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INLEIDING
Voor u ligt de verantwoording van De Badde aan de gemeente Pekela. De rapportage is vernieuwd. De Badde heeft
een nieuw registratiesysteem waardoor het mogelijk is om passende gegevens te genereren en een onderverdeling
naar wijk of buurt te maken. Daarmee is de basis gelegd voor een toekomstbestendige vorm van rapporteren. De
informatie uit het registratiesysteem geeft inzicht in de werkzaamheden van De Badde en het effect van die werkzaamheden op het welzijn van inwoners van Pekela.
In dit document is een eerste aanzet gedaan om invulling te geven aan deze nieuwe vorm van verantwoorden. In het
eerste deel wordt ingegaan op de opdracht die uit drie delen bestaat: diensten op het gebied van niet toewijsbare
Wmo, toewijsbare Wmo, en Jeugd. Daarnaast is een inhoudelijke beschrijving gegeven van alle diensten en is een
overzicht gemaakt van de belangrijkste ketenpartners waarmee wordt samengewerkt. Ook zijn aandachtspunten, die
betrekking hebben op de dienstverlening benoemd. In het tweede deel is aan de hand van beschikbare data Pekela in
beeld gebracht, ook hier worden de bijzonderheden en signalen benoemd. Tot slot wordt informatie over een aantal
ontwikkelingen binnen De Badde gedeeld, waarbij tevens output van tevredenheidsonderzoeken zijn opgenomen.
De rapportage geeft informatie over de afgelopen periode van twaalf maanden. Daarnaast biedt het input voor de
opdracht van 2019. Doorontwikkeling en daarmee het periodiek aanscherpen en opnieuw vastleggen van de opdracht aan De Badde is een doel. Data, praktijkervaringen van medewerkers en inwoners worden hierbij gewogen en
betrokken. De inhoudelijke doorontwikkeling van de opdracht, uiteraard in afstemming met de gemeente Pekela,
zorgt voor een verdere professionalisering van de samenwerking tussen de gemeente in haar rol als opdrachtgever,
en De Badde in haar rol als opdrachtnemer.

1. DIENSTEN DE BADDE
Vooraf

De werkzaamheden van De Badde worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Pekela en zijn verwoord in de
kernpuntenbrief voor 2018. De opdracht bestaat uit drie delen:
niet toewijsbare WMO: wijkgerichte en groepsgerichte werkzaamheden voor inwoners vanaf 18 jaar;
toewijsbare WMO: alle werkzaamheden die worden uitgevoerd voor inwoners vanaf 18 jaar en waar registratie op
individueel niveau plaatsvindt;
jeugd: alle werkzaamheden voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar, zowel preventief als op gebied van individuele
ondersteuning.
Een overzicht van alle diensten, die uit hoofde van deze opdracht zijn uitgevoerd, is als bijlage toegevoegd (Diensten
De Badde, 2018). Voor de verschillende onderdelen zijn beschreven:
het doel;
de doelgroep waarop de dienstverlening van toepassing is;
de werkwijze;
de inzet vanuit De Badde;
het resultaat;
de bijzonderheden.
Daarnaast wordt ingegaan op de specifieke opdrachten die zijn opgenomen in de bijlage van de kernpuntenbrief van
de gemeente, voor zover deze niet zijn opgenomen in het overzicht van de beschreven diensten van De Badde. Er
wordt per deelopdracht ingegaan op de signalen vanuit de praktijk. Deze signalen maken onderdeel uit van het
reguliere overleg met de gemeente en dienen als input voor de aanscherping en doorontwikkeling van de opdracht.

Deelopdracht 1: DIENSTEN NIET TOEWIJSBARE WMO
Vrijwilligerscentrale in oprichting

Er worden voorbereidingen getroffen voor inhoud te geven aan de vrijwilligerscentrale. Vanuit een aantal organisaties
is de wens uitgesproken om de samenwerking op het gebied van vrijwilligerswerk te versterken en de banden aan te
halen. Inmiddels is er een netwerkcafé gestart en worden in het najaar nieuwe initiatieven ontplooid. Ondersteuning
gebeurt vanuit De Badde, zoveel mogelijk met inzet van vrijwilligers. De formele opening van de vrijwilligerscentrale is
in maart 2019 voorzien.

Sociale vaardigheidstraining

Voor mensen met een lichtverstandelijke beperking is een (nieuwe) training voorbereid met als doel de sociale
vaardigheden van deelnemers te vergroten. Dit aanbod voorziet in een behoefte. De training wordt in afstemming
met Compaen uitgevoerd. Zowel inwoners vanuit Pekela als Veendam kunnen deelnemen.
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Signalen

De Badde heeft weinig ruimte binnen de bestaande capaciteit om invulling te geven aan preventieve werkzaamheden
en het ondersteunen en opzetten van initiatieven in de wijk. In 2019 wil De Badde meer inzetten op het bundelen
van krachten van inwoners en het tijdig inspelen op vraagstukken.

Deelopdracht 2: DIENSTEN TOEWIJSBARE WMO
Schuldhulpverlening

In de kernpuntenbrief is voorgesteld dat het doorverwijzen van mensen met betalingsproblemen of problematische
schulden naar de schuldhulpverlening, altijd via de gemeente verloopt. Dit is door de gemeente nog niet definitief als
beleid vastgesteld. De gemeente heeft aangegeven dit op te pakken. Tot die tijd wordt bij situaties van ontruiming
gehandeld volgens de procedure zoals vastgelegd in het convenant met Acantus, VKB en de gemeente. In overige
situaties vindt er afstemming met de VKB plaats.
Ervaringsdeskundige
De methodische aanpak van armoedebestrijding en de wijze waarop deze wordt ingebed in de werkwijze van De
Badde, is beschreven en aangeboden aan de gemeente. Samen met de buurtwerker is de ervaringsdeskundige actief
en/of adviserend op het merendeel van de dossiers waarbij generatie armoede, financiële problematiek of verwante
thema’s een rol spelen.
Voor de door Tinten georganiseerde training worden geen kandidaten vanuit De Badde afgevaardigd.
Vanuit MOVISIE (landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken) wordt
onderzoek gedaan naar de effecten van de inzet van de ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting. Vanuit
De Badde is hiervoor input geleverd, we wachten de onderzoeksresultaten af.
Integrale ouderenzorg
Na formele beëindiging van het programma SamenOud worden de positieve ervaringen geborgd in de reguliere
dienstverlening van De Badde. De verbinding met de huisarts (en POH) is/wordt gezocht zodat deze weet wanneer
De Badde/welzijn kan worden ingezet. Een vervolg hierop wordt door de gemeente in 2019 geïnitieerd. Samen met
Menzis en de gemeenten Veendam en Stadskanaal vindt dan afstemming en overleg met huisartsen plaats, waarin de
verschillende rollen worden uitgelegd.
Met de verschillende gemeenten is tevens afgesproken om gezamenlijk ouderendagen te organiseren onder de naam
(G)oud Gezond. Hierbij wordt inhoud gegeven aan thema’s op het gebied van zelfmanagement. In verband met het
drukke programma in het najaar vindt de eerste dag plaats op 7 februari 2019.
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Signalen

Er is in november een collectief aanbod ontwikkeld in de vorm van een training op het gebied van weerbaarheid.
Veel vrouwen blijken het moeilijk te vinden om op een adequate manier voor zichzelf op te komen of grenzen aan
zichzelf of de ander (veelal partner) te stellen. De training voorziet in een combinatie van fysieke oefeningen en
psychosociale gesprekstechnieken. Deelnemers leren gedrag te herkennen en stappen te ondernemen om
escalatie, veelal geweldsuitingen, te voorkomen. In 2019 start de eerste groep, resultaten worden gerapporteerd.

Deelopdracht 3: DIENSTEN JEUGD
Afgelopen periode is stevig geïnvesteerd in de werkzaamheden op het gebied van jeugd. De onderdelen casusregie
en de herbeoordelingen zijn geïntegreerd en belegd bij medewerkers. Een aantal zaken is geregeld. Onderstaand een
overzicht.
De wachtlijst is inzichtelijk gemaakt, er heeft periodieke terugkoppeling naar de opdrachtgever plaats gevonden.
De bestaande reflectiebijeenkomsten (elkaar feedback en tips geven) met medewerkers van De Badde zijn
aangepast. Naast de integrale vorm, waarin alle medewerkers vertegenwoordigd zijn, wordt ruimte geboden om
het professioneel handelen binnen het jeugddomein te versterken.
De medewerkers werkten in zowel het gemeentelijk Zaaksysteem als in het registratiesysteem van De Badde.
Sinds eind mei 2018 is de nieuwe privacy wet- en regelgeving (AVG) van kracht. De Badde heeft via een notitie de
gemeente gevraagd om het nut en de noodzaak van de registratie van de verschillende onderdelen in het
Zaaksysteem door medewerkers van De Badde te geven. Communicatie over het vastleggen van privacygevoelige
informatie aan cliënten is nu verplicht.
Molendrift heeft, op het gebied van complexe scheidingen, een training gegeven aan maatschappelijk werkers en
jeugdconsulenten. Enerzijds is het doel om vroegtijdig in te kunnen spelen op vraagstukken van ouders die
belemmerend werken bij het proces van scheiden. Anderzijds om adequaat in te kunnen spelen op de complexe
situatie van escalatie. Daarnaast maken we onderdeel uit van een overleg waarin de ketensamenwerking en
preventie rondom complexe scheidingen aan bod komt.
Voor De Badde is het van belang om helderheid te verkrijgen over de inhoud van het onderdeel casusregie en de
continuïteit van de opdracht ervan. Voor het aanscherpen van de inhoud van de opdracht aan De Badde maar zeker
ook voor de inzet van goede kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit. In november 2018 is duidelijk geworden dat het
onderdeel casusregie jeugd voor wat betreft sturing naar de gemeente wordt overgeheveld. Dit betekent dat actuele
vraagstukken op het gebied van de wachtlijst, registratie-vereisten en de invulling van het managersoverleg niet
(meer) door De Badde worden opgepakt. De gevolgen van deze besluitvormig worden begin 2019, in nauwe
afstemming met gemeente, uitgewerkt.
De weerbaarheidstrainingen Rots en Water zijn niet in het overzicht van diensten opgenomen. Deze worden op basis
van de vraag en beschikbare capaciteit aangeboden.

Signalen

Op het gebied van preventieve werkzaamheden voor jeugdigen bestaat de nadrukkelijke wens te investeren. We
signaleren een toename in de vraag naar hulpverlening. Gegeven de kwetsbaarheid van de groep is het direct
inzetten van hulp vaak belangrijk om extra schade te voorkomen. Medewerkers van De Badde fungeren om die
reden als ‘wandelend CJG-loket’. De banden met de scholen en andere partijen zijn geïntensiveerd, we weten
elkaar snel te vinden. Er zijn echter teveel vragen om ons werk naar behoren te kunnen uitvoeren, met inzet van
(te) dure hulp tot gevolg. Een aantal ideeën ter verbetering is inmiddels gedeeld. Het betreft bijvoorbeeld:
- frequentere aanwezigheid op scholen
- aanhalen van verbinding met de huisartsen
- het organiseren van KIES-trainingen
Het organiseren van het jongerenwerk in zowel Oude als Nieuwe Pekela is met de bestaande personele capaciteit
nauwelijks uitvoerbaar. Het inzetten van extra menskracht door vrijwilligers is voor deze doelgroep moeilijk.
Enerzijds omdat er weinig vrijwilligers zijn die belangstelling hebben, anderzijds omdat de praktijk leert dat deze
doelgroep niet makkelijk door vrijwilligers ondersteund kan worden. Vanwege de beperkte personele capaciteit is
het verzoek bij de gemeente neergelegd om de werkzaamheden in één centrum te concentreren.
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Ondersteunen vrijwilligersinitiatieven

De Badde ondersteunt een aantal vrijwilligersinitiatieven. Om helderheid te bieden over de rol van De Badde is
bijgaand overzicht opgesteld.
Overzicht activiteiten Pekela met vrijwillige inzet van inwoners 2018
Activiteiten

Inhoud

Badde
betrokken

Rol van De Badde

Ouderen-activiteiten Zoals dansen, gymnastiek, handwerken en
naaien, volksdansen, zitdansen, schilderen
en biljarten

Ja

Bieden van huisvesting ondersteunen indien nodig. Periodieke
afstemming in platformoverleg

Moedergroepen

Themagerichte activiteiten voor moeders
jonger en ouder dan 27 jaar (2 groepen)

Ja

Faciliteren, ondersteunen,
themagerichte activiteiten

Oranjefonds,
NL doet

Diverse activiteiten of initiatieven in de
wijk

Nee

Ondersteuning indien nodig,
maatwerk

Biljartclub

Biljarten door biljartclub in De Binding en
de Kiepe (2x)

Ja

Faciliteren van ruimte, in beginsel zelfstandig

Eetpunt OP

Organiseren van gezamenlijke maaltijd voor Niet
inwoners (wekelijks) in de Binding
structureel

Ondersteunende rol bij werven
en samenwerkingsvraagstukken
vrijwilligers

Eetpunt NP

Organiseren van gezamenlijke maaltijd
(2x in de week) in de Kiepe

Ja

Ondersteunende rol

Dierenweide

Gemeente, Badde, Cosis werken projectmatig samen (Oude Pekela)

Ja

Samenwerkingspartner.
Vrijwilligers worden geleverd,
ondersteuning voor bestuur
wordt geboden

Web in de wijk

In alle dorpskernen, uitgevoerd door
vrijwilligers

Ja

Ondersteunen bij pr en inzet
materialen, en maatwerkondersteuning

Kidsclub OP

Kinderclub voor 4-12 jaar. Wekelijks
op woensdagmiddag, gemiddeld 20-25
kinderen aanwezig

Ja

Ondersteuning alleen indien
noodzakelijk, faciliteren van
ruimte

Kidz activ NP

Betreft buurtinitiatief. Kinderclub voor
4-12 jaar, wekelijks op woensdagmiddag.
Actieve club in Linked, eerdere Kidsclub is
ter ziele gegaan

Ja

Ondersteuning bij invulling
programma/financiële bronnen
zoeken en facilitering (gebruik
Linked)

Bedankdag
vrijwilligers

Jaarlijkse bijeenkomst met vrijwilligers met
als doel om hen in het zonnetje te zetten
als dank voor alle inspanningen

Ja

Organisatie volledig in handen
van De Badde

Jongerencentra

Bezetting deels door inzet vrijwilligers
(bij voorkeur jongeren)

Ja

Jongeren worden gestimuleerd
zelf een bijdrage te leveren aan
openstelling centra. Met scholen
wordt bezien of stageplaatsen
mogelijk zijn.

Spel-o-theek

Uitleen verzorgen van speelgoed in Oude
Pekela i.s.m. bibliotheek.

Ja

Organisatie is in handen van de
Badde met een sterke rol voor
de vrijwilligers
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2. UITKOMSTEN DIENSTVERLENING
Vooraf

De cijfers die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd zijn gebaseerd op de informatie uit het interne registratiesysteem
van De Badde, op basis van heel 2018. Uitzondering hierop vorm de informatie over het aantal inwoners dat van de
gemeente (GBA) afkomstig is. De informatie wordt gepresenteerd voor Pekela als geheel, waarna bijzonderheden op
het niveau van Oude en Nieuwe Pekela worden vermeld. Voor de interpretatie van de gegevens is een voorbehoud
noodzakelijk. Het is een eerste rapportage op jaarniveau, waarbij de gegevens eerder zijn vastgelegd in een nieuw
registratiesysteem van De Badde. De analyse dient vooralsnog als indicatief te worden gezien.
De gepresenteerde cijfers hebben betrekking op dienstverlening op basis van individuele ondersteuning. Op basis van
aantallen (naar type dienstverlening en type problematiek) en de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM), zijn effecten weer te
geven. Naast individuele ondersteuning worden door De Badde ook collectieve vormen van ondersteuning geboden.
In samenwerking met de universiteit in Tilburg wordt onderzocht op welke wijze effectmeting voor deze vorm van
dienstverlening mogelijk is. In de eerste helft van 2019 wordt de output daarvan verwacht en wordt in juni met de
wethouders en ambtenaren gedeeld.
De beschikbare informatie heeft betrekking op alle inwoners in Pekela waarvoor individuele dienstverlening heeft
plaatsgevonden. Tevens vindt een onderverdeling naar leeftijd plaats. Voor de registratie van gegevens over jeugdigen
wordt beperkt gebruik gemaakt van de ZRM. Er is discussie over een bruikbare ZRM voor jeugdigen. Later in 2018 is
afgesproken dat het hoofddomein wordt geregistreerd, het terrein waarop dienstverlening van toepassing is. Hiervan
is (nog) geen bruikbare informatie beschikbaar.
Naast het interne registratiesysteem van De Badde vond er ten aanzien van jeugdigen ook registratie van gegegevens
voor casusregie in het gemeentelijke Zaaksysteem plaats. Inzage in deze cijfers is niet (meer) mogelijk. Het onderdeel
‘casusregie jeugd’ is met ingang van 1 januari 2019 is overgeheveld naar de gemeente. De bijbehorende systemen
zijn voor De Badde gesloten.
Consistentie in de wijze van registreren en rapporteren maakt het mogelijk om data in de loop van de tijd te analyseren.
Het is daarom belangrijk goede afspraken met de opdrachtgever te maken over het nut en de noodzaak van de
beschikbaarheid van welke gegevens. Daarover vindt met de opdrachtgever intensieve afstemming plaats. De kwaliteit
van de invoer en het registratiesysteem zelf zijn belangrijke randvoorwaarden. Op beide onderdelen is door De Badde
de afgelopen periode stevig geïnvesteerd.

Pekela als geheel
Informatie over aantallen
Frequent
Wijk

Eenmalig

Individueel

Leun/steun

83

26

109

22

131

176

54

230

172

402

Overig

35

12

47

71

118

Totaal

294

92

386

265

651

Nieuwe Pekela
Oude Pekela

Totaal

Info & advies

Totaal

Individuele dienstverlening aan inwoners vindt plaats op drie onderdelen
Trajecten: er vindt een intake plaats, doelen worden geformuleerd waarna een plan van aanpak in overleg met
betrokkene(n) wordt opgesteld en uitgevoerd;
Leun- en steuncontacten: er vindt voor een langere periode een laag frequent contact met betrokkene plaats;
Informatie en advies: er wordt een kortdurend, veelal eenmalig, advies verstrekt
In 2018 zijn in totaal 386 inwoners frequent ondersteund. Hiervan behoren 47 tot de categorie ‘overig’ en zijn niet
naar wijken toebedeeld. Inwoners die anoniem wensen te blijven en dienstverlening aan mensen buiten de
gemeentegrenzen zijn daar de belangrijkste oorzaak van.
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Het aantal trajecten (frequent), gerelateerd aan het aantal inwoners per wijk, geeft bijgaand beeld van Pekela.
Casussen per wijk ten opzichte van bewolking in %
Wijk
Gebiedslaag

Leeftijd
De uitgevoerde individuele dienstverlening, onderverdeeld naar leeftijd geeft onderstaand beeld:
18Traject

18+

0-18

65+

18-65

Totaal

Totaal

Individueel

113

158

18

176

289

Leun/steun

13

50

24

74

87

126

208

42

250

376

Totaal

Het totaal aantal trajecten waarop dienstverlening heeft plaatsgevonden bedraagt 376. Op basis van het inwoneraantal van 12.245 is dit een aandeel van 3,1%Inhoud dienstverlening, aan inwoners vanaf 18 jaar (18+).
De uitwerking is gebaseerd op de informatie van de ‘trajecten frequent’, verder trajecten genoemd. Hiervoor heeft
registratie plaatsgevonden op basis van de ZRM waarbij een score wordt toegekend aan de mate van zelfredzaamheid
op elf domeinen van het dagelijks leven. De ZRM wordt afgenomen aan het begin van een traject (intake) waarbij in
samenspraak met betrokkene een hoofddomein wordt bepaald waarop feitelijke dienstverlening van toepassing is. Bij
afsluiting van het traject wordt wederom een ZRM ingevuld. Een meting ten aanzien van de verandering is mogelijk.
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Hoofddomeinen
100

75

50

25

0
Geestelijke gezondheid

Financiën

Huiselijke relaties

Huisvesting

Dagbesteding

Het meest voorkomende domein waarop de dienstverlening van toepassing is betreft geestelijke gezondheid, gevolgd
door financiën en huiselijke relaties.
Groei per domein
1,5

1,0

0,5

0,0
Dagbesteding

Huisvesting

Huiselijke relaties

Geestelijke gezondheid

Financiën

Op het domein waarop de dienstverlening van toepassing is, vindt een verbetering van de mate van zelfredzaamheid
plaats. In bijgaande tabel zijn de gemiddelden weergegeven. Op het gebied van dagbesteding en huisvesting vindt de
grootste toename plaats: bijna ruim 1 op een schaal van 5 (de ZRM kent vijf niveaus van zelfredzaamheid). Inwoners
zijn na dienstverlening dus meer zelfredzaam.
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Domeinen intake ‘Niet zelfredzaam’ of ‘Acute problematiek’
80

60

40

20

0
Dagbesteding

Geestelijke gezondheid

Financiën

Huisvesting

Huiselijke relaties

De weergave van dit diagram van de ZRM- domeinen laat zien waarop bij de start laag gescoord wordt voor
zelfredzaamheid. Dagbesteding valt daarbij op. Dat is ook het domein waarop dienstverlening plaatsvindt (zie
hoofddomein).
De praktijk leert dat ondersteuning op een bepaald domein van invloed is op een ander. Als bijvoorbeeld inwoners
met schulden de zaken financieel weer op orde hebben, is de wijze waarop de dagbesteding plaatsvindt ook verbeterd.
Stabilisatie, dus een groei van 0, is bij bepaalde vormen van dienstverlening (handhaven of stabiliseren) belangrijk als
doel en als uitkomst van de ondersteuning. Er wordt aan gewerkt om deze informatie voor 2019 separaat inzichtelijk
te maken.
Inhoud dienstverlening, aan inwoners jonger dan 18 jaar (18-)
De uitwerking is gebaseerd op de informatie over ‘trajecten frequent’, verder trajecten genoemd. Er is beperkt een
ZRM score beschikbaar. Er is discussie over een bruikbare ZRM voor jeugdigen. Voor de 2e helft van 2018 is
afgesproken dat het hoofddomein wordt geregistreerd, het terrein waarop dienstverlening van toepassing is.
trajecten
frequent
leun-steun
totaal

18-

0-100+

%

113

289

39

13

87

15

126

376

34

In 34% van alle trajecten wordt ondersteuning geboden aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Bij ‘trajecten frequent’
is dit 39% van het totaal en bij (langdurige) ‘leun-steun trajecten’ 15%.
Individuele trajecten zijn van toepassing op:
casemanagement jeugd
herbeoordelingen ZiN (Zorg in Natura) en PGB
schoolmaatschappelijk werk
kindhulpverlening bij huiselijk geweld
KIES
ondersteuning individueel anders dan hiervoor benoemd.
De aantallen zijn, voor zover beschikbaar, opgenomen in het overzicht ‘Diensten De Badde, 2018’.
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Zwaarte behandelde casussen				

9,9%

Complexiteit behandelde casussen

Zwaar, meer dan 5 gesprekken
Gemiddeld, 2-5 gesprekken

40,7%

33%

54,2%

Zwaar, meer dan 5 gesprekken 12,9%
Gemiddeld, 2-5 gesprekken
Licht, 1 gesprek

Redelijk complex, 2-3 pro

Niet complex, 1 probleem

Licht, 1 gesprek

49,4%

Complex, meer dan 3 prob

12,9%

Complex, meer dan 3 problemen
33%

Redelijk complex, 2-3 problemen
Niet complex, 1 probleem

Voor trajecten op het gebied van jeugd worden zwaarte en complexiteit per casus nader geduid. De zwaarte heeft
betrekking op het aantal54,2%
gesprekken, de complexiteit op het aantal problematieken. Bovenstaande informatie laat zien
dat bij 41% van de gevallen de zwaarte groot is (meer dan 5 gesprekken worden gevoerd). Bij 13% is er sprake van
een hoge complexiteit (meer dan 3 problematieken).
Diversen
Ten aanzien van bovenstaande informatie zijn enige opmerkingen te plaatsen.
Vanaf medio januari is een app geïntroduceerd waarmee medewerkers via hun telefoon op locatie een kort contact
kunnen registreren. Het merendeel van de informatie en adviezen wordt via de app geregistreerd;
Voor trajecten wordt ook op doelscore geregistreerd. Dit gegeven biedt inzage in welke mate het gestelde doel is
gerealiseerd. In 77,1% van de situaties is dat het geval.

12

De Badde

Jaarrapportage 2018

3. KETENPARTNERS
Onderstaand een overzicht van de ketenpartners waar De Badde regelmatig mee samenwerkt.
De gemeente heeft besloten dat de Algemene Voorziening Begeleiding (AV) in de bestaande vorm in 2019 wordt
gecontinueerd. Inhoudelijke doorontwikkeling vindt door De Badde met bestaande samenwerkingspartners plaats
(Cosis, Meander, De Badde en Compaen). Het bestaande convenant wordt voor 2019 aangepast. Het voorzitterschap
van de stuurgroep en de begeleiding van het AVB-team worden door De Badde verzorgd. Humanitas DMH maakte
tot eind 2018 ook onderdeel uit van het samenwerkingsverband maar heeft aangegeven per 1 januari 2019 te
stoppen. De focus van deze organisatie ligt meer op specialistische hulp. De cliënten zijn overgedragen aan de
bestaande partijen.

Menzis

VPTZ

Humanitas

CMO-

Acantus

VKB

Werk & Ink

Afd.Wmo

Meander

Politie

Interpsy

Cosis

VNN

GGD

Elker

Scholen

Lentis

Accare

Molendrift

JB Noord

Veilig Thuis

Belangrijskte samenwerkingspartners De Badde

Werkzaamheden
x

Buurtwerk

x

x

x

1

Ontmoeting
x

Moedergroepen

x
x

Formulierenteam

x

Steunpunt
mantelzorgonderst.

2

x

x

x

Ambulante ondersteuning
jong volwassene
x

x

x

x

x

3

x

Weerbaarheidstrainingen

x

Kies-trainingen

x

Schoolmaatschappelijk werk

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Casus regie

x

x

x

x

x

Kindhulpverlening

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Individuele ondersteuning
diversen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Onafhankelijke
cliëntenondersteuning
4

x
x

x
x

x

Jongerencentra

Herbeoordelingen

x

x

AV

Individuele ondersteuning
en sociaal team

x

x

Steunpunt vrijwiligerswerk

Huiselijk geweld

x

Spreekuur De Kiepe

x

x

x

x

x

x

x

x

Spreekuur De Binding

x

x

x

x

x

x

x

x

1- Niet toewijsbare Wmo
2- Toewijsbare Wmo
3- Jeugd
4- Toewijsbare Wmo en Jeug
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4. ORGANISATIE DE BADDE
Personeel
Capaciteit en flexibele schil
De Badde begon het jaar met een bezetting van 13,58 fte, verdeeld over 19 werknemers. De flexibele schil bedroeg
15,3%. Gedurende het jaar zijn er 2 nieuwe medewerkers bijgekomen en hebben we van 4 mensen afscheid
genomen. Reden van vertrek was de afloop van (tijdelijke) contracten en ontslag vanwege boventalligheid. Eind 2018
was de personele capaciteit 11,31 fte, verdeeld over 17 werknemers met een flexibele schil van 9,8%.
De situatie eind 2018 ziet er als volgt uit:
Soort arbeidsrelatie

Deeltijdcategorie

Totaal

Vast dienstverband

Aantal werknemers

15

Bezetting Fte

10,19

Aantal werknemers

2

Bezetting Fte

1,11

Aantal werknemers

17

Bezetting Fte

11,31

Tijdelijk dienstverband
Totaal

Opbouw personeelsbestand
De leeftijdsopbouw, onderverdeel naar geslacht, ziet er als volgt uit:
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

25 tot
30 jaar

30 tot
35 jaar

35 tot
40 jaar

40 tot
45 jaar

45 tot
50 jaar

50 tot
55 jaar

55 tot
60 jaar

60 tot
65 jaar

65 jaar
en ouder

Leeftijdscategorie
Aantal Mannen

Aantal Vrouwen

Het personeelsbestand De Badde bestaat uit 14 vrouwen en 3 mannen, waarvan 64,7 % tussen de 25 en 50 jaar is.
Daarmee is 35,3% van de medewerkers 50 jaar of ouder.

Ontwikkelen van medewerkers en vrijwilligers
Er wordt continu geïnvesteerd in de kwaliteit van medewerkers. Naast inspanningen voor eigen medewerkers is er
ook aandacht voor de aan De Badde verbonden vrijwilligers.
Medewerkers
Ontwikkeling in het dagelijks werk vindt structureel plaats. Dit gebeurt intern bij teambijeenkomsten waar de
teamleden met elkaar kunnen sparren over de casussen maar ook door het gestructureerd geven van feedback. Deze
vormen van ontwikkeling zijn veelal op de dagelijkse werkpraktijk geënt. Middels leerkringen en themabijeenkomsten
wordt in breder verband op inhoudelijke thema’s kennis gedeeld. Zo is er aandacht geweest voor ‘niet aangeboden
hersenletsel’ en ‘autisme spectrum stoornis’.
Daarnaast worden uitkomsten van in- en externe audits (in verband met de HKZ-certificering) besproken. In 2018
was het onderdeel ‘kwaliteit klantdossier’ een belangrijk thema. De interne audit wees uit dat kwaliteitsverbeteringen
noodzakelijk waren. Om die reden hebben alle medewerkers de training Klantdossier gevolgd. De registratievereisten
voor de verschillende vormen van dienstverlening zijn aan de orde geweest, evenals de wijze waarop geregistreerd
moet worden. Uiteraard blijft het klantdossier de komende jaren een belangrijk onderwerp dat gevolgd en geëvalueerd wordt.
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In verband met wetgeving op het gebied van gegevensuitwisseling (de AVG) is
door iedereen een training op het vlak van informatiebeveiliging gevolgd.
Andere uitgevoerde trainingen zijn de klantgerichtheidstraining, BHV
(herhaling) en de basis- en verdiepingstraining ‘Beroepscode en tuchtrecht SKJ’.

‘Medewerkers
en vrijwilligers
worden regelmatig
bijgeschoold’.

Iedere medewerker van De Badde heeft een standaard aantal opleidingen
gevolgd. Doel daarvan is dat betrokkenen zijn toegerust op een aantal thema’s
en in staat zijn om invulling te geven aan vroegtijdige en adequate signalering.
Dit omvat basistrainingen op het gebied van LVB, Jeugd, Participatie, GGZ,
Ouderen, Samenlevingsopbouw. Daarnaast behoren ook de introductietraining
huiselijk geweld (signaleren van geweld bij afhankelijkheidsrelaties) en Signs of
Wellbeing tot het (verplichte) basispakket. Naast een voorgeschreven pakket
zijn er in 2018 een aantal trainingen door verschillende medewerkers gevolgd,
op basis van de individuele ontwikkeling en/of het uitbouwen en/of verdiepen van kennis en expertise:
Experttraining samenlevingsopbouw
Multifocus opleiding, voor systeemgerichte interventies bij huiselijke geweld
Complexe scheidingen (preventieve aanpak)

Het afgelopen jaar is geconstateerd dat er binnen De Badde behoefte is aan trainingen op het gebied van suïcidepreventie en omgaan agressie. In 2019 wordt hieraan inhoud gegeven.
Vrijwilligers
Op basis van de vraag worden voor vrijwilligers maatwerk trainingen verzorgd. In 2018 hebben verschillende
vrijwilligers onderstaande trainingen gevolgd:
Communicatie
Eigen grenzen stellen
Omgaan met agressie
Omgaan met financiële problemen

Klanttevredenheidsonderzoek
Voor cliënten
De mening van klanten is voor De Badde belangrijk. Eind 2018 is gestart met het eerste onderzoek. Bij het sluiten
van deze rapportage is een te geringe response geweest om deze op te nemen in de rapportage. In de eerste helft
van 2019 worden de cijfers gepresenteerd.
Voor samenwerkingspartners
Niet alleen de mening van klanten, ook de ervaringen van samenwerkingspartners zijn van belang. Er zijn 20 enquêtes
verstuurd, met een response van 50%. Het rapportcijfer voor de algemene samenwerking is een 8,5.
v3: Ik vind de medewerker(s) van de Badde (1=helemaal niet van toepassing, 5= helemaal van toepassing) (n=10):
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Als het gaat over de samenwerking in netwerken/samenwerkingsverbanden, hoe tevreden bent u dan over De Badde met
betrekking tot:

Als het gaat over de samenwerking m.b.t. individuele klanten, hoe tevreden bent u dan over de Badde wat betreft:

Hoe tevreden bent u over:
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v21: Bent u tevreden over de algemene informatieverstrekking doo de Badde? (n=10)

Over het algemeen is men zeer tevreden over de samenwerking. De ketenpartners vinden de medewerkers
professioneel, professioneel, verbindend en resultaatgericht. Ze zijn bijvoorbeeld erg tevreden over het nakomen van
de afspraken door de medewerkers en de bereikbaarheid via de mail.

Aandachtspunten overig
De Badde heeft voor 2018 een begrotingstekort. Per kwartaal wordt door ons de stand van zaken gerapporteerd en
wordt de rapportage in het bestuurlijk overleg besproken. Eerder is de status voor het eerste en tweede kwartaal in
een notitie verwoord en aangeboden.
De huisvestingskosten van de Badde zijn in verhouding tot vergelijkbare welzijnsorganisaties hoog. Enerzijds wordt dit
veroorzaakt door hoge kosten voor huur, anderzijds doordat gebruik wordt gemaakt van een viertal locaties. Een
herbezinning is van belang, mede in relatie tot de ontwikkeling van de Algemene Voorziening (AV) waarin wensen zijn
om plaatsen voor ontmoeting en activering uit te breiden. Vanuit de AV is een notitie opgesteld die ambtelijk wordt
besproken en vervolgens wordt aangeboden voor bestuurlijk overleg.
Vanuit De Badde zijn twee medewerkers met een ID-baan actief. Zij verrichten voornamelijk werkzaamheden op het
gebied van beheer. Beide contracten eindigen (in resp. 2018 en 2019) als gevolg van pensionering. Een vervolginzet
van capaciteit ten behoeve van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft onze voorkeur. Voor de
ID-banen vindt (deels) loonkostensubsidie plaats.
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5. VOORUITBLIK 2019
Diensten niet toewijsbare WMO
De Badde heeft weinig ruimte binnen de bestaande capaciteit om invulling te geven aan preventieve werkzaamheden en het ondersteunen en opzetten van initiatieven in de wijk. In 2019 wil De Badde meer inzetten op het
bundelen van krachten van inwoners en het tijdig inspelen op vraagstukken.

Diensten toewijsbare WMO
Na formele beëindiging van het programma SamenOud worden de positieve ervaringen geborgd in de reguliere
dienstverlening van De Badde. De verbinding met de huisarts (en POH) is/wordt gezocht zodat deze weet
wanneer De Badde/welzijn kan worden ingezet. Een vervolg hierop wordt door de gemeente in 2019 geïnitieerd.
Samen met Menzis en de gemeenten Veendam en Stadskanaal vindt dan afstemming en overleg met huisartsen
plaats, waarin de verschillende rollen worden uitgelegd.
Met de verschillende gemeenten is tevens afgesproken om gezamenlijk ouderendagen te organiseren onder de
naam (G)oud Gezond. Hierbij wordt inhoud gegeven aan thema’s op het gebied van zelfmanagement. De eerste
dag staat gepland op 7 februari 2019.
Er is in november een collectief aanbod ontwikkeld in de vorm van een training op het gebied van weerbaarheid.
Veel vrouwen blijken het moeilijk te vinden om op een adequate manier voor zichzelf op te komen of grenzen aan
zichzelf of de ander (veelal partner) te stellen. De training voorziet in een combinatie van fysieke oefeningen en
psychosociale gesprekstechnieken. Deelnemers leren gedrag te herkennen en stappen te ondernemen om
escalatie, veelal geweldsuitingen, te voorkomen. In 2019 start de eerste groep, resultaten worden gerapporteerd.
Door het overhevelen van het onderdeel casusregie jeugd voor wat betreft sturing naar de gemeente worden
actuele vraagstukken op het gebied van de wachtlijst, registratie-vereisten en de invulling van het managersoverleg
niet (meer) door De Badde opgepakt. De gevolgen van deze besluitvormig worden begin 2019, in nauwe
afstemming met gemeente, uitgewerkt.

Uitkomsten dienstverlening
De gepresenteerde cijfers hebben betrekking op dienstverlening op het vlak van van individuele ondersteuning. De
Badde biedt ook collectieve vormen van ondersteuning geboden. Samen met de universiteit in Tilburg wordt
onderzocht op welke wijze effectmeting voor deze vorm van dienstverlening mogelijk is. De output hiervan wordt
in de eerste helft van 2019 verwacht en wordt in juni 2019 met de wethouders en ambtenaren gedeeld.

Ketenpartners
De gemeente heeft besloten dat de Algemene Voorziening Begeleiding (AV) in de bestaande vorm in 2019 wordt
gecontinueerd. Inhoudelijke doorontwikkeling vindt door De Badde met bestaande samenwerkingspartners plaats
(Cosis, Meander, De Badde en Compaen). Het bestaande convenant wordt voor 2019 aangepast. Het voorzitterschap van de stuurgroep en de begeleiding van het AVB-team worden door De Badde verzorgd. Humanitas DMH
maakte tot eind 2018 ook onderdeel uit van het samenwerkingsverband maar heeft aangegeven per 1 januari
2019 te stoppen. De focus van deze organisatie ligt meer op specialistische hulp. De cliënten zijn overgedragen
aan de bestaande partijen.
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Diensten op het gebied van niet toewijsbare Wmo
Dienst

Doel

Doelgroep

Werkwijze

Buurtwerk

Bevorderen van de leefbaarheid in de wijken.

Alle inwoners.

Ondersteunen van bewonersinitiatieven en
vrijwillige activiteiten. Op onderdelen heeft De
Badde een betrokkenheid. Voor een overzicht
wordt verwezen naar de bijlage (Overzicht activiteiten Pekela met vrijwillige inzet inwoners)

Ontmoeting

Het organiseren van een
laagdrempelige voorziening
die mensen de mogelijkheid
biedt om andere mensen te
ontmoeten en vraagstukken
te bespreken.

inwoners die behoefte hebben aan ontmoeting en/of lichte
vorm van begeleiding
(niet zijnde AV).

In De Binding en De Kiepe is de mogeijkheid
dat mensen deelnemen aan ontmoetingsactiviteiten. Uitgangspunt is dat mensen veilig landen, er gepaste aandacht is en dat activering
plaatsvindt. Betrokkenen worden zelf ingezet
bij diverse activiteiten. Twee wekelijks wordt
een maaltijd aangeboden (mawo) in De Kiepe,
wekelijks in de Binding (wo).

Moedergroepen

Versterken opvoedkracht van
moeders, versterken steunende netwerken en bevorderen
sociale activering.

Moeders met vraagstuk over zichzelf en/
of kind(eren).

Betreft 2 groepen: met moeders ouder en
jonger dan 27 jaar. In wekelijkse bijeenkomsten
zijn vraaggerichte thema’s op het gebied van
opvoeden, gezonde voeding, financiënonderwerp van gesprek en worden activiteiten
ondernomen. De talenten van de moeders
worden in het programma gebruikt.

Formulierenteam

(Financieel) zelfredzaam zijn,
met ‘administratie op orde’ als
aanleiding.

Alle inwoners.

Wekelijkse inloop (di en do-ochtend). Adviseren en helpen bij invullen documenten en bij
te ondernemen vervolgacties. Principe eerst
zelf, daarna kan daadwerkelijk ondersteuning
worden geboden. Veelal meervoudig contact
met betrokken inwoner. Met team van De
Badde vindt regelmatig afstemmingsoverleg
plaat

BW = Buurtwerk, BMW = Buurt Maatschappelijk Werk
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Diensten De Badde 2018
Inzet

Resultaat periode jan - jun 2018

Bijzonderheden

BW en BMW (Rebecca-ook mantelzorg- 8 uur Trees en
Annemiek).

Vast gezicht als aanspreekpunt voor vragen en
vraagstukken van inwoners en betrokken partijen.
Initiatieven zijn ondersteund, inwoners geholpen.

(te) Beperkte capaciteit om daar invulling aan te
geven.

BW en vrijwilligers.

Integraal onderdeel van dienstverlening van De
Badde.

BW en vrijwilligers.

De moeders voelen zich gesteund, zelfvertrouwen
wordt verstevigd. Er zijn 2 verschillende groepen
actief met resp. 7 en 14 deelnemers.

Behoefte aan instroom van betrokkenen naar werk
is groot. Er wordt maatwerk geleverd mbt dit thema: zoals training schrijven sollicitatiebrief.

Bemensing volledig
door drie vrijwilligers
(met, voor en door
inwoners).

Veel vragen gerelateerd aan schulden, complexe
teksten die moeilijk te begrijpen zijn (zoals van
SVB, toeslagen, belasting, aanvragen bijstand of
WW). Belangrijkste instroom vanuit De Badde zelf
en Sociale Dienst. Mensen weten loket steeds beter te vinden. Doorverwijzen vindt plaats: taalhuis,
VKB, rechtshulp en De Badde. Er zijn 253 vragen
via spreekuur gekomen, waarvan het merendeel
over kwijtschelding.

Na succesvolle start in Pekela is deze voorziening
ook in Veendam opgetuigd. Nauwe afstemming
ikv OZB met gemeente. Vrijwilliger volgt training
vanuit De Badde ‘schuldhulpverlening en WFT’.
Diensten op het gebied van niet toewijsbare Wmo
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Diensten op het gebied van toewijsbare Wmo
Dienst

Doel

Doelgroep

Werkwijze

Steunpunt
vrijwilligerswerk

Inwoners stimuleren en
ondersteunen om vrijwilligerswerk te doen.

Alle inwoners.

Coördinatie van alle zaken mbt vrijwilligerswerk zoals beleid, verzekeringen, en verkrijgen toestemming. Het matchen van vraag en
aanbod door individueel maatwerk te bieden
vanuit perspectief vrijwilliger alsook betrokken
organisaties. Er vindt 2 keer per week een
spreekuur plaats (13.30 - 15.30 op vr in de
Binding en op di in de Kiepe). Jaarlijks wordt
de vrijwilligersbedankdag georganiseerd.

Steunpunt
mantelzorg
ondersteuning

Ondersteunen en ontlasten
van mantelzorgers.

Alle inwoners.

Verstrekken van informatie, ondersteuning,
educatie bieden van advies.

Huiselijk geweld

Stabiliseren van de situatie/
relatie na huiselijk geweld,
zowel op korte als op lange
termijn.

Inwoners die betrokken zijn bij huiselijk
geweld.

Systeemgerichte aanpak waarbij veiligheidsafspraken met betrokkenen worden gemaakt,
doelen worden geformuleerd om te komen
tot een stabiele huiselijke relatie. Er is een
coördinator huiselijk geweld binnen het team
van De Badde.

Algemene Voorziening Begeleiding
(AV)

Zelfredzame inwoners, die
naar vermogen participeren.

inwoners die een
vorm van begeleiding
nodig hebben en op
basis van de vraag
wel of niet in aanmerking komen voor een
maatwerkvoorziening.

Op basis van een keukentafelgesprek en
vervolgens lichte toets (ZRM) wordt invulling
gegeven aan passende dienstverlening. Betreft
een samenwerkingsverband waar integrale
dienstverlening met Cosis, Humanitas DMH
en Meander plaatsvindt, in nauwe afstemming
met gemeente/Wmo.

Ambulante
ondersteuning
jong volwassenen
(merendeel 18+)

Weerbare, actieve en zelfredzame jongeren (15-27
jaar) die zelfstandig wonen en
functioneren in de samenleving en een startkwalificatie
bezitten.

Jongeren met multi
problem ervaringen,
zonder vormen van
indicatie.

Ambulante begeleiding van jongeren, met
ondersteuning op het gebied van participatie
in onderwijs of werk, aangaan van nieuwe en
veranderende relaties in het gezin, omgaan
met autoriteit en instanties, financiën op orde
en zorgdragen voor de woon- en leefsituatie,
seksualiteit. Daarnaast wordt aandacht besteed aan opbouwen en onderhouden sociale
contacten.

Individuele
ondersteuning
diversen en sociaal
team

Zelfredzame participerende
inwoners.

Alle inwoners.

Ondersteunen inwoners op alle (ZRM) leefgebieden. Toeleiding door partners, via signalen
uit de wijk, huisartsen, dreigende ontruimingen
(Acantus). Bijdrage in sociaal team Pekela.

BW = Buurtwerk, BMW = Buurt Maatschappelijk Werk
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Diensten De Badde 2018
Inzet

Resultaat periode jan - jun 2018

Bijzonderheden

BW in combinatie
met vrijwilligers die
spreekuren bemensen.

Wekelijk 5-6 gesprekken. Aantal matches verloopt
via de site vrijwilligersgroningen.nl. Er zijn trainingen voor vrijwilligers georganiseerd: * grenzen
stellen * herkennen LVB * herkennen GGZ

Er vinden locatiebezoeken plaats daar waar vrijwilligers actief zijn. Deelname aan provinciaal overleg.
Er hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden van
het vrijwilligerscafé.

BW en vrijwilligers.

Tijdens casuistiekbespreking teambreed is mantelzorg onder de aandacht, zonodig vindt er een
huisbezoek plaats. In november is de dag van de
mantelzorg georganiseerd, samen met het Dollard
College.

Oprichting expertisecentrum is eerder als opdracht
beschreven, vervolg in 2019. Deelname expertteam jonge mantelzorger (provinciaal) ter bevordering ondersteuning jonge mantelzorger.

BMW en BW.

Er zijn 12 casussen, aangemeld via Veilig Thuis, opgepakt. Via verschillende wegen komen de zaken
binnen. Cliënten melden zich ook rechtstreeks bij
de Badde.

Na een terugval van het aantal zien we langzaam
weer een stijging van het aantal meldingen via het
coördinatiepunt van Veilig Thuis. Nog steeds is dit
minder dan voorgaande jaren. Er wordt gewerkt
aan een vernieuwde route huiselijk geweld en
kindermishandeling. de Badde denkt hierin mee in
samenwerking met de gemeente, Veilig Thuis en
Compaen.

BMW en BW.

In deze periode zijn voor de gehele AV 237 hulpvragen geregistreerd waarvan 35 zijn opgepakt
door De Badde.

Zichtbaarheid van deze voorziening is een punt
van aandacht. De inloop in de Binding wordt goed
bezocht maar behoeft uitbreiding, zowel op gebied
van activiteiten alsook de fysieke omgeving zelf.

BMW.

Er is voor 3 jong volwassenen een leun- en steuncontact georganiseerd, de intensievere begeleiding
is afgesloten. Daarnaast is voor 3 betrokkkenen
het traject volledig afgerond. Een viertal betrokkenen wordt ondersteund, er is sprake van een
wachtlijst (zie bijzonderheden).

Er is bezuinigd op woonbegeleiding. Vanuit BMW
wordt deze functie ingevuld, er is een grote
behoefte. Ultimo 2018 stonden 5 jongeren op de
wachtlijst.

BMW en BW.

In eerste helft totaal 386 trajecten ondersteund.

We zien een toename van de vraag naar buurtbemiddeling.
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Diensten op het gebied van Jeugd
Dienst

Doel

Doelgroep

Werkwijze

Jongerencentra
Linked en Ons Stee

Aanland- en ontmoetingsplek
voor jongeren in veilige omgeving waarin ruimte is voor
ontwikkeling en ontplooiing.

Jongeren (12-21 jaar).

Accomodatiegebonden jongerenwerk, met,
door en voor jongeren: organiseren van activiteiten en themabijeenkomsten. Maatwerk
wordt op basis van de vraag geboden. Beide
centra op di, do en vr geopend van 15.00 17.00 en 19.00 - 22.00 uur. Do alleen avond
ivm aanwezigheid overleg mdw.

KIES-trainingen

Versterken van competenties
(omgaan met schuldgevoel en
probleemgedrag, versterken
communicatievaardigheden)
van het kind in situatie van
echtscheiding.

Kinderen op basisschool (groep 4 t/m
8) die betrokken
zijn bij situatie van
echtscheiding.

Trainen van kinderen in groepsverband, gedurende 8 weken in wekelijkse bijeenkomsten op
school. Leren van elkaar en delen van ervaringen zijn belangrijke componenten. Vooraf vindt
ouderinformatiebijeenkomst plaats, achteraf

Schoolmaat
schappelijk werk

Signalen van kinderen
vroegtijdig oppakken zodat
kinderen zich goed kunnen
ontwikkelen.

Kinderen op het
basisonderwijs en
Dollardcollege.

Door vaste contactpersoon en contactmomenten op school wordt relatie opgebouwd met
leerlingen en ouders. Professionele afstemming vindt plaats met leerkrachten en IB-er in
het bijzonder, samenwerking met GGD.

Herbeoordelingen
jeugd (PGB en ZiN)

Evalueren en beoordelen
van huidige ondersteuning
van kinderen, en zorgdragen
voor inzetten van passende
ondersteuning indien van
toepassing.

Kinderen waarvoor
PGB-of ZiN hulpverlening van toepassing
is en waarbij de indicatieperiode eindigt.
(kinderen: 0-18, én in
situatie van verlengde
jeugdwet).

Met ouders en kind wordt bestaande inzet
geëvalueerd. Aanwezigheid van ketenpartners
is daarbij een optie. Advies wordt opgesteld
en ter toetsing aangeboden aan de gemeente
(gemandateerde professional).

Casusregie

Ouders hebben regie, of
coördinatie is noodzakelijk
ivm complexiteit van aard en
omvang hulpvraag (en betrokken partners).

Ouders en hun kinderen.

Afstemmen en coördineren van hulp en
ondersteuning door (zorg)overleggen (soms
op verzoek van ketenpartners), en voeren van
(tussentijdse) evaluaties. Voorlichting geven
aan ouders over keuzemogelijkheden voor
inzet van hulpverlening.

Kindhulpverlening

Kindhulpverlening Vergroten
weerbaarheid van kinderen in
situaties van huiselijk geweld.

Kinderen die getuige
zijn van, of betrokken zijn geweest bij
huiselijk geweld.

Individueel: gesprekken met kinderen met
ondersteuning waar nodig, door andere professional dan degene die ouders ondersteunt.
Groepstraining: aanbod Vingers in je Oren
(8-12 jaar), Kikkergroep (4-7 jaar) die samen
met Veendam, Oldambt en Stadskanaal wordt
georganiseerd.

Individuele
ondersteuning
diversen

Kinderen die veilig opgroeien
en zich optimaal ontwikkelen.

Kinderen (0-18).

Vraagverheldering vanuit systeemgerichte
benadering. Indien van toepassing preventieve
inzet, zonodig inzet jeugdhulpverlening (geïndiceerde zorg via gemeente, door gemandateerde professional). Er wordt samen met ouders
een passend hulpverleningsplan opgesteld
(gezinsplan). Afstemming met betrokken ketenpartners vindt plaats.

BW = Buurtwerk, BMW = Buurt Maatschappelijk Werk
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Diensten De Badde 2018
Inzet

Resultaat periode jan - jun 2018

Bijzonderheden

BW.

Aantal bezoekers gemiddeld 30 per keer, bij
beide centra. Er zijn duidelijke regels die worden
nageleefd, overlast drugs alcohol is nauwelijks nog
aanwezig.

Vervult belangrijke functie, een toenemend aantal
jonge kinderen bezoekt de centra. Er is een
behoefte om invulling te geven aan ‘straatwerk’, is
geen capaciteit voor

BW (gecertificeerde
Kies-coaches)

Betreft een effectieve (bewezen) interventie die
oa leidt tot verminderen schuldgevoel, probleemgedrag en de communicatie met ouders verbetert.
Het aantal trainingen en deelnemende kinderen
en ouders is ten tijde van het optekenen (nog) niet
bekend.

Het resultaat wordt in het bestuurlijk overleg
toegevoegd.

BMW met contactpersoon op alle
scholen.

Maakt onderdeel uit van het totaal aantal trajecten
Jeugd. Er worden acties ondernomen om deze
nader te kunnen specificeren. Er is een stevige
vertrouwensrelatie opgebouwd.

BMW, met aandachtsgebied jeugd
(SKJ geregistreerd)

Gedetailleerde informatie (zoals doorverwijzingen)
is beschikbaar bij gemeente zelf. Geregistreerd
in het Zaaksysteem en Suite voor Jeugd. Deze
vorm van ondersteuning is 2 keer door De Badde
geboden.

BMW, met aandachtsgebied jeugd
(SKJ geregistreerd).

Ouders hebben zelf weer regie over de hulpverlening van hun kind. Of casusregie is afgebouwd
omdat effectieve hulpverlening is geboden. Voor
39 casussen is casusregie uitgevoerd.

Onderscheid casusregie regulier en veiligheid is
onduidelijk. In de praktijk worden casussen ogv
veiligheid bij Compaen belegd. Notitie met verzoek
om verheldering is aangeboden bij gemeente.

BMW (gecertificeerd
voor kindhulpverlening).

Er zijn 3 kinderen individueel ondersteund.

Onderscheid casusregie regulier en veiligheid is
onduidelijk. In de praktijk worden casussen ogv
veiligheid bij Compaen belegd. Notitie met verzoek
om verheldering is aangeboden bij gemeente.

BMW, afhankelijk
van complexiteit kan
inzet van SKJ-geregistreerde medewerker plaatsvinden.

Passende hulp wordt geboden, dit is voor 98 trajecten uitgevoerd.
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Diensten op het gebied van toewijsbare Wmo en Jeugd
Dienst

Doel

Doelgroep

Werkwijze

(Onafhankelijke)
cliëntonder
steuning

Inwoners ondersteunen bij
het verkrijgen van passende
zorg of ondersteuning.

Alle inwoners.

Inwoners ondersteunen bij gesprekken, met
hulpverlening of vormen van ondersteunen en
bij aanvragen van voorzieningen. De praktijk
leert dat het veelal gaat om goede vraag
verheldering. Deze dienstverlening is ook op
kinderen van toepassing.

Spreekuren De
Binding

Zelfredzame, participerende
inwoners.

Alle inwoners.

Laagdrempelige toegang: er vindt vraag
verheldering plaats en waar mogelijk wordt
direct ondersteuning geboden.Indien nodig
vindt passende verwijzing plaats en/of wordt
vervolgondersteuning geboden.

Spreekuren de
Kiepe

Zelfredzame, participerende
inwoners.

Alle inwoners.

Laagdrempelige toegang: er vindt vraag
verheldering plaats en waar mogelijk wordt
direct ondersteuning geboden.Indien nodig
vindt passende verwijzing plaats en/of wordt
vervolgondersteuning geboden.

BW = Buurtwerk, BMW = Buurt Maatschappelijk Werk
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Diensten De Badde 2018
Inzet

Resultaat periode jan - jun 2018

Bijzonderheden

BMW, in samen
werking met
Compaen in
Veendam.

20 Geregistreerde trajecten. Aanvraag voorzieningen Wmo, bemiddeling bij beëindiging indicaties
of andere vormen van zorg, zoeken naar passende
ondersteuning (alle, dus alle regimes). Bewustwording inwoners over mogelijkheden maar ook
onmogelijkheden van voorzieningen en eigen
verantwoordelijkheid daarin is een terugkerend
thema voor gesprek.

Zichtbaarheid en informatie over mogelijkheden
van deze dienst, met name aan inwoners, vraagt
aandacht. Er is een werkgroep geformeerd die in
oktober resultaten oplevert en implementeert.

BW en BMW gedurende openingstijden
en inzet bij vervolgondersteuning. Voorziening wordt samen
met ketenpartners
ingevuld (Wmo,
Meander thuiszorg,
Cosis, Interpsy)(allen)

Kortdurend advies, cliënt is direct geholpen. Voor
vervolg wordt traject ingezet (zie aantallen ondersteunde trajecten). Openingstijden: dagelijks 09.00
- 10.00 uur.

Bij integraal spreekuur met partners in de Binding
laten steeds meer partners het afweten, vraagt
aandacht in het najaar.

BW en BMW gedurende openingstijden
en inzet bij vervolgondersteuning.
Bezetting uitsluitend
door medewerkers
De Badde (zie ook
spreekuur De Binding).

Kortdurend advies, cliënt is direct geholpen.
Voor vervolg wordt traject ingezet (zie aantallen
ondersteunde trajecten). Openingstijden: di en do,
09.00 - 10.00 uur
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