
Jaarverslag
2017

Sociaal Werk
Oldambt
Gemeente Oldambt



De vrij toegankelijke begeleiding en lichte hulpverlening 
maakt inwoners, dorpen en wijken sterker. Meer gebruik  
maken van algemene voorzieningen en informele zorg 
wordt steeds belangrijker en kan gebruik van duurdere 
zorg uitstellen of verminderen. We werken aan een 
samenleving die voorzieningen en activiteiten ontwikkelt 
en beheert voor individuele inwoners die een steuntje 
in de rug nodig hebben. Licht waar het kan, specialisti-
sche hulp als het nodig is. Daarnaast wordt het collectief, 
de samenwerking tussen bewoners, professionele 
organisaties en de gemeente steeds belangrijker in de 
samenleving. De samenwerking met name met de 

Voedselbank, VKB, Buurtzorg en Leger des Heils is in 
2017 verstevigd.

De medewerkers van SWO werken nauw samen met 
het CJG jeugdteam, stichting MEE, huisartsen/
praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, basis- en 
voortgezet onderwijs, politie, woningbouw coöperaties 
en medewerkers van de gemeente Oldambt.

SWO is in 2017 gestart met het project ‘welzijn op 
recept’, een samenwerking met de praktijk Arts en Zorg 
in Winschoten centrum en Bad Nieuweschans. 
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De medewerkers van Sociaal Werk Oldambt 
staan midden in de lokale samenleving; 
dichtbij inwoners. In twee teams zijn zij 
werkzaam: één boven en één onder het 
Winschoterdiep. Er wordt door verschil-
lende disciplines  zoals opbouwwerkers, 
buurtwerkers en maatschappelijk werkers 
samengewerkt aan het welzijn van de 
 inwoners van  gemeente Oldambt. 



Daarnaast is in 2017 gestart met het versterken van 
het opbouwwerk en is extra geïnvesteerd om het 
gebiedsgericht werken (GGW) te realiseren. 

Scholing
De medewerkers van Sociaal Werk Oldambt hebben in 
2017 diverse trainingen aangeboden gekregen door 
Tinten Training & Advies. Hierdoor kunnen we inhoud 
blijven geven aan ons werk en anticiperen op ontwikke-
lingen op het sociale vlak. 

In 2017 is scholing en training gevolgd op het gebied van 
GGZ, LVB, huiselijk geweld, participatie en ouderen en 
jeugd. Daarnaast was er aandacht voor de versterking 
van de relatie met huisartsen en een basistraining rondom 
“Huiselijk Geweld”. 

Binnen Sociaal Werk Oldambt werken de medewerkers 
aan taakvolwassenheid. Dit houdt in dat medewerkers 
zelfstandig hun taken kunnen uitvoeren en dat zij 
werkzaamheden in een breder maatschappelijk perspec-
tief kunnen plaatsen. We maken gebruik van de Zelfred-
zaamheid Matrix (ZRM). Dit systeem geeft inzicht in de 
leefgebieden waar ondersteuning wordt ingezet, helpt 
bij het maken van een gericht onder steuningsplan en 
geeft een overzicht van behaalde resultaten.

Samenwerking
SWO wil verbindend zijn, samenwerken en andere 
maatschappelijke organisaties faciliteren. Met de 
volgende organisaties is het afgelopen jaar contact 
geweest, zijn intenties uitgesproken tot samenwer-
king en/of is daadwerkelijk samengewerkt:

• Acantus; 
• Accare;
• Adviesraad Campus;
• Alliantie van Kracht tegen armoede; 
• Beweeglink; 
• Broekema personeelsdiensten;
• CJG Jeugteam;
• Diverse afdelingen van de gemeente;
• Dorpshuis de Tille;
• GGD Groningen;
• Groninger Huis;
• Gulden Provincie; 
• Jimmy’s;
• Kledingbank Maxima;
• Kopland; 
• Lentis;
• MEE;
• NOVO;
• Oosterlengte; 
• Roze 50 plus;
• Stichting Amfora (Huislijk Geweld);
• Stichting Neon/Schienvat; 
• Taalhuis;
• Veur Mekoar Westerlee; 
• VKB; 
• VN panel;
• Voedselbank.

Jeugdwerk 
Het jeugd- en jongerenwerk van Sociaal Werk Oldambt 
zet zich in om kinderen en jongeren gezond op te laten 
groeien in een prettige leefomgeving. Jongerencentrum 
’t Spoor is de plek waar jongeren elkaar ontmoeten. Het 
biedt mogelijkheden voor maatschappelijke betrokken-
heid en ervaringsleren. Er is aandacht voor veilig en 
gezond opgroeien, preventie en er worden activiteiten 
georganiseerd. De organisatie van activiteiten en 
deelname aan evenementen gaat in samenwerking met 
jongeren.

Dit is leuk! Dit is leuk! 
(tijdens de kindermiddag)

Julie (8)

Ik kom al jaren bij jullie 
en kan praten over alles, 

jullie zijn er voor mij als ik 
het nodig heb. Kor (21)

Als ik aan het jongerencentrum 
denk, denk ik aan gezelligheid, 
nieuwe mensen leren kennen, 
altijd iemand hebben waarmee 
je kunt praten en superleuke 

activiteiten! Elise (13)

Als ik aan de soos denk, 
denk ik aan een gezellige plek 
waar je altijd naartoe kan als je 
problemen hebt! Waar je kan 

lachen en genieten met 
vrienden! Melanie (14)

Het is altijd gezellig 
in het jongerencentrum!Luca (19)

Kindhulpverlening groepsaanbod
Sociaal Werk Oldambt organiseert samen met 
 welzijnsorganisaties De Badde, Welstad en Compaen 
groepsondersteuning voor kinderen die te maken 
hebben gehad met huiselijk geweld. 
Er is een Kikkergroep (voor kinderen van 4 tot 7 jaar) en 
een groep Vingers in je oren (voor kinderen van 8 tot 12 
jaar). 

Tijdens deze bijeenkomsten praten kinderen over hun 
ervaringen en ze gaan creatief aan de slag. De groep is 
een plek waar de kinderen kunnen laten horen wat zij 



denken, voelen en vinden van wat zij meegemaakt 
hebben. Zij kunnen leren van ervaringen van anderen 
en steun halen uit de verhalen van leeftijdsgenootjes. 
Tijdens deze bijeenkomsten is het doel om kinderen 
handvatten te geven om met hun emoties om te gaan. 
Daarnaast wil SWO hen de mogelijkheid geven om in 
een veilige omgeving een begin te maken met het 
verwerken van hun ervaringen. Ouders worden bij het 
traject betrokken door middel van een ouderbijeenkomst. 

De deelnemende kinderen zijn enthousiast over de 
bijeenkomsten. Ze vinden het prettig om over hun emoties 
te praten in een groep met andere kinderen die te maken 
hebben gehad met soortgelijke situaties. Zij geven ook 
aan dat zij het gevoel hebben niet alleen te zijn en 
blijken het fijn te vinden tips te krijgen over hoe ze met 
hun gevoelens om moeten gaan. Ouders gaven tijdens 
de eindgesprekken aan dat ze merkten dat hun kinderen 
gevoelens beter konden herkennen en benoemen.

In 2017 is er één groep actief geweest. Eind januari 
2018 gaan beide groepen weer van start. 

School als Wijk
Op zeven mbo-locaties in Groningen zijn ‘School als 
Wijk-ondersteuners’ actief. Deze ondersteuners zijn 
hulpverleners die op school ondersteuning en lichte 
hulp bieden aan jongeren en de docenten.

Door middel van School als Wijk wordt er op een 
laagdrempelige manier geprobeerd om problematiek bij 

jeugd voortijdig te signaleren. Wanneer het nodig blijkt 
kunnen zij doorverwezen worden naar de juiste hulp-
verlenende instantie in de regio. 

SWO levert een ondersteuner bij de Campus in 
 Winschoten. Contacten met het onderwijs zijn goed 
en er vindt tweewekelijks overleg plaats met het 
begeleiding advies team (BAT) van de Campus. Er zijn 
korte lijnen met tweedelijns begeleiders, preventie-
medewerkers, de adviseur passend onderwijs, leerplicht- 
en loopbaanbegeleiders. De meerwaarde van deze 
 overleggen is groot. De ondersteuners blijken een spil 
te zijn tussen onderwijs en hulpverlening. Samen met 
het onderwijsteam wordt er meegedacht en geadvis-
seerd om uitval van leerlingen te voorkomen, het 
contact met de leerlingen is daarnaast van groot belang. 
De aanwezigheid op school verlaagt de drempel om 
hulp te vragen bij kleine hulpvragen waardoor grotere 
problematiek voorkomen kan worden. 

Veel leerlingen zijn bij de School als Wijk ondersteuner in 
beeld geweest. Er zijn leerlingen die zichzelf melden of 
zij worden doorverwezen via  tweedelijns begeleiders en 
SLB’ers.

In 2017 bleken veel leerlingen met financiële problemen 
te kampen. Daarnaast zijn er doorverwijzingen geweest 
naar verschillende gebiedsteams, specialistische zorg, 
CJG en vrijwilligersorganisaties. 

Vanaf 2018 gaat ‘School als Wijk’ zich uitbreiden in uren.



Welzijn op Recept
In april 2017 is het project welzijn op recept gestart. 
Het is een initiatief van gemeente Oldambt, Arts en 
Zorg en Sociaal Werk Oldambt. 

Patiënten bij gezondheidscentrum Arts en Zorg aan de 
Nassaustraat/Oldambtplein kunnen gebruik maken van 
‘welzijn op recept’. Zij worden door de huisarts 
doorverwezen naar Marga Hamming, sociaal werker in 
hetzelfde pand. Samen met de patiënt zoekt zij uit wat 
de problemen zijn en hoe die kunnen worden opgelost. 
Problemen met een niet lichamelijke achtergrond, zoals 
financiële en sociale problemen, zijn voor een huisarts 
niet altijd goed te verhelpen of begeleiden. De sociaal 
werker van ‘welzijn op recept’ kan ervoor zorgen dat 
deze patiënten worden ondersteund. Door de korte 
lijnen en prettige samenwerking kan er tussen de 
huisarts en de sociaal werker goed overleg plaatsvinden.

Marga Hamming, sociaal werker van ‘welzijn op recept’: 
“Mensen die gebruik maken van ‘welzijn op recept’ 
hebben onder andere te maken met eenzaamheid, 
depressie, verslaving en financiële problemen. Soms kan 
het voldoende zijn als iemand je helpt je eigen netwerk 
te versterken, contacten met vrienden aan te halen. 
Soms kun je mensen wijzen op activiteiten die voor hen 
georganiseerd worden of begeleiden naar vrijwilligers-
functies. Door de samenwerking met huisartsen en 
praktijkondersteuners kunnen wij de patiënten net iets 
meer bieden. Daar wordt optimaal gebruik van gemaakt.”

Gebiedsgericht Werken
Om meer samenwerking te realiseren met inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties maakt 
gemeente Oldambt gebruik van gebiedsgericht werken 
(GWW). De dienstverlening van de gemeente wordt 
meer afgestemd op de wensen en ideeën vanuit de 
inwoners, op die manier geef je de inwoners meer 
verantwoordelijkheid en invloed. 

GGW denkt mee over antwoorden op sociale vraag-
stukken en gewenste fysieke maatregelen in de directe 
leefomgeving van inwoners. 

Kracht van 
welzijn op recept 

is een luisterend oor, 
zorg op maat, 

motiveren en tijd. 





Jenny Garst, opbouw werker SWO: “De gemeente is 
opgedeeld in 4 gebieden. Elk gebied heeft een ‘eigen’ 
gebiedswethouder, gebieds regisseur en opbouwwerker. 
In het GGW is de gebiedsregisseur een procesbewaker. 
De opbouwwerker heeft een meer ondersteunende rol 
richting organisaties en inwoners.” 

Leo Kampschmidt, gebiedsregisseur gemeente Oldambt: 
“De gemeente, als organisatie, is in staat te luisteren 
naar de samenleving en anticipeert daarop. Als gebieds-
regisseur ben ik, buiten het gemeentehuis, het eerste 
aanspreekpunt voor inwoners en organisaties. Binnen 
de eigen organisatie zoek ik naar afstemming en 
integrale samenwerking.” Jenny Garst: “In de praktijk 
trekken we veel samen op. We onderhouden contacten 
in de dorpen, werken samen met belangenverenigingen 
aan dorpsvisies, leggen verbindingen tussen organisaties, 
initiëren en ondersteunen van participatieprojecten, 
zelfbeheer en -organisatie. Kortgezegd is Leo daarbij 
‘de korte lijn’ richting gemeente en gemeentelijk beleid, 
ik ‘de ingang’ naar welzijn en maatschappelijke participatie.”

Vrijwilligers
Er zijn bijna 300 vrijwilligers actief binnen Sociaal Werk 
Oldambt. Hierbij moet je denken aan: seniorenvoorlich-
ters, vrijwilligers in de vrijwillige thuisondersteuning, 
vrijwilligers in de Vrijwillige Thuishulp en vrijwilligers die 
activiteiten organiseren voor kwetsbare inwoners en 
senioren. Sociaal Werk Oldambt werft en traint haar 
vrijwilligers met veel zorg. 

Maatschappelijke activering
Bij het thema maatschappelijke activering ligt de focus 
op deelname aan het sociaal verkeer. Binnen de 76 
lopende trajecten van Sociale Activering zitten veel 
inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
en beperkingen om tot participatie te komen. 
De samenwerking met de gemeentelijke afdeling 
Werk&Inkomen is in 2017 verstevigd. Daardoor is de 
samen werking met de vrijwilligersvacaturebank versterkt. 

Statushouders
In 2017 zijn er 99 statushouders gehuisvest en 
daarmee    heeft de gemeente Oldambt de door de 
rijksoverheid bepaalde taakstelling gehaald. 

Het huisvesten van statushouders gaat verder dan 
praktische zaken. Het integreren van nieuwkomers is 
een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Niet 
alleen voor de nieuwkomers maar ook voor de overige 
inwoners is dit een belangrijk proces. Dit om zorg te 
dragen voor sociale cohesie en het bevorderen van 
leefbaarheid in de wijken. Eén van de taken van SWO is 
het integreren van statushouders. We proberen nieuw-
komers te koppelen aan integratiemaatjes. Wij geloven 
dat het verenigingsleven en vrijwilligerswerk mooie 
middelen zijn om van elkaar te leren. 

Eén van de statushouder gaf aan dat hij graag vrijwilligers-
werk wil doen. Bij de vrijwillige thuishulp bleek men te 
zoeken naar een vrijwilliger in het tuinonderhoud van 
ouderen. Dit is aan elkaar gekoppeld. Wanneer dit naar 
tevredenheid gaat willen we binnenkort meer nieuw komers 
onderbrengen als vrijwilliger bij de vrijwillige thuishulp. 

Dhr. Modagmesh gaat 3 dagen naar school om in te 
burgeren en helpt daarnaast momenteel 8  ouderen 
met het onderhouden van de tuin. 

Dhr. Modaghmesh: “Op deze manier kom ik vaker 
en beter in gesprek met Nederlanders. Ik kom 
moeilijk in contact met mensen, verder als elkaar 
groeten komen we vaak niet. Nu wel, door het werk 
komen we in gesprek en hierdoor leer ik naast de 
taal veel over de Nederlandse cultuur en gebruiken.” 
Mevr. Kapinga: “Abdullah is heel netjes en aardig en 
we helpen hem graag een stapje verder. Ik moet 
hem nog wel uitleggen wat onkruid is en wat niet, 
maar hij levert heel goed werk. Het is net winter 
geweest, als het weer het niet toelaat om te werken 
kan hij gewoon een kopje koffie komen drinken.”

Door het 
vrijwilligerswerk leer ik 
naast de taal veel over 
de Nederlandse cultuur 

en gebruiken. 
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