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1. INLEIDING  
 

In 2019 is Sociaal Werk De Schans gestart met het uitvoeren van het sociaal werk in de gemeente 

Westerkwartier. Onderdeel van de opdracht is de monitoring van de ontwikkelingen in het gebied, 

de activiteiten van Sociaal Werk De Schans en (waar mogelijk) de impact van de inzet van Sociaal 

Werk De Schans.  

 

Sociaal Planbureau Groningen, dat onderdeel is van CMO STAMM, voert als onderaannemer van de 

Tintengroep het onderdeel Onderzoek Basisondersteuning Westerkwartier uit. Het Sociaal 

Planbureau Groningen heeft het Onderzoeksplan opgesteld voor de periode 2019-2022.  

 

In januari 2019 is bij de start van de basisondersteuning Westerkwartier ook een start gemaakt met 

de onderzoeksactiviteiten. Voor het eerste jaar bestonden die onderzoeksactiviteiten uit het samen 

ontwikkelen en vormgeven van onderzoek binnen de basisondersteuning, en op het voorbereiden 

van de onderzoeken1 en de Startfoto. 

In het tweede jaar is gestart met de concrete onderzoeksactiviteiten om een antwoord te geven op 

de, voor dat jaar geselecteerde, onderzoeksvragen2. De eerste onderzoeksrapportage, waar deze 

Onderzoeksverantwoording onderdeel van is, biedt een overzicht van de resultaten van het 

onderzoek in 20203. De rapportage bestaat uit verschillende onderdelen, te weten:  

 

1. Drie feitenbladen waarin de onderzoeksresultaten op verschillende thema’s uiteen worden 

gezet en worden samengevat en geduid; 

2. Een beschrijving van de werkwijze van Sociaal Werk De Schans; 

3. De Onderzoeksverantwoording (die u nu voor zich heeft).  

 

In deze Onderzoeksverantwoording worden de onderzoeksactiviteiten en gebruikte bronnen verder 

toegelicht. Bovendien is er een leeswijzer voor de feitenbladen opgenomen.  

 

 

 

 

 
1 Sociaal Planbureau Groningen (2020). Onderzoeksvoorstel monitoring. Groningen: Sociaal Planbureau 
Groningen.  
2 Deze drie thema’s zijn gezamenlijk op basis van uitgebreide gesprekken met de gemeente en de 
perspectiefnota van de gemeente Westerkwartier en gesprekken met Sociaal Werk gekozen als focus voor 
2020. Gedurende de looptijd van de onderzoeksopdracht worden uiteindelijk alle thema’s uit de opdracht van 
de gemeente behandeld. 
3 Gedurende de looptijd van het onderzoek zal nog twee keer een onderzoeksrapportage worden opgeleverd 
over de resultaten van een voorgaand jaar. 
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2. VRAAGSTELLING  
 

Thema’s en bijbehorende doelen 

De gemeente heeft in haar opdracht aan Sociaal Werk De Schans verschillende leer-, prestatie- en 

preventiedoelen benoemd. De verschillende doelen die de gemeente heeft benoemd zijn te 

clusteren in thema’s. Elk jaar wordt gezamenlijk door Sociaal Werk De Schans, de gemeente en het 

Sociaal Planbureau Groningen gekeken welke thema’s op dat moment de focus van het onderzoek 

zouden moeten hebben. Gedurende de looptijd van de onderzoeksopdracht worden uiteindelijk alle 

thema’s en daarmee alle doelen uit de opdracht van de gemeente behandeld. 

 

Op basis van uitgebreide gesprekken met de gemeente, de perspectiefnota van de gemeente 

Westerkwartier en gesprekken met Sociaal Werk De Schans is voor 2020 de volgende prioritering 

gekozen: 

● Armoede  

● Gezonde leefstijl 

● Laaggeletterdheid 

 

Bij deze thema’s horen leer-, prestatie- en preventiedoelen die zijn opgesteld in de opdracht van de 

gemeente. Leerdoelen zijn gericht op het verkrijgen van inzicht. Bij de prestatiedoelen draait het om 

het bereiken van resultaten en bij de preventiedoelen gaat het om het bereiken van resultaten die 

nadrukkelijk preventief van aard zijn.  

 

Doelen uit de opdracht 

De in de opdracht geformuleerde leer-, prestatie- en preventiedoelen zijn in overleg met de 

gemeente en Sociaal Werk De Schans door de onderzoekers vertaald om ze geschikt te maken voor 

onderzoek. De strekking van de doelen is daarmee gelijk gebleven. In het overzicht Doelen 

Inspanningen Netwerk (DIN) zijn de doelen zoals opgenomen in de opdracht en zoals geformuleerd 

voor het onderzoek terug te vinden4. De DIN is te vinden in de bijlage van dit document. 

 

Als we kijken naar de doelen uit de opdracht van de gemeente, dan horen daar voor de drie gekozen 

thema’s, de volgende doelen bij5:  

 

 

 

 

 
4 Sociaal Planbureau Groningen & Sociaal Werk De Schans (2020). Doelen en inspanningen netwerk. Leek: 
Sociaal Werk De Schans. 
5 Hier worden de doelen genoemd zoals die in de DIN zijn vertaald door de onderzoekers.  
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1. Thema Gezonde leefstijl  

1. Leerdoel: Inzicht in de mate waarin aanpakken van Sociaal Werk De Schans de ervaren 

gezondheid beïnvloeden. 

2. Leerdoel: Inzicht in het bereik (welke activiteiten en welke doelgroepen worden bereikt) van 

de activiteiten die gericht zijn op goede voeding. 

3. Preventiedoel: Het aantal volwassenen met overgewicht daalt. 

4. Prestatiedoel: Het aantal jongeren dat voldoende beweegt in de gemeente Westerkwartier 

stijgt. 

 

2. Thema Armoede 

1. Leerdoel: Inzicht in doelgroepen die momenteel ondersteuning krijgen bij de financiële 

problemen en op welke manier. 

2. Leerdoel: Inzicht in de mate waarin de doelgroepen met financiële problemen bereikt 

worden met de bestaande voorzieningen. 

3. Leerdoel: Inzicht in het aanbod ter bestrijding van armoede en op welke punten het aanbod 

kan worden aangepast of aangevuld. 

4. Prestatiedoel: Het aantal kinderen dat in de gemeente Westerkwartier opgroeit in armoede 

neemt af. 

 

3. Thema Laaggeletterdheid 

1. Prestatiedoel: Het aantal laaggeletterden in de gemeente Westerkwartier daalt. 

 

Onderzoeksvraag 

Het huidige onderzoek richt zich specifiek op de inzet van Sociaal Werk De Schans op de 

verschillende thema’s binnen het sociaal domein. Echter, de hierboven genoemde doelen zijn voor 

een deel algemeen geformuleerd en een antwoord op die doelen zegt iets over de gezamenlijke inzet 

van alle organisaties die actief zijn in de gemeente. Of anders gezegd, “één aanbieder kan niet 

individueel verantwoordelijk worden gehouden voor het bereiken van een maatschappelijk resultaat 

(NJI)” 6. Niet alleen werken verschillende organisaties tegelijk aan gemeenschappelijke 

maatschappelijk doelen, ook spelen er vele externe factoren een rol.  

Hoe de gezamenlijke inzet bijdraagt aan het behalen van de gemeentelijke doelstellingen, wordt in 

de figuur hieronder ook nog eens schematisch weergegeven.  

 

 

 

 
6 Driedonks, M., Udo, N., Batyreva, I. & Ooms H. (2019). Zo werkt u met het Kwaliteitskompas. Utrecht: 
Nederlands Jeugdinstituut.  
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Bron: Sociaal Planbureau Groningen (2021) 

 

Gezien het feit dat Sociaal Werk De Schans vraaggericht werkt, zijn de activiteiten die ze doet continu 

aan verandering onderhevig. Vraagstukken van inwoners, ontwikkelingen in de gemeente, maar 

vooral ook uitkomsten van evaluaties vragen om nieuwe activiteiten en soms om aanpassing van 

activiteiten. Dit onderzoek is uitgevoerd op een bepaald moment in deze cyclus en geeft daarom 

alleen een beeld van dat bepaalde moment.  

 

Figuur 2  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Sociaal Planbureau Groningen (2021) 
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Dit onderzoek richt zich dus specifiek op de inzet van Sociaal Werk De Schans in 2020 op de 

verschillende thema’s.  

De onderzoeksvraag is: “Wat is de impact van de inzet van Sociaal Werk De Schans op de thema’s 

die de gemeente in de opdracht benoemt?”  

 

De  impact van Sociaal Werk De Schans is samengesteld uit vier componenten.  

 

1. Om te beginnen betreft het de effecten van de individuele trajecten. We volgen hierin de 

adviezen van het NJI en Movisie om een basisset indicatoren te hanteren waarmee de directe 

effecten van voorzieningen in het sociaal domein gemonitord kunnen worden. 7  De basisset 

indicatoren omvat de volgende gegevenselementen:  

- bereik,  

- inwonertevredenheid, en 

- doelrealisatie of mate waarin zelfredzaamheid is toegenomen. 

De keuze voor deze indicatoren is gebaseerd op eerdere onderzoeken rondom jeugd- en 

opvoedhulp. 

2. De tweede component betreft de impact van de collectieve trajecten. Sociaal Werk De Schans 

ontwikkelt momenteel de impactmeting van de collectieve activiteiten die door hen worden 

ingezet in Westerkwartier worden ingezet. Vooruitlopend op de informatie die daarmee 

beschikbaar komt, beschrijven wij de directe effecten van de collectieve activiteiten aan de hand 

van de volgende indicatoren:8 

- bereik, 

- curatief of preventief van aard, en 

- mate van aansluiting bij versterking van dimensies van Positieve Gezondheid. 

3. De derde component betreft de werkwijze van Sociaal Werk De Schans. De manier waarop Sociaal 

Werk De Schans haar werkwijze vormgeeft en het feit dat deze bestaat uit een aantal erkende en 

onderbouwde elementen, heeft invloed op de impact van Sociaal Werk De Schans in 

Westerkwartier. Op de vraag op welke manier sociaal werk het verschil kan maken, geeft recent 

onderzoek naar de impact van sociaal werk in Nederland het antwoord dat het aan de ene kant 

gaat om een aantal inhoudelijke programmadelen die verschil maken. Aan de andere zijde is het 

de sociaal werker zelf, die met een set competenties verschil maakt.  

 

 

 

 
7 Movisie. Kwaliteitskompas sociaal domein. Utrecht. Movisie   
8 We baseren ons voor dit onderzoek grotendeels op de informatie van Sociaal Werk De Schans zelf. Op het 
moment van dit onderzoek is de ontwikkeling van de impactmeting van de collectieve activiteiten die in 
Westerkwartier worden ingezet, nog in volle gang en beschikken we voor dit onderzoek nog niet over de 
volledige informatie. 
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4. De vierde component betreft de resultaten van de samenwerking binnen het netwerk. Sociaal 

Werk De Schans werkt samen met partners in het veld, verbindt partners en zet expertise in. Dit 

vormt daarmee eveneens deel van de impact.  

 

3. ONDERZOEKSACTIVITEITEN  
 

Om een antwoord te kunnen formuleren op de leer-, prestatie- en preventiedoelen van de gemeente 

en op de hoofdvraag zijn verschillende onderzoeksactiviteiten ingezet. Deze zijn te verdelen in twee 

fasen. In de eerste fase zijn verschillende voorbereidende werkzaamheden verricht die als basis 

konden dienen voor de tweede fase. In de tweede fase zijn antwoorden geformuleerd op de leer-, 

prestatie- en preventiedoelen die in 2020 die focus hadden. Voor de volledigheid worden de 

activiteiten die zijn uitgevoerd in de beide fasen hieronder beschreven. 

 

Fase 1 voorbereidende activiteiten 2019 

 

Startfoto 

De eerste stap in het onderzoek was het (eerst) (goed) in beeld krijgen van de maatschappelijke 

opgaven in het sociaal domein in Westerkwartier, daar waar het kon specifiek op gebiedsniveau. De 

activiteiten bestonden uit verzamelen en analyseren van de relevante data om de maatschappelijke 

vraagstukken voor Westerkwartier goed in beeld te krijgen. Er werd daarbij gebruik gemaakt van 

verschillende bronnen en monitors van het Sociaal Planbureau Groningen, gemeente 

Westerkwartier, GGD, CBS, waarstaatjegemeente.nl et cetera. De onderzoeksresultaten werden 

ontsloten in een zogenaamde digitale visualisatie9.  

 

De uitkomsten werden vergeleken met de maatschappelijke opgaves die ter voorbereiding van 

opdracht van de basisondersteuning met thematafels waren geïnventariseerd. De analyse vormde de 

onderbouwing voor het gezamenlijk vaststellen van de maatschappelijke vraagstukken en opgaven 

voor Westerkwartier voor de komende jaren. Daarnaast werd duidelijk waar nog een kennisbehoefte 

lag. De startfoto is in fase 1 gepubliceerd en bood input voor de prioritering van de onderzoeken.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
9 Sociaal Planbureau Groningen (2019). Startfoto Monitoring Sociaal Werk de Schans. Groningen: Sociaal 
Planbureau Groningen.  
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Meting en registraties  

 

Figuur 3 

 
 

In fase 1 van het onderzoek is gekeken op welke manier de ontwikkeling van cliënten van Sociaal 

Werk De Schans gemeten en geregistreerd kan worden10. Sociaal Werk De Schans opereert vanuit 

het gedachtengoed Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is echter geen meetinstrument en 

kan/mag als zodanig niet worden gebruikt11. Op het moment dat het onderzoek van start ging, was er 

nog geen blauwdruk beschikbaar voor het meten van ontwikkeling bij cliënten wanneer gewerkt 

wordt met Positieve Gezondheid. Sociaal Werk De Schans heeft samen met het Sociaal Planbureau 

Groningen onderzocht op welke verantwoorde manier de ontwikkeling van cliënten toch te volgen 

en te meten is. De uitkomst van deze verkenning is dat de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) hiervoor 

het meest aangewezen instrument is. Onderzoekers van de GGD Amsterdam12 hebben meegedacht 

of deze werkwijze te verantwoorden is. Uiteindelijk is gekozen voor een werkmethodiek waarbij 

Positieve Gezondheid als gespreksleidraad dient en de ZRM als meetinstrument13. In september 2019 

zijn de eerste resultaten van deze manier van ‘meten van’ positieve gezondheid gepresenteerd op 

Congres Sociaal Werk. Daarnaast is het registratiesysteem van Sociaal Werk De Schans ingericht op 

de werkmethodiek en zijn medewerkers geschoold in het registreren.  

 

  

 

 

 

 
10 Het gaat in dit geval om inwoners die individuele hulp krijgen van Sociaal Werk de Schans.  
11 Institute for Positive Health (2021). Is Positieve Gezondheid te meten? Geraadpleegd op 19 februari 2021, 
van https://www.iph.nl/kennisbank/is-positieve-gezondheid-te-meten/  
12 De Zelfredzaamheidsmatrix is een product van de GGD Amsterdam. 
13 Flinterman, F., Lauriks, S., de Wit, M., Cremer, S., Fassaert, T., Verhoeff, A., & Manshanden, J. (2019). Mijn 
Positieve Gezondheid en de Zelfredzaamheid-Matrix. TSG-Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 97(7-8), 
160-164. 
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Fase 2 onderzoeksactiviteiten 2020 

 

Ontwikkelen Doelen Inspanningen Netwerk 

De leer-, prestatie- en preventiedoelen zijn op verschillende thema’s gericht en beslaan daarmee een 

breed veld van maatschappelijke vraagstukken. Sociaal Werk De Schans werkt vraaggericht in 

verschillende werkgebieden die voorheen afzonderlijke gemeenten waren. Dat betekent dat de 

activiteiten die worden ingezet soms specifiek zijn voor een werkgebied. Bovendien betekent het dat 

de activiteiten van Sociaal Werk De Schans aan verandering onderhevig zijn. Immers, wanneer er 

gedurende het jaar een vraag uit de samenleving komt, speelt Sociaal Werk De Schans daarop in 

wanneer het binnen haar opdracht valt. Sociaal Werk De Schans streeft er bovendien naar 

maatschappelijke vraagstukken integraal aan te pakken waar het kan. Dat betekent dat haar 

activiteiten soms tegelijkertijd verschillende doelen dienen. Daarnaast werkt Sociaal Werk De Schans 

samen met andere organisaties aan het behalen van de doelen van de gemeente.  

 

Bovenstaande factoren maken het complex om de relatie tussen de leer-, prestatie- en 

preventiedoelen, de activiteiten van Sociaal Werk De Schans en de samenwerking met andere 

partners snel in beeld te krijgen. Om te kunnen achterhalen wat de impact is van Sociaal Werk De 

Schans is het belangrijk de relatie tussen de doelen van de gemeente en de activiteiten van Sociaal 

Werk De Schans scherp te krijgen. Om de relatie tussen de leer-, prestatie- en preventiedoelen, de 

activiteiten van Sociaal Werk De Schans en de samenwerking met andere partners overzichtelijk te 

maken, is in 2020 een Doelen Inspanningen Netwerk (DIN)14 vormgegeven.  

 

Het Sociaal Planbureau Groningen heeft samen met Sociaal Werk De Schans en de gemeente de DIN 

vormgegeven. De DIN is ingedeeld volgens de dimensies van Positieve Gezondheid. In de DIN zijn de  

leer-, prestatie- en preventiedoelen van de gemeente en de thema’s opgenomen. Bij alle doelen zijn 

de daarbij passende activiteiten van Sociaal Werk De Schans op een rij gezet. Vervolgens zijn de 

netwerkpartners geïnventariseerd die samen met Sociaal Werk De Schans verantwoordelijk zijn voor 

het behalen van een specifiek doel15.  

 

 

Beschikbare bronnen verzamelen 

Gedurende het onderzoek zijn openbare en lokale bronnen verzameld waaruit cijfers kunnen worden 

gehaald die betrekking hebben op de doelen van de gemeente. Deze bronnen zijn geanalyseerd en 

verwerkt tot figuren. De cijfers laten zowel de huidige situatie zien als de ontwikkeling over een 

 

 

 

 
14 Zie bijlage 
15 Hoewel de partners samen werken aan gemeenschappelijke doelen, zijn de doelen die Sociaal Werk de 
Schans in haar opdracht heeft staan niet de doelen de partnerorganisaties in hun opdracht hebben staan.  



 
 

 

 

13 
 

aantal jaren. Daarnaast zijn registraties van Sociaal Werk De Schans verzameld om inzicht te geven in 

het bereik van activiteiten en de relatie tussen activiteiten en Positieve Gezondheid. Ook zijn er 

gesprekken gevoerd met teamcoaches van Sociaal Werk De Schans om onder andere te achterhalen 

welke impact zij ervaren van het werken met Positieve Gezondheid. Ten slotte is er literatuur 

verzameld om inzicht te kunnen geven in de werkwijze van Sociaal Werk De Schans en de mogelijke 

impact die de activiteiten van Sociaal Werk De Schans hebben op inwoners in het Westerkwartier16.  

 

Rapportage 

De analyse van de verschillende bronnen heeft geleid tot een eerste onderzoeksrapportage die uit 

verschillende onderdelen bestaat. Deze Onderzoeksverantwoording is daar een deel van. Het tweede 

deel is een document waarin werkwijze van Sociaal Werk wordt toegelicht. Het derde deel is een 

serie feitenbladen die gericht zijn op de drie thema’s die in 2020 de focus hadden: armoede, gezonde 

leefstijl en laaggeletterdheid.  

 

4. BRONNEN 
 

Om een antwoord te kunnen geven op de doelen van de gemeente en op de hoofdvraag zijn 

verschillende bronnen geraadpleegd. De keuze voor bronnen hing af van de specifieke leer-, 

preventie- of prestatiedoelen. Het gaat om zowel kwantitatieve bronnen als kwalitatieve bronnen. In 

de meeste gevallen gaat het om bronnen van Sociaal Werk De Schans zelf en in een aantal gevallen 

gaat het om externe bronnen. De gebruikte bronnen worden hieronder verder toegelicht.  

 

DIN 

De DIN is zowel een resultaat van de eerste onderzoeksactiviteiten als een bron voor het opstellen 

van de rapportage. De DIN geeft een overzicht van alle activiteiten die Sociaal Werk De Schans doet 

op verschillende thema’s en dimensies van Positieve Gezondheid. Gezien het feit dat Sociaal Werk De 

Schans vraaggericht werkt, zijn de activiteiten die ze doet aan verandering onderhevig. Soms vragen 

ontwikkelingen in de gemeente om nieuwe activiteiten en soms om aanpassing van activiteiten. De 

DIN is daarom geen momentopname, maar een werkdocument dat regelmatig wordt bijgewerkt en 

aangevuld. 

 

De doelen van de gemeente zijn in de opdracht gekoppeld aan dimensies van Positieve Gezondheid. 

De werkwijze van Sociaal Werk De Schans kenmerkt zich door een integrale aanpak. Activiteiten zijn 

gericht op het bereiken van een of meerdere doelstellingen gericht op de Positieve Gezondheid van 

een inwoner en kunnen daarom op verschillende plaatsen in de DIN terugkomen.  

 

 

 

 
16 Zie voor meer informatie hierover het volgende hoofdstuk.  
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Naast de door de gemeente geformuleerde (leer, preventie- en prestatie) doelen, werkt Sociaal Werk 

De Schans ook aan het behalen van doelen die terug te vinden zijn in de gemeentelijke ambitie. Dat is 

bovendien een gevolg van het feit dat Sociaal Werk De Schans vraaggericht werkt. De activiteiten 

waar het hier om gaat, zijn niet altijd direct te koppelen aan een leer-, preventie-, of prestatiedoel, 

maar spelen wel een belangrijke rol in het behalen van de gemeentelijke ambitie als geheel. Deze 

activiteiten zijn onderaan elke dimensie in de DIN weergegeven.  

 

De DIN is gebruikt om inzicht te bieden in het aanbod van Sociaal Werk De Schans, om de relatie van 

de activiteiten met Positieve Gezondheid inzichtelijk te maken en om de werkwijze te beschrijven.  

 

Registraties Sociaal Werk De Schans 

Sociaal Werk De Schans is in 2019 begonnen met de registratie van individuele 

ondersteuningstrajecten. In de trajecten wordt Positieve Gezondheid als uitgangspunt gebruikt. De 

cliënt geeft bij de start van het ondersteuningstraject aan aan welke dimensie hij of zij wil werken 

gedurende het traject. Vervolgens vertaalt de professional het intakegesprek naar de ZRM. Dit heeft 

als reden dat Positieve Gezondheid een gesprekstool is, maar geen meetinstrument17. Met de ZRM 

kan wel worden gemeten. Sociaal Werk De Schans registreert op welke dimensie van Positieve 

Gezondheid een cliënt aan de slag wil en hoe de cliënt volgens de professional scoort op de ZRM. De 

data die deze registraties opleveren, worden gebruikt om uitspraken te doen over de hulpvragen van 

cliënten en over de ontwikkelingen van cliënten gedurende een traject. Deze data biedt de 

mogelijkheid om te kijken naar de ontwikkeling van een cliënt die deelgenomen heeft aan een 

individueel traject. Het is echter geen bewijs voor een oorzakelijke relatie.  

 

Sociaal Werk De Schans registreert eveneens het bereik van de collectieve activiteiten. Het gaat dan 

om de aantallen deelnemers. De data die deze registratie oplevert, is gebruikt om uitspraken te doen 

over het bereik van activiteiten.  

 

Gesprekken met Sociaal Werk De Schans 

In het najaar van 2020 zijn verschillende gesprekken gevoerd met teamloaches van Sociaal Werk De 

Schans. Hierin werd hen gevraagd na te gaan of de DIN compleet was, gezien de recente 

ontwikkelingen in het werk en werd hen gevraagd de samenwerking in het netwerk en de werkwijze 

en ervaringen met Positieve Gezondheid te beschrijven. Deze gesprekken waren niet alleen bedoeld 

 

 

 

 
17 Flinterman, F., Lauriks, S., de Wit, M., Cremer, S., Fassaert, T., Verhoeff, A., & Manshanden, J. (2019). Mijn 
Positieve Gezondheid en de Zelfredzaamheid-Matrix. TSG-Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 97(7-8), 
160-164. 
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om het overzicht van de activiteiten compleet te krijgen, maar ook om informatie op te halen over de 

werkwijze van Sociaal Werk De Schans.  

 

Klanttevredenheidsonderzoek  

Sociaal Werk De Schans heeft aan inwoners die een individueel traject afsloten gevraagd om hun 

tevredenheid aan te geven. In 2020 werden er in totaal 324 inwoners die hulp hadden ontvangen 

bevraagd, waarvan er 67 een ingevulde vragenlijst terugstuurden. De steekproef is te klein om de 

resultaten te generaliseren naar alle inwoners van Sociaal Werk De Schans. Het geeft echter wel 

kwalitatieve informatie over de ervaringen van de groep die heeft geantwoord.  

 

Netwerktevredenheidsonderzoek 

Sociaal Werk De Schans heeft aan netwerkpartners gevraagd om hun tevredenheid over de 

samenwerking aan te geven. In 2020 is er een vragenlijst uitgezet onder 394 netwerkpartners 

(personen).  Daarvan hebben 100 contactpersonen de enquête hebben ingevuld. De respons komt 

hiermee op 25,4%. De steekproef is te klein om de resultaten te generaliseren naar alle 

netwerkpartners van Sociaal Werk De Schans. Het geeft echter wel kwalitatieve informatie over de 

ervaringen van de groep die heeft geantwoord. 

 

Literatuur en evidence based werken 

Een deel van het onderzoek gaat over de vraag of het aanbod van Sociaal Werk De Schans aangepast 

of aangevuld zou moeten worden en in welke mate de activiteiten de Positieve Gezondheid van 

inwoners in het Westerkwartier beïnvloeden. Deze vragen gaan over de kwaliteit van de 

hulpverlening en of deze adequaat, effectief en efficiënt is.   

 

Om zo goed mogelijke, adequate, effectieve en efficiënte hulp te verlenen, wordt door veel 

organisaties gewerkt vanuit de Evidence Based Practice. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat deze 

kwalitatieve hulp bereikt kan worden als er aandacht is voor drie belangrijke domeinen: de expertise 

van de professional, de voorkeuren en waardes van de cliënt en de aanwezige wetenschappelijke 

evidentie (zie figuur 4). De drie domeinen kennen geen verschil in gewicht en zijn alle drie van belang 

voor kwalitatieve hulpverlening. Voor veel problemen of specifieke situaties bestaan nog geen 

bewezen-effectieve oplossingen, zeker niet in het licht van de beleidsdoelen van gemeenten18. Dit 

heeft er mee te maken dat vraagstukken van cliënten en de ontwikkeling daarvan vaak complex zijn 

en samenhangen met allerlei factoren. Er zijn een aantal databases met erkende interventies, maar 

iedere lokale situatie kent zijn eigen context en vraagt om een eigen aanpak. Daardoor zijn erkende 

interventies niet altijd één op één te implementeren. Het is echter niet zo, dat bij gebrek aan 

 

 

 

 
18 Gorissen, W. (red.) (2017). Samen lerend doen wat werkt. Een nieuwe kijk op evidence-based practice in zorg 
en welzijn voor jeugdigen en gezinnen. Utrecht: Nederlands Jeugd Instituut. 
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wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van interventies er niet Evidence Based gewerkt kan 

worden19. Er kan in dat geval een beroep worden gedaan op informatie over werkende principes 

achter een interventie, informatie van aanpalende disciplines samen met de expertise van de 

professional en de informatie van cliënten.  

 

Figuur 4. 

 
Bron: Sociaal Planbureau Groningen (2021). 

 

Om een antwoord te geven op de vraag wat er in het aanbod aangevuld of aangepast zou kunnen 

worden, is gebruik gemaakt van bestaande literatuur en een analyse van de doelgroepen die Sociaal 

Werk De Schans bereikt. Om een antwoord te geven op de vraag in welke mate activiteiten positieve 

effecten hebben op inwoners is gekeken naar de manier waarop Sociaal Werk De Schans omgaat met 

de drie domeinen van de Evidence Based Practice. Bronnen zijn daarbij zowel literatuur en databases 

van erkende interventies, als gesprekken met teamcoaches en medewerkers van Sociaal Werk De 

Schans. 

 

Openbare data 

Er zijn een aantal grotere instanties, zoals het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS, GGD en 

Geletterdheid in beeld), die onderzoeksdata opleveren. Deze data is een betrouwbare bron van 

informatie over de complete groep inwoners. Het is bij deze bron niet mogelijk onderscheid te 

maken tussen inwoners die met Sociaal Werk De Schans te maken hebben gehad en inwoners die dat 

 

 

 

 
19 Ibidem 
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niet hebben. Data van bronnen zoals het CBS is gebruikt om inzicht te geven in de situatie in het 

Westerkwartier.  

 

Groninger Panel 

Het Groninger Panel is een online burgerpanel van Sociaal Planbureau Groningen. Het Groninger 

panel is een kwalitatief onderzoeksinstrument waarmee de ervaringen van inwoners van de 

provincie Groningen in beeld worden gebracht. Momenteel telt het Groninger Panel ruim 7.000 

leden van 18 jaar en ouder, waarvan 930 uit de gemeente Westerkwartier. Het Groninger Panel is 

een afspiegeling van de Groninger bevolking van 18 jaar en ouder. Om inzicht te geven in de situatie 

in de gemeente Westerkwartier is gebruik gemaakt van onderzoeksresultaten van het Groninger 

Panel. 

 

5. LEESWIJZER 

De rapportage moet als volgt worden gelezen. Allereerst bestaat de rapportage uit deze 

onderzoeksverantwoording. Deze wordt gevolgd door de beschrijving van de werkwijze van Sociaal 

Werk De Schans en een aantal feitenbladen.  

 

Op ieder thema dat dit jaar de focus heeft, zijn gegevens verzameld. Deze worden in een zogenaamd 

feitenblad weergegeven. In de feitenbladen worden alle onderzoeksresultaten, dus ook de 

omschreven werkwijze, samengevat en geduid. De feitenbladen zijn op de volgende manier 

opgebouwd: 

- In het eerste hoofdstuk worden de (leer, preventie- en prestatie) doelen van de gemeente 

benoemd en worden algemene cijfers gedeeld over de situatie op dat thema in de gemeente 

Westerkwartier. 

- In het tweede hoofdstuk Activiteiten wordt een overzicht gegeven van de activiteiten, die 

Sociaal Werk De Schans op het moment van het onderzoek uitvoerde, verdeeld over 4 

categorieën; Samenwerking, individuele hulpverlening, collectieve activiteiten en inzet van 

expertise. Deze verschillende categorieën van activiteiten worden in de daaropvolgende 

hoofdstukken toegelicht.  

- In het hoofdstuk Samenwerking wordt een overzicht gegeven van het 

samenwerkingsnetwerk van Sociaal Werk De Schans gericht op het thema van het feitenblad.  

- Het vierde hoofdstuk Individuele Trajecten laat de resultaten van individuele 

hulpverleningstrajecten zien.  

- Het vijfde hoofdstuk Collectieve Activiteiten laat zien welke collectieve activiteiten er door de 

Sociaal Werk De Schans worden ingezet en wat daarvan de resultaten zijn. 

- In het zesde hoofdstuk Inzet van Expertise wordt duidelijk gemaakt op welke manier Sociaal 

Werk De Schans haar expertise inzet om bij te dragen aan projecten en kennisontwikkeling 

van andere organisaties of samenwerkingsverbanden. 

- In het zevende hoofdstuk Samenvatting en Duiding worden de resultaten als geheel geduid 

en wordt een antwoord geformuleerd op de doelen van de gemeente.   
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6. BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK 

 

Het onderzoek heeft een aantal beperkingen die hier nader worden toegelicht: 

• Landelijke bronnen  

In het onderzoek worden landelijke bronnen geraadpleegd zoals het CBS. Deze leveren 

betrouwbare onderzoeksdata. Deze bronnen worden alleen vaak slechts eens in een aantal 

jaren geüpdatet of worden jaarlijks geüpdatet met een vertraging van enkele maanden tot 

een jaar. Het is daardoor onmogelijk om in de rapportage gebruik te maken van 

onderzoeksdata die op het voorafgaande jaar is gebaseerd.  

• Registraties van Sociaal Werk De Schans 

Sociaal Werk De Schans is sinds ze haar opdracht in het Westerkwartier heeft, gestart met 

het ontwikkelen van haar werkwijze en de registratie van haar inzet. Om betrouwbare en 

valide cijfers uit de registraties te kunnen halen, moet data aan de voorkant goed en in 

voldoende mate geregistreerd worden. De ontwikkeling van een registratiesysteem waarin 

de juiste dingen worden geregistreerd, zonder dat professionals overbelast raken, heeft tijd 

nodig. Deze ontwikkeling is nog steeds gaande. Omdat de registraties nog in ontwikkeling 

zijn, is niet altijd voldoende data beschikbaar om al betrouwbare uitspraken te doen. 

Wanneer dit het geval zijn de data niet opgenomen in de rapportage of alleen beperkt. 

• Bewijs  

De cijfers over individuele trajecten wekken de indruk dat zij bewijzen dat een individueel 

traject wel of juist geen effect heeft gehad voor een cliënt. Dat is echter niet het geval. De 

cijfers laten alleen de ontwikkeling van de cliënt zien gedurende het traject. Als een cliënt 

zelfredzamer wordt, of juist niet, kan dat door de hulpverlening komen, maar net zo goed 

door externe factoren. Zou je willen bewijzen dat de hulpverlening effect heeft, dan moet 

dat in een experiment met een controlegroep20. Vanwege de omvang, ethische bezwaren en 

complexiteit van zo’n type onderzoek is dat niet haalbaar binnen de opdracht. Om dezelfde 

reden wordt dit type onderzoek ook landelijk zelden uitgevoerd op het gebied van sociaal 

werk.  

• Causaliteit 

De relatie tussen activiteiten in het sociaal werk en de impact daarvan op maatschappelijke 

vraagstukken is erg complex21. Niet alleen werken verschillende organisaties tegelijk aan 

gemeenschappelijke maatschappelijke doelen, ook spelen er vele externe factoren een rol. 

 

 

 

 
20 Jakobs, G. (2014). De derde weg in evaluatieonderzoek. Geraadpleegd op 24 februari 2021, van 
https://www.socialevraagstukken.nl/de-derde-weg-in-evaluatieonderzoek/ 
21 Gorissen, W. (red.) (2017). Samen lerend doen wat werkt. Een nieuwe kijk op evidence-based practice in zorg 
en welzijn voor jeugdigen en gezinnen. Utrecht: Nederlands Jeugd Instituut. 
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Het is daarom onmogelijk om aan te tonen dat de activiteiten van een specifieke organisatie 

de oorzaak zijn van specifieke effecten op een maatschappelijk vraagstuk. Veranderingen 

rond een vraagstukken kunnen verschillende oorzaken hebben die moeilijk te onderscheiden 

zijn.   
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1. WERKWIJZE VAN SOCIAAL WERK DE SCHANS 

 

Om inzicht te kunnen bieden in de impact van Sociaal Werk De Schans in het Westerkwartier is het 

belangrijk om te kijken welke activiteiten er worden gedaan en welke theoretische basis daarvoor is, 

op welke manier de activiteiten worden gedaan en of ze aansluiten bij de voorkeuren en waardes 

van de inwoners.  

 

Sociaal Werk De Schans is onderdeel van de Tintengroep. De visie van Tintengroep op sociaal werk is 

ontwikkeld op basis van het gedachtegoed van verschillende wetenschappers. De visie kent drie 

pijlers: zelfwerkzaamheid, positief welbevinden en positieve gezondheid. Deze visie vormt de basis 

voor en geeft richting aan de keuze van aanpakken en interventies.  

 

Het sociaal werk probeert verschillende problemen van mensen met een (latente) 

ondersteuningsvraag te doorbreken. Op de vraag op welke manier sociaal werk daar het verschil in 

kan maken, geeft recent onderzoek naar de impact van sociaal werk in Nederland antwoord dat het 

aan de ene kant gaat om een aantal inhoudelijke programmadelen die verschil maken. Aan de 

andere zijde is het de sociaal werker zelf, die met een set competenties verschil maakt.22 

De expertise van een professional bepaalt dus voor een belangrijk deel de impact die activiteiten 

hebben op inwoners. Onderzoek toont ook aan dat, wanneer medewerkers kernvaardigheden van 

sociaal werk goed ontwikkeld hebben, dat invloed heeft op de uitkomsten van sociaal werk in 

gezinnen.23 Er zijn zelfs onderzoeken die laten zien dat het veel belangrijker is ‘wie’ een bepaalde 

methode hanteert, dan ‘wat’ die methode is24.  

 

Door de werkwijze van Sociaal Werk De Schans in kaart te brengen, geven we een beeld van de 

manier waarop de medewerkers te werk gaan en de activiteiten van de Schans worden uitgevoerd.  

Hieronder wordt de werkwijze van Sociaal Werk De Schans beschreven.  

 

Positieve gezondheid 

 

Sociaal Werk De Schans werkt vanuit het gedachtegoed van ‘Positieve Gezondheid’. Het is tevens de 

opdracht van de gemeente Westerkwartier om te werken vanuit de uitgangspunten van “Positieve 

 

 

 

 
22 Dekker, F. Franx, A., de Vleeshouwer, E. &  Zandvleit, K. (2020). Meta-analyse businesscases sociaal werk. 
Rotterdam: Business School of Economics.  
23 Forrester D., ed al. (2019), What is their between worker skills and outcomes for families in child and family 
social work?, The British Journal of Social Work, Volume 49, Issue 8, Pages 2148–2167. 
24 Wampold, B., & Imel, Z. (2015). The great psychotherapy debate: The evidence for what makes 
psychotherapy work (second edition). New York: Routledge. 
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gezondheid” en om samen met de gemeente deze visie in de werkwijze van de medewerkers in de 

gebiedsteams te integreren25.  

 

De basisgedachte van Positieve Gezondheid is dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte. 

Het gaat om een breed en integraal beeld van gezondheid, waarbij bijvoorbeeld zingeving onderdeel 

is van de gezondheid van een individu. Het is bovendien een dynamische benadering van gezondheid 

die meer recht doet aan datgene dat voor een individu van betekenis is26. Met die bredere 

benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale 

uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. 

 

Vanuit dit gedachtegoed is een instrument ontwikkeld om de gezondheid van iemand in kaart te 

brengen. Dat instrument wordt vanwege de vorm ervan het spinnenwebdiagram genoemd. Het 

instrument geeft een beeld van de verschillende facetten van gezondheid, ook wel dimensies 

genoemd. Iemand geeft zelf voor elke dimensie aan hoe hij of zij de gezondheid op die dimensie 

ervaart. De verschillende dimensies bij elkaar geven een beeld van hoe iemand zelf zijn totale 

gezondheid beschouwt. Het is geen meetinstrument waarmee een score of maat van gezondheid 

bepaald kan worden27. De tool Mijn Positieve Gezondheid en het bijbehorende spinnenweb zijn 

bedoeld als gespreksinstrument en niet als meetinstrument. Het is dus wel mogelijk om het 

instrument in te zetten om het gesprek met iemand aan te gaan over haar of zijn gezondheid.  

 

De implementatie van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid in het sociaal werk en het 

onderzoek naar de effecten van het werken met Positieve Gezondheid staan landelijk nog in de 

kinderschoenen. De eerste ervaringen zijn positief en onderzoek onder een groep huisartsen die 

vanuit het gedachtengoed zijn gaan werken, laat zien dat er een stijging is in ervaren gezondheid bij 

patiënten en ervaren werkplezier bij professionals28. 

 

Positieve gezondheid in de praktijk 

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid vormt de brede basis onder al het werk van Sociaal 

Werk De Schans. Allereerst is het bepalend voor de manier waarop Sociaal Werk De Schans de 

gezondheid van inwoners benaderd en de mate van eigen regie die ze daarbij stimuleert. Activiteiten 

 

 

 

 
25 Gemeente Westerkwartier (2019). Aanbestedingsdocument Sociaal Werk gemeente Westerkwartier. Leek: 
Gemeente Westerkwartier. 
26 Institute for Positive Health (2021). Een bredere kijk op gezondheid die meer oplevert. Geraadpleegd op 19 
februari 2021, van https://www.iph.nl/wat-is-het/ 
27 Institute for Positive Health (2019). Handreiking positieve gezondheid en meetinstrumenten. Utrecht: 
Institute for Positive Health. 
28 Peter Jung, H., Liebrand, S. & van Asten, C. (2019). Uitkomsten van het hanteren van Positieve Gezondheid in 
de praktijk. Bijblijven 35, p. 26–35. 
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die ze inzet moeten aansluiten op het gedachtengoed en uitgaan van de brede benadering van 

gezondheid. Bovendien werkt Sociaal Werk De Schans, als onderdeel van de Tintengroep, intern ook 

vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, bijvoorbeeld in het hr-beleid. De dimensies 

bieden aanknopingspunten om met de medewerker te reflecteren op het werkplezier en de 

vitaliteit29.  

 

Positieve Gezondheid als gespreksinstrument wordt met name in het intakegesprek met een inwoner 

ingezet. Sociaal Werk De Schans heeft een werkmethodiek ontwikkeld waarbij het wel mogelijk is om 

met Positieve Gezondheid te werken en tegelijkertijd de ontwikkeling van de inwoner te meten. 

Daarbij wordt de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) gebruikt om de ontwikkelingen bij de inwoner te 

meten. Deze werkmethodiek wordt door de ontwikkelaar van de ZRM, de GGD Amsterdam, erkend30. 

Medewerkers gaan bij individuele trajecten en bij collectieve activiteiten in gesprek met inwoners 

aan de hand van het spinnenwebdiagram. Samen met de inwoner bepalen ze waar de inwoner zich 

op dat moment op elke dimensie bevindt. Vervolgens geeft de inwoner zelf aan aan welke dimensie 

hij of zij zou willen werken. Op die manier heeft de inwoner zeggenschap over de hulp- en 

dienstverlening/ondersteuning. Vervolgens vertaalt de professional het intakegesprek naar de ZRM. 

Beide inzichten samen vormen de basis voor de doelen die in het plan van aanpak met de inwoner 

wordt afgesproken.  

 

In het geval van individuele ondersteuning vult de professional op basis van het (intake)gesprek ook 

een vragenlijst voor de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) in. De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is een 

objectief en (normatief meet)instrument waarmee professionals de mate van zelfredzaamheid van 

hun inwoners die hulp krijgen kunnen beoordelen31. Waar het invullen van het spinnenwebdiagram 

door de inwoner zelf wordt gedaan, wordt de ZRM door de professional ingevuld. Op deze manier 

kan de ontwikkeling die een inwoner doormaakt tijdens de individuele ondersteuning toch 

gemonitord worden. “Door beide instrumenten naast elkaar te gebruiken en subjectieve ervaringen 

en intrinsieke motivatie naast objectieve waarnemingen te leggen is een verdieping van het gesprek 

tussen professional en cliënt mogelijk, en kan de meest passende, wenselijke en effectieve zorg en 

 

 

 

 
29 Koudijs, D. (2020). Pilot Positieve Gezondheid op de werkvloer. Geraadpleegd op 24 februari 2021, van  
https://www.sociaalwerk-werkt.nl/pilot-positieve-gezondheid-op-de-werkvloer 
30 Flinterman, F., Lauriks, S., de Wit, M., Cremer, S., Fassaert, T., Verhoeff, A., & Manshanden, J. (2019). Mijn 
Positieve Gezondheid en de Zelfredzaamheid-Matrix. TSG-Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 97(7-8), 
p. 160-164. 
31 Ibidem 
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ondersteuning worden geboden, de ontwikkeling van het functioneren van de cliënt worden gevolgd 

en het aanbod worden geëvalueerd”. 32 

 

Ervaringen met positieve gezondheid 

In de gesprekken die in het kader van het onderzoek zijn gevoerd met de teamcoaches van Sociaal 

Werk De Schans komt het werken met Positieve Gezondheid veelvuldig terug33. Teamcoaches geven 

aan dat het gedachtegoed in alles de basis vormt van de werkwijze en koppelen dit direct aan 

praktijkvoorbeelden. Ook herkennen ze dat Positieve Gezondheid intern op de werkvloer wordt 

ingezet. De meerwaarde is volgens de teamcoaches als volgt: 

- Het zorgt voor duidelijkheid en eenheid in de werkwijze. Het gedachtegoed kan soms helpen om 

de afweging te maken of een bepaalde activiteit binnen de opdracht valt of eigenlijk niet passend 

is.  

- Het geeft beter inzicht in de vraag achter de vraag. Een voorbeeld hiervan is een mantelzorger die 

op alle dimensies een lage gezondheid ervaart doordat alle energie en tijd opgaat aan 

mantelzorgtaken. Dat zorgt volgens de teamleider voor heel veel inzicht bij de inwoner op dat 

moment.  

- Het verschuiven van de focus naar de inwoner zorgt ervoor dat inwoners meer eigen regie gaan 

voeren.  

- Het is ondersteunend in de beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, die ook door de 

gemeente wordt ingezet. Dit is volgens de teamcoaches nog wel een uitdaging, omdat inwoners 

hier soms andere verwachtingen bij hebben. Die zijn soms vanuit de historie gewend dat 

bepaalde zaken voor hen geregeld worden, terwijl er nu meer van hun eigen zelfredzaamheid en 

zelfwerkzaamheid wordt gevraagd34.  

 

Common factors 

 

Sociaal Werk De Schans hecht waarde aan inzet van de zogeheten common factors in het sociaal 

werk. Common factors zijn de niet-specifieke, gemeenschappelijke werkwijzen en uitgangspunten die 

in het sociaal werk centraal staan35. Het gaat hier om factoren zoals ‘inlevingsvermogen’, ‘een 

respectvolle bejegening’ en ‘flexibiliteit’. Maar ook bijvoorbeeld het kunnen aansluiten bij de 

 

 

 

 
32  Flinterman, F., Lauriks, S., de Wit, M., Cremer, S., Fassaert, T., Verhoeff, A., & Manshanden, J. (2019). Mijn 
Positieve Gezondheid en de Zelfredzaamheid-Matrix. TSG-Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 97(7-8), 
160-164 
33 Persoonlijke communicatie teamcoaches Sociaal Werk de Schans,  11-11-20, 17-11-20 en 25-11-20. 
34 Ibidem 
35 De Vries, S. (2017. Wat werkt en hoe? Het commonfactorsmodel als basis voor de psychosociale 
hulpverlening in het sociaal werk. Journal of Social Intervention: Theory and Practice. Volume 26, Issue 3, p. 4–
27. 
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motivatie van de inwoner, een goede hulpverleningsrelatie en een goede structurering van de 

interventie36. Het is wetenschappelijk aangetoond dat deze common factors een grote bijdrage 

leveren aan de uiteindelijke impact die interventies hebben op inwoners37. Er zijn zelfs onderzoeken 

die laten zien dat het veel belangrijker is ‘wie’ een bepaalde methode hanteert, dan ‘wat’ die 

methode is38.  

 

Sociaal Werk De Schans heeft aan inwoners die een individueel traject afsloten gevraagd om hun 

tevredenheid aan te geven. Resultaten geven een beeld van de rol die common factors spelen als het 

gaat om de ervaring van inwoners. Er werden in totaal in 2020 324 inwoners die hulp ontvangen 

hadden bevraagd, waarvan er 67 een ingevulde vragenlijst terugstuurden. De steekproef is te klein 

om de resultaten te generaliseren naar alle inwoners van Sociaal Werk De Schans. Het geeft echter 

wel kwalitatieve informatie over de ervaringen van de groep die heeft geantwoord.  

De ruime meerderheid van inwoners die geantwoord hebben is (zeer) tevreden over de 

bereikbaarheid van de professional, de manier van omgaan met de cliënt en de deskundigheid van 

de professional. Slechts een enkeling geeft aan (zeer) ontevreden te zijn.  

 

Inwoners geven aantal dingen aan waar ze specifiek tevreden over zijn. De geïnteresseerde, 

betrokken en persoonlijke benadering wordt door een groot deel van de inwoners genoemd:  

 

“Er was alle tijd en ruimte voor mijn 'verhaal'.” 

“Hoe de medewerker mij behandelde en met mij omging, de kennis en het gedrag hielpen daar erg 

bij.” 

Ook waarderen meerdere inwoners de empathische en begripvolle houding van de professionals:  

 

“Ze luisteren zonder oordeel.” 

“Het begrip voor mijn situatie echt super.” 

 

De snelheid en deskundigheid waarmee zaken worden afgehandeld worden ook door meerdere 

inwoners genoemd als positieve kenmerken van de werkwijze van Sociaal Werk De Schans.  

 

 

 

 

 
36 Engbersen, R. & Omlo, J. (2020). Uit de duivelskring van armoede. Utrecht: Movisie. 
37 De Vries, S. (2017. Wat werkt en hoe? Het commonfactorsmodel als basis voor de psychosociale 
hulpverlening in het sociaal werk. Journal of Social Intervention: Theory and Practice. Volume 26, Issue 3, p. 4–
27. 
38 Wampold, B., & Imel, Z. (2015). The great psychotherapy debate: The evidence for what makes 
psychotherapy work, (second edition). New York: Routledge. 
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“De terugkoppeling, het delen met ouders. Ondanks de Coronacrisis toch begonnen met de 

begeleiding, na videobellen en 1-op-1-wandelingen. De telefoontjes om samen even te sparren heb ik 

echt gewaardeerd.” 

Als het gaat om verbeterpunten noemen inwoners dat de bereikbaarheid, terugkoppeling vanuit de 

professional en het vasthouden aan afspraken nog beter kan. Zo geeft iemand aan dat hij zij lang 

moet wachten op de reactie op een e-mail. 

 

Hoewel de resultaten van het ervaringsonderzoek niet te generaliseren zijn, is wel te concluderen dat 

in ieder geval bij een deel van de inwoners de persoonlijke, inwonergerichte en empathische houding 

van professionals wordt herkend en als positief wordt ervaren.  

 

Outreachend werken 

  
Sociaal Werk De Schans hanteert voor verschillende thema’s een outreachende werkwijze. Dit is een 

werkwijze waarbij actief wordt ingezet op het leggen van contact met de doelgroep, het achterhalen 

van de vragen van de doelgroep en het doorverwijzen naar passende hulpverlening. Het heeft als 

doel een brug te slaan tussen de ‘leefwereld’ van inwoners en de ‘systeemwereld’ van instanties. Het 

leggen van het eerste contact in de eigen leefomgeving van inwoners staat bij outreachend werken 

centraal. Het vraagt van professionals dat ze zelfverzekerd naar voren kunnen treden in de 

leefwereld van inwoners die ze willen bereiken39. Movisie onderscheidt een aantal manieren waarop 

outreachende professionals in contact komen met inwoners40: 

• Huisbezoeken op basis van signalen van formele en informele netwerkpartners waarbij de 

professional ongevraagd mensen bezoekt;  

• Huisbezoeken aan alle bewoners in een wijk waarbij de professional alert is op signalen. De 

professional bezoekt mensen ongevraagd, aangekondigd, op afspraak of zelfs op verzoek van 

de inwoner zelf;  

• Aanwezig zijn op plaatsen waar de potentiële doelgroep te vinden is (pleinen, straten, 

buurthuizen, scholen etc.), zogenoemde vindplaatsen;  

• Voorlichting geven op (collectieve) locaties waar de potentiële doelgroep aanwezig is. 

Uit onderzoek blijkt dat outreachend werk uiteenlopende positieve sociale effecten teweeg brengt. 

Zo blijk dat mensen die huisbezoeken van professionals ontvangen in de meeste gevallen positief 

reageren en tevreden zijn over de hulp en aandacht die ze krijgen. Ook blijkt in veel gevallen dat 

inwoners vragen hebben waar nog geen passende hulp voor wordt gegeven. De outreachende 

werkwijze versterkt het vertrouwen van de inwoners die in eerste instantie de professionals 

 

 

 

 
39 Omlo, J. (2017). Wat werkt bij outreachend werken? Utrecht: Movisie.  
40 Ibidem 
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wantrouwen41. En doelgroepen die anders moeilijk bereikt worden komen door een outreachende 

aanpak eerder in contact met professionals. Uiteindelijk blijkt outreachend werken ook financiële 

baten te kennen. Het is weliswaar arbeidsintensief om toe te passen, maar verschillende kosten-

batenanalyses tonen aan dat door de toepassing duurdere zorg voorkomen kan worden.   

Sociaal Werk De Schans zet het outreachend werken in door de bovengenoemde manieren in te 

zetten om in contact te komen met inwoners die de weg naar de hulpverlening niet zelfstandig 

vinden. Een goed praktijkvoorbeeld hiervan is dat professionals aanschuiven bij de koffietafel van de 

Voedselbank onder de titel Bakkie in ’t Marheem. Ze zijn op die manier aanwezig op een vindplaats 

waar kwetsbare inwoners komen en proberen op laagdrempelige wijze in contact te komen met die 

inwoners.  

 

Oplossingsgericht werken 

 

Sociaal Werk De Schans zet oplossingsgericht werken in als methodiek in het Westerkwartier. Het 

doel van oplossingsgericht werken is om inwoners zo te ondersteunen dat hun oplossend vermogen 

wordt hersteld en dat zij in staat zijn om zelf met hun sociale context hun vraagstuk aan te pakken. 

Het is een methodische en gestructureerde manier van bevragen van de inwoner waardoor deze een 

het vraagstuk scherp krijgt en hier een andere kijk op ontwikkelt42. Hierdoor moeten inwoners zich 

bewust worden van hun eigen interne en externe bronnen, hun eigen doelen, stappen zetten om de 

situatie te verbeteren en kunnen bepalen wanneer ze zelfstandig verder kunnen. Bovendien moeten 

ze gedurende het traject vertrouwen en hoop ontwikkelen in het feit dat er voor hun een betere 

situatie valt te bereiken. De doelgroep bestaat uit inwoners die zich van te voren niet in staat voelen 

om zelf of met hulp van hun sociale omgeving hun vraagstuk op te lossen. Het gaat hier om inwoners 

die verlies leiden van eigen kracht, van copingvaardigheden en van zelfbeschikking. Oplossingsgericht 

werken is door het Nederlands Jeugdinstituut beoordeeld als effectieve interventie volgens goede 

aanwijzingen43. 

 

Sociaal Werk De Schans zet in haar werk in op oplossingsgericht werken onder het motto: Van zorgen 

vóór naar zorgen dát44. Ze zet in op het bevorderen van eigenaarschap en zelfredzaamheid. Door het 

gebruik van het gespreksinstrument van Positieve Gezondheid worden inwoners eigenaar gemaakt 

van het vraagstuk en de oplossing. Maar ook in andere vormen van ondersteuning zoals collectieve 

activiteiten of ondersteuning van verenigingen en initiatieven vormt dit principe de basis. Dit vraagt 

 

 

 

 
41 Ibidem 
42 de Vries, S. & Prüst. H. (2017). Databank effectieve jeugdinterventies: beschrijving ‘Oplossingsgericht werken 
in het sociaal werk'. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Geraadpleegd op 25-01-21, van  
www.nji.nl/jeugdinterventies 
43 Ibidem 
44 Sociaal Werk De Schans (2020). Jaarverslag 2019. Leek: Sociaal Werk de Schans. 
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om een omslag in denken en doen bij alle betrokkenen zoals de inwoners, de gemeente en de 

medewerkers van Sociaal Werk De Schans. Uit de gesprekken met teamcoaches wordt duidelijk dat 

inwoners soms nog moeten wennen aan deze transitie45. Zij zijn soms van oudsher gewend dat er 

“voor hen gezorgd” werd. Zo noemt een teamleider een voorbeeld waarbij een informele spelclub 

voorheen budget kreeg om hun activiteiten uit te voeren. Nu helpt Sociaal Werk De Schans hen om 

zelf hun budget te vergaren. Dat leidde in eerste instantie tot weerstand, maar wordt nu als positief 

ervaren door de inwoners.   

 

Integraal werken 

 

Sociaal Werk De Schans zoekt in het werk naar mogelijkheden om integraal te werken. Dat betekent 

dat er gezocht wordt naar samenhang en dat er domeinoverstijgend wordt gewerkt aan 

vraagstukken van inwoners46. Het is er op gericht om escalatie van problematiek te voorkomen. 

Integraal werken heeft als doel dat er snel en eenvoudig oplossingen komen voor meervoudige 

problematiek. De term ‘integraal’ betekent dat de hulpverlening voltallig en volledig is. Dat wil 

zeggen dat er een brede aanpak wordt gehanteerd waarin aandacht is voor alle leefgebieden van een 

inwoner. Het is daarbij belangrijk dat professionals van verschillende disciplines met elkaar 

samenwerken, om tot één samenhangend plan te komen. Er zijn een aantal werkzame elementen 

van het integraal werken die door de wetenschap onderbouwd zijn. Zo spelen vertrouwen en het 

gevoel van veiligheid een belangrijke rol, net als gelijkwaardigheid in de hulpverleningsrelatie en 

continuïteit van de hulpverlening47.  

 

In de analyse van de activiteiten en interventies van Sociaal Werk De Schans en in de gesprekken met 

teamcoaches komt naar voren dat er zo veel mogelijk voor een integrale en interdisciplinaire insteek 

wordt gekozen48. Zo geven de teamcoaches aan activiteiten zo breed mogelijk in te zetten. Dat 

betekent dat bijvoorbeeld het Samen Koken in het Westerkwartier bewust niet wordt gepromoot als 

activiteit voor minima, hoewel de activiteit wel als doel heeft een bijdrage leveren aan 

gezondheidsverbetering van mensen met een lage sociaal economische status49. Hiermee probeert 

Sociaal Werk De Schans te voorkomen dat inwoners zich gestigmatiseerd voelen en te bereiken dat 

ook inwoners die buiten de doelgroep vallen geïnspireerd worden om gezonder te gaan eten. 

 

 

 

 
45 Persoonlijke communicatie teamlcoaches Sociaal Werk De Schans,  11-11-20, 17-11-20 en 25-11-20. 
46 Van Arum, S., Redeker, I., Stouthard, L., Verweij, S. & Van Xanten, H.(2020). Integraal werken in de wijk. 
Utrecht: Movisie.  
47 van Arum, S., Verweij, S. & van der Veer, K. (2018). Wat werkt bij integraal werken in de wijk? Utrecht: 
Integraal Werken in de Wijk. 
48 Sociaal Planbureau Groningen & Sociaal Werk De Schans. (2020). Doelen en inspanningen netwerk. Leek: 
Sociaal Werk De Schans. 
49 Sociaal Werk De Schans (2020). Beschrijvingen van collectieve activiteiten.  
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Bovendien is de activiteit zowel gericht om het verminderen van hoge kosten voor levensmiddelen 

als het verbeteren van de eetgewoonte bij de inwoners. De activiteit beslaat daarmee verschillende 

terreinen, doelgroepen en disciplines. Ook in de mate waarin Sociaal Werk De Schans haar 

samenwerking met partners inzet in de gemeente en de manier waarop interne disciplines met 

elkaar samenwerken laat zien dat ze een integrale aanpak hanteert.  

 

Evidence based werken 

 

Om zo goed mogelijke, adequate, effectieve en efficiënte hulp te verlenen, wordt door Sociaal Werk 

De Schans ingezet op evidence based werken. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat deze kwalitatieve 

hulp bereikt kan worden als er aandacht is voor drie belangrijke domeinen: de expertise van de 

professional, de voorkeuren en waardes van de inwoner en de aanwezige wetenschappelijke 

evidentie50.  Sociaal Werk De Schans heeft in haar aanbod aandacht voor de drie componenten van 

de Evidence Based Practice. Ze zet niet alleen voortdurend in op de ontwikkeling van de expertise 

van professionals, maar stelt vanuit het werken met Positieve Gezondheid de wensen, normen en 

waarden van inwoners steeds centraal. Bovendien is Sociaal Werk De Schans gestart met het 

beschrijven van al haar collectieve activiteiten. Op deze manier worden professionals gedwongen na 

te gaan op welke doelen de activiteiten gericht zijn, wat de verhouding is tussen inzet en opbrengst, 

welke doelgroepen bereikt worden en wat onderliggende werkende principes zijn. Uiteindelijk is het 

de bedoeling dat Sociaal Werk De Schans in het werk actief de impact gaat meten van de collectieve 

activiteiten die zij inzet51. Daarmee zet zij een verdiepende stap in het werken volgens de Evidence 

Based Practice.  

 

Netwerkpartner 

 
Sociaal Werk De Schans werkt op verschillende manieren samen met partners in het sociaal domein. 

In sommige gevallen draait de samenwerking enkel om doorverwijzingen, maar in veel gevallen is die 

intensiever. Zo hebben medewerkers in verschillende regionale projecten een adviserende rol. 

Sociaal Werk de Schans onderzoekt de ervaringen van netwerkpartners als het gaat om de inzet van 

haar medewerkers. In 2020 is er een vragenlijst uitgezet onder 394 netwerkpartners (personen).  

Daarvan hebben 100 contactpersonen de enquête hebben ingevuld. De respons komt hiermee op 

25,4%. 

 

 

 

 
50 Gorissen, W. (red.) (2017). Samen lerend doen wat werkt. Een nieuwe kijk op evidence-based practice in zorg 
en welzijn voor jeugdigen en gezinnen. Utrecht: Nederlands Jeugd Instituut. 
51 Tinten, (2020). Meet de impact van collectieve aanpakken – 3 tips. Geraadpleegd op 15-02-2021, van 
https://www.tintentrainingenadvies.nl/nieuws-van-tinten-advies/meet-de-impact-van-collectieve-aanpakken-
3-tips/ 
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Medewerkers worden door de meerderheid van hun netwerkpartners als innovatief (54%), 

ondernemend (72%), professioneel (81%), verbindend (69%) en resultaatgericht (55%) bevonden. 

 

“Zichtbaar in de netwerken, positieve en oplossingsgerichte inbreng. Als burger tevreden over de 

zichtbaarheid van de Schans op straat.” 

 

De meerderheid van de partners zijn tevreden over de inhoudelijke bijdrage (74%) en de 

toegevoegde waarde (75%) van Sociaal  Werk De Schans bij de samenwerking in netwerken en 

samenwerkingsverbanden. 

 

“De samenwerking SMW en school is van groot belang voor leerlingen. Zij zijn enorm geholpen bij 

deze samenwerking!” 

 

66% van de netwerkpartners geeft aan voldoende geïnformeerd te zijn over het aanbod van de 

Schans.  

 
Samenvatting 

 
Sociaal Werk De Schans past verschillende erkende werkwijzen en methodieken toe in de gemeente 

Westerkwartier. Het gedachtengoed en het gespreksinstrument van Positieve Gezondheid vormen 

daarin de basis. De andere werkwijzen en methodieken zijn: 

• de common factors in het hulpverleningsproces; 

• de outreachende werkwijze; 

• de oplossingsgerichte aanpak; 

• de integrale benadering van vraagstukken en oplossingen; 

• de aandacht voor het werken vanuit een evidence based practice; 

• de netwerkpositie.  

 
De manier waarop Sociaal Werk De Schans haar werkwijze vormgeeft en het feit dat deze bestaat uit 

een aantal erkende en onderbouwde elementen, heeft invloed op de impact van Sociaal Werk De 

Schans in het Westerkwartier. 
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2. FEITENBLADEN 

 
Hieronder volgen de feitenbladen op de thema’s: 

• Armoede en schulden 

• Gezonde leefstijl  

• Laaggeletterdheid  
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BIJLAGE 

Basisondersteuning Westerkwartier  

 

DIN Doelen-Inspanningen- Netwerk  

Een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) is een visualisatie van ambities (strategische doelen), vertaald naar operationele doelen en de inspanningen vanuit 

meerdere partijen. De samenhang tussen doelen en inspanningen wordt hiermee zichtbaar.  

 

Behalen van doelen – gezamenlijke verantwoordelijkheid  

De ambities voor de basisondersteuning in de gemeente Westerkwartier zijn 

ondergebracht in de zes leefgebieden uit het model ‘mijn positieve gezondheid’ van 

Machteld Huber. Dit model is vertaald naar een werkmethodiek in de uitvoering voor 

de gebiedsteams Sociaal Werk De Schans en de (toegang tot maatwerk voorzieningen) 

teams van Mens en Gezin.  

 

Voor de basisondersteuning zijn per leefgebied (leer, preventie- en prestatie) doelen 

geformuleerd (grijs gedrukt zoals in aanbestedingsdocument geformuleerd).  

Het behalen van de (beleids)doelen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 

betrokken partijen (ondermeer Sociaal Werk De Schans en Mens en Gezin) en níet 

alleen van Sociaal Werk De Schans (zie figuur).  

 

Naast de door de gemeente geformuleerde (leer, preventie- en prestatie) doelen werkt de Schans ook aan het behalen van doelen die terug te vinden zijn in de 

gemeentelijke ambitie. Deze activiteiten zijn niet altijd direct te koppelen aan een (leer, preventie- en prestatie) doel, maar spelen wel een belangrijke rol in het 

behalen van de gemeentelijke ambitie als geheel. Ze  worden onderaan de dimensies van positieve gezondheid weergegeven (grijze gedeelte van de tabel). 

 

Bij de doelen is ook nader onderzoek nodig. De prioritering van de onderzoeken wordt in het eerste jaar vastgesteld. We spreken een prioritering af.  
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De in de opdracht geformuleerde leer-, prestatie- en preventiedoelen zijn in overleg met de gemeente en Sociaal Werk De Schans door de onderzoekers vertaald 

om ze geschikt te maken voor onderzoek (in ‘zwart’ gedrukt). Het is nogmaals belangrijk te vermelden dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om deze 

doelen te behalen.  

 

Inspanningen – naar een compleet overzicht  

In deze DIN staan de (huidige) inspanningen van de gebiedsteams van Sociaal Werk De Schans. In de toekomst worden deze 2 maal per jaar geactualiseerd. 

Daarbij wordt ook aangegeven welke activiteiten zijn gestopt en wat de reden daarvoor was.  

 

In de DIN horen alle inspanningen te worden opgenomen, d.w.z. van de partijen die samen verantwoordelijk zijn.  

Voor een volledige DIN is het wenselijk dat de andere uitvoeringsorganisaties hun inspanningen op dezelfde manier weergeven.  
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Indicatoren per 

leefgebied Positieve 

Gezondheid  

Leerdoelen  

Prestatiedoelen en  

Preventiedoelen52 

 

Inspanningen 

Gebiedsteams Sociaal Werk De Schans 

Dagelijks 

functioneren 

  

(Jeugd)werkloosheid  Leerdoel  

Inzicht in de redenen voor (langdurige) 

werkloosheid bij jongeren en hoeveel 

jongeren langdurig werkloos zijn.  

Inzicht in wijze waarop Sociaal Werk De 

Schans de werkeloosheid bij jongeren kan 

beïnvloeden. 
 

De gemeente weet op 1 januari 2020 de 

reden voor werkloosheid bij jongeren en 

hoeveel % van de huidige jeugdwerklozen 

(Grootegast 9,4%, Leek 10,6%, Zuidhorn 

9,7% & Marum 9,9%) langdurig werkloos is 

- Thuiszitters in Westerkwartier worden geholpen weer deel te nemen 

aan sport en/of werk, onder andere door het aanbieden van een 

Sporthopper samengesteld door de buurtsportcoaches van Sociaal 

Werk De Schans. 

- De Schans is samen met partnerorganisaties de pilot ‘Kansen voor 

jongeren’ gestart.  

- Buurtwerkers van de Schans gaan zowel overdag als in de avonduren 

proactief de straat op en bezoeken hang- en ontmoetingsplekken van 

jongeren. Zij voorzien jongeren van informatie en advies en leiden toe 

naar voorzieningen.   

- De Schans houdt spreekuren op middelbare scholen waar jongeren 

terecht kunnen voor raad en daad, ter voorkoming van uitval.  

 

 

 

 
52 prestatie-, preventie- en leerdoelen uit de opdrachtformulering.  

   Het behalen van de doelen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen 
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en op welke wijze de welzijnsorganisatie de 

werkeloosheid bij deze doelgroep kan 

beïnvloeden. 

- De Schans werkt samen met scholen op het gebied van activiteiten, 

preventie en trainingen.  

- De Schans geeft voorlichting over verschillende leefdomeinen zowel 

aan jongeren, hun ouders/verzorgers als docenten. 

- De Schans werkt samen met collega’s van team Mens en Gezin, 

bijvoorbeeld bij een uitkeringsvraag waar meer hulp nodig blijkt te zijn. 

- De Schans neemt deel aan Taskforcetafel Westerkwartier waar diverse 

partijen aan tafel komen om een gezamenlijk plan van aanpak vast te 

stellen voor cases waar de reguliere route ontoereikend is gebleken.  

- De Schans onderzoekt samen met de gemeente wat er nodig is om 

jongeren (niveau 1 en 2) een betere aansluiting te laten ondervinden 

op de arbeidsmarkt.  

- Buurtwerkers van De Schans organiseren in samenwerking met 

Defensie een ‘Defensiedag’ waar 40 jongeren uit het Westerkwartier 

de kans krijgen kennis te maken met (het werken bij) Defensie. 

- De Schans participeert in buurtnetwerk Jeugd, waar eens per 6 – 8 

weken de buurtwerker jeugd bijeenkomt met schoolmaatschappelijk 

werk, wijkagent/jeugdagent, JGZ verpleegkundigen PO en VO, OJG’er 

van de huisartsenpraktijk, consulenten jeugd van team Mens& Gezin. 

Maatschappelijke 

begeleiding 

Prestatiedoelen 

Statushouders gehuisvest in de gemeente 

Westerkwartier kennen de grenzen als het 

gaat om wat in Nederland te doen 

gebruikelijk/algemene norm is (ze hebben 

de participatieverklaring behaald).  

 

90% van de statushouders, gehuisvest in 

het Westerkwartier op 1 januari 2019 kent 

- De Schans biedt een wekelijks spreekuur voor alle hulpvragen van 

statushouders en hun (maatschappelijke) begeleiders. 

- De Schans voert participatieverklaringstrajecten uit. 

- De Schans onderhoudt in alle gebiedsteams een integraal 

samenwerkingsverband met Vluchtelingenwerk Noord Nederland en 

biedt daarmee ondersteuning bij integratie van statushouders.  

- De Schans verzorgt in samenwerking met de GGD interculturele 

ochtenden voor ouders en hun kinderen.  
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op 1 januari 2020 de grenzen als het gaat 

om wat in Nederland te doen 

gebruikelijk/algemene norm is en behaalt de 

participatieverklaringen. 

 

Statushouders gehuisvest in de gemeente 

Westerkwartier hebben na afloop van de 

maatschappelijke begeleiding geen formeel 

georganiseerde ondersteuning, gericht op 

het functioneren in de maatschappij, meer 

nodig.  

 

Van de statushouders die in de gemeente 

Westerkwartier worden gehuisvest, heeft 

80% na afloop van 1,5 jaar 

maatschappelijke begeleiding geen formeel 

georganiseerde ondersteuning meer nodig, 

gericht op functioneren in de 

maatschappij.  

- De Schans verzorgt diverse activiteiten gericht op preventie en 

beweging, zoals fietscursussen voor nieuwkomers.  

- De Schans verzorgt bijeenkomsten en voorlichtingsmateriaal voor 

statushouders/migranten op het gebied van gezondheid en 

seksualiteit. 
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Voortijdig  

schoolverlaters 

Preventiedoel 

Het aantal voortijdig schoolverlaters 

(zonder startkwalificatie) in de gemeente 

Westerkwartier daalt.  

 

Het aantal voortijdig schoolverlaters 

(zonder startkwalificatie) is op 1 januari 

2020 in de gemeente Westerkwartier niet 

gestegen ten opzichte van 1 januari 2019. 

(Grootegast: 1,11%, Leek 0,83%, Zuidhorn 

0,7% & Marum 0,95%) 

- Thuiszitters in Westerkwartier worden geholpen weer deel te nemen 

aan sport en/of werk, onder andere door het aanbieden van een 

Sporthopper samengesteld door de buurtsportcoaches van Sociaal 

Werk De Schans. 

- Buurtwerkers van de Schans gaan zowel overdag als in de avonduren 

proactief de straat op en bezoeken hang- en ontmoetingsplekken van 

jongeren. Zij voorzien jongeren van informatie en advies en leiden toe 

naar voorzieningen.   

- De Schans houdt spreekuren op middelbare scholen waar jongeren 

terecht kunnen voor raad en daad, ter voorkoming van uitval.  

- De Schans werkt samen met scholen op het gebied van activiteiten, 

preventie en trainingen.  

- De Schans geeft voorlichting over verschillende leefdomeinen zowel 

aan jongeren, hun ouders/verzorgers als docenten. 

- De Schans verzorgt weerbaarheidstrainingen aan kinderen, pubers en 

volwassenen 

- De Schans neemt op afroep deel aan Taskforce Thuiszitters, waar 

diverse partijen aan tafel komen om een gezamenlijk plan van aanpak 

vast te stellen voor cases waar de reguliere route ontoereikend is 

gebleken. 

- Medewerkers van De Schans ondersteunen zorgondersteuners en IB-

ers bij vroegsignalering en hulp aan jongeren. 

- De Schans werkt samen met de GGD en Leerplicht m.b.t. 

vroegsignalering en op tijd inzetten van hulp. 

- De Schans voert kansgericht jongerenwerk uit en ondersteunt jongeren 

bij het ontwikkelen van hun (individuele) toekomstplannen door 

bijvoorbeeld te begeleiden naar Open Dagen van het voortgezet 

onderwijs.  
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- De Schans neemt deel aan ondersteuningsteams op het voortgezet 

onderwijs in Westerkwartier. Deze kent twee varianten, waarbij de 

algemene versie bedoeld is met de samenwerkingspartners uit te 

wisselen, nieuws uit de organisaties of nieuwe signalen rondom 

jongeren van de school of signalen & ontwikkelingen in het gebied uit 

te wisselen en bij de andere variant een vraag wordt ingebracht 

rondom een jongere of gezin. De zorgcoördinator nodigt 

ouders/verzorgers en partijen uit die mee kunnen denken 

(bijvoorbeeld: jeugdarts, consulent passend onderwijs, leerplicht, 

SMW). Er is een vragenronde waarin de situatie en de vraag met elkaar 

wordt verhelderd en er vervolgens een plan van aanpak komt ter 

voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten.  

 

Laaggeletterdheid Prestatiedoel 

Het aantal laaggeletterden in de gemeente 

Westerkwartier daalt.  

 

Het aantal laaggeletterden in de gemeente 

Westerkwartier is bij de volgende 

meetperiode van Stichting Lezen en 

Schrijven van 8-11% naar 5-8% gedaald. 

 

- De Schans signaleert en bespreekt laaggeletterdheid, zodat inwoners 

ondersteund worden bij hun laaggeletterdheid en de zelfredzaamheid 

vergroot wordt. 

- De Schans werkt samen met Bibliotheek en Taalhuis en verwijst 

inwoners actief door naar passende hulpbronnen, waaronder 

Leesmaatjes, Training ‘Klik en Tik’ en Taalles.  

 

Onderwerpen uit de  

Ambities Dagelijks 

functioneren 

  

    

- De Schans begeleidt en ondersteunt verenigingen en 

vrijwilligersorganisaties in het Westerkwartier, waaronder buurtkamer 
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Jonkersvaart,  een sociale huiskamer in Leek en Survivalrun in 

Boerakker.  

- De Schans onderhoudt contacten en werkt samen met (keten)partners, 

zoals zorgaanbieders, bestaande vrijwilligersorganisaties en 

ondernemers, waarin vraag en aanbod met elkaar verbonden wordt en 

inwoners worden toe geleid naar vrijwilligerswerk. 

- De Schans organiseert vrijwilligerswerk en voorziet vrijwilligers van 

scholing in de vorm van training. 

- De Schans biedt individuele ondersteuning bij allerlei zaken die het 

dagelijks leven (dreigen te) belemmeren, bijvoorbeeld hulp bij dagritme 

en opvoedondersteuning.  

- De Schans zet bij hulp- en dienstverlening aan inwoners in op het 

versterken van het eigen sociaal netwerk. 

- De Schans verzorgt weerbaarheidstrainingen aan kinderen, jongeren en 

volwassenen. 

- De Schans betrekt bij (individuele) ondersteuning aan inwoners actief 

diens (persoonlijke) sociaal netwerk en stimuleert de inwoner dit 

sociale netwerk te versterken. 

- De Schans organiseert Walk en Talk om inwoners bij elkaar te brengen. 

- De Schans beantwoordt collectieve vraagstukken ook collectief door 

bijeenkomsten en trainingen te faciliteren en verzorgen, gericht op 

faalangst, rouwverwerking, JES! training voor kinderen in 

echtscheidingssituaties, Grip & Glanstraining, assertiviteitstraining voor 

zowel mannen als vrouwen, pubertraining en (interculturele) 

opvoedingsondersteuning.   

- De Schans leidt jeugdige inwoners actief toe naar een regionale topclub 

voor autistische jongeren (Humanitas) en initiëren de totstandkoming 

van gezamenlijke activiteiten voor deze doelgroep. 



 
 

 

 

78 
 

- De Schans speelt vraaggericht in op de behoefte van eenzame 

inwoners door deze bijvoorbeeld te verbinden aan andere (eenzame) 

inwoners en/of ontmoetingsactiviteiten, zoals workshopochtenden.  

- De Schans zet vrijwilligers in als maatje voor inwoners van het 

Westerkwartier.  

- De Schans organiseert meedoeactiviteiten voor inwoners van het 

Westerkwartier gericht op sociaal contact. 

- De Schans denkt met inwoners mee over hoe de contacten in de buurt 

te verbeteren en ondersteunen bij de totstandkoming van activiteiten, 

zoals een buurtbarbecue. 

- De Schans biedt budgetbegeleiding om inwoners te ondersteunen bij 

het omgaan met hun inkomen en (huishoudelijke) administratieve 

zaken 

- De Schans organiseert aan de hand van Positieve Gezondheid een 

workshop ‘Mijn positief budget’ voor inwoners van het Westerkwartier 

- In samenwerking met de Bibliotheek en Humanitas verzorgd de Schans 

in het voorjaar (maart) belastingspreekuren en in het najaar 

(november) opvolgspreekuren  

- De Schans draagt bij aan (individuele) armoedebestrijding door hierin 

actief de samenwerking op te zoeken met Gemeente Westerkwartier, 

Humanitas, Schuldhulpmaatje, de Voedselbank en Taalhuis, zoals in het 

project ‘Van Arm naar Beter’ waar deelname aan de speelweken 

toegevoegd zal worden aan het kindpakket, zodat kinderen uit 

minimagezinnen kunnen deelnemen.  

- De Schans biedt (praktische) ondersteuning bij het invullen van 

formulieren die betrekking hebben op het aanvragen van regelingen en 

voorzieningen. 
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- De Schans zet landelijke en lokale fondsen in om inwoners te helpen 

zoals het jeugd sport en cultuur fonds, stichting Leergeld, SUN etc. 

- De Schans begeleidt inwoners ook bij het aanvragen van omvangrijke 

fondsentrajecten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een 

rolstoelauto/bus. De aanpassingen die nodig zijn voor dergelijke 

voorzieningen worden aangevraagd bij de Wmo, maar het voertuig 

niet.   

- De Schans heeft op meerdere werklocaties een weggeefkast staan 

waar inwoners huisraad en bruikbare spullen kunnen inbrengen die 

andere inwoners vervolgens kunnen uitzoeken om te (her)gebruiken.  

- De Schans leidt wanneer nodig inwoners toe naar GKB voor 

schuldenregeling, budgetbeheer of schuldsaneringstraject.  

- De Schans organiseert wekelijks ‘Bakkie in ’t Marheem’ voor inwoners 

die een voedselpakket van de Voedselbank komen afhalen. 

- De Schans organiseert structurele (maandelijks terugkerende) pop-up 

sport- en spelactiviteiten in alle werkgebieden, waaronder 

‘Bubbelvoetbal’ in sporthal ‘de Holten’ en een spelmiddag tijdens de 

feestweek in de Wilp i.s.m. stichting ’t Wylpke.  

- De Schans stimuleert bewonersinitiatieven in gehele Westerkwartier, 

zoals het jeugdpanel in Leek, project ‘Samen eten in de buurt’, de 

ouderensoos in Boerakker en bieden ondersteuning waar nodig, zoals 

bij de uitvoering van de vrouwensoos in Marum. 

- De Schans helpt inwoners en vrijwilligers om zelf hun 

vrijetijdsbesteding in te vullen. 

- De Schans organiseert spelweken in de zomermaanden. 

- De Schans begeleidt en ondersteunt verenigingen en 

vrijwilligersorganisaties in het westerkwartier, waaronder Buurtkamer 
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Jonkersvaart, Dorpsbelangen, Voetbalvereniging en  Survivalrun in 

Boerakker. 

- De Schans leidt jeugdige inwoners actief toe naar een regionale topclub 

voor autistische jongeren (Humanitas) en initiëren de totstandkoming 

van gezamenlijke activiteiten voor deze doelgroep in het 

Westerkwartier. 

- De Schans bemiddelt bij burenruzies en/of -overlast, werkt daarbij 

samen met buurtbemiddeling, handhaving, Politie, VNN, OGGZ en 

Mens & Gezin. 

- De Schans werkt nauw samen met Politie in het kader van overlast en 

zorg. 

- De Schans participeert in het OGGZ netwerkoverleg en biedt lichte 

ondersteuning aan inwoners waar zorgen over zijn.  

- De Schans signaleert (psychische) kwetsbaarheden bij inwoners en 

verwijst deze door naar passende hulp of ondersteuning van 

bijvoorbeeld Lentis. 

- De Schans werkt samen met het onderwijs op het gebied van 

activiteiten, preventie en trainingen, zoals in een vuurwerkcampagne 

voorafgaand aan oud & nieuw. 

- De Schans verzorgt, zowel op individueel niveau als in collectief 

verband, voorlichting over verschillende vormen van verslaving en 

middelengebruik in samenwerking met VNN, GGD (Sense) en Halt. 

- De Schans heeft oog voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt en 

haalt signalen van inwoners op. De Schans werkt hierin samen met de 

leefbaarheidsadviseurs van de gemeente Westerkwartier.  

- De Schans brengt voorzieningen van de verschillende dorpen rondom 

de leefbaarheid in straten en wijken in kaart.  
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- In het kader van NIX18 is De Schans preventief aanwezig bij diverse 

evenementen en dorps- en tentfeesten. Samen met netwerkpartners 

sluit De Schans aan bij de landelijke preventiecampagne rondom het 

thema NIX18. 

- De Schans biedt onafhankelijke cliëntondersteuning door inwoners te 

helpen bij het vinden van passende zorg of te ondersteunen bij een 

gesprek met bijvoorbeeld de zorgaanbieder. 

- De Schans verzorgt weerbaarheidstrainingen aan kinderen, 

- pubers en volwassenen. 

- De Schans verzorgt in alle gebieden van het Westerkwartier 

inloopspreekuren. 

- De Schans werkt laagdrempelig in contact en is dichtbij in de gebieden 

en dorpen. De Schans gaat actief de wijk in en bezoekt inwoners thuis, 

zijn aanwezig in MFC’s, buurthuizen, scholen, (sport)verenigingen etc. 

- De Schans is digitaal goed bereikbaar, zowel telefonisch, via website, 

email en social media, waaronder Facebook. 

- De Schans heeft het aanbod van groepstrainingen, 

mantelzorgactiviteiten en andere (collectieve) activiteiten in flyers 

gedrukt en in grote oplage verspreid onder inwoners en 

(keten)partners. 

- De Schans adverteert regelmatig in regionale bladen en streekkranten, 

zodat inwoners ook op die manier bereikt worden. 

- Buurtwerkers van De Schans zijn zichtbaar (ook qua kleding) in buurten 

en dorpen op straat aanwezig. 

- De Schans verstrekt informatie en advies op (centrale) plaatsen,  zoals 

markten, open dagen, beleidsdagen van netwerkpartners etc. 
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Indicatoren Leerdoelen  

Prestatiedoelen en  

Preventiedoelen53 

Inspanningen 

Gebiedsteams Sociaal Werk De Schans 

Meedoen   

Bewonersinitiatieven  Leerdoel 

Inzicht in de activiteiten die bewoners 

organiseren per gebied en de rol de Sociaal 

Werk De Schans hierbij speelt.  
 

Op 1 januari 2020 is voor de gemeente 

schriftelijk vastgelegd welke activiteiten 

bewoners organiseren per gebied 

(wijk/kern) in de gemeente Westerkwartier 

en wat de rol van de welzijnsinstellingen 

hierbij is (geweest), afhankelijk van de 

ondersteuningsbehoefte. 

- De Schans stimuleert bewonersinitiatieven in het gebied, zoals het 

project ‘Samen eten in de buurt’, de ouderensoos in Boerakker en 

bieden ondersteuning waar nodig, zoals bij de uitvoering van de 

vrouwensoos in Marum.  

- De Schans ondersteunt wanneer nodig, en gaat altijd uit van 

eigenaarschap bij de inwoners. 

- De Schans werkt in alle gebieden van het Westerkwartier aan het 

inzetten van de cultuuromslag van ‘zorgen vóór naar zorgen dát’. 

- De Schans ondersteunt inwoners bij het organiseren van activiteiten en 

promoten deze activiteiten, zoals bijvoorbeeld spe(e)lweken. 

- De Schans ondersteunt en begeleidt vrijwilligers, bijvoorbeeld binnen 

de diverse steunpunten, buurthuiskamers en informele dorps- en 

zorgnetwerken.  

- De Schans biedt gratis sport- en speluitleenmateriaal te leen aan voor 

diverse buurtinitiatieven. 

 

 

 

 
53 prestatie-, preventie- en leerdoelen uit de opdrachtformulering.  

   Het behalen van de doelen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen 
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- De Schans denkt met inwoners mee over hoe de sociale cohesie te 

verbeteren en inwoners te ondersteunen bij de totstandkoming van 

activiteiten, zoals een buurtbarbecue.  

 

Verenigingsleven 

 

 

Leerdoel 

Inzicht in ondersteuningsbehoefte van 

verenigingen om de toegankelijkheid voor 

doelgroepen te vergroten  

 

Op 1 januari 2020 is voor de gemeente 

schriftelijk vastgelegd wat de 

ondersteuningsbehoefte is van 

verenigingen om de toegankelijkheid voor 

hun doelgroepen te vergroten. 

-     De Schans werkt samen met verenigingen, vrijwilligersorganisaties en 

stichtingen en biedt actief (op basis van behoefte) begeleiding en 

ondersteuning aan. 

- De schans onderhoudt warm contact met dorpsbelangen en 

ondersteunt deze waar nodig. 

 

Eenzaamheid Leerdoel 

Inzicht in de activiteiten die van invloed zijn 

op de eenzaamheidsgevoelens van de 

inwoners  

 

Op 1 januari 2020 weet de gemeente 

welke activiteiten van 

de welzijnsorganisaties van invloed zijn op 

de eenzaamheidsgevoelens van inwoners. 

 

Preventiedoel 

Het aantal inwoners dat zich eenzaam 

voelt in het Westerkwartier daalt.  

 

- De Schans organiseert ontmoetingen tussen inwoners, zoals 

workshopochtenden. 

- Op verzoek van en in samenwerking met ‘De Zijlen’ biedt De Schans 

ondersteuning bij het creëren van een bruisende ontmoetingsplek in 

het multifunctioneel centrum op locatie ‘Sintmaheerdt’.  

- De Schans organiseert Walk en Talk om inwoners bij elkaar te brengen. 

- De Schans speelt vraaggericht in op de behoefte van eenzame 

inwoners door deze bijvoorbeeld te verbinden aan andere (eenzame) 

inwoners en/of toe te leiden naar ontmoetingsactiviteiten.  

- De Schans ondersteunt en faciliteert vrijwillige seniorenvoorlichters bij 

het uitvoeren van huis- aan-huisbezoeken aan ouderen (75+) en sporen 

(verborgen) eenzaamheid op.  
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Per 1 januari 2020 is het aantal inwoners 

dat zich eenzaam voelt in het 

Westerkwartier niet gestegen. (Marum: 

45%, Grootegast: 43%, Zuidhorn: 40% & 

Leek: 44%) (Bron: GGD) 

- De Schans betrekt bij (individuele) ondersteuning aan inwoners actief 

diens (persoonlijke) sociaal netwerk en stimuleert de inwoner dit 

sociale netwerk te versterken. 

- De Schans beantwoordt collectieve vraagstukken ook collectief door 

bijeenkomsten en trainingen te faciliteren en verzorgen en stimuleert 

het ontstaan van lotgenotencontact.   

- De Schans leidt jeugdige inwoners actief toe naar een regionale topclub 

voor autistische jongeren (Humanitas) en initiëren de totstandkoming 

van gezamenlijke activiteiten voor deze doelgroep. 

- De Schans speelt vraaggericht in op de behoefte van eenzame 

inwoners door deze bijvoorbeeld te koppelen aan andere (eenzame) 

inwoners en/of ontmoetingsactiviteiten, zoals workshopochtenden.  

- De Schans zet vrijwilligers in als maatje voor inwoners van het 

Westerkwartier.  

- De Schans organiseert meedoeactiviteiten gericht op sociaal contact 

voor inwoners van het Westerkwartier. 

Mantelzorg  

 

 

Leerdoel 

Inzicht in aantal jonge mantelzorgers in 

Westerkwartier en hun ondersteunings-

behoefte  
 

Op 1 januari 2020 weet de gemeente 

hoeveel jonge mantelzorgers er aanwezig 

zijn in de gemeente Westerkwartier en 

welke vorm van ondersteuning deze jonge 

mantelzorgers graag zouden willen krijgen. 

 

- N.a.v. de uitkomsten van de pilot ‘Vrijwillige Respijtzorg’ i.s.m. gemeente 

Westerkwartier en CMO STAMM gaat De Schans aan de slag om 

verbeteringen te realiseren op het gebied van respijtzorg binnen de 

gemeente Westerkwartier. 

- De Schans registreert mantelzorgers om hen op de hoogte te houden 

van de activiteiten die De Schans organiseert. 

- De Schans begeleidt in de gemeente Westerkwartier de vrijwillige 

werkgroepen Mantelzorg. 

- In samenwerking met de werkgroepen Mantelzorg organiseert De 

Schans per jaar 12 collectieve activiteiten voor mantelzorgers (3 per 
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(Going concern; huidige mantelzorg-

ondersteuning) 

 

Preventiedoel 

Het aantal volwassenen dat mantelzorg 

geeft en overbelast is daalt  

 
Het percentage volwassenen dat 

mantelzorg geeft is op 1 januari 2020 niet 

gedaald ten opzichte van 1 januari 2018 

(bron: www.waarstaatjegemeente.nl) 

gebiedsteam). De Schans organiseert 1-2 keer per jaar in de avonduren 

een bijeenkomst voor (werkende) mantelzorgers. 

- Meerdere malen per jaar informeert De Schans de geregistreerde 

mantelzorgers uit de gemeente Westerkwartier over de activiteiten die 

er georganiseerd worden voor mantelzorgers middels een (digitale) 

nieuwsbrief of uitnodiging. 

- De Schans is gestart met de pilot Sociale Huiskamer, waar (kwetsbare) 

inwoners elkaar in huiselijke sfeer kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld ter 

ondersteuning van diens (overbelaste) mantelzorger.   

-  

- De Schans organiseert specifieke themabijeenkomsten voor (jonge) 

mantelzorgers en vrijwilligers, waaronder thema’s ‘Voorkomen van 

overbelasting’ en ‘Regelingen en Voorzieningen’. 

- In het najaar organiseert De Schans ‘De Dag van de Mantelzorg’ i.s.m. de 

werkgroepen Mantelzorg. 

- De Schans ondersteunt mantelzorgers met behoefte aan 

lotgenotencontact bij de opzet van lotgenotenbijeenkomsten.  

- Voor een optimaal bereik van mantelzorgers, voert De Schans 

uitgebreide PR (persberichten, folders, flyers, nieuwsbrieven, social 

media) rond de ‘Dag van de Mantelzorg’, de ‘Fundag’ en de 

‘Mantelzorgwaardering’.  

- De Schans maakt deel uit van netwerken waarbij het onderwerp 

mantelzorg onder de aandacht wordt gehouden en verbeteringen voor 

mantelzorgers worden geïnitieerd.  

Dagbesteding/P-wet Leerdoel 

Inzicht in aanpakken waarmee gebruik van 

voorzieningen die onder de P-wet vallen 

verminderd kunnen worden  

- Thuiszitters in Westerkwartier worden geholpen weer deel te nemen 

aan sport en/of werk d.m.v. collectieve (sportieve) activiteiten of 

individuele begeleiding.  
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Op 1 januari 2020 weten wij of, en zo ja 

hoe het aantal huishoudens dat gebruik 

maakt van een voorziening onder 

de P-wet is te verminderen  

 

- De Schans ondersteunt en faciliteert vrijwillige seniorenvoorlichters bij 

het uitvoeren van huis- aan-huisbezoeken aan ouderen (75+) en sporen 

(verborgen) eenzaamheid op.  

- De Schans onderzoekt samen met de gebiedsteams de mogelijkheid tot 

dagbestedingsactiviteiten voor mensen die i.p.v. vrijwilligerswerk 

dagbesteding behoeven.  

- Buurtwerkers van de Schans gaan zowel overdag als in de avonduren 

proactief de straat op en bezoeken hang- en ontmoetingsplekken van 

inwoners. Zij voorzien inwoners van informatie en advies en leiden toe 

naar voorzieningen.   

- De Schans begeleidt en ondersteunt verenigingen en 

vrijwilligersorganisaties in het Westerkwartier, waaronder buurtkamer 

Jonkersvaart,  de sociale huiskamer in Leek en Survivalrun in Boerakker.  

- De Schans onderhoudt contacten en werkt samen met (keten)partners, 

zoals zorgaanbieders, bestaande vrijwilligersorganisaties en 

ondernemers, waarin vraag en aanbod met elkaar verbonden wordt en 

inwoners worden toe geleid naar (vrijwilligers)werk. 

- De Schans organiseert vrijwilligerswerk en voorziet vrijwilligers van 

trainingen. 

- De Schans biedt individuele ondersteuning bij allerlei zaken die het 

dagelijks leven (dreigen te) belemmeren waardoor participeren weer 

mogelijk wordt.  

- De Schans biedt onafhankelijke cliëntondersteuning door inwoners te 

helpen bij het vinden van passende zorg en/of te ondersteunen bij een 

gesprek met bijvoorbeeld de zorgaanbieder.  

- De Schans verzorgt weerbaarheidstrainingen aan kinderen, pubers en 

volwassenen. 
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Bijstandsuitkeringen Leerdoel 

Inzicht in aanpakken waarmee gebruik van 

bijstandsuitkeringen verminderd kunnen 

worden  
 

Op 1 januari 2020 weten wij of, en zo ja 

hoe het aantal huishoudens dat gebruik 

maakt van een bijstandsuitkering is 

te verminderen 

- De Schans organiseert een sociale huiskamer in Leek. 

- De Schans draagt zorg voor toeleiding naar werk en voert nauwe 

afstemming met consulenten van Mens & Gezin, team Werk en 

Ontwikkeling 

- Door ‘Mijn Positieve Gezondheid’ van inwoners in kaart te brengen stelt 

De Schans inwoners de mogelijkheid diens draagkracht en kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten 

- De Schans kan als ‘opstapje’ fungeren door inwoners middels 

vrijwilligerswerk te laten doorgroeien naar betaalde arbeid.   

Vrijwilligerswerk Preventiedoel 

Het aantal actieve vrijwilligers, verbonden 

aan de welzijnsorganisaties daalt niet.  

 

Op 1 januari 2020 moet het aantal actieve 

vrijwilligers, verbonden aan de 

welzijnsorganisaties, vergeleken met 1 

januari 2019 niet zijn gedaald. 

 

- De Schans organiseert themabijeenkomsten voor vrijwilligers. 

- De Schans ondersteunt vrijwilligers en bemiddeld op terrein van vraag en 

aanbod van vrijwilligerswerk.  

- De Schans ondersteunt inwoners die vrijwilligerswerk willen uitvoeren.  

- De Schans werkt samen met lokale vrijwilligersorganisaties.  

- I.s.m. CMO STAMM en Vitaal vrijwilligerswerk biedt de Schans 

verschillende gratis trainingen aan vrijwilligers. 

- De Schans zet in elk werkgebied een fysiek Vrijwilligers Informatie punt 

(VIP) op.  

- Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen bij het Vrijwilligers Informatie Punt 

(VIP) van De Schans terecht voor informatie, advies en training 

- De Schans beheert en faciliteert de pagina ‘Westerkwartier’ op de 

website www.vrijwilligersgroningen.nl. 

- De Schans ondersteunt en verbindt vraag en aanbod van 

vrijwilligerswerk via het interne project ‘Samenlevingsopbouw’. 

- De Schans promoot en ondersteunt NLdoet en doet zelf actief mee aan 

dit landelijke initiatief.  

http://www.vrijwilligersgroningen.nl/
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- De Schans biedt vrijwilligers een werkplek in eigen organisatie.  

 

Onderwerpen uit de  

Ambities Meedoen  

  

 

 

  

- Buurtwerkers van De Schans gaan zowel overdag als in de avonduren 

proactief de straat op en bezoeken hangplekken van jeugdigen en leiden 

waar nodig toe naar voorzieningen. 

- De Schans verzorgt spreekuren op middelbare scholen waar jongeren, 

docenten en ouders/verzorgers voor raad en daad terecht kunnen.  

- De Schans werkt samen met scholen op het gebied van activiteiten, 

preventie en trainingen. In overleg met de scholen zullen er in 

gezamenlijkheid collectieve activiteiten worden georganiseerd rondom 

verschillende relevante thema’s (preventie voortijdig schoolverlaters).   

- De Schans voert kansgericht jongerenwerk uit en ondersteunt jongeren 

bij het ontwikkelen van hun (individuele) toekomstplannen door 

bijvoorbeeld te begeleiden naar Open Dagen van het voortgezet 

onderwijs en weer deel te nemen aan sport en/of werk.  

- De Schans neemt op afroep deel aan Taskforce Thuiszitters, waar 

diverse partijen aan tafel komen om een gezamenlijk plan van aanpak 

vast te stellen in cases waar de reguliere route ontoereikend is 

gebleken. 

- Medewerkers van De Schans ondersteunen zorgondersteuners en IB-

ers bij vroegsignalering en hulp aan jongeren. 

- De Schans werkt samen met de GGD en Leerplicht m.b.t. 

vroegsignalering en op tijd inzetten van hulp. 
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Indicatoren Leerdoelen  

Prestatiedoelen en  

Preventiedoelen54 

 

Inspanningen 

Gebiedsteams Sociaal Werk De Schans 

Lichaams-

functies 

  

Algemeen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voeding  

Leerdoel 

Inzicht in de mate waarin aanpakken van 

Sociaal Werk De Schans de ervaren 

gezondheid beïnvloeden 

 

Op 1 januari 2020 ligt schriftelijk vast in 

welke mate welke activiteiten van de 

welzijnsorganisatie de ervaren gezondheid in 

het Westerkwartier beïnvloeden. 

 

Leerdoel 

- De buurtsportcoaches van De Schans begeleiden inwoners op de thema’s 

voeding, gezondheid en sport en bewegen  

- De Schans verzorgt voorlichting over voeding op basisscholen en 

voortgezet onderwijs. 

- Voor een sluitend aanbod werkt De Schans samen met (lokale) diëtisten 

en de GGD. 

- De Schans ondersteunt sportverenigingen op het gebied van vrijwilligers, 

beleid, leden, etc. 

- De Schans leidt op lokaal niveau bijeenkomsten van het Sportakkoord, 

stimuleert de samenwerking met betrokken partijen en brengt hieruit 

sportieve initiatieven tot stand, zoals de coördinatie van het 

schoolvoetbaltoernooi.  

 

 

 

 
54 prestatie-, preventie- en leerdoelen uit de opdrachtformulering.  

   Het behalen van de doelen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen 
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Inzicht in het bereik (welke activiteiten en 

welke doelgroepen worden bereikt) van de 

activiteiten die gericht zijn op goede 

voeding.  

 

 

Op 1 januari 2020 ligt schriftelijk vast welke 

activiteiten op het gebied van goede voeding 

welke doelgroep bereikt en welke 

doelgroepen hierin ontbreken. 

- De Schans fungeert als intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

en ondersteunt bij fondsaanvragen, zoals stichting Leergeld en 

Participatiefonds. 

- De Schans adviseert inwoners van alle leeftijdsgroepen over gezonde 

leefstijl en leidt toe naar passende beweegactiviteiten, waaronder 

diverse loop- en wandelgroepen in het Westerkwartier. 

- De Schans stimuleert en faciliteert seniorensport, waaronder ‘Meer 

Bewegen voor Ouderen’.  

- De buurtsportcoach van De Schans begeleidt kwetsbare doelgroepen, 

zoals eenzame ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke 

beperking en vluchtelingen. De laagdrempelige begeleiding zet in op 

preventie, bijvoorbeeld bewegen en activering in de vorm van 

fietscursussen voor nieuwkomers en valpreventie voor senioren. 

- De Schans werkt samen met partners zoals dorpsbelangen, huisartsen en 

de gemeente en onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden tot ‘Welzijn 

op recept’. 

- De Schans ondersteunt basisscholen van Quadraten waar geen 

vakleerkracht werkzaam is bij de uitvoering van verschillende 

Quadrolympics sportdagen. 

- De Schans zorgt samen met studenten van het Alfa College voor extra 

beweegactiviteiten voor basisschoolkinderen, waaronder de pleinspelen 

op scholen, de koningsspelen en bijvoorbeeld een freerunning les.  

- De Schans ontwikkelt samen met fysiotherapeuten, 

praktijkondersteuners en huisartsen het concept ‘Wandelen op recept’.  

- De Schans brengt vraagstukken over voeding en gezondheid op alle 

basisscholen en bij sportverenigingen in kaart. 

- De Schans biedt (sport)clinics aan voor jong en oud, bijvoorbeeld 

fietsclinics en een workshops over voeding.  



 
 

 

 

91 
 

- De Schans werkt samen met CMO STAMM en onderzoekt binnen de 

provincie Groningen hoe ouderen vitaal blijven en langer thuis kunnen 

wonen, o.a. door het organiseren van de doe-tafel ‘Langer zelfstandig 

wonen’ 

- De Schans verzorgt (sport)activiteiten in de wijken, bijvoorbeeld de pop 

up tent in de buurt.  

- In het kader van verbinden organiseert De Schans voor en door jongeren 

diverse buitenschoolse activiteiten, zoals in het project ‘Whoz Next’ waar 

jongeren worden geactiveerd om invloed uit te oefenen en gezamenlijk 

activiteiten vorm te geven. 
- De Schans investeert in de samenwerking met netwerkpartners, 

waaronder Woningcorporatie Wold en Waard, Politie, VNN, GGD, 
Buurtzorg, Mens & Gezin, Humanitas, Lentis en de Gemeente 
Westerkwartier en neemt initiatief tot het organiseren van periodieke 
netwerklunches (gezonde voeding).   

 

Verslaving Preventiedoel 
Het aantal inwoners met een verslaving 

daalt.  

 

Het aantal inwoners met een verslaving is op 

1 januari 2020 niet gestegen ten opzichte 

van 1 januari 2018 op basis van de 

gezondheidsmonitor. 

- De Schans werkt samen met o.a. VNN en de gemeente Westerkwartier 

aan een gezamenlijk aanbod en gedeelde agenda rondom 

middelengebruik. 

- De Schans verzorgt, zowel op individueel niveau als in collectief 

verband, voorlichting over verschillende vormen van verslaving en 

middelengebruik in samenwerking met VNN, GGD (Sense) en Halt 

- De Schans brengt voorzieningen van de verschillende dorpen rondom 

de leefbaarheid in straten en wijken in kaart.  

- In het kader van NIX18 is De Schans preventief aanwezig bij diverse 

evenementen en dorps- en tentfeesten. Samen met netwerkpartners 

sluit De Schans aan bij de landelijke preventiecampagne rondom het 

thema NIX18. 



 
 

 

 

92 
 

- Medewerkers van De Schans worden voorzien van scholing en 

deskundigheidsbevordering (i.s.m. VNN) om vroegsignalering van 

verslaving beter toe te kunnen passen in de praktijk.  
 

 

Overgewicht 

 

Preventiedoel 
Het aantal volwassenen met overgewicht 

daalt (GGD rapport volwassenen) 

 

Het aantal volwassenen met overgewicht is 

op 1 januari 2021 niet gestegen ten opzichte 

van de op dit moment bekende aantal van 

51,8% (GGD rapport volwassenen) 

 

- De Schans werkt samen met scholen en verenigingen op het gebied van 

gezondheid, voeding en bewegen.  

- De buurtsportcoaches van De Schans begeleiden inwoners op de thema’s 

voeding, gezondheid, sport en bewegen  

- De Schans brengt vraagstukken over voeding en gezondheid op alle 

basisscholen en sportverenigingen in kaart.  

- De buurtsportcoach van De Schans begeleidt kwetsbare doelgroepen, 

waaronder chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking, 

overgewicht en obesitas. De laagdrempelige begeleiding zet in op 

preventie, bijvoorbeeld bewegen en activering in de vorm van 

structurele wandelingen.  

- De Schans werkt samen met partners zoals dorpsbelangen, huisartsen en 

de gemeente en onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden tot ‘Welzijn 

op recept’. 

- Voor een sluitend aanbod werkt De Schans samen met (lokale) diëtisten 

en de GGD.  

 

Beweging & sport/ 

 

Prestatiedoel 
Het aantal jongeren dat voldoende beweegt 

in de gemeente Westerkwartier stijgt. 

 

- Samen met partners werkt De Schans aan een Lokaal Sportakkoord. 

Hierbij richt De Schans zich o.a. op vaardig in bewegen (voor de jeugd), 

inclusief sporten en bewegen (iedereen doet mee) en een duurzame 

sport infrastructuur. 



 
 

 

 

93 
 

Het aantal jongeren dat voldoende beweegt 

in de gemeente Westerkwartier is op 1 

januari 2021 (of bij verschijning van een 

volgend GGD onderzoek) hoger dan 20%. 

(Op dit moment is dat 19%) 

- De Schans stimuleert de motorische en sociale ontwikkeling in de vorm 

van individuele en collectieve activiteiten. 

- De Schans sluit aan bij het InSightout-traject van Zienn (dakloze jongeren 

krijgen direct onderdak) en willen samen met Zienn jongeren helpen bij 

de verandering naar zelfstandigheid.  Sport kan bijdragen aan de 

activering van de jongeren, daarom maken we zoveel mogelijk gebruik 

van het lokale bestaande (sport-)aanbod.  

- De buurtsportcoaches van De Schans begeleiden inwoners op de thema’s 

voeding, gezondheid, sport en bewegen. 

- De Schans organiseert collectieve activiteiten om inwoners in beweging 

te krijgen. Samen met diverse partners (scholen, Novatec, 

sportverenigingen en gemeente) organiseert De Schans wandel- en 

spelactiviteiten en stimuleert De Schans kinderen op de fiets of lopend 

naar school te gaan. 

- De Schans zorgt samen met studenten van het Alfa College voor extra 

beweegactiviteiten voor basisschoolkinderen, waaronder de pleinspelen 

op scholen, de koningsspelen en bijvoorbeeld een freerunning les.  

- De schans organiseert in samenwerking met diverse netwerkpartners 

een gezondheidsdag.  

 

Onderwerpen uit de  

Ambities 

Lichaamsfuncties  

  

  - De Schans ondersteunt sportverenigingen op het gebied van vrijwilligers, 

inhoudelijk beleid, toeleiden van leden etc. 

- De Schans brengt sportvoorzieningen naar inwoners toe door het 

verzorgen van sportieve pop-up activiteiten in de buurt.  
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- De Schans stelt sport- en spelmateriaal beschikbaar aan 

buurtinitiatieven. 

- De Schans werkt aan de toegankelijkheid van (sport)verengingen voor 

minima, maar ook voor mensen met een beperking, zoals de toeleiding 

naar topclub (Humanitas) voor jongeren met ASS problematiek.  

- De Schans leidt op lokaal niveau bijeenkomsten van het Sportakkoord, 

stimuleert de samenwerking met betrokken partijen en brengt hieruit 

sportieve initiatieven tot stand, zoals de coördinatie van het 

schoolvoetbaltoernooi.  

- De Schans fungeert als intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

en ondersteunt bij fondsaanvragen die toegankelijkheid tot 

sportvoorzieningen voor inwoners vergroten, zoals stichting Leergeld en 

Participatiefonds. 

- De Schans brengt beweegaanbod voor 0-4 jarigen in kaart, omdat de 

leeftijdsgrens van Jeugdfonds Sport & Cultuur is verlaagd naar 0 jaar en 

De Schans kinderen wil stimuleren (meer) te bewegen.  

- De Schans adviseert inwoners van alle leeftijdsgroepen over gezonde 

leefstijl en leidt toe naar passende beweegactiviteiten, waaronder loop- 

en wandelgroepen in het Westerkwartier.  

- De Schans stimuleert en faciliteert seniorensport, waaronder ‘Meer 

Bewegen voor Ouderen’.  
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Indicatoren Leerdoelen  

Prestatiedoelen en  

Preventiedoelen55 

Inspanningen 

gebiedsteams Sociaal Werk De Schans 

 

Kwaliteit van 

leven 

  

Armoede Schulden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerdoel 

Inzicht in doelgroepen die momenteel 

ondersteuning krijgen bij de financiële 

problemen en op welke manier. 

Inzicht in de mate waarin de doelgroepen 

met financiële problemen bereikt worden 

met de bestaande voorzieningen.  

 

Per 1 januari 2020 is in beeld welke inwoners 

met financiële problemen, of als dat niet 

lukt, welke doelgroepen met financiële 

problemen op dit moment ondersteuning 

 

- De Schans biedt budgetbegeleiding om inwoners te ondersteunen bij 

het omgaan met hun inkomen en (huishoudelijke) administratieve 

zaken. 

- De Schans organiseert aan de hand van Positieve Gezondheid een 

workshop ‘Mijn positief budget’ voor inwoners van het Westerkwartier. 

- In samenwerking met de Bibliotheek en Humanitas verzorgd de Schans 

in het voorjaar (maart) belastingspreekuren en in het najaar 

(november) opvolgspreekuren.  

- De Schans draagt bij aan (individuele) armoedebestrijding door hierin 

actief de samenwerking op te zoeken met Gemeente Westerkwartier, 

Humanitas, Schuldhulpmaatje, de Voedselbank en Taalhuis, zoals in het 

 

 

 

 
55 prestatie-, preventie- en leerdoelen uit de opdrachtformulering.  

   Het behalen van de doelen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen 
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Armoede 

krijgen bij die financiële problemen en op 

welke manier. Per 1 januari 2020 is duidelijk 

of alle inwoners, of als dat niet lukt, of alle 

doelgroepen die hulp kunnen gebruiken bij 

financiële problemen worden bereikt met de 

bestaande voorzieningen. 

 

 

Leerdoel 

Inzicht in het aanbod ter bestrijding van 

armoede en op welke punten het aanbod 

kan worden aangepast of aangevuld 

 
Voor 1 januari 2020 wordt samen met 

andere partijen inzicht gegeven in het 

aanbod ter bestrijding van armoede en op 

welke punten het aanbod kan worden 

aangepast of aangevuld. 

 

Prestatiedoel 
Het aantal kinderen dat in de gemeente 

Westerkwartier opgroeit in armoede neemt 

af.  

 

Het aantal kinderen dat in de gemeente 

Westerkwartier opgroeit in armoede is op 1 

project ‘Van Arm naar Beter’, ‘Kanskaarten’van Humanitas en ‘Voor ’t 

zelfde geld’met o.a. het Taalhuis.   

- De Schans biedt (praktische) ondersteuning bij het invullen van 

formulieren die betrekking hebben op het aanvragen van regelingen en 

voorzieningen. 

- De Schans zet landelijke en lokale fondsen in om inwoners te helpen 

zoals het jeugd sport en cultuur fonds, stichting Leergeld, SUN etc. 

- De Schans leidt wanneer nodig inwoners toe naar GKB voor 

schuldenregeling, budgetbeheer of schuldsaneringstraject.  

- De Schans biedt voorlichting aan jongeren over rondkomen met je geld.  

- De Schans organiseert wekelijks ‘Bakkie in ’t Marheem’ voor inwoners 

die een voedselpakket van de Voedselbank komen afhalen. 

- De Schans participeert actief in het project ‘Van arm naar beter’, waar 

deelname aan de speelweken toegevoegd zal worden aan het 

kindpakket, zodat kinderen uit minimagezinnen door armoede niet 

uitgesloten hoeven worden op deelname.  
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januari 2022 afgenomen ten opzichte 1 

januari 2019 (o.a. kinderen in tel). 

Mantelzorg  Leerdoel 

Inzicht in hoe overbelasting van 

mantelzorgers teruggedrongen kan worden  

 
Op 1 januari 2020 weten wij of, en zo ja hoe 

wij het percentage mantelzorgers dat 

overbelast is (bron: 

waarstaatjegemeente.nl) kunnen 

terugdringen ten opzichte 

van het percentage op 1 januari 2019. 

 

 

- De Schans ontwikkelt een pilot vrijwillige respijtzorg. 

- De Schans neemt deel aan het ‘Netwerk Dementie Westerkwartier’. In 

dit netwerk werken de partners samen aan het verbeteren van de zorg 

voor mensen met dementie of Alzheimer en hun mantelzorgers. 

- De Schans ontwikkelt een toolkit en workshops voor professionals 

rondom mantelzorg. Hierbij is er extra aandacht voor preventie van 

overbelasting bij mantelzorgers en ‘Mijn Positieve Gezondheid’. 

- Binnen De Schans vinden er vanuit alle gebiedsteams individuele 

gesprekken plaats met mantelzorgers. Naast het bieden van een 

luisterend oor, informatie en advies, wordt samen met de mantelzorger 

gekeken hoe overbelasting kan worden voorkomen. Zo nodig wordt er 

doorverwezen naar andere instanties. 

- De Schans registreert de mantelzorgers om iedereen op de hoogte te 

kunnen houden van ontwikkelingen en activiteiten.  

- De Schans peilt regelmatig de behoeften van mantelzorgers, zowel op 

individueel niveau als in collectief verband en informeert bij 

verschillende intermediairs die in contact zijn met mantelzorgers naar 

hetgeen zij signaleren aan behoeften 

- De Schans gaat met de uitkomst van de behoeftepeiling aan de slag en 

onderzoekt de mogelijkheden hier invulling aan te geven   

- De Schans draagt zorg voor de uitvoering van de mantelzorgwaardering 

- De Schans biedt cursussen en workshops aan gericht op het voorkomen 

van overbelasting bij mantelzorgers. 

- De Schans begeleidt vrijwillige werkgroepen Mantelzorg.  

- De Schans organiseert de ‘Dag van de Mantelzorg’. 
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- De Schans organiseert leuke ontspannende activiteiten voor (jonge) 

mantelzorgers.  

 

Echtscheidingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiselijk geweld  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestatiedoel 

Inwoners weten waar ze terecht kunnen 

voor individuele ondersteuning bij 

ingrijpende gebeurtenissen zoals 

echtscheidingen  

 
Bij een a-selecte steekproef weet minimaal 

50% van de inwoners waar men terecht kan 

voor individuele ondersteuning bij 

ingrijpende levensgebeurtenissen zoals 

echtscheiding. 

 

Prestatiedoel 

Medewerker van Sociaal Werk De Schans 

zijn bekend met de Landelijke meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling voor 

het signaleren van huiselijk geweld. 

 
Per 1 januari 2019 is elke medewerker op 

locatie van de welzijnsorganisatie bekend 

met de Landelijke meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling voor het signaleren 

van huiselijk geweld. 

 

- De Schans verzorgt trainingen voor kinderen en ouders in 

echtscheidingssituaties. !Jes training en Dappere Dino’s.  

- De Schans bemiddelt bij burenruzies en/of overlast.  

- De Schans werkt preventief tegen pestgedrag van kinderen en volwassen 

o.a. in samenwerking met basisscholen en voortgezet onderwijs.  

- De Schans werkt nauw samen met team Mens en Gezin van de 

gemeente Westerkwartier en zorgt voor regie op veiligheid.  

- De Schans werkt in het kader van verwarde personen, overlast en 

eventuele drang- en dwang bij ernstige zorgen en veiligheidscases samen 

met netwerkpartners, waaronder Woningcorporatie Wold en Waard, 

Politie, VNN, GGD, OGGZ, Thuiszorg, Mens & Gezin en gemeente 

Westerkwartier. 

 

 

- Alle medewerkers van De Schans hebben scholing gevolgd en zijn 

getraind in de nieuwe verbeterde Landelijke Meldcode Huiselijk Geweld 

en Kindermishandeling (mei 2019) 

- De Schans kan in casuïstiek een beroep doen op de 

gedragswetenschapper die bereikbaar en beschikbaar is voor overleg en 

advies.  
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Huiselijk geweld 

 

 

Prestatiedoel 

Hulpverleners die ondersteuning bieden zijn 

getraind in de Landelijke meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling. 

 
Per 1 januari 2019 zijn alle hulpverleners die 

ondersteuning bieden getraind in de 

Landelijke meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling. 

- Alle medewerkers van De Schans hebben scholing gevolgd en zijn 

getraind in de nieuwe verbeterde Landelijke Meldcode Huiselijk Geweld 

en Kindermishandeling (mei 2019) 

- De Schans kan in casuïstiek een beroep doen op de 

gedragswetenschapper die bereikbaar en beschikbaar is voor overleg en 

advies.  

 

Sterke buurten Preventiedoel 
Inwoners waarderen hun buurt als 

leefomgeving positief. 

 

Op 1 januari 2020 is de score voor de buurt 

als leefomgeving niet gedaald ten opzichte 

van 1 januari 2019 (bron: 

www.waarstaatjegemeente.nl) 

 

- De Schans onderhoudt het contact met buurtverenigingen en 

dorpsbelangen en ondersteunt inwoners (waar nodig) bij 

buurtactiviteiten.  

- De Schans ondersteunt wanneer nodig, en gaat altijd uit van 

eigenaarschap bij de inwoners. 

- De Schans spreekt inwoners van het Westerkwartier aan op 

eigenaarschap en helpt inwoners met de cultuuromslag van ‘zorgen voor 

naar zorgen dat’.  

- De Schans werkt samen met netwerkpartners, waaronder 

Woningcorporatie Wold en Waard, politie, VNN, GGD, Thuiszorg, Mens & 

Gezin en gemeente Westerkwartier o.a. op het gebied van overlast in de 

buurt. 

- De Schans pakt signalen van jongerenoverlast op en zet jongeren d.m.v. 

verschillende projecten zelf in beweging waardoor de overlast afneemt.  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/


 
 

 

 

100 
 

Bijdrage leefbaarheid/  

Sociale cohesie 

Preventiedoel 
Het aantal inwoners dat bereid is een 

bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van 

de buurt stijgt.  

 

Het percentage inwoners dat bereid is een 

bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van 

de buurt is op 1 januari 2020 niet gedaald 

ten opzichte van 1 januari 2018 (bron: 

www.waarstaatjegemeente.nl). 

- De Schans onderhoudt het contact met buurtverenigingen en 

dorpsbelangen en ondersteunt inwoners (waar nodig) bij 

buurtactiviteiten. 

- De Schans werkt samen met de leefbaarheidsadviseurs en organisaties, 

waaronder woningcorporatie Wold & Waard om de leefbaarheid in 

wijken en buurten te verbeteren. 

- De Schans begeleidt verenigingen en vrijwilligersorganisaties.  

- De Schans voert zogenaamde buurtschouwen uit, waarmee er oog is 

voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt en signalen van inwoners 

opgehaald worden.  

- De Schans spreekt inwoners van het Westerkwartier aan op 

eigenaarschap en ondersteunt inwoners bij de cultuuromslag van 

‘zorgen voor naar zorgen dat’.  

 

 

Mantelzorg  Preventiedoel 

Behoud van het aantal volwassen 

mantelzorgers 

 
Het percentage volwassenen dat mantelzorg 

geeft is op 1 januari 2020 niet gedaald ten 

opzichte van 1 januari 2018 

(bron: www.waarstaatjegemeente.nl) 

 

Prestatiedoel 
Inwoners die mantelzorg verlenen weten 

waar zij terecht kunnen voor ondersteuning. 

- De Schans organiseert themabijeenkomsten voor mantelzorgers en 

vrijwilligers. 

- De Schans heeft een pilot vrijwillige respijtzorg ontwikkeld. 

- De Schans registreert de mantelzorgers om iedereen op de hoogte te 

kunnen houden van ontwikkelingen en activiteiten.  

- De Schans verzorgt voorlichting aan mantelzorgers over het aanbod in de 

Alzheimer Cafés.  

- De Schans ondersteunt mantelzorgers. 

- Mantelzorgers kunnen voor informatie, advies en training terecht bij De 

Schans. 

- De Schans begeleidt vrijwillige werkgroepen mantelzorg.  

- De Schans organiseert de dag van de Mantelzorg. 

- De Schans ondersteunt inwoners die vrijwilligerswerk willen uitvoeren.  
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Uit een aselecte steekproef blijkt dat 70% 

van de inwoners die mantelzorg verlenen 

weet waar zij terecht kunnen voor 

ondersteuning. 

- De Schans organiseert leuke ontspannende activiteiten voor (jonge) 

mantelzorgers.  

- De Schans organiseert samen met Buurtzorg en TSN een cursus voor 

mantelzorgers om hen te helpen duurzaam inzetbaar te blijven. 

Algemeen Preventiedoel 

Behoud score voor sociaal-cultureel kapitaal  

 

Op 1 januari 2020 is de score voor sociaal-

cultureel kapitaal niet gedaald ten opzichte 

van 1 januari 2018 (bron: 

waarstaatjegemeente.nl)  
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Indicatoren Leerdoelen  

Prestatiedoelen en  

Preventiedoelen56 

Inspanningen  Inspanningen  

gebiedsteams Sociaal Werk De Schans Mens en Gezin  

Mentaal 

Welbevinden 

   

Kwetsbare inwoners  Leerdoel 

Inzicht in hoe mentaal kwetsbare inwoners 

ondersteund kunnen worden en betrokken 

bij de samenleving. 

 

Op 1 januari 2020 is inzichtelijk wie op welke 

wijze mentaal kwetsbare inwoners kunnen 

ondersteunen en betrekken door 

en in de samenleving. 

- De Schans biedt (individuele) ondersteuning bij rouwverwerking en 
brengt lotgenotencontact tot stand.  

- De Schans stimuleert ontmoeting tussen (kwetsbare) inwoners en 
draagt bij aan netwerkversterking door inwoners onderling met elkaar 
te verbinden.  

- De Schans biedt onafhankelijke cliëntondersteuning door inwoners te 

helpen bij het vinden van passende zorg of te ondersteunen bij een 

gesprek met bijvoorbeeld de gemeente of zorgaanbieder.  
- De Schans verzorgt weerbaarheidstrainingen aan kinderen, pubers en 

volwassenen. 
- De Schans betrekt (kwetsbare) inwoners en vrijwilligers bij het 

organiseren van activiteiten in en voor de buurt. 
- De Schans participeert in het OGGZ netwerkoverleg en biedt lichte 

ondersteuning aan inwoners waar zorgen over zijn.  

 

 

 

 

 
56 prestatie-, preventie- en leerdoelen uit de opdrachtformulering.  

   Het behalen van de doelen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen 
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- De Schans signaleert (psychische) kwetsbaarheden bij inwoners en 
verwijst deze door naar passende hulp of ondersteuning van 
bijvoorbeeld Lentis. 

- De Schans verzorgt, zowel op individueel niveau als in collectief 
verband, voorlichting over verschillende vormen van verslaving en 
middelengebruik in samenwerking met VNN, GGD (Sense) en Halt. 

- De Schans onderzoekt samen met inwoners of hun buurt een prettige 
en veilige omgeving is d.m.v. buurtschouws.  

- De Schans leidt jeugdige inwoners actief toe naar een regionale topclub 
voor autistische jongeren (Humanitas) en initieert de totstandkoming 
van een topclub in het Westerkwartier. 

- De Schans organiseert themabijeenkomsten n.a.v. het 
Signaleringsnetwerk (ouderen) en zet daarbij in op Positieve 
Gezondheid. 

- De Schans beantwoordt individuele vraagstukken ook collectief door 
bijeenkomsten en trainingen te faciliteren en verzorgen, gericht op 
faalangst, rouwverwerking, JES! training voor kinderen in 
echtscheidingssituaties, Pubertraining en (interculturele) 
opvoedingsondersteuning. 

- De Schans werkt samen met netwerkpartners waaronder 
Woningcorporatie Wold en Waard, politie, VNN, GGD, Buurtzorg, TSN, 
Mens & Gezin en Gemeente Westerkwartier, zoals in het OGGZ 
netwerkoverleg waar signalen m.b.t. (psychische) kwetsbaarheden van 
inwoners samenkomen.  
 

Kwetsbare inwoners  Prestatiedoel 

Inwoners en organisaties in Westerkwartier 

worden volgens een evidence based 

methode ondersteund in de omgang met 

- De Schans heeft oog voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt en 
haalt proactief signalen en behoeften van inwoners op, zoals ook met 
het project ‘Buurtwerkers in de Buurt’. 

- De Schans ondersteunt en faciliteert initiatieven van inwoners die er op 

gericht zijn het welbevinden van inwoners te verbeteren, zoals het 

opzetten van project ‘Noaberhulp’ in Ezinge, Feerwerd en Garnwerd. 
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dorp- en of buurtgenoten met een mentale 

kwetsbaarheid. 

 

 

Vanaf 1 januari 2020 worden inwoners en 

organisaties volgens een evidence based 

methode ondersteund in de omgang met 

dorp- en of buurtgenoten met een mentale 

kwetsbaarheid. 

- De Schans verwijst actief naar het meldpunt Zorg en Overlast van de 

gemeente Westerkwartier. 

- De Schans onderhoudt goed contact en voert regelmatig overleg met 

netwerkpartners waarbij we ons gezamenlijk inzetten voor de 

kwetsbare inwoners van het Westerkwartier, zoals verwarde personen 

en inwoners die zorg mijden.  

- De Schans werkt samen met zorgpartijen (o.a. De Zijlen) aan het 

integreren van 24-uurs hulp in buurten en dorpen.  

- De Schans zet in op aanwezigheid en contact tijdens evenementen in 

het kader van preventie, zoals tijdens Kanaalpop en Grootegast Open 

Air. 

- De Schans sluit aan bij het InSightout-traject van Zienn (dakloze 

jongeren krijgen direct onderdak) en willen samen met Zienn jongeren 

helpen bij de verandering naar zelfstandigheid.   

- De Schans zet ervaringsdeskundigen in bij de ondersteuning aan 

(kwetsbare) inwoners. De ervaringsdeskundige kijkt graag mee naar 

wat er voor de inwoner nodig is om goed in zijn/haar vel te zitten.  

- De Schans ondersteunt inwoners individueel om zichzelf te leren 

accepteren en om te gaan met verandering. Ook verzorgt De Schans 

trainingen voor jong en oud op het gebied van sociale weerbaarheid en 

assertiviteit.  

 

Kwetsbare inwoners  Prestatiedoel 

Inwoners weten waar zij terecht kunnen bij 

zorgen en overlast. 

 

- De Schans verwijst actief naar het meldpunt Overlast & Zorg van de 

gemeente. Zowel via de website alsook via de medewerkers. Daarnaast 

is er contact met de gemeente in het geval de Schans nodig is bij 

ondersteuning of hulp aan verwarde personen. 

- De Schans werkt actief samen met buurtbemiddeling.  
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Op 1 januari 2020 weet 80% van de 

inwoners waar zij terecht kunnen bij zorgen 

en overlast. 

- De Schans werkt samen met de leefbaarheidsadviseurs en 

(dorps)belangenorganisaties, woningbouwcoöperaties, gemeente en 

GGZ om de leefbaarheid in buurten te verbeteren door bruggen te 

bouwen tussen inwoners (onderling) en organisaties.  

 

 

Onderwerpen uit de  

Ambities Mentaal 

Welbevinden 

   

  - De Schans is gestart met de pilot Sociale Huiskamer, waar (kwetsbare) 

inwoners elkaar in huiselijke sfeer kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld ter 

ondersteuning van diens (overbelaste) mantelzorger.   

- De Schans neemt deel aan het Signaleringsnetwerk t.b.v. 

vroegsignalering eenzaamheid en hulpvragen bij ouderen.  

- De Schans organiseert ontmoetingen tussen inwoners, zoals 

workshopochtenden of ‘Walk & Talk’. 

- De Schans leidt inwoners toe naar activiteiten of vrijwillige maatjes. 

- De Schans biedt psychosociale ondersteuning bij relatieproblemen, in 

geval van echtscheiding, eenzaamheid en in situaties waarbij sprake is 

van verslaving, relationeel of huiselijk geweld. 

- De Schans organiseert lotgenotencontact voor specifieke doelgroepen 

en/of ervaringen (o.a. mantelzorg).  

- De Schans brengt een groep individuele jongeren uit het 

Westerkwartier bij elkaar die amper sociale contacten onderhouden en 

veelal binnenshuis eenzaam doorbrengen. Buurtwerkers van De Schans 

stimuleren deze jongeren door gezamenlijk buiten de deur activiteiten 

te ondernemen en deze in beginsel met hen te initiëren.  
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- De Schans organiseert en faciliteren vrijwillige seniorenvoorlichters bij 

het uitvoeren van huis-aan-huisbezoeken aan ouderen (75+) en sporen 

(verborgen) eenzaamheid op.  

- De Schans stimuleert de totstandkoming van ontmoetingsactiviteiten 

tegen eenzaamheid, waaronder de vrouwen- en mannensoos in 

Marum of koffieochtend in Dienstencentrum van Grootegast.  
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Indicatoren  Leerdoelen  

Prestatiedoelen en  

Preventiedoelen57  

Inspanningen  Inspanningen  

gebiedsteams Sociaal Werk De Schans Mens en Gezin  

Zingeving    

Zinvolle dagbesteding  Prestatiedoel 

Inwoners ervaren een zinvolle dagbesteding 

 

80% van de inwoners ervaart een zinvolle 

dagbesteding 

- De Schans legt verbinding met kerken en moskeeën om samenwerking 

tot stand te brengen.  

- De Schans biedt psychosociale ondersteuning bij relatieproblemen, in 

geval van echtscheiding, eenzaamheid en in situaties waarbij sprake is 

van verslaving, relationeel of huiselijk geweld. 

- De Schans voert kans gericht jongerenwerk uit en ondersteunt 

jongeren bij het ontwikkelen van hun (individuele) toekomstplannen 

door bijvoorbeeld te begeleiden naar Open Dagen van het voortgezet 

onderwijs. 

 

 

 

 

 
57 prestatie-, preventie- en leerdoelen uit de opdrachtformulering.  

  Het behalen van de doelen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen 
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- De Schans stimuleert de totstandkoming van ontmoetingsactiviteiten 

tegen eenzaamheid, waaronder de vrouwen- en mannensoos. 

- De Schans organiseert naar behoefte diverse pop-up 

ontmoetingsmomenten, zoals afgelopen jaar rond het ‘Sterrenpad’ in 

Nuis/Niebert, Grote Hoorn en de Molukse wijk van Marum.  

- De Schans organiseert wekelijks ‘Bakkie in ’t Marheem’, voor inwoners 

die een voedselpakket van de Voedselbank komen afhalen. 

- De Schans organiseert lotgenotencontact voor specifieke doelgroepen 

en/of ervaringen. 

- De Schans verzorgt de Grip en Glans training met als doel dat de 

inwoner weer grip en glans ervaart in het leven. 

- De Schans verzorgt trainingen aan kinderen en ouders in 

echtscheidingssituaties en biedt sociale weerbaarheidstrainingen voor 

kinderen van basisschoolleeftijd en jongeren. 

- De Schans denkt mee over de ontwikkeling van sportparken en 

multifunctionele centra in het werkgebied.  

- De Schans biedt training en workshops voor (sport)verenigingen en 

vrijwilligers, bijvoorbeeld over omgaan met alcoholgebruik tijdens een 

spelweek, EHBO of rondom het thema bestuurskracht. 

- De Schans zet ervaringsdeskundigen in die inwoners kunnen 

ondersteunen vanuit hun eigen ervaring. 

- De Schans organiseert ‘dialoogtafels’ waar inwoners hun kennis delen 

met andere inwoners en organisaties. 

- De Schans betrekt ook voormalig mantelzorgers bij de organisatie van 

lokale activiteiten. 

- Veel vrijwilligers willen iets voor een ander betekenen. De Schans helpt 

deze vrijwilligers ook om hun eigen doelen te bereiken. 
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