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Inhoudelijk jaarverslag 2021 Cadanz Welzijn

Voorwoord
Het eerste jaar na de fusie van ASWA Welzijn en SWD tot Cadanz Welzijn was er op alle fronten veel
werk aan de winkel. Iedereen die bij de organisatie betrokken is wordt er door geraakt. Het
uitvoerende werk zoals we dat met de gemeente hebben afgesproken, is doorgegaan, soms in
aangepaste vorm door Covid-19. Maar door de fusie zoeken we binnen Cadanz Welzijn naar de
gezamenlijke waarden, normen en cultuur. Het loslaten van het oude en het ontdekken van het
nieuwe is een bijzonder proces dat langzaam maar zeker, stap voor stap, een stevig fundament van
de nieuwe organisatie vormt.
In dit jaarverslag wordt uitgebreid verslag gedaan over de activiteiten die Cadanz Welzijn in 2021 heeft
uitgevoerd. Op de achtergrond gebeurde veel wat van belang is voor het goed functioneren van de
organisatie maar komt niet in terug in het verslag.
❖ Gekozen is om de organisatorische indeling van de SWD te behouden. Medewerkers van ASWA
Welzijn zijn ingevoegd in bestaande teams of vakgroepen en er is één nieuwe vakgroep ontstaan.
o Er zijn drie gebiedsteams voor alle medewerkers die in het gebied werkzaam zijn (de
voormalige gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum),
o Er is een team bedrijfsvoering voor de hele gemeente Eemsdelta
o Er zijn acht inhoudelijke vakgroepen en drie vakgroepen bedrijfsvoering waar collega’s elkaar in
het werk steunen en zichzelf en het werk kunnen ontwikkelen.
Voor alle medewerkers was dit in meer of mindere mate een andere manier van werken dan
voorheen. Gedurende het jaar heeft iedereen er zijn draai in gevonden.
❖ Het team bedrijfsvoering heeft in 2021 onder hoge druk goed gepresteerd. Het eerste fusiejaar
vroeg om veel bedrijfsmatige aanpassingen. Daarnaast moest een team gevormd worden en
werden taken om organisatorische redenen deels anders verdeeld. Het thuiswerken wegens de
pandemie maakte dit proces nog ingewikkelder.
❖ Beide stichtingen hadden uiteraard interne beleidsafspraken, maar voor de nieuwe organisatie is
het nodig om dit opnieuw te beschrijven. Er is een start mee gemaakt in 2021. Dit proces zal naar
verwachting in 2022 zijn afgerond.
❖ Doordat beide directeuren van de fusiepartners aan Cadanz Welzijn verbonden bleven is er een
Raad van Bestuur. Dat werkte goed, niet in de laatste plaats omdat zij al een intensieve
samenwerkingsrelatie hadden. Er is een heldere taakverdeling afgesproken.
❖ De nieuwe Raad van Toezicht is in januari 2021 met vier leden van start gegaan. Door maandelijks
met elkaar te overleggen in dit eerste jaar hebben zij elkaar en de organisatie beter leren kennen.
Hierdoor kunnen zij hun advies- en toezichthoudende rol steeds beter uitvoeren.
❖ Het Aswa- gebouw, de locatie Waddenweg en De Kajuit hebben in 2021 de nodige aandacht
gevraagd in het kader van de versterkingsopgave. Cadanz Welzijn heeft een visie op huisvesting
opgesteld zodat op basis daarvan in de toekomst keuzes kunnen worden gemaakt of een
programma van eisen kan worden gemaakt.
❖ Sociaal werk is als cruciaal beroep aangemerkt door de overheid in het kader van Covid-19. Dat
betekent dat de medewerkers wel naar kantoor of op huisbezoek mochten als thuiswerken door de
overheid werd verplicht of geadviseerd. Medewerkers hebben daar hun weg in gevonden, passend
bij hun eigen situatie en de vraag van de inwoner die live contact niet altijd op prijs stelde. In dit
jaarverslag is te lezen hoe zij hier mee om gingen in specifieke situaties.
❖ Er werkten bij Cadanz Welzijn in 2021 gemiddeld 53 medewerkers. In 2021 zijn er 16 nieuwe
medewerkers gekomen: 2 in verband met ziektevervanging, 12 ter vervanging van vertrekkende
collega’s en twee vanwege het verwerven of uitbreiden van opdrachten. De vertrekkende
medewerkers verlieten de organisatie omdat zij elders een mooie kans zagen, omdat zij met
(vervroegd) pensioen gingen of omdat de arbeidsovereenkomst niet verlengd werd.

2
Inhoudelijk jaarverslag 2021 Cadanz Welzijn

❖ De gemeente Eemsdelta en Cadanz Welzijn werken veelvuldig en goed samen op verschillende
terreinen. Door de fusie van de gemeente met ingang van 1 januari 2021 waren er gedurende het
hele jaar de nodige veranderingen. Dat leidde doorgaans niet tot grote problemen. Belangrijkste
uitzondering daarop was verlenging van de opdracht van projecten die geen onderdeel zijn van de
reguliere opdracht. Uiteindelijk is het goed gekomen, maar voor een behoorlijk aantal medewerkers
is het tot vlak voor kerst spannend geweest of zij vanaf januari nog werk hadden. Omdat dit een
onwenselijke situatie is, gaan Cadanz Welzijn en de gemeente in gesprek over hoe dit in de
toekomst kan worden voorkomen.
Het is in alle opzichten een bijzonder jaar geweest. Gezien de omstandigheden (zoals alle gevolgen
van onze eigen fusie, de fusie van de gemeenten, Covid-19, de komst van nieuwe medewerkers) kijkt
de Raad van Bestuur met een positieve blik terug op 2021.
De Raad van Bestuur heeft er grote waardering voor dat de werkzaamheden in alle teams goed zijn
uitgevoerd en collega’s elkaar hebben gevonden en samen gezocht hebben naar de nieuwe manier
van werken.
Tot slot mag de rol en grote inzet van onze vrijwilligers niet onbenoemd blijven. Het sociaal werk kan
zonder hen niet plaatsvinden. Op deze plek spreken wij dan naar hen onze waardering uit.
Raad van Bestuur
Nynke Walstra
Ester Lohuis
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Ouderen & Mantelzorg

Informatie Steunpunt Mantelzorg.
Wanneer u langdurig zorgt voor een partner, ouder, familielid, vriend of buur
Informatie Ouderen.
Wanneer u als oudere behoefte heeft aan informatie of aan een gesprek met een van onze sociaal
werkers

Mantelzorgondersteuning
Mantelzorgers zorgen voor chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende mensen zoals een
ouder, een kind of een ander familielid, vriend of buur. Deze zorg wordt meer dan 8 uur per week en
langer dan 3 maanden geboden.
Het Mantelzorgcompliment, de jaarlijkse waardering voor mantelzorgers, is verzonden op
10 november 2021 op de Dag van de Mantelzorg. De mantelzorgers vanaf 23 jaar en de jonge
mantelzorgers hebben een cadeaubonnen ontvangen. Het steunpunt mantelzorg kiest voor deze
werkwijze om zo iedereen te kunnen waarderen, ook als men niet van huis kan. De reacties zijn heel
positief, men vindt het prettig zelf een keuze te kunnen maken in de besteding van de cadeaukaart.
In november hebben we nog een leuke dag kunnen organiseren in het kader van de mantelzorgdag.
Dit was Eemsdelta breed. Door het aanbod van een divers programma was er een mooie opkomst.
Men kon meedoen met yoga, een workshop bloemschikken, koffie drinken en lunchen. De jonge
mantelzorgers hebben een bezoek gebracht aan de manege en daarna de dag afgesloten bij Mac
Donalds.
Geregistreerde mantelzorgers in Eemsdelta:

Boven 24 jaar
Onder 24 jaar

Delfzijl
310
30

Appingedam
140
17

Loppersum
113
3

Totaal: 613 geregistreerde mantelzorgers
In 2021 hebben de 3 steunpunten mantelzorg een start gemaakt met het gezamenlijk organiseren van
activiteiten.

4
Inhoudelijk jaarverslag 2021 Cadanz Welzijn

Steunpunt Mantelzorg Delfzijl
Het steunpunt voert wekelijks individuele gesprekken met ‘nieuwe’ mantelzorgers of mantelzorgers die
deze steun af en toe nodig hebben. Na een eerste gesprek worden mantelzorgers zoveel mogelijk
verwezen naar de ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers in Delfzijl, zodat zij vooral ook elkaar
kunnen ondersteunen. Het valt op dat er vooral behoefte is aan individuele gesprekken met betrekking
tot geestelijke ondersteuning. Het steunpunt stemt af op de behoefte van de mantelzorger, maar is
zich bewust van de beperkte tijd die beschikbaar is.
In Coronatijd is er een speciale nieuwsbrief naar de mantelzorgers verzonden. Telefonisch, via e-mail
en sociale media zijn contacten onderhouden en behouden. De meeste bijeenkomsten zijn in besloten
groep doorgegaan, wat door de mantelzorgers erg op prijs is gesteld.
Er zijn meerdere groepen in Delfzijl:
• Algemene ondersteuningsgroep Delfzijl
• CVA Lotgenotengroep
• Ms Partnergroep
• Ex-mantelzorgers
• Parkinson café Eemsdelta
• Ontmoetingshuis
Thema’s en activiteiten die in 2021 aan de orde zijn geweest bij de algemene ondersteuningsgroep
zijn:
• Hoe blijf ik psychisch fit?
• Creatieve middag
• In gesprek met de sociaal werker
• Koffiemiddag, ontmoeting
• Voorlichting over financiën
• Gezellige middag in het kader van de Dag van de mantelzorg
De mantelzorgers voelen zich onderling verbonden. Zij adviseren en helpen elkaar waar nodig en
geven elkaar het gevoel er niet alleen voor te staan. Kernwoorden voor deze groep zijn:
Delen Verbinden Humor Relativeren Ondersteunen Gezelligheid Warmte
Enkele uitspraken van mantelzorgers:
• Dit is mijn middag! Ik kan mijn ervaringen delen en mag mezelf zijn. Ik ga met een glimlach weer
naar huis!
• Ik kan mijn verhaal kwijt bij lotgenoten die aan een half woord nodig hebben, zij begrijpen direct
wat ik bedoel.
• Voor mij is het een nieuw netwerk, ik heb veel mensen verloren die niet met de ziekte van mijn
partner om konden gaan. Ik heb ze nooit meer gezien. Ik voelde me erg eenzaam. Nu heb ik
mensen waar ik weer mee kan praten, dat lucht op.
• Ik ontmoet tijdens de bijeenkomst mensen die het nog moeilijker hebben, het helpt mij te
relativeren.
• Ik vind het leuk dat ik door de bijeenkomsten een nieuwe vriendin heb, zij is ook mantelzorger, we
bellen elkaar of spreken af.
Uitspraak van de mantelzorgerondersteuner in Delfzijl:
Dankbaar ben ik dat dit werk mag doen voor en met de mantelzorgers. Indrukwekkende en
waardevolle gesprekken hebben plaatsgevonden. Wat een mooie mantelzorggroep is er ontstaan in
de afgelopen jaren. Trots ben ik op deze prachtige lieve mensen, en wat zijn het helden!
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Steunpunt Mantelzorg Appingedam
Het steunpunt voert wekelijks individuele gesprekken met ‘nieuwe’ mantelzorgers of mantelzorgers die
deze steun af en toe extra nodig hebben. Na een eerste gesprek worden mantelzorgers zoveel
mogelijk verwezen naar de ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers in Appingedam, zodat zij
vooral ook elkaar kunnen ondersteunen.
Activiteiten die hebben plaatsgevonden vanuit het Steunpunt Mantelzorg Appingedam zijn:
❖ Het opzetten van een maandelijkse koffieochtend voor Mantelzorgers, iedere eerste maandag van
de maand. Door deze ochtend heeft zich een mooie en hechte club Mantelzorgers gevormd, die
ieder maand aanwezig is en zich gesteund voelt door elkaar.
❖ Zorgen voor een doorstart van het Alzheimer Café en aanwezig zijn bij de fysieke
ontmoetingsavonden in het ASWA gebouw. Dit heeft voor nieuwe aanmeldingen bij het Steunpunt
gezorgd.
❖ Wekelijks contact met Mantelzorgers uit Appingedam voor een luisterend oor, ondersteuning bij het
regelen van zorg, doorverwijzingen etc.
❖ Het Steunpunt Mantelzorg onder de aandacht gebracht door verschillende PR activiteiten (Sociale
media, nieuwsbrief, kranten).
❖ In 2021 is er in samenwerking met Lentis een cursus “Word psychisch fitter” georganiseerd. Er
hebben 6 mensen aan meegedaan, zij kwamen 6 middagen bij elkaar. Deze 6 deelnemers waren
allemaal Mantelzorgers. Het voornemen is om in 2022 Eemsdelta breed vanuit de drie steunpunten
gezamenlijk cursussen te organiseren op het gebied van preventie, bijvoorbeeld de cursus Grip en
Glans. Dat helpt te voorkomen dat er gebruik moet worden gemaakt van zorg.
❖ Een zomer High Tea voor Mantelzorgers uit Appingedam en Loppersum. Hier hebben ongeveer 20
Mantelzorgers aan meegedaan.
❖ Het voeren van netwerkgesprekken met thuiszorgorganisaties, POH`ers en WMO.
❖ Gestart met een belronde naar Mantelzorgers. Deze kan volgend jaar weer verder opgepakt
worden.
❖ Diverse gezamenlijke overleggen gehad met de Steunpunten Delfzijl en Loppersum (Steunpunten
Eemsdelta), met als doel het creëren van gezamenlijk – en lokaal aanbod.
❖ De cursus vanuit MantelzorgerNL met een aantal partijen over het belangrijke thema ‘Jonge
Mantelzorgers’. Hiervoor gaan we een Werkplaats oprichten. Helaas is het overleg hierover niet
doorgegaan i.v.m. te weinig aanmeldingen.
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Steunpunt Mantelzorg Loppersum
In het gebied Loppersum en omstreken zijn relatief veel oudere mantelzorgers. Zij worden
(onzichtbaar) gemonitord omdat het een kwetsbare groep betreft. Monitoring is gericht op het
voorkomen van overbelasting en het tijdig inschakelen van professionele hulp om de mantelzorger te
ontlasten. Er zijn kort lijnen met de WMO consulenten, de zorgcoöperaties, thuiszorgorganisaties etc.
Ook sluiten wij 1 keer per maand aan bij het MDO (multidisciplinair overleg).
Bij de mantelzorgers is behoorlijk wat onzichtbaar leed. Naast hun taak als mantelzorger hebben
sommige ook te maken met gedwongen verhuizingen vanwege de aardbevingsproblematiek. Zij
moeten soms 2 keer verhuizen en dat is voor hen extra belastend.
Er zijn in het gebied Loppersum e.o. meer mantelzorgers dan bij Cadanz Welzijn geregistreerd staan.
Een aantal kiest er namelijk voor om niet geregistreerd te worden. Zij willen ook geen
Mantelzorgcompliment ontvangen maar weten zich gesteund als er hulp nodig is.
Dit jaar zijn de koffieochtenden weer begonnen, elke eerste maandag van de maand. Helaas was dit
van korte duur i.v.m. de aangescherpte maatregelen wegens Corona.

Niet geïndiceerde dagactiviteit
Deze vorm van opvang is speciaal voor zelfstandig wonende kwetsbare ouderen. Zij zijn verminderd
zelfstandig en niet in staat om op eigen initiatief deel te nemen aan het reguliere activiteiten aanbod.
Eenzaamheid komt vaak voor onder deze deelnemers.

Dagactiviteit Delfzijl
Vanuit Cadanz Welzijn is een sociaal werker Ouderen en Mantelzorg aanspreekpunt voor de
dagactiviteit in Delfzijl. Zij is aanwezig bij vrijwilligersvergaderingen. De sociaal werker Ouderen en
Mantelzorg houdt contact met de vrijwilligers, die haar ook weten te vinden als er zorgwekkende
signalen zijn.
In 2021 zijn in Delfzijl twee groepen actief in de Kajuit. Iedere groep heeft dit jaar gemiddeld 6 a 7
deelnemers. De groepen zijn met kleine tussenposen op de dinsdag en woensdagmiddag bij elkaar
gekomen. Helaas was het niet mogelijk een hele dag bij elkaar te komen door de 1.5 meter
afstandsmaatregel waardoor de groepsgrootte beperkt werd. Vanwege Covid-19 wilden niet alle
deelnemers in een groep samenkomen en waren ook de vrijwilligers bezorgd om hun eigen
gezondheid.
Op de momenten dat men niet fysiek bij elkaar kon zijn, heeft men telefonisch contact met elkaar
onderhouden d.m.v. een belcirkel die goed loopt. Dit hebben de deelnemers onderling georganiseerd.
Daarnaast belden de vrijwilligers de deelnemers ook wekelijks. Zo houden deelnemers en vrijwilligers
contact met elkaar, deze contacten zijn waardevol gebleken, de verbinding met elkaar is gebleven en
versterkt.
Per 1 november was het de bedoeling om weer een hele dag bij elkaar te komen en dan samen te
eten. Helaas is dit voornemen uitgesteld i.v.m. de Covid-19 maatregelen.
Bij de niet geïndiceerde dagactiviteit in Delfzijl zijn in totaal 16 vrijwilligers betrokken. Dit zijn veelal
70plussers. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan de organisatie en uitvoering van deze activiteit.
Er is sprake van wederkerigheid. Het brengt ook hen zingeving, plezier en een gevoel van erbij
horen. De deelnemers zijn tussen de 70 en 90 jaar oud.
De deelnemers aan de groepen vinden het ontzettend fijn om creatief bezig te zijn, samen de week
door te nemen of een spelletje te doen. De deelnemers en vrijwilligers hebben ook informeel contact
met elkaar, dit wordt als zeer waardevol ervaren.
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Dagactiviteiten Appingedam
In Appingedam komt op de dinsdag en op de donderdag de niet geïndiceerde dagopvang samen.
In elke groep zitten gemiddeld 15 ouderen in de leeftijd van 65 t/m 93 jaar. Ze vormen een hechte
‘vrienden’ groep en worden begeleid door vaste vrijwilligers (5 vrijwilligers per groep). De vrijwilligers
worden gecoacht en ondersteund door de sociaal werker. Deze sociaal werker is ook de spil tussen
de deelnemer, de familie en de zorg- of hulpverlening.
Het dagprogramma is wisselend, maar de warme maaltijd is elke keer een hoogtepunt. In de middag
worden er elke week andere activiteiten georganiseerd door de vrijwilligers. Zo wordt er geknutseld,
worden spelletjes gespeeld, wordt muziek gemaakt of wordt er een gast uitgenodigd om voorlichting
of een workshop te geven.
Ook gaan de deelnemers af en toe een dagje uit met de PlusBus. Een aantal maanden is vanwege
Covid-19 de dagactiviteit alleen ‘s-morgens gehouden en zijn de deelnemers na de warme maaltijd
weer naar huis gegaan. Er wordt samengewerkt met thuiszorgorganisaties zodat de ouderen in het
ASWA-gebouw de zorg krijgen die nodig is gedurende de dagactiviteit. Deelnemers van beide
groepen vinden deze voorziening heel belangrijk, met name vanwege de contacten met andere
mensen. De dagactiviteit is voor veel ouderen het hoogtepunt van de week!
Door alle maatregelen rondom Covid-19 kon de dagactiviteiten tijdelijk helemaal niet plaatsvinden. Om
toch het contact met de deelnemers te behouden en om een luisterend oor te bieden, belden de
vrijwilligers wekelijks met alle deelnemers. Ook werden er regelmatig kaartjes verstuurd en met Pasen
is een bloemetje bezorgd. Met Kerst hebben de vrijwilligers het initiatief genomen om bij alle
deelnemers persoonlijk een Amaryllis te bezorgen. Eventuele signalen werden doorgezet naar de
sociaal werker en opgepakt.

Dagactiviteiten Loppersum
In Loppersum wordt de niet geïndiceerde dagactiviteit georganiseerd door Noorderzorg, locatie
Wiemersheerd.
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Seniorenvoorlichting
Appingedam
Vanuit het project seniorenvoorlichting wordt er contact gezocht met 75plussers uit Appingedam. In de
eerste maanden van 2021 was het contact voornamelijk telefonisch en net na de zomermaanden
vonden er ook weer huisbezoeken bij de mensen thuis plaats.
Dit jaar waren er 5 vrijwilligers bij het project betrokken. Ze bezoeken 75plussers om hen informatie te
geven over welzijn, wonen en zorg. De vrijwillige seniorenvoorlichters werken via de methode “Mijn
Positieve Gezondheid”. Het is een project in samenwerking met de Eerstelijns Zorg Appingedam
(EZA) en de gemeente Eemsdelta. Wanneer de seniorenvoorlichters eenzaamheid, kwetsbaarheid,
armoede of andere problemen bij ouderen signaleren, dan geven ze dit door aan de sociaal werker.
Zij bespreekt dit (mits toestemming is gegeven door de senior) met de samenwerkingspartner(s).
Vanwege Covid-19 zijn ook dit jaar minder ouderen in de thuissituatie bezocht, dit vanwege
besmettingsgevaar. De seniorenvoorlichters geven wel aan dat de voorkeur uit gaat naar een
huisbezoek i.p.v. een telefonische afspraak. In een huisbezoek kunnen ze veel beter hun taak
uitvoeren en is er meer interactie. Er zijn in 2021 zo’n 65 mensen benaderd, waarvan 23 thuis zijn
bezocht en 20 gebeld. Er zijn 4 signalen doorgegeven aan de sociaalwerker, deze heeft de signalen
besproken tijdens de casuïstiek bespreking kwetsbare ouderen, waarna het signaal verder is
opgepakt.
De overleggen met de seniorenvoorlichters hebben voornamelijk digitaal plaats gevonden. Er zijn
twee fysieke bijeenkomsten georganiseerd om de deskundigheid van de seniorenvoorlichters te
bevorderen. Hier sloten ook de gastvrouwen van de Damster Zorg Balie bij aan. Dit is een
samenwerking die dit jaar is ontstaan en die we komende jaren verder uit willen bouwen. Voor de
deskundigheidsbevordering is het sociaal raadslieden werk van Cadanz welzijn uitgenodigd, de
sociaal raadsvrouw gaf voorlichting over haar werk, de formulierenbrigade en over allerlei regelingen
die voor senioren van toepassing zijn. De tweede bijeenkomst gaf een medewerker van de bibliotheek
voorlichting over (het signaleren van) laaggeletterdheid en de mogelijkheden tot doorverwijzing hierbij.

Loppersum
In 2021 hebben we 260 senioren aangeschreven. 128 hiervan wilden geen bezoek/telefoongesprek
en 132 wel. Wat seniorenvoorlichting zo sterk maakt, is dat we op een laagdrempelige manier op
huisbezoek kunnen, zonder dat we iets van de senioren *moeten*. In de tijd dat we de alleen maar
telefonisch contact konden leggen, hebben wij geen goed zicht kunnen krijgen en niet de juiste
signalen kunnen opvangen. Ook hebben we de vragenlijst van Mijn positieve gezondheid niet kunnen
gebruiken tijdens een telefoongesprek, maar een luchtig praatje gehouden. Wel de juiste vragen
gesteld om toch een beeld te kunnen krijgen. Hierin gaven de meeste ouderen aan zich toch eenzaam
te voelen in deze pandemie, maar de meesten konden zich nog wel redden met behulp van
mantelzorgers, buren, zorgcoöperaties en maatjesprojecten.
Het team bestaat uit 7 seniorenvoorlichters van verschillende leeftijden, met wisselende
achtergronden en uit diverse dorpen. Dit heeft als voordeel dat zij mede de ogen en oren zijn voor de
sociaal werker. De seniorenvoorlichters hebben een training gevolgd van Mijn positieve gezondheid,
deze kennis wordt nu ook gebruikt tijdens de huisbezoeken.
Tijdens de huisbezoeken wordt de GFI (Groningen Frailty Indicator) vragenlijst ingevuld. Deze
vragenlijst wordt gebruikt door de huisartsen. Mocht er uit de GFI een hoge kwetsbaarheid score
blijken, dan wordt het signaal doorgezet naar of overleg gepleegd met de betreffende huisarts.
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Gedurende de lockdowns zijn de 75+’ers gebeld en vanaf augustus zijn er weer live bijeenkomsten
gepland en konden de seniorenvoorlichters weer op huisbezoek, uiteraard als de voorlichter en de
senior dit beiden wilden. Dit was helaas van korte duur. Vanaf oktober golden weer aangescherpte
maatregelen konden de seniorenvoorlichters niet meer op huisbezoek. We hebben er toen voor
gekozen weer telefonisch contact te houden. De senioren hebben dit als prettig ervaren, omdat ze
vaak hele dagen thuis zaten.
Veel senioren zijn mantelzorger, zij zijn extra kwetsbaar en maken zich vaak zorgen hoe het met hun
partner moet als de mantelzorger iets overkomt. Door gesprekken en het informeren over
mogelijkheden als deze situatie zich voordoet, treedt er vaak wel wat rust op. Deze groep krijgt extra
aandacht in de vorm van (onzichtbare) monitoring. Denk hierbij aan MDO overleggen (multidisciplinair
overleg) 1 keer in de maand. Ook hebben wij korte lijntjes met de WMO consulenten, de
zorgcoöperaties, thuiszorgorganisaties etc.

Delfzijl
Na het vertrek van de coördinator seniorenvoorlichting Delfzijl medio augustus is de vacature
gedurende de laatste maanden van 2021 niet ingevuld mede vanwege de Covid-19 maatregelen. In
het vierde kwartaal is een sociaal werker tijdelijk contactpersoon geweest voor de vrijwilligers en begin
2022 is een nieuwe medewerker aangesteld. Ook voor Delfzijl gold dat huisbezoeken en
bijeenkomsten niet mogelijk waren gedurende de lockdowns. De animo voor telefonisch contact was
zowel bij de vrijwilligers als de deelnemers gering.

Eemsdelta
Op gemeentelijk niveau maakt het project seniorenvoorlichting ook een doorontwikkeling. Zo is er met
de gemeente Eemsdelta een verwerkersovereenkomst afgesloten en zijn de sociaalwerkers in de
verschillende gebieden bezig te onderzoeken of er één gezamenlijke werkwijze kan worden
ontwikkeld. Ook wordt onderzocht of het project seniorenvoorlichting een digitaliseringsslag kan
maken. Dit wordt in 2022 verder uitgewerkt.

Coördinatie Netwerk Dementie Eemsdelta
Sinds september 2021 coördineert een sociaal werker van Cadanz Welzijn het Netwerk Dementie
Eemsdelta. Het Netwerk Dementie Eemsdelta is onderdeel van het NDG (Netwerk Dementie
Groningen) en de coördinatie Eemsdelta wordt dan ook vanuit het NDG gefinancierd. Het is de
bedoeling dat iedere gemeente in de provincie Groningen een lokaal netwerk ontwikkelt. Dit is
noodzakelijk omdat door onder andere de vergrijzing, het aantal mensen met de ziekte Dementie toe
gaat nemen. Momenteel leven er 280.000 mensen met dementie in Nederland. Rond 2040 zullen dat
er meer dan een half miljoen zijn.
In Eemsdelta zijn er ongeveer 950 mensen met de ziekte dementie, waarvan 700 thuiswonend zijn.
Dementie is doodsoorzaak nr. 1 bij vrouwen (bron: CBS). 1 op de 5 mensen krijgt dementie (1 op de 3
vrouwen tegenover 1 op de 7 mannen). Ieder uur komen er vijf mensen met dementie bij. De meest
voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%), daarnaast zijn ook vasculaire
dementie, lewy body dementie en fronto-temporale dementie bekende vormen. Circa 70% (voor
Eemsdelta zijn deze cijfers voor 2021 nog niet compleet, helaas!) van de mensen met dementie woont
gewoon thuis. Dementie heeft grote impact op henzelf en hun mantelzorgers/familie.
Het lokale netwerk dementie Eemsdelta gaat met de volgende doelstellingen aan de slag:
❖ verbeteren vindbaarheid en toegankelijkheid;
❖ verbeteren kwaliteit in de keten;
❖ professionaliseren van de dienstverlening;
❖ (bestuurlijke) borging van het lokale netwerk.
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In 2021 zijn er twee digitale overlegmomenten geweest over de vormgeving van het netwerk en over
bovenstaande doelen. Zo is er door verschillende professionals de gemeentelijke wegwijzer ingevuld,
waarbij alle partijen die zich bezighouden met dementie(zorg) in kaart worden gebracht. Verschillende
partijen melden zich nu bij de coördinator aan om onderdeel te worden van dit netwerk. Het belang
van dit netwerk wordt gezien en gedragen.

Gebiedsgerichte activiteiten
Delfzijl
Maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje
De klanten van Tafeltje Dekje bestaan uit mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking,
kwetsbare mensen. In 2021 maakten dagelijks 7 mensen gebruik van de maaltijdvoorziening in de
gemeente Delfzijl. Deze mensen wonen in Delfzijl en in andere, voornamelijk de noordelijke, dorpen in
de gemeente. De maaltijden worden aangevraagd om diverse redenen, zoals:
•
ontslag uit ziekenhuis na operatie;
•
boodschappen doen is bezwaarlijk;
•
vergeetachtigheid;
•
verwaarlozing;
•
ontlasten van mantelzorgers, familie, buren, etc.
Er zijn 13 vrijwilligers en een coördinator actief bij de maaltijdvoorziening. De rol van de vrijwilligers is
o.a. het signaleren van problemen bij de ouderen en deze problemen terugkoppelen aan de
coördinator.
In verband met de terugloop van het aantal maaltijdgebruikers heeft Cadanz Welzijn in maart de
keuze gemaakt te stoppen met de uitvoering van dit project. Het aanbod van maaltijdbezorgers is
uitgebreid en we zien dat daar gebruik van wordt gemaakt. De maaltijdgebruikers zijn in een
persoonlijk gesprek op de hoogte gesteld en bemiddeld naar een maaltijdservice elders. Met de
vrijwilligers is het verloop besproken en zij zijn bemiddeld naar ander vrijwilligerswerk binnen de
organisatie.
Vrijwilligers van de bezoekgroep voor ouderen zijn ingezet om waar nodig, in het vervolg op
huisbezoek te gaan. Het sociaal contact, het praatje is op deze manier ingevuld.
Bezoekgroep ‘ouderen bezoeken ouderen’
In 2021 waren er 21 vrijwilligers actief. Zij bezochten met elkaar 35 ouderen. De bezoeken vonden
wekelijks plaats. De uitgevoerde activiteiten zijn gevarieerd: een kopje koffiedrinken, spelletjes doen,
wandelen, boodschappen doen en een praatje maken. In verband met de Corona voorschriften is
fysiek bezoek aangevuld met telefonisch contact, waardoor het contact met de ouderen is behouden.
Maatwerk is geleverd aan de hand van de behoefte van de oudere en de vrijwilliger. Het doel van het
project is voorkoming van eenzaamheid en sociaal isolement, meedoen en zingeving.
Vrijwilligers en dementie
In 2021 waren er 7 vrijwilligers actief bij dit project. Er zijn 15 ouderen bezocht waarvan de bezoeken
wekelijks of maandelijks plaats vonden. Het doel is respijtzorg aanbieden ter ondersteuning van
mantelzorgers en voorkoming van isolement van mensen die dementerend zijn. Tevens bieden de
vrijwilligers een luisterend oor aan de mantelzorgers. We zien dat de vraag naar vrijwilligers toeneemt.
In Coronatijd is het contact soms telefonisch voortgezet maar ook zijn de huisbezoeken doorgegaan
bij de mensen die we kenden. Maatwerk is geleverd aan de hand van de behoefte van de zorgvrager
en vrijwilliger. In verband met corona is het niet zo gemakkelijk om nieuwe vrijwilligers te vinden voor
dit project, men is huiverig en terughoudend.

11
Inhoudelijk jaarverslag 2021 Cadanz Welzijn

Preventie ouderen
In 2021 is er in samenwerking met Lentis een cursus “Word psychisch fitter” georganiseerd. Er
hebben 20 mensen aan meegedaan, zij kwamen 6 middagen bij elkaar. Daarna is er nog een vervolg
georganiseerd. Het is opvallend dat er zoveel aanmeldingen zijn gekomen, ook van wat jongere
mensen onder de 65 jaar. Het voornemen is om in 2022 door te gaan met het organiseren met
cursussen op het gebied van preventie. Zo kunnen we helpen voorkomen dat er gebruik moet worden
gemaakt van zorg.
Ontmoetingshuis Delfzijl
Twee keer in de week is het Ontmoetingshuis geopend in De Kajuit te Delfzijl. De deelnemersgroep
bestaat uit 10 tot 15 bezoekers die wekelijks naar het ontmoetingshuis komen. Twee vrijwilligers en
afwisselend een sociaal werker en/of een casemanager dementie zorgen voor de begeleiding.
Deelnemers
De groep is een mooie mix van mantelzorgers, mensen met geheugenproblemen en
ervaringsdeskundigen (mantelzorgers waarvan de dementerende partner inmiddels is overleden).
Door een aantal nieuwe bezoekers en door Covid-19 is de groep gesplist in twee groepen. We
merkten dat het delen van ervaringen verschillende emoties oproepen bij de bezoekers:
mantelzorgers en bezoekers met geheugenproblemen. Mantelzorgers deelden hun frustraties over
bijvoorbeeld hun partner met beginnende dementie. Dit was erg confronterend voor de ook aanwezige
bezoekers met beginnende dementie. Er ontstond hierdoor een negatieve sfeer. Door de splitsing in
groepen aan te brengen konden mantelzorgers hun ervaringen delen, zonder dat de bezoekers met
geheugenproblemen dit allemaal hoorden. Beide groepen bestaan nu uit 8 tot 10 deelnemers.
Ondanks dat er enkele bezoekers zijn bijgekomen, is het door Covid-19 nog niet gelukt om twee
volwaardige groepen samen te stellen.
De bezoekers bespreken ervaringen, delen emoties en houden zich af en toe bezig met een creatieve
activiteit. De sfeer is veilig, warm en open. De groepen zijn nu behoorlijk goed op elkaar ingespeeld.
Men kent elkaar, weet wat er speelt en zorgt dat de sfeer veilig is en goed voelt voor een ieder. De
twee vaste vrijwilligers krijgen hulp van enkele bezoekers bij het gereed maken van de ruimte,
opruimen, koffie zetten en activiteiten bedenken en uitvoeren.
Covid-19
Vanwege Covid-19 heeft het Ontmoetingshuis ook in 2021 deels stil gelegen door de
regeringsmaatregelen. Ook vonden sommige deelnemers het spannend om samen te komen of
konden deelnemers niet samen komen vanwege de quarantaineplicht. De professionals en vrijwilligers
hielden in deze tijd contact met de deelnemers door ze regelmatig te bellen. Ook is er een whatsapp
groepje opgestart en is gestimuleerd om onderling contact te houden doormiddel van bellen,
whatsappen of in tweetallen te wandelen. We merkten dat dit de deelnemers goed deed in de
lockdowns van 2021 .
Het Ontmoetingshuis Delfzijl is weer van start gegaan toen er weer wat meer mogelijk was en het
veiliger was voor deelnemers om samen te komen. Vanwege de kwetsbaarheid van de groep met de
nodige maatregelen om zoveel mogelijk de veiligheid te waarborgen: ontsmetten handen bij
binnenkomst, het dragen van een mondkapje tot men op de vaste plek, op 1,5 meter afstand van
elkaar, zit. Het voelde veilig voor de groep dat meerdere deelnemers gevaccineerd zijn.
Activiteiten
Covid-19 heeft ook impact gehad op de activiteiten die normaal gesproken plaatsvinden in het
Ontmoetingshuis. In de zomer, toen er wat meer mogelijk was qua maatregelen, hebben we nog een
gezellig uitje gehad. De groep is met de ASWA PlusBus naar Termunten geweest om een visje te
eten. We hebben steeds goed gekeken naar de mogelijkheden voor deze groep en de behoefte van
de groep. Maandelijks kookt een deelneemster een warme maaltijd voor de groep. Vanwege Corona
kan kon dit helaas niet altijd doorgaan. Verjaardagen van deelnemers worden gevierd met wat lekkers
en een lied, helaas ook het zingen kende beperkingen!
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De behoefte bij de bezoekers ligt in 2021 vooral in het elkaar, op een veilige manier, ontmoeten en
ervaringen delen. Daarom was er nu vooral ruimte voor het delen en bespreken van verlies en
ervaringen en voor verwerking. De gebeurtenissen in de wereld waren ook onderwerp van gesprek.
In de groepsapp worden activiteiten aangekondigd, ziekte gemeld en contacten onderhouden bij
afwezigheid.
Professionele ondersteuning (sociaal werker en casemanager dementie)
De professionals zijn er voor lopende zaken, de praktische - en zorg vragen en het luisterend oor.
Zowel de casemanager dementie als de sociaal werker leiden nieuwe bezoekers toe naar het
Ontmoetingshuis. Indien nodig werft de sociaal werker vrijwilligers. Doordat de professionals wekelijks
aanwezig zijn in het ontmoetingshuis, kunnen de bezoekers hun vragen stellen, zaken waar ze
tegenaanlopen delen en 1 op 1 gesprekken voeren. Als de sociaal werker signalen krijgt van
bijvoorbeeld eenzaamheid of angst voor Covid-19, onderneemt de sociaal werker hierop actie. De
casemanager dementie geeft voorlichtingen over de verschillende vormen van geheugenproblematiek
en het verloop hiervan. Helaas heeft Covid-19 in 2021 de mogelijkheden voor bijeenkomsten en
activiteiten in het Ontmoetingshuis beperkt.

Appingedam
Werkgroep ouderenzorg
De Welzijnscoördinator van Cadanz Welzijn participeert in de werkgroep ouderenzorg van de Eerste
Lijnszorg Appingedam (EZA). Deze komt normaal gesproken vier keer per jaar bijeen. Vanwege
Covid-19 zijn dit jaar een aantal overleggen afgelast. In deze werkgroep nemen drie huisartsen, een
verpleegkundig specialist van de huisartsen, een beleidsmedewerker van de gemeente Appingedam,
regiomanager TSN, een internist; een consulent geriatrie van OZG en de sociaal werker van Cadanz
Welzijn deel. In dit overleg staat centraal hoe, in samenwerking, de kwetsbare ouderen de beste,
welzijnverhogende, zorg kunnen ontvangen. Thema’s die dit en volgend jaar ook weer op de agenda
komen te staan zijn: het observatorium, stress bij zelfstandig wonende ouderen door
aardbevingsproblematiek en dementie.
Casuïstiek bespreking kwetsbare ouderen
Casuïstiek bespreking kwetsbare ouderen vindt om de zes weken plaats. In 2021 hebben de meeste
bijeenkomsten online plaats gevonden vanwege Covid-19. Tijdens dit MDO (Multi Disciplinair Overleg)
wordt ingegaan op individuele casussen met toestemming van desbetreffende ouderen. Soms worden
signalen vanuit het project seniorenvoorlichting ingebracht en met toestemming van de oudere
besproken. Regelmatig worden ouderen thuis bezocht door een praktijkondersteuner van de huisarts
samen met de sociaalwerker van Cadanz Welzijn of een wijkverpleegkundige van de Thuiszorg.
Onder leiding van de huisartsen werden de uitkomsten van de huisbezoeken besproken en de
ingezette acties geëvalueerd. De sociaal werker heeft ook hier de rol van welzijnscoördinator.
Ouderen worden geholpen bij: praktische problemen, het vergroten van hun netwerk of geleid naar
een maatje of activiteiten. Het resultaat is dat:
- het welbevinden van de ouderen wordt vergroot;
- de oudere zo lang mogelijk zelfstandig en prettig thuis kan wonen;
- professionals van elkaar leren.

Loppersum
Senioren die, om wat voor redenen dan ook, aan huis gebonden zijn, zijn afhankelijk van buren,
mantelzorgers en anderen. Gevoel van eenzaamheid heeft in 2021 een grote rol gespeeld, vooral toen
ouderen een deel van het jaar niet meer naar hun activiteiten konden, koffieochtenden werden
stilgelegd en dorpshuizen moesten sluiten. Tijdens de versoepelingen durfden de mantelzorgers en
buren langzaam maar zeker, op gepaste afstand en met mondkapje wel weer koffie te drinken. Helaas
zijn we eind 2021 weer in lockdown gegaan.
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Kwetsbare ouderen zijn we gedurende het hele jaar blijven bellen. In 2021 hebben we contact
gehouden met de stuurgroep ouderen. Helaas hebben wij ook dit jaar besloten om niks te organiseren
vanwege alle onzekerheid.
Inwoners blijven langer zelfstandig wonen
Het uitgangspunt is dat iedereen, dus ook senioren, naar vermogen kunnen participeren in de
samenleving. Het afgelopen jaar is nog meer duidelijk geworden wat het betekent voor ouderen om zo
lang als mogelijk is zelfstandig te wonen. De oudste inwoners wonen bij voorkeur in een
grondgebonden levensloopbestendige woning. Helaas zijn er te weinig van deze woningen
beschikbaar in Loppersum & omgeving om aan de vraag te voldoen. Ook de aardbevingsproblematiek
speelt hierbij een rol. De woningen die inmiddels zijn gesloopt/versterkt, maar ook de woningen die op
de nominatie staan om gesloopt of versterkt te worden, zorgen voor veel onrust en stress bij de
senioren. De bewoners van P.J. Leeuwenhof in Loppersum zien steeds meer leegstaande woningen.
Deze leegstaande woningen worden tijdelijk verhuurd door Carex. Dat geldt ook voor het
Hippolytushoes in Middelstum. Senioren moeten tijdelijk verhuizen naar een wisselwoning, wat zorgt
voor veel onrust. Dit geldt zowel voor huur- als voor koopwoningen. Het merendeel van de senioren
wil het liefst maar één keer verhuizen maar door het tekort aan seniorenwoningen lukt dit vrijwel niet.
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Participatie

Actief meedoen aan de maatschappij kan op verschillende manieren. Wij helpen je graag met het
vinden van de juiste vrijwilligersplek. Dit kan zowel binnen Cadanz Welzijn zijn als op een andere plek.

Informele Zorg
Op 1 januari 2021 is de Wijkcoördinator Informele Zorg gestart in Delfzijl. Het doel is om medio 2022
een werkwijze op te leveren die door inwoners van Delfzijl zelfstandig kan worden voortgezet. De
wijkcoördinator heeft hiertoe een plan geschreven en richtte zich op de volgende pijlers en daaruit
voortkomende acties:
❖ Het opzetten van en proefdraaien met een vrijwillige thuishulpdienst op het gebied van Informele
zorg (Vrijwilligersnetwerk Voor Elkaar Delfzijl).
Door een gerichte pr-campagne meldden zich vrijwilligers en hulpvragers. Door hen te koppelen
deed coördinator ervaring op en inzichtelijk maken wat er komt kijken bij het werven en matchen
van vraag en aanbod. Er meldde zich negen maatjes aan, waarvan er vijf actief zijn gestart met het
vervullen van hulpvragen. Er zijn acht duurzame structurele (wekelijks terugkomende contacten)
ontstaan. Daarnaast is veel doorverwezen naar voorliggende bewonersinitiatieven of organisaties
anderzijds. Het werk van de sociaal werker richt zich op de coördinatie hiervan.
❖ Klankbordgroep/ Werkgroep formeren.
In 2021 zijn diverse actieve bewoners(groepen) uit Delfzijl meegenomen in het project en met hen
besproken wat de rol van inwoners na afloop van het project zou kunnen zijn. Voor 2022 staat op
de planning om hen gezamenlijk uit te nodigen en verder te brainstormen, omdat de ondersteuning
van Cadanz Welzijn halverwege 2022 stopt.
❖ Gegadigden vinden voor een stageplek/leer-werktraject
Van september t/m december heeft een laatstejaars stagiair van de Mbo-opleiding
Maatschappelijke Zorg meegedraaid.
❖ Relatie onderhouden met formele zorg en informele zorg
Vele contacten zijn onderhouden met bewonersorganisaties en initiatieven, maar ook met formele
organisaties (Thuiszorginstellingen, WMO etc.) die dit project wisten te vinden na de
eerdergenoemde pr-actie. Gebleken is dat er vanuit deze organisaties behoefte is aan een
eenduidige werkwijze om inwoners met een vraag aan te melden of te verwijzen voor
ondersteuning door vrijwilligers.
In 2022 gaat de laatste fase van dit project van start.
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Vrijwilligers Steunpunt Eemsdelta
In 2022 is er een personele wisseling geweest. Medio mei vertrok de coördinator naar een andere
baan. Dit was vrij plotseling: de medewerker besloot de verlenging van haar tijdelijk contract niet te
accepteren. Met ingang van 6 september 2021 is een nieuwe coördinator voor het vrijwilligers
steunpunt gestart.
Corona
Vanwege Corona werken vrijwilligers van het Vrijwilligers Steunpunt vanuit huis voor zowel hun eigen
gezondheid als die van de ander. De middelen hiervoor zijn door Cadanz Welzijn verstrekt zoals
telefoons en laptops. Er is regelmatig contact tussen de coördinator en de vrijwilligers van het
Steunpunt. Zodra het weer mogelijk is willen we de diensten van het Vrijwilligers Steunpunt weer
vanuit de Kajuit aanbieden. Nu het werkgebied van het Vrijwilligers Steunpunt door de gemeentelijke
fusie groter is geworden, zullen er mogelijk meerdere fysieke plekken nodig zijn. Naast het werven van
meer vrijwilligers voor het Vrijwilligers Steunpunt Eemsdelta is dat een punt van aandacht voor het
komende jaar.
Vrijwilligers Steunpunt Eemsdelta
De volgende werkzaamheden zijn in 2021 vanuit het steunpunt uitgevoerd:
• Er zijn in 2021 37 nieuwe vrijwilligers ingeschreven c.q. door het steunpunt bemiddeld.
• Drie à vier weken na de bemiddeling checkt het VSP telefonisch bij de vrijwilliger en de organisatie
hoe het gaat, of de gemaakte match van beide kanten bevalt.
• Alle contacten met de vrijwilligers zijn op zodanige wijze geregistreerd dat collega’s inzicht hebben
van de stand van zaken en op de hoogte zijn.
• Alle vragen m.b.t. het Vrijwilligers Steunpunt zijn afgehandeld of doorverwezen naar een collega bij
bijvoorbeeld De Inzet.
• Een enkele keer benaderd een re-integratiebureau het VSP ten behoeve van hun cliënten die via
kortdurend of langer durend vrijwilligerswerk terug keren naar een betaalde baan. Deze contacten
kosten meer tijd, omdat maatwerk hierbij belangrijker is en er meer oriëntatie nodig is om de juiste
plek te vinden. Er is in 2021 1 x een client naar de Inzet verwezen.
• Ieder half jaar worden alle organisaties die op de website staan ingeschreven, gebeld of gemaild
met de vraag of alle contactgegevens/vacatures nog up-to-date zijn.
• Nieuwe vacatures worden gecheckt of deze voldoen aan de normen die het NOV, Platform
vrijwillige inzet, daarover heeft gesteld. In overleg met coördinator worden vacatures direct
geplaatst of in overleg met de organisatie aangepast.
• De website www.vrijwilligersgroningen.nl is bijgehouden
• De collega's van Cadanz Welzijn werden regelmatig geïnformeerd omdat zij een belangrijke ‘klant’
van het VSP
• Tijdens een coronalockdown werden vrijwilligers, die niet meer konden werken, zo nu en dan
gebeld om contact te onderhouden en een luisterend oor te bieden. Indien mogelijk werden andere
werkzaamheden gezocht bij de ingeschreven organisaties.
• Een vrijwilliger van het VSP was betrokken bij de sollicitatieprocedure voor de nieuwe coördinator.
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Het is positief te merken dat het Vrijwilligers Steunpunt gevonden wordt, als het gaat om het doen van
vrijwilligerswerk. Ondanks alle veranderingen zijn we zichtbaar. Het laatste deel van het jaar is er
echter minder aandacht geweest voor de profilering van het Steunpunt. Dit heeft te maken met de
wisseling van coördinator en het stoppen van de website ‘Vrijwilligersgroningen’ met de
aanmeldfunctie voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Cadanz Welzijn ontwikkelt zodoende een
eigen website voor het vinden en aanbieden van vrijwilligerswerk.
Zodra deze online is zal er d.m.v. een pr-campagne het komende jaar veel aandacht aan het VSP
worden besteed, in de hoop dat dit weer meer vrijwillige energie op zal leveren.
Daarnaast heeft Corona een duidelijk effect op het vrijwilligerswerk. De eigen gezondheid en de zorg
voor de gezondheid van de medemens heeft geresulteerd in een tijdelijke stop van een deel van de
vrijwillige inzet. Aan de andere kant ontstaan er ook mooie nieuwe initiatieven, met de intentie iets te
betekenen voor de inwoners die het moeilijk hebben in deze ingewikkelde en zorgelijke tijd.
Maar ook zonder Corona is een duidelijk terugkomend beeld zichtbaar m.b.t. vrijwillige inzet. De
verschuiving van gestructureerde inzet naar flexibele inzet is blijvend, evenals korte en incidentele
klussen en grote eenmalige projecten (Corona, NLDoet, schoonmaakacties). Dat geldt ook voor de
behoefte tot 1 op 1 contact, zoals bezoekjes, boodschappen of een wandelingetje. Het Vrijwilligers
Steunpunt heeft een verwijzende rol in het geval van matchen van individuen. We verwijzen door naar
o.a. dorpscoöperaties, Stip of websites zoals wehelpen.nl en voorelkaar.nl.
Kwartiermaker
Cadanz Welzijn heeft via het Oranjefonds extra middelen beschikbaar gekregen om de organisaties
die met vrijwilligers werken en vrijwilligersorganisaties in Eemsdelta te versterken door meer samen te
werken, de (onderlinge) informatie en adviesfunctie te versterken en de deskundigheid onder
vrijwilligers te vergroten. De kwartiermaker is tevens de coördinator van het Vrijwilligerssteunpunt
omdat het steunpunt een belangrijke pijler is in de deze ontwikkeling. Een eerste ontwikkeling is dat
het loket voor vrijwilligerswerk, het fysieke steunpunt dus, onderdeel wordt van deze brede
ontwikkeling die bekend zal worden onder de naam: Vrijwilligerswerk Eemsdelta.
Netwerken
De coördinator neemt deel aan netwerken en overleggen die meerwaarde hebben voor haar
takenpakket zoals het netwerkoverleg van de vrijwilligers steunpunten in de provincie Groningen.
Daarnaast heeft de coördinator verdiepende kennis vergaard door deel te nemen aan Webinars en
congressen van o.a. Movisie, mijnbuurtje, NLvoorelkaar, NOV-platform vrijwillige inzet, CMO Stamm.
Doordat de vacaturewebsite van ‘Vrijwilligersgroningen’ komt te vervallen, is er de websitebouwer van
Cadanz Welzijn gestart met het bouwen van een nieuwe site. De basis is een vacaturebank, waarna
de diensten van Vrijwilligerswerk Eemsdelta met extra functies uitgebreid gaan worden om vrijwilligers
en vrijwilligersorganisaties bij te kunnenstaan met raad en daad zoals een kennistafel, informatie
bieden op het gebied van wet- en regelgeving, trainingen, ondersteunen bij werving. Uiteraard gericht
op de behoeften en wensen van de gebruikers van deze diensten. Met ingang van 15 december is de
landingspagina van Vrijwilligerswerk Eemsdelta online. Geïnteresseerden in vrijwilligerswerk kunnen
op een formulier hun gegevens kwijt en kunnen toestemming geven om de gegevens te gebruiken om
op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen. Hopelijk blijven we op die manier potentiële
vrijwilligers en organisaties aan ons binden. Begin 2022 hopen we onze eigen vacaturebank online te
hebben en weer te kunnen voorzien in een platform voor het vinden en aanbieden van
vrijwilligerswerk.
PR
De coördinator onderhoudt actief de facebookpagina voor het vrijwilligers steunpunt. Zodra de nieuwe
website klaar is, zal een pr-campagne gestart worden om meer naamsbekendheid te krijgen en de
vindbaarheid van het steunpunt en de website te vergroten. De voorbereidingen zijn al gestart.
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Sociale Kaart
De coördinator heeft zich door de korte tijd dat zij werkzaam is bij Cadanz Welzijn nog onvoldoende
kunnen inwerken in de Sociale Kaart. Voor het up-to-date houden van en aanvullen met nieuwe
initiatieven en activiteiten van burgers, organisaties, ondernemers e.d. zijn uren voor beschikbaar en
door een collega van Cadanz uitgevoerd. Het doel van de kaart is het beter kunnen doorverwijzen en
helpen van de inwoners.

De Inzet
De Inzet is in 2021 bedoeld voor mensen die belemmering ervaren om stappen te zetten richting
participatie of werk. De sociaal makelaar benaderde vanuit het Werkplein Fivelingo de doelgroep
‘tijdelijk geen dienstverlening’ (TGD). Dat zijn mensen die om verschillende redenen tijdelijk geen
sollicitatieverplichting hebben. Als ze aangemeld worden krijgen ze vanuit De Inzet ondersteuning en
begeleiding om te onderzoeken welk vrijwilligerswerk past en waar men een stuk voldoening uithaalt.
Het doen van vrijwilligerswerk kan een opstap naar betaald werk zijn. Is vrijwilligerswerk niet haalbaar,
dan wordt er gekeken naar een passende activiteit of een vorm van dagbesteding.
Aanmeldingen kwamen dit jaar binnen via het werkplein Fivelingo, het Vrijwilligerssteunpunt, het AZC
in Delfzijl, Welzijn Op Recept, de Sociale Raadslieden en de Sociaal Makelaar.
De deelnemers worden gedurende een periode begeleid en ondersteund bij het ontwikkelen van
vaardigheden en het ontdekken van mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Daarbij wordt er gebruik
gemaakt van de methodiek Mijn Positieve Gezondheid. Positieve gezondheid is een bredere kijk op
gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met deze bredere benadering dragen we 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.
Vanwege de corona maatregelen zijn er veel minder mensen aangemeld en uitgenodigd en hebben
de activiteiten en het vrijwilligerswerk enige tijd stilgelegen. Na de zomervakantie is de Inzet weer
voorzichtig opgestart in kleine groepjes in het ASWA-gebouw. Activiteiten in De Kajuit zijn nog niet
gestart.
Het activeringscentrum van De Inzet bestaat uit een aantal ‘bedrijfjes’ waarbinnen mensen ervaring op
kunnen doen en kunnen doorgroeien naar vrijwilligerswerk.
❖ Houtbewerking;
❖ Keuken, maken van lunches en koken voor activiteiten
❖ Tweede Kans kleding
❖ Crea, atelier de Inzet
❖ Repaircafé
❖ Wijkwinkel
❖ Taalcafé
❖ Fietsherstelplaats
Het totale deelnemersaantal bij De Inzet is 68 deelnemers. In december 2021 waren er 38 deelnemers
actief. In 2021 zijn er 30 personen uitgestroomd of gestopt. 6 Deelnemers hebben een betaalde baan
gevonden; 20 deelnemers zijn gestopt om diverse redenen (bijv. verhuizingen of
gezondheidsredenen); 4 Deelnemers zijn uitgestroomd naar vrijwilligerswerk elders.
Via de sociaal makelaar zijn vanuit het werkplein, in verhouding, een groot aantal statushouders
aangemeld. Deze starten bij het taalcafé en doen daarnaast vrijwilligerswerk binnen De Inzet.
Bij deze doelgroep is het doel vooral: het verbeteren van de Nederlandse taal. Een voorwaarde voor
het doen van vrijwilligerswerk is dat men een beetje Nederlands praat en begrijpt.
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Het is belangrijk om daarin te investeren. Er is daarom een inventarisatie gemaakt van het aanbod
taalondersteuning voor statushouders in de gemeente Eemsdelta om een goede samenwerking te
creëren.
De fietsenherstelwerkplaats, de crea- en de houtafdeling starten gezamenlijk de dag op. Deelnemers
leggen contact met elkaar en vertellen waar ze die dag mee aan de slag willen. De sociaal werkers
zijn ook aanwezig, problemen of zaken waar men tegenaan loopt worden dan besproken. Op de
vrijdagmorgen gaan een aantal deelnemers ook naar het taalcafé. Dit is een plek waar men, onder
begeleiding van een vrijwilliger op een laagdrempelige manier en in ongedwongen sfeer, met elkaar
Nederlands spreekt en leert. Ook zijn er vrijwilligers die werkzaamheden verrichten in de wijkwinkel.
Ze houden de winkel netjes en verkopen kleding en de spulletjes die gemaakt worden, zoals
vogelhuisjes, houtdecoratie of kransen. In de keuken zijn enkele deelnemers bezig met het maken van
lunches voor verschillende activiteiten die plaats vinden in het ASWA-gebouw.
Wat we zien bij deelnemers is groei in zelfvertrouwen. Waar deelnemers bijvoorbeeld eerst de kat uit
de boom keken, helpen ze nu andere deelnemers met bijvoorbeeld het gebruik van machines of met
haken of breien. Ook nemen deelnemers zelf meer initiatief bij het bedenken van nieuwe spulletjes die
ze kunnen maken en vervolgens verkopen in de wijkwinkel. De deelnemers komen meerdere
dagdelen.
Belangrijk voor de deelnemers is, dat ze uit hun vertrouwde omgeving komen en ervaren hoe het is
om zelfstandig, maar ook samen met anderen aan de slag te gaan bij de verschillende onderdelen en
weer stappen durven te zetten. Deelnemers breiden hun sociale netwerk uit, leren nieuwe
vaardigheden of oefenen de Nederlandse taal. De deelnemers komen meerdere dagdelen.
De Inzet is een fijne plek waar je gezien, gehoord en gestimuleerd wordt, waardoor je weer deel kunt
nemen aan de samenleving.
Taken van de Sociaal Werkers van Cadanz Welzijn
❖ Activiteitenbegeleiding
❖ Voeren van individuele gesprekken met deelnemers
❖ Intakegesprekken houden met nieuwe deelnemers
❖ Deelnemerslijsten up-to-date houden
❖ Werkplannen voor de deelnemers vernieuwen
❖ Registratielijsten maken
❖ Plannen voor de toekomst van De Inzet ontwikkelen
De Inzet is een fijne plek waar je gezien, gehoord en gestimuleerd wordt, waardoor je weer deel kunt
nemen aan de samenleving.

Welzijn op Recept
Welzijn op Recept is een methode waar inwoners met psychosociale klachten door eerste- en
tweedelijns zorgaanbieders (zoals huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en
psychologen) worden doorverwezen naar een sociaal werker van Cadanz Welzijn: de welzijnscoach.
Welzijn op Recept wordt binnen de hele gemeente Eemsdelta uitgevoerd.
In de zorg zien we dat veel problemen van mensen samenhangen met gebeurtenissen uit het
dagelijks leven, bijvoorbeeld: relatieproblemen, eenzaamheid of ziekte. Deze problemen kunnen zich
uiten in stress, lichamelijke klachten, somberheid en andere klachten. Medisch- of psychologische
zorg is dan vaak niet de enige oplossing, welzijnsoplossingen die de persoonlijke omgeving
meenemen leveren een belangrijke bijdrage aan herstel. Door de inzet van Welzijn op Recept kunnen
deze mensen hun mentale gezondheid en veerkracht zelf verbeteren.

19
Inhoudelijk jaarverslag 2021 Cadanz Welzijn

Sterk punt is dat de verbinding wordt gelegd tussen psychosociale klachten en welbevinden. Welzijn
op recept heeft directe invloed op het welzijn, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid.
Zichtbaar is dat de maatregelen wegens de Covid-19 pandemie de problemen die deze inwoners al
ervaren versterken.
De welzijnscoach van het project Welzijn op Recept kan mensen helpen om een hulpvraag concreet
te maken en onder de aandacht te brengen bij vrijwilligers die graag helpen. Een vraag stellen kan
lastig kan zijn. Men heeft het altijd zelf gedaan en nu is het lastig om het uit handen te geven. De
welzijnscoach neemt de tijd een vraag helder te krijgen en deze op een oplossingsgerichte wijze uit te
zetten. Ook als men iets voor een ander wil betekenen maar niet weet hoe, dan kan de welzijnscoach
daarbij helpen door samen te kijken naar mogelijkheden passend bij de wensen. Bij Welzijn op Recept
wordt gewerkt met de methodiek ‘Mijn Positieve Gezondheid’. Oplossingen liggen vaak in interventies
vanuit de sociale basis (0-lijn). Dit lukt meestal goed omdat Cadanz Welzijn diepgeworteld is in de
samenleving. Cadanz Welzijn investeert in de sociale basis door goede contacten te onderhouden en
samen te werken met vele organisaties. Denk aan de kerken, buurtverenigingen, bewonersinitiatieven,
interculturele verenigingen en stichtingen, vrouwenorganisaties, maatjesprojecten en
sportverenigingen. Vanuit Welzijn op Recept worden mensen toe geleid naar bijvoorbeeld creatieve of
sportieve activiteiten, een maatje, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Om dit te bereiken heeft de
Welzijnscoach van Cadanz Welzijn één, of vaker meerdere gesprekken, met deze mensen om een
passende oplossing te vinden.
Appingedam
In Appingedam is Welzijn op Recept een samenwerkingsproject van Cadanz Welzijn, Eerstelijns zorg
Appingedam (EZA) en de gemeente. Hier is Welzijn op Recept als methode gebruikt bij de
ondersteuning van inwoners die zich meldden bij de Damster Zorgbalie.
De Welzijns coördinator is nauw betrokken bij de Damster Zorgbalie, waar inwoners terecht kunnen
met al hun vragen over gezondheid, opvoeding, vrijwilligerswerk, WMO, jeugd, welzijn, zorg en
ondersteuning. De professionals weten elkaar te vinden en maken gebruik van elkaars expertise. De
Welzijnscoördinator legt ook hier de verbinding met de sociale basis.
Loppersum
Omdat Welzijn op Recept in Loppersum een succes was in 2020 is het in 2021 voortgezet. De lijntjes
zijn kort tussen de verwijzers (huisartsen, POH, WMO-consulenten etc.) en de welzijnscoach.
Een keer in de 6 weken vindt er een intervisie overleg plaats voor alle welzijnscoaches van de
Noordelijke Provincies. Hier bespreken ze de nieuwe ontwikkelingen van IPH (Institut for Positive
Health) en kunnen ze ervaringen delen en casussen bespreken. In 2022 willen de welzijnscoaches
hier nog meer uithalen, door bijvoorbeeld meer op thema’s in te haken of met elkaar
cursussen/trainingen te gaan volgen.
In totaal werden er in 2021 18 cliënten doorverwezen. 9 casussen hebben we inmiddels positief
afgesloten. Doorverwijzing vond plaats via: Huisarts (PoH) 10 cliënten, WMO 3 cliënten,
overig 5 cliënten.
Omdat helaas COVID-19 ook in 2021 nog aanwezig was hebben we veel cliënten langer
aangehouden omdat er tijdens de coronaperiode geen/minder activiteiten waren.
Een mooi concreet voorbeeld:
Mevrouw X kwam bij de huisarts en wilde graag hulp. Huisarts heeft doorverwezen naar Lentis, maar
omdat hier een wachtlijst was van een aantal weken, heeft de huisarts de Welzijnscoach benaderd.
Door Welzijn op Recept zit mevrouw lekkerder in haar vel, heeft het gevoel meer balans en grip te
hebben op haar leven. Lentis hoefde hierna niet meer ingeschakeld te worden.
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Delfzijl
Door corona is het aantal aanmeldingen lager dan in de voorgaande jaren van het project. Ook bij de
uitvoering van WoR zijn verschillen te zien. Waar in de eerste jaren de nadruk lag op activering, is dit
in corona-tijd meer verschoven naar persoonlijke aandacht. Deelnemers aan WoR geven wel aan erg
tevreden te zijn met de geboden ondersteuning.
In 2021 zijn 23 nieuwe verwijzingen geweest naar WoR. Daarvan kwamen er 12 uit Delfzijl en
Farmsum en 10 uit de omliggende dorpen.
De verdeling qua verwijzers: POH GGZ 18, Overig 5 (bijv. WMO, persoonlijk begeleider,
maatschappelijk werk).
Er zijn 29 van de lopende WOR trajecten ook weer afgesloten. Dit jaar zijn 3 verwijzingen op verzoek
van de deelnemer vervroegd stopgezet. Twee zijn verwezen naar collega’s van het maatschappelijk
werk, bij een verwijzing is aangegeven dat WoR niet geschikt was en een aanmelding is afgewezen
wegens contra indicaties voor deelname aan WoR.
Alle deelnemers aan WoR geven na afloop aan de begeleiding vanuit WoR als waardevol te hebben
ervaren. Ze ervaren meer plezier in het leven en meer eigen regie. Bij vrijwel alle deelnemers heeft dit
ook een positieve invloed op de klachten waarmee ze naar WoR zijn verwezen.
Op 3 november 2021 zijn er nog 6 casussen actief.
Extra taken
Tijdens de 28 uur per week voert de welzijnscoach normaal gesproken nog een aantal andere taken
uit:
1. Deelname aan de uitvoering van het Sociaal Plein in het Gezondheidsplein Molenberg. De
welzijnscoach was twee ochtenden per week aanwezig. In de pauze vond vooral overleg plaats
met huisartsen, POH-ers en assistenten. Waar het eerst vooral ging over wat WoR is en wie/hoe te
verwijzen ging het later meer over (potentiële) deelnemers en terugkoppeling.
In verband met corona heeft de gemeente Delfzijl in 2020 al besloten om het Sociaal Plein binnen
het gezondheidsplein Molenberg te sluiten. In het voorjaar van 2021 is vanuit Cadanz Welzijn, in
overleg met de gemeente Eemsdelta, besloten om de 8 uur die voor deze taak beschikbaar was,
voorlopig niet meer in te zetten.
2. Begeleiding van de groep gastdames. De welzijnscoach verzorgde het rooster van de gastdames.
Ook hier geldt dat in verband met corona de (meeste) gastdames tot de zomer van 2021 niet
beschikbaar waren voor deze functie. Om de gastdames wel gemotiveerd te houden, werd via
nieuwsbrieven en (indien nodig) telefonisch contact onderhouden. Na de zomer van 2021 zijn de
meeste gastdames weer aan de slag gegaan. Enkele gastdames hebben besloten om te stoppen.
De ontstane vacatures zijn ondertussen alweer ingevuld. Er werken nu 22 gastdames in het
gezondheidsplein.
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#Meedoen
In maart 2021 is met Europese subsidie het project #Meedoen gestart. Het project heeft als doel om al
snel integratie en participatie te stimuleren gedurende het (lange) verblijf op de COA-locaties.
De coördinatie van het project wordt gedaan door het Asielzoekerscentrum (AZC) in Delfzijl en het
Vrijwilligerssteunpunt van Cadanz Welzijn.
Het project richt zich primair op asielzoekers die nog geen definitieve beslissing hebben gekregen op
hun asielaanvraag en statushouders die nog in de opvang verblijven.
Een mooie samenwerking kwam tot stand. Het is een jaar waarin in alle opzichten veel gebeurd is.
Zowel het AZC als het Vrijwilligerssteunpunt werkten samen om het participatieaanbod te vergroten
(meer aanbod), te verbreden (een divers aanbod passend bij de bewoner) en te bestendigen
(afspraken maken met lokale en/of maatschappelijke organisaties). Op een centrale plek in het AZC,
de participatiebalie, komt al het participatieaanbod samen en worden bewoners met succes bemiddeld
naar passende activiteiten en vrijwilligerswerk binnen of buiten het AZC.
Afgelopen periode zijn verschillende bewoners bemiddeld naar vrijwilligerswerk of hebben meegedaan
aan activiteiten. Hartverwarmend om te zien hoe mooie samenwerkingen zijn ontstaan!
Een goede koppeling is belangrijk; zo blijven AZC-bewoners en organisaties met plezier
samenwerken.
Corona maakte het helaas niet altijd mogelijk om alle dingen te doen die we graag wilden doen, maar
door samen de schouders er onder te zetten kon toch het mogelijke worden aangeboden. Zo
organiseerden we activiteiten als een workshop bloemschikken, een culturele proeverij en graffiti
spuiten met jongeren. Verbindingen zijn ook gelegd met o.a. Huis van de Sport, Werkplein Fivelingo,
Bibliotheek, I&I en het jongerenwerk van Cadanz Welzijn.
Structureel inzetten op de participatie van AZC-bewoners via
#Meedoen heeft veel voordelen voor AZC-bewoners en de
samenleving: AZC-bewoners leren Nederlandse gewoonten/
gebruiken en de taal; hun zelfredzaamheid en eigenwaarde
groeit en de gezondheid van AZC-bewoners verbetert. De AZCbewoners krijgen kansen om te bouwen aan een sociaal
netwerk binnen en buiten het AZC waardoor hun kansen op
snelle inburgering en integratie toenemen. Het draagvlak voor
asielzoekers in de samenleving verandert ook in positieve zin
doordat AZC-bewoners ook buiten de opvanglocaties meedoen, krijgen zij een gezicht en zien
mensen dat zij een waardevolle bijdrage leveren aan hun wijk, dorp of stad.
Inmiddels is bekend dat deze activiteit integraal onderdeel is van de nieuwe Wet Inburgering en dat er
vanuit de rijksoverheid structurele middelen beschikbaar zijn. Voor 2022 loopt dit via het NOV, die
namens vele vrijwilligerssteunpunten in Nederland penvoerder is hiervoor.
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Eenzaamheid
De gemeente Eemsdelta vindt aandacht voor en gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid erg
belangrijk. Daarom is er besloten om een Pact tegen Eenzaamheid te gaan ontwikkelen met als
voorbeeld De Damster Coalitie tegen Eenzaamheid. De coördinatie in de vorm van een regisseur
tegen Eenzaamheid is in handen van een sociaal werker van Cadanz Welzijn. Het Pact tegen
Eenzaamheid krijgt in 2022 verder vorm. Het is de bedoeling dat er draagvlak komt bij verschillende
partijen uit het voorliggend veld, de eerste- en tweedelijns organisaties, zodat er een sterk netwerk
ontstaat waarin verschillende partijen elkaar goed weten te vinden. Hierbij denken we aan huisartsen,
verpleegkundigen, POH, WMO, maatschappelijk werk, CJG, Welzijn en vrijwilligersorganisaties.

De week tegen de eenzaamheid verliep anders dan voorgaande jaren. We kijken terug op een
ongewone maar toch geslaagde week. In deze week organiseren we normaal verschillende
activiteiten, waarbij in contact komen, nabijheid, gezelligheid en kennis opdoen over eenzaamheid
centraal staat. Vanwege Covid-19 is het programma aangepast. Ondanks dat we dit jaar geen
groepsbijeenkomsten hebben kunnen organiseren hebben we wel heel veel mensen gesproken. We
hebben mensen gesproken die eenzaam zijn, mensen aan het denken gezet over het thema
eenzaamheid door een kaart te sturen.

Professionals en vrijwilligers hebben een online Webinar over positieve gezondheid en eenzaamheid
gevolgd. Deze werd inhoudelijk verzorgd door Agnes Schilder van NHL Stenden.
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Cadanz Maatjez

Het project Cadanz Maatjez is o.a. bedoeld om mensen uit hun isolement te halen en het eigen
netwerk te vergroten of te behouden. Inwoners behouden en vergroten hierdoor de eigen kracht en/of
regie. Een Cadanz Maatje is een vaste vrijwilliger van Cadanz Welzijn met een
vrijwilligersovereenkomst. Deze vrijwilligers worden getraind en begeleid. Het afgelopen jaar lag de
focus op het Eemsdelta-breed door ontwikkelen van het maatjesproject. Omdat er veel hulpvragen
binnenkomen in Loppersum en omgeving heeft Cadanz Welzijn besloten om het (voorheen)
Damstermaatje uit te breiden naar Eemdelta: Cadanz Maatjez. Er is vooral gekeken naar waar de
behoefte ligt en wat er al is aan voorzieningen waar mensen terecht kunnen voor een
maatjesaanvraag. De aanvragen die daarvoor in aanmerking komen worden doorverwezen naar
bestaande projecten. De vrijwilligers van Cadanz Maatjez verlenen alleen ondersteuning in situaties
waar de vraag meervoudig en/of complex is. Door goede samenwerking met de andere
maatjesprojecten krijgt de inwoner de ondersteuning die nodig is en zijn de diverse maatjesprojecten
aanvullend op elkaar. Cadanz Maatjez richt zich vooral op hulp bij: eenzaamheid, respijtzorg, rouw en
verlies, dementie en activering.
Tijdens de lockdown hebben veel mensen zich als tijdelijke vrijwilliger ingezet om iets voor een ander
te doen. Het gaat hierbij dan vooral om burenhulp. Te denken valt aan een boodschapje voor een
oudere die de deur niet meer uit durft of kan, een luisterend oor tijdens een telefoongesprek, een
hondje voor iemand uitlaten of door een maaltijd te maken voor iemand uit de buurt.
Het afgelopen jaar zijn er Eemsdelta-breed 113 maatjesaanvragen binnengekomen.

Openstaande hulpvragen
Gekoppelde hulpvragen
Doorverwezen hulpvragen
Uitgestroomd

Appingedam
5
19
23
18

Loppersum
3
4
19

Delfzijl
5
10
6
3

De hulpvragen zijn binnengekomen via netwerkpartners maar ook via inwoners. Het ging hierbij vooral
om aanvragen voor een maatje voor gezelschap, bij dementie, voor boodschappen en fietsen of
wandelen.
48 Hulpvragen zijn doorverwezen naar o.a. Noaberschap, Welzijn op Recept, Thuiszorgorganisaties,
Steunpunt Mantelzorg, Meermans, Zorg Coöperaties, Stip, WMO, fiets en wandel projecten.
Vanwege Covid-19 was het niet eenvoudig om nieuwe vaste maatjes te vinden voor het afleggen van
huisbezoeken. De vaste maatjes gingen met in acht neming van de veiligheidsmaatregelen wel op
huisbezoek of hielden telefonisch contact met hun hulpvrager.
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Vrijwilligerscoördinatie
Vrijwilligerscoördinatie in Loppersum is ingezet bij kwetsbare inwoners die, door welke oorzaak dan
ook, niet het overzicht hebben om zichzelf staande te houden. De dorpscoöperaties zijn vaak ingezet
voor dit doel. In andere dorpen waar geen hulp kon worden ingezet door een zorgcoöperatie of
dorpsloket, kwamen de hulpvragen bij de sociaal werker terecht. We hebben gekeken of we juist voor
die dorpen ook een maatjesproject konden opstarten.
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Stadstuin de Eendracht
Op de Stadstuin groeide en bloeide alles net als alle voorgaande jaren. En ook NL Doet kon gelukkig
als vanouds weer doorgaan. Dit is altijd een mooie start van het nieuwe tuinseizoen. Het mooie weer
en het gezamenlijk de handen uit de mouwen steken; de tuin knapte er weer zienderogen van op. Net
als de bankjes en tafel die een fris kleurtje kregen. Op de tuin zijn verder geen activiteiten
georganiseerd. Ook scholen mochten helaas de tuin niet bezoeken.
Wel zijn er vele nieuwe bewoners gekomen, nl. de
vele duizenden bijen. Die verblijven in de
verschillende bijenkasten achter in de Stadstuin.
Een imker is hiervoor verantwoordelijk en
natuurlijk heeft het als resultaat: heerlijke potten
honing! Leuk om al die bedrijvigheid te zien.
Qua bakhouders was er een toename te merken.
Waarschijnlijk dat corona daar een positief effect
op heeft, lekker buiten bezig zijn en gezond eten.
In 2021 zijn er 39 bakken verhuurd. Het onderhoud
van de tuin wordt gedaan door 4 vrijwilligers en een
aantal bewoners van het asielzoekerscentrum
Delfzijl. Helaas mochten de cliënten van Cosis niet
actief zijn op de tuin vanwege de
coronamaatregelen. In oktober is er afscheid
genomen van deze groep enthousiaste werkers, de
cliënten gaan het onderhoud doen bij
kinderboerderij Ekenstein.

MeerMans
Activiteiten en samenkomsten voor mannen in eenzaamheid en armoede.
MeerMans is een project voor mannen in eenzaamheid en armoede. Er worden verschillende
activiteiten aangeboden met als doel het uitbreiden en versterken van het sociale netwerk. De
deelnemers hebben een actieve rol in het bedenken en organiseren van de activiteiten. In 2021
hebben 21 mannen aan MeerMans deelgenomen. Tijdens de intake en de daarop volgende
individuele gesprekken kregen de mannen informatie over MeerMans en er werd ingegaan op de
hulpvraag. Vervolgens werden acties en activiteiten ondernomen die aansloten bij de hulpvragen.
De mannen hebben deelgenomen aan de ontmoetingsactiviteit 'de Inloop' van MeerMans. 'De Inloop'
is vooral bedoeld voor ontmoeting en gezelligheid en de mannen geven daar zelf vorm aan. Een
aantal mannen zijn ook toegeleid naar activiteiten buiten MeerMans als de houtafdeling en het
fietsenproject van de Inzet, naar de computerclub, klaverjasclub en de Groninger Frailty Indicator
(GLI). Dit laatste is een beweeg/leefstijlaanbod voor mensen met een hoge BMI en armoede.
Dit jaar zijn er voor MeerMans ook een aantal ambassadeurs geworven. Deze ambassadeurs zetten
zich in voor de toeleiding van deelnemers naar MeerMans. Ambassadeurs zijn onder andere de
voetbalvereniging DVC, Bar Meneer Jansen, Maatschappelijk werk, Voedselbank en Limor.
Bij 'de Inloop' zijn verschillende activiteiten georganiseerd. Pijl en boog schieten (in samenwerking met
het jongerenwerk), sjoelen, darten, tafeltennis en werd er gesport op fitness toestellen van de
fitnessclub Appingedam. Er waren ook regelmatig kampvuuravonden. Bij het vuurtje stoken kwamen
mooie gesprekken op gang kwamen. Aan het eind van 2021 hebben de deelnemers als afsluiting van
het jaar gegeten met de vrijwilligers van de stadstuin.
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Een aantal mannen heeft hun weerbaarheid versterkt met ondersteuning van de sociaalwerker, door
actiever mee te doen aan (de organisatie van) activiteiten.
Sommige deelnemers geven aan thuis veel in hun hoofd bezig te zijn en door hun problemen te
worden meegesleept. De gesprekken en deelname aan de activiteiten zorgt voor wat meer rust en
ontspanning.
In 2021 werd Meermans gefinancierd uit een bijdrage van het Oranjefonds en het Kansfonds. In 2022
zijn er middelen vanuit de gemeente beschikbaar en gaan we verder met de Inloop en verschillende
andere activiteiten voor mannen.

Damsters Veur Mekander Team
Het Damsters Veur Mekander team is een multidisciplinair team in Appingedam waarin een sociaal
werker en een maatschappelijk werker van Cadanz Welzijn participeren. De sociaal werker heeft de
rol als Welzijnscoördinator en door het wegvallen van een coördinator van de gemeente heeft zij ook
tijdelijk, in samenwerking met een verpleegkundig specialist van de huisartsen, de coördinatie van het
team waargenomen. Een deel van de casuïstiek is voorliggend ingezet met maatschappelijk werk of
verwezen naar activiteiten of voorzieningen van Cadanz Welzijn, zoals Cadanz Maatjes, De Inzet,
niet-geïndiceerde dagactiviteit en seniorenvoorlichting. Daarnaast zijn andere organisaties uit de
sociale basis (0e -lijn) gevraagd hun vrijwilligers in te zetten, te denken valt aan de stichting
Noaberschap, kerken en vrouwenorganisaties. Doordat de lijnen in Appingedam kort zijn en de
verschillende disciplines elkaar goed weten te vinden, is regelmatig overleg in groot verband minder
nodig. Toch geven de leden in het team aan dat er behoefte is om elkaar elke twee weken te zien om
elkaar op de hoogte te houden van allerlei ontwikkelingen en voor intervisie. Er is behoefte om met en
van elkaar te leren. Hier gaan we komend jaar meer mee aan de slag.

Sociaal Plein Delfzijl
In 2019 is het sociaal plein Delfzijl gestart in gezondheidscentrum De Molenberg. Samen met een
afvaardiging van WMO en CJG werkten een aantal medewerkers van Cadanz Welzijn (toen nog
SWD), versterkt met een groep vrijwillige gastdames, samen aan een laagdrempelige toegang voor
inwoners uit Delfzijl om hun vraag op diverse levensgebieden te kunnen stellen. Door Corona is er in
2020 en 2021 geen inloopmogelijkheid geweest en hebben de medewerkers van Cadanz Welzijn de
vrijgemaakte uren aan hun andere taken besteed, zoals zij dat ook voor de start van het Sociaal Plein
deden. Eén medewerker had hier speciaal urenuitbreiding voor, o.a. voor de begeleiding van de
gastdames. In 2021 is in overleg met de gemeente afgesproken de uren hiervoor te bevriezen, omdat
werkzaamheden door corona niet uitgevoerd konden worden. De medewerker heeft vanaf dan wel de
gastdames ondersteund, maar heeft verder andere werkzaamheden opgepakt.

Samen Digitaal Thuis
In het voorjaar van 2020 is een subsidieaanvraag ingediend bij Google (de zgn. Google Grant via
Tides) door Noorderpoort in het kader van het project ZorgThuis. De aanvraag kreeg als titel mee
Samen Digitaal Thuis en beoogde een probeerservice in te richten. Door de COVID-19 is het project
niet gestart. Het schooljaar 2020-2021 is vervolgens gebruikt om de projectaanvraag een steviger
basis te geven. Dit heeft geresulteerd in een aanvullende subsidieaanvraag en deze is in het voorjaar
2021 gehonoreerd. Een sociaalwerker van Cadanz Welzijn heeft een coördinerende rol in dit project.
Om het gebruik van technologie door inwoners van Appingedam te vergroten is het uitlenen van
technologie en het aanbieden van begeleiding in het gebruik één van de instrumenten. In dit project
wordt door inzet van de Slimotheek het uitlenen van technologie gerealiseerd. De begeleiding zal
worden gedaan door studenten van de opleiding Maatschappelijke Zorg van Noorderpoort en
leerlingen van het Eemsdeltacollege. De organisaties die zorg en welzijn verlenen aan de doelgroep
zijn betrokken om de inwoners te attenderen op de Slimotheek. De Slimotheek zal geplaatst worden in
het Gezondheidscentrum in Appingedam. De gastvrouwen krijgen een rol bij de uitleen.
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Daarnaast zullen er vrijwilligers van Cadanz Welzijn worden ingezet voor de uitvoering van de
Slimotheek. Het doel van het project is:
• Contact en welzijn vergroten van de inwoners (digitale communicatie via de tablet bijv. via
beeldbellen, spelletjes met het sociaal netwerk, eHealth toepassingen, gebruik maken van
websites).
• Ondersteuning bij de dagelijkse dag, zoals dagstructuur versterken (dayclock), onrust verminderen
(robotkat), ondersteuning huishouden (robotstofzuiger).
Belangrijkste is dat dit project een bijdrage kan leveren aan het digitaal vaardig maken van een groep
inwoners die dat nu nog niet zijn. Door deze probeerservice kunnen de inwoners kennis maken met de
digitale hulpmiddelen, zodat zij zelf kunnen ervaren welke mogelijkheden dit biedt en zij hun
vaardigheden kunnen vergroten. Alle voorbereidingen zijn getroffen in 2021, het is de bedoeling dat
het begin 2022 gaat starten.

Ingekomen vragen
Zorg- en participatievragen van inwoners
Zowel inwoners van de gemeente Eemsdelta als de verschillende organisaties in de gemeente weten
Cadanz Welzijn goed te vinden. We zien nog steeds een toename in de hulpvragen aan Sociaal Werk.
Er kwamen hulpvragen van inwoners die hulp zoeken voor zichzelf, een vader, moeder of een
bekende. Maar ook kwamen er vragen en signalen van instanties of organisaties zoals De
Damsterzorgbalie; vrijwilligers(organisaties); WMO; huisartsen; Bewonersbegeleiders NCG;
Team 290; Lentis; Cosis; Beter Thuis wonen; TSN Thuiszorg; pedicure; kerken; Limor;
Woningcorporatie; Zonnehuis en politie. Daarnaast kwamen er signalen binnen via vrijwilligers en
bezoekers van de activiteiten bij Cadanz Welzijn. Sociaal werkers van Cadanz Welzijn hebben op
verzoek van organisaties huisbezoeken gedaan om mogelijkheden te bespreken met betrekking tot
participatie, praktische hulp of ondersteuning. Vaak betroffen de zorg- en participatievragen (zorgen
om) kwetsbare en of oudere mensen (ziekte, eenzaamheid, overbelaste mantelzorger, armoede,
depressie). De problematiek wordt complexer, vaak is er niet een vraag maar zijn er meerdere
gebieden waar het niet goed loopt. Denk aan eenzaamheid, armoede, gezondheid en psychische
problemen, al dan niet Covid-19 gerelateerd. Daarbij komt dan ook het hele versterkingsverhaal wat
inwoners voor hun kiezen krijgen en wat al langer speelt. Dit alles vergt veel extra tijd en aandacht van
de sociaal werkers. Zo is er meer scholing en coaching nodig. De rol van de sociaal werkers is door
de complexere vragen merkbaar zwaarder geworden.
De vragen
Eenzaamheid als eerste vraag scoorde hoog. Ook bleek eenzaamheid als onderdeel van de
verschillende andere hulpvragen vaak voor te komen. Verzoek om een maatje kwamen veel voor.
Ook vragen m.b.t. de aardbevingsproblematiek kwamen regelmatig bij de sociaal werkers terecht.
Vaak bleek dat de gevolgen van de aardbevingsproblematiek voor bewoners (b.v. tijdelijk verhuizen
naar een wisselwoning) de al bestaande problemen verergerden, maar niet als hoofdprobleem werd
aangegeven. Verder waren er vragen van inwoners m.b.t. boodschappen doen, financiën, hulp bij
klusjes in en om huis doordat men zelf een klein netwerk en weinig te besteden heeft, vervoer naar
dokter of ziekenhuis, aanvraag DigiD, etc. Hulpvragen in verband met dementie, verwardheid en
psychische problemen zoals depressie, scoorden ook hoog, soms als eerste vraag, maar ook naast
vragen in verband met eenzaamheid en hulpvragen bij klusjes in en om het huis. Wat is er met al deze
signalen gedaan? Sociaal werkers van Cadanz-Welzijn hebben veel gesprekken gevoerd met
inwoners om de vraag te verhelderen en om samen te kijken naar de mogelijkheden. Ook was er veel
contact met collega’s in- en extern en in andere organisaties. Welzijn op Recept is vaak ingezet, men
kreeg een Cadanz maatje; ging naar de Dagactiviteit, MeerMans of de Inzet; men kreeg
ondersteuning omtrent het versterken van de woning. Ook is doorverwezen naar o.a. DVM, WMO en
maatschappelijk werk.
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Project Stage Versterkt
Het project Stage Versterkt, in samenwerking met het Noorderpoort Groningen voor de opleiding
Sociaal Werk niveau 4, heeft tot juli 2021 gedraaid. Vanwege Covid-19 werden vele projecten en
activiteiten tijdelijk stil gelegd en doordat de financiering van dit project toch lastiger bleek dan van
tevoren gedacht, is het project na twee jaar gestopt. Een aantal stagiaires hebben hun stageplaats
binnen Cadanz Welzijn behouden om daar af te studeren.

GGZ-inloop Delfzijl en Appingedam
Sinds de komst van een nieuwe medewerker per 1 januari 2021 is de GGZ-inloop een volledig
zelfstandig onderdeel van Cadanz Welzijn. De nieuwe medewerker is nog wel ingewerkt door de
vorige begeleider die bij Lentis werkzaam was.
In 2021 was de GGZ-inloop in De Kajuit in Delfzijl vijf dagdelen per week geopend verspreidt over drie
dagen van 9.00 tot 15.00 uur. De Inloop kent een vaste groep deelnemers van ongeveer 15 personen,
zowel mannen als vrouwen. De meeste deelnemers komen uit Delfzijl, en Appingedam. Maar ook
komen een aantal deelnemers uit de omliggende dorpen. De deelnemers aan de Inloop ervaren de
groep als vertrouwd en onmisbaar. Ook geven zij aan dat een bezoek aan de Kajuit een fijne afleiding
is en dat zij minder eenzaamheid ervaren.
Er is samenwerking gezocht met Het Huis van de Sport en Welzijn op Recept. Uit de samenwerking
met Welzijn op Recept is een traject ontstaan waaruit een deelneemster vrijwilliger is geworden. Haar
is de opleiding Mbo Maatschappelijk werk aangeboden en zij werkt als stagiaire binnen de Kajuit.
Corona beperkte de mogelijkheden tot activiteiten, maar in 2021 heeft de Inloop niet stilgelegen. Deze
activiteit viel namelijk onder de uitzonderingen van de lockdown. Kwetsbare inwoners konden in 2021
aan de activiteit blijven deelnemen waardoor (dreigende) eenzaamheid voorkomen/gesignaleerd kon
worden. Er is gedurende de hele periode rekening gehouden met de hygiënemaatregelen zodat de
Inloop ook voor de kwetsbare deelnemers een veilige ontmoetingsplek bleef. Voor een enkele
deelnemer was groepsdeelname te onveilig. Ook had een enkele deelnemer moeite met de
verplichting een mondkapje te dragen. Voor hen is individuele aandacht geweest in de vorm van
telefonisch contact en een wandeling met de medewerker.
Toen de Corona maatregelen grotendeels waren opgeheven, ontstond er ook weer ruimte voor
samenwerking. Door Corona, maar inmiddels ook door het vertrek van organisaties uit De Kajuit, is er
wel sprake van samenwerking tussen de activiteiten van Cadanz Welzijn, maar niet of nauwelijks van
samenwerking tussen organisaties. Eind 2021 is er een eerste contact geweest met Fivelzorg. In 2022
bespreken we voor o.a. de GGZ-inloop de mogelijkheden tot samenwerking.
In 2021 hebben we er alles aan gedaan om De Kajuit voor deze kwetsbare groep open te houden. Het
is heel erg fijn dat, op het moment van schrijven van deze verantwoording, er meer zicht op ‘normaal
werken’ is.
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Jeugd & Jongeren

De jongerenwerker speelt in op de leefwereld van jongeren in hun vrije tijd en bouwt van daaruit aan
vertrouwensrelaties met en tussen jongeren en coacht ze op weg naar volwassenheid. De
jongerenwerker stimuleert participatie: meedoen, zelf organiseren en beslissen.

Jongerenwerk Delfzijl
Ontmoeting en recreatie
Het jongerenwerk is zeer nauw betrokken bij ontmoetingsplekken voor jongeren.
Dit zijn georganiseerde plekken zoals Sport Ontmoeting Plekken, sportveld(en) en natuurlijk het
jongerencentrum Delfzijl. Ook zoekt het jongerenwerk de jongeren op bij ongeorganiseerde plekken,
in de wijk, op straat. Op deze plekken heeft het jongerenwerk (intensief) contact met de doelgroep.
Het belangrijke effect van ontmoeten is het vergroten van de sociale vaardigheden en het (h)erkennen
van sociale verbanden/netwerken. Door elkaar te ontmoeten worden de jongeren gestimuleerd om
‘iets’ te gaan doen. Dit wordt in het jongerencentrum zeer zichtbaar. Jongeren doen (sportieve)
activiteiten met elkaar en organiseren deze zelf. De meest simpele vorm hiervan is, dat jongeren zelf
een activiteit kiezen en dit uitvoeren met elkaar. Een uitbreiding kan zijn dat zij zelf iets organiseren
voor hun peergroep.
Sinds de zomer 2019 is het jongerenwerk gestart met het organiseren van een kinderclub in het
jongerencentrum. Dit vooral ook naar aanleiding van signalen; veel kinderen die deze club bezoeken
zijn broertjes en zusjes van bekende overlast gevende jongeren in Delfzijl. Mede hierdoor hebben we
er voor kunnen zorgen er minder doorstroom is naar overlast gevende groepen.
Daarnaast willen we graag in het jongerencentrum een doorlopende lijn hebben qua leeftijden, zodat
kinderen en tieners al op jonge leeftijd in beeld komen en meedoen met het aanbod vanuit het
centrum (activiteiten, voorlichtingen etc.. Deze kinderclub is zeer succesvol gebleken en is in 2020
uitgebreid naar een ‘boys club’ (jongens in de leeftijd van 6 tot 10 jaar) en een meisjesclub (meisjes in
de leeftijd van 6 tot 10 jaar). Deze clubs zijn ook in 2021 doorgegaan en wederom zeer goed bezocht.
Gemiddeld worden de middagen bezocht door 20 tot 25 kinderen/tieners.
Signaleren en doorverwijzen
Het jongerenwerk heeft een grote signalerende functie, zowel voor individuele signalen alsmede bij
trends. Individuele signalen worden doorverwezen naar het lokale veld (jeugdmaatschappelijk werk,
CJG, huisarts, VNN, 2BE, etc.). In 2021 zijn ruim 10 jongeren doorverwezen naar dergelijke
(keten)partners. De problematieken variëren van te veel blowen, niet meer naar school gaan en veel
ruzie thuis. De doorverwijzing gebeurt op verschillende manieren. Zo proberen we op een zo warme
en duurzame wijze door te verwijzen (door mee te gaan naar een eerste en eventueel een tweede
gesprek), maar er kan ook voor worden gekozen om aan te sturen op het maken van een afspraak
met bijvoorbeeld de huisarts. In alle gevallen zorgt het jongerenwerk voor opvolging.
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Net als in 2020 was er ook in 2021 een breed landelijk signaal over het wapenbezit van jongeren en
dan vooral met betrekking tot messen. Ook in Delfzijl viel dit op bij de politie en het jongerenwerk. Het
jongerenwerk in Eemsdelta heeft meegewerkt aan een landelijke actie “Drop your knife”.
In samenwerking met de politie is het jongerenwerk in de ‘Week van de veiligheid’ jongeren gaan
bezoeken in de gehele gemeente, om jongeren bewust te maken van de gevaren en te motiveren hun
wapens vrijblijvend in te leveren. Deze actie is redelijk succesvol geweest. Door mee te doen aan
deze actie weten we nu wat de do’s en dont’s zijn waardoor we bij deelname volgend jaar nog beter
beslagen ten ijs komen. Samen met de politie constateerden we wel dat het jammer was dat we niet
naar de scholen mochten, dat is juist de plek waar problemen zijn met wapenbezit. Betere en meer
communicatie door de organisatoren is hiervoor nodig. Een meerwaarde voor het jongerenwerk was
de samenwerking met de politie. Een hele dag met elkaar op pad verstevigt de
samenwerkingsverbanden, welke cruciaal zijn voor het jongerenwerk.
Preventie
Het jongerenwerk werkt veelal preventief. Door middel van voorlichting, informatie en advies proberen
we jongeren de juiste middelen te geven om de meest doordachte keuze te kunnen maken. Het
jongerenwerk geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies en informatie. Dit gebeurt veelal tijdens het
fysieke contact op de vindplaatsen zoals o.a. het jongerencentrum, maar ook middels social media.
Zeker via social media kan het geven van advies en informatie ongevraagd, bijvoorbeeld door middel
van het delen van (informatieve) artikelen. We hebben informatie gedeeld over jonge mantelzorgers,
drank en drugs, seksueel grensoverschrijdend gedrag e.d.
Een andere belangrijke vorm van preventie is het straathoekwerk. Door jongeren te bezoeken op
straat raken zowel jongeren als jongerenwerkers met elkaar bekend. Hierdoor ontstaat er een relatie
tussen beiden en kan er informatie worden gedeeld met elkaar wat overlast of problemen kan
voorkomen en/of verminderen.
In verband met de coronacrisis zijn er in 2021 geen voorlichtingen op de scholen geweest. Wel heeft
het jongerenwerk op de sociale opleidingen in de gemeente de studenten voorgelicht over het vak
jongerenwerk. Om hen hier kennis mee te laten maken en hen meer informatie te geven over het
beroep.
Het jongerenwerk heeft een (prominente) rol in het CJG-preventieteam. Zo stellen zij gezamenlijk het
preventiemenu op, worden trends besproken en behandeld en worden passende interventies
uitgezet. In 2021 is er een (online) campagne geweest omtrent middelen gebruik en financiën. Tevens
is er gestart met het realiseren van een voorlichting voor ouders, deze zal in 2022 meerdere keren
gaan plaatsvinden.
Dorpen Delfzijl
In de dorpen is het jongerenwerk vooral op afroep beschikbaar. Het is niet haalbaar om hier ook
straathoekwerk uit te voeren, omdat de afstanden te groot zijn. In de dorpen is wel vraag naar
voorlichtingen. In 2021 zijn er geen voorlichtingen gegeven in de dorpen. Om wel de signalen te
krijgen is er goed contact met het opbouwwerk en gebiedsregie in de dorpen. Zo kunnen signalen snel
worden doorgegeven en kan het jongerenwerk er snel op af. Daarnaast kunnen jongeren ook zelf
direct het jongerenwerk benaderen bij vragen en verzoek om ondersteuning. De jongeren kunnen via
diverse kanalen in contact komen met het jongerenwerk. Veelal gebeurt dit via sociale media of via
school.
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Alcoholmisbruik en overgewicht bij jongeren
Binnen het jongerenwerk krijgen het gebruik en gevaar van genotsmiddelen doorlopend aandacht. De
jongerenwerkers sluiten aan bij gesprekken die jongeren zelf hierover voeren, omdat is gebleken dat
specifieke voorlichtingsmomenten niet goed werken. Het jongerenwerk is getraind op basisniveau en
weet van trends en ontwikkelingen. Op basisniveau bespreken zij dit ook met jongeren op geschikte
momenten.
Het jongerenwerk signaleert dat er middelengebruik is bij de doelgroep, zowel soft- als harddrugs.
Veelal is dit recreatief gebruik. We vragen, als het ter sprake komt, altijd door naar de effecten hiervan
in de thuissituatie, op school en in sociale contacten.
Als er zorgen zijn over het gebruik, vragen we door en verwijzen we door naar de jongerenwerker van
VNN.
Overgewicht is onder de huidige bezoekers geen groot probleem. We richten ons daarom nu meer op
de gezonde leefstijl. We zorgen dat er in het jongerencentrum altijd fruit is voor de jongeren, met
koken en bakken houden we hier ook rekening mee. Eigen meegebracht eten en drinken (vaak Red
Bull) mag in het jongerencentrum niet genuttigd worden en we leggen ook uit waarom we die regels
hebben. Op straat is dit normaal gesproken geen gespreksonderwerp.
Het jongerenwerk verzorgt 2 tot 3 keer per jaar voorlichting over seksualiteit in het jongerencentrum.
Jongeren vanaf 10 jaar zijn daarin geïnteresseerd. De voorlichting is afgestemd op de leeftijd en
belevingswereld van de doelgroep. Tijdens de Pinksterfeesten, maar ook bij andere evenementen en
tijdens reguliere werkzaamheden (op straat, in het jongerencentrum, op school en op andere plekken
waar jongeren zijn), delen jongerenwerkers condooms uit. Dit gaat soms gepaard met extra
voorlichting over seks, maar soms ook niet. Dit hangt af van de vragen die jongeren hierover hebben.
Het jongerenwerk is hiervoor opgeleid bij de GGD en beschikt over hele mooie trainingsmethoden en
materialen. Op straat gebeurt dit anders, soms door middel van flyers of met duidelijke uitleg.
Dit jaar ging alles uiteraard anders dan we gewend zijn, er waren geen Pinksterfeesten en vrijwel geen
andere evenementen. Wel is het jongerenwerk veel op straat geweest bij momenten dat de horeca
weer geopend werd en hier zijn ook condooms en flyers uitgedeeld.
Voorkomen en bestrijden overlast jong (en oud)
Het jongerenwerk neemt actief deel in diverse overleggen met betrekking tot overlast (bv.
Signaleringsoverleg) alsmede aan overleggen die betrekking hebben op preventie (preventieteam
CJG). Er wordt intensief samen gewerkt met diverse partners: Politie Delfzijl, Gemeente(s), CJGpreventie en het jeugd en jongerenteam, het opbouwwerk en de scholengemeenschappen. Deze
samenwerking is nodig om een volledig beeld te krijgen van jongeren op straat en in eigen vrije tijd.
Ook is er contact met diverse partijen/stichtingen welke een ‘vaste’ ontmoetingsplek zijn (NEC Delfzijl,
Groen voor Rood, e.d.) Om de problemen ook op te lossen is een integrale aanpak nodig. Daar
ontbreekt het nog steeds aan.
Specifieke aanpak
Dit is een aanpak specifiek gericht op bewoners van de Borkumerrif. Het is een integrale aanpak in de
handhaving van de openbare orde en veiligheid. Voordat (verregaande) maatregelen genomen
worden of bewoners officieel gewaarschuwd worden middels een brief van de burgemeester, zijn de
jongeren goed in beeld gebracht door o.a. het jongerenwerk.
In deze aanpak worden bevindingen besproken en wordt gedeeld wat iedereen aan het doen is met
betrekking tot een specifieke bewoner, maar er worden ook van tevoren duidelijke (gezamenlijke)
doelen gesteld. Deze aanpak heeft ervoor gezorgd dat het aan het einde van 2021 een stuk rustiger is
en de overlast is afgenomen.
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Naast bovengenoemde samenwerkingsvormen wordt er nauw contact onderhouden met het jeugdmaatschappelijk werk. Jongeren kunnen eerder worden doorverwezen naar de hulpverlening
waardoor de problematiek niet erger wordt en zwaardere hulp voorkomen kan worden. In 2021 zijn er
3 jongeren 'warm’ doorverwezen naar het jeugd-maatschappelijk werk. Verder is er regelmatig
intercollegiaal overleg, waar eventuele knelpunten worden besproken.
Jongerencentrum
Het jongerenwerk faciliteert en ondersteunt een jongerencentrum. Er zijn veel vrijwilligers en stagiaires
die door de jongerenwerkers worden begeleid. Het jongerencentrum is naast een plek waar veel
jongeren komen in plaats van op straat te hangen, ook een vindplek voor het jongerenwerk.
Methodes
Het jongerenwerk maakt gebruik van verschillende (onderdelen van) methodes, bijvoorbeeld de talenthouse methode en de presentiemethode. Dat er nu slechts onderdelen van methoden worden ingezet
wordt ook veroorzaakt door de beperking die het gebouw met zich meebrengt. Het Jongerenwerk wil
vooral de positieve kracht van jongeren stimuleren en benutten waardoor zij met zelfvertrouwen
kunnen meedoen in de samenleving.
Op het gebied van talentontwikkeling heeft het jongerenwerk in 2021 samengewerkt met ‘De Click’,
een organisatie die o.a. ondersteunt bij het organiseren van workshops en trainingen voor jongeren.
Hierdoor is er een graffiti groep ontstaan in Delfzijl Noord, eerst met ondersteuning vanuit de Click en
het jongerenwerk en halverwege het jaar alleen vanuit het jongerenwerk. Dit is een groep jongeren die
betrokken is bij de ontwikkelingen in Delfzijl (Noord) en meedoet en meedenkt met activiteiten. Zo
hebben ze de tunnel in het Vestingpark opgeleukt en zijn ze betrokken geweest bij het afscheidsfeest
van de Balticflat. Ook is er een rap/ tekstschrijven groep ontstaan, een groep jongeren die met
ondersteuning van een begeleider vanuit de Click nummers maakt en opneemt. Ook deze groep is
doorgegaan met ondersteuning vanuit het jongerenwerk.
Koffiekar - Met Elkaar
Het wijkteam bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente (gebiedsregisseur),
woningcorporatie Acantus (wijkconsulent), de politie (wijkagenten) en Cadanz Welzijn (de
opbouwwerker) gaan samen de wijk (Delfzijl Noord) in met de koffiekar. Hierbij worden ook
bewonersorganisaties en het jongerenwerk betrokken. Het jongerenwerk neemt op aanvraag deel aan
de koffiekar, voornamelijk in wijken waar ook veel jongeren wonen/aanwezig zijn.
Vooraf worden de bewoners op de hoogte gesteld via een huis-aan-huis flyer. Naast het schenken
van koffie/thee willen we:
• meer contacten met de buurtbewoners;
• signalen en vragen ophalen uit de buurten;
• deze informatie omzetten in vervolggesprekken met bewoners op straatniveau en samen met de
bewoners komen tot oplossingen of het opzetten van vervolgacties (activiteiten/kleine
projecten). Hierbij worden de organisaties die een rol kunnen spelen betrokken;
• bewoners enthousiasmeren om bewonersinitiatieven te ontwikkelen.
Het jongerenwerk heeft in samenwerking met het opbouwwerk en het wijkteam een wintereditie
georganiseerd: Met Elkaar. Geen koffiekar, maar een vuurkorf en warme chocolademelk. Deze
bijeenkomst gaat uit van hetzelfde principe als de koffiekar.
Verder neemt het jongerenwerk deel aan de werkgroep Sociale Wijkvernieuwing voor Delfzijl Noord, In
het kader van het Sociaal Programma voor Delfzijl Noord. Het jongerenwerk denkt mee met de
ontwikkelingen met de andere partners in deze werkgroep en zorgt ervoor dat kinderen, tieners en
jongeren gehoord worden en betrokken worden bij deze ontwikkelingen.
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Jonge Mantelzorgers
In 2021 is er een doorstart gemaakt met het project ‘Jonge Mantelzorgers’. Er is een fundag voor
jonge mantelzorgers geweest. Daarnaast is er in samenwerking met MantelzorgNL een focusgroep
georganiseerd, waarin de vragen, problemen en behoeftes van de jonge mantelzorgers zijn
opgehaald. Het vervolg hierop is een mantelzorgwerkplaats, een bijeenkomst voor betrokken
netwerkpartners om hen meer informatie en handvaten te geven over jonge mantelzorgers. Deze
bijeenkomst is verplaatst naar 2022.
Samenwerking
Jongerenwerkers werken, op verschillende manieren, veel samen met interne en externe partners.
Met het opbouwwerk gebeurt dit aan de hand van signalen. Door goed samen te werken kunnen
overlastsituaties worden aangepakt. Hier kan de opbouwwerker de buurt bij betrekken (bijvoorbeeld
de volwassenen en/of ouders) en de jongerenwerkers kunnen met de jongeren aan het werk. Een
voorbeeld hiervan is een grote schoonmaakactie aan de Borkumerrif. In samenwerking met de
bewoners, Acantus, gemeente Eemsdelta, politie en opbouwwerk is er een grote schoonmaak
geweest, dit gecombineerd met activiteiten voor kinderen en jongeren. Bewoners zorgden voor een
lekker hapje en iedereen hielp mee om de straat mooi te maken.
Corona
Net als 2020 zag 2021 er helaas nog steeds anders uit dan we hadden gehoopt. Veel geplande
activiteiten konden wederom door verschillende lockdowns niet plaatsvinden en contact met jongeren
gebeurde vooral veel op afstand. Tijdens de schoolsluitingen heeft het jongerenwerk jongeren
opgevangen in het jongerencentrum. Jongeren die niet naar school konden maar wel in een zeer
kwetsbare situatie zaten, waardoor ze niet goed thuis konden werken (grote gezinnen, geen eigen
werkplek en/of laptop, geen ondersteuning/aandacht vanuit de ouders). Jongeren van zowel primair
als secundair onderwijs kwamen tijdens de schooltijden in het jongerencentrum en konden daar hun
schoolwerk doen. Hierbij kregen ze ondersteuning vanuit het jongerenwerk. Dit is als zeer positief
ervaren, zowel door jongeren als door de ouders.
Het effect van corona op jongeren is niet voor ieder kind/ jongere hetzelfde. Heel veel heeft ook te
maken met de thuissituatie. De jongeren die problemen met hun schoolwerk hadden waren vooral de
jongeren uit de grote gezinnen en waar weinig (privé) ruimte thuis was. Maar we zagen ook jongeren
die het wel even heel fijn vonden om even niks meer te moeten, rust in hun leven en in hun hoofd.
Dankzij extra middelen van de overheid (winter- en summer games) hebben we op de momenten dat
het weer mocht grote activiteiten kunnen organiseren. Onder andere een grote water zeskamp,
bubbelvoetbal, lasergamen e.d. Hier hebben gemiddeld iedere keer 50 – 60 kinderen/ jongeren aan
meegedaan.
Tussen alle lockdowns, quarantaines en besmettingen door heeft het jongerencentrum ook in 2021
zoveel mogelijk geprobeerd open te zijn. Daarnaast is er in 2021 heel veel straathoekwerk gedaan, in
samenwerking en overleg met de politie. 2021 is een zeer rustig jaar geweest voor Delfzijl. Weinig
overlast en weinig jeugd op straat.
Wederom een zeer bijzonder jaar voor het jongerenwerk. Maar met wat meer ‘pandemie ervaring’
hebben we ondanks alles een goed jaar gehad. Vooral heel veel contact met de jongere doelgroep
(kinderen en tieners) die veelvuldig het jongerencentrum bezocht hebben.
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Jimmy’s Eemsdelta
De bezoekers in het afgelopen jaar waren tussen de 14 en 30 jaar, de grootste groep bezoekers bij
Jimmy’s is echter tussen de 19 en 24 jaar. De verhouding man/vrouw is ongeveer 70/30. Het centrale
peernetwerk bestaat uit ongeveer 21 jongeren die zelf ook weer kleine peernetwerkjes hebben, die in
meer of mindere mate profijt hebben van het peersupportnetwerk van Jimmy’s. Voor ons bereik kijken
we alleen naar het centrale peernetwerk en de ons bekende tweede cirkel van peernetwerken, derde
en vierde cirkels tellen we niet mee. Het totale bereik van het peersupportnetwerk van Jimmy’s ligt
tussen de 35 en 50 jongeren.
Peer-to-peer support
Jimmy’s Eemsdelta faciliteert, zet op en ondersteunt peer-to-peernetwerken van jongeren. Vanuit
deze netwerken ondersteunen jongeren elkaar en leveren zij peersupport. Peersupport is een
bewezen effectieve manier van laagdrempelige en preventieve ondersteuning.
In 2021 is het peernetwerk van Jimmy’s Eemsdelta uitgebreid met een aantal nieuwe jongeren en
hebben we afscheid genomen van een aantal vertrouwde deelnemers. De groep is over het gehele
jaar genomen gegroeid. Goede contacten met collega’s binnen Cadanz Welzijn en het team Jeugd en
Jongeren van het CJG hebben er toe geleid dat nieuwe jongeren hun draai hebben kunnen vinden
binnen het peernetwerk van Jimmy’s.
De grootste uitdagingen/vraagstukken waarin de jongeren van Jimmy’s Eemsdelta elkaar
ondersteunen zijn het autisme spectrum, lage SES en Genderidentiteit. Daarnaast komen specifieke
thema’s zoals armoede, psychiatrische problemen, LVB, FAS, dakloosheid, criminaliteit en
andersoortige gedragsproblemen aan bod binnen de peergroep. Deze thema’s leven bij de jongeren
en wanneer dergelijke thema’s zich in de persoonlijke sfeer voordoen, ondersteunen de jongeren
elkaar ook hierin binnen de peergroep.
Locatie
Jimmy’s Eemsdelta is gevestigd aan de Dijkstraat 79 in Appingedam. Vanuit dit gebouw biedt Jimmy’s
jongeren de mogelijkheid tot ontmoeting en recreatie. Daarnaast wordt gedurende het jaar gebruik
gemaakt van andere locaties zoals het grasveld naast het gebouw, Kabzeël en sportvelden in en
buiten Appingedam. De meeste van de activiteiten worden in of rondom het gebouw georganiseerd.
Tijdens vakanties worden er ook activiteiten door de gehele gemeente Eemsdelta georganiseerd.
Vanuit de vaste locatie biedt Jimmy’s een herkenbare plek waar jongeren, tijdens openingstijden, vrij
kunnen komen en gaan. Dit faciliteert het laagdrempelige karakter en maakt dat er per dag vaak een
andere samenstelling van jongeren is. Deze dynamische groep vergroot de oefenmogelijkheden van
de jongeren en versterkt hen bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
Projecten en werkgroepen
Jongeren vormen binnen Jimmy’s werkgroepen waar vanuit zij activiteiten en projecten opzetten.
Werkgroepen bestaan uit minimaal twee jongeren die een kern vormen, vanuit die kern worden
andere jongeren betrokken waar mogelijk. Afgelopen jaar hebben 16 verschillende jongeren
deelgenomen als kern jongeren binnen een werkgroep. Werkgroepen die dit jaar zijn begonnen zijn
o.a.:
➢ Voorjaarsvakantie activiteiten;
➢ Zomervakantie activiteiten;
➢ Winteractiviteiten;
➢ Podcast voor jongeren;
➢ “Space-night”;
➢ Sporten met Jimmy’s;
➢ Filmproject in samenwerking met DeClick;
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➢
➢
➢
➢

Werkgroep week tegen de homofobie (integrale week voor de acceptatie van LGBTQ+);
Groenten verbouwen;
Werkgroep (retro-)gamen;
Werkgroep schaatsen.

Daarnaast zijn er een aantal (door)lopende activiteiten geweest. Jongeren sluiten bij deze activiteiten
aan door aanwezig te zijn. Deze activiteiten verschillen van het bovenstaande omdat ze behoren tot
onze vaste programmering of omdat ze niet door werkgroepen maar individuele jongeren worden
georganiseerd. Hieronder een korte weergave:
✓ Koken in Jimmy’s (wekelijks wanneer corona dit toestaat);
✓ Thema-avond Seksualiteit (éénmalig);
✓ Thema-avond Pesten (éénmalig);
✓ Filmavonden;
✓ Kerstviering;
✓ Spelletjes middagen;
✓ Card-game avonden.

Resultaat werkgroepen
Binnen de werkwijze van Jimmy’s ligt de nadruk op het proces en de kwaliteit en niet op het resultaat
en de kwantiteit van (afgeronde) activiteiten. Jongeren werken vanuit het peernetwerk, in
werkgroepen, aan de realisatie van activiteiten. Het proces waar jongeren met elkaar in zitten is het
belangrijkste, want dit zorgt voor leer- en ontwikkelmogelijkheden. Juist de kleine succesjes binnen het
proces worden gevierd, los van het uiteindelijke resultaat. Op deze manier kunnen jongeren, los van
hun individuele uitdagingen en mogelijkheden, een gelijkwaardige ontwikkeling doormaken.
Activiteiten die in 2021 tot uitvoering zijn gekomen benoemen we hieronder in het kort.
➢ Sportactiviteit
o Crossfit trainingen
o Boks trainingen
➢ Gameavonden in de Bibliotheek
➢ Summergame activiteiten
o Lasergamen
o Kanoën
o 6-kamp
➢ Filmavonden
➢ Thema-avonden
o Seksualiteit
o Pesten
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Samenwerkingen
Verleden jaar is er samen met DeClick, een initiatief van de rijdende popschool, samengewerkt aan de
productie van een film. Jongeren hebben daarnaast de mogelijkheid gehad kennis te maken met
andere creatieve en kunstzinnige disciplines. Vanuit deze samenwerking is er voor 2022 verder
gekeken naar mogelijkheden. Een aantal nieuwe ideeën en projecten zijn hieruit ontstaan en zullen,
met of zonder ondersteuning van DeClick in 2022 starten.
Jimmy’s landelijk is een samenwerkingspartner waarmee jaarlijks momenten worden georganiseerd
voor jongeren om cursussen, projecten en workshops te volgen. Door Covid-19 is dit in 2021 beperkt
gebleven tot digitale momenten. Op de digitale manier is o.a. het 10-jarige bestaan van Jimmy’s
gevierd.
Samen met het Jongerenwerk Eemsdelta, het Huis van de Sport, JongGoud Eemsdelta en
Sport4Connect zijn er samenwerkingen geweest met betrekking tot de invulling van vakantie
activiteiten tijdens de schoolvakanties in 2021.
Met de bibliotheek in Appingedam is er in 2021 een samenwerking geweest voor het duurzaam
organiseren van spelletjesavonden. Tijdens deze avonden worden er kaartspelen en fantasyspelen
gespeeld. Bij deze samenwerking is ook een ondernemer uit Appingedam betrokken. Inmiddels zijn
deze avonden geïntegreerd in het programma van de bibliotheek, zodat deze duurzaam voor, door en
met een bredere groep jongeren georganiseerd kan blijven worden.
Overige samenwerkingspartners van dit jaar waren o.a. JongNoord, een lokale stichting die door
deelnemers van Jimmy’s is vormgegeven. Deze stichting richt zich op jongeren en ondernemerschap.
Zij faciliteert momenten waar jongeren en ondernemers samen kunnen komen ter inspiratie en als
netwerk moment.
Verder werken we vanuit Jimmy’s samen met VNN, politie, CJG en het jeugdmaatschappelijk werk. Dit
gebeurt vaak op casusniveau van jongeren of voor bredere preventieve samenlevingsopbouw.
Voorlichtingen en trainingen
Mede door Covid-19 was het in 2021 lastig voor scholen om gebruik te maken van het aanbod aan
voorlichtingen. Wel is er door het Noorderpoort in Appingedam gebruik gemaakt van de voorlichting
“Grip op je Geld” voor het Pre-MBO.
Jimmy’s als werkplek
Jaarlijks zijn er verschillende stagiaires en vrijwilligers actief binnen Jimmy’s. Ieder schooljaar bieden
we ruimte voor zo’n 3 á 4 studenten vanuit het MBO en HBO om kennis te maken met de doelgroep
en bekend te raken met de professionele praktijk van het jongerenwerk. Daarnaast is het voor (met
name) jongeren mogelijk om binnen, met of via Jimmy’s, ervaring op te doen met vrijwilligerswerk. Dit
gebeurt vanuit projecten van Jimmy’s zelf, het gebouw, samenwerkingspartners, het Jimmy’s netwerk
en het peernetwerk.
Signaleren en doorverwijzen
Jimmy’s Eemsdelta heeft, net als het reguliere jongerenwerk, een grote signalerende functie. Met
name op individueel gebied is de signalerende functie van Jimmy’s Eemsdelta belangrijk. Het
peernetwerk van jongeren signaleert bij elkaar, maar ook de professional en stagiaires signaleren
(escalerende) problemen op individueel gebied bij jongeren.
In 2021 is er één doorverwijzing geweest naar de huisarts i.v.m. psychotische problematiek.
Er is één samenwerking geweest met gemeente, VNN, reclassering en zorgverleners i.v.m. een multiproblem situatie van één van de jongeren.
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Twee jongeren zijn in contact gebracht met VNN i.v.m. verslavingsproblematiek. En twee jongeren
hebben ondersteuning gehad bij hun financiële situaties. In één van deze situaties is er een verwijzing
geweest naar passende financiële ondersteuning en de sociale raadsvrouw van Cadanz Welzijn.
Naast individuele signalering hebben we in Jimmy’s ook te maken gehad met landelijke signalen. Een
groot landelijk signaal in 2021 was wapenbezit. Binnen de peergroep van Jimmy’s is dit signaal
besproken. Er is gebleken dat veel jongeren tussen 14 en 20 last hebben van de bestaande
angstcultuur op straat.
Een ander belangrijk landelijk signaal was de groeiende psychosociale problematiek onder jongeren
vanwege de aanhoudende coronamaatregelen. Dit probleem speelt ook binnen de peergroep en is
reden voor ons geweest om jongeren de mogelijkheid te (blijven) geven om elkaar bij ons te
ontmoeten.
Preventie en het preventiemenu
De preventieve taken van Jimmy’s Eemsdelta zijn in 2021 met name binnen het peernetwerk en
bestaande activiteiten uitgevoerd. In tegenstelling tot andere jaren was er in 2021 weinig mogelijkheid
tot het geven van voorlichtingen en trainingen op scholen.
Tijdens het samen koken zijn de kaders waarbinnen de jongeren met elkaar kunnen eten en koken zo
gemaakt dat zij bewust, met een beperkt budget, gezond en vegetarisch met elkaar een maaltijd
maken.
Alle sportactiviteiten zijn erop gericht om jongeren (gratis) de mogelijkheid te geven in beweging te
komen. Daarnaast worden jongeren gemotiveerd buiten de activiteiten om, met elkaar, of elders ook
met sport en beweging bezig te gaan.
In het kader van seksualiteit en pesten zijn er dit jaar twee thema-avonden georganiseerd. Tijdens
deze avonden stonden jongeren met elkaar, in een veilige omgeving, stil bij deze thema’s. Er is een
thema-avond rondom pesten geweest en één over seksualiteit.
In 2021 zijn, specifiek gericht op het thema seksualiteit, werkgroepen gestart met betrekking tot de
integrale week voor acceptatie van LGBTQ+ en de podcast. De werkgroep die bezig is met de
podcast, gaat ook andere thema’s bespreekbaar maken die betrekking hebben op de uitdagingen
waarmee jongeren kampen.
Jimmy’s Eemsdelta heeft daarnaast een rol binnen het preventieteam van het CJG. Vanuit deze rol is
er dit jaar samengewerkt met VNN voor de programmering van een themakwartaal. Het thema
waarbinnen is samengewerkt is middelen gebruik. In het kader van dit thema zijn er voorlichtingen
voor jongeren en professionals georganiseerd. Via sociale-media is er aandacht geweest voor o.a. het
stoppen met roken.
Het preventiemenu 12-18+ (VO) is onderdeel van de preventiewerkzaamheden van Jimmy’s
Eemsdelta. In 2021 is het niet gelukt om een nieuw menu samen te stellen. In 2022 wordt dit menu
alsnog vernieuwd. Samen met de preventiefunctionaris van de gemeente Eemsdelta wordt er gewerkt
aan een goede integratie van het menu binnen het voortgezet onderwijs in de gemeente Eemsdelta.
Behoefte sociale contacten en groeiende eenzaamheid onder jongeren
In 2021 was er helaas nog altijd sprake van corona, wat maakt dat er gedurende het jaar verschillende
keren sprake is geweest van maatregelen zoals, een lockdown, sluiting van scholen en sluiting van
sportaccommodaties. Deze maatregelen hebben merkbaar impact op de doelgroep van Jimmy’s, In
2021 zijn er meer signalen binnengekomen over vereenzaming onder jongeren.
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In voorgaande jaren kregen we binnen Jimmy’s slechts een enkel signaal rondom vereenzaming
binnen. Maar het afgelopen jaar zagen we dat met name onder jongeren die te maken hebben met het
autisme spectrum, verminderde sociale vaardigheden of een verkleint sociaal leven (door bijv. lagere
SES of geen school) meerdere signalen afgaven over vereenzaming.
Jimmy’s is daarom zoveel mogelijk, in goed overleg met de gemeente, opengebleven voor de
doelgroep om juist ontmoeting en sociale contacten te faciliteren. Er is aanzienlijk minder gewerkt met
digitale platformen zoals in 2020 toen corona nog nieuw was. Voor veel jongeren speelde een (te)
groot deel van hun leven zich al af achter een scherm. Met name de doelgroep zelf gaf aan dat zij
behoefte hadden aan fysieke mogelijkheden in plaats van digitaal.
Gezonde levensstijl
Voor veel jongeren binnen het peernetwerk van Jimmy’s is een ongezonde leefstijl de dagelijkse
praktijk. De huisregels rondom de consumptie van cafeïne en suikerrijk drinken, ongezond eten en de
kaders rondom het gezamenlijke avondeten worden ingezet om een gezonde levensstijl te stimuleren.
Daarnaast wordt er actief ingezet op sportactiviteiten. Sport en beweging zijn een belangrijk onderdeel
van een gezonde levensstijl. Jongeren hebben bij Jimmy’s de mogelijkheid gratis mee te doen aan
o.a. crossfit training, boksen, yoga en meditaties. Behalve de yoga en meditaties worden alle
sportactiviteiten door jongeren zelf georganiseerd.
In het kader van middelengebruik wordt er regelmatig met jongeren gesproken over de gevaren van
alcohol en tabak. In samenwerking met VNN is er dit jaar specifiek aandacht geweest voor dit thema
vanuit het preventieteam CJG. Vanuit deze samenwerking zijn een aantal jongeren binnen de
peergroep in contact gebracht met de ‘stoppen met roken’ coaches van VNN.
Methodes
Binnen Jimmy’s Eemsdelta werken we met een peer-to-peer supportmethode. Dit betekent dat wij een
peer-to-peer groep faciliteren waarin jongeren met elkaar zorgen voor ‘support’. Wij zorgen voor een
veilige omgeving waar jongeren met elkaar kunnen werken aan de uitdagingen rondom het ouder en
volwassen worden.
Naast de uitdagingen rondom het ouder worden spelen ook de uitdagingen waar de jongeren
individueel mee moeten omgaan. Het autismespectrum, gedragsproblemen en economische
uitdagingen spelen daarbij een grote rol in net netwerk.
Naast het peernetwerk werken de jongeren samen aan de ontwikkeling van activiteiten en projecten.
Hierbij gebruiken we onder andere de ABC-participatief jongerenwerk methode en de methodes
rondom creative-design.
Corona
2021 zag er, net als 2020, helaas nog steeds anders uit dan we hadden gehoopt. Veel geplande
activiteiten konden wederom door verschillende lockdowns niet plaatsvinden. Gelukkig hebben we dit
jaar wel meer onze openingstijden kunnen waarborgen. Intensievere samenwerking binnen Cadanz
Welzijn en met het CJG hebben wel gezorgd voor nieuwe inloop. Jimmy’s heeft jongeren tijdens de
schoolsluitingen de mogelijkheid geboden om binnen Jimmy’s school te gaan volgen.
Dit was met name gericht op jongeren die thuis niet goed met school bezig konden of door de situatie
psychosociaal snel achteruitgingen. Hier is met name door MBO en HBO studenten gebruik van
gemaakt.
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Tussen alle lockdowns en quarantaines door is Jimmy’s in 2021 zoveel mogelijk open geweest.
Besmettingen onder de doelgroep waren relatief hoog, maar door de inzet van de jongeren zelf is het
gelukt om binnen Jimmy’s geen besmettingshaard te hebben.
Het was weer een bijzonder jaar. De ervaringen uit 2020, met betrekking tot de pandemie, maken dat
het is gelukt om in 2021 beter contact met de doelgroep te onderhouden. De samenwerking met de
gemeente heeft ons geholpen om de kwetsbare doelgroep te kunnen blijven faciliteren in hun
psychosociale behoefte tot ontmoeting. Dit heeft ertoe geleid dat, gemiddeld genomen, de meeste
jongeren het jaar goed door zijn gekomen.

Jongerenwerk Middelstum
Aan de hand van signalen van het schoolbestuur (OJS) De Wilster over jongeren die ’s avonds op het
terrein rondhangen en vandalisme plegen, is er door het jongerenwerk outreachend gewerkt in
Middelstum. Hierdoor hebben meerdere contactmomenten kunnen plaatsvinden tussen de betreffende
groep jongeren en het jongerenwerk. Uit de gevoerde gesprekken is gebleken dat het overlast
gevende gedrag voortkomt uit aanhoudende verveling omdat er in de directe omgeving weinig te doen
is. De jongeren hebben de wens uitgesproken in hun dorp een eigen hangplek te creëren, waar zij
anderen in het dorp minder tot last zullen zijn. Het jongerenwerk heeft een ontmoeting kunnen
faciliteren tussen de groep jongeren en stichting Multifunctioneel Dorpscentrum Middelstum, waarbij
de mogelijkheid is verkend om het dorpscentrum op gezette tijden open te stellen voor de jongeren.
Inmiddels is er in samenwerking met een aantal ouders en bewoners uit het dorp een pilot gestart: in
het Dorpscentrum worden een aantal Jeugdsoosavonden georganiseerd. Hier kunnen de jongeren
onder begeleiding van volwassenen gebruik maken van de ruimte om te ontspannen en recreëren.
In het voorjaar van 2022 wordt samen met de jongeren, de ouders, het bestuur van het
ontmoetingscentrum en het jongerenwerk geëvalueerd en wordt gekeken op welke manier we vervolg
kunnen geven aan dit initiatief en welke rol het jongerenwerk hier in de toekomst in kan spelen.

Jongerenwerk Loppersum
Naar aanleiding van signalen van het bestuur van Waardevol Leven Gemeente over jongeren die ’s
avonds op hun terrein rondhangen en vandalisme plegen, is er door het jongerenwerk outreachend
gewerkt in Loppersum. Op deze manier hebben er meerdere contactmomenten kunnen plaatsvinden
tussen de betreffende groep jongeren en het jongerenwerk. Uit de gesprekken die zij samen hebben
gevoerd is gebleken dat er voor jongeren weinig te doen is in hun directe omgeving en dat hun
overlast gevende gedrag het gevolg is van aanhoudende verveling. Zij hebben de wens uitgesproken
om in hun dorp een eigen hangplek te creëren, waar zij anderen in het dorp minder tot last zullen zijn.
Het jongerenwerk heeft een ontmoeting kunnen faciliteren tussen de groep jongeren en Waardevol
Leven Gemeente, waarbij de mogelijkheid is verkend om op het terrein van Waardevol Leven
Gemeente een hangplek te creëren voor de jongeren. Inmiddels zijn er meerdere overlegmomenten
geweest tussen de groep jongeren, Waardevol Leven Gemeente en het jongerenwerk, waarbij
afspraken zijn gemaakt over hoe en wanneer de jongeren gebruik mogen maken van het terrein. Het
resultaat hiervan is het plan om de jongeren zelf, onder begeleiding van opgeleide professionals, een
aantal houten banken te laten maken, die buiten op het terrein van Waardevol Leven Gemeente
geplaatst zullen worden en kunnen dienen as hangplek voor de jongeren. De Bazenfabriek kan hierin
een faciliterende rol spelen, door het aanbieden van technische workshops voor houtbewerking. In het
voorjaar van 2022 wordt gestart met de uitvoering van dit plan.
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Jongerenwerk Stedum
Daarnaast wordt er in Stedum gewerkt aan een activiteit (waarvan we hopen dat dit de eerste in een
reeks van meerdere zal zijn) waarbij we twee workshops aanbieden aan de jongeren uit het dorp:
kickboksen en dj-en. Een grotere aanwezigheid van het jongerenwerk in Stedum stond al voor langere
tijd op de planning, maar is in verband met Corona niet van de grond gekomen.
Deze eerste activiteit zal naar verwachting in het voorjaar van 2022 plaatsvinden. Nadien zal er
worden geëvalueerd op welke manier het jongerenwerk gecontinueerd kan worden in Stedum.

Friends
Friends richt zich op groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs.
Friends wil de overgang naar het voortgezet onderwijs vergemakkelijken door middel van
groepsvorming waarin we werken aan thema’s als talentontwikkeling en sociale weerbaarheid.
In navolging van de Friends groep in Middelstum is er gestart met een tweede groep in ’t Zandt. In het
voorjaar van 2020 zijn we begonnen met een reeks workshops gericht op het thema street-art, een
project dat tot stand is gekomen met de beleidsadviseur Kunst & Cultuur bij de gemeente Eemsdelta.
Onze samenwerkingspartners in dit proces waren Dorpsbelangen ’t Zandt, Landgoed De Camping, De
Click/Rijdende Popschool en Museumdorpentour. De wens van de gemeente om iets met street-art te
doen viel samen met het plan om een tweede Friends groep te starten. Het leek ons daarom een goed
idee om het thema street-art als kapstok te gebruiken waaraan we de Friends bijeenkomsten konden
ophangen. In het voorjaar van 2021 hebben wekelijks workshops plaatsgevonden met zowel de
Friends groep in Middelstum als de groep in ’t Zandt, waarbij jongeren kennis hebben gemaakt met
het concept ‘kunst in de openbare ruimte’. Ze hebben leren werken met spuitbussen en graffiti
technieken. Uiteindelijk heeft dit in ’t Zandt geleid tot een feestelijk afsluiting waarbij een door de
jongeren gemaakte muurschildering is onthuld. Tijdens deze feestelijke afsluiting was er, ondersteund
door De Bazenfabriek, een dj-workshop op Landgoed DeCamping. In Middelstum is een
ontmoetingsruimte van de jongeren in het dorpscentrum, aan de hand van eigen ontwerpen,
opgeknapt. In de groepen zijn vriendschappen ontstaan, is zelfvertrouwen vergroot en zijn talenten
ontwikkelt.
Voor deze eerste reeks bijeenkomsten is het project opengesteld voor jongeren van alle leeftijden uit ’t
Zandt en omstreken. Dit in plaats van alleen de leeftijdscategorie waar Friends zich primair op richt,
namelijk kinderen in groep 7 en 8 van de lagere school. Door de werving breder op te zetten hoopten
wij een grotere groep jongeren te bereiken en konden we jongeren uit omgeving ’t Zandt kennis laten
maken met het jongerenwerk en kon het jongerenwerk de jongeren leren kennen. Uiteindelijk wilden
16 jongeren, in de leeftijd van 8 tot 18 jaar, enthousiast deel nemen aan dit project.
De verwachting dat we in deze groep deelnemers ook jongeren zouden treffen in de primaire
leeftijdscategorie waar Friends zich op richt, kwam niet uit. We wilden samen met deze jongeren in het
najaar van 2021 een nieuwe Friends groep starten. We moesten echter eerst nagaan waarom we
deze primaire doelgroep niet hebben kunnen bereiken en hoe we dit alsnog kunnen realiseren. Hierbij
houden we ook rekening met het teruglopende aantal deelnemers van de al bestaande groep in
Middelstum. Belangrijke vragen waarmee we ons bezighouden: welke behoeften zijn er in deze
leeftijdscategorie? Sluit ons huidige aanbod hier wel bij aan, of moeten we gaan nadenken over
alternatieven? Bij Friends in ’t Zandt is een stagiaire betrokken van de mbo-opleiding ‘Persoonlijk
begeleider specifieke doelgroepen. De stagiaire houdt zich bezig met de ontwikkeling en uitvoering
van de komende reeks bijeenkomsten. Tevens gaan we in gesprek met de directie van obs De
Zandplaat met als thema: hoe laten we dit project succesvol van start gaan.
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De Bazenfabriek
Uit een behoeftepeiling onder inwoners (project Neef Herbert, zomer 2019) bleek dat jongeren ouder
dan 12 jaar, vinden dat er te weinig voor hen te doen is. Dit was aanleiding voor een aanvraag van het
project Digital Art Factory onder het NPG programma Jeugd, onderwijs en leefbaarheid. Dit project
wordt, zoveel mogelijk met de jongeren samen, uitgevoerd door Bries. Uit deze samenwerking is de
naam Bazenfabriek ontstaan. Met de Bazenfabriek zet de gemeente in op meer activiteiten voor
jongeren, op talentontwikkeling conform het positief jeugdbeleid, en op realisatie van het structureel
met elkaar in gesprek blijven van diverse partijen op het gebied van cultuur en jongerenwerk.
De Bazenfabriek is een platform voor talentontwikkeling van jongeren uit de regio, waarbij
vaardigheden aangeleerd worden op het snijvlak van kunst en techniek. In het voorjaar van 2021
kwam de coördinatie van De Bazenfabriek in handen van Cadanz Welzijn. Er lagen toen drie
verschillende scenario’s op tafel om het concept verder te ontwikkelen:
1. De Bazenfabriek als zwerm;
2. De Bazenfabriek als fysieke ontdek- en ontmoetingsplek;
3. De Bazenfabriek in de vorm van een busje.
Bij het proces van doorontwikkeling zijn structureel twee jongeren betrokken die bijdragen aan de
evaluatie, het bijstellen van ideeën en het opstellen van vervolgplannen.
1 De Bazenfabriek als zwerm
Hier kunnen jongeren elkaar ontmoeten, nieuwe dingen ontdekken en aan hun talenten werken op
diverse plekken in de regio, waarbij we aansluiten bij lokale jongeren- en bewonersinitiatieven. Deze
methode is in de ontwikkelingsfase succesvol gebleken. In de zomer van 2020 is er aangesloten bij
lokale initiatieven in verschillende dorpen. In 2021 hebben we geprobeerd deze lijn voort te zetten,
door gebruik te maken van het bestaande netwerk van samenwerkingspartners en
bewonersinitiatieven. We hebben tijdens een dorpsfeest in Loppersum in samenwerking met VRoom
Experience, de jongeren uit het dorp kennis laten maken met de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van Virtual Reality.
Er zijn ook zijn plannen gemaakt die uiteindelijk niet uitgevoerd zijn. We hebben net als in 2020 willen
bijdragen aan de jaarlijkse feestweek in Stedum, door met samenwerkingspartner MaKey MaKey een
activiteit te organiseren waarbij jongeren verrassende uitvindingen zouden kunnen doen. Door corona
geen dit evenement niet door. Ook heeft een geplande dj-workshop voor jongeren uit Delfzijl wegens
omstandigheden niet kunnen plaatsvinden. De les die we hieruit leerden is dat het zwerm-scenario,
ondanks dat het een zeer waardevolle manier is om met bewonersinitiatieven in contact te komen en
hen te blijven ondersteunen, ook een kwetsbare manier is waarbij we te maken hebben met
verschillende onzekere factoren. De inzet van de Bazenfabriek is hierdoor niet structureel. Het zwermscenario is dan ook niet de goede formule voor activiteiten met een structurele kans van slagen.
2 De Bazenfabriek als fysieke ontdek- en ontmoetingsplek
Bij dit scenario is een meer structurele rol weggelegd voor De Bazenfabriek. We zijn, goed aansluitend
bij de wensen van jongeren uit de regio, op een aantal vaste momenten aanwezig in buurthuizen of
jongerencentra. Vanuit het jongerenwerk worden er veelvuldig gesprekken gevoerd met jongeren over
de wensen die zij hebben m.b.t. hun eigen leefomgeving en de problemen die zij ervaren in het
realiseren hiervan. In de afgelopen periode is structureel contact ontstaan met een groep jongeren in
Loppersum en Middelstum. Uit gesprekken blijkt dat de jongeren vinden dat er weinig te doen is in hun
directe leefomgeving en dat zij uit verveling gaan rondhangen. Hierdoor ontstaan situaties die overlast
geven. De jongeren geven aan graag een eigen ontmoetingsplek in de buurt te willen. Dit biedt De
Bazenfabriek de kans een fysieke ontmoetingsplaats te realiseren in de regio. Hierbij kan gedacht
worden aan een structurele vorm, maar ook aan periodieke jeugdsoosavonden met verschillende
workshop-thema’s. De concrete invulling is nog niet gerealiseerd, maar zal de komende tijd meer vorm
krijgen. We gaan in gesprek met lokale partijen die hierin iets voor ons kunnen betekenen.
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In Middelstum is onze samenwerkingspartner het bestuur van stichting Multifunctioneel Dorpscentrum
Middelstum, een ontmoetingscentrum in het dorp, waar ook de wekelijkse Friends bijeenkomsten zijn.
Deze stichting wil graag haar deuren openen voor de jongeren uit het dorp en staat ervoor open dat
De Bazenfabriek regelmatig jeugdavonden organiseert in het dorpscentrum. In Loppersum is onze
samenwerkingspartner Waardevol Leven Gemeente. Zowel de jongeren uit het dorp als Waardevol
Leven Gemeente willen een gesprek over hoe de locatie op een verantwoorde manier te gebruiken is
als ontmoetingsplek onder leiding van het jongerenwerk. Ook jeugdsoos Flits in Loppersum staat open
voor een structurele samenwerking met het jongerenwerk en is in beeld als mogelijke locatie, vanuit
welke De Bazenfabriek activiteiten kan organiseren. Aansluitend bij de behoeften van de jongeren en
de kansen die er op dit moment liggen, ligt onze focus de komende tijd voornamelijk op De
Bazenfabriek als fysieke ontdek- en ontmoetingsplek.
3 De Bazenfabriek als expeditiebus
In het derde scenario opereert De Bazenfabriek vanuit een rondtrekkende bus met daarin praktische
en technische middelen voor het faciliteren van activiteiten. Op dit moment is dit geen reëel scenario
om door te ontwikkelen.
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Opbouwwerk

Opbouwwerk zet zich in voor de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente Eemsdelta.
We stimuleren saamhorigheid en betrokkenheid in dorpen, wijken en straten.

Delfzijl Noord
Algemeen
In de wijken van Delfzijl Noord zijn twee opbouwwerkers werkzaam: een in de wijk Bornholm en de
ander in de wijken Zandplatenbuurt, Landenbuurt, Kwelderland, Vestingbuurt, Polarisbuurt en
Schrijversbuurt.
Ondersteuning bewonersinitiatieven
Naast het bijwonen van bijeenkomsten en contacten met de initiatiefnemers bestaat de ondersteuning
veelal uit het geven van informatie, advies en het in contact brengen met andere partijen.
Uitgangspunt is zoveel mogelijk zelf doen en als het echt niet lukt, kan er hulp geboden worden bij
bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies of vergunningen. In 2021 is bovenstaande dikwijls middels
telefonisch of online contact gedaan in verband met het Coronavirus. In de perioden buiten de
lockdowns is er meer fysieke inzet geweest en hebben er weer bijeenkomsten en een enkele
buurtactiviteiten plaats gevonden.
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Wijkteam Delfzijl Noord
Aantal bijeenkomsten: alle 11 bijeenkomsten gingen door (de meeste bijeenkomsten vonden digitaal
plaats i.v.m. het Coronavirus);
De deelnemers aan het wijkteam
• Wijkagenten
• Gebiedsregisseur gemeente Delfzijl
• Wijkconsulent Acantus
• Opbouwwerkers Cadanz Welzijn
• WMO-medewerker gemeente Delfzijl
Soms schuift de ambtenaar veiligheid en de medewerker WMO van de gemeente aan bij het overleg,
mede in verband met de versterking in de Zandplatenbuurt.
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest in het wijkteam
• Overlast jeugd (o.a. Borkumerrifgroep), met name informatieuitwisseling;
• Dealen vanuit woningen;
• Onderhoud voor- en achtertuinen;
• Groepen met overlast gevend gedrag door verslavingsproblematiek;
• Oud en nieuw;
• Versterkingsopgave Zandplatenbuurt;
• Toewijzingsbeleid (screening) Acantus;
Acties
In 2021 hebben er 3 ‘koffiekarren’ plaats gevonden in Delfzijl Noord (Zandplatenbuurt, Oslofjord en op
Sont) Normaal zou dit 6x in het seizoen hebben plaats gevonden, verspreid over geheel Delfzijl Noord,
een nieuwe reeks staat gepland voor voorjaar en zomer 2022).
Intercultureel Delfzijl Noord
In 2021 is het intercultureel (migranten) opbouwwerk Delfzijl Noord vanaf mei deels geïntegreerd in
het reguliere opbouwwerk, omdat de vacature voor intercultureel opbouwwerk sinds mei 2021 niet is
vervuld. Het opbouwwerk ziet dat er nog steeds groepen minderheden niet goed in staat zijn de weg
naar hulpverlening, welzijnswerk en opvoedingsondersteuning te vinden. Miscommunicatie als gevolg
van cultuurverschillen en taal komt nog vaak voor.
Vervolg
In 2022 zal de vacature voor intercultureel (migranten) opbouwwerk opnieuw worden uitgezet. Zodat
er in 2022 expliciet aan de opdracht kan worden gewerkt waardoor er gericht kan worden gewerkt aan
een integrale samenwerking, om een aanpak te ontwikkelen die alle kwetsbare groepen bereikt.
Bornholm
Buurtrondes, erop af
Regelmatig, meestal 1 maal per week, loopt de opbouwwerker een buurtronde door de buurt en
spreekt met bekenden en nog onbekende bewoners. Het oor wordt goed te luisteren gelegd en er
wordt mee gedacht met zaken die bij de bewoners spelen in de buurt. Ook geeft de opbouwwerker
advies waar nodig en helpt mee met de juiste organisaties en/of partijen in contact te komen. De
opbouwwerker begeeft zich op het snijvlak tussen de leefwereld en de systeemwereld. Wanneer er
meldingen zijn van jongerenoverlast dan maakt de opbouwwerker in de avonden samen met de
jongerenwerker een buurtronde. Ook is in 2021 contact gelegd met een groep actieve bewoners die
zelf in de avonden buurtrondes lopen. Deze groep actieve bewoners bestaat uit 7 personen, de
meesten zijn werkzaam of werkzaam geweest op internaten of speciale scholen. In de zomer is een
gezamenlijke buurtronde gehouden met deze actieve bewoners, het jongerenwerk en het
opbouwwerk. Ze hebben de afspraak gemaakt elkaar blijvend informeren. Tot juni liep er in Bornholm,
in het kader van het eerste jaar van haar studie, een stagiair van de studie Social Work met de
opbouwwerker mee. Vanaf september tot midden december liep er een laatstejaars student van de
Maatschappelijke Zorgopleiding met het opbouwwerk in Bornholm mee.
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Ondersteuning Werkgroep Bornholm
Maandelijks schuift de opbouwwerker aan bij de overleggen van de werkgroep Bornholm. De
werkgroep Bornholm is één van de werkgroepen vallend onder de vlag van Wijkbelangen Delfzijl
Noord. De werkgroep vertegenwoordigt de bewoners van de buurt Bornholm en bestaat uit 7 leden.
De groep bedenkt tal van initiatieven en activiteiten voor hun buurt en voeren deze samen met andere
vrijwilligers ook uit. De opbouwwerker ondersteunt deze werkgroep en denkt en helpt mee waar nodig.
In 2021 is o.a. Sociaal Vitaal Bornholm bedacht en voorbereid, een samenwerking tussen bewoners uit
Bornholm, een beweegwetenschapper van de RUG en het opbouwwerk. Hieruit voortkomend is in het
najaar van 2021 een groep van ruim 40 bewoners in de leeftijd van 65+, gaan bewegen en elkaar
ontmoeten. De opbouwwerker leerde twee bewoners kennen die goede ideeën hadden voor een
beweegpark in de buurt. In afstemming met de werkgroep zijn deze 2 bewoners aangeschoven bij de
overleggen. In eerste instantie alleen voor plannen voor de op te richten beweegtuin, later zijn deze 2
bewoners volwaardige leden van de werkgroep Bornholm geworden. De plannen voor de beweegtuin
in de buurt worden verder ontwikkeld en krijgen een vervolg in 2022.
Zandplatenbuurt, Landenbuurt, Kwelderland, Vestingbuurt, Polarisbuurt en Schrijversbuurt
De Wending
In het najaar van 2021 is beheergroep De Wending weer herstart. Het overleg van beheergroep De
Wending bestaat uit een vertegenwoordiging van direct aanwonenden, vertegenwoordiging
Wijkbelangen Delfzijl Noord, vertegenwoordiging winkeliers, Zonnehuisgroep Noord, wijkagenten en
de opbouwwerker. Vanaf heden zal de beheergroep weer halfjaarlijks bijeenkomen om de
leefbaarheid op de Wending te bespreken.
Resultaten
• De beheergroep heeft ook in 2021 de traditie van de jaarlijkse kerstboom op de Wending
voortgezet.
• De door de beheergroep gesignaleerde overlast, is door de politie en gemeente opgepakt. De
politie en gemeente gaan gerechtvaardigde maatregelen nemen.
Met elkaar
Het opbouwwerk vervult een actieve rol in het Sociaal Programma Delfzijl Noord ‘Kansen &
Verbindingen, een stevig sociaal fundament voor Delfzijl Noord als vliegwiel voor Eemsdelta en
andere Groninger gemeenten’. Zo heeft de opbouwwerker een aanjagers-/trekkersrol in de uitrol en de
uitvoering van de ‘Met elkaar beweging. De ‘Met elkaar beweging’ is gericht op laagdrempelige
verbinding en ontmoeting in Delfzijl Noord. Daarnaast richt de ‘Met elkaar beweging’ zich op het
bevorderen van leefbaarheid in de wijken van Delfzijl Noord en de sociale samenhang van de wijken
i.v.m. de sloop- en nieuwbouwprojecten die o.a. plaats vinden in Delfzijl Noord als gevolg van de
versterkingsopgave van de Zandplatenbuurt.

Met elkaar rond de Balticflat https://www.youtube.com/watch?v=kjftlL73X9o&t=18s
Met elkaar in Kwelderland https://www.youtube.com/watch?v=6dgrQ-xNrJI
Met elkaar even opwarmen https://www.youtube.com/watch?v=HGFzCLuhe7s
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Resultaten
• De met elkaar beweging werkt als een olievlek. Bewoners uit de verschillende wijken nemen
contact op met het opbouwwerk om een idee voor en door de wijk te realiseren. Bewoners geven
dan zelf inhoud aan de gewenste met elkaar activiteit, het opbouwwerk is daarin dan
ondersteunend.
• Laagdrempelige ontmoeting en verbinding in de wijken van Delfzijl Noord.
• Laagdrempelig ophalen van (hulp)vragen die spelen in de wijk op individueel en collectief niveau.
Vervolg
In 2022 wordt de ‘Met elkaar beweging’ voortgezet, zie impressie Met elkaar beweging in 2022.

Impressie van met elkaar beweging in 2022

Borkumerrif
De afgelopen jaren waren er al signalen dat de leefbaarheid en veiligheid van de wijk Delfzijl Noord
verslechtert. De overlast bestaat onder meer uit druggerelateerde overlast, overlast door
samenscholingen en intimidaties in verschillende delen van de gemeente Eemsdelta. In de Zanden-en
Riffenbuurt in Delfzijl Noord, wonen op de Borkumerrif een aantal personen met een relatie tot
georganiseerde criminaliteit. De criminele activiteiten die er plaatsvinden, hebben een negatief effect
op de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Er is sprake van onderlinge conflicten, bedreigingen met
(vuur)wapens, criminele jeugdgroepen. Vanaf mei 2021 trekken het opbouwwerk, Jongerenwerk
(Cadanz Welzijn), gemeente Eemsdelta, Acantus en politie wekelijks samen op om de leefbaarheid en
veiligheid van bewoners van de Zanden- en Riffenbuurt te bespreken en waar nodig actie te
ondernemen. Naar aanleiding van meerdere overlegsessies zijn de betrokken partijen tot het besluit
gekomen dat een integrale samenwerking essentieel is om een duurzame aanpak te realiseren die de
veiligheid en leefbaarheid bevordert. Om dit te bewerkstelligen en om een duurzame aanpak te
realiseren is meer nodig dan een repressieve aanpak, dit wordt gerealiseerd vanuit meerdere
programma’s.
Resultaten
• De opbouwwerker heeft namens Cadanz Welzijn een inspiratieboek geschreven voor meer dan
een repressieve aanpak. In het inspiratieboek worden o.a. de kansen die Cadanz welzijn ziet
geschetst en de werkzaamheden die Cadanz al uitvoert gericht op preventie omschreven.
• De formeel betrokken partijen hebben samen een plan van aanpak geschreven.
Vervolg
Het opbouwwerk, het jongerenwerk, de gemeente Eemsdelta, Acantus en de politie komen in 2022
één keer per maand samen om de situatie rondom de Borkumerrif te bespreken.
Aandachtspunt
Cadanz Welzijn ziet ook in andere wijken in Delfzijl vergelijkbare wijkproblematiek ontstaan. Een van
de wijken waar Cadanz Welzijn dit signaleert is de wijk Tuikwerd. Daarom wil Cadanz Welzijn in het
overleg met de betrokken partijen blijven agenderen dat er niet alleen een aanpak moet komen voor
de Borkumerrif, maar Eemsdelta breed.
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Jongeren, tieners en kinderen
In de wijk Delfzijl Noord gebeurt van alles: er worden woningen en gebouwen gesloopt en (nieuw)
gebouwd. De opbouwwerker heeft gesignaleerd dat kinderen, tieners en jongeren niet afdoende
worden betrokken bij hun veranderende woon- en leefomgeving als gevolg van de versterkingsopgave
van de Zandplatenbuurt. Daarom heeft het opbouwwerk samen met het Sociaal Programma Delfzijl
Noord de Beweging Jongeren, Tieners en Kinderen opgestart. Bij deze beweging staat centraal dat
we het niet voor, maar samen met de jongeren, tieners en kinderen doen. Bij deze beweging zijn
naast het opbouwwerk, ook het jongerenwerk en het schoolmaatschappelijk werk betrokken.
Thema’s die ter tafel komen

Huisvesting voor jongeren

Voorzieningen in de wijk

Slimme koppelkansen in de wijk

Beroepsoriëntatie

Inrichting van het groen

Theater in de wijk door jongeren, Een eigen overdekte (hang) plek
tieners en kinderen.
in de wijk voor tieners en
jongeren.

Inrichting van de openbare
ruimte

Toekomst

Resultaten:
• Kick-off, waarbij drie werkgroepen gevormd zijn: kinderen (6-12 jaar), tieners (12-15 jaar) en
jongeren (16-20 jaar). In de werkgroepen zitten o.a. de doelgroep zelf, stedenbouwkundigen,
woonconsulenten, beleidsambtenaren, jongerenwerk, gebiedsregie etc.
• Meerdere vervolgbijeenkomsten, waarin de opbrengsten van de veldverkenning door de
verschillende werkgroepen werden gedeeld.
Vervolg:
• In 2022 wordt de beweging verder uitgebreid en zal er vanuit de verkennende fase een stap
worden gemaakt naar het ontwerpen en experimenteren.

Proces van de beweging kinderen, tieners en jongeren
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Versterkingsopgave Zandplatenbuurt
Het opbouwwerk heeft in de versterkingsopgave o.a. de rol van belangenbehartiger en ondersteuner
van de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ). De BVZ bestaat uit meerdere
projectgroepen: (1) kopgroep, (2) projectgroep, (3) beheergroep en (4) sociale wijkvernieuwing.
Omschrijving werkgroepen BVZ
Kopgroep
De kopgroep houdt in de gaten wat er in de wijk en daarbuiten gebeurt. De
groep reageert op beleidsmatige vraagstukken. De gemaakte afspraken over
samenwerking en intentie tussen de BVZ, de gemeente en Acantus zijn
vastgelegd in een convenant.
Projectgroep
De projectgroep overlegt maandelijks met de gemeente, NCG en met Acantus.
Er wordt dan van alles met elkaar besproken: de stand van zaken,
communicatie, nieuwe perspectieflocaties etc. Ook worden er over en weer
vragen gesteld.
Werkgroep Beheer De Beheergroep houdt zich bezig met veiligheid en leefbaarheid in de
bestaande ZPB en op de plekken waar gebouwd wordt. Vragen die bijvoorbeeld
in de beheergroep worden doorgenomen ‘Hoe houd je de buurt veilig met al die
vrachtwagens die af en aan rijden? Wat kunnen we doen om de buurt leefbaar
te houden?’
Werkgroep Sociale De werkgroep sociale wijkvernieuwing kijkt naar hoe we het welbevinden in de
Wijkvernieuwing
wijken kunnen behouden en bevorderen. Ondanks alle noodgedwongen
verhuisbewegingen, kijken we naar de kansen en mogelijkheden. Zodat de
zorgen en problemen waarvoor bewoners komen te staan, dragelijker worden
gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld vanuit de werkgroep sociale wijkvernieuwing een
klussenbedrijf opgericht. Hierop kunnen mensen dan een beroep doen tijdens
de verhuizing, maar ook daarna, bijvoorbeeld voor hulp bij het ophangen van
schilderijen.
De opbouwwerker is betrokken bij alle werkgroepen van de BVZ.
Werkzaamheden vanuit de opbouwwerker ter ondersteuning van de BVZ in 2021
De opbouwwerker heeft in alle werkgroepen van de BVZ diverse werkzaamheden uitgevoerd. Daarbij
is o.a. samenwerkt met diverse partijen, zoals NCG, gemeente en Acantus. Centraal binnen de
werkzaamheden staat het meedenken en meepraat met de gemeente Eemsdelta en Acantus over alle
plannen (van ontwikkeling tot uitvoering) die gemaakt worden en het agenderen van signalen uit de
wijk. Daarbij staat het perspectief van de bewoners centraal.
Een aantal voorbeelden van verrichte werkzaamheden in 2021, door de opbouwwerker;
• Opzetten van een pilot in samenwerking met Acantus ter ontlasting van oudere woningeigenaren,
pilot van koop naar huur. Op dit moment lopen er twee pilots (twee huishoudens), waarbij de
mogelijkheid van koop naar huur wordt verkend. Hierbij gaat het om huishoudens die op leeftijd zijn
en er tegen opzien om naar een nieuwe koopwoning te moeten verhuizen en daarom graag de
overstap naar huur willen maken. De opbouwwerker is op verzoek van de huishoudens, ter
ondersteuning aanwezig bij de gesprekken die de huishoudens hebben met Acantus. De
opbouwwerker biedt hierbij ondersteuning aan de huishoudens en monitort de voortgang van het
proces.
• Organiseren van sessies met bewonersbegeleiders (NCG), bewonersconsulenten (Acantus) en
BVZ. O.a. ter bevordering van de samenwerking tussen de partijen.
• Uitvoering van verkenning ‘samen blijven wonen met buurt genoten’. De opbouwwerker heeft
onder andere een behoefte onderzoek gedaan in Zandplatenbuurt Zuid en diverse gesprekken met
gemeente en Acantus om de mogelijkheden te verkennen.
• Schrijven van diverse notities in het kader van leefbaarheid, veiligheid en zorgen die spelen bij
woningeigenaren en huurders in de Zandplatenbuurt.
• Verkennen van de huisvesting van het wijkcentrum op korte en lange termijn. De opbouwwerker
heeft onder andere in samenwerking met de betrokken partijen (Bewonersbedrijf en WDN) een
vragenlijst opgezet en de uitkomsten geanalyseerd om een programma van eisen op te stellen.
• Organiseren van BVZ fietstochten.
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• Ondersteuning bieden aan studenten die in de Zandplatenbuurt onderzoek doen naar diverse
thema's (Caribische landgenoten, betrekken van jongeren en kinderen in de versterkingsopgave en
herstel/nazorg in Kwelderland).
• Opzetten en schrijven van BVZ nieuwsbrief ter bevordering van de informatie voorziening naar
bewoners.
Naast de gegeven voorbeelden is de opbouwwerker verantwoordelijk voor diverse vervolgacties vanuit
de diverse werkgroepen. Bij vervolgacties kan gedacht worden aan het initiëren van een overleg, het
schrijven van notities en verbindingen leggen tussen diverse partijen. Voorbeelden van thema’s die in
overleggen in 2021 centraal stonden: voorrang eigenaren (lotingskaders), ingang formeel sloopbesluit
Acantus en ingangsdatum Sociaal Statuut, planning en aanbod woningtypes (huur en koop) op
perspectieflocaties, evaluatie huur-woonlasten en prijsontwikkelingen/indexeren.
Het opbouwwerk ter ondersteuning van de BVZ zal in 2022 worden voortgezet.
Versterkingsteam Cadanz
Het versterkingsteam van Cadanz Welzijn wordt gevormd door (1) opbouwwerk, (2) maatschappelijk
werk en (3) raadsliederen werk. Het versterkingsteam richt zich o.a. op:
• Bewoners ondersteunen in versterkingsproces en sociaal programma.
• Effectieve hulpverlening organiseren, inspelend op mogelijke problemen die ontstaan of ontdekt
worden als gevolg van de versterking.
• Signalen, wensen en zorgen vanuit bewoners opvangen en terugkoppelen aan betrokken partijen.
• Democratische vertegenwoordiging van alle groepen bewoners mogelijk maken in versterking en
sociaal programma.

Versterkingsteam juni 2021

De afgelopen maanden heeft het versterkingsteam op verschillende manieren gewerkt aan de
zichtbaarheid.
• Via de website Thuis in Delfzijl: https://thuisindelfzijl.nl/cadanz-welzijn-versterkingsteam-biedthulp/
• De folder van het versterkingsteam huis-aan-huis bezorgen in de Zandplatenbuurt.
• Berichten op Facebook via de Facebookpagina van Eline Frans Cadanz Welzijn Delfzijl Noord.
• Een bericht in de wijkkrant de NoordProat.
• Folder van het versterkingsteam gedeeld met gemeente, Acantus en NCG.
• Belronde, (oude) klanten van Cadanz (SWD), uit de Zandplatenbuurt werden telefonisch benaderd
met de vraag ’hoe gaat het’ en ‘zijn er nog zaken rondom de versterking waar u hulp of
ondersteuning bij kunt gebruiken’.
• Buurtrondes.
Verder is minimaal 1 van de versterkingsteamleden aanwezig bij activiteiten die door en voor de wijk
worden georganiseerd, denk hierbij aan de met elkaar activiteiten en de woonbeurs.
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Voorbeelden van hulpvragen die zijn binnengekomen
‘’Ik heb geen vertrouwen in
‘’Ik zie geen geschikte woning
‘’Mijn schuldhulp traject zit er
Acantus, ze doen maar iets om tussen de perspectief locaties,
bijna op en ik wil niet weer in de
hun eigen zakken te vullen’’
komt er wel een plekje voor mij’’ geldzorgen komen door de
versterkingsopgave’’
‘’Ik heb een brief van mijn huidige ‘’Ik weet niet hoe ik mijn
‘’Ik ervaar overlast van de
hypotheekverstrekker gekregen bonnetjes moet aanleveren bij
bouwgeluiden, door de bouw van
en moet op korte termijn veel
Acantus’’
de nieuwe woningen bij mij in de
geld betalen, help’’
wijk.’’
‘’Ik weet niet hoe ik mij moet
‘’Ik heb een kleine beurs, maar ik ‘’Ik wil met mijn buren blijven
herinschrijven bij Acantus’’
kan zelf de meubels niet
samenwonen, hoe kunnen we dit
verhuizen. Waar kan ik terecht?’’ regelen’’
Resultaten
▪ Laagdrempelig ophalen van hulpvragen bij activiteiten in de wijk. Hierbij kon de hulpvraag veelal ter
plekke worden ‘opgelost’, doordat het versterkingsteam de bewoner ter plekke in contact kon
brengen met een desbetreffend contactpersoon van bijvoorbeeld Acantus of gemeente Eemsdelta.
▪ Het versterkingsteam heeft in de periode mei tot en met december 2021 ondersteuning geboden
aan 15 bewoners uit de Zandplatenbuurt. Hierbij zijn de hulpvragen die tijdens activiteiten in de wijk
zijn doorgesproken met bewoners niet meegenomen, omdat deze hulpvragen veel al ter plekke
‘opgelost’ konden worden, doordat het versterkingsteam de bewoner tijdens de activiteit in contact
kon brengen met gemeente of Acantus.
Vervolg
▪ Voorzetten van de aanwezigheid van minimaal 1 lid van het versterkingsteam bij activiteiten die
voor en door bewoners worden georganiseerd, zodat er laagdrempelig hulpvragen opgehaald
kunnen worden en bewoners, waar nodig, gelijk in contact gebracht kunnen worden met de
desbetreffende organisatie.
▪ Aan de slag met de thema’s nazorg en herstel, voor bewoners die al verhuisd zijn.
▪ Thema’s die spelen onder de bewoners blijven agenderen bij betrokken partijen, zoals gemeente
Eemsdelta, NCG en Acantus.
▪ Inloop momenten in de wijk. Het versterkingsteam zal minimaal 1 keer in de week aanwezig zijn in
een woning in de Zandplatenbuurt waar bewoners kunnen binnenlopen om vragen te stellen of
gewoon een praatje te maken.
▪ Onder de aandacht blijven brengen van de diensten die we bewoners kunnen bieden, via sociale
media, huis aan huis flyers, aanwezig zijn bij de woonbeurs en start verkoop/verhuur momenten.

Tuikwerd
In januari 2021 is een nieuwe opbouwwerker van start gegaan in Tuikwerd. Er was vanaf dit moment
in principe 7 uur per week beschikbaar. De twee jaren daarvoor was er (tijdelijk) 16 uur per week
beschikbaar.
Wijkteam
In het wijkteam Tuikwerd worden alle ins en out over Tuikwerd besproken en met elkaar afgestemd.
In het wijkteam zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Gebiedsregisseur van de gemeente
Eemsdelta, Acantus, Politie en Cadanz Welzijn. Het was een vrijwel nieuw gebiedsteam, dus is eerst
gekeken naar wat er zoal speelt en hoe daarop te reageren. Hierin hadden de gebiedsregisseur en de
opbouwwerker de lead. Inzet was om goed zichtbaar te zijn in de wijk, maar door corona was dat
lastig. Opbouwwerk heeft actief meegedaan aan de buurtrondes door de wijk. Een keer per 2 weken
in tweetallen in wisselende samenstelling vanuit het wijkteam.
Zorg Nabij
De eerste opzet voor Zorg Nabij was bedoeld voor Delfzijl Noord. Dit project is een samenwerking
tussen Zorgbelang Groningen en Cadanz Welzijn (opbouwwerker). Om verschillende redenen is
echter besloten om het project daar nu niet uit te voeren. De opbouwwerker heeft een kort idee
uitgewerkt om in 1 straat in Tuikwerd aan de slag te gaan met Positieve gezondheid. Op basis van
deze korte uitwerking reageerden betrokken ambtenaren en de gebiedsregisseur positief, evenals het
wijkteam Tuikwerd. Knelpunt: het beschikbare aantal uren. Voor Tuikwerd was 7 uur per week
beschikbaar. Binnen het project Zorg Nabij waren ook beperkt uren beschikbaar.
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Maar al met al zou dit niet voldoende zijn om op een professionele manier opbouwwerk te doen en het
project uit te voeren. Voor het jaar 2021 werd binnen Cadanz Welzijn financiering gevonden voor 11
uur extra opbouwwerk. Voor 3 kwartalen is er dus 16 uur per week beschikbaar! Vanaf 2022 zou het
wenselijk zijn dat er extra gelden beschikbaar komen voor het opbouwwerk in Tuikwerd. Het project
zou in oktober van start gaan, maar door het aanstaande vertrek van de opbouwwerker is het project
uitgesteld.
Wijkorganisaties
In samenwerking met de gebiedsregisseur is contact gelegd met de actieve wijkorganisaties:
Wijkvereniging ‘t Kaarnhoes
Samen en los van elkaar hebben gesprekken plaatsgevonden met het bestuur. Deze gesprekken
gingen o.a. over de plannen voor nieuwbouw van het wijkcentrum. Op verzoek van het bestuur is er
gezamenlijk overleg geweest en gesproken over “koppelkansen” voor het wijkcentrum. Vanuit het
werk van Cadanz Welzijn zijn die echter beperkt. Het bestuur gaf aan dat dit wel een constructief
gesprek was. Dit zal in 2022 een vervolg krijgen.
Activiteiten werkgroep Tuikwerd
Deze groep vrijwilligers werkt onder het bestuur van ’t Kaarnhoes. Ze zijn gestart als voorloper van
activiteiten in het nieuw te bouwen wijkcentrum. Vanuit het opbouwwerk werd opstarthulp geboden,
zodat (na corona) weer activiteiten opgezet konden worden. De groep heeft besloten te stoppen met
activiteiten.
Bewonerscommissie en activiteitengroep Tuikwerd
Deze groep mensen beheert het wijkbudget. Enkele leden zijn al meerdere jaren actief, maar merken
weinig steun vanuit de wijk. Daarom werd aangegeven dat ze eind 2021 wilden stoppen.
De activiteitengroep organiseert (normaal) met enige regelmaat activiteiten. Door corona was dat
lastig en de animo ebde weg. Ook zij zouden stoppen. De gebiedsregisseur en opbouwwerker zijn
samen het gesprek aangegaan met de vrijwilligers. Uiteindelijk is afgesproken dat ze toch nog
doorgaan. Ondertussen zal worden gekeken of andere mensen uit de wijk de taken over willen gaan
nemen.
Regenboogkids
Deze groep bestaat uit (vooral) Antilliaanse moeders. In de zomer hebben ze (weer) een spelweek
georganiseerd. Bij de voorbereiding heeft het opbouwwerk wat advies en ondersteuning gegeven.
De uitvoering was geheel in eigen hand. Ongeveer 70 kinderen hebben deelgenomen.
Andere wijkzaken
Vanuit het opbouwwerk is aandacht besteed aan diverse andere zaken:
• Speelvoorzieningen Vogelbuurt: opgepakt door het opbouwwerk, maar na een eerste start liep het
overleg op niets uit omdat er onvoldoende actieve mensen uit de buurt bij betrokken raakten.
• Voetbaloverlast: op een locatie is al jaren overlast van voetballende kinderen/ jongeren.
Opbouwwerk is hierbij betrokken geweest, maar de situatie is ingewikkeld om op te lossen.
Deze zal doorlopen tot in 2022. Insteek zal worden om een betere locatie te vinden voor het
voetballen.
• Te hard rijden: op een locatie is gevraagd om een verkeer remmende maatregel. Opbouwwerk
heeft dit opgepakt met de aanvrager. De verkeerssituatie is lastig, dus was inzet van een
verkeersdeskundige nodig. In 2022 zal hier ook nog aandacht voor zijn.
• Schietincident: eind augustus werd Tuikwerd opgeschrikt door een schietincident. Vanuit het
wijkteam hadden we de behoefte om contact te leggen met de bewoners van deze straat.
Vanwege het rechercheonderzoek werd ons dat echter ontraden. Daarna werd duidelijk dat een
deel van de straat een brief aan de gemeente had gestuurd. Op basis daarvan is een infoavond
georganiseerd voor de bewoners. In twee groepen werd uitleg gegeven over het incident, maar ook
vooral geluisterd naar de wensen en ideeën van de bewoners. In oktober is het wijkteam met een
koffiekar in de straat geweest. Bewoners reageerden daar positief op.
• Playground Tuikwerd: er kwamen veel klachten binnen over de JOP (hangplek) op de playground.
Voorstel uit het wijkteam om deze weg te halen. Opbouwwerk en gebiedsregie hebben daarop
omwonenden schriftelijk op de hoogte gebracht. Slechts 1 reactie. Deze zal in 2022 door het
opbouwwerk moeten worden opgepakt. De JOP is wel weggehaald.
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• Stichting Present: het opbouwwerk is betrokken geweest bij de inzet van Stichting Present bij een
buurtbewoner. Samen met de buurtconciërge van Acantus en Stichting Present is in een dagdeel
de tuin van de bewoonster weer toegankelijk gemaakt.

Versterkingsopgave Appingedam

De aardbevingscoach houdt, in opdracht van de GGD, maandelijks in een overzicht bij hoeveel
ondersteuningsactiviteiten er zijn geweest. Ook vier andere aardbevingscoaches in het gebied doen
dit.
Deze inzet wordt gepresenteerd in een rapportage die naar de bestuurlijke tafel sociaal en gezondheid
gaat. In deze rapportage is te lezen dat tot juni 2021 de aardbevingscoach in Appingedam 54
contactmomenten heeft gehad en 117 bewoners heeft bereikt waarbij kortdurend sociale, emotionele
of praktische ondersteuning werd geboden. Bijvoorbeeld: hulp bij het inpakken van persoonlijke
spullen bij de verhuizing, oor hebben voor de zorgen die er zijn om aanpassingen in de woning, hoe
krijgt men terug wat men heeft.
Doorverwijzingen vonden plaats vanuit WMO, woningstichting, NCG of eigen organisatie. Er zijn
zorgen en signalen gedeeld met betrokken instanties en er is overleg geweest met het wijkteam. Bij dit
wijkteam zijn naast Cadanz Welzijn de WMO, NCG, Maatschappelijk werk (Cadanz),
DamsterZorgBalie, woningstichtingen, NCG en gemeente betrokken.
Onderwerpen waren o.a.:
- zorgen over het tekort aan wisselwoningen;
- de wens van veel ouderen om maar 1 keer te verhuizen;
- krijgt men terug wat men heeft, bijvoorbeeld een schuur waar ook de scootmobiel weer in kan,
- woningzoekenden kunnen zich alleen digitaal inschrijven bij woningcorporaties. Niet iedereen heeft
een computer of is voldoende digitaal vaardig;
- zorg of alle bewoners wel de juiste informatie krijgen t.a.v. het proces van versterken van hun
woning en begrijpen bewoners de informatie voldoende.
De wijk Opwierde is divers qua afkomst en opleidingsniveau en is daarom moeilijk als groep te
bedienen. Er zal meer rekening moeten worden gehouden met de diverse doelgroepen. Om dit te
bereiken zijn er door de aardbevingscoach aanbevelingen gepresenteerd m.b.t. de communicatie.
Door de personele wisselingen bij verschillende organisaties is de ‘Zorgroute Versterken en Zorg’
opnieuw onder de aandacht gebracht en besproken. Dit met als doel om kleine zorgen geen grote
problemen te laten worden en een duidelijke beschrijving van de rollen en taken van de betrokken
partijen.
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De aardbevingscoach was aanwezig bij live bewonersbijeenkomsten. In 2021 waren die er weinig.
Samen met de opbouwwerker gaat de aardbevingscoach de wijk in om met bewoners in gesprek te
gaan. We willen graag weten wat er leeft er en waar behoefte aan is en verstrekken informatie, ook
over waarvoor men bij de opbouwwerker de aardbevingscoach terecht kan.
Tijdens burendag is er vanuit het opbouwwerk een picknickbank geplaatst bij de wisselwoningen. Om
zo een plek te creëren waar ontmoeting centraal staat. Deze bank is positief ontvangen en er vonden
gelijk goede gesprekken plaats.
Vanwege Covid-19 is er geïnvesteerd in het zichtbaar en bereikbaar zijn voor bewoners en
organisaties. Zo werden er voor de bewoners verschillende inloopmomenten georganiseerd waar men
terecht kon met vragen, voor een luisterend oor of om zo maar een praatje te maken. In diverse
straten is er aangebeld met de vraag: ‘hoe gaat het’ en zijn er flyers uitgedeeld. Met de betrokken
organisaties zijn er regelmatig contactmomenten geweest waarin de stand van zaken met elkaar
besproken werd.
Vanwege de coronamaatregelen worden de begeleiding aan de bewoners en de
informatiebijeenkomsten zoveel mogelijk digitaal gehouden. Daardoor was het lastig om als
opbouwwerker en aardbevingscoach zichtbaar te blijvenvoor bewoners en instanties in de enorme
versterkingsopgave in Appingedam.
Er zijn veel verhuisbewegingen geweest naar de tijdelijke wisselwoningen. Van daaruit is er de ook
samenwerking met het IVAK ontstaan. Dit n.a.v. een wens van een bewoonster:
‘In Appingedam worden de huizen van Opwierde-Zuid afgebroken om er nieuwe, aardbevingsbestendige huizen terug te plaatsen. Alle bewoners moeten minstens voor en jaar in een tijdelijke
woning. Achter het voetbalveld in Appingedam is zo’n tijdelijke wijk herrezen. De huizen zijn keurig en
het is maar voor een jaar. Maar het is wel een beetje een saaie wijk. Alles is hetzelfde. Mensen zitten
hun tijd uit. Voor hen – en mijzelf – lijkt het me leuk om van dit jaar een leuke tijd te maken. Een jaar
waar ze op een fijne manier op terug kijken. Een jaar om nooit te vergeten. En dan positief :). De
invulling kan van alles zijn. Een soort kunstexpositie in de wijk, (zoiets als laatst in Meerstad was) of
een andere leuke aankleding van de wijk. Iets wat de wijk wat gezelliger maakt en levendiger.’
Dit zal samen met de opbouwwerker, het Ivak en (tijdelijke) buurtbewoners vorm gaan krijgen in 2022.
De contacten met verschillende actieve (buurt)verenigingen zijn hernieuwd. Gemiddeld 1x per 4
weken is er een bijeenkomst waarin de tegengekomen bevindingen, ervaringen en wensen van
mensen doorgesproken worden. Hoe kunnen we hierin samenwerken? Daarnaast is er contact
gezocht met de projectmedewerker van het NCG en de Klankbordgroep Hart van Opwierde om aan te
schuiven bij de werkgroep Leefbaarheid met als doel signalen op te vangen, te inventariseren wat er
op dat moment speelt en hoe hierop in te spelen. Dit werd positief ontvangen en zal in 2022 verder
vorm krijgen.
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Buurtbemiddeling
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Buurtbemiddeling is een dienst van Cadanz Welzijn met als doel het gesprek op gang te brengen
tussen buren die een conflict met elkaar hebben en zo tot een mogelijke oplossing te komen.
In het Eemsdelta blijkt dat in 2021 de grootste inzet gepleegd wordt op algemene pesterijen en
geluidsoverlast.
De beoordeling van het eindresultaat van een casus is gebaseerd op het subjectieve oordeel van de
bemiddelaars. Dat was vaak moeilijk aan te geven in de tweepuntschaal (positief of negatief). Voor de
beoordeling van het resultaat van een casus is daarom in 2021 een vijfpuntschaal ingevoerd. De
gedachte hierachter gaat uit van het lerende effect van onze inzet. Met andere woorden; hebben
partijen iets geleerd van de inzet, waardoor de kans groot is dat wij partijen niet meer terugzien. Dat
waarderen wij dan met het oordeel positief. Dit geeft de bemiddelaars iets meer mogelijkheden om tot
een zo goed mogelijke resultaat inschatting te komen.
Om in het hele netwerk naast bemiddeling, van waarde te kunnen zijn, worden er trainingen gegeven
aan de bemiddelaars. Behalve de verplichte basistraining komen er ook trainingen over: signaleren en
herkennen mishandeling (trainingen GGD). Ook willen er meer vrijwilligers geschoold worden in
groepsbemiddeling en pendelbemiddeling. Door de beperkende maatregelen m.b.t. Covid-19 moest er
naar andere wegen gezocht worden om ons werk te kunnen doen. Veelal moesten contactbrieven
worden uitgestuurd om alle benodigde gegevens te verkrijgen. Contactbrieven werden verstuurd op
het moment dat de gegevens van een van de partijen niet bekend is. Voor Covid-19 belden de
bemiddelaars, na het gesprek bij de melder thuis, dan op goed geluk aan bij de buren.
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Financiële Dienstverlening

Hulp nodig bij financiële vraagstukken? De vrijwilligers van de Formuliereninloop kunnen je helpen.
Ook kun je eventueel een beroep doen op een budgetmaatje of informatie, advies en ondersteuning
krijgen bij sociaaljuridische onderwerpen vanuit sociaal raadslieden.

Financiële hulpverlening
Inwoners met (beginnende) financiële problematiek krijgen hulp op maat waarbij het doel is de
financiële situatie onder controle te krijgen en te behouden (verminderen van schulden en voorkomen
van meer schulden). Hierbij is het voor degene die hulp ontvangt duidelijk wat door hem/haar zelf
gedaan moet worden en welke hulp door wie gegeven wordt en waarom.
Sociaal raadslieden
Het sociaal raadsliedenwerk heeft als doel de kwetsbare burger weer zelfredzaam te maken. Bij het
sociaal raadsliedenwerk kunnen inwoners terecht:
*met vragen over complexe wet- en regelgeving;
*voor uitleg van regels;
*voor hulp bij financiële en juridische problemen;
*wanneer zij vastlopen bij instanties.
Cliënten krijgen advies over zelf te ondernemen stappen en worden ondersteund waar nodig. Er wordt
veel verwezen naar het raadsliedenwerk door het maatschappelijk werk, WMO, praktijkondersteuners
Huisarts en het Sociaal Plein. Het vak van de raadslieden is bijzonder. Zij worden de specialisten van
de sociale wet- en regelgeving genoemd met een generalistische blik. Zij kunnen aan de ene kant
generalistisch werken en met een brede scope kijken naar de situatie van de cliënt en aan de andere
kant beschikken zij over specialistische financiële en juridische kennis. De raadslieden zijn goed op de
hoogte van de relevante wet- en regelgeving en zien bovendien dat een wijziging in bepaalde
(financiële) situaties meer consequenties kan hebben dan waar de cliënt in eerste instantie rekening
mee houdt. Daarbij kan gedacht worden aan een verhuizing, echtscheiding, overlijden en andere `lifeevents` waardoor cliënten ineens voor onbekende vraagstukken komen te staan. Vanuit de brede
scope hebben sociaal raadslieden een rol in het begin van de dienstverlening. Zij kunnen in een
relatief korte tijd een gedegen intake op financieel gebied maken. Een goede analyse aan de voorkant
van het proces kan veel opleveren in de verdere loop van het traject. In de gebiedsteams van Cadanz
Welzijn wordt graag gebruik gemaakt van hun kennis en ook de vrijwilligers van het steunpunt
administratie en de budgetmaatjes doen vaak een beroep op de sociaal raadslieden. Het afgelopen
jaar hebben de sociaal raadslieden, in samenwerking met de Bibliotheek Eemsdelta en Humanitas
Thuisadministratie Eemsdelta, de belastingaangifte ingevuld voor inwoners met een laag inkomen en
vermogen. Ook in 2022 gaan we hierin weer samenwerken.
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Aantal cliënten in 2021:
Delfzijl: 170 (130 in 2020)
sociaaljuridische
Appingedam: 48 (53 in 2020)
dienstverlening
Loppersum: 35 (21 in 2020)
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konden worden ingezet, doordat er geen
huisbezoek meer mogelijk was vanwege Corona. Door meer beschikbare uren konden vermoedelijk
meer inwoners gebruik maken van de expertise van de raadslieden. Ondanks de lockdown in het
voorjaar hebben we ook op afstand veel mensen kunnen ondersteunen door middel van telefonisch
contact en email. Cliënten konden foto’s sturen van stukken via de whatsapp en door middel van
videobellen konden we in bepaalde situaties ook meekijken. Dit werkte heel goed voor een deel van
de cliënten. Voor een deel van de cliënten werkte dit niet vanwege een taalbarrière of het zijn van
digibeet en/of geen beschikking hebben over de juiste middelen. Voor hen was het noodzakelijk om
weer face-to-face contact te kunnen hebben vanaf de zomer. Gezien de verwachte toename van
financiële problematiek, mede door Corona en daarnaast een toename van de inzet van
Vroegsignalering, is onze verwachting dat er ook in 2022 een stijging zal zijn van het aantal
hulpvragen voor de raadslieden.
Steunpunt Administratie
Het Steunpunt Administratie is goed bezocht in 2021. Een groep van 12 enthousiaste vrijwilligers helpt
inwoners van de gemeente Eemsdelta met financiële en administratieve vragen. De toegankelijkheid
is verbeterd omdat er nu gebruik gemaakt wordt van twee spreekuurlocaties: de Kajuit in Delfzijl en
het Aswa-gebouw in Appingedam. Er wordt onderzocht of het haalbaar is om een spreekuur in
Loppersum te starten. Ondanks de Coronamaatregelen is het spreekuur in 2021 niet gestopt omdat
deze laagdrempelige vorm van financiële ondersteuning essentieel is. Er werd uiteraard uitsluitend op
afspraak gewerkt. In 2021 zijn er 637 cliëntcontacten geweest, verdeeld over de twee
spreekuurlocaties.
Meldpunt Gedupeerden Kinderopvangtoeslag
In opdracht van de gemeente Eemsdelta biedt Cadanz Welzijn ondersteuning aan gedupeerden in de
Toeslagenaffaire. Hiervoor is begin 2021 een Meldpunt Gedupeerden Kinderopvangtoeslag van start
gegaan bij de Sociaal Raadslieden. Naast de financiële compensatie heeft een (mogelijk) gedupeerde
soms aanvullende hulp en ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting,
schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Via de gemeente hebben de raadslieden
contactgegevens ontvangen van (mogelijk) gedupeerden. In 2021 is er met 92 inwoners telefonisch
contact gezocht. De inwoners die niet telefonisch bereikbaar waren hebben een brief ontvangen en
zijn uitgenodigd contact op te nemen. Een ander deel heeft aangegeven geen ondersteuning nodig te
hebben. Met 20 inwoners is er een vervolggesprek ingepland om de situatie in kaart te brengen en
waar nodig door te verwijzen en voorzieningen aan te vragen. Voor de gedupeerden die gebruik willen
maken van een hulpaanbod wordt een plan van aanpak opgesteld. Vooralsnog komen er nog steeds
nieuwe aanmeldingen binnen bij de gemeente. In 2022 wordt de huidige werkwijze geëvalueerd en er
zal worden besproken hoe het contact met de inwoners, die een plan van aanpak hebben
ondertekend, verder gaat verlopen de komende jaren.
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Budgetmaatjes
De budgetmaatjes startten in januari 2021 met 19 cliënten. Helaas verliepen (net als in 2020)
contacten minder vanzelfsprekend vanwege corona. Huisbezoek was nauwelijks mogelijk vanwege de
meerdere (gedeeltelijke) lockdowns. Contacten verliepen grotendeels per telefoon. Vanwege corona
zijn een aantal contacten nog niet afgesloten, omdat er geen goed zicht op is of de client weer
zelfstandig zijn financiën kan oppakken.
In 2021 waren er 6 nieuwe aanmeldingen. Sinds het begin van de corona in 2020 zijn er veel minder
aanmeldingen dan in voorgaande jaren. Het project lag grotendeels stil vanwege de meerdere
lockdowns. In 2021 zijn we in juni weer voorzichtig gestart met aanmeldingen. Omdat we afhankelijk
zijn van verwijzers en we opnieuw te maken hadden met meerdere besmettingsgolven in de eerste
helft van 2021, zijn er tot juni geen aanmeldingen meer geweest. De vrijwilligers konden niet op
huisbezoek, dus het project lag stil. Nadat verwijzers ingelicht waren dat aanmelden weer kon begon
het weer mondjesmaat te lopen. Eind september begonnen de besmettingen weer op te lopen
waardoor de aanmeldingen opnieuw stil kwamen te liggen. De keuze om dit vrijwilligerswerk in deze
tijd te blijven doen, lag steeds bij de vrijwilliger zelf. Hun eigen gezondheid stond daarbij voorop.
In het jaar 2021 is gestart met 8 budgetmaatjes. In de loop van het jaar is er een budgetmaatje
gestopt, omdat hij de werkzaamheden als budgetmaatje niet meer kon combineren met zijn betaalde
baan. Om de zes á zeven weken is er een intervisiebijeenkomst met de budgetmaatjes om de lopende
casussen te bespreken. In oktober hebben de budgetmaatjes een training gevolgd over stresssensitieve dienstverlening aan mensen met financiële problemen. Omdat de verwachting is dat het
aantal hulpvragen zal toenemen in 2022 en omdat er vanwege natuurlijk verloop budgetmaatjes
zouden kunnen stoppen, is er in november 2021 een werving gedaan voor nieuwe budgetmaatjes.
Naar aanleiding hiervan hebben nieuwe budgetmaatjes zich aangemeld: met 9 mensen is in
december een kennismakingsgesprek gevoerd.
De nieuwe budgetmaatjes hopen na een training te starten in 2022.
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Inburgering & integratie

Een nieuw bestaan opbouwen in een vreemd land is niet altijd even makkelijk. Je krijgt bijvoorbeeld te
maken met een nieuwe taal, een andere cultuur en andere wet- en regelgeving. Wij bieden hulp aan
mensen tijdens hun inburgering en integratie in Nederland.

Wettelijke taken
Huisvesting
In 2021 zijn er 34 statushouders gehuisvest in Eemsdelta. Het betreffen zowel nieuwe huisvestingen
als gezinsherenigingen. De statushouders zijn gaan wonen in Delfzijl, Appingedam, Loppersum,
Garrelsweer en Middelstum.
De lockdowns en coronamaatregelen hebben de huisvestingstrajecten bemoeilijkt. Daarnaast waren
er ook weinig woningen beschikbaar. Verder zijn er geen bijzondere zaken voorgevallen. In 2021 is
gestart met de verbetering van de samenwerking met de VKB.
Maatschappelijke begeleiding
In 2021 waren er 12 gezinnen in begeleiding, vanaf september 2021 zijn dat er 10. De gezinnen
ontvangen begeleiding van de projectcoördinator en van stagiaires in wisselende samenstellingen.
Door de pandemie zijn de cursussen in het kader van de participatieverklaring doorgegaan in kleine
groepjes volgens de op dat moment geldende maatregelen. Alle namen die door de gemeente zijn
aangeleverd hebben tenminste 1x de gelegenheid gehad om deel te nemen aan de cursus.
Het eerste half jaar van de begeleiding zit de statushouder in budgetbeheer bij de VKB. De meesten
geven aan na het half jaar te willen stoppen om hun financiën in eigen beheer te houden. Hier wordt
gezamenlijk naar gekeken of dit verantwoord is. Eén statushouder blijft voorlopig (preventief) bij de
VKB omdat deze statushouder heel veel moeite heeft om zijn eigen budget te beheren.
Het Noorderpoortcollege en Alfa College nemen sinds 1 september 2021 geen nieuwe inburgeraars
meer aan. Dit heeft te maken met oplopende kosten terwijl de financiering hiervoor onveranderd blijft.
De mensen die niet meer konden deelnemen zijn aangemeld bij Vluchtelingenwerk Noord voor de
inburgeringscursus.
Statushouders hebben korte, oppervlakkige contacten met mensen in de buurt van waar zij wonen.
Waar mogelijk (ook vanwege de pandemie) nemen kinderen deel aan activiteiten, zoals lidmaatschap
van een sportvereniging.
Een aantal cliënten zijn besmet geraakt met corona wat de begeleiding heeft bemoeilijkt.
Een van de statushouders heeft langdurig (meerdere weken achter elkaar) geen leefgeld gekregen.
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Hierover zijn gesprekken geweest met de VKB – die verantwoordelijk is voor het uitkeren van het
leefgeld - en is dit uiteindelijk opgelost. De verwachtingen vanuit de omgeving (buren) waren anders
dan er aan maatschappelijke begeleiding te bieden is. Er is bijvoorbeeld minder frequent fysiek
begeleiding dan de buren van oudsher gewend waren. Hierdoor kregen zij de indruk dat er geen zicht
op deze mensen was en dat de verantwoordelijkheid bij de buren kwam te liggen. Dit geeft soms
onvrede bij de buren. Hierover is een gesprek geweest met zowel de buren, de buurtcorporatie
Middelsoam en de gemeente. Er wordt onderzocht of er in het Hippolytushoes een vast spreekuur kan
komen voor I&I, waarbij alle statushouders terecht kunnen voor hun vragen.
Om statushouders meer eigen regie op hun leven te geven is het van belang te (blijven) investeren op
het verbeteren van computervaardigheden, taalvaardigheid en participatie. Het zijn veelal de
vrouwelijke statushouders die meedoen aan activiteiten. Ook kunnen mannen meer bij activiteiten
betrokken worden.

Niet wettelijke taken
Spreekuren
Voortgang
Binnen de 1,5 jaar begeleiding worden alle vragen in 1e instantie opgevangen d.m.v. de huisbezoeken
en of kantoorbezoek. Nadat de begeleiding gestopt is wordt verwezen en goed gebruik gemaakt van
de spreekuren. Daar waar nodig wordt zeker verwezen naar de spreekuren van de gemeente.
Taalondersteuning en Fietslessen
Voortgang
In 2021 vonden er, vanwege de pandemie, geen fietslessen plaats. Zoals het nu lijkt zouden er weer
genoeg deelnemers kunnen zijn om fietslessen te organiseren. Wanneer dat verantwoord is zal dit
opnieuw starten.
In Delfzijl zijn er wekelijks vijf groepen taalondersteuning. Ook krijgen twee deelnemers één op één les
en één keer per maand wordt een koffieochtend gehouden met gemiddeld acht deelnemers. In
Appingedam is er ook één conversatiegroep. Bij de huidige deelnemers kregen we verschillende
reacties. Grotendeels waren ze heel blij dat ze weer les hadden, omdat ze weer de mogelijkheid
kregen om hun Nederlands te oefenen en in contact te komen met anderen buitenshuis. Bij sommigen
was de angst voor Corona sterk aanwezig, waardoor ze gekozen hebben om niet naar de taalles te
komen. De taalondersteuning is eind september herstart, helaas 2 keer onderbreking gehad door het
verscherpen van de maatregelen.
De taalondersteuning wordt gegeven door een groep van 6 vrijwilligers. Door Corona was het niet
mogelijk om nieuwe groepen te starten.
Algemene stand van zaken
Voortgang
Door de personele wisselingen die er bij inburgering en integratie zijn geweest is er sprake van meer
samenwerking. Dit heeft er mede mee te maken dat het nieuwe personeel ten opzichte van de ‘oude
garde’ meer de samenwerking opzoekt. Ook door het werken vanuit de gemeente Eemdelta breed –
dus niet meer alleen gebiedsgericht - zorgt voor een betere samenwerking onderling. In de uitvoering
werken de medewerkers heel zelfstandig en hebben het gebied, om niet te veel reistijd kwijt te zijn,
onderling verdeeld. Al met al is het erg intensief, maar door een goede onderlinge samenwerking en
elkaar meehelpen zowel in doen als in denken, is er een mooi samenwerkingsconcept ontstaan die
zorgt voor een goed overzicht van alle taken.
Er zijn 10 vrijwilligers en 3 stagiaires actief geweest in 2021. De stagiaires hebben een uitgebreid
inwerkprogramma doorlopen. Voor de vrijwilligers was er in 2021 geen scholing noodzakelijk. Alle
vrijwilligers en stagiaires hebben een VOG overlegd.
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Over het algemeen zijn de lijnen met netwerkpartners kort. Als eerder gezegd kan de samenwerking
met de VKB verbeterd worden.
Uitvoering plan van aanpak
Ook de beloofde activiteiten van het plan van aanpak ondervonden hinder van de beperkte
mogelijkheden door corona. Een van de activiteiten van het plan van aanpak is de begeleiding van
vrijwilligers en stagiaires zodat deze tijd niet te koste gaat van de maatschappelijke begeleiding of de
participatie-activiteiten. In 2021 hebben 3 studenten van het Noorderpoort stagegelopen. Een van de
studenten heeft een activiteit georganiseerd gericht op netwerken: hoe kun je met elkaar netwerken
en wat kun je eraan hebben. Er waren 8 personen bij de bijeenkomst aanwezig.
Met een taalles groep uit Appingedam is er een activiteit geweest naar Ekenstein. De kinderen van de
taallesdeelnemers waren hier ook bij aanwezig. Er is gespeeld in de speeltuin, gewandeld in het bos
en er werd enthousiast gereageerd op de dieren die er bij Ekenstein zijn.
Samen met het project #Meedoen hebben een aantal vrouwen samen hapjes gemaakt. Deze zijn
tussen de lockdowns door gepresenteerd én genuttigd tijdens een bijeenkomst in het Aswagebouw
waar voornamelijk oudere inwoners van Appingedam aanwezig waren.
Tot slot zijn er koppelingen tot stand gekomen tussen statushouders en “taalmaatjes”. Daarnaast zijn
er waar mogelijk activiteiten geweest die ontmoeting bevorderen.
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Opvoeden & Opgroeien

Opvoeden en opgroeien is leuk, maar kan soms ook lastig zijn. Wij vinden het belangrijk dat er een
plek is waar ouders, kinderen, jongeren en andere opvoeders snel en makkelijk met hun vraag terecht
kunnen.

Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk wordt op een andere manier dan in het jaarverslag van Cadanz
Welzijn verantwoord. Tot 2022 was de inzet van schoolmaatschappelijk werk namelijk een pilot. Deze
pilot is tijdens de evaluaties met de deelnemende scholen en de gemeente verantwoord. In dit
jaarverslag vermelden we wel top 5 van de problemensoorten binnen het schoolmaatschappelijk
werk. Deze top 5 is van toepassing op alle scholen die aan de pilot hebben deelgenomen.
1. Vragen over gedrag leerling/ opvoedproblematiek
2. Relatieproblemen
3. (V)echtscheidingsproblemen
4. Geldproblemen
5. Problemen op/met school

SCHOOL ALS WIJK
SMW op MBO
Ter illustratie een kort filmpje over wat de School als Wijk medewerker doet op het Noorderpoort:
School als wijk Noorderpoort - YouTube
De SAW’er (School Als Wijk’er), werkt voor het Noorderpoort in de gemeente Eemsdelta. Er zijn 2
locaties in de gemeente, namelijk in Delfzijl (Energy & Maritime) en Appingedam. De werkzaamheden
bestaan uit begeleiden, doorverwijzen of coördineren van de zorg rondom een leerling in de
leefgebieden buiten school om, bijvoorbeeld gericht op: financiën, huisvesting, psychische
problematiek of “als het gewoon even niet gaat”. Leerlingen kunnen laagdrempelig bij de SAW’er
terecht of ze kunnen worden doorverwezen door een docent of medewerker. De school wil een zo
compleet mogelijke professional afleveren aan het einde van de opleiding en daar hoort persoonlijke
ontwikkeling ook bij. De SAW’er werkt nauw samen met de interne begeleiders op de school, maar
doordat de SAW’er niet in dienst is van de school, is de relatie met de leerling anders dan met
docenten. Er is een vertrouwensband tussen de SAW’er en de leerling. Ook wanneer een leerling de
school verlaat, kan de SAW’er een rol van betekenis spelen.
School als Wijk (SAW) is actief op de Noorderpoort-locaties in Delfzijl (Energy & Maritime) en in
Appingedam (Opwierdeweg). Beide scholen zijn niet met elkaar te vergelijken. Daarom is in dit
jaarverslag een kopje voor Delfzijl en Appingedam apart opgenomen, waarin de verschillen ook naar
voren komen.
Leerlingen komen meestal bij SAW in beeld middels een aanmelding vanuit de BAT coördinator
(Begeleiding en Advies Team) of via een studieloopbaanbegeleider.
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Leerlingen kunnen zich ook rechtstreeks aanmelden bij SAW. Naast de begeleiding op school wordt er
vanuit SAW ook een brug geslagen naar andere hulpverlening als dit nodig is. Zo sluit de SAW’er ook
aan bij intakegesprekken voor hulpverlening, heeft contacten met andere hulpverleners en kijkt naar
passende hulp voor een leerling. De SAW’er kan ook buiten school hulpverlenen binnen het gezin van
de leerling als dat nodig is.
Delfzijl
In Delfzijl worden technische en maritieme opleidingen aangeboden op niveau 3 en 4. In Delfzijl zijn er
niet heel veel aanmeldingen voor SAW. In totaal hebben 7 leerlingen een begeleidingstraject gehad bij
de SAW’er, daarnaast is de SAW’er op school en heeft daar kortdurende contacten met jongeren. En
denkt de SAW’er mee met het Begeleidings- en Adviesteam op school. In de individuele
begeleidingstrajecten kwamen uiteenlopende vragen aan bod. Voor een jongere was er begeleiding
nodig voor het vinden van een geschikte begeleid wonen plek. Somberheid en last van de gevolgen
van de pandemie was ook een thema dat veel terugkwam. De jongeren geven aan dat ze de sociale
contacten en het ‘er op uit gaan’ vooral missen. Daarnaast is er vanuit het SAW ook ondersteuning
geboden bij praktische zaken, zoals het aanvragen van boeken of het regelen van een laptop. De
begeleiding is vooral gericht geweest op hoe het met hen gaat en wat ze nodig hebben buiten school.
Daarnaast is er vanuit SAW ook begeleiding gegeven in het studiecentrum om schoolachterstanden
weg te werken en leerlingen te helpen met het plannen en organiseren van hun schoolwerk.
Appingedam
In Appingedam is de hulpvraag groter dan in Delfzijl. Hier zitten leerlingen van niveau 1 t/m 4. Er zijn
veel leerlingen die een begeleidingsvraag hebben die buiten school valt. Van alles komt voorbij, zoals
financiële problematiek, verslavingsproblematiek, somberheid (was ook hier een groot onderwerp op
school) en zelfs suïcide.
Tijdens de start van het nieuwe schooljaar wordt School Als Wijk ingezet om randvoorwaarden voor
onderwijs te realiseren. Dan zien we vooral leerlingen met vragen die betrekking hebben op de
financiën: het missen van een laptop, geen boeken, geen OV, aanvraag studiefinanciering etc.
Allemaal vragen die voorbijkomen in de eerste weken van school. Veel leerlingen komen uit gezinnen
waar financiële problemen spelen, dan kan er een beroep gedaan worden op ondersteuning vanuit
SAW.
Naast de financiële problematiek was er veel sprake van emotionele problematiek. Leerlingen die toch
wat extra ondersteuning nodig hebben, of het fijn vinden om in gesprek te gaan over hoe het met hen
gaat. Het was een raar jaar door corona, soms onderwijs op locatie, soms online. De school springt
hier goed op in. Als de lessen online zijn, is er op school een noodopvang voor leerlingen die niet thuis
onderwijs kunnen volgen. Vanuit SAW wordt hier dan ook ondersteuning geboden in de vorm van
gesprekken en ‘er zijn’, zodat leerlingen bij het SAW terecht kunnen. Dat helpt voor de leerlingen, ze
komen vaak even langs om in gesprek te gaan. De SAW’er zit naast de noodopvang en naast het
studiecentrum (hier krijgen leerlingen extra ondersteuning bij hun schoolwerk), waardoor leerlingen
snel even langs kunnen komen en ook docenten de SAW’er makkelijk weten te vinden. Vooral het
aanwezig zijn is fijn, de SAW’er merkt dat leerlingen dan makkelijker een beroep op SAW doen. De
begeleiding loopt uiteen van gesprekken over somberheid, thuissituaties die niet lekker lopen, hulp bij
verslavingsproblematiek. Maar ook gesprekken over het regelen van kinderopvang, gewoon een
uitlaatklep voor een leerling kunnen zijn en samen zoeken naar een geschikte woonruimte. De
gesprekken kunnen plaatsvinden op school, tijdens een wandeling of bij de leerling thuis.
Naast de individuele begeleiding geeft de SAW’er ook groepsbegeleiding. Bijvoorbeeld in Appingedam
lessen groepsdynamica aan niveau 1 studenten. Op die manier leert de SAW’er de studenten goed
kennen en de studenten de SAW’er. Hierdoor wordt drempel om hulp te vragen lager. Daarnaast was
het voor de groep erg leuk om bezig te zijn met groepsvorming en elkaar beter te leren kennen.
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Ook is de betreffende SAW’er in het afgelopen jaar getraind als Rots&Water trainer en zal daar in het
komende jaar ook lessen in gaan geven.

Jeugd Maatschappelijk werk
Deelname CJG zorg
Ook in 2021 zijn er jeugdmaatschappelijk werkers actief geweest binnen het CJG Eemsdelta. Drie
werkers zijn in geheel Eemsdelta inzetbaar, maar hebben wel elk hun eigen aandachtsgebied (de
voormalige gemeenten). De jeugdmaatschappelijk werker werkt op verschillende locaties om zo
verbinding te houden met het werkveld. Zo werkt hij o.a. op de Brede School Noord. De jeugd
maatschappelijk werkers zijn voor iedereen laagdrempelig te benaderen voor overleg en opties voor
ondersteuning in het voorliggend veld. Hier wordt dan ook veel gebruik van gemaakt, zowel
telefonisch als face-to-face.
De jeugdmaatschappelijk werker is inzetbaar voor het uitvoeren van licht enkelvoudige hulpvragen,
advies geven, opvoedondersteuning en kortdurende hulpverleningsgesprekken (5 tot maximaal 8
keer). Het beoogde effect is dat de gezinnen die laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning
nodig hebben, zonder indicatie, direct kunnen worden geholpen. Dit kan door het geven van informatie
en handvatten rondom de opvoeding (o.a. licht pedagogische hulpverlening) en ontwikkeling van een
kind, gesprekken voeren met ouders en kinderen t.b.v. de relatie, signaleren van problemen en samen
met ouders en kind kijken naar een oplossing en het meedenken in praktische zaken. Door op een
laagdrempelige manier met ouders en kinderen/jongeren in gesprek te gaan, is de ervaring dat zij zich
vertrouwd voelen met de hulpverlener en direct aan de bel trekken zodra er iets speelt. De
jeugdmaatschappelijk werker kan dan ook direct handelen en vaak is dit afdoende.
De jeugdmaatschappelijk werker nam in 2021 regelmatig deel aan het teamoverleg van het CJG.
Door de Covid-19 pandemie vond een deel van het overleg online plaats. Onderdeel van het overleg
was een “sparringsmoment” waarbij het jeugdmaatschappelijk werk altijd de aandacht legde op
collectieve inzet of het voorliggend veld. Bij collectieve inzet en voorliggend veld wordt bedoeld:
sociale weerbaarheidstraining, KIES (kinderen in echtscheidingssituaties), druk en dwars,
opvoedondersteuning, ondersteuner jeugd en gezin (OJG) bij de huisartsen, GGD,
schoolmaatschappelijk werk en natuurlijk het jeugdmaatschappelijk werk. Wanneer een kortdurend
traject niet afdoende is, kijkt de jeugdmaatschappelijk werker mee naar ondersteuning met eventueel
een indicatie. In samenspraak met de gedragswetenschapper en/of werkbegeleider vanuit het CJG
schaalt zij dan op naar een jeugdconsulent. De jeugdconsulent maakt een integrale vraaganalyse en
een plan van aanpak en zal de zorg indiceren. Deze jeugdconsulent zal als het nodig is ook
casemanagement uitvoeren, dit wordt niet gedaan vanuit de jeugdmaatschappelijk werker, zodat zij in
het voorliggend veld inzetbaar kan blijven.

Cijfers zorgvragen
Jeugdmaatschappelijk werk
Doorverwezen naar andere geïndiceerde
zorg

Aanmeldingen
42
4

Afgerond in 2021
21
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Thema’s/probleemgebieden van de aanmeldingen

Echtscheidingsproblematiek

School gerelateerd

Gedragsproblemen

Psycho- sociaal
Psychisch

Zwangerschap (tienerouder)
Praktische ondersteuning

-

-

Kindgericht (KIES)
Communicatie tussen ouders
Omgangsregeling
Opvoeden in twee huizen
Schoolverzuim
Omgaan met pesten
Bemiddeling tussen ouders en school
Omgaan met boos gedrag
Driftbuien
Communicatie ouder- kind algemeen
Ruzie met leeftijdsgenoten
Emotie regulatie
Moeilijk kunnen communiceren
Vermoeden ADHD/ASS
Weinig vriendjes
Ruzie thuis tussen broers/zussen
Psychosociale en praktische ondersteuning
Aanvraag indicatie o.a. zorgboerderij,
intensieve opvoedondersteuning en
diagnostisch onderzoek.
Bemiddelen woningurgentie
Doorverwijzing voor financiële
problematiek

Opvoedondersteuning
Opvoedondersteuning maakt deel uit van het jeugdmaatschappelijk werk, waarbij er (mogelijk) een
tweedeling wordt aangebracht.
1. De ondersteuning gericht op de jongere (in en met zijn context);
2. De opvoedondersteuning gericht op de ouder(s) (in en met context).
Beide vormen van ondersteuning vallen onder het jeugdmaatschappelijk werk. In beide gevallen wordt
systemisch gekeken, maar kan de focus anders liggen. Het onderscheid in de vormen van
ondersteuning wordt nu gemaakt in verband met de subsidieverstrekking en daarbij behorende
verantwoording, maar vallen beiden onder het jeugdmaatschappelijk werk.
Ouders kunnen zichzelf aanmelden of worden doorverwezen door het Sociaal Plein, het
consultatiebureau of school. Samen met ouders en kinderen/jongeren wordt gekeken naar wat er
speelt en waar de behoefte ligt aan verandering. Wanneer een kind/jongere wordt aangemeld, wordt
altijd gekeken naar verschillende factoren, zoals beschermende factoren, risicofactoren en
omgevingsfactoren. Dit doet de jeugdmaatschappelijk werker omdat de verschillende factoren los van
elkaar verschillende invloeden kunnen hebben en vervolgens in totaliteit voor grote verandering
kunnen zorgen.
Wanneer een kind/jongere wordt aangemeld, wordt altijd de opvoedsituatie bekeken. Ouders
leren (soms voor het eerst) nieuwe basisvaardigheden en worden in hun rol als ouder versterkt. Vaak
heeft een ouder in een nieuwe ontwikkelingsfase van het kind weer nieuwe vragen. De ervaring is dat
met één of twee (telefonische) gesprekken ouders weer verder kunnen.
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Een deel van de uren is ingevuld door een medewerker vanuit MEE Groningen, om met name de
gezinnen met vragen rondom een beperking (o.a. LVB en ASS problematiek) te kunnen bedienen.
Daarnaast is MEE Groningen gevraagd voor deskundigheidsbevordering.
Cijfers opvoedondersteuning
Aanmeldingen 2021
71

Lopend
27

Afgerond
44

Tijdens of na de hulpverlening zijn een aantal gezinnen doorverwezen naar de oudertraining Druk &
Dwars. Zoals nu bekend hadden 7 gezinnen intensievere hulp nodig. Samen met een jeugdconsulent
van de gemeente is er gekeken naar passend aanbod. De jeugdmaatschappelijk werker heeft in
bovenstaande casussen samengewerkt met de jeugdconsulenten, Schoolmaatschappelijk Werk,
jeugdverpleegkundigen, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, VNN, de politie en
Expertisecentrum Kind en Scheiding.
Preventieve taken en Groepswerk
De jeugdmaatschappelijk werkers maken deel uit van het CJG preventieteam dat één keer in de
maand samenkomt. In het team wordt besproken welke activiteiten er lopen, welke signalen er zijn en
waar behoefte aan is. De jeugdmaatschappelijk werker is een belangrijke verbinding tussen het CJGzorgteam en het voorliggend veld. In het CJG-zorgteamoverleg koppelt de jeugdmaatschappelijk
werker terug wat er vanuit het preventieteam gedaan wordt en haalt zij signalen actief op. Daarnaast
probeert zij, bij het bespreken van nieuwe aanmeldingen, altijd te kijken naar opties in het voorliggend
veld. Momenteel verzorgd Cadanz Welzijn een groot deel van de preventieactiviteiten, waaronder
kind-, jeugd- en oudertrainingen. Denk hierbij aan de groepen voor kinderen in een
echtscheidingssituatie en sociale weerbaarheidstraining. En voor ouders de groepen Druk & Dwars en
de pubertraining. Deze training is ontwikkeld n.a.v. meerdere aanmelding rondom puberproblematiek.

Druk & Dwars
In het najaar van 2021 heeft een sociaal werker van Cadanz Welzijn samen met een consulent
Sociaal Domein (specialisatie jeugd) de cursus Druk & Dwars gegeven. Een 4-tal ouderparen heeft de
training gevolgd.
Veel ouders krijgen tijdens de opvoeding te maken met druk en dwars gedrag van hun kind(eren) en
kunnen daardoor veel opvoedstress ervaren. Soms kunnen kleine veranderingen in de dagelijkse
bezigheden van het gezin, al tot oplossingen leiden. Hierdoor kan opvoedstress afnemen en kan ook
het kind zich minder druk en dwars gaan gedragen. De ouderbegeleiding van Druk en Dwars richt zich
op ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar met milde gedragsproblematiek. Samen met de
professional zal de ouder kijken naar de thuissituatie en worden gedurende de groepstraining
verschillende handvatten aangereikt die eenvoudig toepasbaar zijn in de thuissituatie.
De ouderbegeleiding vindt plaats in 7-wekelijkse groepsbijeenkomsten met maximaal 4 ouderparen.
Tussen de bijeenkomsten door is er nog een bel moment! De ouderbegeleiding is ontwikkeld vanuit
samenwerking tussen professionals uit de praktijk en onderzoekers van de Rijksuniversiteit
Groningen.
In 2021 zijn er nog twee sociaalwerkers van Cadanz Welzijn geschoold om de ouderbegeleiding en
training te mogen geven. Zij zullen deze in het voorjaar van 2022 gaan geven.
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Maatschappelijk Werk

Soms kunnen situaties en gebeurtenissen leiden tot het gevoel dat je er niet meer uitkomt. Wij helpen
mensen om weer op eigen benen te staan en mee te laten doen in de maatschappij. In het bijzonder
voor diegenen die door één of meerdere problemen het even niet meer kunnen opbrengen.

Delfzijl
In dit jaarverslag vergelijken we de cijfers van 2021 met de cijfers van 2020. Voor wat betreft de cijfers
van 2021 zijn de cijfers bekend van het hele jaar. Voor wat betreft de cijfers van 2020 betreft het de
cijfers bekend van januari tot en met oktober.
Jaartal
2021:
2020:
2019:
2018:

Langdurende contacten
306
238
409
315

Korte contacten
69
133
107
144

Totaal
375
371
516
459

2021: Meest voorkomende hulpvragen bij langdurende contacten
1
Voedselbank
148
2
Financiën
62
3
Huisvesting
49
4
Gezondheid
33
5
Relaties
28
2020: Meest voorkomende hulpvragen bij langdurende contacten
1
Voedselbank
95
2
Financiën
75
3
Huisvesting
56
4
Relaties
23
Verklaring cijfers hulpaanvragen
We zien, ten opzichte van 2020, dat de meest voorkomende hulpvragen bij langdurende contacten
hetzelfde zijn gebleven. Er zijn meer voedselbankbeoordelingen geweest. Dat zou de stijging in
langdurende contacten ten opzichte van 2020 kunnen verklaren. Het aantal korte contacten is
gedaald. Als we hier naar de voedselbankcijfers kijken zien we een daling van het aantal
voedselbankaanvragen/herbeoordelingen. Hierover meer onder het kopje Voedselbank.
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2021: Samenlevingsvormen van de langdurende contacten
1
Eenpersoonshuishouden
116
2
Eenouderhuishouden
68
3
Samenwonend paar met kinderen
28
2020: Samenlevingsvormen langdurende contacten
Van de 238 aanmeldingen betrof het 75 aanmeldingen met een éénpersoonshuishouding, 29
aanmeldingen met een éénouderhuishouding en bij 28 aanmeldingen ging het om een samenwonend
paar met kinderen.
Verklaring cijfers Samenlevingsvormen langdurende contacten
We zien in 2021, net als in 2020, dat éénpersoonshuishoudens het meeste beroep doen op het
maatschappelijk werk. De aanvragen van éénpersoonshuishoudens en éénouderhuishoudens zijn in
2021 ten opzichte van 2020 meer toegenomen dan de aanvragen van samenwonende paren met
kinderen. We kunnen concluderen dat alleenstaanden zich (steeds) moeilijker kunnen redden dan
stellen en hierdoor mogelijk ook vaker een beroep doen op het maatschappelijk werk.
2021: Bron van inkomsten van de langdurende contacten
1
Sociale voorzieningen
81
2
Inkomsten uit loondienst
60
3
Onbekend
60
4
Arbeidsongeschiktheidsuitkering
28
2020: Bron van inkomsten langdurende contacten
Van de 238 aanmeldingen hadden 43 mensen een (wwb)-uitkering, 19 hadden geen inkomen, bij 18
mensen was er sprake van loondienst, en 9 hadden een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Verklaring cijfers Bron van inkomsten langdurende contacten
Opvallend is dat de bron van inkomsten ‘geen inkomen’ bij langdurende contacten niet in de top 4
voorkomt. Ook valt het op dat voor een groot gedeelte de bron van inkomsten onbekend is. Hier kan
natuurlijk een gedeelte ‘geen inkomen’ inzitten. Verder is en blijft veruit de grootste bron van
inkomsten bij de langdurende contacten een sociale voorziening. Geconcludeerd kan worden dat
mensen met een minimaal inkomen het meeste beroep doen op het maatschappelijk werk.
2021: Verwijzingen door Maatschappelijk Werk
1
overig
14
2
VKB
10
3
GGZ
6
4
CJG
5
5
WMO
5
2020: Verwijzingen door Maatschappelijk Werk
In 2020 waren er in totaal 229 verwijzingen. Veruit de meeste verwijzingen (106) zijn geweest naar de
Voedselbank. Verder hebben er 29 verwijzingen plaatsgevonden naar overig, 17 naar de WMO en 13
naar de VKB.
Verklaring cijfers Verwijzingen door Maatschappelijk Werk
Opvallend is dat de meeste verwijzingen naar overig zijn en niet meer naar de Voedselbank zoals in
2020. Dit heeft te maken met de aangepaste werkwijze in het registratiesysteem Myneva, hier vullen
we nu niet meer, bij een toekenning van de Voedselbank, ‘verwezen naar Voedselbank’ in. Verder is
nu het verschil dat de meesten naar de VKB worden verwezen na ‘overig’ en daarna pas naar de
WMO in plaats van andersom. De verschillen ten opzichte van 2020 zijn te klein om hier verklaringen
voor te kunnen geven, het zou toeval kunnen zijn.
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2021: Samenwerkingen: meest samengewerkt met
Overig 85, Voedselbank 52, VKB 31, CJG 15, WMO 10
2020: Samenwerkingen: meest samengewerkt met:
Overig, Voedselbank, VKB, WMO, OGGZ, Werkplein Fivelingo, CJG.
Verklaring cijfers Samenwerkingen
De samenwerkingen ten opzichte van 2020 zijn nagenoeg niet veranderd. In 2022 wil het
Maatschappelijk Werk weer meer samenwerken met netwerkpartners. Door corona heeft dit een tijdje
stilgelegen, maar nu wil het Maatschappelijk werk weer actief de samenwerking met netwerkpartners
versterken. Ook zijn er veel nieuwe gezichten en willen we elkaar beter leren kennen ten gunste van
de samenwerking. Volgend jaar blijkt welke invloed dit heeft gehad op de cijfers.
Voedselbank: aanvragen/aangevraagde (her)beoordelingen
2021: 148
2020: 276
2019: 217
2021 Verklaring cijfers Voedselbank
In 2021 is het aantal voedselbankaanvragen/aangevraagde (her)beoordelingen minder dan in 2020.
Opvallend is dat de voedselbankaanvragen in 2021 allemaal langdurende contacten zijn en dat dit in
2020 niet het geval was. Toen waren er veel meer voedselbankaanvragen, maar veel minder
langlopende contacten Voedselbank. In 2020 zijn er veel voedselbankaanvragen/herbeoordelingen
niet geregistreerd op langlopend contact, maar op ‘korte contacten’. Dit kan het verschil in het aantal
korte contacten verklaren. Het mogelijk minder gebruikmaken van de Voedselbank kan te maken
hebben met het feit dat Maatschappelijk Werk veel aanvragen heeft afgewezen, waarvan de
aanvragers ook niet meer om een herbeoordeling hebben gevraagd. Daarnaast kunnen de
coronamaatregelen een reden zijn, omdat mensen niet meer op pad mochten, inloopspreekuren van
het Maatschappelijk Werk niet mogelijk waren en dat de bekendheid hiervan afnam. De verwachting
was dat er wel een toename van aanvragen zou zijn, omdat de kosten voor levensonderhoud veel
duurder zijn geworden en de normen van de Voedselbank soepeler zijn geworden. Maar wellicht dat
we deze stijging volgend jaar terugzien. Ook merken we dat mensen vaak niet weten hoe ze zich
moeten aanmelden bij de Voedselbank en dat de aanmelding via het internet toch vaak ingewikkeld is
voor mensen. Wellicht dat het opnieuw starten van de inloopspreekuren hierin verbetering brengt.

70
Inhoudelijk jaarverslag 2021 Cadanz Welzijn

2021: Verwijzingen vanuit de Voedselbank
Van de 148 voedselbankbeoordelingen zijn 3 doorverwezen naar de VKB, zijn er 25 als overige
hulpvragen behandeld, zijn 4 doorverwezen naar andere instanties en is van 1 de inkomsten geregeld.
2020: verwijzingen vanuit de Voedselbank
Vanuit de beoordelingsgesprekken die hebben plaatsgevonden voor de Voedselbank zijn 41 gevallen
als overige hulpvragen door het maatschappelijk werk behandeld en hebben er 17 verwijzingen naar
zowel intern als extern plaatsgevonden.
2021: Afgesloten dossiers Voedselbank
334 dossier zijn afgesloten. Opvallend is dat in 2021 meer aanmeldingen zijn afgesloten dan
aangemeld, ook ten opzichte van 2020 zijn er meer afsluitingen. Dit heeft ermee te maken dat er veel
lopende dossiers van 2020 naar 2021 zijn meegegaan die nog afgesloten moesten worden.
2020: Afgesloten dossiers Voedselbank
In 2020 zijn er 242 cliëntdossiers afgesloten. Dit is minder dan het aantal aanmeldingen en heeft
ermee te maken dat nog niet alle aanmeldingen zijn verdeeld of nog doorlopen in 2021.

Appingedam
Jaartal
2021

Langdurende contacten
134

Korte contacten
41

Totaal
175

Meest voorkomende hulpvragen bij langdurende contacten
1
Financiën
37
2
Huisvesting
33
3
Voedselbank
23
4
Gezondheid
17
5
Relaties
15
Wat opvalt is dat de meest voorkomende hulpvragen bij langdurende contacten in Appingedam
anders ligt dan in Delfzijl. In Delfzijl kent de Voedselbank een veel grotere hulpvraag dan in
Appingedam. Dit kan ermee te maken hebben dat het aantal mensen in Appingedam dat een klein
netwerk heeft beperkter is en dat het voormalig stadje een andere opbouw heeft qua inwoners.
Mensen kunnen minder gemakkelijk in Appingedam komen wonen omdat het beleid van de voormalig
gemeente Appingedam anders is dan in Delfzijl of Loppersum.
Samenlevingsvormen langdurende contacten
1
Eenpersoonshuishouden
49
2
onbekend
19
3
Eenouderhuishouden
18
Net als in Delfzijl zijn de éénpersoonshuishoudens de grootste hulpvragers bij het Maatschappelijk
Werk. Op zich is dit logisch: alleenstaanden kunnen niet overleggen met een partner. De wens om niet
alles met iedereen te delen, speelt misschien ook wel een rol in het vragen van hulp aan het
Maatschappelijk Werk.
Bron van inkomsten van de langdurende contacten
1
Onbekend
40
2
Sociale voorzieningen
20
3
Loondienst
20
4
Arbeidsongeschiktheidsuitkering
10
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Verwijzingen door maatschappelijk werk naar
1
Voedselbank
17
2
Overig
16
3
Woningbouwvereniging
8
4
Sociaal raadslieden
8
5
VKB
5
Meest samen gewerkt met
1
Overig
2
Voedselbank
3
Sociaal raadslieden
4
Woningbouwvereniging
5
Politie

34
22
14
13
9

Voedselbank
Voedselbankaanvragen/aangevraagde (her)beoordelingen
2021: 24 aanmeldingen, maar afgesloten 44. Daar bovenop 62 afsluitingen op Eemsdelta.
Dit kan ermee te maken hebben dat er 24 dossiers zijn aangemeld als Voedselbank klant, maar dat bij
lopende casussen de voedselbankbeoordeling er bij in is gevoegd, maar niet als zodanig is
aangemeld. Dit maakt dat er minder aanmeldingen Voedselbank zijn dan afsluitingen. Daarnaast kan
er nu ook geregistreerd worden op gemeente Eemsdelta en niet meer alleen op gemeente
Appingedam, Loppersum of Delfzijl. Het is onbekend of Eemsdelta heeft plaatsgevonden in
Appingedam, Delfzijl of Loppersum. Dit maakt dat er nu nog een jaarverslag wordt gemaakt van 3
verschillende gebieden, maar volgend jaar wordt er alleen geregistreerd op gemeente Eemsdelta en
zullen de cijfers ook niet meer apart weergegeven worden.
2021: Verwijzingen vanuit de Voedselbank
Er vonden 44 voedselbankbeoordelingen plaats. Verwijzingen hiervan: 1 verwijzing naar een externe
partner, 1 naar Bureau Sociaal Raadslieden, 2 naar de VKB, 1 inkomsten geregeld en 11 overige
hulpvragen AMW.
Afgesloten dossiers
2021: 163 dossiers
2020: 140 dossiers
Overige verklaringen cijfers
• Veilig Thuis/CJG en ouders doen soms een beroep op Maatschappelijk Werk omdat ze te lang
moeten wachten op tweedelijns hulp. AMW beleid is om binnen 5 werkdagen op te pakken.
AMW is deskundig in het op-/afschalen van HG (huiselijk geweld) en KHV (kindhulpverlening).
AMW is bij veel casuïstiek betrokken waar CJG ook bij betrokken is.
• Er is duidelijk een toename te zien in het aantal verwijzingen. De samenwerking met de POH,
psycholoog, politie en de huisartsen is intensiever geworden.
• Door de veranderingen op het gebied van huiselijk geweld is in de afgelopen jaren het aantal
aanmeldingen op dit gebied teruggelopen.
• De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van huisverboden ligt vooralsnog bij Veilig Thuis.
Daarna wordt het overdragen aan het lokale veld.
• De (her)beoordeling van voedselbankaanvragen is een prioriteit.
• De telling tot eind december laat zien dat er van de 175 aanmeldingen maatschappelijk werk,
44 Voedselbank aanvragen en 41 korte contacten waren.
• Samenwerking WMO/DVM/CJG is nog in ontwikkeling en er wordt nog te weinig gebruik
gemaakt van de expertise van het maatschappelijk werk.
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Opvallende zaken/bijzonderheden
• Er zijn veel hulpvragen omtrent huisvesting (weinig woningen, relatiebreuk,
aardbevingsproblematiek, tijdelijke huisvesting, fin. problematiek).
• VB aanvragen/herbeoordelingen: weinig toeleiding naar hulpverlening.
• Weinig tot bijna geen samenwerking met de zorgbalie en soms afhankelijk van medewerking.
• Veel onduidelijkheid nog hoe de lijnen lopen binnen de samenwerkingspartners, velen zijn nog
zoekende. Dat maakt dat AMW zaken elders onnodig langer blijven liggen.

Loppersum
Jaartal
2021

Langdurende contacten
63

Korte contacten
Niet genoteerd

Totaal
63

Meest voorkomende hulpvragen langdurende contacten
1
Voedselbank
25
2
Financiën
9
3
Gezondheid
8
4
Relaties
6
5
Huisvesting
3
Samenlevingsvormen langdurende contacten
1
Eenpersoonshuishouden
24
2
Gehuwd met Kinderen
14
3
Eenouderhuishouden
5
Net als in Appingedam en Delfzijl zijn éénpersoonshuishoudens de grootste hulpvragers. Wat opvalt is
dat gehuwd met kinderen in het lijstje voorkomt, dit is bij Delfzijl en Appingedam niet het geval. Een
verklaring hiervoor is nog niet te geven.
Bron van inkomsten langdurende contacten
1
Sociale voorzieningen
13
2
Onbekend
10
3
Loondienst
8
4
Arbeidsongeschikt
6
Ook hier staat ‘sociale voorziening’ bovenaan en kunnen we stellen dat mensen met een minimaal
inkomen het meest beroep doen op het Maatschappelijk Werk.
Verwijzingen door Maatschappelijk Werk naar
1
Overig
6
2
Sociaal raadslieden
4
3
Veilig Thuis
4
4
WMO
2
5
Huisarts/ POH
2
Meest samen gewerkt met
1
Voedselbank
2
Overig
3
Sociaal raadslieden
4
Woningbouwvereniging
5
Veilig Thuis

17
9
4
4
3
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Voedselbank
2021: Voedselbankaanvragen/aangevraagde (her)beoordelingen
25 aanmeldingen en 15 afsluitingen. Daar bovenop 62 afsluitingen op Eemsdelta.
Wat opvalt is dat er meer aanmeldingen dan afsluitingen zijn. Dit heeft ermee te maken dat er nog
dossiers door lopen in 2022. Daarnaast is eind 2020 is de Voedselbank geopend in Loppersum.
Mensen die eerst naar Winsum gingen, halen nu op in Loppersum. Ook zijn er een aantal
statushouders bij gekomen. Daarnaast kan er nu geregistreerd worden op gemeente Eemsdelta en
niet meer alleen op gemeente Appingedam, Loppersum of Delfzijl. Het is onbekend of Eemsdelta
heeft plaatsgevonden in Appingedam, Delfzijl of Loppersum. Dit maakt dat er nu nog een jaarverslag
wordt gemaakt met 3 verschillende gebieden. Volgend jaar wordt er alleen geregistreerd op gemeente
Eemsdelta en zullen deze cijfers ook niet meer apart weergegeven worden.
2021: Verwijzingen vanuit Voedselbank
Verwijzingen vanuit 15 voedselbankbeoordelingen : 1 naar een externe partner geweest, 3 overige
hulpvragen zijn opgepakt en 1 uitgave is verlaagd. De rest is als geen overige hulpvragen behandeld.
Afgesloten dossiers
2021: 74 dossiers
2020: 104 dossiers
Dit kan ermee te maken hebben dat er in 2020 twee maatschappelijk werkers werkzaam waren in
Loppersum en er meer uren beschikbaar waren in Loppersum. Het pilotproject Vroegsignalering werd
toen ook geregistreerd op AMW. Ook lopen er nog dossiers door in 2022, waardoor ze niet zijn
afgesloten in 2021.
Eemsdelta aanmeldingen 2021
Jaartal
Langdurende contacten
2021
503

Korte contacten
110

Totaal
613

Wat verder opvalt
Het huisvestingsprobleem voor klanten die dakloos zijn. Voorheen kon je de klant altijd wel iets
bieden, maar op dit moment niet. De versterking ten gevolge van de aardbevingsproblematiek heeft in
Delfzijl is van grote invloed hierop. Woningen worden gesloopt en mensen moeten geherhuisvest
worden. Maar los daarvan is het (bijna) onmogelijk om klanten die dakloos zijn ergens onder te
brengen. Een voorbeeld: Klant is dakloos ten gevolge van een ontruiming. Alle kamers via
particulieren zijn vol; pensions zijn al weken vooruit volgeboekt voor buitenlandse werknemers;
vakantieparken zitten helemaal vol en/of te duur; antikraak via Ad Hoc en Carex op heel korte termijn
geen oplossing en de nachtopvang in Groningen (centrumgemeente) zit ook vol (17 plekken voor de
gehele provincie). Klant heeft 2 weken bij/onder station Delfzijl-West geslapen, waarna hij bij een
voorziening gebruik kon maken van crisisbed. Positief is dat daklozen een postadres kunnen regelen
bij EBC Fivelzorg en hierdoor een uitkering kunnen aanvragen, waardoor ze niet volledig zijn
aangewezen op Groningen.
Doelstelling 2022
In 2022 wil het Maatschappelijk Werk de banden aanscherpen met netwerkpartners. Routes rondom
huiselijk geweld, na-detentie en ontruimingen verduidelijken en dit ook als beleid van de gemeente
laten vastleggen. Netwerkpartners nodigen we uit in onze overleggen om samenwerkingen te
verbeteren.
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Overkoepelend: OGGz (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg)
Al sinds jaar en dag neemt het algemeen maatschappelijk werk deel aan het OGGz-overleg
(Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) een multidisciplinair overleg, politie, GGD, Cosis, Lentis,
Cadanz Welzijn VNN en sinds kort ook de woningbouwverening. Dit overleg vindt iedere twee weken
plaats. Het OGGz biedt bemoeizorg aan kwetsbare mensen met meervoudige problematiek die niet
zelf hulp zoeken. Vandaar dat er sprake is van bemoeizorg voor deze specifieke doelgroep.
Kernwoorden zijn hierbij integraal werken met alle ketenpartners.
Als de problematiek past binnen het maatschappelijk werk dan wordt een casus aan hen verdeeld.
Het overleg is nog altijd verdeeld zoals voor de samenvoeging van de drie gemeentes, Delfzijl,
Appingedam en Loppersum.
Een medewerker die in één van de gebieden werkt neemt deel aan de casussen uit dat gebied.
Momenteel is de samenwerking nog in opbouw waardoor de meeste casussen naar Lentis, GGD of
politie gaan aangezien de doelgroep vaak i.v.m. psychische problematiek op de rol komt te staan.
De meeste meldingen die wij krijgen vanuit de gemeente zijn van Zorg en Veiligheid die gaan over
geplande ontruimingen, na-detentie en huiselijk geweld.
Delfzijl
20 aanmeldingen in verband met een ontruiming
2 maal vermelding dat iemand dakloos is
Appingedam
10 aanmeldingen in verband met een ontruiming
2 maal vermelding dat iemand dakloos is
Loppersum
2 aanmeldingen in verband met een ontruiming.
Situatie:
Mw. A.K. is aangemeld bij het OGGz, in verband met overlast en zorgen omtrent haar welzijn
aangezien mw. bekend is met diverse verslavingsproblemen. Mw. haar buurman meldt regelmatig dat
mw. schreeuwt, hem bedreigt en dat er drugsgebruikers in het pand zijn. Deze casus is in eerste
instantie bezocht vanuit het VNN en het maatschappelijk werk. Voor deze mw. is in eerste instantie
ambulante begeleiding aangevraagd bij de WMO. Aangezien mw. zelf geen hulpvraag heeft is het
uitvoeren van deze taak niet altijd gemakkelijk. De begeleider is bij mw. geïntroduceerd door het
maatschappelijk werk en met de wijkagent.
Deze casus is een langlopende zaak waarbij een oplossing niet één twee drie behaald zal worden.
In 2021 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld vanuit de OGGz om de druk op de reguliere
aanmeldingen bij het algemeen maatschappelijk werk niet verder te verhogen. Zowel de gemeente als
de maatschappelijk werkers signaleerden een toename van aanmeldingen. De reden daarvan is
normaal gesproken niet altijd even duidelijk maar zichtbaar was dat door Corona inwoners om diverse
redenen (niet het huis uit willen of problemen kleiner ervaren omdat er weinig contact is met anderen)
hebben gewacht met het vragen om hulp bij het maatschappelijk werk. De problemen waren natuurlijk
niet weg, dus zodra de samenleving zich weer opende meldden deze mensen zich alsnog, en in een
aantal situaties waren de problemen helaas groter geworden waardoor er meer tijd nodig was voor de
ondersteuning.
Om de toch al hoge werkdruk niet nog meer onder druk te zetten is besloten om vanuit de OGGz extra
te investeren in het maatschappelijk werk.
Voor 2022 zijn deze middelen niet meer beschikbaar. De samenleving heeft weer een ‘nieuw normaal’
gevonden waardoor de extra inzet in deze mate ook niet meer nodig is.
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