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INLEIDING
Voor u ligt ligt de verantwoording van Compaen aan de gemeente Veendam. De rapportage is vernieuwd. Compaen 
heeft een nieuw registratiesysteem waardoor het mogelijk is om passende gegevens te genereren en een onder
verdeling naar wijk of buurt te maken. Daarmee is de basis gelegd voor een toekomstbestendige vorm van rapporte
ren. De informatie uit het registratiesysteem geeft inzicht in de werkzaamheden van Compaen en het effect van die 
werkzaamheden op het welzijn van inwoners van Veendam.

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 Veendam 
in beeld gebracht. Ook hier worden de bijzonderheden en signalen benoemd. Tot slot wordt informatie over een 
aantal ontwikkelingen binnen Compaen gedeeld, de output van tevredenheidsonderzoeken is 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 op
dracht aan Compaen 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 Veendam, 
zorgt voor een verdere professionalisering van de samenwerking tussen de gemeente in haar rol als opdrachtgever, 
en Compaen in haar rol als opdrachtnemer. 

1. DIENSTEN COMPAEN
Vooraf
De werkzaamheden van Compaen worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Veendam en zijn verwoord in de 
richtingenbrief 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 
Compaen, 2018). Voor de verschillende onderdelen zijn beschreven:

 het doel; 
 de doelgroep waarop de dienstverlening van  toepassing is;
 de werkwijze;
 de inzet vanuit Compaen;
 het resultaat;
 de bijzonderheden.

Daarnaast wordt ingegaan op de specifieke opdrachten die zijn opgenomen in de bijlage van de richtingenbrief van de 
gemeente, voor zover deze niet zijn opgenomen in het overzicht van de beschreven diensten van Compaen. 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. Afsluitend 
wordt een vooruitblik op 2019 gegeven.

Deelopdracht 1:  DIENSTEN NIET TOEWIJSBARE WMO
De wijkfoto (en aanverwante zaken)
De opdracht voor de wijkfoto is uitgevoerd door wijkcoördinatoren die vanuit Compaen zijn toegewezen naar speci
fieke wijken. In deze rol vindt regelmatig afstemming plaats met inwoners en netwerkpartners. De wijkfoto is een 
terugkerend agendapunt voor de beheerteams waar de wijkcoördinatoren regulier ondersteuning aan bieden (zie ook 
‘Diensten Compaen, onderdeel Wijkcoördinatie en buurtwerk). Alle werkzaamheden voor de wijkfoto zijn in nauwe 
afstemming met de gemeentelijke projectleider uitgevoerd die ook zelf op onderdelen werkzaamheden heeft opgepakt.
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Noord
Parkeren
Op verzoek van inwoners is, ter bevordering van de verkeersveiligheid, een parkeerplan rondom school (Noorder
breedte) opgesteld en gerealiseerd.

Spelen
In Noord heeft het buurtwerk van Compaen in juli een groep bewoners uitgenodigd om de verzoeken m.b.t. speel
voorzieningen verder vorm gegeven. Vanuit de wijk waren 2 verzoeken aangedragen. Men wilde graag een groene 
ontmoetingsplek voor jong en oud voor de school en de Meridiaan. In 2019 wordt deze groene ontmoetingsplek 
ingericht. Daarnaast was het verzoek om bij de Wijk Ontmoetingsplek (WOP) speelvoorzieningen voor de allerklein
ste kinderen te maken. Compaen heeft uit de wijk de concrete wensen hiervoor opgehaald. Tijdens de kerstafsluiting 
van de Noorderbreedte zijn deze wensen voorgelegd aan meer dan 70 kinderen. Dankzij alle reacties is een gedragen 
plan voor de speelvoorzieningen ontstaan. 

Beste Buur en Meridiaan als duurzame ontmoetingsplek
Met ondersteuning van Compaen is het project Beste Buur uitgegroeid tot een succesvol project en wordt door jong 
en oud bezocht (zoals de eetcafés, de kinderclub en diverse andere activiteiten). Compaen draagt tevens zorg voor 
verbinding met andere partijen, zoals school en de BSO. Dit leidt tot mooie samenwerkingsacties zoals het samen 
eten met de kinderen van de Noorderbreedte.
Als blijk van waardering richting alle bij het project betrokken vrijwilligers is een ontmoeting georganiseerd met de 
She Experience, een Afrikaanse delegatie. Deze dansendoe bijeenkomst heeft over en weer inspiratie opgeleverd en 
zijn ervaringen uitgewisseld.

Vanuit Beste Buur is samen met Meander een start gemaakt met een aanpak 
rondom gezondheid. In het najaar is de basis gelegd voor het organiseren van 
gezonde workshops. Dit plan wordt met een werkgroep in 2019 ten uitvoer ge
bracht, Compaen ondersteunt dit project.

Ontmoetingen en acties vanuit Beste Buur vinden plaats in de Meridiaan. Mede 
hierdoor is de positie van de Meridiaan versterkt en heeft het een belangrijke 
buurtfunctie gekregen. Acantus en de gemeente buigen zich over de toekomst van 
de Meridiaan met als doel deze ontmoetingsfunctie duurzaam (en betaalbaar) te 
behouden. 

Buitenwoel
Spelen
Drie speelplekken worden opnieuw ingevuld. Twee hiervan zijn inmiddels gerealiseerd: aan de Langeleegte en bij de 
Altinkhof. Het schoolplein als speelplek is nog in ontwikkeling en heeft de aandacht van het wijkteam. Fondsen 
worden hiervoor geworven, het openbare gedeelte bij het schoolplein is aangelegd.

Wijkteam
Samen met de inwoners zijn diverse initiatieven opgepakt zoals opschonen van de waterpartij en een wervingsactie 
voor deelname aan activiteiten. Er zijn twee nieuwe leden van het wijkteam geworven. Compaen heeft met de 
Winkler Prins afspraken gemaakt over deelname aan het wijkteam. Ook kindercentrum ‘Hoi Pippeloi’ is benaderd om 
aan te sluiten. Vanuit de Langeleegte neemt namens het buurthuis ook een nieuw lid plaats in het wijkteam.

Centrum
Participatie
Er is vanuit de Havenbuurt een werkgroep met inwoners geformeerd die (mede) participeren. Er wordt met inzet en 
betrokkenheid van inwoners een speelveldje verbeterd. Voor het plan is door de gemeente budget beschikbaar 
gesteld. Voor het realiseren van het ideale plaatje is aanvullend budget nodig. Compaen ondersteunt de inwoners om 
via fondsen of organisaties extra middelen te werven. Daarnaast is Compaen betrokken bij het ontwikkelplan Haven
buurt. Dit is een initiatief van de gemeente en Acantus.

Ontmoeten
In het najaar heeft het Wijk en Buurtbeheer Centrum Veendam (WBCV) een burendaglunch georganiseerd in de 
Leliestraat. Aanleiding hiervoor was onrust in de buurt. Veel klachten hadden te maken met vuilcontainers en de 
aanwezigheid van ratten. Ruim 20 inwoners hebben aan deze activiteit mee gedaan. Uitwisseling van ervaringen en 
het nadenken over gewenste acties bracht rust en helderheid. 

Jaarlijks (in september) is WBCV aanwezig bij de Open monumentendag. Er wordt een stadswandeling georganiseerd 
en informatie gegeven over het wijk en buurtbeheer in het centrum. 

‘We kennen 
elkaar, er is 
een band’.



Borgercompagnie
Diversen
Met de inwoners van Borgercompagnie zijn aandachtspunten opgesteld:

 er is te weinig onderhoud van openbare ruimte
 onrust door de plannen van het aanboren van nieuwe zoutbronnen
 verbinding in het dorp. 

Er worden diverse activiteiten georganiseerd met een grote deelname. 

Er zijn plannen om de voetbalkantine van VV Borgercompagnie over te nemen om een nieuw dorpshuis te realiseren. 
Hiervoor blijkt onder de bewoners een groot draagvlak te zijn. Een aantal actieve wijkbewoners zet zich hiervoor in. 
Een commissie werkt de plannen o.a. samen met Compaen verder uit. 

Ommelanderwijk en Zuidwending
Dorpscoöperatie
De Dorpscoöperatie is een feit. De ‘huiskamer’ in Dorpshuis De Molenwiek is inmiddels officieel geopend. Er worden 
diverse activiteiten georganiseerd zoals een kookcafé en twee creatieve koffieochtenden. De bewoners hebben zich 
op dorpsniveau apart georganiseerd. Er is een goede afstemming met de leden van het wijkteam.

Duurzaamheid
Het wijkteam Ommelandercompagnie zet samen met Buurkracht (een organisatie op gebied van duurzame energie) 
de ingezette lijn op gebied van duurzaamheid voort. Er zijn zonnepanelen geplaatst, warmtescans uitgevoerd en 
energiestekkers uitgedeeld. 

Openbare ruimte 
Er is aandacht voor de voortgang van de verdubbeling van de N366. Ook is men alert op zaken zoals het fietspad aan 
de parallelweg en een grondwal bij het Lutje Bos. Het plan voor verlichte huisnummers wordt opgepakt, samen met 
de gemeente Veendam. Daarnaast blijft men de vinger aan de pols houden voor wat betreft de ontwikkelingen 
rondom de windparken.

Sorghvliet
Wijkgericht werken en bewonersvertegenwoordiging
In vier deelwijken van Sorghvliet (Scheepskwartier, Borgerspark, Zeestratenwijk en Provinciënhoek) waren beheer
teams actief. In twee deelwijken (Rivierenbuurt en Zeestratenwijk) is geen beheerteam meer vanwege gebrek aan 
deelname. De onderbezette teams van Scheepskwartier en Provinciënhoek hebben hun krachten gebundeld en 
vormen sinds het voorjaar van 2018 een team voor de vier wijken. Er is gesproken met de projectleider ‘wijkgericht 
werken’ van de gemeente om samen te zoeken naar verbetering van de samenwerking, vooral met de gemeentelijke 
diensten. In de tweede helft van het jaar is intensief samengewerkt en heeft Compaen bijvoorbeeld twee opschoon
dagen in de beide wijken ondersteund. Dit heeft de nodige contacten in de wijk opgeleverd. In het Scheepskwartier is 
door Compaen gewerkt aan de versterking van het netwerk in de buurt. Met een kleine werkgroep is een wijkanalyse 
gemaakt en zijn krachten en talenten van inwoners in kaart gebracht. Begin 2019 vindt een vervolgbijeenkomst plaats 
en worden buurtbewoners uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van de wijk. Men wordt uitgenodigd 
om zelf actief te participeren bij o.a. kinderactiviteiten en projecten op het gebied van verkeersveiligheid.

6 Compaen      Jaarrapportage 2018 
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(Verkeers)veiligheid 
Het wijkteam heeft voor geheel Sorghvliet aandacht voor de verkeersveiligheid. In het wijkteam is door Veilig Verkeer 
Nederland een presentatie gegeven met als onderwerp ‘Wat kan een buurt zelf doen om meer aandacht te vragen 
voor verkeersveiligheid?’. Dit heeft geleid tot een straatspeeldag in het Scheepskwartier in juni. Deze straatspeeldag is 
georganiseerd door actieve bewoners, ondersteund door leden van het beheerteam. In de zomer is door de actieve 
bewoners gekozen om hun voorrang te geven aan het zwerfvuil (opschoondagen) en netwerkversterking.

Ontmoeting 
Samen met Meander en Winkler Prins verzorgt Compaen maaltijdkringen bij Compaen, de Breehorn en in de Veenkade. 
Maandelijks bereiden en eten alleenstaande ouderen samen met leerlingen van de Winkler Prins een maaltijd. In de 
tweede helft van 2018 zijn er vijf maaltijdkringen bij Compaen georganiseerd. De maaltijdkring wordt inmiddels 
gevormd door negen ouderen, twee stagiaires van de Winkler Prins (maatschappelijke stage) en twee vrijwilligers: een 
kok en een gastvrouw.

Wildervank en Bareveld
Ontwikkelplan
Door Acantus en de gemeente is in oktober het gezamenlijke, met buurtbewoners ontwikkelde, wijkplan gepresen
teerd. De buurt staat voor een grote sloop en nieuwbouw opgave. Dit geeft bij een aantal inwoners onrust en vraagt 
ook de komende tijd aandacht. Indien nodig gaan medewerkers samen met medewerkers van Acantus op huisbezoek. 
De bewoners zijn in november uitgenodigd mee te denken in een werkgroep nieuwbouw. In 2019 vinden bijeenkom
sten plaats om samen met de bewoners na te denken over de inrichting van de nieuwe wijk en plattegronden van de 
woningen.

Ontmoeting
De in 2017 opgerichte ‘Stichting de Maagdenpalm’ wil een buurthuis beheren bij de ijsbaan aan de Maagdenpalm
straat. Het nieuwe onderkomen is nog niet gereed voor de overdracht van gemeente naar de stichting. Het 
stichtingsbestuur heeft Compaen regelmatig om advies gevraagd hoe te handelen richting gemeente. Een aantal 
actieve buurtbewoners heeft het nieuwe onderkomen van binnen opgeknapt en voorzien van een keuken en 
meubilair. Eind december is een open huis voor de buurt georganiseerd.

Wijkagenda
In de tweede helft van 2018 is met de leden van de beheerteams Wildervank en Woellust gesproken over de 
besteding van het wijkbudget en de invulling van de wijkagenda. Begin 2019 zal in klein comité een gezamenlijk 
voorstel worden opgesteld en worden voorgelegd aan het wijkteam formuleren van visie en beleid rondom 
mantel zorgers (informele zorg) in het voorliggend veld.

Signalen deelgebied niet toewijsbare Wmo
Op het gebied van niet toewijsbare Wmo zijn onderstaande signalen van belang. 

 Het wijkgericht werken vraagt aandacht, met name op gebied van presentie in de wijk. De ervaring leert dat 
inwoners gebaat zijn bij professionals die dichtbij aanwezig zijn. De initiatieven vanuit Beste Buur in de Meridiaan 
leiden tot een goede dynamiek en zijn een voorbeeld dat navolging verdient. Er vinden verbindingen plaats met 
ketenpartners (gemeente, Acantus) om structurele aanwezigheid te garanderen en inwoners met hun vragen te 
ondersteunen. Daarnaast wordt met de Noorderbreedte nagedacht over een programma om de gezondheid van 
kinderen te verbeteren. Obesitas is een vraagstuk waarbij tot nu toe de betrokkenheid van ouders beperkt is. 

 Een koppeling met inloopvoorzieningen vanuit de Algemene Voorziening is wenselijk. Aan de Jacob Bruggemalaan 
en in Veencompas zijn inloopvoorzieningen die goed functioneren. 

Deelopdracht 2:  DIENSTEN TOEWIJSBARE WMO
Schuldhulpverlening
In de richtingenbrief 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. De samenwerking met de VKB is geïntensiveerd, meer hierover bij 
het onderdeel ‘Ketenpartners’. 

Ervaringsdeskundige
De methodische aanpak van armoedebestrijding en de wijze waarop deze wordt ingebed in de werkwijze van 
Compaen, 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. 
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Voor de door Tinten georganiseerde training worden geen kandidaten vanuit Veendam afgevaardigd. De huidige 
ervaringsdeskundige op het gebied van armoede en sociale uitsluiting, aangesteld in 2017, functioneert uitstekend 
maar heeft geen training bij Mens en Maatschappij gevolgd. Na een analyse is geconstateerd dat er geen aanvullende 
opleiding voor betrokkene nodig is. 

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 
Compaen 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 Compaen. De verbinding met de huisarts (en POH) is/wordt gezocht zodat deze weet wanneer 
Compaen/welzijn kan worden ingezet. Een vervolg hierop wordt door de gemeente in 2019 geïnitieerd. Samen met 
Menzis en de gemeenten Pekela 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 zelfredzaamheid. In verband met het 
drukke programma in het najaar vindt de eerste dag plaats op 7 februari 2019.

Mensen met een uitkering en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (C-stroom)
In samenwerking met Wedeka wordt de opdracht voor instroom van mensen met een uitkering, die een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben, aangescherpt. Er worden doelen geformuleerd voor instroom naar het TDC (Trainings 
en Diagnosecentrum). De verantwoording van de resultaten verloopt vanaf 2019 via Wedeka. 

Signalen deelgebied niet toewijsbare Wmo
Op het gebied van toewijsbare Wmo zijn onderstaande signalen actueel:

 We zien een toename van situaties met huiselijk geweld bij inwoners met een licht verstandelijke beperking. Een 
nadere analyse en vervolgaanpak wordt door het HGteam uitgewerkt. Een preventief aanbod maakt daar 
onderdeel van uit. 

 We constateren een toename van vragen van vergunninghouders die reeds gehuisvest zijn. De complexiteit van 
onze samenleving is voor betrokkenen moeilijk, zeker als er bijzondere omstandigheden zijn (zoals zwangerschap, 
ziekenhuisopname, schuldenproblematiek). Vanuit Compaen wordt nagedacht over een specifieke desk waarin 
expertise wordt gebundeld.

 Er is, zonder duidelijke reden, een afname van het aantal meldingen huiselijk geweld via Veilig Thuis. Dit is de 
formele aanmeldroute. De aanmeldingen via het spreekuur en Triage binnen het CJG gaan onveranderd door. Het 
is niet duidelijk wat de oorzaak van de afname is. Het beeld is dat het daadwerkelijk aantal gevallen niet afneemt. 
De vraag naar verheldering hierover is aan de gemeente voorgelegd.

Deelopdracht 3:  DIENSTEN JEUGD 
Naast de diensten, opgetekend in de bijlage, wordt ook door Compaen ingezet op ‘school als wijk’ en ‘jongeren op 
eigen kracht’. Deze maken geen onderdeel uit van de budgetovereenkomst. Om die reden vindt de verantwoording 
van deze ondersteuningsvormen separaat plaats. 

In de preventieve aanpak van Compaen vraagt de rol van het schoolmaatschappelijk werk aandacht. De contacten 
met scholen zijn geïntensiveerd en steeds meer vragen komen op ons pad. De laagdrempelige gesprekjes met 
kinderen en het snel betrekken van ouders leveren positieve feedback op. De verbinding met de wijk wordt steeds 
vaker gelegd en signalen over zorgelijke situaties van kinderen worden opgepakt. Een intensivering van de samenwer
king en onze aanwezigheid op de scholen heeft onze aandacht. 

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.

 Als gevolg van de vele overlegmomenten is de overleg en communicatiestructuur aangepast. Uitgangspunt daarbij 
is dat er zoveel mogelijk direct contact met kinderengezinnen is en dat er verbinding met de wijk en directe 
omgeving wordt gelegd. Het aantal overleggen is verminderd zodat meer ruimte is ontstaan voor ondersteuning. 
De eerste fase kenmerkte zich door het verkrijgen van overzicht (inrichten van zorgroutes en wachtlijst op orde) 
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waarbij de nadruk lag op de individuele casussen. De focus is vervolgens verlegd naar integraal werken waarbij de 
invulling van de transformatieopdracht (‘er vroeg bij zijn’) centraal stond. Ondersteuning door de praktijkbegeleider 
en gedragswetenschapper maakten daar onderdeel van uit. 

 De bestaande reflectiebijeenkomsten (elkaar feedback en tips geven) met medewerkers van Compaen 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 Compaen. Sinds 
eind mei 2018 is de nieuwe privacy wet en regelgeving (AVG) van kracht. Compaen 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 Compaen aan te geven. Communicatie over het vastleggen van privacygevoe
lige informatie aan cliënten is nu verplicht. 

 De instroom van jeugd bij Compaen wordt voor een deel via de Bureaudienst van de gemeente geleid. Omdat de 
cliënt bepaalt waar dienstverlening wordt uitgevoerd, worden vragen van kinderen vanaf nu door Compaen 
opgepakt als de betrokkene zich daar meldt. Op deze wijze kan de preventieve rol die Compaen heeft adequaat 
worden ingevuld. Dit besluit kan gevolgen hebben voor de omvang van de bezetting van de Bureaudienst en 
triage. 

 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 Compaen 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 Compaen 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, registratievereisten en de invulling van het managersoverleg niet 
(meer) door Compaen worden opgepakt. De gevolgen van deze besluitvormig worden begin 2019, in nauwe 
afstemming met gemeente, uitgewerkt.

Signalen 
Op het gebied van Jeugd zijn onderstaande signalen actueel:

 Complexe scheidingen doen zich veelvuldig voor. Problematiek rondom huisvesting en in het verlengde daarvan 
een zorgelijke financiële situatie, is een veel voorkomend vraagstuk.
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 Bij ouders van kinderen ervaren we een stevige mate van handelingsverlegenheid in de omgang met mobiele 
media/schermtijd van hun kinderen. In 2019 wordt afstemming met VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) en 
het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) gezocht. Een training mediawijsheid voor ouders maakt daar onderdeel van uit.

 De betrokkenheid van het jongerenwerk bij overlast door jeugdigen/jeugdbendes in Veendam heeft geleid tot een 
vermindering van de overlast aldaar. Een aantal betrokken jongeren bezoekt het jongerencentrum Break!. Het 
aantal bezoekers is fors toegenomen: steeds meer jongeren weten het centrum te vinden. Vanwege deze toename, 
waarbij zich tevens regelmatig incidenten voordoen, is de noodzaak aanwezig om extra personele capaciteit in te 
zetten. Afstemming met de opdrachtgever hierover is gewenst.

 We zien een toename van het obesitasvraagstuk bij kinderen. Op de Noorderbreedte wordt in 2019 een 
programma ontwikkeld dat mogelijk breder in Veendam wordt ingezet.

2. UITKOMSTEN DIENSTVERLENING
Vooraf
De cijfers die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd zijn gebaseerd op de informatie uit het interne registratiesys
teem van Compaen, op basis van heel 2018. Uitzondering hierop vormt de informatie over het aantal inwoners, dat is 
van de gemeente (GBA) afkomstig. De informatie wordt gepresenteerd voor Veendam als geheel, waarna bijzonder
heden op wijkniveau worden vermeld. Voor de interpretatie van de gegevens is een voorbehoud noodzakelijk. Het is 
een eerste rapportage op jaarniveau, waarbij de gegevens zijn vastgelegd in een nieuw registratiesysteem van Com
paen. 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 Compaen ook collectieve vormen van ondersteuning geboden. 
In samenwerking met de Tilburg University wordt onderzocht op welke wijze effectmeting voor deze vorm van dienst
verlening mogelijk is. In de eerste helft van 2019 wordt de output daarvan verwacht. In juni 2019 wordt dit met de 
wethouders en ambtenaren gedeeld. 
De beschikbare informatie heeft betrekking op alle inwoners in Veendam 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 Compaen vond er ten aanzien van jeugdigen ook registratie van gegevens 
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 overgeheveld naar de gemeente. De bijbehorende systemen zijn 
voor Compaen gesloten. 

Consistentie in de wijze van registreren en rapporteren maakt het mogelijk om data in de loop van de tijd te analyse
ren. 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 kwali
teit van de invoer en het registratiesysteem zelf zijn belangrijke randvoorwaarden. Op beide onderdelen is door 
Compaen de afgelopen periode stevig geïnvesteerd. 

Veendam als geheel
Informatie over aantallen

Frequent Eenmalig

Wijk Individueel Leun/steun Totaal Info & advies Totaal
Borgercompagnie 1 0 1 1 2
Buitenwoel 41 3 44 8 52
Centrum 220 42 262 264 526
Noord 179 42 221 58 279
Ommelanderwijk/Zuidwending 28 3 31 27 58
Sorghvliet 269 51 320 85 405
Wildervank/Bareveld 158 15 173 42 215
Overig 90 13 103 40 143
Totaal 986 169 1155 525 1680
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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 1.155 inwoners frequent ondersteund. Hiervan behoren 103 tot de categorie ‘overig’ en zijn 
niet naar wijken toebedeeld. Dit heeft te maken met dat inwoners anoniem wensen te blijven en de dienstverlening 
wordt gegeven aan mensen buiten de gemeentegrenzen. 

Het aantal trajecten (frequent), gerelateerd aan het aantal inwoners per wijk, geeft bijgaand beeld over de verdeling 
naar wijken in Veendam. Borgercompagnie kent het laagste aandeel en Centrum het hoogste. 

Casussen per wijk ten opzichte van bewolking in %

Daarnaast wordt 50% van de dienstverlening van ‘trajecten frequent’ geboden aan vrouwen, 42% aan mannen (8% is 
onbekend). Dit beeld is op alle wijken van toepassing.

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

18- 18+

Traject 0-18 18-65 65+ Totaal Totaal

Individueel 419 428 124 552 971
Leun/steun 28 116 24 140 168
Totaal 447 544 148 692 1139

Het totaal aantal trajecten waarop dienstverlening heeft plaatsgevonden bedraagt 1.139. Op basis van het 
inwoneraantal van 27.511 is dit een aandeel van 4%. 

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.

Wijk
Gebiedslaag
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Hoofddomeinen

Het meest voorkomende domein waarop dienstverlening van toepassing is betreft huiselijke relaties (op ruim 120 
situaties van toepassing), gevolgd door financiën (100 casussen) en geestelijke gezondheid (90 casussen). 

Groei per domein

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 huiselijke relaties vindt de grootste 
toename plaats: bijna 1 op een schaal van 5 (de ZRM kent vijf niveaus van zelfredzaamheid). Inwoners zijn na 
dienstverlening dus meer zelfredzaam. 

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. Er wordt aan gewerkt om deze informatie in 2019 separaat inzichtelijk te maken. 
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Domeinen intake ‘Niet zelfredzaam’ of ‘Acute problematiek’

De weergave van dit diagram van de ZRMdomeinen laat zien waarop bij de start laag gescoord wordt voor 
zelfredzaamheid. Dagbesteding valt daarbij op, terwijl feitelijke dienstverlening veelal gericht is op huiselijke relaties 
en financiën.
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 voor kinderen en jeugdigen (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. Later in 2018 is afgesproken dat het 
hoofddomein wordt geregistreerd, het terrein waarop dienstverlening van toepassing is. Hiervan is (nog) geen 
bruikbare informatie beschikbaar.

trajecten 18- 0-100+ %
frequent 419 971 43
leunsteun 28 168 17
totaal 447 1139 39

In 39% van alle trajecten wordt ondersteuning geboden aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Bij ‘trajecten frequent’ 
is dit 43% van het totaal en bij (langdurige) ‘leunsteun trajecten’ 17%.

 casemanagement jeugd 
 nieuwe zorgvragen 
 herbeoordelingen ZiN (Zorg in Natura) en PGB
 schoolmaatschappelijk werk
 kindhulpverlening bij huiselijk geweld
 KIES
 Stapprojecten
 ondersteuning individueel anders dan hiervoor benoemd. 

De aantallen per type dienstverlening zijn, voor zover beschikbaar, opgenomen in het overzicht ‘Diensten van 
Compaen, 2018’.
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Zwaarte behandelde casussen

Complexiteit behandelde casussen

Voor trajecten op het gebied van jeugd worden zwaarte en complexiteit per casus nader geduid. De zwaarte heeft 
betrekking op het aantal gesprekken, de complexiteit op het aantal problematieken. Bovenstaande informatie laat zien 
dat bij 36,8% van de gevallen de zwaarte groot is (meer dan 5 gesprekken worden gevoerd). Bij 14,8% 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 alle trajecten wordt ook een doelscore geregistreerd. In 74,4% van de situaties wordt het (vooraf, in 
afstemming met de cliënt) gestelde doel gerealiseerd.

Complex, meer dan 3 problemen

Redelijk complex, 2 of 3 problemen

Niet complex, 1 probleem

14,8%

36,6%

48,7%

21,1% Zwaar, meer dan 5 gespreken

Gemiddeld, 2-5 gespreken

42,1%

36,8%

Licht, 1 gesprek



3. KETENPARTNERS
Voor een overzicht van de ketenpartners waar Compaen regelmatig mee samenwerkt wordt verwezen naar het 
overzicht hieronder. Dit biedt inzage in de belangrijkste samenwerkingspartners, onderverdeeld naar de verschillende 
typen dienstverlening.

Aanvullend zijn de onderstaande bijzonderheden van toepassing: 
In 2018 is Compaen met de VKB op gebied van schuldhulpverlening nauwer gaan samenwerken. Kennis en expertise 
wordt gedeeld. Een medewerker van de VKB zit inmiddels elke maandag in het Bedrijfsverzamelgebouw Werk en 
Inkomen (BWI) waar vrije inloop mogelijk is. Ook een buurtmaatschappelijk werker van Compaen is op maandag 
aanwezig is in het BWI. Op deze manier wordt samenwerking op cliëntniveau gerealiseerd. Medio 2019 wordt deze 
aanpak geëvalueerd.

De gemeente heeft besloten dat in 2019 de Algemene Voorziening Begeleiding (AV) in de bestaande vorm blijft. 
Compaen zorgt samen met huidige partners (Cosis, Meander en De Badde) voor inhoudelijke doorontwikkeling 
hiervan. Het bestaande convenant wordt voor 2019 aangepast. Compaen blijft het voorzitterschap van de stuurgroep 
en de begeleiding van het AVBteam verzorgen. Humanitas DMH maakte in 2018 ook onderdeel uit van dit 
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.

Vanuit de Algemene Voorziening Begeleiding is gesignaleerd dat het ontbreekt aan goede voorzieningen voor mensen 
met lichte dementie. De bestaande dagvoorziening is niet toereikend. Met Meander worden gesprekken gevoerd om 
in de toekomst in mogelijkheden voor opvang te voorzien.

15Compaen      Jaarrapportage 2018 
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Belangrijkste samenwerkingspartners Compaen
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Werkzaamheden

1

Servicedesk wehelpen.nl x x x

Talententraining x

Sociale vaardigheidstraining

Formulierenteam x x x x x

Web in de wijk x

Beste Buur x

Wijkcoördinatie/buurtwerk x x x x

Heel Sorghvliet kookt x x

Ontmoeting x x

Jonge moedergroep

2

Steunpunt vrijwilligerswerk x x x x x x

Steunpunt mantelzorg x x x x x x x x x

Spreekuur Wedeka x x x x x x

Vergunninghouders x x x x x

Algemene Voorzieniningen (AV) x x x

Cstroom x x

Huiselijk geweld x x x x x x x

Individuele ondersteuning x x x x x x x x x

3

Jongerencentrum Break! x x x

Jongerenwerk x x x

Supportteam x x x x

Kinderactiviteiten

Maatschappelijke stages x

Opstap(je) x x

Kiestrainingen x

Schoolmaatschappelijk werk x x

Kindhulpverlening x x

Herbeoordelingen x x x x x x x x x

Casusregie x x x x x x x x x x

Individuele ondersteuning diversen x x x x x x x x x

4

Onafhankelijke cliëntondersteuning x

Spreekuur Veencompas x x x x x x x x x x

1- Niet toewijsbare Wmo
2- Toewijsbare Wmo
3- Jeugd
4- Toewijsbare Wmo en Jeugd
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4. ORGANISATIE COMPAEN
Personeel

Capaciteit en flexibele schil
Compaen begon het jaar met een bezetting van 27,95 fte, verdeeld over 38 werknemers. De flexibele schil bedroeg 
15,3%. Gedurende het jaar zijn er 2 nieuwe medewerkers bijgekomen en hebben we van 3 medewerkers afscheid 
genomen. Uitstroom vond plaats door vertrek op eigen verzoek en door afloop van tijdelijke contracten. Eind 2018 
was de personele capaciteit 28,50 fte, verdeeld over 37 werknemers met een flexibele schil van 19,2%. 

De situatie eind 2018 ziet de personeelssterkte per arbeidsrelatie er als volgt uit:

Soort arbeidsrelatie Deeltijdcategorie Totaal
Vast dienstverband Aantal werknemers 29

Bezetting Fte 23,0
Tijdelijk dienstverband Aantal werknemers 8

Bezetting Fte 5,50
Totaal Aantal werknemers 37

Bezetting Fte 28,50

Opbouw personeelsbestand
De leeftijdsopbouw, onderverdeel naar geslacht, ziet er als volgt uit:

Het personeelsbestand van Compaen bestaat uit 30 vrouwen en 7 mannen, waarvan 50% ouder is  dan 50 jaar. Bij 
de vrouwen is 20 %  zelfs 60 jaar of ouder. In 2019 gaan twee medewerkers met pensioen en nemen afscheid van 
Compaen.  

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 Compaen 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 aangeboren 
hersenletsel’ en ‘autisme spectrum stoornis’.

Daarnaast worden uitkomsten van in en externe audits (in verband met de HKZcertificering) 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’. 

Iedere medewerker van Compaen heeft standaard een aantal opleidingen 
gevolgd. Doel daarvan is dat betrokkenen deskundig zijn op een aantal thema’s 
en in staat zijn om invulling te geven aan vroegtijdige en adequate signalering. 
Dit zijn 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. In 2018 zijn door verschillende 
medewerkers trainingen gevolgd die te maken hadden met individuele 
ontwikkeling en 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 Compaen behoefte is aan trainingen op het gebied van suïcide
preventie en omgaan met agressie. In 2019 worden deze trainingen aan de medewerkers aangeboden. 

Vrijwilligers
Op basis van de vraag worden voor vrijwilligers maatwerk trainingen verzorgd. In 2018 hebben verschillende groepen 
vrijwilligers onderstaande trainingen gevolgd:

 Communicatie en omgang met anderen
 Eigen grenzen stellen
 Omgaan met agressie
 Omgaan met financiële problemen

Klanttevredenheidsonderzoek

Voor cliënten
De mening van klanten is voor Compaen belangrijk. Eind 2018 heeft Compaen een klanttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd. In totaal heeft 30% van de betrokkenen de enquête ingevuld. Voor een digitaal onderzoek met deze 
doelgroep is dit een goede respons. Als gevolg van technische problemen was het pas in het najaar van 2018 
mogelijk om enquêtes te verzenden naar cliënten. Om die redenen zijn er in totaal maar 55 enquêtes uitgegaan. 

De resultaten in cijfers:

v1: Hoe tevreden bent u over het resultaat van de dienstverlening?

‘Medewerkers 
en vrijwilligers 

worden regelmatig 
bijgeschoold’.
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v2: Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van de medewerker?

v3: Hoe tevreden bent u over de manier waarop de medewerker met u omging?

v4: Hoe tevreden bent u over de deskundigheid en kennis van de medewerker?

v5: Hoe tevreden bent u over het nakomen van de afspraken door de medewerker?
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v6: Hoe tevreden bent u in het algemeen over de ondersteuning die u heeft gekregen?

v7: Hoe tevreden bent u in het algemeen over de ondersteuning die u heeft gekregen?

Vooral de manier waarop de medewerker van Compaen met de klant 
omgaat, het nakomen van afspraken, en de ondersteuning in het algemeen 
worden heel goed beoordeeld. 

Op de vraag wat beslist zo moet blijven, werden zaken als betrokkenheid, 
vriendelijkheid, deskundigheid en de bereikbaarheid van de professionals 
genoemd. Als verbeterpunt wordt het uitkomen bij de juiste medewerker 
genoemd. Daarom heeft Compaen op het gebied van onafhankelijke 
cliëntondersteuning, net als voor Algemene Voorziening, een specifiek 
telefoonnummer in het leven te roepen. 

Voor samenwerkingspartners
Niet alleen de mening van klanten, ook de ervaringen van samenwerkings
partners zijn van belang. Er zijn 123 enquêtes verstuurd, met een response 
van 17,5%. Collega’s van 17 verschillende organisaties hebben gereageerd. 

Als het gaat over de samenwerking in netwerken/samenwerkingsverbanden, hoe tevreden bent u dan over Compaen met 
betrekking tot:

‘Een prettig 
persoon, betrokken 

en doortastend. 
Deskundig over 
wat er allemaal 

mogelijk is’.
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Als het gaat over de samenwerking m.b.t. individuele klanten, hoe tevreden bent u dan over Compaen wat betreft:

Hoe tevreden bent u over:

v18: Bent u tevreden over de algemene informatieverstrekking door Compaen? (n=20)

Over het algemeen is men tevreden over de samenwerking. ‘Compaen is een collegainstelling waar we een beroep 
op kunnen doen voor uitwisseling of kennis delen. Ook wat betreft activiteiten en het delen van organisatorische 
kennis kunnen we goed samenwerken’. Een aantal geeft (net als de cliënten) aan moeite te hebben de juiste 
medewerker te vinden. Het rapportcijfer voor de algemene samenwerking is een 7,5.
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5. VOORUITBLIK 2019
De opdracht voor 2019 wordt verrijkt met onderstaande werkzaamheden die naar aanleiding van de opdracht in 
2018 om een vervolg vragen.

Diensten niet toewijsbare Wmo
 Vanuit Beste Buur is samen met Meander een start gemaakt met een aanpak rondom gezondheid. In 2019 worden 
gezonde workshops georganiseerd. In een werkgroep wordt de inhoud van de workshops bepaald. 

 Voor de Ommelanderwijk en Zuidwending is een plan voor verlichte huisnummers gemaakt. Dit plan wordt samen 
met de gemeente Veendam opgepakt en uitgevoerd.

 In het Scheepskwartier is met een kleine werkgroep door Compaen een wijkanalyse gemaakt en zijn krachten en 
talenten van inwoners in kaart gebracht. Begin 2019 vindt een vervolgbijeenkomst plaats en worden buurtbewo
ners uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van de wijk. Buurtbewoners worden verzocht om zelf 
actief te participeren bij o.a. kinderactiviteiten en projecten op het gebied van verkeersveiligheid.

 Acantus en de gemeente hebben in Wildervank en Bareveld grote sloop en nieuwbouwplannen. Dit geeft bij een 
aantal inwoners onrust en vraagt tijd aandacht. Indien nodig gaan medewerkers van Compaen samen met 
medewerkers van Acantus op huisbezoek. In 2019 vinden bijeenkomsten plaats om samen met de bewoners na te 
denken over de inrichting van de nieuwe wijk en plattegronden van de woningen.

 De initiatieven vanuit Beste Buur in de Meridiaan laten zien dat inwoners gebaat zijn bij professionals die dichtbij 
zijn. In 2019 gaat Compaen kijken hoe zij dit verder vorm kan geven.

Diensten niet toewijsbare Wmo
 In 2018 is de samenwerking met de VKB is geïntensiveerd. Voor 2019 bestaat de wens om ook de samenwerking 
op het vlak van preventie op schulden op te pakken waarbij alle benodigde partijen. Worden gevraagd mee te 
doen.

 Compaen heeft in 2018 via een notitie een plan van aanpak voor integrale ouderenzorg bij de gemeente 
ingediend. De gemeente geeft aan hier in 2019 een vervolg aan te willen geven. Samen met Menzis en de 
gemeenten Pekela en Stadskanaal gaat afstemming en overleg met huisartsen plaatsvinden. De verschillende rollen 
en mogelijkheden van de organisaties worden aan de huisartsen uitgelegd.  

 Met de verschillende gemeenten is tevens afgesproken om gezamenlijk ouderendagen te organiseren onder de 
naam (G)oud Gezond. Tijdens deze dagen komen thema’s op het gebied van zelfredzaamheid aan de orde. De 
eerste dag staat gepland op 7 februari 2019.

 Vergunninghouders die reeds gehuisvest zijn binnen de gemeente komen steeds vaker met vragen bij Compaen. 
Wij onderzoeken de mogelijkheid van een specifieke informatiedesk waar vergunninghouders terecht kunnen met 
hun vragen. 

Diensten jeugd
 Door het overhevelen van het onderdeel casusregie jeugd voor wat betreft sturing naar de gemeente worden 
actuele vraagstukken op het gebied van de wachtlijst, registratievereisten en de invulling van het managersoverleg 
niet (meer) door Compaen opgepakt. De gevolgen van deze besluitvormig worden begin 2019, in nauwe 
afstemming met gemeente, uitgewerkt.

 Bij ouders van kinderen die veel tijd besteden aan mobiele media en schermtijd ervaren we een stevige mate van 
handelingsverlegenheid in de omgang met van hun kinderen. In 2019 wordt afstemming met VNN (Verslavingszorg 
Noord Nederland) en het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) gezocht. Een training mediawijsheid voor ouders maakt 
daar onderdeel van uit.

 Steeds meer jongeren weten het jongerencentrum Break! te vinden. Vanwege de forse toename aan bezoekers en 
daardoor een toename in het aantal incidenten is het noodzaak hier om extra personele capaciteit in te zetten. In 
2019 zal hierover afstemming plaatsvinden met de opdrachtgever.   

 Op de Noorderbreedte wordt in 2019 een programma ontwikkeld om de gezondheid van kinderen te verbeteren. 
Ook gaan we ouders meer betrekken. De betrokkenheid van ouders op het vlak van bijvoorbeeld obesitas is te 
beperkt. Mogelijk wordt het programma breder in Veendam ingezet.
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Uitkomsten dienstenverlening
 De huidige cijfers hebben betrekking op dienstverlening op basis van individuele ondersteuning. Compaen biedt 
ook collectieve vormen van ondersteuning. Samen met de Tilburg University wordt onderzocht op welke wijze 
effectmeting van collectieve ondersteuning 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
 In 2018 is Compaen met de VKB op gebied van schuldhulpverlening nauwer gaan samenwerken. Kennis en 
expertise wordt gedeeld. Een medewerker van de VKB zit inmiddels elke maandag in het Bedrijfsverzamelgebouw 
Werk en Inkomen (BWI) waar vrije inloop mogelijk is. Ook een buurtmaatschappelijk werker van Compaen is op 
maandag aanwezig is in het BWI. Op deze manier wordt samenwerking op cliëntniveau gerealiseerd. Medio 2019 
wordt deze aanpak geëvalueerd.

 Vanuit de Algemene Voorziening Begeleiding is gesignaleerd dat het ontbreekt aan goede voorzieningen voor 
mensen met lichte dementie. De bestaande dagvoorziening is niet toereikend. Met Meander worden gesprekken 
gevoerd om in 2019 meer opvangmogelijkheden voor deze groep te realiseren.

Organisatie Compaen
 Het afgelopen jaar is geconstateerd dat er binnen Compaen behoefte is aan trainingen op het gebied van 
suïcidepreventie en omgaan met agressie. In 2019 wordt hieraan inhoud gegeven.
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Dienst Doel Doelgroep Werkzijze Inzet Resultaat Bijzonderheden
Servicedesk   
wehelpen.nl

Op een eenvoudige en laagdrempe
ligemanier aanbieder en vrager van 
vrijwillige hulp en ondersteuning met 
elkaar in contact brengen. Dit is ook op 
respijtzorg van toepassing.

Mantelzorgers, vrijwilligers 
en mensen met een hulp
vraag en/of hulpaanbod.

Telefonische bereikbaarheid dagelijks van 14.00  16.00 
uur. Mogelijkheid voor fysiek contactmoment wordt 
geboden.

Vrijwilligers, coördinatie 
BW

Start op 122018: 78 inkomende gesprekken. Ruim 50 
betrokkenen hiervan hebben gebruik gemaakt van voor
zieningen via de website. In 33 situaties hebben vrijwilli
gersorganisaties uitkomst geboden. Resultaat: 16x hulp
vraag, 85x aanbieders van hulp, 10x facetoface contact.

Fysieke opening is beperkt. De praktijk leert dat de huidige 
telefonische bereikbaarheid toereikend is. De website 
 Wehelpen.nl biedtmaandelijks inzage in het aantal matches.

Talententraining Het aanboren van talenten en kwali
teiten van deelnemers en werken aan 
basisvoorwaarden om deze zo goed 
mogelijk uit de verf te laten komen.

Alle inwoners. Gedurende 8 wekelijkse bijeenkomsten vindt training 
plaats. Thema’s: sterk in je schoenen staan, een positie
ve mindset, nieuwe mensen ontmoeten, goed in je vel 
zitten en verantwoord omgaan met geld.

Ondersteuning door 
vrijwilligers met grote 
inbreng van deelnemers 
zelf.

Er vonden 2 trainingen van 18 deelnemers plaats, waarvan 
2 zijn ingestroomd naar betaald werk en 1 een studie is 
gaan volgen. Een aantal is vrijwillig actief, bijvoorbeeld bij de 
Buurtschuur.

De praktijk leert dat mensen elkaar versterken.

Sociale  vaardig-
heids- training

Het vergroten van sociale 
 vaardigheden.

Mensen met een (verstan
delijke) beperking.

Gedurende 10 lessen wordt training verzorgd. Tevens 
aandacht voor aanpalende onderwerpen zoals weer
baarheid.

BMW Er zijn 2 trainingen georganiseerd, bij Compaen en Wedeka. 
Mensen maken stappen in sociaal vaardiger worden. Aanvul
lende vraagstukken komen aan de orde, zoals het ontbreken 
van een netwerk (eenzaamheid). Sociale eetevenementen 
zijn gehouden, verbinding met ‘Wehelpen’ is gelegd

Gestart in april 2018, er blijkt een stevige behoefte te zijn. 
Niveauverschil bleek groot, differentiatie hierop vindt in 
2019 plaats.

Formulierenteam (Financieel) zelfredzaam zijn, met ‘ad
ministratie op orde’ als aanleiding.

Alle inwoners. Wekelijkse inloop (woochtend), in drukke periode ook 
op vrijdag. Betreft het adviseren en helpen bij invullen 
documenten en bij te ondernemen vervolgacties. In 
principe eerst zelf, daarna kan daadwerkelijk ondersteu
ning worden geboden. Veelal meervoudig contact met 
betrokken inwoner.

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

Veel vragen gerelateerd aan schulden, complexe teksten 
die moeilijk te begrijpen zijn (zoals van SVB, toeslagen, be
lasting, aanvragen bijstand of WW). Belangrijkste instroom 
vanuit Compaen zelf en Sociale Dienst. Doorverwijzen vindt 
plaats: taalhuis, VKB, rechtshulp en Compaen. Er zijn 446 
vragen via spreekuurgekomen, waarvan het merendeel over 
kwijtschelding.

Web in de wijk Betrokkenen wegwijs te maken in de 
toepassing van ICT en digitale techniek 
in het dagelijks leven (als onderdeel 
van zelfredzaamheid).

Inwoners met een (grote) 
afstand tot de digitale 
wereld en/of met beperkte 
ICTvaardigheden.

Het aanbieden van cursussen en workshops op alle 
gebieden van ICT en gerelateerde onderwerpen (Social 
media, mijn overheid, DigiD). Cursuslocatie vanaf 
juli 2018 is de Meridiaan. De wekelijkse inloop vindt 
plaats in Veencompas. Het project presenteert zich op 
ontmoeitingsactiviteiten voor ouderen en andere doel
groepen waarvan bekend is dat er behoeft kan zijn aan 
scholing op digitale vaardigheden (zoals bij het taalhuis)

Inzet van vrijwilligers 
voor 2 cursusmomenten 
per week en voor de in
loop in Veencompas (bij 
Ontmoeting, wekelijks 
op vrijdag van 1012 
uur). Op jaarbasis 1214 
vrijwilligers actief.

100 cursisten op jaarbasis, 120 inwoners zijn naar inloop 
gekomen.

Beste Buur Verbeteren sociale cohesie in de buurt. Inwoners wijk Noord. Organiseren van diverse ontmoetingsactiviteiten, 
wekelijks koffie en maaltijdvoorziening. Compaen 
vervult coördinerende en signalerende rol. Broedplaats 
voor inwonersinitiatieven en vindplaats voor individuele 
vragen.

BW en diverse 
 buurtbewoners.

Wekelijks 30 wijkbewoners die gebruik maken van warme 
maaltijdvoorzieningen, verzorgd door inwoners op di of 
vr. Koffieochtend wordt door ca. 15 mensen bezocht. 
 Themaochtenden worden naar behoefte aangeboden (ge
zond oud worden). Er zijn kinderactiviteiten voor kwetsbare 
kinderen.

Verbinden jong, oud tijdens eten is een groot succes. Er 
is een werkgroep opgericht die tot doel heeft een gezon
de leefstijl te stimuleren. Met Noorderbreedte wordt een 
plan uitgewerkt naar aanleiding van toename obesitas. De 
werkwijze vanuit Opstap en de rol van vergunninghouders 
worden hierbij betrokken. Beste Buur werkt samen met AV.

Wijkcoördinatie  
en  buurtwerk

Bevorderen van de leefbaarheid in de 
wijken.

Alle inwoners Afstemmen met inwoners en partijen, initiatieven wor
den gestimuleerd en (tijdelijk) ondersteund. Activiteiten 
worden op elkaar afgestemd. Deze functie valt samen 
met buurtwerk, waarin structurele aanwezigheid in de 
wijk is geregeld. Ondersteuning van beheeren wijk
teams is daar onderdeel van.

BW Vast gezicht als structureel aanspreekpunt voor vragen en 
vraagstukken van inwoners en betrokken partijen. Initiatie
ven zijn ondersteund, inwoners geholpen

Naast opdracht wijkfoto (zie ‘onderdelen opdracht’) wordt 
wijkgericht werken versterkt. Hiervoor is plan van aanpak 
opgesteld waarin samenwerking met verschillende wijkamb
tenaren en projectleider Wijkgericht Werken is voorzien. 
Middels (gestarte) periodieke afstemming worden afspraken 
gemaakt over rollen en inzet, afronding wijkfoto, betrekken 
en activeren inwoners en integrale aanpak in wijken. Start in 
2018 krijgt in 2019 een vervolg.

Heel Sorghvliet   
kookt

Oudere heeft contacten en voelt zich 
gezonder. Lange termijndoel: lang en 
gelukkig zelfstandig wonen. Doel is om 
50 ouderen te includeren met inzet 
van 3 maaltijdkringen. Jongeren maken 
kennis met vrijwilligerswerk (maat
schappelijke betrokkenheid) en krijgen 
meer begrip voor ouderen.

Voor mensen 65+, alleen
staand, zelfstandig wonend, 
met één of meer beperkin
gen en niet dementerend. 
Daarnaast leerlingen van de 
Winkler prins die een stage 
(MAS) van minimaal 30 uur 
volgen.

Het maandelijks organiseren van een gezamenlijke 
maaltijd met (vrijwillige) ondersteuning door jongeren, 
gastvrouw en een kok. Toeleiding door professionals en 
huis aan huis geflyerd.

BW, ureninzet wordt 
extern gefinancierd tot 
november 2018. Daarna 
financiering uit eigen 
middelen.

Start maaltijdkring in Veencompas (jan 2018) en twee maal
tijdkringen op locaties Meander: op 3 momenten per maand 
wordt een maaltijdkring georganiseerd. Eind 2018 namen 
12 ouderen bij Ontmoeting in Veencompas deel.

Betreft een 2jarig project, in samenwerking met Zorggroep 
Meander en (leerlingen) Winkler Prins. Effectiviteitsmeting 
wordt door extern bureau uitgevoerd. Einde project: nov 
2018. Resultaten van meting zijn nog niet binnen. Deelname 
aan maaltijdkringen is nu ook opengesteld voor inwoners 
buiten Sorghvliet.

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

Inwoners die behoefte heb
ben aan ontmoeting en/of 
lichte vorm van begeleiding 
(niet zijnde AV).

In Veencompas kunnen 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. Wekelijks wordt op maandag een eetcafé 
georganiseerd waar maximaal 35 inwoners uit de wijk 
aanschuiven voor een warme maaltijd.

BW en vrijwilligers. Integraal onderdeel van dienstverlening Compaen, niet als 
zodanig geregistreerd. Ontmoeting wordt in samenhang met 
AV georganiseerd waar vormen van besteding van de dag 
plaatsvinden.

Compaen heeft ingespeeld op de groeiende vraag naar het 
samen gebruiken van een warme maaltijd. Daarmee is het 
gebruik van de keuken geintensiveerd en is gebleken dat 
deze een aanpassing nodig heeft om ook in de toekomst aan 
deze vraag te kunnen voldoen.

Alleenstaande 
 moedergroep

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

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

In twee wekelijkse bijeenkomsten komen vraaggerichte 
thema’s zoals opvoeden, gezonde voeding en financiën 
aan de orde. De talenten van de moeders worden in 
het programma ingezet.

BW en vrijwilligers, 2 per 
groep. Een vrijwilliger is 
afkomstig uit ‘de eigen’ 
groep.

De moeders voelen zich gesteund, zelfvertrouwen wordt 
verstevigd. Er zijn 2 groepen actief met resp. 6 en 7 deelne
mers. In beide groepen heeft een deelnemer een vaste baan 
verkregen.

Deelname aan driejarig onderzoek olv Hanzehogeschool 
naar werkzame factoren om opvoedkracht van ouders (over 
‘ervaren effectiviteit van opvoedondersteuning door pro
fessional’), en het sociaal netwerk te versterken. Resultaten 
worden in april 2019 gepresenteerd.

Diensten op het gebied van niet toewijsbare Wmo
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Dienst Doel Doelgroep Werkzijze Inzet Resultaat Bijzonderheden
Servicedesk   
wehelpen.nl

Op een eenvoudige en laagdrempe
ligemanier aanbieder en vrager van 
vrijwillige hulp en ondersteuning met 
elkaar in contact brengen. Dit is ook op 
respijtzorg van toepassing.

Mantelzorgers, vrijwilligers 
en mensen met een hulp
vraag en/of hulpaanbod.

Telefonische bereikbaarheid dagelijks van 14.00  16.00 
uur. Mogelijkheid voor fysiek contactmoment wordt 
geboden.

Vrijwilligers, coördinatie 
BW

Start op 122018: 78 inkomende gesprekken. Ruim 50 
betrokkenen hiervan hebben gebruik gemaakt van voor
zieningen via de website. In 33 situaties hebben vrijwilli
gersorganisaties uitkomst geboden. Resultaat: 16x hulp
vraag, 85x aanbieders van hulp, 10x facetoface contact.

Fysieke opening is beperkt. De praktijk leert dat de huidige 
telefonische bereikbaarheid toereikend is. De website 
 Wehelpen.nl biedtmaandelijks inzage in het aantal matches.

Talententraining Het aanboren van talenten en kwali
teiten van deelnemers en werken aan 
basisvoorwaarden om deze zo goed 
mogelijk uit de verf te laten komen.

Alle inwoners. Gedurende 8 wekelijkse bijeenkomsten vindt training 
plaats. Thema’s: sterk in je schoenen staan, een positie
ve mindset, nieuwe mensen ontmoeten, goed in je vel 
zitten en verantwoord omgaan met geld.

Ondersteuning door 
vrijwilligers met grote 
inbreng van deelnemers 
zelf.

Er vonden 2 trainingen van 18 deelnemers plaats, waarvan 
2 zijn ingestroomd naar betaald werk en 1 een studie is 
gaan volgen. Een aantal is vrijwillig actief, bijvoorbeeld bij de 
Buurtschuur.

De praktijk leert dat mensen elkaar versterken.

Sociale  vaardig-
heids- training

Het vergroten van sociale 
 vaardigheden.

Mensen met een (verstan
delijke) beperking.

Gedurende 10 lessen wordt training verzorgd. Tevens 
aandacht voor aanpalende onderwerpen zoals weer
baarheid.

BMW Er zijn 2 trainingen georganiseerd, bij Compaen en Wedeka. 
Mensen maken stappen in sociaal vaardiger worden. Aanvul
lende vraagstukken komen aan de orde, zoals het ontbreken 
van een netwerk (eenzaamheid). Sociale eetevenementen 
zijn gehouden, verbinding met ‘Wehelpen’ is gelegd

Gestart in april 2018, er blijkt een stevige behoefte te zijn. 
Niveauverschil bleek groot, differentiatie hierop vindt in 
2019 plaats.

Formulierenteam (Financieel) zelfredzaam zijn, met ‘ad
ministratie op orde’ als aanleiding.

Alle inwoners. Wekelijkse inloop (woochtend), in drukke periode ook 
op vrijdag. Betreft het adviseren en helpen bij invullen 
documenten en bij te ondernemen vervolgacties. In 
principe eerst zelf, daarna kan daadwerkelijk ondersteu
ning worden geboden. Veelal meervoudig contact met 
betrokken inwoner.

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

Veel vragen gerelateerd aan schulden, complexe teksten 
die moeilijk te begrijpen zijn (zoals van SVB, toeslagen, be
lasting, aanvragen bijstand of WW). Belangrijkste instroom 
vanuit Compaen zelf en Sociale Dienst. Doorverwijzen vindt 
plaats: taalhuis, VKB, rechtshulp en Compaen. Er zijn 446 
vragen via spreekuurgekomen, waarvan het merendeel over 
kwijtschelding.

Web in de wijk Betrokkenen wegwijs te maken in de 
toepassing van ICT en digitale techniek 
in het dagelijks leven (als onderdeel 
van zelfredzaamheid).

Inwoners met een (grote) 
afstand tot de digitale 
wereld en/of met beperkte 
ICTvaardigheden.

Het aanbieden van cursussen en workshops op alle 
gebieden van ICT en gerelateerde onderwerpen (Social 
media, mijn overheid, DigiD). Cursuslocatie vanaf 
juli 2018 is de Meridiaan. De wekelijkse inloop vindt 
plaats in Veencompas. Het project presenteert zich op 
ontmoeitingsactiviteiten voor ouderen en andere doel
groepen waarvan bekend is dat er behoeft kan zijn aan 
scholing op digitale vaardigheden (zoals bij het taalhuis)

Inzet van vrijwilligers 
voor 2 cursusmomenten 
per week en voor de in
loop in Veencompas (bij 
Ontmoeting, wekelijks 
op vrijdag van 1012 
uur). Op jaarbasis 1214 
vrijwilligers actief.

100 cursisten op jaarbasis, 120 inwoners zijn naar inloop 
gekomen.

Beste Buur Verbeteren sociale cohesie in de buurt. Inwoners wijk Noord. Organiseren van diverse ontmoetingsactiviteiten, 
wekelijks koffie en maaltijdvoorziening. Compaen 
vervult coördinerende en signalerende rol. Broedplaats 
voor inwonersinitiatieven en vindplaats voor individuele 
vragen.

BW en diverse 
 buurtbewoners.

Wekelijks 30 wijkbewoners die gebruik maken van warme 
maaltijdvoorzieningen, verzorgd door inwoners op di of 
vr. Koffieochtend wordt door ca. 15 mensen bezocht. 
 Themaochtenden worden naar behoefte aangeboden (ge
zond oud worden). Er zijn kinderactiviteiten voor kwetsbare 
kinderen.

Verbinden jong, oud tijdens eten is een groot succes. Er 
is een werkgroep opgericht die tot doel heeft een gezon
de leefstijl te stimuleren. Met Noorderbreedte wordt een 
plan uitgewerkt naar aanleiding van toename obesitas. De 
werkwijze vanuit Opstap en de rol van vergunninghouders 
worden hierbij betrokken. Beste Buur werkt samen met AV.

Wijkcoördinatie  
en  buurtwerk

Bevorderen van de leefbaarheid in de 
wijken.

Alle inwoners Afstemmen met inwoners en partijen, initiatieven wor
den gestimuleerd en (tijdelijk) ondersteund. Activiteiten 
worden op elkaar afgestemd. Deze functie valt samen 
met buurtwerk, waarin structurele aanwezigheid in de 
wijk is geregeld. Ondersteuning van beheeren wijk
teams is daar onderdeel van.

BW Vast gezicht als structureel aanspreekpunt voor vragen en 
vraagstukken van inwoners en betrokken partijen. Initiatie
ven zijn ondersteund, inwoners geholpen

Naast opdracht wijkfoto (zie ‘onderdelen opdracht’) wordt 
wijkgericht werken versterkt. Hiervoor is plan van aanpak 
opgesteld waarin samenwerking met verschillende wijkamb
tenaren en projectleider Wijkgericht Werken is voorzien. 
Middels (gestarte) periodieke afstemming worden afspraken 
gemaakt over rollen en inzet, afronding wijkfoto, betrekken 
en activeren inwoners en integrale aanpak in wijken. Start in 
2018 krijgt in 2019 een vervolg.

Heel Sorghvliet   
kookt

Oudere heeft contacten en voelt zich 
gezonder. Lange termijndoel: lang en 
gelukkig zelfstandig wonen. Doel is om 
50 ouderen te includeren met inzet 
van 3 maaltijdkringen. Jongeren maken 
kennis met vrijwilligerswerk (maat
schappelijke betrokkenheid) en krijgen 
meer begrip voor ouderen.

Voor mensen 65+, alleen
staand, zelfstandig wonend, 
met één of meer beperkin
gen en niet dementerend. 
Daarnaast leerlingen van de 
Winkler prins die een stage 
(MAS) van minimaal 30 uur 
volgen.

Het maandelijks organiseren van een gezamenlijke 
maaltijd met (vrijwillige) ondersteuning door jongeren, 
gastvrouw en een kok. Toeleiding door professionals en 
huis aan huis geflyerd.

BW, ureninzet wordt 
extern gefinancierd tot 
november 2018. Daarna 
financiering uit eigen 
middelen.

Start maaltijdkring in Veencompas (jan 2018) en twee maal
tijdkringen op locaties Meander: op 3 momenten per maand 
wordt een maaltijdkring georganiseerd. Eind 2018 namen 
12 ouderen bij Ontmoeting in Veencompas deel.

Betreft een 2jarig project, in samenwerking met Zorggroep 
Meander en (leerlingen) Winkler Prins. Effectiviteitsmeting 
wordt door extern bureau uitgevoerd. Einde project: nov 
2018. Resultaten van meting zijn nog niet binnen. Deelname 
aan maaltijdkringen is nu ook opengesteld voor inwoners 
buiten Sorghvliet.

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

Inwoners die behoefte heb
ben aan ontmoeting en/of 
lichte vorm van begeleiding 
(niet zijnde AV).

In Veencompas kunnen 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. Wekelijks wordt op maandag een eetcafé 
georganiseerd waar maximaal 35 inwoners uit de wijk 
aanschuiven voor een warme maaltijd.

BW en vrijwilligers. Integraal onderdeel van dienstverlening Compaen, niet als 
zodanig geregistreerd. Ontmoeting wordt in samenhang met 
AV georganiseerd waar vormen van besteding van de dag 
plaatsvinden.

Compaen heeft ingespeeld op de groeiende vraag naar het 
samen gebruiken van een warme maaltijd. Daarmee is het 
gebruik van de keuken geintensiveerd en is gebleken dat 
deze een aanpassing nodig heeft om ook in de toekomst aan 
deze vraag te kunnen voldoen.

Alleenstaande 
 moedergroep

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

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

In twee wekelijkse bijeenkomsten komen vraaggerichte 
thema’s zoals opvoeden, gezonde voeding en financiën 
aan de orde. De talenten van de moeders worden in 
het programma ingezet.

BW en vrijwilligers, 2 per 
groep. Een vrijwilliger is 
afkomstig uit ‘de eigen’ 
groep.

De moeders voelen zich gesteund, zelfvertrouwen wordt 
verstevigd. Er zijn 2 groepen actief met resp. 6 en 7 deelne
mers. In beide groepen heeft een deelnemer een vaste baan 
verkregen.

Deelname aan driejarig onderzoek olv Hanzehogeschool 
naar werkzame factoren om opvoedkracht van ouders (over 
‘ervaren effectiviteit van opvoedondersteuning door pro
fessional’), en het sociaal netwerk te versterken. Resultaten 
worden in april 2019 gepresenteerd.

Diensten Compaen geheel 2018
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Dienst Doel Doelgroep Werkzijze Inzet Resultaat Bijzonderheden
Steunpunt  vrij-
willigerswerk

Inwoners stimuleren en onder
steunen om vrijwilligerswerk te 
doen.

Alle inwoners. Coördinatie van alle zaken mbt vrijwilligers
werk zoals beleid, verzekeringen, en verkrijgen 
toestemming. Het matchen van vraag en aanbod 
door individueel maatwerk te bieden vanuit 
perspectief vrijwilliger alsook betrokken organi
saties. Er vindt 2wekelijks (dido) een spreekuur 
plaats. Jaarlijks wordt de vrijwilligersbedankdag 
georganiseerd.

BW in combinatie 
met vrijwilligers die 
spreekuren bemen
sen.

Wekelijk 56 gesprekken. Aantal matches verloopt 
via de site vrijwilligersgroningen.nl. In aantal situaties 
vindt toeleiding naar de arbeidsmarkt plaats. Steeds 
meer organisaties weten het steunpunty te vinden, 
dit leidt oa. tot een meer gevarieerd aanbod van 
vacatures voor vrijwilligerswerk.

Er vinden locatiebezoeken plaats daar waar vrijwil
ligers actief zijn. Deelname aan provinciaal overleg 
vindt plaats. Bezetting deels door inwoners die eerder 
zelf hulpvraag hadden.

Steunpunt 
mantelzorg-
ondersteuning

Ondersteunen en ontlasten van 
mantelzorgers.

Alle inwoners. Verstrekken van informatie, ondersteuning, 
 educatie bieden van advies. Organiseren van 
themabijeenkomsten, lotgenotencontacten en 
Alzheimercafé.

BW en vrijwilligers. Maandelijkse autismebijeenkomst, maandelijkse 
 dementiebijeenkomst, themabijeenkomsten over 
Wehelpen.nl, tiltechniek, rol Buurtzorg betreft man
telzorg en mindfullness. Aantal (ontspannings)uitstap
jes heeft plaatsgevonden. Bij de bijeenkomsten over 
autisme zien we een groiend aantal deelnemers.

Symposium dementie heeft in oktober plaats
gevonden, een kleine 300 mensen hebben deel
genomen. Deelname expertteam jonge mantelzorger 
(provinciaal) ter bevordering ondersteuning jonge 
mantelzorger.

Spreekuur  
Wedeka

Zelfredzame, participerende 
inwoners.

Werknemers van We
deka.

Laagdrempelige toegang voor vraagstukken van 
medewerkers Wedeka. Eén keer per 2 weken is 
een medewerker op locatie beschikbaar.

BMW. Kortdurend advies, cliënt is direct geholpen. Voor 
vervolg wordt traject ingezet.

Vergunning-
houders

Ondersteunen om maatschappelijk 
te participeren.

Vergunninghouders, 
voor hen die recent 
een vergunning hebben 
verkregen.

Intensieve ondersteuning waarbij maatwerk 
wordt geboden. Reguliere vraagstukken doen 
zich, naast integratievraagstuk, voor. Extra aan
dacht voor bijv. complexe scheiding na gezinsher
eniging en  behandelingopname ziekenhuis.

BW en vaste groep 
 vrijwilligers.

Er zijn 75 vergunninghouders ondersteund, 3 zijn 
herenigd met het gezin. Ondersteuning bij zwan
gerschap en geboorte kind (5x) , intensief bij alleen
staande moeders. Daarnaast traject naar opleiding, 
werk of stageplaats (12x) begeleid.

Beëindiging opdracht ultimo 2018. Over wijze van 
afbouw en consequenties is een notitie aan de 
gemeente overhandigd. Ondersteuning voor deze 
doelgroep blijft na reguliere traject veelal benodigd 
ivm kwetsbaarheid.

Algemene 
 Voorziening 
(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 maatwerkvoorzie
ning.

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

BMW en BW. In deze periode zijn voor de gehele AV 237 hulpvra
gen geregistreerd waarvan 57 zijn opgepakt door 
Compaen.

Zichtbaarheid van deze voorziening is een punt van 
aandacht. Hangt nauw samen met de visie van de 
gemeente over toegang in sociaal domein. De zgn 
Buurtschuur is ontwikkeld, waarin werkleerlijnen 
de basis vormen voor het opzetten van een aantal 
voorzieningen (repaircafé, klussendient ea). Er wordt 
afstemming met dienstverlening mbt Cstroom 
gezocht. Afstemming met Meander vindt plaats mbt 
dagbesteding dementerenden.

Mensen 
met grote 
afstand tot 
arbeidsmarkt 
(Cstroom)

Meedoen in de samenleving, 
maatschappelijk actief zijn. Het 
uitvoeren van betaald werk is in 
beginsel het doel.

Mensen met een 
uitkering (WWB) met 
een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt

Er wordt indiviueel maatwerk geboden na het ge
sprek, waarin mogelijkheden en belemmeringen 
worden verkend. In beginsel wordt bezien welke 
vorm van activiteit de betreffende persoon kan 
uitvoeren. Voor een grote groep vindt aanvullen
de dienstverlening plaats.

BW en BMW. 140 Inwoners ondersteund: 50 mensen actief als 
vrijwilliger of mantelzorger, voor 59 is sprake van 
leun en steuncontact. Er zijn 12 trajecten  afgerond 
waarvan uitstroom heeft plaatsgevonden naar 
 betaald werk (1) en vrijwilligerswerk (1).

Herijken van opdracht voor 2019 is aan de orde, 
waarbij in samenwerking met Wedeaka wordt ingezet 
op instroom naar TDC.

Huiselijk 
 geweld

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

Inwoners die betrokken 
zijn bij huiselijk geweld.

Er wordt indiviueel maatwerk geboden na het ge
sprek, waarin mogelijkheden en belemmeringen 
worden verkend. In beginsel wordt bezien welke 
vorm van activiteit de betreffende persoon kan 
uitvoeren. Voor een grote groep vindt aanvullen
de dienstverlening plaats.

BMW en BW. Aantal behandelde zaken bedraagt 42, waarvan 
16 meldingen via Veilig Thuis (formele aanmeldroute).

Eind 2018 zijn 2 BMWers begonnen met de oplei
ding multifocus. Deze opleiding wordt in het voorjaar 
van 2019 afgerond. Doel is een betere afstemming 
in de samenwerking met Veilig Thuis, waardoor 
er  invulling gegeven kan worden aan vroegtijdige 
 samenwerking bij huisverboden.

Individuele 
ondersteuning 
diversen

Zelfredzame participerende 
 inwoners.

Alle inwoners. Ondersteunen inwoners op alle (ZRM) leefge
bieden. Toeleiding door partners, via signalen 
uit de wijk, huisartsen, dreigende ontruimingen 
(Acantus).

BMW en BW. In 2018 zijn totaal 986 trajecten ondersteund

Diensten op het gebied van toewijsbare Wmo
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Dienst Doel Doelgroep Werkzijze Inzet Resultaat Bijzonderheden
Steunpunt  vrij-
willigerswerk

Inwoners stimuleren en onder
steunen om vrijwilligerswerk te 
doen.

Alle inwoners. Coördinatie van alle zaken mbt vrijwilligers
werk zoals beleid, verzekeringen, en verkrijgen 
toestemming. Het matchen van vraag en aanbod 
door individueel maatwerk te bieden vanuit 
perspectief vrijwilliger alsook betrokken organi
saties. Er vindt 2wekelijks (dido) een spreekuur 
plaats. Jaarlijks wordt de vrijwilligersbedankdag 
georganiseerd.

BW in combinatie 
met vrijwilligers die 
spreekuren bemen
sen.

Wekelijk 56 gesprekken. Aantal matches verloopt 
via de site vrijwilligersgroningen.nl. In aantal situaties 
vindt toeleiding naar de arbeidsmarkt plaats. Steeds 
meer organisaties weten het steunpunty te vinden, 
dit leidt oa. tot een meer gevarieerd aanbod van 
vacatures voor vrijwilligerswerk.

Er vinden locatiebezoeken plaats daar waar vrijwil
ligers actief zijn. Deelname aan provinciaal overleg 
vindt plaats. Bezetting deels door inwoners die eerder 
zelf hulpvraag hadden.

Steunpunt 
mantelzorg-
ondersteuning

Ondersteunen en ontlasten van 
mantelzorgers.

Alle inwoners. Verstrekken van informatie, ondersteuning, 
 educatie bieden van advies. Organiseren van 
themabijeenkomsten, lotgenotencontacten en 
Alzheimercafé.

BW en vrijwilligers. Maandelijkse autismebijeenkomst, maandelijkse 
 dementiebijeenkomst, themabijeenkomsten over 
Wehelpen.nl, tiltechniek, rol Buurtzorg betreft man
telzorg en mindfullness. Aantal (ontspannings)uitstap
jes heeft plaatsgevonden. Bij de bijeenkomsten over 
autisme zien we een groiend aantal deelnemers.

Symposium dementie heeft in oktober plaats
gevonden, een kleine 300 mensen hebben deel
genomen. Deelname expertteam jonge mantelzorger 
(provinciaal) ter bevordering ondersteuning jonge 
mantelzorger.

Spreekuur  
Wedeka

Zelfredzame, participerende 
inwoners.

Werknemers van We
deka.

Laagdrempelige toegang voor vraagstukken van 
medewerkers Wedeka. Eén keer per 2 weken is 
een medewerker op locatie beschikbaar.

BMW. Kortdurend advies, cliënt is direct geholpen. Voor 
vervolg wordt traject ingezet.

Vergunning-
houders

Ondersteunen om maatschappelijk 
te participeren.

Vergunninghouders, 
voor hen die recent 
een vergunning hebben 
verkregen.

Intensieve ondersteuning waarbij maatwerk 
wordt geboden. Reguliere vraagstukken doen 
zich, naast integratievraagstuk, voor. Extra aan
dacht voor bijv. complexe scheiding na gezinsher
eniging en  behandelingopname ziekenhuis.

BW en vaste groep 
 vrijwilligers.

Er zijn 75 vergunninghouders ondersteund, 3 zijn 
herenigd met het gezin. Ondersteuning bij zwan
gerschap en geboorte kind (5x) , intensief bij alleen
staande moeders. Daarnaast traject naar opleiding, 
werk of stageplaats (12x) begeleid.

Beëindiging opdracht ultimo 2018. Over wijze van 
afbouw en consequenties is een notitie aan de 
gemeente overhandigd. Ondersteuning voor deze 
doelgroep blijft na reguliere traject veelal benodigd 
ivm kwetsbaarheid.

Algemene 
 Voorziening 
(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 maatwerkvoorzie
ning.

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

BMW en BW. In deze periode zijn voor de gehele AV 237 hulpvra
gen geregistreerd waarvan 57 zijn opgepakt door 
Compaen.

Zichtbaarheid van deze voorziening is een punt van 
aandacht. Hangt nauw samen met de visie van de 
gemeente over toegang in sociaal domein. De zgn 
Buurtschuur is ontwikkeld, waarin werkleerlijnen 
de basis vormen voor het opzetten van een aantal 
voorzieningen (repaircafé, klussendient ea). Er wordt 
afstemming met dienstverlening mbt Cstroom 
gezocht. Afstemming met Meander vindt plaats mbt 
dagbesteding dementerenden.

Mensen 
met grote 
afstand tot 
arbeidsmarkt 
(Cstroom)

Meedoen in de samenleving, 
maatschappelijk actief zijn. Het 
uitvoeren van betaald werk is in 
beginsel het doel.

Mensen met een 
uitkering (WWB) met 
een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt

Er wordt indiviueel maatwerk geboden na het ge
sprek, waarin mogelijkheden en belemmeringen 
worden verkend. In beginsel wordt bezien welke 
vorm van activiteit de betreffende persoon kan 
uitvoeren. Voor een grote groep vindt aanvullen
de dienstverlening plaats.

BW en BMW. 140 Inwoners ondersteund: 50 mensen actief als 
vrijwilliger of mantelzorger, voor 59 is sprake van 
leun en steuncontact. Er zijn 12 trajecten  afgerond 
waarvan uitstroom heeft plaatsgevonden naar 
 betaald werk (1) en vrijwilligerswerk (1).

Herijken van opdracht voor 2019 is aan de orde, 
waarbij in samenwerking met Wedeaka wordt ingezet 
op instroom naar TDC.

Huiselijk 
 geweld

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

Inwoners die betrokken 
zijn bij huiselijk geweld.

Er wordt indiviueel maatwerk geboden na het ge
sprek, waarin mogelijkheden en belemmeringen 
worden verkend. In beginsel wordt bezien welke 
vorm van activiteit de betreffende persoon kan 
uitvoeren. Voor een grote groep vindt aanvullen
de dienstverlening plaats.

BMW en BW. Aantal behandelde zaken bedraagt 42, waarvan 
16 meldingen via Veilig Thuis (formele aanmeldroute).

Eind 2018 zijn 2 BMWers begonnen met de oplei
ding multifocus. Deze opleiding wordt in het voorjaar 
van 2019 afgerond. Doel is een betere afstemming 
in de samenwerking met Veilig Thuis, waardoor 
er  invulling gegeven kan worden aan vroegtijdige 
 samenwerking bij huisverboden.

Individuele 
ondersteuning 
diversen

Zelfredzame participerende 
 inwoners.

Alle inwoners. Ondersteunen inwoners op alle (ZRM) leefge
bieden. Toeleiding door partners, via signalen 
uit de wijk, huisartsen, dreigende ontruimingen 
(Acantus).

BMW en BW. In 2018 zijn totaal 986 trajecten ondersteund

Diensten Compaen geheel 2018
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Dienst Doel Doelgroep Werkzijze Inzet Resultaat Bijzonderheden
Jongeren-
centrum 
Break!

Aanland en ontmoetingsplek 
voor jongeren in veilige om
geving waarin ruimte is voor 
ontwikkeling en ontplooiing.

Jongeren. Accomodatiegebonden jongerenwerk, met, door 
en voor jongeren: organiseren van activiteiten en 
themabijeenkomsten. Maatwerk wordt op basis 
van de vraag geboden.

BW en beheerder. 2530 Bezoekers per dagdeel met uitschieters naar 8090 bezoe
kers. Er zijn 80 tot 100 unieke bezoekers die regelmatig aanwezig 
zijn. 25 Maatschappelijke stages verzorgd, activiteiten georgani
seerd zoals ‘drug je suf (drugsquiz), reis slagharen, sheexperience, 
sinterklaasspel, LanParty (12 uur gamen) en vele andere.

Grote verscheidenheid aan etnische 
 achtergrond, leeftijd en subculturen (zoals 
Emo’s, skaters, tweens ea). Steakabreak 
voor jongeren die maaltijd gezamenlijk eten, 
15 per keer. Een van de bezoekers kookt, 
kostprijs ingredienten wordt in rekening 
gebracht.

Jongerenwerk Weerbare, actieve en 
 zelfredzame jongeren

Jongeren. Op diverse terreinen vindt ondersteuning van 
jongeren plaats (vindplaatsgericht), zoals:  

 ‘wil jij mijn oma zijn’ met koppeling kind aan 
oma/opa  

 outreachend werk, met aanwezigheid pauzes 
op scholen en op straat  

 overlastsituaties  
 organiseren activiteiten door/met jongeren  
 ontwikkelplek startende professionals

BW.  3 x match ‘wil jij mijn oma zijn?’ (flyer ontwikkeld) 
 weerbaarheidstraining verzorgd voor 11 jongeren boven 

 de 12, 9 hebben traject doorlopen 
 debat met 60 jongeren en politici, ism WP 
 integrale aanpak overlast jongeren, overlast Borgerswold

Supportteam Jongeren en kinderen. Kinderen met een lichte 
hulp of ondersteunings
vraag.

Door frequent contact wordt een ongedwongen 
vertrouwensrelatie opgebouwd.

Team van stagiai
res (mbohbo) en 
vrijwilligers. We
kelijkse is er een 
contactmoment 
met betrokkene(n).

Ondersteuning van 29 jongeren ogv huiswerkondersteuning, 
zinvolle invulling vrije tijd, vraagstukken ouders, financiën en 
psychische problemen.

Instroom via diverse kanalen, zoals CJG en 
Accare.

Kinder-
activiteiten

Bijdrage leveren aan ont
wikkeling van kinderen door 
realiseren samenwerking, 
aanboren talenten en bieden 
ontspanning.

Kinderen tot einde 
 basisschool.

Divers en wisselend aanbod voor kinderen, 
met structureel aanbod op gebied van  

 Summerfun kidsclub: wekelijkse knutselclub 
op womiddag door 3 vrijwilligers, ca. 12 
kinderen per keer.  

 Summerfun: zomervakantieactiviteiten
 (56 weken): 200 kinderen namen deel

  diverse Summerfunactiviteiten, zoals film, midwinterbingo, 
bezoek DOEmuseum, knutselen.  

 kleintje Summerfun: workshops voor kinderen en ouders  
 (spelletjes, knutselen): ca 60 ouders met kinderen aanwezig 

 Summerfun Ontdekt: kijken bij beroepen en bedrijven: met
 30 kinderen naar brandweer  

 Expeditie Weten: thematische verdieping voor 8  12 jaar  
 Summerfun plus: knutselen voor volwassenen  
 Summerfun ontdekt zorg: 7 kinderen die activiteiten in 

 Veenkade doen

Summerfun vindt ook in andere vakanties 
of weekenden dan zomerperiode plaats. 
Continuïteit is afhankelijk van vrijwilligers. 
 Financiering voornamelijk uit sponsor
bijdragen (Rotary). Gevraagde financiële 
bijdrage deelnemers is zeer beperkt.

Maatschappe-
lijke stages

Jongeren kennis laten 
 maken met maatschappelijke 
 participatie.

Jongeren in het voortgezet 
onderwijs (Winkler Prins).

In samenwerking met Winkler Prins het orga
niseren van een informatiemarkt waarin vraag 
en aanbod van maatschappelijke stages wordt 
gematcht.

Contactmedewer
ker.

Bij Compaen zelf zijn deze periode oa. 25 leerlingen bij Break!, 
4 bij Ontmoeting en 1 bij Summerfun geplaatst. In oktober is 
de MASinformatiemarkt georganiseerd in samenwerking met 
Winkler Prins. Een jaarlijks gebeuren waar diverse bedrijven zich 
presenteren.

Opstap(je) Verwerven kennis en vaardig
heden op gebied van lezen 
en spelen om aangesloten te 
zijn op toegang onderwijs. 
Daarnaast het vergroten van 
de ouderbetrokkenheid.

Kinderen in de 
 leeftijds categorie van 
1,5 1 jaar (instapje), 
24 (opstapje) of 
46 jaar (opstap) 
waarvan ouders laag 
 opgeleid zijn.

Tweejarig programma met systematische aanpak. 
Ouder en kind worden periodiek thuis bezocht. 
Ouders leren op een ondersteunende en stimu
lerende manier met hun kind omgaan (interactie) 
en raken actief betrokken bij de schoolloopbaan 
van hun kind. Bij Opstapje vindt begeleiding 
deels in de peuterspeelzaal plaats waarbij in
stroom naar VVE wordt voorbereid.

Contactmedewer
kers.

In 2018 namen gemiddeld 87 kinderen deel, 2/3 deel daarvan 
heeft ouders van Nederlands afkomst. Opstap is voor de zomer 
feestelijk afgerond in de Noorderbreedte, Opstapje op 
‘t Hummelstee.

Na belangstellingspeiling is besloten in het 
najaar ouderbijeenkomsten te organiseren 
obv 5 tal thema’s. Er is gewerkt aan het 
verbeteren van de registratie, deelnemende 
gezinnen kunnen we nu beter monitoren.

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 be
trokken zijn bij situatie van 
echtscheiding.

Trainen van kinderen in groepsverband, gedu
rende 8 weken in wekelijkse bijeenkomsten op 
school. Leren van elkaar en delen van ervarin
gen zijn belangrijke componenten. Vooraf vindt 
 ouderinformatiebijeenkomst plaats, achteraf 
wordt met hen geëvalueerd.

BW (gecertificeer
de Kiescoaches)

21 Kinderen hebben training gevolgd (Braskorf en Noorder
breedte), daarnaast zijn 10 kinderen individueel begeleid. Betreft 
een effectieve (bewezen) interventie die oa leidt tot verminderen 
schuldgevoel, probleemgedrag en de communicatie met ouders 
verbetert.

Medewerkers hebben in het najaar de bij
scholing ‘gescheiden opvoeden’ gevolgd. In 
het voorjaar 2019 wordt een start gemaakt 
met dit aanbod voor gescheiden ouders. 
De geplande KIEStraining bij de Kern kon 
ivm geringe aanmelding niet doorgaan, voor 
de aangemelde kinderen is een individueel 
aangeboden.

Diensten op het gebied van Jeugd
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Dienst Doel Doelgroep Werkzijze Inzet Resultaat Bijzonderheden
Jongeren-
centrum 
Break!

Aanland en ontmoetingsplek 
voor jongeren in veilige om
geving waarin ruimte is voor 
ontwikkeling en ontplooiing.

Jongeren. Accomodatiegebonden jongerenwerk, met, door 
en voor jongeren: organiseren van activiteiten en 
themabijeenkomsten. Maatwerk wordt op basis 
van de vraag geboden.

BW en beheerder. 2530 Bezoekers per dagdeel met uitschieters naar 8090 bezoe
kers. Er zijn 80 tot 100 unieke bezoekers die regelmatig aanwezig 
zijn. 25 Maatschappelijke stages verzorgd, activiteiten georgani
seerd zoals ‘drug je suf (drugsquiz), reis slagharen, sheexperience, 
sinterklaasspel, LanParty (12 uur gamen) en vele andere.

Grote verscheidenheid aan etnische 
 achtergrond, leeftijd en subculturen (zoals 
Emo’s, skaters, tweens ea). Steakabreak 
voor jongeren die maaltijd gezamenlijk eten, 
15 per keer. Een van de bezoekers kookt, 
kostprijs ingredienten wordt in rekening 
gebracht.

Jongerenwerk Weerbare, actieve en 
 zelfredzame jongeren

Jongeren. Op diverse terreinen vindt ondersteuning van 
jongeren plaats (vindplaatsgericht), zoals:  

 ‘wil jij mijn oma zijn’ met koppeling kind aan 
oma/opa  

 outreachend werk, met aanwezigheid pauzes 
op scholen en op straat  

 overlastsituaties  
 organiseren activiteiten door/met jongeren  
 ontwikkelplek startende professionals

BW.  3 x match ‘wil jij mijn oma zijn?’ (flyer ontwikkeld) 
 weerbaarheidstraining verzorgd voor 11 jongeren boven 

 de 12, 9 hebben traject doorlopen 
 debat met 60 jongeren en politici, ism WP 
 integrale aanpak overlast jongeren, overlast Borgerswold

Supportteam Jongeren en kinderen. Kinderen met een lichte 
hulp of ondersteunings
vraag.

Door frequent contact wordt een ongedwongen 
vertrouwensrelatie opgebouwd.

Team van stagiai
res (mbohbo) en 
vrijwilligers. We
kelijkse is er een 
contactmoment 
met betrokkene(n).

Ondersteuning van 29 jongeren ogv huiswerkondersteuning, 
zinvolle invulling vrije tijd, vraagstukken ouders, financiën en 
psychische problemen.

Instroom via diverse kanalen, zoals CJG en 
Accare.

Kinder-
activiteiten

Bijdrage leveren aan ont
wikkeling van kinderen door 
realiseren samenwerking, 
aanboren talenten en bieden 
ontspanning.

Kinderen tot einde 
 basisschool.

Divers en wisselend aanbod voor kinderen, 
met structureel aanbod op gebied van  

 Summerfun kidsclub: wekelijkse knutselclub 
op womiddag door 3 vrijwilligers, ca. 12 
kinderen per keer.  

 Summerfun: zomervakantieactiviteiten
 (56 weken): 200 kinderen namen deel

  diverse Summerfunactiviteiten, zoals film, midwinterbingo, 
bezoek DOEmuseum, knutselen.  

 kleintje Summerfun: workshops voor kinderen en ouders  
 (spelletjes, knutselen): ca 60 ouders met kinderen aanwezig 

 Summerfun Ontdekt: kijken bij beroepen en bedrijven: met
 30 kinderen naar brandweer  

 Expeditie Weten: thematische verdieping voor 8  12 jaar  
 Summerfun plus: knutselen voor volwassenen  
 Summerfun ontdekt zorg: 7 kinderen die activiteiten in 

 Veenkade doen

Summerfun vindt ook in andere vakanties 
of weekenden dan zomerperiode plaats. 
Continuïteit is afhankelijk van vrijwilligers. 
 Financiering voornamelijk uit sponsor
bijdragen (Rotary). Gevraagde financiële 
bijdrage deelnemers is zeer beperkt.

Maatschappe-
lijke stages

Jongeren kennis laten 
 maken met maatschappelijke 
 participatie.

Jongeren in het voortgezet 
onderwijs (Winkler Prins).

In samenwerking met Winkler Prins het orga
niseren van een informatiemarkt waarin vraag 
en aanbod van maatschappelijke stages wordt 
gematcht.

Contactmedewer
ker.

Bij Compaen zelf zijn deze periode oa. 25 leerlingen bij Break!, 
4 bij Ontmoeting en 1 bij Summerfun geplaatst. In oktober is 
de MASinformatiemarkt georganiseerd in samenwerking met 
Winkler Prins. Een jaarlijks gebeuren waar diverse bedrijven zich 
presenteren.

Opstap(je) Verwerven kennis en vaardig
heden op gebied van lezen 
en spelen om aangesloten te 
zijn op toegang onderwijs. 
Daarnaast het vergroten van 
de ouderbetrokkenheid.

Kinderen in de 
 leeftijds categorie van 
1,5 1 jaar (instapje), 
24 (opstapje) of 
46 jaar (opstap) 
waarvan ouders laag 
 opgeleid zijn.

Tweejarig programma met systematische aanpak. 
Ouder en kind worden periodiek thuis bezocht. 
Ouders leren op een ondersteunende en stimu
lerende manier met hun kind omgaan (interactie) 
en raken actief betrokken bij de schoolloopbaan 
van hun kind. Bij Opstapje vindt begeleiding 
deels in de peuterspeelzaal plaats waarbij in
stroom naar VVE wordt voorbereid.

Contactmedewer
kers.

In 2018 namen gemiddeld 87 kinderen deel, 2/3 deel daarvan 
heeft ouders van Nederlands afkomst. Opstap is voor de zomer 
feestelijk afgerond in de Noorderbreedte, Opstapje op 
‘t Hummelstee.

Na belangstellingspeiling is besloten in het 
najaar ouderbijeenkomsten te organiseren 
obv 5 tal thema’s. Er is gewerkt aan het 
verbeteren van de registratie, deelnemende 
gezinnen kunnen we nu beter monitoren.

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 be
trokken zijn bij situatie van 
echtscheiding.

Trainen van kinderen in groepsverband, gedu
rende 8 weken in wekelijkse bijeenkomsten op 
school. Leren van elkaar en delen van ervarin
gen zijn belangrijke componenten. Vooraf vindt 
 ouderinformatiebijeenkomst plaats, achteraf 
wordt met hen geëvalueerd.

BW (gecertificeer
de Kiescoaches)

21 Kinderen hebben training gevolgd (Braskorf en Noorder
breedte), daarnaast zijn 10 kinderen individueel begeleid. Betreft 
een effectieve (bewezen) interventie die oa leidt tot verminderen 
schuldgevoel, probleemgedrag en de communicatie met ouders 
verbetert.

Medewerkers hebben in het najaar de bij
scholing ‘gescheiden opvoeden’ gevolgd. In 
het voorjaar 2019 wordt een start gemaakt 
met dit aanbod voor gescheiden ouders. 
De geplande KIEStraining bij de Kern kon 
ivm geringe aanmelding niet doorgaan, voor 
de aangemelde kinderen is een individueel 
aangeboden.

Diensten Compaen geheel 2018
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Dienst Doel Doelgroep Werkzijze Inzet Resultaat Bijzonderheden
(Onafhankelijke) 
cliënt ondersteuning

Inwoners levensbreed en op alle 
levensterreinen ondersteunen, wat 
bijdraagt aan het versterken van 
de zelfredzaamheid en participatie. 
Het kan gaan over het verkrijgen 
van dienstverlening op het gebied 
van maatschappelijke ondersteu
ning, (preventieve) zorg, jeugdhulp, 
onderwijs, welzijn, wonen, werk en 
inkomen.

Alle inwoners. Informatie, advies en ondersteuning. Integraal 
kijken naar de mogelijkheden en problemen en 
meedenken over passende oplossingen. Verdui
delijken van de ondersteuningsbehoeften, brede 
vraagverheldering, ondersteunen naar eigen regie 
en helpen bij het formulieren van hulpvraag. 
Samen een plan van aanpak maken of acties 
uitzetten.

BMW (geregistreerd 
bij BCMB), in sa
menwerking met De 
Badde in Pekela.

Aantal Geregistreerde trajecten bedraagt 39. Aan
vraag voorzieningen Wmo/Wlz/Beschermd Wonen, 
bemiddeling bij beëindiging indicaties. Bemiddelen bij 
zorg/hulpverlening, inzetten van passende onder
steuning (alle, dus alle regimes) en evaluatie van zorg. 
Bewustwording inwoners over mogelijkheden maar 
ook onmogelijkheden van voorzieningen en eigen 
verantwoordelijkheid daarin is een terugkerend the
ma voor gesprek.

Zichtbaarheid en informatie over mogelijkheden van 
deze dienst, met name aan inwoners, vraagt aandacht. 
Er is een werkgroep geformeerd, uitrol vindt 1e kwar
taal 2019 plaats (flyer, voorlichting/PR aan inwoners 
en ketenpartners).

Spreekuren 
 Veencompas

Zelfredzame, participerende 
inwoners.

Alle inwoners. Laagdrempelige toegang: er vindt vraagverhelde
ring plaats en waar mogelijk wordt direct onder
steuning geboden.Indien nodig vindt passende 
verwijzing plaats en/of wordt vervolgondersteu
ning geboden.

BW en BMW gedu
rende openingstijden 
en inzet bij vervolgon
dersteuning. Ope
ningstijden: dagelijks 
09.00  10.30 uur

Kortdurend advies, cliënt is direct geholpen. Voor 
vervolg wordt traject ingezet (zie aantallen onder
steunde trajecten). Indien, na intake, sprake is van 
een wachtperiode wordt een maximale termijn van 
3 weken gehanteerd. In 2018 is deze normtijd niet 
overschreden.

Er is een stevige verbinding met het formulierenteam 
waar veel vragen over inhoud formulieren worden 
afgevangen.

Diensten op het gebied van toewijsbare Wmo en Jeugd

Dienst Doel Doelgroep Werkzijze Inzet Resultaat Bijzonderheden
Schoolmaat-
schappelijk 
werk

Signalen van kinderen vroeg
tijdig oppakken zodat kinderen 
zich goed kunnen ontwikkelen.

Kinderen op het basis
onderwijs en Noorderpoort.

Door vaste contactpersoon en contact
momenten op school wordt relatie opge
bouwd met leerlingen en ouders. Professionele 
 afstemming vindt plaats met leerkrachten en 
IBer in het bijzonder, samenwerking met GGD.

BMW met 
 contactpersoon 
op alle scholen

Er zijn 65 kinderen ondersteund. Samen met GGD en Accare 
zijn leerkrachten begeleid op gebied van signaleren vraagstukken 
kinderen. Daarna is, op verzoek van betrokkenen, een grotere 
aanwezigheid op de Noorderbreedte gerealiseerd.

Er vindt ook dienstverlening plaats op 
 Margaretha Hardenbergschool en Wim 
 Monnereau (extern gefinancierd).

Kindhulp-
verlening

Vergroten weerbaarheid van 
kinderen in situaties van hui
selijk geweld.

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

Individueel: gesprekken met kinderen met 
ondersteuning waar nodig, door andere pro
fessional dan degene die ouders ondersteunt. 
Groepstraining: aanbod Vingers in je Oren (812 
jaar), Kikkergroep (47 jaar) die samen met Pekela, 
Oldambt en Stadskanaal wordt georganiseerd.

BMW (gecertifi
ceerd voor kind
hulpverlening)

Kinderen zijn individueel ondersteund (5) en in groepsverband (5). 
Groepstrainingen hebben plaatsgevonden in de Meridiaan met 
1x trainer vanuit Compaen: 8 weken Vingers in je Oren, 6 weken 
Kikkergroep.

Gezamenlijke groepsaanpak met gemeenten 
Pekela en Veendam wordt losgelaten, wordt 
gemeentelijk georganiseerd.

Herbeoor-
delingen 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: 018, 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).

BMW, met aan
dachtsgebied 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 17 keer door Compaen 
geboden.

Casusregie 
jeugd

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

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

BMW, met aan
dachtsgebied jeugd 
(SKJ geregistreerd)

Ouders hebben zelf weer regie over de hulpverlening van hun 
kind. Of casusregie is afgebouwd omdat effectieve hulpverlening 
is geboden. Voor 108 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.

Individuele 
Ondersteuning 
diversen

Kinderen die veilig opgroeien 
en zich optimaal ontwikkelen.

Kinderen (018). Vraagverheldering vanuit systeemgerichte 
benadering. Indien van toepassing preventieve 
inzet, zonodig inzet jeugdhulpverlening (geïndi
ceerde zorg via gemeente, door gemandateerde 
professional). Er wordt samen met ouders een 
passend hulpverleningsplan opgesteld (gezins
plan). Afstemming met betrokken ketenpartners 
vindt plaats.

BMW, afhankelijk 
van complexiteit 
kan inzet van 
SKJgeregistreer
de medewerker 
plaatsvinden.

Passende hulp wordt geboden, dit is voor 305 situaties uitge
voerd.

Diensten op het gebied van Jeugd



Compaen      Jaarrapportage 2018 31

Dienst Doel Doelgroep Werkzijze Inzet Resultaat Bijzonderheden
(Onafhankelijke) 
cliënt ondersteuning

Inwoners levensbreed en op alle 
levensterreinen ondersteunen, wat 
bijdraagt aan het versterken van 
de zelfredzaamheid en participatie. 
Het kan gaan over het verkrijgen 
van dienstverlening op het gebied 
van maatschappelijke ondersteu
ning, (preventieve) zorg, jeugdhulp, 
onderwijs, welzijn, wonen, werk en 
inkomen.

Alle inwoners. Informatie, advies en ondersteuning. Integraal 
kijken naar de mogelijkheden en problemen en 
meedenken over passende oplossingen. Verdui
delijken van de ondersteuningsbehoeften, brede 
vraagverheldering, ondersteunen naar eigen regie 
en helpen bij het formulieren van hulpvraag. 
Samen een plan van aanpak maken of acties 
uitzetten.

BMW (geregistreerd 
bij BCMB), in sa
menwerking met De 
Badde in Pekela.

Aantal Geregistreerde trajecten bedraagt 39. Aan
vraag voorzieningen Wmo/Wlz/Beschermd Wonen, 
bemiddeling bij beëindiging indicaties. Bemiddelen bij 
zorg/hulpverlening, inzetten van passende onder
steuning (alle, dus alle regimes) en evaluatie van zorg. 
Bewustwording inwoners over mogelijkheden maar 
ook onmogelijkheden van voorzieningen en eigen 
verantwoordelijkheid daarin is een terugkerend the
ma voor gesprek.

Zichtbaarheid en informatie over mogelijkheden van 
deze dienst, met name aan inwoners, vraagt aandacht. 
Er is een werkgroep geformeerd, uitrol vindt 1e kwar
taal 2019 plaats (flyer, voorlichting/PR aan inwoners 
en ketenpartners).

Spreekuren 
 Veencompas

Zelfredzame, participerende 
inwoners.

Alle inwoners. Laagdrempelige toegang: er vindt vraagverhelde
ring plaats en waar mogelijk wordt direct onder
steuning geboden.Indien nodig vindt passende 
verwijzing plaats en/of wordt vervolgondersteu
ning geboden.

BW en BMW gedu
rende openingstijden 
en inzet bij vervolgon
dersteuning. Ope
ningstijden: dagelijks 
09.00  10.30 uur

Kortdurend advies, cliënt is direct geholpen. Voor 
vervolg wordt traject ingezet (zie aantallen onder
steunde trajecten). Indien, na intake, sprake is van 
een wachtperiode wordt een maximale termijn van 
3 weken gehanteerd. In 2018 is deze normtijd niet 
overschreden.

Er is een stevige verbinding met het formulierenteam 
waar veel vragen over inhoud formulieren worden 
afgevangen.

Diensten Compaen geheel 2018
Dienst Doel Doelgroep Werkzijze Inzet Resultaat Bijzonderheden
Schoolmaat-
schappelijk 
werk

Signalen van kinderen vroeg
tijdig oppakken zodat kinderen 
zich goed kunnen ontwikkelen.

Kinderen op het basis
onderwijs en Noorderpoort.

Door vaste contactpersoon en contact
momenten op school wordt relatie opge
bouwd met leerlingen en ouders. Professionele 
 afstemming vindt plaats met leerkrachten en 
IBer in het bijzonder, samenwerking met GGD.

BMW met 
 contactpersoon 
op alle scholen

Er zijn 65 kinderen ondersteund. Samen met GGD en Accare 
zijn leerkrachten begeleid op gebied van signaleren vraagstukken 
kinderen. Daarna is, op verzoek van betrokkenen, een grotere 
aanwezigheid op de Noorderbreedte gerealiseerd.

Er vindt ook dienstverlening plaats op 
 Margaretha Hardenbergschool en Wim 
 Monnereau (extern gefinancierd).

Kindhulp-
verlening

Vergroten weerbaarheid van 
kinderen in situaties van hui
selijk geweld.

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

Individueel: gesprekken met kinderen met 
ondersteuning waar nodig, door andere pro
fessional dan degene die ouders ondersteunt. 
Groepstraining: aanbod Vingers in je Oren (812 
jaar), Kikkergroep (47 jaar) die samen met Pekela, 
Oldambt en Stadskanaal wordt georganiseerd.

BMW (gecertifi
ceerd voor kind
hulpverlening)

Kinderen zijn individueel ondersteund (5) en in groepsverband (5). 
Groepstrainingen hebben plaatsgevonden in de Meridiaan met 
1x trainer vanuit Compaen: 8 weken Vingers in je Oren, 6 weken 
Kikkergroep.

Gezamenlijke groepsaanpak met gemeenten 
Pekela en Veendam wordt losgelaten, wordt 
gemeentelijk georganiseerd.

Herbeoor-
delingen 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: 018, 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).

BMW, met aan
dachtsgebied 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 17 keer door Compaen 
geboden.

Casusregie 
jeugd

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

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

BMW, met aan
dachtsgebied jeugd 
(SKJ geregistreerd)

Ouders hebben zelf weer regie over de hulpverlening van hun 
kind. Of casusregie is afgebouwd omdat effectieve hulpverlening 
is geboden. Voor 108 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.

Individuele 
Ondersteuning 
diversen

Kinderen die veilig opgroeien 
en zich optimaal ontwikkelen.

Kinderen (018). Vraagverheldering vanuit systeemgerichte 
benadering. Indien van toepassing preventieve 
inzet, zonodig inzet jeugdhulpverlening (geïndi
ceerde zorg via gemeente, door gemandateerde 
professional). Er wordt samen met ouders een 
passend hulpverleningsplan opgesteld (gezins
plan). Afstemming met betrokken ketenpartners 
vindt plaats.

BMW, afhankelijk 
van complexiteit 
kan inzet van 
SKJgeregistreer
de medewerker 
plaatsvinden.

Passende hulp wordt geboden, dit is voor 305 situaties uitge
voerd.


