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SAMEN (-)
WERKEN
AAN 
WELZIJN 

VOORWOORD

Voor u ligt de jaarrapportage 2018 van 
SMWO. Een mooi document waarin de 
veelzijdigheid en diversiteit van onze 
organisatie goed zichtbaar wordt. 

Twee rode lijnen zijn voor SMWO van belang: 
innovatie en integraliteit. Met innovatieve, 
preventieve projecten op het snijvlak van 
zorg en welzijn draagt SMWO bij aan nieuwe 
methodieken, waarmee duurdere zorg kan 
worden voorkomen. Integraliteit zien we 
bijvoorbeeld in de combinatie van welzijn 
en maatschappelijk werk. Hierdoor komt 
een doorgaande lijn van dienstverlening tot 
stand. Maar ook rondom cliëntondersteuning 
in het kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de Wet langdurige zorg. 
Klanten hoeven hierdoor hun verhaal maar 
één keer te doen.

We zien nog steeds een toename van klanten 
binnen het maatschappelijk werk. Onder 
meer door de inzet van nieuwe werkvormen 
zoals groepswerk kunnen we de groeiende 
groep klanten blijven bedienen.

Ik wens u veel leesplezier!

Marja Noordhoek 
Directeur SMWO



1. TEVREDEN.NL

INNOVATIE 
HOOFDSTUK 1

In 2018 is SMWO gestart met een nieuwe 
methode voor effect- en tevredenheids-
meting. Het betreft een gevalideerde 
methode van Tevreden.nl. De vragen 
worden zowel ingezet voor de individuele 
hulpverlening als voor activiteiten 
van welzijn. De eerste resultaten van 
de basisdienstverlening zijn in 2019 

beschikbaar. Recentelijk heeft er een 
meting plaatsgevonden onder de ruim 
400 vrijwilligers van SMWO. De resultaten 
hiervan zijn zeer positief. De vrijwilligers 
ervaren hun werk voor SMWO als plezierig 
en waarderen de begeleiding als zeer 
goed.
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SMWO stemt het ondersteuningsaanbod 
af op de behoefte van de doelgroep. Dit 
zorgt ervoor dat SMWO constant bezig 
is met innovaties. SMWO ontwikkelt 
diensten en processen om preventieve 
ondersteuning te kunnen bieden en 
duurdere zorg te voorkomen.
 
Een aantal projecten uitgelicht:

1. Tevreden.nl
2. Groepswerk 2.0
3. Jeugd Expertise Team
4. Ochtendopenstelling Ruilwinkels
5. Uitbreiding wijkcirkels
6. Wijkgericht werken
7. Project Jongerencoach

ORGANISATIE
INNOVATIE

2. GROEPSWERK 2.0

De methode ‘groepswerk’ als preventie 
van zorg is uitgebreid. Vanwege een 
groeiende behoefte aan deze manier 
van werken is onderzocht welke nieuwe 
thema’s uitgewerkt kunnen worden in een 
groepsgericht preventief aanbod. Bij de 
ontwikkeling zijn samenwerkingspartners, 
die ook groepsaanbod hebben, zoals 
de GGD, Indigo en Juvent betrokken 
geweest. Deze samenwerking heeft 
bijvoorbeeld geleid tot de training ‘Kind 
en echtscheiding’, samen met Indigo en 
in 2019 zal de training ‘Ouderschap na 
echtscheiding’, samen met Juvent worden 
uitgewerkt.

Gerealiseerde groepsgerichte 
trainingen in 2018:

Sociale vaardigheden voor 
volwassenen en voor mensen met 
een licht verstandelijke beperking.
Rouw- en verliesverwerking, ook 
voor ex-mantelzorgers.
Weerbaarheidstraining voor 
kinderen tussen 8-12 jaar.
Omgaan met spanningsklachten 
voor vrouwen.
Agressie reductie training voor 
16+ met een beperking.
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‘DE EERSTE STAPPEN 
OP WEG NAAR ACTIEVE 
DEELNAME AAN DE 
SAMENLEVING’

3. 

Naar aanleiding van de veranderde rol van 
Intervence en de grote groep jongeren  
met complexe problematiek heeft SMWO 
een Jeugd Expertise Team (JEG) gevormd. 
Vanuit de gedachte, dat de jongere een 
doorgaande lijn in hulp en dienstverlening 
dient te ontvangen krijgt SMWO vaker de 
rol als casemanager toegewezen.

Maatschappelijk werkers van SMWO  
zijn betrokken bij het opstellen van 
adviesrapporten ten behoeve van 
geïndiceerde jeugdhulp en bieden zelf 
hulp en ondersteuning in complexe 
zaken gezins- en jeugdcasuïstiek. Uit 
dossieronderzoek blijkt, dat het om 
ongeveer 350 van deze complexe zaken in 
de Oosterschelderegio gaat. 

Deze verandering van werkwijze heeft 
gevolgen, want het vraagt iets van de 
inzet, de deskundigheid en competenties 
van de medewerkers (SKJ registratie). 
In 2018 zijn leden van het JEG team 
bijgeschoold op het gebied van:

Casemanagement
Procesregie en de werkwijze rondom 
het gezinsplan
Positioneren en engageren
Signalen van Veiligheid 
Richtlijn Multiproblem gezinnen

SMWO heeft een intern document 
ontwikkeld, dat dient als kader om  
te beoordelen of de gevallen van 
casemanagement, al dan niet bij SMWO 
thuis horen. In 2018 is een verzoek voor 
extra middelen aan de gemeenten gedaan 
voor uitvoering van deze taak, die in de 

De Ruilwinkel Goes biedt in de ochtenduren 
activiteiten aan, die in een veilige omgeving 
met ondersteuning, door een kwetsbare 
groep mensen kunnen worden uitgevoerd. 
Door het bieden van ondersteuning in  
een laagdrempelige voorziening als de 
Ruilwinkel, kunnen (kwetsbare) personen 
die (nog) niet zodanig (sociaal) vaardig 
zijn dat zij zonder ondersteuning en 
ontwikkeling kunnen participeren, hun 
eerste stappen zetten op weg naar 
actieve deelname aan de samenleving. 
Het betreft veelal mensen die vanuit een 
uitkeringssituatie op zoek zijn naar een 
zinvolle daginvulling en geen indicatie voor 
dagbesteding hebben.

Oosterschederegio nog niet formeel was 
belegd en uit innovatiemiddelen werd 
betaald.

JEUGD EXPERTISE
GROEP (JEG)

4. OCHTEND-
OPENSTELLING 
RUILWINKELS
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Tevens is er vastgesteld dat zij 
wel de potentie hebben om zich in 
een periode van 12 maanden te 
ontwikkelen naar een hogere positie 
op de zogenaamde participatieladder. 
Volgens de Participatiewet dient sociale 
activering uiteindelijk gericht te zijn 
op arbeidsparticipatie. Voor bepaalde 
doelgroepen is arbeidsinschakeling echter 
nog een te hoog gegrepen doel, voor deze 
personen staat participatie voorop. In 2019 
zal er ook een ochtendopenstelling van de 
Ruilwinkel in Zierikzee van start gaan.

 

In de toekomst zullen steeds meer mensen 
woonachtig zijn in wijken en dorpen en 
steeds minder in zorginstellingen. Een 
aantal van deze mensen heeft een klein, 
tot geen netwerk. De Wijkcirkel is gericht 
op ontmoeting en samen activiteiten 
ondernemen. 

De Wijkcirkel wordt gevormd door 
deelnemers uit de wijk, die ondersteund 
worden door een vrijwilliger die in de 
buurt woont. Naast het elkaar ontmoeten 
op een vast moment, worden er 
gezamenlijke activiteiten bedacht om 
samen te ondernemen. 

De deelnemers van de Wijkcirkel hebben 
in de zomer een barbecue georganiseerd 
voor de wijk, in samenwerking met de 
groep bewoners uit de wijk die actief 
zijn vanuit het project ‘Goes bezig’. Zo 
worden er ook onderling verbindingen 
gelegd en gezamenlijk activiteiten voor 
de wijk ontplooit. Tevens komen de 
deelnemers van de Wijkcirkel in aanraking 
met gezonde voeding, omdat de groep 
bewoners van het project Goes bezig, 
actief zijn met hun gezondheid en het 
maken van gezonde keuzes. 

Eén van de resultaten van de pilot is 
een uitgeschreven en overdraagbare 
methodiek, die gebruikt zal worden voor 
de nieuw te starten Wijkcirkels. In 2019 
zal een tweede cirkel in Goes van start 
gaan en één in de gemeenten Kapelle en 
Schouwen-Duiveland.

5. UITBREIDING
WIJKCIRKEL
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7. JONGERENCOACH

15% van alle jongeren van 16 tot 27 
jaar zijn op de één of andere manier 
kwetsbaar. Ze hebben op één of meerdere 
leefdomeinen problemen. Het gaat dan 
vooral om leren, werken, sociale relaties 
en/of zelfredzaamheid. Concreet ziet 
SMWO, dat een deel van de jongeren 
die het praktijkonderwijs van De Wissel 
verlaten, extra ondersteuning nodig 
hebben die op dit moment niet kan 
worden geboden. Deze jongeren worden 
gekoppeld aan een jongerencoach, die 
tevens als jongerenwerker al bekend is in 
de sociale omgeving van de jongeren. De 
jongerencoach kent de sociale kaart en 
heeft een breed netwerk. Met deze extra 
ondersteuning kunnen de jongeren de 
regie over hun eigen leven oppakken en 
behouden. 

In het afgelopen jaar is de focus binnen 
het welzijnswerk in Goes meer gelegd 
op het wijkgericht werken. Hoewel de 
opbouwwerkers al actief waren in wijken 
en dorpen, zijn er in de pilot ‘Preventief 
werken in wijk en dorp’, drie wijken en 
één dorp uitgekozen om het wijkgericht 
werken met andere partners vorm te 
geven. De pilot is in samenwerking met 
de gemeente Goes tot stand gekomen 
op basis van de transformatieagenda. 
In Goes Zuid, Oost, de Goese Polder 
en in Wolphaartsdijk is een kernteam 
gevormd, bestaande uit de wijkagent, 
de wijkbeheerder van de RWS en de 
opbouwwerker. 

Deze teams hebben zichzelf op ver-
schillende manieren kenbaar gemaakt 
aan inwoners, zodat signalen, wensen en 
ideeën opgehaald konden worden om de 
leefomgeving met elkaar te verbeteren. 
Deze methode heeft in de wijken duidelijk 
positieve resultaten opgeleverd. Een 
in het oog springend praktijkvoorbeeld 
hiervan is een bewoner uit Goes Zuid, die 
met ondersteuning van de opbouwwerker, 
voornemens is een bloementuin tussen 
flats aan te leggen. Hierdoor wordt de 
buurt opgefleurd en komen mensen met 
elkaar in contact. 

Medio 2019 wordt de pilot geëvalueerd. 
Met alle betrokken partners zal dan 
worden beoordeeld welke succesfactoren 
bepalend zijn geweest voor het 
versterken van de samenwerkende 
partijen. 

6. WIJKGERICHT
WERKEN
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MAATSCHAPPELIJK 
WERK VOOR MENSEN 
MET EN ZONDER 
BEPERKING

HOOFDSTUK 2

DEFINITIES 

Ontwikkelingen in het sociaal domein 
hebben geleid tot nieuwe definities 
binnen de werksoorten van SMWO. 
Waar we eerst enkel het onderscheid 
kenden tussen Cliëntondersteuning en 
Maatschappelijk werk, hanteren we nu 
drie definities:

1. Onafhankelijke cliëntondersteuning
2. Algemeen Maatschappelijk werk
3. Maatschappelijk werk voor mensen 

met een beperking

ALGEMEEN

Door de transities is het sociaal domein 
nog volop in beweging. Dit brengt soms 
ook verwarring met zich mee over rollen, 
taken en verantwoordelijkheden. Het is 
daarom van belang de definities van de 
werksoorten zowel in- als extern uniform 
te communiceren en uit te dragen.

Het zoeken naar hulp binnen zorg en 
welzijn is voor burgers ingewikkelder 
geworden. SMWO merkt dat mensen niet 
meer goed weten waar zij met welke 
vraag terecht kunnen, of ze wel of geen 
recht hebben op bepaalde regelingen en 
voorzieningen en/of welke stappen zij 
kunnen zetten om deze hulp te realiseren.
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‘ALLE VERANDERINGEN 
IN DE MAATSCHAPPIJ 
VRAGEN STEEDS MEER 
ZELFREDZAAMHEID 
VAN BURGERS. ’

TRENDS EN 
SIGNALEN

Toename klanten en verzwaring

Alle veranderingen in de maatschappij 
vragen steeds meer zelfredzaamheid van 
burgers. Helaas is niet iedereen even 
zelfredzaam en dat ziet SMWO terug in 
een kwetsbare doelgroep die met vragen 
en problemen vastloopt op meerdere 
leefgebieden. Het aantal aanmeldingen 
is toegenomen en de problematiek wordt 
zwaarder en complexer. Het beroep 
dat wordt gedaan op het voorliggend 
veld groeit. Hierdoor moet SMWO goed 
afwegen waar we onze capaciteit inzetten.

SMWO hielp in 2018 meer individuele 
cliënten die informatie en advies nodig 
hadden. Over de hele linie is het aantal 
korte contacten toegenomen. 

Complexiteit en casemanagement

In de wijk zijn meer mensen met een 
GGZ achtergrond te vinden en de 
complexiteit van de casuïstiek neemt 
toe. Daarnaast is er behoefte aan het 
voeren van regie in veel zaken. Dit is een 
belangrijke taak geworden van SMWO, die 
vraagt om investering in deskundigheid 
en een andere manier van werken. 
Voor de doelgroep jeugd is hier een 
Jeugdexpertiseteam opgezet, waarvoor 
in 2018 de eerste voorbereidingen zijn 
getroffen. Casussen die complex zijn 
vragen meer tijd. 
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Groepswerk

In 2018 is een ontwikkeling ingezet 
om meer te investeren in groepswerk. 
Met deze werkwijze kan preventief 
veel worden opgelost. De behoefte aan 
groepswerk is groot en SMWO constateert 
dat meer cliënten gebruik maken van 
deze wijze van werken. Het (lotgenoten) 
contact met andere mensen die tegen 
vergelijkbare problemen aanlopen is heel 
waardevol.

Psychosociale hulpverlening 
en preventie

Uit de cijfers blijkt dat er meer 
aandacht is voor psychosociale 
hulpverlening. Hieronder worden 
hulpverleningsgesprekken verstaan die 
cliënten helpen om met verlies, rouw en 
andere ingrijpende levensgebeurtenissen  
om te gaan. Deze preventieve vorm 
van hulp wordt vaker aangeboden. 
Hiermee kan duurdere en intensievere 
zorg voorkomen worden. Andere 
voorbeelden van preventie zijn het 
schoolmaatschappelijk werk op 
Schouwen-Duiveland en het project 
‘Veilige start’ voor kwetsbare zwangere 
vrouwen, ‘Onopvallend anders’ en de 
inzet van ‘De Nieuwe Toekomst’ en 
‘Gezinsmaatjes’ in de Oosterschelderegio.

Activiteiten in de toegang

SMWO is in verschillende gemeenten 
actief in de toegang om aanmeldingen 
te screenen. In de gemeenten Kapelle, 
Reimerswaal en Borsele voeren mede-
werkers van SMWO deze screening uit en 
bepalen welke hulp nodig is. In andere 
gemeenten werkt SMWO nauw samen in 
de gebieds- of wijkgerichte teams. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

In de Oosterschelderegio biedt SMWO  
naast maatschappelijk werk voor mensen 
met een beperking ook onafhankelijke 
cliëntondersteuning. De meerwaarde 
hiervan is dat SMWO een doorgaande 
lijn kan bieden bij ondersteuning vanuit 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz). 
De bekendheid van onafhankelijke 
cliëntondersteuning kan beter. SMWO is 
een campagne gestart om onafhankelijke 
cliëntondersteuning onder de aandacht te 
brengen. 

De Oosterschelderegio is tevens 
aangemeld als koploper voor 
onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Dit betekent, dat er ondersteuning 
en kennis wordt aangeboden om de 
onafhankelijke cliëntondersteuning in de 
Oosterschelderegio te versterken. Deze 
ondersteuning moet zich vooral richten 
op de verbinding tussen de informele en 
formele cliëntondersteuning en verhoging 
van de kwaliteit. 
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Armoede en schuldenproblematiek

Oorzaken en gevolgen van armoede  
en schulden tekenen zich steeds  
scherper af. Dit betreft niet alleen de 
groep mensen met een inkomen op 
het bestaansminimum. Vooral bij de 
groep mensen met een laag tot midden 
inkomen, zien we complexe financiële 
problemen in toenemende mate terug. 
Het stabiliseren van de financiële situatie 
wordt steeds lastiger door het complexe 
systeem van toeslagen, flexibele 
arbeid en wisselende inkomsten uit 
bijvoorbeeld ZZP werk. Het tekort aan 
betaalbare huurwoningen speelt ook een 
steeds grotere rol in het ontstaan van 
problemen.

Digitalisering 
 
De overheid digitaliseert in hoog tempo. 
Dit heeft invloed op de relatie tussen 
burger en overheid en de manier waarop 
ze met elkaar communiceren. Voor veel 
burgers is digitalisering een positieve 
ontwikkeling. Niet iedereen heeft echter 
de vaardigheid om met deze ontwikkeling 
mee te gaan. Deze groep mensen wordt 
in toenemende mate afhankelijk gemaakt 
van hulpverlening en/of hun netwerk. 
Waar zij in het verleden in staat waren 
om zelfstandig zaken te doen met de 
overheid, lopen ze nu vast in systemen 
waar zij niet mee om kunnen gaan. 

In 2018 heeft Sabewa de procedure 
rondom de aanvraag en toekenning van 
kwijtschelding voor de gemeentelijke- en 
waterschapsbelasting gedigitaliseerd en 
kon een aanvraag uitsluitend digitaal 
worden ingediend. Dit heeft voor een 
toename van vragen gezorgd bij het 
formulierenspreekuur en de Sociaal 
Juridisch dienstverleners van SMWO. 
Daarbij is de behandelingsduur van de 
aanvraag onevenredig lang waardoor 

betalingsproblemen ontstaan. 
SMWO heeft, evenals de Zeeuwse 
Ombudsman een signaal van zorg 
afgegeven aan Sabewa. Inmiddels heeft 
Sabewa ervoor gekozen om de aanvraag 
van kwijtschelding op een andere manier 
te organiseren in 2019.

Kwetsbare ouderen
 
Medewerkers van SMWO zien veel 
ouderen vastlopen in complexe, financiële 
en juridische materie. In de praktijk ziet 
SMWO dit vooral terug wanneer deze 
mensen met zorg te maken krijgen. 
Los van alle emotionele en lichamelijke 
gevolgen die het verlies van gezondheid 
met zich mee brengt, worden ze 
geconfronteerd met een overdaad aan 
financiële vraagstukken en dilemma’s. 
Vooral een opname van de partner in een 
instelling zoals een verpleeghuis leidt tot 
veel vragen en onduidelijkheden. Denk 
hierbij aan vragen over de eigen bijdrage, 
het splitsen van een AOW-uitkering. Maar 
ook het aanvragen van mentorschap en 
bewindvoering komt vaak ter sprake.

Arbeidsmigranten/statushouders
 
Er wordt van deze groep mensen,  
vaak onterecht, een bepaalde mate  
van zelfredzaamheid verwacht.  
Los van problemen met de taal is  
er sprake van onbekendheid met 
regelingen en voorzieningen, waardoor  
ze vastlopen in bureaucratie.  
Met grote regelmaat wordt vanuit 
overheidsorganisaties sanctiebeleid 
toegepast, omdat men, vaak vanuit  
die onwetendheid, niet aan bepaalde 
verplichtingen voldoet. De financiële 
problemen nemen hierdoor toe. 
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WELZIJNSWERK
HOOFDSTUK 3

ALGEMEEN THEMA’S

SMWO is al jaren actief in het 
welzijnswerk in de gemeente Goes. Sinds 
een aantal jaar mag SMWO haar expertise 
ook inzetten op Schouwen-Duiveland. 
Beide gemeenten verschillen van elkaar 
in demografie, geografische spreiding, 
aard van de problematiek enzovoort. 
De ervaring die SMWO opdoet in beide 
gemeenten heeft zijn weerslag op de 
ontwikkeling van nieuwe projecten en 
diensten. Succesvolle projecten in Goes 
kunnen worden ingezet op Schouwen-
Duiveland en vice versa.

In deze rapportage geven we voorbeelden 
van activiteiten aan de hand van 
verschillende thema’s.

De activiteiten in de gemeenten Goes 
en Schouwen-Duiveland worden 
omschreven aan de hand van dezelfde 
thema’s:

Zelfredzaamheid
Een kansrijke omgeving voor  
de jeugd
Versterken gezondheid
Leefbare kernen
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ZELFREDZAAMHEID

WELZIJN 
IN DE 
GEMEENTE 
GOES

THEMA 1

HOOFDSTUK 3A

Doelstellingen:

Kwetsbare mensen worden ondersteund, 
zodat deze groep zo lang mogelijk de 
regie over het eigen leven en/of over 
dat van hun naasten kan behouden 
en volwaardig kan deelnemen aan de 
samenleving. Inwoners van Goes worden 
tevens gestimuleerd tot het leveren van 
een aandeel aan de eigen leefomgeving, 
door middel van vrijwilligerswerk of 
onderlinge buurtsteun. Hierdoor ontstaat 
een toename van mensen, die actief 
zijn binnen het netwerk in eigen wijk/
dorp, verenigingen en/of vrijwilligers-
organisaties.

De inzet van het welzijnswerk 
concentreert zich op de volgende 
onderdelen:

Het verbinden van kwetsbare en 
sterke burgers. 
Het koppelen van formele en 
informele zorg en ondersteuning 
(vrijwilligers/mantelzorgers). 
Het welzijnswerk zet in op  
preventie en het versterken van 
participatie door het werven en 

ondersteunen van vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties. 
Het stimuleren van actief 
burgerschap.

Informele vrijwillige diensten

SMWO heeft ruim 60 opgeleide 
zorgvrijwilligers die door een vrijwillige 
coördinator worden gekoppeld, aan met 
name ouderen met een hulpvraag. De 
vrijwilligers volgen een basistraining  
‘zorgvrijwilliger’, die in samenwerking 
met alle vrijwilligerspunten twee keer per 
jaar in Zeeland wordt aangeboden. Hierin 
komen thema’s aan bod als het signaleren 
van dementie tot het kennen en bewaken 
van grenzen van het vrijwilligerswerk. 
De vrijwilligers worden professioneel 
ondersteund en kunnen met hun vragen 
of zorgen terecht bij hun vrijwillige 
coördinator, maar ook bij een welzijns-
werker die het geheel coördineert en de 
randvoorwaarden bewaakt.
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De welzijnswerker heeft ook contact 
met onder andere de Wijkleerbedrijven 
van Scalda en het Hoornbeeckcollege. 
Er wordt gebruik gemaakt van elkaars 
expertise. Omdat er nu door meer 
verschillende partijen diensten worden 
aangeboden, ligt het zwaartepunt van 
de vragen die aangemeld worden bij 
SMWO, vooral bij de intensiteit en 
complexiteit van de problematiek of de 
hulpvrager zelf. Er is een toename aan 
vraag naar vrijwillige inzet bij mensen 
met beginnende dementie of GGZ/LVB 
problematiek. De vrijwilligers zijn daarom 
extra bijgeschoold op het herkennen en 
omgaan met dementie.

Participatie van mensen met een 
migrantenachtergrond

Het takenpakket van de welzijnswerker 
voor deze doelgroep is uitgebreid, van het 
ondersteunen van vrijwilligers die taal-, 
knip- en naailessen verzorgen,  

naar het meer individueel of groepsgewijs 
ondersteunen van migranten, die moeite 
hebben met de integratie in Nederland. 
Via Vluchtelingenwerk of het opbouwwerk 
in de wijken, worden contacten gelegd 
met migranten die problemen ervaren op 
gebied van werk, wet- en regelgeving of 
sociale situaties. 

Uit deze signalen wordt soms een rode 
draad zichtbaar, waarop in samenwerking 
met andere partners, gezocht wordt naar 
een passend aanbod. Op dit moment 
is dit slechts een klein onderdeel van 
het takenpakket van de welzijnswerker. 
SMWO onderzoekt in overleg met de 
gemeente(n), of er mogelijkheden 
zijn om de inzet op individueel niveau 
(welzijnscoach) te vergroten. Dit is 
belangrijk in het licht van de nieuwe 
wetgeving in 2020, waarbij gemeenten 
verantwoordelijk worden voor de 
integratie van nieuwkomers.

‘ALLE VERANDERINGEN 
IN DE MAATSCHAPPIJ 
VRAGEN STEEDS MEER 
ZELFREDZAAMHEID 
VAN BURGERS.’
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Zeeuwse Knoop

De pilotfase van het project Zeeuwse 
Knoop is succesvol afgerond. In 2018 
is de opzet daarom voor drie jaar 
gecontinueerd. Het project is een 
samenwerking tussen het Gors, GR de 
Bevelanden en SMWO. Ook Emergis 
is als adviseur GGZ problematiek, 
aangeschoven bij het zogenaamde 
kernteam.

Iedere drie weken worden casussen 
besproken die vooral worden aangemeld 
door GR de Bevelanden. Het gaat om 
mensen die een uitkering hebben van 
de gemeente en door (een vermoeden 
van) problematiek, op meerdere 
levensdomeinen, een lange afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben. Deze 
cliëntproblemen worden integraal 
besproken, nadat de cliëntondersteuner 
(bij 27+) of de jongerencoach (bij 27-) 
van SMWO een uitgebreide intake heeft 
gedaan. 

Gezamenlijk wordt bepaald welke stappen 
nodig zijn om mensen vooruit te helpen 
richting arbeid, vrijwilligerswerk of 
opleiding. Dat kan door de inzet van de 

Inloop ‘Even d’r uut’

De inloop in Wolphaartsdijk wordt 
gedragen door de inwoners van het dorp. 
Er zijn gemiddeld 6 tot 8 vrijwilligers 
actief die allen woonachtig zijn op het 
dorp. De ouderen die er gebruik van 
maken zijn over het algemeen 80+ en 
hebben een kwetsbaarheid op gebied 
van mobiliteit, eenzaamheid, beginnende 
dementie of GGZ problematiek 

De inloop is één dag in de week geopend, 
waarbij een welzijnswerker van SVRZ 
aanwezig is of op afroep beschikbaar. Er 
is bewust geen vaststaand programma 
omdat het concept is gebaseerd op eigen 
regie en talenten van de deelnemers. 
Tijdens de openingstijden zijn er 
gemiddeld 15-20 bezoekers aanwezig. 
Het basisconcept wordt nu verder 
ontwikkeld richting een wijk in Goes en 
een nog nader te bepalen derde locatie. 
Er wordt hierbij vooral gekeken naar 
draagvlak in de buurt en de aanwezigheid 
van veel zorginzet vanuit de Wmo. Zodra 
een inloop zelfstandig genoeg draait, trekt 
SMWO zich terug uit de begeleiding van 
het project. SVRZ blijft de professionele 
ondersteuning bieden die nodig is.
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TRENDS EN 
SIGNALEN

De behoefte aan vrijwillige inzet 
bij dementerende thuiswonende 
ouderen neemt nog steeds toe; dit 
vraagt om deskundige vrijwilligers 
die professioneel ondersteund 
moeten worden.

Laagdrempelige inloop voor 
kwetsbare senioren is een concept 
dat aanslaat bij de doelgroep. Dit 
wordt nu verder ontwikkeld op 
meerdere plaatsen in Goes.

Voor statushouders is een 
individuele Welzijnscoach voor een 
beperkt aantal uren beschikbaar. 
Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk 
worden begeleid en ingezet om 
mensen die dit nodig hebben 
aansluiting te laten vinden in 
de wijk/dorp waar men woont. 
Onderzocht moet worden of dit kan 
worden uitgebreid.

De werkwijze binnen het project
de Zeeuwse Knoop, biedt kansen 
om verder door te ontwikkelen 
op het thema innovatieve, 
arbeidsmatige dagbesteding als 
nieuwe bouwsteen binnen de Wmo.

jobcoach van Re-integratie Zeeland, Gors 
of de jongerencoach van SMWO. Met GR 
de Bevelanden is afgesproken om andere 
bestaande initiatieven als de ochtend-
openstelling in de Ruilwinkel, het 
Wijkbedrijf of het SAV poetsbedrijf 
in te zetten als plek waar geleerd en 
ontwikkeld kan worden. 

Binnen de Zeeuwse Knoop gaat het om 
mensen die geplaatst zijn binnen de 
dagbesteding van een organisatie, maar 
waar zeker nog talenten aanwezig zijn, 
om door te stromen naar (beschut) werk. 
Er is een overleg ontstaan met betrokken 
partijen van de Zeeuwse Knoop en SWVO 
over innovatieve dagbesteding, als 
onderdeel van de nieuwe bouwstenen van 
de Wmo.



KANSRIJKE 
OMGEVING BIEDEN 
AAN INWONERS, 
VOORAL GERICHT 
OP DE JEUGD

THEMA 2

het aandacht om hier te starten met 
het aanleren van sociale competenties, 
talentontwikkeling, participatie en een 
veilige sfeer in de wijk/dorp. Ouders, 
school, wijk- en sportverenigingen, 
jeugdcentrum, jeugdwerk, vrijwilligers 
en anderen in de omgeving van kinderen 
en jongeren leveren een bijdrage aan 
deze vorming. Met deze partijen worden 
gezamenlijk activiteiten voor kinderen 
georganiseerd.

Hier dient een goede mix te zijn van 
ontmoeting en ontspanning en leren en 
ontwikkelen. Aandacht voor kwetsbare 
kinderen met een verhoogd risico op uitval 
is hierbij van belang, evenals aandacht 
voor de ouders die soms worstelen met 
hun opvoedtaak in een ingewikkelde 
samenleving.

Doelstellingen:

Voor kinderen en jongeren dragen alle 
bewoners bij aan het vormgeven van 
een veilige en prettige leefomgeving, 
zodat er een optimaal klimaat ontstaat 
voor de jeugd om te ontwikkelen en te 
ontplooien. Hierbij worden de (potentiële) 
talenten van jongeren benut en kunnen 
zij uitgroeien tot stabiele, zelfredzame 
volwassenen. 

Kinderen en jongeren staan aan de basis 
van hun ontwikkeling. Met recht verdient

‘TALENTEN VAN JONGEREN 
WORDEN BENUT ZODAT 
ZIJ UITGROEIEN TOT 
STABIELE, ZELFREDZAME 
VOLWASSENEN’



Ambulant jongerenwerk 

Door de inzet van de presentiemethodiek, 
kennen professionals, de sleutelfiguren 
in de wijk, de ontwikkelingen en 
de probleemsituaties en gaan hier 
outreachend mee om. Zij signaleren 
preventief (dreigende) probleemsituaties 
en verwijzen door. De aanpak wordt 
per wijk bepaald. De jongerenwerkers 
dragen bij aan het vergroten van kennis 
over vroegsignalering en preventie bij 
vrijwilligers (organisaties), verenigingen 
en anderen die betrokken zijn bij 
activiteiten voor kinderen en jongeren.

Door zichtbaarheid in wijken en dorpen, 
treden jongerenwerkers preventief op 
bij overlast en risicogedrag bij jongeren 
tot 23 jaar. Contact wordt op een 
laagdrempelige manier gelegd.

Dankzij jongerenwerk zijn lijntjes 
kort richting sleutelfiguren en 
samenwerkingspartners. Dit is ook 
van meerwaarde tijdens het preventief 
Jeugdoverleg met onder andere scholen, 
RBL, Halt, Politie en CJG. Daarbij houden 
ze rekening met andere levensgebieden 
zoals onderwijs, participatie en zorg. 
Overlastgevende situaties worden, 
indien nodig, in gezamenlijkheid met 
andere partners opgepakt, onder 
andere middels het gebruik van een 
hotspotlijst. Indien nodig wordt complexe 
individuele problematiek ingebracht 
in de gemeentelijke gebiedsteams 
ter beoordeling van verdere inzet van 
professionele hulp en zorg. 

Accommodatiegebonden activiteiten 

Dankzij accommodatiegericht 
jongerenwerk is er een vertrouwde 
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TRENDS EN 
SIGNALEN

De activiteiten in het jeugdcentrum 
worden steeds vaker bezocht 
door kinderen van het AZC en 
statushouders.

Er is sprake van toenemend 
softdrugsgebruik onder jongeren 
tussen 12 en 18 jaar.

Jongeren zijn steeds beter op 
de hoogte van het bestaan van 
jongerenwerk.

Ouders en buurtbewoners zijn vaker 
bereid een aandeel te leveren aan 
de activiteiten voor jongeren.

Stapavond voor ouders heeft een 
record aantal aanmeldingen (189) 
gekregen, waardoor een tweede 
stapavond georganiseerd moet 
worden om iedereen te laten 
deelnemen.

FYSIEK, 
MENTAAL, SOCIAAL, 
MATERIEEL EN 
SPIRITUEEL

en veilige omgeving gecreëerd, waar 
jongeren in de leeftijd van 4 tot 23 jaar 
zich prettig voelen. Er is een structureel 
aanbod voor kinderen van 4 tot 12 jaar, 
zoals de inloop in het jongerencentrum 
voor 12- en 12+ waar, soms thematisch, 
activiteiten plaatsvinden. Deze contacten 
geven een vertrouwensband met kinderen 
en ouders. De activiteiten bieden kinderen 
en jongeren de mogelijkheid om hun 
talenten te ontdekken. Het organiseren 
van activiteiten zorgt voor participatie 
vanuit jongeren. Jongeren worden 
ondersteund om dit te verwezenlijken. 

Zo hebben een aantal jongeren zelf een 
frisfeest georganiseerd waar 60 jongeren 
aan deelgenomen hebben. De doelgroep 
leert omgaan met normen en waarden en 
samenwerken, wat resulteert in positief 
gedrag en preventie. 

Door het organiseren van activiteiten voor 
jonge kinderen, kan door jongerenwerkers 
problematiek vroegtijdig worden 
gesignaleerd en bijgestuurd. Dankzij 
de doorgaande lijn richting 12+, vallen 
jongerenwerkers terug op de eerder 
opgebouwde vertrouwensband om waar 
nodig passende hulp te bieden.
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VERSTERKEN 
GEZONDHEID 

THEMA 3

Doelstellingen:

Bewoners van de gemeente Goes 
worden gestimuleerd en ondersteund 
in het bevorderen van een gezonde 
leefstijl, waarbij het in balans zijn van 
de vijf factoren van de vitale revolutie 
uitgangspunt is.

Een gezonde leefstijl op alle domeinen 
van de vitale revolutie (fysiek, mentaal, 
sociaal, materieel en spiritueel) dragen bij 
aan zelfredzaamheid, zelfontplooiing,
integratie, participatie en socialisatie. De 
focus voor het welzijnswerk ligt hierbij 
op de kwetsbare groepen, voor wie het 
niet vanzelfsprekend is dat ze beschikken 
over algemene gezondheidsvaardigheden, 
waardoor gezonde keuzes gemaakt 
kunnen worden.
 
Om een gezonde leefstijl te ontwikkelen, 
is het van belang om zo jong mogelijk te 
beginnen met bewustwording van gezond 
gedrag en kinderen in aanraking te 
brengen met sport, bewegen en gezonde 
voeding. Hierbij is het van belang om als 
welzijnswerk samen te werken met zoveel 
mogelijk betrokken partijen, zoals het 
onderwijs en de sportverenigingen.

Voorbeelden van inzet op het 
versterken van een gezonde 
leefstijl zijn:

CIOS cluster

Het Cluster Goes draait op dit moment 
een pilot, die bestaat uit een samen-
werking tussen vier organisaties. De 
betrokken organisaties zijn de gemeente 
Goes, CIOS, Omnium en SMWO. Het 
Cluster wordt op dit moment gevormd 
door een groep van acht 3e en 4e jaars 
BOS (Buurt Onderwijs Sport) studenten 
van het CIOS. 

Het Cluster is ontstaan om kortere lijnen 
te creëren tussen de verschillende partijen 
om nauwer samen te werken en beter  
af te kunnen stemmen op het sport- en 
beweegbeleid. De partijen kunnen elkaar 
daarnaast versterken door gebruik te 
maken van elkaars mogelijkheden, kennis, 
kunde en contacten. Bij SMWO worden 
de studenten zo wijkgericht mogelijk 
ingezet ten behoeve van de inwoners van 
Goes. Op alle naschoolse activiteiten zijn 
stagiaires uit het Cluster actief. Verder zijn 
de studenten ingezet op projecten, zoals 
het ‘Beweegmoment’ bij het Gors,  
‘Elke stap telt’, ZV Goes, ‘Citytrainers’, 
de jaaropening Goese Polder en het 
Omniumland.
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Project ‘Goes bezig’

In het project wordt samengewerkt 
met de Hogeschool Zeeland, de GGD, 
gemeente Goes en SMWO. SMWO geeft 
vorm aan de uitvoering van het project, 
waarbij we in het laatste jaar van de 
extra financiering door Fonds Nuts 
Ohra zijn gekomen. De doelgroep van 
het project zijn kwetsbare inwoners. 
Deze zeer kwetsbare mensen hebben 
vaak meerdere problemen op het vlak 
van sociale interacties, gezondheid en 
opvoeding. Hun focus in het leven ligt 
niet vanzelfsprekend op energie steken 
in een gezonde leefstijl, omdat andere 
problemen vaak al alle aandacht van hén 
vragen. De methode, die daarom wordt 
gehanteerd is die van sociale marketing. 
Via aandacht voor andere thema’s, toch 
de focus krijgen op het werken aan 
de eigen gezondheid en die van hun 
kinderen. Het is een succesvolle methode, 
maar de inzet op deze doelgroep vraagt 
veel aandacht en tijd.

Op dit moment zijn er ongeveer 75 
kwetsbare gezinnen in Goes in beeld, 
waarvan 13 gezinnen ambassadeur van 
het project zijn. Zij zetten zich zeer actief 
in als organisator van allerlei activiteiten.

Thema’s als opvoeding en financiën 
geven veel stress, wat de gezondheid 
negatief beïnvloedt. Dit zijn dan ook 
onderwerpen waar de deelnemers zelf, 
met ondersteuning van de betrokken 
welzijnswerkers, bijvoorbeeld een 
bijeenkomt over organiseren. Hierin wordt 
uitdrukkelijk de insteek gekozen om 
deelnemers zelf hun positieve ervaringen 
en eigen oplossingen voor problemen 
op dit vlak, te laten delen. Dit versterkt 
hun eigenwaarde en haalt hen uit de 
slachtofferrol (‘alles in het leven overkomt 
mij’). 

Komend jaar staat borging van de 
resultaten op het programma en is 
het idee om een eindsymposium voor 
professionals te organiseren, omdat het 
project een werkbare methodiek heeft 
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opgeleverd in gezondheidsbevordering 
van kwetsbare mensen.

De Beweegcoach

Sportdeelname van mensen met 
een beperking blijft ver achter op de 
sportdeelname van mensen zonder 
beperking. Om verschillende doelgroepen 
succesvol te bereiken is dan ook elke 
keer een aangepaste aanpak nodig. Meer 
bewegen bereik je niet alleen door te 
vertellen dat het belangrijk is. Voor veel 
mensen is een extra steuntje in de rug 
nodig om naar het beweegaanbod in de 
buurt te gaan. De Beweegcoach zet zich 
hier voor in. 
 
Er is nauw contact met de zorgverleners 
en er is kennis van de lokale sociale 
kaart. De Beweegcoach wordt gevraagd 
mee te denken in nieuwe projecten of 
initiatieven, omdat er kennis is van wat 
speelt binnen de doelgroep en waar 
behoefte aan is. Zoals de ‘Diabetes 
Challenge’, ‘Gezond In’ en ‘In Balans 
valpreventie’. ‘Elke stap’ telt is een 
doeltreffende manier om mensen meer 
te laten bewegen en wordt al een aantal 
jaren succesvol door ons uitgevoerd. 

Ook zijn nieuwe beweeginitiatieven 
ondersteund. Zo is er overleg over het 
project ‘Doortrappen’ om mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig te laten fietsen. Er 
zijn verbindingen met Welzijn op Recept, 
IHB en Goes Bezig.

TRENDS EN 
SIGNALEN

Er is een methode 
ontwikkeld om te werken aan 
gezondheidsvaardigheden van 
kwetsbare mensen, die echter wel 
veel inzet vraagt.

Er is een groeiende behoefte aan 
fietsles.

Er is een groeiende behoefte aan 
bewegen dichtbij huis nu ouderen 
steeds langer zelfstandig thuis 
wonen.

Er is een groeiende behoefte aan 
wandelvrijwilligers.
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Een leefbare omgeving draagt in hoge 
mate bij aan het welbevinden van 
mensen. Door in te zetten op een  
veilige, prettige woonomgeving, wordt  
de sociale cohesie versterkt en bouwen 
we aan een goede sociale infrastructuur. 
Inwoners kennen elkaar, zijn bereid een 
steentje bij te dragen en nemen initiatief 
om hun omgeving veilig en prettig te 
houden. Welzijnswerk heeft hierin een 
belangrijke rol door bewonersinitiatieven 
te ondersteunen, te signaleren, 
activiteiten te ontplooien en contacten te 
onderhouden.

Voorbeelden van werkzaamheden  
op dit thema zijn: 

Project ‘Welkom in de buurt’

Dit project is onderdeel van het 
opbouwwerk en richt zich op alle mensen 
die nieuw komen wonen in een dorp of 
wijk. Er wordt gestart met het project, 
daar waar inwoners worden gevonden 
die dit initiatief willen ondersteunen en 
er aan mee willen werken. Het doel is om 
iedereen die ergens nieuw komt wonen, 
door de medebewoners welkom te laten 
heten, een pakketje aan te bieden vanuit 
de ondernemers van Goes en uit te leggen 
wat er aan activiteiten in de buurt te doen 
is. Dit project zit nog in de initiatieffase, 
maar in twee wijken van Goes zijn 
inwoners ondertussen enthousiast 
geworden om hieraan mee te doen. 

LEEFBARE WIJKEN
EN DORPEN

THEMA 4
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Uiteindelijk is wel het doel om vroegtijdig 
in contact te komen met mensen die 
wellicht ondersteuning nodig hebben of 
zich eenzaam voelen en graag hun sociale 
netwerk zouden willen vergroten in hun 
eigen omgeving.

Wijkgericht werken

Afgelopen jaar is er extra focus 
aangebracht op meer wijkgericht werken. 
Vanuit het transformatieplan van de 
gemeente, is dit thema met verschillende 
samenwerkingspartners uitgewerkt. 
Dit heeft geleid tot het opzetten 
van zogenaamde kernteams in vier 
pilotgebieden, te weten Goes Zuid, Goes 
Oost, Goese Polder en Wolphaartsdijk.

Een kernteam bestaat uit opbouwwerkers, 
de wijkagent en de wijkbeheerder van de 
RWS. 

Op sommige locaties heeft dit geleid tot 
het organiseren van gezamenlijke 
spreekuren of inloopmomenten in wijk/
dorp. Inwoners kunnen hier in gesprek 
over wat zij wensen of willen organiseren 
voor hun eigen leefomgeving. Dit is 
bekend gemaakt door een flyer die per 
gebied huis-aan-huis is verspreid. Succes- 
en belemmerende factoren worden 
hierdoor inzichtelijker als het gaat om 
bewonersparticipatie. Sommige wijken 
staan bol van initiatieven en bereidwillige 
bewoners die mee willen helpen. In 
andere wijken blijft dit wat achter, maar 
overal is er wel een proces in gang gezet 
waarbij inwoners worden geprikkeld om 
na te denken over een veilige en prettige 
leefomgeving en wat zij hierin zelf kunnen 
bijdragen.

Echter moet dit nog breder worden 
onderzocht door met nog meer bewoners 
in contact te komen. Dit is een doorgaand 

proces. Thema’s als opvoeding in de wijk, 
veiligheid, dementievriendelijke wijk of 
de wens tot meer activiteiten voor de 
jeugd, zijn al wel naar boven gekomen en 
inmiddels onder constructie. 

Een belangrijk signaal, wat voor alle 
wijken in Goes geldt, is de overlast 
die wordt ervaren van mensen met 
zogenaamd verward gedrag. Dit geeft 
behoorlijk wat conflicten tussen buren 
of zelfs straten. Daarnaast ontbreekt 
opvolging van signalen van mensen 
die GGZ problematiek ervaren en voor 
overlast zorgen. De ‘aanpak mensen 
met verward gedrag’, geïnitieerd door de 
gemeente, moet hier een antwoord op 
gaan geven.

TRENDS EN 
SIGNALEN

Het welkom heten van nieuwe 
bewoners in wijk/dorp kan 
leiden tot vroegsignalering van 
(individuele) problemen en 
knelpunten; bewoners moeten dit 
wel zelf willen organiseren.

Het wijkgericht werken heeft al 
thema’s per wijk/dorp opgeleverd, 
maar er moet nog meer 
geïnvesteerd worden in contacten 
met bewoners om een zo breed 
mogelijke doelgroep te bereiken.

In de pilotwijken van het project 
Wijkgericht werken, wordt veel 
overlast ervaren van zogenaamde 
verwarde personen, vaak gelinkt 
aan GGZ problematiek.
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KANSRIJKE 
OMGEVING BIEDEN 
AAN DE JEUGD

WELZIJN 
IN DE 
GEMEENTE 
SCHOUWEN-
DUIVELAND

THEMA 1

HOOFDSTUK 3B

Jongeren worden begeleid in het 
aanleren van sociale competenties, 
talentontwikkeling en participatie. Ze 
worden ondersteund in het creëren van 
een veilige sfeer in de wijk/dorp waardoor 
ze opgroeien tot zelfredzame burgers.

Accommodatiegericht 
jongerenwerk

SMWO biedt jongerenwerk aan in 
jongerencentrum 4SD en organiseert 
verschillende activiteiten en workshops 
gericht op het leren van sociale 
competenties en de jongeren laten 
groeien in hun talent. Het jeugd- 
en jongerenwerk werkt volgens de 
presentiemethodiek en bouwt aan de 
relatie met de jongeren. Inmiddels 
weten steeds meer jongeren het 
jongerencentrum te vinden om elkaar te 
ontmoeten of om gebruik te maken van 
de populaire muziekstudio.

In de vakanties worden op diverse plaatsen 
op het eiland, activiteiten voor jongeren 
georganiseerd in samenwerking met lokale 
verenigingen. 

Een deel van de bezoekers (25%) zijn 
jonge statushouders uit voornamelijk 
Eritrea. De jongerenwerkers zetten in 
op het leren van normen en waarden 
in Nederland. Ze proberen hen zo goed 
mogelijk uit te leggen waarom bepaald 
gedrag niet gepast is en hoe dit anders 
kan. Bij problemen wordt er doorverwezen 
naar maatschappelijk werk.

Ambulant jongerenwerk

Ambulant jongerenwerkers zoeken 
individuele jongeren en groepen op in 
hun omgeving waarin zij structureel tijd 
doorbrengen; de zogenaamde hotspots. 
Deze hotspots worden minimaal 2x per 
week bezocht door de jongerenwerkers. Zij 
leggen contact met jongeren, bouwen een 
betekenisvolle relatie op, signaleren



27.

problemen, kansen en behoeften en 
bieden jongeren perspectief. Om een 
groter en breder bereik te hebben, is 
er bewust gekozen om op verschillende 
tijdstippen en locaties ambulante 
werkzaamheden te verrichten. De 
overlastgevende hotspots zijn in 
beeld en de jongerenwerkers zijn 
herkenbaar voor jongeren, bewoners 
en samenwerkingspartners. Er is 
geïnvesteerd in ambulant jongerenwerk 
waarbij een deel van de inzet wordt 
gedaan vanuit het Alcohol en Drugsplan. 
De uitvoering hiervan wordt gedaan in 
samenwerking met Indigo. Doordat de 
beschikbare uren voor de individuele 
jongeren beperkt zijn, wordt er sneller 
doorverwezen naar hulpverlening. Dit 
resulteerde in het afgelopen jaar dat er 
49 jongeren zijn ingebracht in het JPO.  
Door de uitgestrektheid van het eiland 
Schouwen-Duiveland is het niet haalbaar 
voor de jongerenwerkers om overal 
contactmomenten met de jongeren te 
creëren. 

TRENDS EN 
SIGNALEN

Jonge statushouders hebben 
behoefte aan ondersteuning. Voor 
hun ouders zijn er vraagstukken 
rondom opvoeding in Nederland 
versus land van herkomst.

Na de verhuizing van de Calandweg 
naar het Gemeentehuis zijn er 
meer nieuwe verbindingen gelegd 
met organisatie en ketenpartners. 
Signalen worden sneller 
neergelegd en opgepakt door de 
samenwerkingspartners.

Door de spreiding van de kernen op 
Schouwen-Duiveland moet SMWO 
keuzes maken ten aanzien van de 
inzet van jongeren- en opbouwwerk.

Het jongerenwerk verwijst jongeren 
vanwege tijdgebrek sneller door 
naar hulpverlening, waardoor zij als 
gevolg van lange wachtlijsten soms 
afhaken en niet direct hulpverlening 
krijgen.

Sport- en spelactiviteiten

Verspreid over het eiland zijn er na 
schooltijd op diverse schoolpleinen sport- 
en spel activiteiten georganiseerd. Deze 
activiteiten zijn aangeboden in Bruinisse, 
Burgh-Haamstede en op vier scholen in 
Zierikzee voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 
Het doel is om kinderen samen te brengen, 
leuke activiteiten te organiseren, (weer) 
leren samen spelen, succeservaringen 
beleven en hun talent verder te laten 
ontwikkelen. Signalen worden besproken 
met leerkrachten en indien nodig kan er 
worden doorverwezen naar hulpverlening.
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VERSTERKEN 
GEZONDHEID

THEMA 2 bovenmatig alcoholgebruik, drugs, 
overgewicht en depressie.

Preventieve activiteiten ontwikkelen 
en samen uitvoeren met de 
ketenpartners die de gezondheid van 
onze jeugd/jongeren versterken en 
verbeteren.

Gezondheid is de basis voor participatie. 
Het uitgangspunt hierbij is aan te sluiten 
op bestaande structuren, zoals huisartsen, 
onderwijs, het Centrum voor Jeugd en 
Gezin en verbindingen te leggen tussen 
beleidsterreinen (integrale aanpak). 
In de aanpak willen we inzetten op de 
jeugd, volwassenen en ouderen. Speciale 
aandacht is er voor mensen met een 
lage sociale status, omdat gezondheids-
problemen zich in grotere mate bij deze 
doelgroep voordoen. De nadruk ligt op het 
bevorderen van gezond bewegen en het 
tegengaan van (overmatig) alcohol- en 
middelengebruik.

Doelstellingen:

Voorkomen van problemen door 
vroegtijdige signalering en tijdig de 
juiste ondersteuning bieden.

Ketengerichte benadering versterken 
in de zorg en streven naar samen-
werking tussen de nulde en de 
eerste lijn. 

Stimuleren van een gezonde leefstijl 
door het voeren van een goed 
preventief gezondheidsbeleid met 
aandacht voor sport.

Inzoomen op de belangrijkste 
gezondheidsproblemen van 
Schouwen-Duiveland zoals, 
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Alcohol en drugsproject

Alcohol en drugsgebruik blijft een fors 
probleem op Schouwen-Duiveland. 
Samen met Indigo werkt SMWO in het 
alcohol en drugsproject aan preventie. 
Dit doet SMWO in samenwerking met 
andere organisaties zoals de politie, 
Boa’s, basis- en voortgezet onderwijs, 
sportverenigingen en de horeca. Het 
afgelopen jaar zijn 40 leerkrachten van 
Pontes-Pieter Zeeman getraind in het 
herkennen van drugsgebruik bij jongeren. 
Er is een passend programma gemaakt 
voor alle leerjaren en schoolniveaus.  
Het programma is gebaseerd op de 
lesprogramma’s van De Gezonde School 
en Genotmiddelen. Daarnaast is er met 
succes een reeks aan workshops gegeven 
aan de tweedejaars leerlingen.

Een geslaagd evenement is het ‘Turn 
Up frisfeest’ dat op 17 november 2018 
georganiseerd werd in Brogum. Het 
frisfeest was bedoeld voor middelbare 
scholieren in de leeftijd van 12 t/m 18 
jaar. Er werd tijdens het frisfeest geen 
alcohol geschonken en geen reclame 
gemaakt voor alcohol producenten 
of horeca gelegenheden. Het ‘Turn 
Up frisfeest’ werd door 108 jongeren 
bezocht. Om indrinken tegen te gaan 
werden de jongeren aan de deur 
onderworpen aan een blaastest.

Welzijn op Recept

Sinds 2017 wordt het initiatief Welzijn 
op Recept op Schouwen-Duiveland 
uitgevoerd in drie huisartsenposten en 
een praktijk voor fysiotherapie. Artsen 
vinden het doorgaans een mooi project, 
maar verwijzen nog bescheiden door. 
De zichtbaarheid van medewerkers 
van SMWO blijkt in de praktijk een 
essentiële factor te zijn. Naar aanleiding 
van een evaluatie met de huisartsen 

TRENDS EN 
SIGNALEN

De samenwerking met het onderwijs 
en de politie, op het gebied van 
alcohol en drugs, is aanzienlijk 
verbeterd en begint effect te 
sorteren.

Door de aanwezigheid van SMWO 
in praktijken voor huisartsen en 
fysiotherapeuten wordt makkelijker 
doorverwezen naar Welzijn op 
Recept.

is afgesproken dat er in 2019 een 
eilandsafari georganiseerd wordt. ‘De 
Eilandsafari’ heeft als doel om huisartsen 
te laten zien en ervaren wat welzijn kan 
betekenen.
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ZELFREDZAAMHEID
THEMA 3

Doelstellingen:

Het verbinden van kwetsbare en 
sterke burgers.
 
Formele en informele zorg en 
ondersteuning (vrijwilligers/
mantelzorgers) koppelen.

Het welzijnswerk zet in op 
preventie en het versterken van 
participatie door het werven en 
ondersteunen van vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties.

Stimuleren van actief burgerschap.

Het inzetten van niet-actieven als 
vrijwilliger als opstap naar betaald 
werk.

Kwetsbare inwoners zijn minder 
zelfredzaam. Verschillende zaken kunnen 
hiervan de oorzaak zijn, zoals verslaving, 
werkloosheid, schuldenproblematiek, 
psychische problemen, gebrek aan 
mogelijkheden om anderen te ontmoeten 
en beperkte sociale competenties. 
Kwetsbare mensen hebben vaak een 
combinatie van problemen. Gezondheids-
klachten zijn hier meestal onderdeel 
van. Dit leidt tot een hoger gebruik van 
voorzieningen in de gezondheidszorg, 
zoals huisartsbezoek, hulpmiddelen en 
voorzieningen. Het vraagt een bijzondere 
inzet om een effectieve aanpak te 
realiseren omdat de problemen vaak met 
elkaar te maken hebben.

Informatief Huisbezoek

In 2018 zijn 230 inwoners van Schouwen-
Duiveland van 75 jaar of ouder 
geïnformeerd over de mogelijkheid van 
een Informatief Huisbezoek. Daarvan 
zijn 125 adressen (54%) daadwerkelijk 
door vrijwilligers bezocht. Het overgrote 
deel van de bezochte mensen is zeer 
tevreden met het huisbezoek en 
waardeert de informatie die door de 
vrijwilligers is gegeven. In 14 gevallen 
(11%) heeft dit geleid tot een 
doorverwijzing naar het Algemeen 
Maatschappelijk Werk, Vrijwillige 
Thuiszorg of het Steunpunt 
Mantelzorg. Voor de vrijwilligers zijn er 
terugkomdagen georganiseerd waarbij 
ervaring en kennis werd gedeeld.

Postcafé

In samenwerking met de Bibliotheek 
en de Stichting Lezen en Schrijven is 
een Postcafé opgezet met getrainde 
vrijwilligers. In het Postcafé kunnen 
mensen terecht die moeite hebben met 
het lezen of begrijpen van brieven die 
zij krijgen van bijvoorbeeld instanties 
als gemeente, woningcorporatie, 
verzekeringsmaatschappijen en de 
belastingdienst. De doelgroep die gebruik 
maakt van het Postcafé zijn veel status-
houders, maar ook laaggeletterden 
en mensen die bijvoorbeeld na het 
overlijden van hun partner opeens zelf 
de administratie moeten gaan doen. Het 
Postcafé vindt wekelijks plaats in 4SD en 
het afgelopen jaar hebben 65 mensen 
het spreekuur bezocht. Medewerkers van 
SMWO hebben samen met de gemeente 
en Zeeuwland de training ‘Signalering en 
herkenning laaggeletterdheid’ gevolgd.
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Tafelen in de Buurt

Het project ‘Tafelen in de Buurt’, 
dat SMWO samen met het Rode 
Kruis organiseert, blijft zich positief 
doorontwikkelen. Inmiddels wordt er 
op 15 plaatsen in de gemeente door 
vrijwilligers gekookt voor ouderen en/of 
eenzame inwoners van diverse dorpen op 
Schouwen-Duiveland. Op deze wijze kan 
deze doelgroep gemiddeld één keer per 
maand in hun woonplaats terecht voor 
een driegangen menu van €5,00. Per 
locatie zijn er rond de 30 bezoekers per 
keer en in Bruinisse zelfs 60 bezoekers. 
In totaal zijn er meer dan 5.000 bezoekers 
geteld in 2018. Ook is dit jaar benut 
om de locaties te verzelfstandigen. Elke 
plaats kan nu zonder enige subsidie het 
project uitvoeren. De ondersteuning 
en geldelijke subsidie van het Rode 
Kruis stopt per 2019, SMWO blijft de 
vrijwilligers wel bijstaan als zij daarom 
vragen.

TRENDS EN 
SIGNALEN

Er is een groeiende behoefte aan 
laagdrempelige ondersteuning bij 
het lezen van post en invullen van 
formulieren.

Er is bij senioren veel behoefte  
aan activiteiten die gericht zijn op 
ontmoeting zoals ‘Tafelen in de 
Buurt’.
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LEEFBARE KERNEN
THEMA 4

Doelstellingen:

Het welzijnswerk versterkt de 
leefbaarheid en sociale cohesie in wijken 
en kernen door het ondersteunen van en 
deelnemen aan (informele) netwerken.

Door activiteiten wordt ontmoeting tussen 
inwoners mogelijk gemaakt. Actieve 
burgers worden ondersteund bij het 
ontwikkelen van sociaal maatschappelijke 
en culturele initiatieven die hier toe 
bijdragen.

Een leefbare omgeving draagt in hoge 
mate bij aan het welbevinden van 
mensen. Door in te zetten op een 
veilige, prettige woonomgeving, wordt 
de sociale cohesie versterkt en bouwen 
we aan een goede sociale structuur. 
Inwoners kennen elkaar, zijn bereid een 
steentje bij te dragen en nemen initiatief 
om hun omgeving veilig en prettig te 
houden. Welzijnswerk heeft hierin een 
belangrijke rol door bewonersinitiatieven 
te ondersteunen, te signaleren, 
activiteiten te ontplooien en contacten te 
onderhouden.

Opbouwwerk Poortambacht

Poortambacht is een wijk die veel 
aandacht behoeft. Er zijn veel 
huishoudens met een laag inkomen. 
De wijk is uitgestrekt en heeft geen 
duidelijk centrum. In Poortambacht is 
een opbouwwerker van SMWO actief die 
in samenwerking met de wijkbewoners 
en met de woningcorporatie diverse 
activiteiten georganiseerd heeft. Aan de 
hand van een methodiek wordt talent 
aangeboord en worden activiteiten 
gestart. Niet zonder effect! Inmiddels 

is er onder andere een wijkkoor, het 
project Kunstspoor en een Repaircafé. 
Daarnaast wordt er in de wijk samen 
gegeten. Er wordt nu samengewerkt 
met andere organisaties om tot een 
centrale ontmoetingsplaats in de wijk te 
komen. Voor het opbouwwerk wordt het 
dan gemakkelijker om vanuit de wijk te 
werken.

Thuis in de Kern

Het opbouwwerk van SMWO richt zich 
op alle kernen op Schouwen-Duiveland. 
Hoewel het zwaartepunt op de grote 
kernen als Zierikzee en Burgh-Haamstede 
ligt, worden ook positieve resultaten 
in kleinere dorpen bereikt. Zoals in 
Ellemeet waar de opbouwwerker actief 
participeert in de werkgroep ‘Leefbaarheid 
in het dorp’. Inzet en bemiddeling van 

‘ZICHTBAARHEID 
EN PRESENTIE 
IN DE WIJK IS 
ESSENTIEEL IN HET 
WELZIJNSWERK.’
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de opbouwwerker heeft ertoe geleid dat 
de gemeenteraad heeft beslist dat het 
beschikbare geld voor de ontwikkeling 
van een dorpsvisie ook besteed mag 
worden aan een concrete uitvoering van 
een plan. Voor Ellemeet betekent dit 
dat het geld in 2019 direct kan worden 
ingezet om de wens van het dorp te 
realiseren, die is voortgekomen uit een 
lokale enquête: een beweegtuin/speelveld 
voor jong én oud. Het geld hoeft daarmee 
niet in een papieren dorpsvisie te worden 
gestoken, maar kan direct ingezet worden 
om de wensen te realiseren. 

De opbouwwerker heeft in Ouwerkerk 
samen met de dorpsraad een succesvolle 
dorpsenquête gehouden. Vervolgens zijn 
er een aantal werkgroepen in het dorp 
ontstaan die zich over lokale problemen 

TRENDS EN 
SIGNALEN

Met één opbouwwerker is het 
moeilijk om alle bewoners te 
ondersteunen waar dat nodig is. 

In Poortambacht is zichtbaar wat 
het effect is van presentie werken.

en kansen gaan buigen, zoals een nieuwe 
bestemming voor het oude voetbalterrein.

De Inwonerskrant

De 15 vrijwilligers van de ‘Inwonerskrant’ 
zorgen al jaren voor een maandelijkse 
bijlage in Wereldregio. De redactie werkt 
volledig zelfstandig en krijgt vanuit 
diverse hoeken (politiek, organisaties) 
complimenten over de wijze waarop zij 
“gewone” Schouwen-Duivelanders aan 
het woord laten en het feit dat zij tot in 
de haarvaten van de lokale samenleving 
weten door te dringen. Heugelijk feit was 
de viering van de 100ste editie van de 
Inwonerskrant in november 2018.
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TRENDS EN SIGNALEN

Er is een toename van het aantal korte contacten ten opzichte van 2017 met 14%;  
Het aantal deelnemers groepswerk is met driekwart toegenomen ten opzichte van 2017;  
Er is ten opzichte van 2017 een toename van 3% van het aantal trajecten individuele hulpverlening;
Steeds meer problematiek hangt samen met financiële en materiële zaken;  
Er is meer inzet via vrijwillige diensten, zoals ‘de Formulierenbrigade’ en ‘het Postcafé’;  
SMWO wordt ten opzichte van 2017 meer ingezet voor casemanagement.    
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LOCATIES

SMWO Goes
’s-Heer Elsdorpweg 12
4461 WK  GOES

SMWO Schouwen-Duiveland
Laan van Sint Hilaire 2
4301 SH  ZIERIKZEE

Ruilwinkel Goes
Couwervestraat 2
4461 XD  GOES

Jeugdcentrum Goese Polder
Joseph Lunslaan 15
4463 CV  GOES

Jeugdcentrum Goes-West 
Evertsenstraat 15
4461 XN  GOES

Ruilwinkel Zierikzee
Calandweg 1
4301 LW  ZIERIKZEE

Jongerencentrum 4SD
Kaersemakerstraat 27
4301 MA  ZIERIKZEE

WAT WE 
ONTVANGEN ZIT 
IN DATGENE WAT 
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