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1. Inleiding
Opdracht vanuit de dienstverleningsovereenkomst 2019
In de dienstverleningsovereenkomst (2019- 2023) die de Gemeente Súdwest-Fryslân heeft afgesloten
met de Stichting Sociaal Collectief wordt de opdracht aan de Stichting als volgt geformuleerd:






vormgeving aan het collectieve sociaal werk, uit te voeren en te innoveren, passend bij de
visie van de Gemeente;
het versterken van netwerken vanuit een gebiedsgerichte benadering in nauwe
samenwerking met de gebiedsteams, waarbij een integrale benadering en wederkerigheid
centraal staan;
een focus op samenlevingsopbouw en preventie met speciale aandacht voor kwetsbare
inwoners;
de Gemeente geeft de kaders en ambities aan (het wat) op korte en lange termijn en de
stichting bepaalt op welke wijze zij de ambities denkt te verwezenlijken (het hoe) en welke
prioritering daarbij nodig is;
het belang van enige experimenteerruimte voor de stichting voor zowel korte als lange
termijn.

In de overeenkomst spreekt de Gemeente Súdwest-Fryslân de onderstaande prestaties en resultaten
af met Sociaal Collectief:
Prestaties/Resultaten
De Stichting:
 is een belangrijke verbindende partij in de samenleving;
 werft nieuwe vrijwilligers en behoudt bestaande vrijwilligers;
 faciliteert de vrijwilligers in de samenleving, ook “nieuwe” vrijwilligers vanuit de
Participatiewet;
 identificeert de netwerken per wijk/gebied en maakt deze transparant;
 verbindt de netwerken met elkaar;
 inventariseert kansen en versterkt verbindingen tussen vrijwilligers en professionals;
 verbindt maatschappelijke organisaties, scholen, zorginstellingen, verenigingen en
ondernemers met elkaar om in te kunnen spelen op maatschappelijke vragen;
 werkt gebiedsgericht met voor elk van de 4 gebieden een plan met eigen speerpunten;
 werkt samen met sleutelfiguren uit de gemeentelijke organisaties, zoals wijken- en dorpen
coördinatoren, buurtsportcoaches, handhaving en toezicht en sociale gebiedsregisseurs;
 ondersteunt burgerinitiatieven en burgerkracht;
 verbindt en versterkt de buurt en het voorliggend veld;
 versterkt de zelfredzaamheid en medeverantwoordelijkheid van burgers;
 ontwikkelt, ondersteunt en faciliteert algemene en collectieve voorzieningen in de wijk, zet
in op preventie en richt zich op vroeg signalering;
 inventariseert trends, innovatieve oplossingen (inclusief ICT oplossingen) en landelijke
voorbeelden van innovatief collectief sociaal werk;
 neemt ruimte om te experimenteren;
 ondersteunt vrijwilligersorganisaties bij fondswerving;
 draagt bij aan een preventieve aanpak waardoor jongeren veilig en gezond kunnen
opgroeien.

3

In deze rapportage willen we verslag doen van de wijze waarop er aan de bovenstaande doelen is
gewerkt, welke resultaten er zijn geboekt en welke aandachtspunten we gesignaleerd hebben.
Algemeen:
In 2019 werd o.a. gewerkt aan de volgende speerpunten en activiteiten:
 Verbetering van de kwaliteit van de Stipepunten;
 Uitbreiding van de Stipepunt locaties met een Papierwinkel in Makkum en Koudum;
 Onderzoek en voorbereiding voor de ontwikkeling van Stipepunten in Heeg en Wommels;
 Zorgen voor ontmoetingsplekken in Sneek: Jeugd 10-17 jaar middels Tienerhonken:
uitbreiding openstelling Poort 20 met 2 avonden per week;
 Ontwikkeling en ondersteuning van het Tienerhonk Afslag 18 in Bolsward;
 Versterken samenwerking rond risicojeugd: afspraken met politie, handhaving, veiligheid,
GGD en gebiedsteam. Deelname jongerenwerk aan het JOS overleg;
 Focus op kwetsbare groepen o.a.: mantelzorgers, nieuwkomers, risicojeugd, inwoners in
armoedesituaties, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, jonge moeders, inwoners
met een beperking;
 Zorgen voor verbindingen met en samenwerking tussen informele/formele zorg;
 Het oprichten van en samenwerkende netwerken rond armoede, participatie, mantelzorg en
jeugd;
 Het in kaart brengen van netwerken binnen SWF en het toevoegen van contactpersonen van
de Gemeente waar deze nog ontbraken;
 Samenwerking jongerenwerk met Openbare Orde en Veiligheid: het ontwikkelen van een
aanpak keten en caravans om het middelengebruik onder minderjarige jongeren tegen te
gaan (onderdeel aanpak Cool Sudwest);
 Verbinding en samenwerking met Sport en Cultuur, o.a. in het project “Nieuwe Buren”;
 Start van een innovatief project “Nieuwe Buren”: stimuleren van meer samenhang,
onderlinge betrokkenheid en cohesie in de wijk Lemmerweg West door op een
aansprekende manier actief contact te leggen en te houden met bewoners;
 Stimuleren van participatie door o.a. de artikelen “Sudwest op syn best”, over inwoners die
zich inzetten voor hun stad, wijk of dorp;
 Ontwikkeling en verspreiding van de mantelzorgpas met als doel: meer mantelzorgers in
beeld en daardoor meer mogelijkheden hen te ondersteunen;
 Voorbereiding en start uitvoering aanpak jonge mantelzorgers;
 Focus op aandachtswijken en -gebieden: o.a. door het project “Nieuwe Buren” in Sneek, “de
Buurtafel”en “Bakje in de Buurt” in Bolsward;
 Ontwikkelen van een integraal uitvoeringsplan 2019 in samenwerking met de GGD en de
Buurtsportcoaches;
 Voorbereiding en start van de aanpak “Cool Sudwest” waarbij SoCo met het jongerenwerk
trekker is van de werkgroep Naschoolse activiteiten;
 Vanuit het netwerk laaggeletterdheid wordt door SoCo actief meegedacht over de
digitalisering die de Gemeente doorvoert en worden aanpassingen ontwikkelt voor
laaggeletterden, digibeten en anderstaligen.

2. Jongerenwerk
Doelgroep
In principe is het jongerenwerk er voor alle jongeren van 10 tot 23 jaar in de Gemeente SWF. In de
praktijk richten we ons met name op risicojongeren van 10 tot en met 17 jaar. Het gaat daarbij om
jongeren die te maken hebben met problematiek binnen het gezin, zelf psychosociale problemen
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hebben, stoornissen als ADD, autisme, een licht verstandelijke beperking hebben, jonge
mantelzorger zijn of spanningen ervaren door (v)echtscheidingsproblematiek.
Speerpunten Jongerenwerk voor 2019/2020
 Inzet op een preventieve aanpak met aandacht voor een goede “infrastructuur” voor
jongeren: meer ontmoetingsplekken en activiteiten voor (risico)jeugd;
 Inzet op een effectieve samenwerking met formele en informele organisaties die zich
inzetten voor jeugd en het zorgen voor verbindingen met inwoners, kerken, buurthuizen,
politie/veiligheid/handhaving, buurtsportcoaches, scholen, culturele organisaties enz.;
 Uitvoering van Ambulant Jongerenwerk voor individuele - en groepen jongeren waarbij
vraagverheldering, activering en toeleiding centraal staat en talenten en persoonlijke
interesse van jongeren altijd uitgangspunt is;
 Aanpak ontwikkelen voor jonge mantelzorgers : voorlichting op voortgezet onderwijs, fun activiteiten voor jonge mantelzorgers, aangepaste variant van de mantelzorgpas;
 Samenwerkingspartner in de aanpak “Cool Sudwest”, met name in de werkgroep naschoolse
activiteiten. Het doel van deze werkgroep is het terugdringen van middelengebruik onder
jongeren van 12 tot 17 jaar door hen te stimuleren hun vrije tijd op een positieve manier in
te vullen;
 De communicatie met jongeren vormt de basis van het opbouwen van een relatie met jeugd
en een voorwaarde om hen te kunnen stimuleren, steunen, coachen en toe te leiden naar
passend aanbod. De gesprekken met jongeren vinden plaats op straat, binnen de
tienerhonken, in en rond de schoollocaties. Maar ook, in toenemende mate, online: via app
groepen, persoonlijke appcontacten en via Instagram. Eind 2019 volgden ruim 900 jongeren
de Instagram accounts van het jongerenwerk.

2.1 Jongerenwerk Bolsward
Locatie gebonden jongerenwerk Afslag 18
Stand van zaken eerste helft 2019:
 In februari 2019 zijn 4 vrijwilligers opgestapt. Vanaf eind februari zijn 9 vrijwilligers actief, 5
vrijwilligers zijn lid van het Keerpunt, 4 mensen zijn niet kerkelijk. Er is een betrokken
bestuur dat de vrijwilligers ondersteunt en aanstuurt, bestaande uit 4 personen.
 Het jongerencentrum Afslag 18 is in de eerste helft van 2019 3 dagdelen open: op
maandagmiddag, woensdag avond en vrijdagavond.
 Gemiddeld komen er in de eerste helft van 2019 15 tot 20 jongeren.
 De doelgroep bestaat tot medio 2019 uit zgn. risicojeugd, de jongeren die we op straat
tegenkomen en de grenzen opzoeken. Hiermee heeft de jongerenwerker deze groep
maximaal in beeld en lukt het in toenemende mate een vertrouwensband op te bouwen en
problemen vroegtijdig te signaleren.
 In het najaar veroorzaakt deze groep jongeren veel overlast in Bolsward. Door een
maatwerkaanpak die wordt uitgevoerd door de gemeentelijke afdeling Openbare Orde en
Veiligheid i.s.m. politie, handhaving en jongerenwerk stopt de overlast. De groep jongeren
valt uiteen, verdwijnt uit beeld en bezoekt ook de Afslag 18 niet meer.
 Het jongerenwerk richt zich daarna op het benaderen van jongere jeugd. Er wordt
voorlichting gegeven over het jongerenwerk en Afslag 18 in groep 8 van de Basisscholen en
de activiteiten worden aangepast aan deze leeftijdsgroep.
 Afslag 18 is 2 dagdelen open (woensdagavond & vrijdagavond 19:00 – 21:30).
 Gemiddeld komen er nu 7 tot 15 jongeren per keer.
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De rol van de jongerenwerker bestaat uit :
 het ondersteunen van de vrijwilligers bij het organiseren van activiteiten, ondersteuning bij
het omgaan met jongeren op de groep, veiligheid, communicatie/PR, enz.
 Het signaleren van problematiek onder jongeren en het actief toeleiden naar passende
vrijetijdsbesteding en/of hulpverlening en zorg.
 Het ondersteunen van het bestuur van het Keerpunt bij o.a. het werven van vrijwilligers en
het doorontwikkelen van het Tienerhonk.
 Periodiek overleg met bestuur.
 Coaching en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. Vanaf september 2018 zijn de
volgende trainingen uitgevoerd:
- Een intervisiebijeenkomst;
- Regels en grenzen op de groep;
- Het puberende brein;
- Over liefde en relaties (i.s.m. de jeugdverpleegkundige van de GGD);
- Voorlichting door COC: over LHBT;
- Voorlichting alcohol, drugs, gamen & gokken door VNN.
Activiteiten:
Tijdens de openingstijden van Afslag 18 is er een open inloop. Er worden vooral spelletjes gedaan;
gamen, tafelvoetbal en bordspelletjes.
In de eerste helft van 2019 werd voor de wat oudere doelgroep (16plus) een film-/pizza avond, een
kickboks clinic en een barbecue georganiseerd. De jongerenwerker heeft een goede samenwerking
met de buurtsportcoaches en organiseert samen met hen sport- en spel activiteiten. Er wordt
aansluiting gezocht bij lokale evenementen als ‘Heamiel’ en lokale partijen als SC Bolsward.
Voor de jongere leeftijdsgroep (vanaf 10 jaar) werden de onderstaande activiteiten georganiseerd:
- Levend Stratego;
- Sinterklaasbingo;
- Kerstversieringen maken;
- X-mas Discoparty;
- Curlingtoernooi (i.s.m. Buurtsportcoaches);
- Filmmiddag;
- Spelletjesmiddagen;
- Pubquiz;
- Sport/spelinstuif (i.s.m. buurtsportcoaches);
- Gezonde kooklessen (i.s.m. de GGD) .
Netwerk
Er is een stevig netwerk ontstaan rond het Tienerhonk, dat regelmatig bijeenkomt . Hierdoor worden
zorgsignalen en gesignaleerde vragen/behoefte aan nieuw aanbod opgepakt . Partijen zijn o.a.:
Wijkagent, GGD, gebiedsteam, Gemeente/Veiligheid, VNN, voortgezet onderwijs, Buurtsportcoaches,
bestuur van het Keerpunt. Het jongerenwerk neemt daarnaast deel aan het JOS (Jongeren Op Straat)
overleg, waar o.a. bovengenoemde partijen in samenwerken.
Het jongerenwerk werkt samen met o.a. de GGD en VNN als het gaat om voorlichting over o.a.
middelengebruik en gezondheid, w.o.:
 voorlichting Marne College: middelengebruik en verkeer (i.s.m. GGD en Responsible Young
Drivers) aan alle derde klassen van het Marne College;
 na de zomervakantie: klassenbezoeken eerstejaarsstudenten Marne College (samen met
jeugdverpleegkundige GGD).
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In 2019 nam het Jongerenwerk deel aan de onderstaande overleggen en samenwerkingsverbanden:
 JOS –overleg: 1x per maand.
 Maatwerkoverleg jongeren Bolsward: 4x per jaar.
 IZO –overleg Marne College: 1x per 8 weken.
 Jeugd casuïstiek gebiedsteam: 1x per maand.
 Jonge mantelzorger: 7x gesprekken; 20 maart 2020 naar de FUNDAG (i.s.m. Gemeente De
Fryske Marren/Gemeente Heerenveen).
Resultaten / effecten tot nu toe:
 Geen klachten meer vanuit de omwonenden van Afslag 18. Zij geven aan erg opgelucht te
zijn en tevreden over het contact met bestuur en jongerenwerk. Als ze vragen of klachten
hebben weten ze wie ze kunnen bellen en vindt er meteen opvolging plaats. Er is nagenoeg
geen sprake geweest van overlast.
 Er is een goede samenwerking ontstaan tussen jongerenwerk en politie/handhaving m.b.t.
de overlast gevende groep waardoor er vroegtijdige interventies ontstaan, zoals een gesprek
met de ouders of toeleiding naar hulpverlening.
 Er is een maatwerkaanpak ontwikkeld t.b.v. de risico groep. Deze is daardoor in beeld en
bestaat als groep niet meer. Hierdoor is de overlast in Bolsward afgenomen.
 De sfeer op de groep is goed. De vrijwilligers hebben het vertrouwen weten te winnen van de
jongeren en er is een veilige , vertrouwde omgeving ontstaan.

Ambulant jongerenwerk Bolsward
Er is een goede samenwerking ontstaan tussen jongerenwerk, politie, handhaving, gebiedsteam,
buurtsportcoach en onderwijs. Er wordt wekelijk contact gelegd met groepen jongeren . Zij worden
waar nodig aangesproken op hun gedrag en toegeleid naar het jongerencentrum Afslag 18 of naar
andere vormen van vrijetijdsbesteding. De jongerenwerker is wekelijks aanwezig in de pauzes op het
Marne college. In samenwerking met de buurtsportcoach werden er sportactiviteiten georganiseerd
voor jongeren.

2.2. Jongerenwerk Sneek
Locatie gebonden jongerenwerk
In Sneek is de behoefte van jongeren aan een ontmoetingsplek groot. Tot en met 2017 fungeerde de
locatie ‘Poort 20’, waarin Timpaan was gehuisvest, als Jongerencentrum.
Met de huisvesting van het gebiedsteam in deze locatie verviel deze ontmoetingsplek. In overleg met
het gebiedsteam kreeg het jongerenwerk toestemming de vergaderruimte 1 x per week te mogen
gebruiken. Dit is op donderdag van 19.00 tot 21.00 uur. Vanaf het begin was dit een groot succes en
komen er wekelijks ca. 30 bezoekers. Daarmee is het maximum aantal voor deze ruimte bereikt en is
het jongerenwerk vanaf medio 2018 tot heden op zoek naar partijen die vrijwilligers en huisvesting
kunnen inzetten voor het ontwikkelen en uitvoeren van een tienerhonk conform het model
Bolsward. In ‘Poort 20’ worden 2 jongerenwerkers ingezet , soms met hulp van een vrijwilliger. De
doelgroep bestaat voornamelijk uit risicojeugd in de leeftijd van 12 tot 17 jaar.
Er is veel behoefte aan ontmoetingsplekken voor Sneek. Bij voorkeur in meerdere wijken. In de
eerste helft van 2019 was er sprake van overlast gevende jongeren rond het NS station, de
zogenaamde “Locomotiefgroep”. Deze bestaat uit jongeren die bekend zijn bij jongerenwerk en
politie en vaste bezoekers zijn van ‘Poort 20’. Begin juni legde Gemeentesecretaris Pieter Zondervan
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een werkbezoek af aan o.a. ‘Poort 20’ waarbij hij met o.a. deze jongeren in gesprek ging. Zij gaven
aan behoefte te hebben aan een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten en “chillen”.
De Gemeente reageerde op dit signaal door extra middelen beschikbaar te stellen. Hierdoor was
vanaf september 2019 ‘Poort 20’ twee avonden in de week geopend voor de jongeren. Op
dinsdagavond van 19.00 – 21.00 uur en op donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur. Op die avonden
zijn twee (jongeren)werkers aanwezig en deze worden ondersteund door een paar jongeren die dit
jaar 18 zijn geworden en zich willen gaan inzetten als vrijwilliger binnen de Poort. Dit
vrijwilligerswerk bestaat uit: spullen klaar zetten, de jongeren ontvangen en in gesprek met ze gaan,
drinken verzorgen en ondersteunen met activiteiten binnen ‘Poort 20’ (denk aan beats maken, tostiavond, filmavond, oudhollandse spellenavond, bingo, FIFA-toernooi etc).
Na een maatwerkpaanpak van de overlast gevende groepen zien we dat deze groepen jongeren
‘Poort 20’ niet of nauwelijks meer bezoekt. In plaats daarvan zagen we na de zomervakantie van
2019 meer jongere bezoekers. Per avond gemiddeld ongeveer 15 jongeren, waarvan de helft in de
leeftijd van 10-13 jaar.
De groep jongeren die voorheen bekend stond als de “Locomotiefgroep”, is rond de zomervakantie
uit elkaar gevallen en een aantal van hen bezoekt de Poort nog sporadisch (denk aan ongeveer 7
jongeren). Voor deze ‘oudere’ jongeren is de Poort nu minder aantrekkelijk omdat er veel jongere
‘kinderen’ komen, geven ze aan. Zij zoeken elkaar nu vaker thuis op. Deze oudere jongeren (leeftijd
16-17) komen regelmatig een praatje maken met de jongerenwerkers.

Jongeren in de Poort 20

Resultaten Poort 20 in 2019
 Opening op de donderdagavond van 19 tot 21 uur. Vanaf sept/oktober: op de dinsdag- en
donderdagavond van 19 tot 21 uur.
 Totaal ca. 30 bezoekers per keer.
 Leeftijd: 10 tot en met 17 jaar.
Activiteiten in Poort 20
 Fietslichten thema avond;
 Valentijns thema avond;
 Kerstfeest;
 DJ workshop;
 Workshop tekst schrijven;
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Filmavonden;
Techniek activiteiten.

Ambulant Jongerenwerk
Het Ambulant Jongerenwerk bestaat uit het contact leggen met jongeren op straat, het toeleiden van
risicojeugd naar passende hulp en zorg en het toeleiden van jongeren naar vormen van
vrijetijdsbesteding. Ook stimuleert het jongerenwerk dat jongeren zich als vrijwilliger inzetten voor
hun omgeving. Dit alles in het kader van talentontwikkeling, ontwikkelingsstimulering en participatie.
Vanaf de start in januari 2018 heeft het jongerenwerk van Sociaal Collectief contact gelegd met
jongeren, professionals en vrijwilligers. Er is aangesloten bij bestaande netwerken rond jongeren
zoals het JOS, jeugdcasuïstiek en, op afroep, de zorgteam overleggen op het voortgezet onderwijs. In
januari 2019 is een eerste bijeenkomst georganiseerd van een netwerk jeugd SWF breed. Dit netwerk
is 2x bijeen gekomen in 2019.
Activiteiten in de wijk
 Voetballen in Lemmerweg West i.v.m. meldingen van overlast in Lemmerweg West 3x;
 Afsluitende BBQ in de tuin van So&Co;
 Kickboks training voor jongeren van de “locomatiefgroep” i.s.m. sportclub F&F;
 Sport zorgt 12- i.s.m. Buurtsportcoach en basisonderwijs;
 Meidengroep 1x per week bij So&Co;
 Straatspeeldag bij Nieuwe Buren i.s.m. Buurtsportcoach;
 Zomervakantie: waterspelletjes activiteit bij So&co: ongeveer 15 deelnemende kinderen /
jongeren;
 Zomer: SUPPEN in Lemmerweg-Oost: ongeveer 8 deelnemende kinderen / jongeren.
Ambulant jongerenwerk individueel
 In totaal 24 jongeren begeleid in 80 contactmomenten.
 Hiervan zijn 20 jongeren succesvol doorverwezen naar hulpverlening, onderwijs of
dagbesteding of is het probleem opgelost. 4 Trajecten lopen nog.
 De aanmelding verliep voor een deel vanuit het contact met jongeren op straat of in ‘Poort
20’, ca 10 jongeren werden aangemeld door het gebiedsteam.
Ambulant jongerenwerk collectief
 Viswedstijd Lemmerweg Oost: 2 x per jaar i.s.m. vrijwilligers uit de wijk. De wedstrijd is
georganiseerd omdat er veel overlast was van jeugd. Ouders gaven aan dat dit kwam omdat
er niets te doen was. Nu is er voor de 4e maal een viswedstrijd door de ouders georganiseerd
met hulp van de Buurtsportcoach en Sociaal Collectief. De visvereniging wil graag
samenwerken, de buurtsportcoach en Sociaal Collectief doen een stapje achteruit. Wel
worden de bewoners nog ondersteund als dit nodig is. Dit jaar waren er 21 deelnemers tot
12 jaar.
 Het jongerenwerk maakt minimaal 3 X per week een ronde langs de verschillende
hangplekken in Sneek.
 In de pauzes gaat het jongerenwerk langs op de verschillende scholen voor het voortgezet
onderwijs.
- De Diken 1x per week;
- RSG 1x per week;
- Bogerman 1x per week;
- Nordwin College 1x per maand;
- ISK 1x per maand;
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ROC Friese Poort 1x per maand.

Netwerken/ samenwerking
 Jeugd casuïstiek overleg gebiedsteam Sneek Zuid: 1 x per 2 weken. Dit is sinds juni 1x per
maand een gezamenlijk overleg van Sneek Noord en Sneek Zuid. In de tweede helft van 2019
is het jongerenwerk 2x aanwezig geweest bij een casuïstiekoverleg van het gebiedsteam.
 Brede school overleg Sperkhem: 1x per 2 maanden contact.
 1x in de 6 weken overleg met zorg coördinator RSG en aansluiten leerlingbegeleideroverleg.
 JOS (Jongeren Op Straat) overleg: 1 x per maand: afstemming, uitwisseling signalen en stand
van zaken.
 Er werd gewerkt aan een FRIS feest i.s.m. het Bolwerk. Geplande datum is februari 2020. Het
feest is onderdeel van de aanpak Cool Súdwest.
 Aansluiten bij WMO Jeugd platform 1x per 6 weken.
 Ontwikkelen van projectmatige activiteiten; zoals de meiden groep en de techniek groep.
 Ontwikkelen van ontmoetingsplekken voor jongeren.
 Ontwikkelen aanpak bij overlastsituaties : maatwerkaanpak i.s.m. Gemeente, politie en
handhaving.
 Jongerenwerk gaat op huisbezoek i.s.m. handhaving en in gesprek met ouders/jongeren bij
overlast meldingen. Jongerenwerk werkt samen met Gemeente en handhaving/politie in
een maatwerkaanpak van overlast gevende groepen.
 Preventie: door voorlichting , o.a. i.s.m. de GGD en VNN.
 Deelname aan het project KOERS i.s.m. onder andere Fultura: hierbij worden maatjes uit het
eigen netwerk van de jongere ingezet om te ondersteunen, naast een mentor van school en
de jongerenwerker. Rol van de jongerenwerker is: talent spotten en toeleiding naar
vrijetijdsbesteding.
 Ontwikkelen van een breed activiteiten programma, i.s.m. de werkgroep Cool Súdwest .
 Voorbereiding aanpak jonge mantelzorgers dat in de loop van 2019 en 2020 zal worden
uitgevoerd door het jongerenwerk.
Samenwerkingspartners:
Politie / handhaving, Gemeente SWF, Buurtsportcoaches, GGD, Akte2/Kunstbende/cultuurcoach,
Onderwijs, JOS-overleg, gebiedsteams, VNN.
Samenwerking en verbindingen:
 Sportactiviteiten in de wijken georganiseerd en uitgevoerd door de Buurtsportcoach. Dit kan
zijn in de sportkooien in de aandachtswijken of in een zaal. Jongerenwerk werkt samen en
leidt toe.
 I.s.m. Buurtsportcoaches sport en bewegen aanbieden bij een groep overlast gevende
jongeren: de zgn. “Locomotief groep”.
 Voorlichting gezondheid en welzijn: i.s.m. de GGD: zie activiteitenplanning hieronder.
 Adviesrol van de GGD m.b.t. bijvoorbeeld: Thuiszitters (jongeren die maar een paar uur naar
school gaan), middelen gebruik enz.
Kinderpanel LEO
Aanleiding
In Lemmerweg-oost is in de zomer van 2018 een klein wijkonderzoek uitgevoerd d.m.v. 2 huis aan
huis bezoeken per straat. Daaruit bleek opvallend vaak dat de bewoners overlast ervaren van
kinderen en zich zorgen maken over hun vrijetijdsbesteding. Het bestaande wijkplatform wil graag
verjongen, ze weten niet wat ze kunnen betekenen voor de kinderen in de wijk. Daarom vragen we
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de kinderen zelf: kinderwijkpanel LEO. Voeten in de klei, kennismaken en aansluiten bij kinderen.
Weten wat er speelt en samen met bewoners aan de slag!
Doelstelling
Het doel van het kinderpanel is om kinderen in Lemmerweg Oost te laten nadenken over hun eigen
wijk. Wat is er mooi, wat willen ze anders? Missen ze iets? Kunnen ze goed spelen? Etc.
In juni 2019 is er een kinderpanel gestart met 6 kinderen uit Lemmerweg Oost in de leeftijd van
11 – 12 jaar. Er is gestart met een verkenning van de wijk en nadenken over wat de kinderen missen
in hun omgeving. De kinderen zijn in gesprek geweest met een wijk coördinator van de Gemeente en
gaan op excursie om projecten en wijken in andere steden of dorpen te bekijken.
Als er ideeën en plannen uit het kinderpanel komen is het van belang om die ook echt uit te voeren.

Kinderpanel LEO

Activiteiten:
 Voorbereidingsfase i.s.m. met school, Buurtsportcoaches, GGD, jongerenwerk en Cultuur. In
deze fase gaan we op zoek naar deelnemers voor het kinderpanel. Ouders van de
deelnemende scholen worden geïnformeerd en betrokken bij het proces.
 Inventarisatiefase: Positieve en negatieve kanten van de leefbaarheid in de wijk
onderzoeken met de kinderen.
 Afwegingsfase: Ideeën of plannen van het kinderpanel worden voorgelegd aan alle andere
kinderen. Misschien een verkiezing o.i.d. om te beslissen wat er gaat gebeuren.
 Constructiefase: Sociaal Collectief gaat met partners en kinderen uitvoeren. In hoeverre
kunnen de bewoners zelf bijdragen aan de realisering van een maatregel?
 Afrondingsfase: het presenteren van de uitkomsten met het panel aan bewoners,
betrokken organisaties, politiek en pers.
Tijdbalk:
 April: flyeren om kinderen te werven voor het kinderpanel.
 Informatie voor ouders in de nieuwsbrief van de scholen.
 April: start kinderpanel LEO.
 April, mei, juni: aan de slag.
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Na de zomervakantie zijn we gestart met een waterspelletjes activiteit bij So&Co waar ook
de kinderen van het kinderpanel kwamen en andere kinderen / jongeren uit de wijk (30 juli,
ongeveer 15 in totaal).
Augustus: samenkomen met de groep en nadenken over Ut Pleintje en bij buurtbewoners
inventariseren hoe zij denken over de ideeën die de kinderen hebben.
September: samen met de burgemeester hebben de kinderen een rondje door de wijk
gemaakt en hebben ze hun kijk op de wijk gedeeld, evenals hun ideeën. De burgemeester
doet de suggestie of het bosje op het Lankhorst terrein misschien beschikbaar is.
Oktober: Bedankje voor de kinderen voor hun inzet tot nu toe. We hebben samen pizza
gegeten en onze kennismaking met Lankhorst voorbereid.
November: de kinderen hebben samen met de jongerenwerker en Opbouwwerker hun idee
voor een speelbosje gepitcht bij Lankhorst.
3 december: sinterklaascadeautje voor de kinderen van het kinderpanel bij So&Co.
Voor januari staat een gesprek gepland met Sociaal Collectief, Lankhorst en de Gemeente om
de mogelijkheden van een speelbos te onderzoeken en goede afspraken te maken.
Inmiddels is het duidelijk dat de een eigen plek voor kinderen lastig wordt in de wijk.
Misschien kunnen ze toch een stuk tuin en een boomhut bouwen bij So&Co? Er liggen wel
kansen in de wijk. Er is een werkgroep gevormd uit het brede wijkplatform: LemmerwegOost-Groen. Daar betrekken we het kinderpanel ook bij.

Beoogde resultaten
 Vergroten van het “iedereen doet mee” principe;
 Weten wat er leeft in de wereld van de kinderen in de wijk;
 Leefbaarheid van specifiek de kinderen verbeteren. Kinderen hebben structureel een leuke
vrijetijdsbesteding en voelen zich verantwoordelijk en veilig in hun eigen buurt;
 Ieder kind moet lekker kunnen buitenspelen en zich kunnen uitleven;
 Ouders en bewoners ervaren de buurt weer als veilig en prettig als leefwereld voor hun
kinderen;
 Ouders voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk.

Meidengroep
Omschrijving (ontstaansgeschiedenis, aanleiding).
We willen graag specifieke aandacht voor meiden omdat het proces van volwassenwording voor
meiden en jongens verschillend verloopt; meiden komen eerder in de puberteit dan jongens.
N.a.v. signalen vanuit o.a. het JOS-overleg en de jongeren zelf blijkt dat er behoefte is aan een
aanbod voor meiden in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. Een meidengroep in de locatie So&Co wordt
gestart.
Kenmerkend voor de meidengroep is dat het ontwikkelingsgericht* werkt, we richten ons op een
doelgroep die bezig is de stap te zetten van kind naar volwassenheid. Hoe beter meiden zich in deze
periode weten te ontwikkelen, des te minder zij later als volwassenen een beroep hoeven te doen op
professionele steunfiguren.
Het uitgangspunt is: het bieden van leuke, aantrekkelijke activiteiten, waarbinnen veel ruimte is voor
gesprek over dat wat er bij de meiden leeft. De meidengroep wil zich o.a. richten op weerbaarheid,
talentontwikkeling, seksualiteit, identiteitsvraagstukken en relaties.
* met ontwikkelingsgericht bedoelen we hier dat er aandacht is voor de brede, positieve en langdurige
ontwikkeling van meiden.

De start
De meidengroep is van start gegaan in oktober . Als doelgroep werd uitgegaan van meiden in de
leeftijd van 10-14 jaar, omdat hier meer vraag naar was vanuit school en het gebiedsteam.
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Elke maandagmiddag zijn de meiden vanaf 16 uur welkom in de locatie So&Co.
In oktober werd er een meisje individueel aangemeld (13 jaar) en met haar zijn we gestart met het
bedenken van leuke activiteiten voor de meidengroep. Al snel kwamen er nog 2 jonge meiden bij die
van de meidengroep gehoord hadden via ‘Poort 20’. In december werd een flyer ontwikkeld en via
social media werd ingezet op werving van meer deelnemers in 2020.
Activiteiten die hebben plaatsgevonden:
 bakken (cupcakes en pannenkoeken);
 beauty (make-up inkopen doen, tutorials volgen etc);
 creatief (tekenen);
 chillen.

2.3. Jongerenwerk buitengebied
Activiteiten van het jongerenwerk:
 Makkum: Er was ernstige overlast van jongeren in de dorpstuin in Makkum.
De jongerenwerker heeft verschillende contacten met de vrijwilligers van de dorpstuin, met
een groep jongeren en met politie/handhaving. De situatie wordt besproken en gevolgd in
het JOS. De jongerenwerker gaat i.s.m. de dorp/wijk coördinator en de jongeren op zoek
naar een geschikte overdekte hangplek. Dit wordt vervolgd in 2020.
 Witmarsum en Hemelum werden bezocht om te onderzoeken welke activiteiten de jongeren
willen organiseren voor hun dorp. De jongeren in Witmarsum willen graag een zeskamp
organiseren voor de kinderen in hun dorp. Ze worden bij de uitvoering hiervan ondersteund
door de jongerenwerker en krijgen een klein activiteitenbudget. De zeskamp is een groot
succes en wordt in 2020 herhaald.
 De keet in Oudega werd bezocht naar aanleiding van een incident met drankgebruik van een
jongere.
 Het jongerenwerk houdt contact met erfeigenaren en jongeren van de verschillende
keten/caravans die bekend zijn.
 Jongerenwerk heeft contact met ouders en kinderen van een jeugdgroep in Hindeloopen. Er
zijn klachten vanuit een van de omwonenden. I.s.m. met Handhaving en
dorp/wijkcoördinator bemiddeld de jongerenwerker tussen de klager en jeugdgroep.
 In het kader van Cool Súdwest zijn op het Bogerman in Koudum 120 behoefteonderzoeken
afgenomen. Door de GGD wordt gepeild op welke manier jongeren hun vrije tijd willen
invullen. Een van de uitkomsten is dat ca 70% van de jongeren wil sporten en 30% wil
deelnemen aan culturele activiteiten. In samenwerking met de Buurtsportcoaches en Cultuur
worden activiteiten in en rond de schoollocatie voorbereid en uitgevoerd om Cool Súdwest
bekendheid te geven.






1x per maand deelname aan JOS overleg.
4x per jaar deelname IZO overleg Bogerman Koudum.
2x deelname netwerkoverleg jeugd.
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3. Stipepunten
Algemeen
In de loop van 2018 en 2019 is er een visie ontwikkeld waarbij de Stipepunten fungeren als
onderdeel van de sociale basis voor inwoners. Een laagdrempelig informatiepunt in de buurt, waar
inwoners terecht kunnen met vragen over inkomen en uitgaven, mantelzorg, vrijwillige inzet,
vrijwillig vervoer en klussendiensten.
Een van de doelen voor 2019 is om verder te gaan met de algehele kwaliteitsslag van de Stipepunten.
Hiervoor is er een inventarisatie gemaakt van de startsituatie en zijn knel- en aandachtspunten in
kaart gebracht, aangevuld met aanbevelingen voor de korte en lange termijn.
De belangrijkste doelen hierbij zijn het verbeteren van :
 de kwaliteit en deskundigheid van de vrijwilligers;
 de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening;
 samenhang en samenwerking tussen Stipepunten en professioneel aanbod;
 het werven van meer vrijwilligers;
 het gebruiksvriendelijker maken van de website Voorelkaardoen.nl.
Voor de tweede helft 2019 heeft de gemeente extra subsidie toegekend voor een coördinator (24
uur) die verantwoordelijk is voor het realiseren van de bovengenoemde doelen en het werken aan de
onderstaande speerpunten:
 De uitbreiding van de 5 pijlers van de Stipepunten klussendienst, vrijwilligersvervoer.
 De uitbreiding van de Stipepunten in het buitengebied.
 De coördinatie van de mantelzorgpas.
 De overal coördinatie van de aanpak jonge mantelzorgers.
 Deelname aan overleggen op provinciaal niveau.
Voorelkaardoen
De website waar de vrijwilligers van mantelzorgondersteuning en vrijwillige inzet mee werken
voldoet niet aan de wensen die de inwoners van de Gemeente Sudwest-Fryslan hebben, noch aan
die van Sociaal Collectief en haar vrijwilligers. De Papierwinkel heeft geen mogelijkheid om in het
systeem te werken en heeft behoefte aan een simpele registratiemogelijkheid. De vormgeving is nog
in de (oude) huisstijl van Timpaan en niet herkenbaar als van Sociaal Collectief.
In de tweede helft van 2019 is de coördinator in gesprek gegaan met de systeemeigenaar en dit heeft
geresulteerd in een concept versie die in 2020 wordt getest door de vrijwilligers. De bevindingen in
de testfase zullen leiden tot de laatste aanpassingen , waarna de nieuwe versie van de website
www.Stipepunten.nl definitief in gebruik wordt genomen.
Deskundigheidsbevordering
Voor de vrijwilligers van de Stipepunten werden in 2019 trainingsbijeenkomsten georganiseerd met
als doel deskundigheidsbevordering. Daarnaast vonden er informele bijeenkomsten plaats met als
doel waardering en binding.
In 2019 werden de volgende bijeenkomsten georganiseerd:
 1 x bijeenkomst/ deskundigheidsbevordering voor alle vrijwilligers van de onderdelen
Papierwinkel, mantelzorg en vrijwillige inzet. Doel: elkaar leren kennen als groep
vrijwilligers, uitwisselen en leren van elkaar, uitleg over de visie van Sociaal Collectief, visie
op de Stipepunten en uitleg over de mantelzorgpas. Er waren 10 vrijwilligers aanwezig bij de
bijeenkomst die zij als zeer positief hebben ervaren.
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Training “Samen dementievriendelijk” i.s.m. Alzheimer Fryslân. Vanuit de Stipepunten waren
de vrijwilligers van de onderdelen mantelzorg uit Sneek en Bolsward vertegenwoordigd.
Een zomeruitje voor alle vrijwilligers van de takken Papierwinkel, Mantelzorg en Vrijwillige
Inzet. Doel: binding als vrijwilligers collega’s als groep Stipepunten SWF, waardering voor de
inzet.
Afzonderlijke vergaderingen met de losse onderdelen in eigen standplaats. Er is wekelijks
contact met de vrijwilligers zodat zij concrete inhoudelijke of organisatorische vragen kunnen
stellen.

Certificaat uitreiking samen Dementievriendelijk






1 x training/ deskundigheidsbevordering financiën (in samenwerking met gebiedsteam en de
stichting Leergeld/ Kindpakket).
Training “laaggeletterdheid”: deelname : 13 personen (Papierwinkel, Humanitas, Stipepunt,
UGS).
Training “motiverende gesprekstechnieken” op 10 december i.s.m. met Kees van Kordelaar
en Anne Schotanus (via RABO bank) : open voor alle vrijwilligers uit de verschillende
netwerken; 15 deelnemers.
Kerstbijeenkomst met al onze vrijwilligers.

Werving vrijwilligers
In 2019 zien we dat de het vrijwilligers bestand stabieler wordt. In Sneek zijn er nog wat wisselingen
geweest rond de Papierwinkel, maar voor alle locaties geldt dat er zich steeds nieuwe vrijwilligers
aanmelden en dat het over het algemeen gaat om mensen die veel kwaliteit en inzet tonen. Echte
wervingscampagnes zijn niet nodig. Wellicht speelt dat de naamsbekendheid van zowel Sociaal
Collectief als de Stipepunten toeneemt.
Onderdeel van de kwaliteitsslag is ook dat er tijd en aandacht aan de vrijwilligers wordt besteed, dat
ze misschien meer en duidelijke instructie krijgen en er gewerkt wordt aan een kwaliteitshandboek
met o.a. een inwerkprogramma en “belscripts”.

15

3.1. Stipepunten mantelzorg
Ingeschreven
Stipepunt Bolsward
Stipepunt Drylts
Stipepunt IJsselmeerkust
Stipepunt Sneek
Totaal

Mantelzorgers op 1 juli 2019
215
83
101
326
725

Mantelzorgers op 31 dec 2019
280
86
120
384
870

Mantelzorg activiteiten in 2019
Begin 2019 is er een planning met Mantelzorgactiviteiten opgesteld. Deze planning is gedeeld binnen
de netwerken mantelzorg, de gebiedsteams en andere netwerkpartners.
In 2019 zijn er, o.a. door de activiteiten die gekoppeld zijn aan de mantelzorgpas, een grote
hoeveelheid bijeenkomsten, activiteiten, workshops en voorstellingen georganiseerd. Vooral tijdens
en rond de Dag van de Mantelzorg. Niet alle activiteiten werden even goed bezocht. Bovendien
kostte de organisatie er van veel tijd voor medewerkers en vrijwilligers. In 2020 wordt de
jaarplanning 2019 geëvalueerd en zal worden afgewogen welke activiteiten echt aan de behoefte van
mantelzorgers voldoet. Onze eerste conclusie is dat er waarschijnlijk te veel aanbod geweest in met
name de week van de Dag van de Mantelzorg.
De activiteiten in de week van de Dag van de Mantelzorg zijn tot stand gekomen in de verschillende
netwerken mantelzorg (IJsselmeerkust, Sneek , Sneek e.o. en Bolsward e.o.). Vanaf april zijn er
vanuit de netwerken verschillende werkgroepen actief geweest waarbij medewerkers van o.a.
Patyna, het gebiedsteam, leden van de WMO adviesgroep en medewerkers en vrijwilligers van
Sociaal Collectief de activiteiten voorbereidden en uitvoerden. Met name het uitdelen van de tasjes
op de Dag van de Mantelzorg is een gezamenlijke , vaste activiteit geworden.
In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle bijeenkomsten en activiteiten in 2019.

Bezoekers van een mantelzorgactiviteit

Spreekuren Stipepunten en vrijwilligers
De vrijwilligers van de Stipepunten zijn aanwezig op de vier locaties; Sneek, Bolsward, IJlst en
Koudum. Zij bellen mantelzorgers waarover ze zich zorgen maken of beantwoorden telefoontjes van
mantelzorgers met vragen. Ook voeren ze administratieve taken uit zoals het inschrijven van nieuwe
mantelzorgers.
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Er lopen ook mantelzorgers binnen bij de Stipepunten. Zij hebben o.a. vragen over de
mantelzorgwaardering, melden zich aan als mantelzorger of als vrijwilliger of komen gewoon langs
voor een praatje.
De medewerkers hebben ongeveer eens per 4 weken een overleg met de vrijwilligers. Tijdens dit
overleg worden alle lopende zaken en ontwikkelingen besproken. Er zijn in 2019 in totaal 6
vrijwilligers die zich met mantelzorg bezig houden, maar vaak ook andere functies van het Stipepunt
invullen.
Mantelzorgwaardering vanuit de gemeente
Vanaf 1 april 2019 kan de mantelzorgwaardering van € 75,- weer worden aangevraagd. Dit kan vanaf
dit jaar alleen digitaal, met behulp van de DigiD code. Sociaal Collectief signaleert vanuit haar
Stipepunten een drempel voor mantelzorgers en een duidelijk afnemende vraag om hulp bij het
invullen van de aanvraag t.o.v. het voorgaande jaar.
Mantelzorgers die spontaan kwamen binnen lopen op de open inloop van het Stipepunt (16) hadden
bijna allemaal vragen over de aanvraag van de mantelzorgwaardering.
Mantelzorgpas
In het eerste kwartaal van 2019 werd gewerkt aan het ontwikkelen van een mantelzorgpas. Samen
met de betrokken beleidsmedewerkers , de coördinator Stipepunten en een
communicatiemedewerker die voor dit project was aangesteld werd onderzocht welke diensten en
producten ondersteunend konden zijn voor mantelzorgers.
Met de pas kunnen mantelzorgers gebruik maken van praktische diensten als hulp in en om het huis,
vervoer, respijtzorg, hulp bij regelingen of voorzieningen en toegang tot activiteiten zoals een
pedicure of een kapper. Deze diensten worden voor mantelzorgers tegen een gereduceerd tarief
aangeboden. Met de mantelzorgpas wil de Gemeente stimuleren dat mantelzorgers korting krijgen
op b.v. theater, bioscoop of restaurants en hiermee de gelegenheid hebben zich te ontspannen en
anderen te ontmoeten.
In 2019 werden de onderstaande acties uitgevoerd t.b.v. de mantelzorgpas
 Per april 2019 een PR campagne met de lancering van de mantelzorgpas.
 Medio mei werd samen met de nieuwsbrief van de Stipepunten een brief verstuurd waarbij
mantelzorgers konden aangeven of ze (gratis) lid wilden worden van Mantelzorg.nl . Deze
website biedt informatie en ondersteuning voor mantelzorgers. Hierop kwamen tot heden
ca. 250 positieve reacties.
 Alle bij de Stipepunten ingeschreven mantelzorgers ontvingen begin juni een mantelzorgpas
met een boekje waar alle diensten (inclusief de vrijwillige diensten, zoals de Stipepunten) in
beschreven waren. Totaal werden er 720 passen verstuurd aan mantelzorgers.
 De PR campagne en het versturen van de mantelzorgpassen heeft geleid tot een toename
van het aantal ingeschreven mantelzorgers in de eerste helft van 2017. Eind 2018 waren er
531 inschrijvingen, in juni 2019 waren er 720 mantelzorgers ingeschreven.

3.2. Stipepunten vrijwillige inzet
Voor het onderdeel vrijwillige inzet is er in de loop van 2018 geïnventariseerd welke
aandachtspunten er zijn. Deze liggen vooral op het gebied van :
 De website en het achterliggende systeem Voorelkaardoen.nl is o.i. niet gebruiksvriendelijk.
Zoals al vermeld aan het begin van dit hoofdstuk wordt er gewerkt aan een verbeterde
versie.
 De werkwijze van aanmelding vrijwilliger, match en uiteindelijk aan de slag gaan als
vrijwilliger wordt op de diverse Stipepunten verschillend uitgevoerd. Door de procedure te
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beschrijven in een handboek voor vrijwilligers en hiermee te werken wordt de kwaliteit van
de dienstverlening verbeterd.
Voor de toeleiding van “kwetsbare” inwoners naar vrijwilligerswerk is meer begeleiding en
coaching nodig. In verband met de krappe bezetting van vrijwilligers is het moeilijk om dit
vanuit het SP zelf te regelen. In 2019 wordt een start gemaakt met het onderzoeken van het
werven en trainen van “coachvrijwilligers”.
Het contact met organisaties en bedrijven moet verder worden ontwikkeld. In Sneek worden
organisaties actief aangeschreven en gesproken. Vrijwilligers benaderd om te vragen of ze
nog in het systeem als vrijwilliger willen staan. Hiermee wordt het systeem opgeschoond en
wordt het duidelijk of een vacature nog relevant is.

Vrijwilligersvacaturebank in 2019
Totaal
ingeschreven
Organisaties

SP Bolsward
SP Drylts
SP
IJsselmeerkust
SP Sneek
Onbekend
Totaal

Totaal
aantal
Vacatures

1e helft 2019
22
34
20

2e helft
25
35
20

1e helft
25
34
38

2e helft
19
25
29

69
6
147

73

77
4
174

69

153

142

Totaal aantal
Vrijwilligers
op
31 dec. 2019
1e helft
15
44
11
113
7
187

2e helft
29
45
19
144
237

Opmerkelijk is dat het aantal vacatures in de tweede helft van 2019 bij alle Stipepunten is gedaald.
De logische verklaring hiervoor is dat de Stipepunten contact hebben gehad met de organisaties of
de vacatures nog actueel waren en naar aanleiding hiervan de vacatures hebben opgeschoond.

3.3. Stipepunten : Papierwinkel
Locaties
In het Stipepunt Bolsward en Sneek is een Papierwinkel. In de overige Stipepunten werd deze
dienstverlening niet uitgevoerd. Wel maakt b.v. Stipepunt IJlst gebruik van lokale contactpersonen
die kunnen helpen met belastingaangifte of het invullen van papieren.
In Koudum meldt zich een nieuwe vrijwilliger aan voor een te starten Papierwinkel in dit gebied. Eind
2019 wordt gestart met voorbereidingen en inwerken. In 2020 start de Papierwinkel met 1
openstelling per week.
Vanuit het netwerk Makkum (deelnemers o.a. diaconaal medewerker RK kerk, Buurtsportcoaches,
dorp/wijk coördinator, Sociaal Collectief) komt de vraag om een Papierwinkel in Makkum op te
starten. In 2019 wordt gestart met de voorbereidingen. Als locatie zal door Sociaal Collectief een
dagdeel gehuurd worden van de Deelwinkel. 4 Vrijwilligers die werkzaam zijn als budgetmaatje zullen
zorgen voor de bezetting van de Papierwinkel . Zij zullen starten in februari/ maart 2020.
Locatie Papierwinkel
Bolsward
Sneek

aantal hulpvragen
230
320
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Sneek
De Papierwinkel Sneek is sinds september 2019 naast het spreekuur in de Bibliotheek ook werkzaam
in So&Co op de dinsdagmiddag. In de grote ruimte van So&Co zitten zij samen met het gebiedsteam.
In de aanloopperiode was het erg rustig. Inmiddels kan het er zo druk zijn, dat er te weinig ruimte is
om iedereen te woord te staan. Gebiedsteam en Papierwinkel werken goed samen en kunnen snel
schakelen.
De Papierwinkel heeft gemiddeld 8 hulpvragen per week en in totaal in 1 jaar ongeveer 320 vragen.
Met de start van het Netwerk Armoede is er meer samenwerking en verbinding ontstaan met o.a.
het gebiedsteam, UGS, de Budgetmaatjes, Humanitas en de Stichting Leergeld.
Bolsward
In 2019 is er in toenemende mate sprake van doorverwijzingen vanuit het gebiedsteam richting de
Papierwinkel. De vrijwilligers van de Papierwinkel kunnen rechtstreeks bellen met de bureaudienst
van het gebiedsteam en snel overleggen over complexere vragen.
De Papierwinkel in Bolsward heeft zitting in de Bibliotheek in Bolsward. Eind 2019 is de Bibliotheek
tijdelijk verhuisd naar het Skilwijk (oude RABO bank), omdat de verbouwing van het oude stadhuis
nog niet klaar is. Ons Stipepunt/Papierwinkel is meeverhuisd.

3.4. Stipepunten : Graag gedaan
In verschillende gebieden en dorpen in de Gemeente zijn vormen van klussendiensten. Vaak
georganiseerd via een dorpsraad of kerk. Hulpdienst ‘Graag Gedaan’ in Sneek werd ontwikkeld door
Timpaan en voortgezet door Sociaal Collectief. In 2019 waren er opnieuw problemen met het vinden
van een coördinator en worden de aanmeldingen voortaan opgepakt door de sociaal werker. Er zijn
ca. 5 klusvrijwilligers.
In 2019 zijn er 34 klussen opgepakt, waarvan 25 tuinklussen en 9 andere klussen in en om huis.
In de loop van 2019 is de aanmelding voor ‘Graag Gedaan’ ondergebracht bij het Stipepunt. De
Stipepunt medewerkers zetten de vraag uit naar de klussers. Deze gaan op bezoek en voeren de klus
uit.
Klussenbus
In juni vond er een overleg plaats met de Diaconaal Opbouwwerker van Solidair Fryslân en
Woningcorporatie Accolade om te onderzoeken of een klussenbus voor SWF in een behoefte zou
voorzien. Er zijn 3 overleggen geweest met organisaties die ook een klussendienst in hun
werkzaamheden uitvoeren. De organisaties waren: Mind Up, Limor, Zienn, de Wurkjouwer en
Empatec. Er is gekeken of het mogelijk was om een gezamenlijke klussendienst op te zetten of dat
we de klussen in SWZ bij één van de organisaties ten uitvoer konden brengen. Uiteindelijk bleek dit
niet mogelijk in verband met de verschillende doelstellingen en geldstromen.

3.5 Vervoer
Een vijfde onderdeel van de Stipepunten is vervoer, waarbij het gaat om vormen van vrijwillig
vervoer zoals dat op verschillende plekken in SWF is ontwikkeld. In 2018 heeft Sociaal Collectief de
verschillende varianten in kaart gebracht en “witte vlekken “geïnventariseerd. In 2019 is door de
Gemeente vastgesteld dat zij graag een pilot willen starten in Sneek. Sociaal Collectief gaat
onderzoek doen naar verschillende voorbeelden en succesfactoren van vrijwillig vervoer.
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4. Participatie

Bezoekers van Vrouwencentrum Full House

4.1. Vrouwencentrum Full House
Vrouwencentrum Full House kende in 2018 een krachtige doorstart doordat er verbindingen
gemaakt werden met professionals en vrijwilligers van het Netwerk Participatie en met het Netwerk
Laaggeletterdheid. Hierdoor kwam het Vrouwencentrum meer in beeld bij organisaties als
Vluchtelingenwerk en bij het gebiedsteam. Vanuit de Stichting Lezen en Schrijven werden twee
vrijwilligers van het Vrouwencentrum getraind in de cursus E.V.A (Educatie voor Vrouwen met
Ambitie). In 2019 werd een nieuw onderkomen voor het Vrouwencentrum in Lemmerweg Oost
gerealiseerd , de locatie So&Co. Met de voorzieningen en ruimte in en om So&CO zijn de
mogelijkheden voor de vrouwen toegenomen om te koken en zijn er o.a. fietslessen gestart.
De verbindingen die er zijn gemaakt met organisaties als Vluchtelingenwerk , gebiedsteam en de
partners in het Netwerk Participatie en het Netwerk Laaggeletterdheid zijn in de 2e helft van 2019
meer uitgediept. Doordat er een integraal jaarwerkplan werd ontwikkeld i.s.m. Buurtsportcoaches en
de GGD ontstond ook met deze partijen meer samenwerking.

Vrouwencentrum Full House
Activiteiten en deelnemers

Activiteit
maandag
Computerles
Wandelen/sporten
Fietsles
EVA-training
dinsdag
Samen Actief
woensdag
Open inloop/koffie-ochtend
donderdag

Gemiddeld aantal
deelnemers
incl. begeleiders
1e helft 2019

Gemiddeld aantal
deelnemers incl.
begeleiders
2e helft 2019

4
10
8
13

11
12
-

10

17

18

23

20

Aqua fitness
Naaicursus/naailes

10
8

losse activiteiten
vrouwenfeest 09-03-2019
vrouwenfeest 22-06-2019
vrouwenfeest 09-10-2019

61
55

10
10

45

In de 2e helft van 2019 zijn er 2 activiteiten niet doorgegaan, te weten: computerles en de EVAtraining. De reden voor het niet doorgaan van de computerles is dat er geen geschikte vrijwilligers
waren om deze les te geven. Ook bleken de laptops zodanig verouderd dat er lastig op te werken
was. Er zijn inmiddels andere laptops aangeschaft en in gebruik.
De EVA-training is niet gestart omdat er via het Friesland College en Vluchtelingenwerk geen
belangstellenden werden aangemeld. Vanuit Full House zelf hebben alle vrouwen die in aanmerking
voor EVA kwamen de training reeds gevolgd. In 2020 wordt i.s.m. met het Netwerk
Laaggeletterdheid onderzocht hoe we dit weer op kunnen pakken.

4.2 Jong & Mama
De jonge moeder groep “‘la Mama’s” van Timpaan vond onder Sociaal Collectief een doorstart als
“Jong en Mama”. In 2018 werd de kledingwinkel voor jonge moeders opnieuw ingericht en kwamen
de moeder wekelijks bij elkaar. De doelgroep die voorheen bestond uit tienermoeders werd verbreed
naar jonge moeders tot en met ca. 27 jaar. In de eerste helft van 2019 waren er 20 bijeenkomsten
en namen er 10 moeders deel aan het project.
De GGD en Buurtsportcoaches zijn samenwerkingspartners die voorlichting en activiteiten kunnen
organiseren op het gebied van opvoedingsondersteuning en gezonde leefstijl.
In de tweede helft van 2019 waren er eveneens 20 bijeenkomsten en namen er 11 moeders deel
aan het project.

Deelnemer Jong &Mama
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De GGD en Buurtsportcoaches zijn vaste samenwerkingspartners. Zo heeft de GGD een
voorlichtingsactiviteit gehouden waarbij het thema ‘anticonceptie’ aan de orde kwam. De JGZverpleegkundige kwam langs om de opvoedingsvragen van de moeders te bespreken. De
Buurtsportcoach heeft een activiteit met de moeders en kinderen gedaan op het gebied van gezonde
leefstijl.
We hebben samenwerking gezocht met andere lokale organisaties en willen graag gebruik maken
van ieders competenties. Zo heeft een medewerker van ‘Bij Boshardt’ (Leger des Heils) een ochtend
samen met de moeders en kinderen Muziek op Schoot gemaakt en is de groep moeders en kinderen
op bezoek geweest bij de Bibliotheek in het kader van de Kinderboekenweek. Daarbij heeft de
Bibliotheek op de groep voorlichting gegeven over Boekstart en hoe belangrijk voorlezen is voor je
kind. Er is een app-groep waaraan alle moeders, de beroepskracht, vaste vrijwilliger en stagiaire
deelnemen.

4.3. Mijn Huis op Maat
Medio 2018 werd gestart met de voorbereiding van de uitvoering van ‘Mijn Huis Op Maat’, waarbij
senioren voorlichting krijgen over het levensloop bestendig maken van hun woning. De rol van
Sociaal Collectief bestaat uit het organiseren van de bijeenkomsten en het begeleiden en
coördineren van de vrijwilligers die huisbezoeken afleggen en een woontest met advies leveren.
Het is de bedoeling dat ‘Mijn Huis op Maat’ in de hele Gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd wordt,
maar er werd gestart in Sneek.
In heel 2019 zijn er 7 bijeenkomsten georganiseerd die positief zijn verlopen, met senioren die blij
zijn met de informatie die gegeven wordt. Totaal hebben 265 ouderen de bijeenkomst bij gewoond,
106 daarvan hebben gevraagd om een huisbezoek. De 4 vrijwilligers zijn goed ingewerkt en hebben
plezier in hun werk.

datum
30-1-2019

wijk

14-3-2019
7 -5-2019
8-7-2019
9-9-2019
4-11-2019
9-12-2019

uitgenodigd
747

deelnemers huisbezoeken
57
29

Lemmerweg Oost/West
Binnenstad, Bomenbuurt, Hemdijk,
Stationsbuurt
‘t Eilân, omgeving Leeuwarderweg
Stadsfenne
Sperkhem
De Domp, Houkepoort, Zwetteplan,
Harinxmaland, Offingawier

584
676

48
45

13
19

790
746
533
476

47
45
12
11

17
11
9
8

totaal

4552

265

106

Noorderhoek 1 en 2,
Noordoosthoek

Bij de laatste 2 bijeenkomsten was de opkomst opvallend laag vergeleken bij de eerdere opkomsten.
Het bleek dat de Gemeente die verantwoordelijk is voor het uitnodigen van de 70plussers, beide
keren niet de mensen op naam had uitgenodigd, maar op ‘de bewoners van dit huis’. Mensen
hebben dan minder het gevoel dat de informatie speciaal voor hen is.
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4.4 By jo Thús in Bolsward
Doelgroep en doel
Project ‘By jo Thús’ richt zich ouderen, met name op de 75 plus groep. Doel van de aanpak is om
middels huisbezoeken eenzaamheid vroegtijdig te signaleren en daarmee te voorkomen.
Werkwijze:
 Vrijwilligers leggen een huisbezoek af bij 75 plussers in Bolsward waarbij ze in gesprek gaan
met ouderen over hun netwerk, leefomgeving, gezondheid, enz. Daarnaast geven ze
informatie over voorzieningen, regelingen (b.v. mantelzorgondersteuning) en
ontmoetingsactiviteiten in de buurt.
 In mei zijn er 750 brieven verstuurd aan 75 plussers in Bolsward . In de brief werd vermeld
dat de Gemeente graag wil weten hoe het gaat met de ouderen binnen hun Gemeente. Er
werd gevraagd of ze een reactie wilden geven als ze prijs stelden op een huisbezoek.
 Op de 750 brieven verstuurde brieven kwamen 190 reacties. Dit aantal was ver boven
verwachting, omdat de aanmeldprocedure (volgens AVG normen) veel vraagt van de
ouderen.
 Alle ouderen zijn gebeld om te vertellen dat de huisbezoeken niet allemaal op korte termijn
konden worden gepland. De Stipepunt vrijwilligers hebben hier bij geholpen.
 Er zijn nu 6 vrijwilligers en een stagiaire actief. Zij maken afspraken met senioren en leggen
huisbezoeken af.
 De vrijwilligers hebben een tasje mee met informatiemateriaal over: het gebiedsteam,
Buurtsportcoaches en beweegactiviteiten, het Stipepunt en een flyer van Sociaal Collectief
met informatie voor senioren over het aanbod rond ontmoeting en ondersteuning in
Bolsward.
 De vrijwilligers hebben het telefoon nummer van het gebiedsteam en kunnen direct bellen
met de bureaudienst.
Bevindingen:
 Mensen vinden het fijn om in gesprek te gaan. Het wordt zeer gewaardeerd dat de
Gemeente belangstelling toont voor de senioren in hun Gemeente.
 Er zijn regelmatig vragen over wonen: waar kunnen we terecht voor een passende huur- of
koopwoning.
 Tot nu hebben de vrijwilligers senioren toegeleid naar o.a. de Zonnebloem, het gebiedsteam
en ze hebben inschrijvingen gedaan voor mantelzorgondersteuning bij het Stipepunt.
 Veel mensen hebben geen weet van het gebiedsteam, dit heeft er ook mee te maken dat een
gedeelte nog niet een gebiedsteam nodig heeft gehad. Daarom werken de tasjes met folders
zo goed, vrijwilligers leggen uit wat het is en wanneer men wel hulp nodig heeft is het
makkelijker om de juiste weg te vinden.
 Er zijn in totaal 176 huisbezoeken afgelegd. De meesten in 2019 en nog een klein gedeelte in
januari 2020.
 Dit project is een prachtige manier om in contact te komen met senioren, informatie te
geven, de juiste weg te wijzen, te signaleren en zou ook goed passen als onderdeel in een
bredere aanpak eenzaamheid.
Voortgang
 Begin juli: bijpraten met de vrijwilligers;
 In de zomer wordt de tussenbalans opgemaakt;
 Begin 2020 wordt het project afgerond. De laatste bezoeken zullen dan worden afgelegd;
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Begin 2020 zal er een overzicht gemaakt worden van alle bezoeken; wat valt op, zijn er rode
draden;
Verder zal er in 2020 een besluit genomen moeten worden, samen met de Gemeente, of dit
project zal worden voortgezet. Vragen als: Nu was het een pilot, gaan we er mee door? En
waar dan? In welke vorm? Zullen moeten worden beantwoord.

4.5. Vitale regio
Vitale Regio SWF – pilot in Súdwest-Fryslân
‘Vitale Regio SWF’ is een samenwerkingsverband van GGD Fryslân, Zorgverzekeraar De Friesland en
de Gemeente SWF. Binnen de pilot worden interventies gestart waarmee preventief op de
zelfstandigheid van mensen met dementie wordt ingezet.
De interventies kunnen worden geschaard onder drie pijlers:
1. Mensen met dementie zijn en blijven van waarde. Ze doen er toe en hebben voldoende
sociale contacten.
2. Mensen met dementie zijn in beweging, blijven zo lang mogelijk vitaal en actief.
3. De onafhankelijkheid en het welzijn van mensen met (beginnende) dementie wordt vergroot
door een goed ontworpen fysieke leefomgeving. Mensen met dementie behouden zo lang
mogelijk hun zelfstandigheid (fysiek en sociaal).
Doelgroep
Mensen met dementie die nog thuis wonen en hun mantelzorgers in het gebied Warns, Molkwerum,
Koudum, Stavoren en Hindeloopen.
Doel
Het platteland in de omgeving Warns, Molkwerum, Koudum, Stavoren en Hindeloopen zo
dementievriendelijk mogelijk inrichten, zodat mensen met dementie zo lang mogelijk met een goede
kwaliteit van leven zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen blijven meedraaien in de
maatschappij. Er wordt ingezet op zo lang mogelijk behoud van zelfstandigheid, uitstel van zorg en
op lichte/preventieve zorg om zwaarder te voorkomen.
Samenwerking en netwerkpartners
De projectgroep bestaat uit beleidsadviseurs van GGD Fryslân en de Gemeente SWF, manager van
Zorgverzekeraar De Friesland, directeur Sociaal Collectief en de projectleider Vitale Regio. De
projectleider is in dienst bij Sociaal Collectief.
Eind 2019 is een start gemaakt met het opzetten van een werkgroep. De werkgroep heeft als doel
signalering, uitvoering, samenwerking en bewaking van de aansluiting van de interventies op de
doelgroep van ‘Vitale Regio’. Deelnemers aan de werkgroep zijn een dorpencoördinator,
praktijkmanager doktersdiensten, buurtsportcoach, casemanager dementie en vertegenwoordigers
van het gebiedsteam, Alzheimer Friesland en thuiszorgorganisaties. Daarnaast is er een verbinding
met het netwerk mantelzorg IJsselmeerkust. De eerste bijeenkomst van de werkgroep vindt plaats in
januari 2020.
Beoogde resultaten:
 Zoveel mogelijk verenigingen, vrijwilligers, professionals en inwoners zijn getraind in
‘omgaan met dementie’. Kennis en bewustwording rondom het thema dementie is vergroot.
 (Sport)verenigingen weten hoe zij hun aanbod kunnen afstemmen op mensen met dementie.
 (Sport)verenigingen blijven mensen met dementie zoveel mogelijk betrekken bij hun
activiteiten.
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In het gebied van Vitale Regio is een Alzheimer Café waar mensen met dementie, hun
naasten, hulpverleners en belangstellenden samenkomen. Het betreft een ‘reizend’
Alzheimer Café, waarbij iedere bijeenkomst in een ander dorp/stad wordt georganiseerd.
Er worden wandelingen met ontmoetingsmoment (kopje koffie) georganiseerd voor alle
ouderen, inclusief mensen met dementie. De groep wordt begeleid door de Buurtsportcoach
en vrijwilligers.
Mensen met dementie worden toegeleid naar (bestaande) activiteiten.
De buitenruimte in het gebied van Vitale Regio is dementievriendelijk ingericht.

4.6 Súdwest op syn best en andere PR activiteiten
Om meer bekendheid te geven aan initiatieven uit de samenleving en actieve inwoners die zich
inzetten als vrijwilliger voor hun buurt, wijk of dorp, startte Sociaal Collectief in 2018 met de rubriek
‘Súdwest op syn best’. In deze artikelen werd een beeldend portret geschetst van een persoon of
groep, waarbij er vaak een oproep volgde om een bijeenkomst of activiteit te bezoeken of zich aan te
melden als vrijwilliger. We kregen veel reacties op deze artikelen, ze werden goed gelezen, de
betrokken partijen kregen extra aandacht en de naamsbekendheid van Sociaal Collectief werd
vergroot. Inmiddels is ‘Súdwest op syn best’ een maandelijkse rubriek geworden.
Sociaal Collectief schrijft 4 x per jaar een artikel over vrijwillige dienstverlening in Groot Sneek en is
wekelijks actief op Facebook, Twitter en Instagram om initiatieven en nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van Sociaal Domein onder de aandacht te brengen.

5. Opbouwwerk
In de dienstverleningsovereenkomst met de Gemeente SWF wordt Stichting Sociaal Collectief gezien
als dé verbinder in de verschillende gebieden, o.a. door te werken aan integrale samenwerking
binnen de verschillende gebieden.
De Gemeente SWF verwacht dat de Stichting flexibel is en present in de wijk, buurt, of dorp en
inwoners van 0-100 jaar waar nodig faciliteert.
Sociaal Collectief gaf vanaf 2018 o.a. invulling aan deze visie door actief wijkplatforms, buurthuizen
en buurtbewoners te benaderen. Er werd kennis met hen gemaakt en in eerste instantie
“voortgeborduurd” op de invulling van taken zoals deze door Timpaan werd uitgevoerd.
Hierbij troffen we situaties aan waarbij het opbouwwerk een onmisbare uitvoerende partij was
geworden. De focus van het opbouwwerk is vooral gericht op aandachtspunten als:
 Het versterken van de verbinding van het buurthuis/wijkplatform met de inwoners van de
wijk.
 Een goed beeld krijgen van de wijk: Wat leeft er in de wijk, wat hebben inwoners nodig? Hoe
kunnen ze elkaar leren kennen en helpen?
 Hoe kunnen we zorgen dat buurthuizen / wijkplatforms de mensen en tools hebben om
zelfstandig aan de slag te gaan?
 Contact leggen en houden met bewoners in met name de aandachtswijken en -dorpen.
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5.1 Sneek
Wijkplatforms en wijkpanels
 Het wijkplatform Lemmerweg-Oost is in maart gestopt. Er is nu ondersteuning in de
afrondingsfase. Inzet van het opbouwwerk is om samen met de wijkcoördinator te
onderzoeken wat er wel nodig is in de wijk. De start van het kinderpanel is een begin van
nieuwe ideeën, nieuwe energie, nieuwe mensen. Als kinderen aan de slag gaan worden
ouders betrokken en de plannen zijn voor de hele wijk.
 Ondersteuning wijkplatform Lemmerweg-West: in het begin van 2018 veel inzet van uren.
Vanaf medio 2018: inzet van de Sesamacademie voor versterking van het bestuur. Het
wijkplatform doet verder niet mee aan trainingen of Sneek-breed overleggen. Hierdoor is het
bijna onmogelijk om het bestuur te versterken.
 Twee keer per jaar breed wijkplatform en 1 keer per jaar bestuurlijk overleg. Dit bestuurlijk
overleg is samen met Lemmerweg-oost, Sperkhem en de Noorderhoek.
 Ondersteuning wijkpanel Tinga: Deelname buurtmarkt en informatieavond in de wijk. Geen
structurele deelname aan vergaderingen. Er speelt veel in deze wijk m.b.t. herinrichting.
 Deelname wijkplatforms Stadsfenne en Noorderhoek
 Begin 2019 constateerde het opbouwwerk dat er in Lemmerweg-West nauwelijks verbinding
is tussen bewoners en wijkplatforms. Het wijkplatform Lemmerweg- West bestaat uit drie
mensen, waarvan twee mensen niet in de wijk wonen. Daardoor heeft het weinig slagkracht
en draagvlak.
 Met het project ‘Nieuwe Bure’ in Lemmerweg West is er contact ontstaan tussen
opbouwwerk en andere professionals met de bewoners. Hierdoor is er meer kennis over
vraag en behoefte in de wijk en wordt er vanaf het najaar 2019 met een groep actieve
inwoners gewerkt aan een aantal speerpunten. (zie verder hoofdstuk Nieuwe Buren)
 In de wijk Lemmerweg Oost is het opbouwwerk in 2019 meer de wijk in gegaan (middels een
wijkonderzoek en het kinderpanel ) om te onderzoeken wat er überhaupt speelt in deze wijk.
Het wijkplatform Lemmerweg-Oost heeft zich inmiddels opgeheven.
Wijkverenigingen/buurthuizen
 Buurthuis Ut Wykje in Lemmerweg Oost doet inhoudelijk geen beroep meer op de
opbouwwerker. In de loop van 2019 is de vereniging gestopt. Het gebouw is nu te huur via de
Gemeente.
 Ondersteuning door het opbouwwerk van Buurthuis de Opslach: Met ‘Nieuwe Buren’ is het
opbouwwerk in 2019 voortdurend bezig geweest met de verbinding met het wijkgebouw.
De afsluiting van het project, op Burendag, vond plaats bij de Opslach. De samenwerking
verloopt goed als het gaat om de praktische uitvoering: de Burendag, een werkgroep
bijeenkomst. Het project Nieuwe Buren communiceert met de inwoners via de wijkkrant van
de Opslach.
 Inhoudelijk heeft ‘Nieuwe Buren’ niets aan de wijkvereniging of het wijkplatform uit
Lemmerweg West. Het bestaat niet als een samenwerkend platform dat gericht is op de
bewoners van de wijk. Er is 1 persoon verantwoordelijk voor alles aangaande de vereniging
en het platform.
 Contact met buurthuis Schuttersheuvel om te onderzoeken of er een tienerhonk kon worden
ontwikkeld. Uiteindelijk heeft het buurthuis zich teruggetrokken. Reden: ze vonden het risico
op vernielingen door jeugd te hoog en zijn daarvoor niet verzekerd.
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Samenlevingsopbouw in de wijk
 Gesignaleerd werd dat er in de wijk Lemmerweg Oost veel kwetsbare doelgroepen wonen en
er weinig contact en samenhang is tussen de bewoners onderling . In de zomer 2019 werd
een wijkanalyse uitgevoerd door het opbouwwerk door per straat een huisbezoek af te
leggen bij 2 adressen. Van de gesprekken met de inwoners werd een verlag gemaakt met als
belangrijkste conclusie dat inwoners zich zorgen maken over het gebrek aan veilige
speelplekken voor hun (jonge) kinderen. In 2019 is een kinderpanel opgericht (zie onder
hoofdstuk 2.2. jongerenwerk Sneek), zodat er samen met de kinderen gewerkt wordt aan
een kindvriendelijke omgeving.
 Er liggen wel kansen in de wijk Lemmerweg Oost: Er is een werkgroep gevormd uit het brede
wijkplatform: Lemmerweg-Oost-Groen. Daar betrekken we het kinderpanel ook bij. De
werkgroep is gericht op het ontwikkelen van een leefbare, kindvriendelijke wijk met als
speerpunt meer groen in de wijk.

Project Nieuwe Buren 142 in Lemmerweg West
Beschrijving aanpak
Wat gebeurt er als buurtbewoners elkaar leren kennen? Wat vinden de bewoners van hun woning en
hun leefomgeving, wat zouden ze graag willen veranderen, waar zit talent en hoe kunnen bewoners
meedoen? Met behulp van een mobiele wagen creëren we een ontmoetingsplek in de wijk. Vanuit
deze plek gaan we kennismaken en activiteiten aanbieden. We maken een wijkscan zodat we goed
weten wie er woont. Maar we gaan vooral investeren in contact, door er te zijn. Gedurende zes
maanden zijn Gemeente, Buurtsportcoach, Cultuurcoach, GGD, gebiedsteam, welzijn en Accolade
veel in de wijk en bieden tijd, contact en activiteit aan. Een kalender vol informatieve, educatieve,
sportieve en culturele activiteiten zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten, zich ontwikkelen, en
de juiste hulp of ondersteuning krijgen. Een nieuwe manier van integraal werken van professionals
uit het sociaal domein. Een eerste invulling van een activiteitenkalender is bij de start van het project
klaar, maar tijdens het proces is er veel ruimte voor bewoners om zelf activiteiten te organiseren.
Het gaat om het aansluiten bij de behoefte en inspelen op actuele thema’s en vragen die in de wijk
spelen. Vrijwilligers uit de wijk helpen mee en denken mee vanaf de start. Het project is een initiatief
van en wordt gecoördineerd door Woningcorporatie Accolade en Welzijnsorganisatie Sociaal
Collectief.

Knutselen met de nieuwe buren
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De verwachting is dat er op lange termijn meer sociale cohesie is in de wijk door samenwerking en
bevorderen van laagdrempelige contacten tussen burgers. Buurtbewoners vragen elkaar om hulp als
er iets is en de leefomgeving is zichtbaar verbeterd. Bewoners weten waar ze moeten zijn voor hun
(hulp)vragen en thema’s als gezondheid en duurzaamheid zijn meer vanzelfsprekend. Vrijwilligers
hebben vaardigheden ontwikkeld op alle niveaus.
Partners
De kerngroep van het project bestaat uit medewerkers van acht verschillende organisaties. Deze
groep draagt bij aan het project en levert expertise, tijd en financiën.
Naast deze kerngroep zijn er “themapartners”. Organisaties die in de wijk zitten en op de hoogte
moeten zijn van het project en mee kunnen doen naar behoefte. Denk hierbij aan scholen, opvang,
wijkverpleegkundige, thuiszorg, wijkplatform, wijkvereniging, Papierwinkel, jongerenwerkers, sporten muziekverenigingen etc.
 Gebiedsteam: Voor het betrekken van “hun” bewoners. Zij kunnen informatie leveren voor
de 0-meting. Gebiedsteam staat regelmatig ingepland op de activiteitenkalender.
 GGD: lijn naar de jeugdverpleegkundigen, monitoren resultaten, voorlichtingsbijeenkomsten,
zorgt voor informatie over gezond eten, kan epidemiologen inschakelen en
schimmeldeskundigen, gezond wonen, duurzaamheid.
 Dorp-/wijkcoördinator Gemeente SWF :Zorgt voor de vergunning en is contactpersoon van
de Gemeente.
 Buurtsportcoach: Sportaanbod-activiteitenkalender: verbinding sportverenigingen.
 Cultuurcoach : Cultureel aanbod-activiteitenkalender: verbinding culturele ver.: muziek,
theater, kunst.
 Accolade coördinator : Logistiek en materiaal. Zorgt dat de mobiele wagen wordt geplaatst.
Heeft het sleutelbeheer, is aanspreekpunt voor calamiteiten, stuurt vrijwilligers aan in het
beheer.
 Elkien Woningcorporatie: draait spreekuren vanuit de wagen en is de contactpersoon voor
vragen over woningen.
 Stichting Sociaal Collectief coördinator: Is het aanspreekpunt voor alle medewerkers,
organiseert de bijeenkomsten, zorgt voor het projectplan, vraagt subsidie aan en zet de grote
lijnen uit. Is veel aanwezig om bewoners te leren kennen en het proces in de gaten te
houden. Meet iedere 4 weken en stelt bij. Is verantwoordelijk voor de communicatie en PR.
Gaat aan de slag met het inspiratieboek.
Daarnaast wordt er samengewerkt met alle partners in de wijk: Zienn (opvang), Talant,
Wijkvereniging de Waterpoort, Wijkplatform Lemmerweg-West, Wijkagent, jongerenwerk SOCO,
vrouwencentrum Full House, ROC Friese Poort, Hospice en anderen.

de nieuwe buren eten met de wijkagent
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De bevindingen:






In 2019 is de Pipowagen zes keer verhuisd naar een nieuw buurtje:
April: Partuurstraat;
Mei: Westhemstraat/ Boetstraat/ Voorlijn;
Juni: Rijperahemstraat;
Juli: Watertorenpark;
Augustus: Morrahemstraat;
September: Katzijlstraat;
20 september : Nieuwe Burendag in wijkgebouw.
In eerste instantie lijkt vier weken op een plek lang, echter ervaring leert dat het te kort is. Je
hebt eigenlijk net kennis gemaakt en dan trekken we weer verder. Opvallend is dat de
bewoners die we leren kennen nauwelijks geneigd zijn om ook naar de volgende standplaats
te komen.
De wijk Lemmerweg-West is echt opgedeeld in “buurtjes”. De buurt (standplaats 1)waar
Gemeente en zorginstellingen zich wat zorgen over maken, blijkt een prima buurt waar
bewoners elkaar kennen, elkaar helpen en met elkaar activiteiten organiseren. In het buurtje
moet je “passen”. Dit betekent dat je moet kunnen aansluiten bij een bepaalde leefstijl. Als je
er niet past, dan woon je niet prettig. Zo is er in elke buurt een specifieke cultuur, spelen er
andere vragen en behoeften.

Resultaten
 Na 6 maanden in de wijk is er met alle bewoners kennis gemaakt. Iedereen werd persoonlijk
benaderd en weet wie de “Nieuwe Buren” zijn.
 Kennismaken ging over de thema’s: wonen, werken, gezondheid, vrije tijd, zingeving,
opvoeding en financiën.
 Activiteiten werden aangeboden op het gebied van informatie, educatie, sport en cultuur. Op
iedere plek waar we stonden werd een sportieve, culturele en informatieve of educatieve
activiteit georganiseerd.
 De wagen fungeerde als ontmoetingsplek. Vier dagen in de week konden bewoners terecht
met vragen, ideeën, activiteiten of gewoon voor koffie.
 Voor kinderen 4-12 jaar was een programma, ook in de vakantieperiode, waar zij (bijna)
gratis aan konden deelnemen.
 Jongeren konden terecht voor activiteiten van het jongerenwerk en de Buurtsportcoaches.
 Alle voorzieningen in de wijk (opvang, wijkverpleging, wijkvereniging, scholen, etc.) werden
betrokken en op de hoogte gehouden.
Hoe verder met ‘Nieuwe Buren’?
In de aanloop naar Burendag zijn enquêtes verspreid om te inventariseren waar de “Nieuwe
Buren” mee aan de slag zouden kunnen gaan. Elf bewoners hadden aangegeven best eens iets in
de wijk te willen doen. Een logische eerste stap was een wijkavond organiseren waar iedereen
die ideeën, vragen of gewoon nieuwsgierig was uit te nodigen. In november is de eerste
wijkavond geweest en vijftien bewoners van jong tot oud, echte Sneekers en nieuwkomers uit
Jemen, laag- en hoogopgeleid, bewoners uit alle buurtjes van de wijk, zaten om tafel. Er zijn drie
thema’s naar voren gekomen:
 Een schone, groene en veilige wijk;
 Wijkactiviteiten voor iedereen. Vooral tieners missen aanbod in de wijk;
 Ontmoeting; een plek waar je koffie kunt drinken, een spelletje spelen of een praatje kunt
maken.
Diezelfde avond zijn er bij alle thema’s al ideeën, vragen en oplossingen aangedragen. Een
prachtige start van het versterken van de sociale basis in Lemmerweg-West.
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Deze bewoners maken de stap naar de systeemwereld. Zij gaan werken met het opbouwwerk, de
wijkcoördinatoren van de Gemeente, het wijkpanel, de woningcorporatie en anderen. Voor deze
bewoners worden de instanties minder bedreigend. Ze zitten gewoon met elkaar om tafel in hun
eigen buurt en leren de mensen van de instanties op een minder formele manier kennen. In het
jaar 2020 zullen de “Nieuwe Buren” de bewoners ondersteunen bij hun ideeën en plannen. Het
echte werk is begonnen.
Eind 2019 is een bakfiets aangeschaft waarmee de opbouwwerker of collega’s van de werkgroep
‘Nieuwe Buren’ contact blijven houden met de bewoners.

Nieuwe buren; na de pipowagen de doorstart met de bakfiets.

Magazine ‘Nieuwe Buren’
Ter afronding en verantwoording van de eerste fase van het project werd in samenwerking met
socioloog Radboud Engbersen van Movisie een beschrijving geschreven van het project; de
werkwijze, de verschillende stappen, de ervaringen en bevindingen, de cijfers en feiten , wat we
geleerd hebben over een wijkgerichte aanpak, de conclusies en het vervolg.
Het Magazine is gepresenteerd op 11 maart 2020 aan de commissie Buorger en Mienskip en is
als bijlage 2 toegevoegd aan deze rapportage.

5.2 Bolsward e.o.
Ouderenwerk Bolsward





De gezamenlijke ouderenbonden (OSO) vergaderen een aantal keer per jaar met de
sociaalwerker van Sociaal Collectief (afstemming en uitwisselen van signalen ).
Ondersteuning van bestuur van de Soos 55 plus. De Soos is wekelijks open, er komen rond de
35 mensen.
Ondersteuning van de werkgroep theater. Eens per jaar een gezellige avond in het Marne
theater voor alle senioren uit Bolsward e.o.
In 2019 een fietstocht georganiseerd samen met de fietsclub V.U.T. : een evenement voor
senioren en mensen die in een scootmobiel zitten; ca 35 deelnemers.
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Ouderenwerk in dorpen rondom Bolsward
 Contact onderhouden met de ouderenbond in Wommels e.o.
 Contact onderhouden met het gezamenlijk bestuur van de ouderenbonden van Witmarsum
e.o. en Makkum e.o.
 Contact gelegd met de vrijwilligers van het Digitaal Café in Wommels.
 In 2019 een fietstocht georganiseerd samen met de fietsclub V.U.T. : een evenement voor
senioren en mensen die in een scootmobiel zitten; 35 deelnemers.

Samenlevingsopbouw Bolsward




Januari/februari: kennismaken met belangrijke ketenpartners: GGD, Kees van Kordelaar,
politie, wijken – en dorpencoördinator.
Januari/februari: sociale kaart gemaakt (en aangevuld in de loop van 2019).
Februari/maart: kennismaking met dorpen – en wijkencoördinator Maaike van de Logt. Zij
heeft ons bijgepraat/rondgeleid door de verschillende wijken in Bolsward. De dorpen
coördinator heeft Sociaal Collectief geïntroduceerd op diverse ledenvergaderingen en/of
andere overleggen .

In 2019 is er samengewerkt met
 Wijkvereniging Plan Noord 2: kennismaking, vraag: zoeken nieuwe bestuursleden, juni:
deelname wijkschouw in deze wijk.
 Wijkvereniging De Blauwpoort: kennismaking, vraag: hoe betrek je kinderen/jongeren bij de
wijkvereniging.
 Nieuwe Buurtvereniging (NBV): kennismaking, vraag: hoe maken we ons bekend in de wijk,
vraag: hoe kunnen we extra inkomsten vergaren, vraag: is er een ruimte in Bolsward voor
activiteiten.
 Op uitnodiging van de dorpencoördinator betrokken bij een aantal bestuursleden van de
Volkstuinvereniging. Een oriënterend gesprek, waar waardevolle contacten zijn uitgekomen.
 Contact eind december met Wijkvereniging Molendraai.
 Samen met de gebiedsregisseur een korte lijnen bijeenkomst georganiseerd voor alle
contactpersonen en maatschappelijke organisaties die vanuit Littenseradiel naar de
Gemeente Súdwest-Fryslân zijn gegaan. Er waren circa 20 personen. Vervolg in 2019.
Participatie Bolsward
 Start gemaakt met het netwerk participatie Bolsward (n.a.v. de regie/uitvoeringsplangroep).
 Najaar 2018: vastgesteld dat het thema participatie één van de speerpunten wordt vanuit de
regiegroep.
 Eind 2018: werkgroep gevormd rondom het thema participatie; planning/uitvoering in 2019.
Werkgroep Participatie
In de regiegroep Bolsward is in 2017 afgesproken dat een werkgroep aan de slag gaat met een
uitvoeringsplan participatie. In eerste instantie wordt het idee geopperd om een participatie café op
te richten. De werkgroep richt zich eerst op het verkennen van de doelgroep en het probleem door
ervaringen uit te wisselen en de GGD monitor te onderzoeken.
Deelnemers aan de werkgroep zijn: Sociaal Collectief, dorp-/wijk coördinator, Diaconaal
Opbouwwerk, gebiedsteam en, in een later stadium , de GGD en Woningcorporatie Elkien.
Hieruit volgt het besluit om contact te leggen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
vanuit deze contacten vraaggericht aan de slag te gaan.
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Samenwerking en verbindingen
 Woningcorporatie Elkien signaleert en benadert i.s.m. de werkgroep Participatie bewoners
op een actieve manier middels het ‘Bakje in de buurt’. Doel: weten wat er speelt en leeft
onder bewoners, zorgen dat zij zich veilig en thuis voelen in hun leefomgeving.
 GGD: kan monitoren, levert expertise over gezonde leefstijl.
 Sociaal Collectief: Opbouwwerk heeft een actieve rol m.b.t. het benaderen van bewoners.
 Diaconaal Opbouwwerk: veel kennis over de aandachtsbuurten in Bolsward, actieve inzet in
de werkgroep.
 Dorp-/wijkcoördinator: Actieve inzet in de werkgroep, koppeling gemeentelijk beleid.
Uit de werkgroep Participatie volgen twee initiatieven:
Bakkie in de Buurt
‘Bakkie in de buurt’ is een project dat is geïnitieerd door Woningbouwcorporatie Elkien die graag
wilde weten wat er leeft op het gebied van leefbaarheid in vier flatjes aan de rand van Bolsward. Het
werd georganiseerd door Elkien, Sociaal Collectief, wijken – en dorpencoördinator en de
Wijkvereniging plan Noord 2.
Op een middag en een avond zijn de werkgroep leden in gesprek gegaan met de bewoners. Van
tevoren werd er huis aan huis een uitnodiging langsgebracht. Aan bewoners werd een kop
koffie/thee aangeboden en na de tijd kregen ze als bedankje een plantje mee.
Na de zomer werd er opnieuw een Bakkie in de buurt georganiseerd voor deze flats.
Tijdens de bijeenkomsten kwamen er rond de 15 bewoners langs. De eerste resultaten zijn dat
bewoners vertellen dat ze relatief prettig wonen, maar liever wel een grotere woning willen.
Positieve punten zijn o.a. de speelplekjes voor de kinderen en “gezellige” mensen in de flat.
Negatieve punten zijn “vervelende” mensen rond de flat, soms hangjongeren en grof vuil dat zomaar
bij de containers wordt neergezet.
Buurttafel Bolsward
‘Buurttafel Bolsward’ is een project dat wordt georganiseerd door Elkien, Solidair Friesland, de
wijk-/dorp coördinator en Sociaal Collectief. Dit project is voortgekomen als pilot vanuit het netwerk
participatie en de partners uit het netwerk hebben actief meegedacht in de opzet van het project.
Doel van ‘Buurttafel Bolsward’ is om in contact te komen met bewoners van een bepaalde straat,
buurt of appartementencomplex in Bolsward. Hierbij gaat het om buurten waar relatief veel
zogenaamde “kwetsbare doelgroepen” wonen. Het beeld was dat er onder de bewoners sprake is
van eenzaamheid en problematiek als schulden, psychische problemen,enz.
Om beter aan te kunnen sluiten bij de vraag en behoefte wilde de werkgroep participatie graag
kennis maken met de bewoners, horen wat ze in het dagelijks leven doen en hoe zij de leefbaarheid
ervaren in hun buurt.
In 2019 werden er 2 Buurttafels georganiseerd voor bewoners van de het appartementencomplex
Hendrik Nanneshof en 2 Buurttafels voor de Looiersbuurt. Vooraf waren flyers verspreid en was er
gezorgd voor een maaltijd. Gemiddeld namen tussen de 5 en 15 bewoners deel aan de maaltijd.
De eerste conclusie was dat er wel degelijk samenhang is tussen een aantal bewoners. Er wordt
weleens met elkaar gegeten, of er wordt op elkaars huisdieren gepast. Ook is er whatsapp groep.
Als negatieve punten noemen de bewoners de kwaliteit van de appartementen: deze zijn in hun ogen
te klein, in de winter vrij koud, in de zomer erg warm en erg gehorig.
Bewoners waren enthousiast om eens op een andere manier met elkaar in contact te komen.
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Overige overleggen
 1x overleg woningbouwcorporaties & wijken – dorpen coördinatoren;
 3x regiegroep Bolsward e.o. ;
 2x overleg netwerk participatie Bolsward e.o.


Omstreken van Bolsward
Korte lijnen overleg oud Littenseradiel
In Littenseradiel bestond voor de gemeentelijke fusie een ‘korte lijnen overleg’, waar verschillende
contactpersonen uit de dorpen, het gebiedsteam en maatschappelijke organisaties bij betrokken
waren.
In 2019 is dit overleg weer georganiseerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân en Sociaal Collectief.
Op 4 juni waren er rond de 15 mensen aanwezig en kwamen er weer waardevolle signalen naar
voren over wat er speelt in dit gebied. Afgesproken is dat deze groep ook voor de
netwerkbijeenkomsten voor Bolsward e.o. wordt uitgenodigd.
Daarnaast gaan we ook in 2020 deze groep weer bij elkaar brengen. In de herfst van 2019 waren een
aantal van de mensen van het ‘korte lijnen overleg’ ook aanwezig op de netwerkbijeenkomst
Bolsward eo. Het samen brengen van deze twee groepen is daarmee gestart.

5.3. Buitengebied
Makkum







Het Opbouwwerk sloot aan bij het overleg Sociaal Domein Makkum, een overleg waar
diverse partijen (professionals en vrijwilligers) gericht op Makkum aan deelnemen. Dit
overleg is georganiseerd vanuit Solidair Friesland/de Deelwinkel.
In 2019 is dit overleg doorgestart als netwerk Makkum. Deelnemers zijn o.a. : de
gebiedsregisseur (Gemeente) , Buurtsportcoach, dorpen coördinator, Diaconaal
medewerker, inwoners van Makkum, Sociaal Collectief. Centraal staat het signaleren van
vraag en behoefte. In 2019 waren de speerpunten; een ontmoetingsplek voor jeugd en het
ontwikkelen van een Papierwinkel. In 2019 kwam het netwerk 2x bijeen.
Sociaal Collectief is in 2019 aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een Papierwinkel en
hierover in gesprek gegaan met de Deelwinkel in Makkum. Eind 2019 zijn er afspraken
gemaakt over de huur van de Deelwinkel voor 1 dagdeel en het kennismaken met een viertal
Budgetmaatjes (Solidair Friesland) die zich als vrijwilliger willen inzetten voor de
Papierwinkel.
In 2019 werd er aan verschillende “tafels “ gewerkt aan een visie voor Makkum. In de Tafel
van Makkum werkte de jongerenwerker samen met inwoners en professionals aan een visie
op de voorzieningen voor jeugd. Hieruit is een groep vrijwilligers voortgekomen die samen
met het jongerenwerk bezig met de realisatie van een Multicoart in Makkum

Koudum





In 2019 werd gestart met een koffieochtend voor buitenlandse vrouwen op Basisschool de
Klimbeam in Koudum.
In samenwerking met GGD , Buurtsportcoach , Sociaal Collectief en verschillende
basisscholen in de regio Koudum e.o. werd een opvoedmarkt in de week van de opvoeding
georganiseerd.
Het netwerk Koudum e.o. werd opgericht met als samenwerkingspartners o.a.: de
gebiedsregisseur (Gemeente), Buurtsportcoach, dorpen coördinator, Patyna, Diaconaal
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medewerker, inwoners van Koudum e.o., Sociaal Collectief. Het netwerk is gericht op
signaleren van vraag en behoefte en kwam in 2019 2x bijeen.

Heeg


In 2018 kwam vanuit dorpsbelang Heeg het signaal dat er een Stipepunt gewenst is in Heeg.
Sociaal Collectief heeft verkennende gesprekken gevoerd en onderzoekt de mogelijkheden.
In 2019 kwam daar nog geen duidelijke vraag uit, ook waren er geen vrijwilligers beschikbaar
vanuit Heeg.

Stavoren


In samenwerking met een groepje vrijwilligers is een start gemaakt met het opzetten van een
buurtnetwerk “Stavoorelkaar” in Stavoren, Molkwerum en Warns.

6. Verbindingen en netwerken
Bij de start van Sociaal Collectief in 2018 viel meteen op dat de vrijwilligers weinig verbinding hadden
met professionals van b.v. het gebiedsteam. Dit was de aanleiding tot het oprichten van een netwerk
armoede in Sneek en Bolsward, waarvan de ketenpartners direct samen werken met de vrijwilligers
van de papierwinkel. Er werden overzichten gemaakt van taken en contactgegevens en vanaf de
eerste bijeenkomst ontstonden er goede samenwerkingsafspraken.
Zo hebben alle vrijwilligers van de Stipepunten het directe telefoonnummer van de bureaudienst van
de gebiedsteams. Het netwerk participatie in Bolsward en Sneek werd opgericht als samenwerkend
netwerk voor de vrijwilligers vacaturebank. Ook dit leverde winst op voor alle betrokken partijen.
Het netwerk mantelzorg bestond al en is actief in 4 gebieden: Sneek en omstreken, Bolsward en
Omstreken, Sneek en IJsselmeerkust. Inmiddels wordt de afstemming en uitvoering van
mantelzorgactiviteiten in nauwe samenwerking met dit netwerk uitgevoerd.
In de loop van 2018 en de eerste helft van 2019 is Sociaal Collectief doorgegaan met het leggen van
verbindingen en vormen van netwerken waar nodig en mogelijk.
 In het Buitengebied is een start gemaakt met netwerken rond IJlst, Koudum en Makkum.
Deze zijn niet gekoppeld aan een thema, maar op de samenwerking tussen
vrijwilligers/inwoners en professionals binnen een gebied.
 Geconstateerd werd dat voor het komen tot concrete stappen en verbindingen de
aanwezigheid van een afvaarding van de Gemeente (beleid) en het gebiedsteam een
succesfactor is. Inmiddels is dit in de meeste netwerken gerealiseerd.
 De netwerken worden gecoördineerd door de Gemeente (beleid) of door Sociaal Collectief.
 De GGD brengt expertise in over gezondheid en integrale programma’s.
 De Buurtsportcoach brengen activiteiten rond sport en bewegen in die aansluiten bij de
verschillende doelgroepen.
 Cultuur is een belangrijke partner geworden voor Sociaal Collectief. Er wordt samengewerkt
o.a. met betrekking tot activiteiten voor jeugd, mantelzorgers, buurtbewoners. Culturele
activiteiten werken verbindend, zorgen voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten en
brengen ontspanning.
 In (vrijwel) alle netwerken is een vertegenwoordiging aanwezig van de Clientenraad en/of de
WMO adviesraad.
Zie bijlage 3 voor een overzicht van de netwerken in 2019.
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7. Signalering
In 2019 werden de volgende aandachtspunten gesignaleerd:
 Voor (risico)jongeren zijn er te weinig ontmoetingsplekken; nog steeds lopen we hier tegen
aan. In sommige dorpen zijn geschikte locaties, maar ontbreekt het aan vrijwilligers die zich
willen inzetten. De ‘Poort 20’ in Sneek is maar 2 avonden open, zodat groepen jongeren op
de andere avonden en in het weekend rondhangen op straat en soms overlast veroorzaken.
 Drugsgebruik onder jongeren in met name Sneek is een probleem.
 Beleid en aanpak nodig rond alcoholgebruik keten en caravans. In het kader van de aanpak
Cool Súdwest worden jongeren via de scholen benaderd. Politie en handhaving wordt ingezet
waar sprake is van overlast rond keten. Het jongerenwerk houdt contact met jongeren en
erfeigenaren. Een algemene, structurele aanpak ontbreekt echter, waardoor er nog steeds
sprake is van alcoholgebruik onder minderjarigen in keten.
 Meer preventief (groeps)aanbod nodig in het voorveld, o.a. op het gebied van preventieve
schuldhulp, weerbaarheid, echtscheiding, opvoedingsondersteuning.
 Signaal in 2018: Veel mooie initiatieven en projecten, maar vaak naast elkaar;
We zien de organisaties in de verschillende netwerken inmiddels steeds beter samenwerken
en afstemmen. Sociaal Collectief heeft binnen een aantal netwerken hierbij een
voortrekkersrol.
Binnen de verschillende afdelingen van de gemeente, tussen de regio’s, werkgroepen en
portefeuillehouders zien we soms nog wel een eilandjescultuur. Afdelingen weten dan van
elkaar niet wat ze doen, wat voor besluiten er gemaakt worden en welke gevolgen dat heeft
voor de bewoners waar andere afdelingen mee te maken hebben. Een voorbeeld daarvan is
de digitalisering binnen de Gemeente die voor verschillende doelgroepen binnen de
Gemeente, maar ook b.v. voor een Papierwinkel grote gevolgen heeft.
 Eveneens een signaal uit 2018: Onvoldoende verbinding en samenwerking tussen formele en informele hulp. We zien dat dit steeds meer wordt opgepakt. Zo wordt de samenwerking
met de gebiedsteams verder ontwikkeld. Vrijwilligers bellen rechtstreeks met de
bureaudiensten, stemmen af en werken samen. We zien positieve effecten zodra de
Stipepunten en de gebiedsteams samen in een pand spreekuur houden, zoals in Sneek en
Koudum. Hier leren vrijwilligers en gebiedsteammedewerkers elkaars expertise kennen,
waardoor de samenwerking en afstemming toeneemt.
 Onvoldoende bekendheid bij (kwetsbare) inwoners over het aanbod van de gebiedsteams.
Nog steeds krijgen we signalen van inwoners die niet precies weten welke hulp ze kunnen
krijgen en waar ze naartoe moeten.
 Meer preventief aanbod nodig in het voorveld, o.a. op het gebied van preventieve
schuldhulp, weerbaarheid, echtscheiding, opvoedingsondersteuning.
 De organisaties en Gemeente zien steeds meer in dat het niet verantwoord is om vrijwilligers
los te laten op een bepaald onderwerp. Vrijwilligers hebben goede begeleiding nodig, een
“achterwacht” van professionals en zijn het waard om in te investeren.
 Ontbreken van laagdrempelige opvoedondersteuning:
Er komen nog steeds vragen vanuit o.a. de wijk Noorderhoek om ouder-kind ochtenden. Het
is onduidelijk wie dit zou moeten en kunnen oppakken.
Met de GGD wordt goed samengewerkt als het gaat om een inbreng opvoedingsondersteuning voor b.v. de jonge moeder groep. O.i. ontbreekt een vrij toegankelijk,
laagdrempelig aanbod voor alle ouders in SWF, zoals b.v. een opvoedsteunpunt, ouder-kind
ochtenden, opvoedingscursussen, een cursus omgaan met pubers of omgaan met
echtscheiding.
 Wijkverenigingen en wijkplatforms zijn niet allemaal sterk. Er ligt hier en daar veel
verantwoordelijkheid bij mensen die de exploitatie van b.v. een buurthuis of wijkvereniging
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eigenlijk niet aankunnen. Een duidelijke visie van de Gemeente wordt gemist. Hierdoor
worden onbevredigende constructies en situaties in stand gehouden en ontbreken er goede
voorzieningen en ontmoetingsplekken voor de wijk.
Daarmee samenhangend: kerken nemen de plaats van buurthuizen in. Koffie ochtenden,
maaltijden, gewoon een plek om elkaar te ontmoeten.
Er zijn relatief veel wijkgebouwen in een klein gebied in Sneek. Dit geeft veel kosten, veel
overleg, veel dezelfde dingen (aanbod). Belangrijk om hierover een visie te ontwikkelen.
Veel dorpshuizen hebben moeite de exploitatie rond te krijgen. In sommige dorpen loopt het
gebruik van ruimtes terug of is er een gebrek aan actieve vrijwilligers.
Door veel in de wijk te zijn (Nieuwe Buren) leren professionals (opbouwwerk) de wijk sneller
kennen en kunnen zij vragen van bewoners veel sneller oppakken. Intensieve samenwerking
is goed voor een wijk (zie de pagina ‘wat hebben we geleerd’ uit het magazine’ Nieuwe
Buren’).
Kinderen hebben behoefte aan een eigen plek. Dit speelt met name voor kinderen uit groep
7 en 8. Ze zijn te jong voor een jongerencentrum, te groot voor een kindermiddag.
In Bolsward richt het tienerhonk zich nu op deze groep. In Sneek ontbreekt een voorziening
voor deze leeftijd. Er is b.v. weinig ruimte in Lemmerweg-Oost om buiten te spelen en op
avontuur te gaan. Een “Jeugdland” (permanent huttenbouwdorp) is als idee onderzocht,
maar stuit op tal van praktische “hobbels”.
Bewoners willen best iets doen in hun eigen wijk of voor elkaar. Met name in de
aandachtswijken hebben we ervaren dat als professionals zelf zichtbaar en actief te zijn,
inwoners positief reageren op een oproep d.m.v. een nieuwsbrief, talentenkaart enz. Dit
vraagt echter wel om een goed samenwerkende werkgroep met partners als GGD,
Gemeente, Buursportcoaches, Cultuur en woningbouwverengingen. Tevens vraagt het om
voortdurende inzet, aandacht voor bewoners en een lange adem.
De digitalisering binnen de Gemeente maakt een nieuwe groep afhankelijk van bijvoorbeeld
Papierwinkel: de mensen die best zelf formulieren kunnen invullen, maar niet in het bezit zijn
van een laptop of wifi. Mogelijke oplossing: faciliteren ruimte, plus laptops, plus wifi, waar
iedereen gebruik van mag maken.

Jannie de Vries
Sociaal Collectief
30 april 2020
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Bijlage 1 Overzicht mantelzorg activiteiten 2019
Wanneer
Januari 2019
16 januari
21 januari
28 januari
Februari 2019
6 februari
25 feb – 3 mrt
Maart 2019
6 maart
11 maart
19 maart
20 maart
27 maart
April 2019
3 april
3 april
15 april
17 april
22 April 2019
23 April 2019
Mei 2019
1 mei
21 mei
22 mei
27 mei
27 mei – 2 juni
29 mei
Juni 2019

Locatie

Wat? Welke activiteit

Stipepunt/gebied

Resultaat

Koudum
Provincie

Thema bijeenkomst: Nieuwjaarsbijeenkomst met beweegactiviteit
Provinciaal overleg mantelzorg
Vitaal Journaal artikelen aanleveren

IJsselmeerkust

20 bezoekers

Koudum
SWF

Inloopmoment voor mantelzorgers tijdens openingstijden Stipepunt
Verspreiding Vitaal Journaal huis aan huis (?)

IJsselmeerkust

Koudum
Bolsward
Bolsward
Sneek
Workum

Inloopmoment voor mantelzorgers tijdens openingstijden Stipepunt
Mantelzorgcafé
Netwerkbijeenkomst mantelzorg Bolsward e/o
Netwerkbijeenkomst mantelzorg Sneek
Netwerkbijeenkomst mantelzorg IJsselmeerkust

IJsselmeerkust
Bolsward
Bolsward
Sneek
Ijsselmeerkust

Koudum
IJlst
IJlst
Workum
Sneek

Inloopmoment voor mantelzorgers tijdens openingstijden Stipepunt
Netwerkbijeenkomst mantelzorg kernen rondom Sneek
Mantelzorgcafé; onderwerp Tinz
Thema bijeenkomst: WMO
Vitaal Journaal Artikelen aanleveren
Mantelzorgcafé Sneek met uitreiking mantelzorgpas door wethouder

IJsselmeerkust
Rondom Sneek
IJlst
IJsselmeerkust
SWF Breed
Sneek

Koudum
Bolsward
Sneek
Bolsward
SWF
Workum

Inloopmoment voor mantelzorgers tijdens openingstijden Stipepunt
Netwerkbijeenkomst mantelzorg/ouderen Bolsward e/o
Netwerkbijeenkomst mantelzorg Sneek
Mantelzorgcafé - lotgenotencontact
Verspreiding Vitaal Journaal huis aan huis (?)
Netwerkbijeenkomst mantelzorg IJsselmeerkust

IJsselmeerkust
Bolsward
Sneek
Bolsward

SWF Breed

Ijsselmeerkust

14 bezoekers

9 deelnemers
8 mantelzorgers
14 bezoekers
30 bezoekers
ongeveer

18 bezoekers

5 juni
5 juni
19 Juni 2019

Inloopmoment voor mantelzorgers tijdens openingstijden Stipepunt
Netwerkbijeenkomst mantelzorg kernen rondom Sneek
Mantelzorgcafé ; thema Zorg voor de ander, zorg voor jezelf hoe doe je
dat?
Nieuwsbrief voor mantelzorgers SWF Breed
P.R. lancering mantelzorg pas en verspreiding onder mantelzorgers

IJsselmeerkust
Rondom Sneek
Sneek

Inloopmoment voor mantelzorgers tijdens openingstijden Stipepunt
Zomervakantie – Sluiting van Stipepunten:

IJsselmeerkust

Koudum

Vitaal Journaal artikelen aanleveren
Inloopmoment voor mantelzorgers tijdens openingstijden Stipepunt
Zomervakantie – Sluiting van Stipepunten:

SWF Breed
IJsselmeerkust

SWF
Koudum
Koudum
Sneek

Verspreiding Vitaal Journaal huis aan huis
Inloopmoment voor mantelzorgers tijdens openingstijden Stipepunt
Thema bijeenkomst: Mantelzorgmakelaar
Mantelzorgpas: stadwandeling

10 september
11 september
12 + 26
september
18 september
18 september

Bolsward
Sneek
Exmorra

Netwerkbijeenkomst mantelzorg/ouderen Bolsward e/o
Netwerkbijeenkomst mantelzorg Sneek
Mantelzorgpas: Workshop beeldhouwen met speksteen

Workum
Uitwellingerga

Netwerkbijeenkomst mantelzorg IJsselmeerkust
Mantelzorgpas: Workshop In aandacht & Verbinding

20 september
23 september
21 september
23 september
25 september
26 september

Sneek
IJlst
Sneek
Bolsward
IJlst
Sneek

Mantelzorgpas: Workshop - Adem, meditatie en yoga
Mantelzorgcafé; onderwerp mantelzorgmakelaar
Mantelzorgpas: Theatervoorstelling Helderman (bij Lewinski)
Mantelzorgcafé: workshop Mindfulness
Netwerkbijeenkomst mantelzorg kernen rondom Sneek
Mantelzorgcafé: workshop mindfulness

eind juni
juni
Juli 2019
3 juli
13 juli – 25 aug
Augustus 2019
5 augustus
7 augustus
13 juli – 25 aug
September 2019
2 – 8 september
4 september
4 september
7 + 8 september

Koudum
IJlst
Sneek

Koudum

9 deelnemers
14 bezoekers

SWF breed
SWF breed

IJsselmeerkust
IJsselmeerkust
Fries Scheepvaart
Museum
Bolsward
Sneek
Staal en Steen
IJsselmeerkust
Aandacht voor
verlies en rouw
Body & Mind Centre
IJlst
Lewinski
Bolsward
IJlst
Sneek

16 bezoekers

9 bezoekers
8 deelnemers
9 bezoekers
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September
September
Oktober 2019
2 oktober
4 oktober
21 t/m 25
oktober
26 oktober
28 oktober
29 oktober
November 2019
Week vd
Mantelzorg

Koudum
Sneek
Sneek
Sneek
Sneek
SWF

Nieuwsbrief voor mantelzorgers SWF Breed
Respijtweekenden

SWF breed
SWF breed

Inloopmoment voor mantelzorgers tijdens openingstijden Stipepunt
Mantelzorgpas: Workshop Help! Ik ben mantelzorger hoe blijf ik in
balans?
Stipepunt dicht i.v.m. herfstvakantie

IJsselmeerkust
Bewustzijnscoach
Maaike Dijkstra
Sneek

Mantelzorgpas: Voorstelling Bij twijfel hard zingen
Vitaal Journaal artikelen aanleveren
Mantelzorgpas: Voorstelling Nederpop All Stars - Zelfs je naam is mooi

Theater Sneek
SWF Breed
Theater Sneek

10 mantelzorgers

In iedere regio uitdelen tasjes aan mantelzorgers op straat en via
netwerkpartners:
 Bolsward 270 tasjes totaal op de markt in Bolsward en Wommels
 Sneek 450 tasjes totaal: in de middag in het centrum
 IJlst 200 tasjes totaal; in IJlst, Heeg, Scharnegoutum en
Woudsend
 IJsselmeerkust 275 tasjes totaal in Stavoren, Koudum,
Hindeloopen en Workum





Huis aan Huiskrant “Mantelzorg infokrant 2019”.
Presentje voor alle ingeschreven mantelzorgers bij de
Stipepunten; aan huis bezorgd. In IJlst een “textielpakketje” (een
keukendoek, handdoek & vaatdoekje met daarbij een
suikerbrood) en de rest van het werkgebied een bloembakje met
twee hyacinten. Allen met een kaartje “Je bent Goud waard”
erop.
Op diverse momenten zijn er verwenbijeenkomsten voor
ingeschreven mantelzorgers van de Stipepunten en daarnaast
activiteiten voor mantelzorgers én hun verzorgde. Allen zijn
hieronder op datum aan het schema toegevoegd.
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2 november

Bolsward

6 november
8 november

Koudum
Bolsward

8 november

IJlst

9 november

IJsselmeer kust

9 november

Sneek

9 november

IJlst

11 november
11 november

SWF
Sneek

12 november
13 november

Bolsward
Workum

13 november
14 november

Sneek
Scharnegoutum

Week van de mantelzorg: Optreden Bogerman Bigband voor
mantelzorgers en verzorgde, van 15.00 – 17.00 uur, Marnetheater,
Schoolstraat 1 in Bolsward
Inloopmoment voor mantelzorgers tijdens openingstijden Stipepunt
Verwenactiviteit Dag van de mantelzorg ingeschreven mantelzorgers:
Thema Bewegen en Muziek; verschillende workshops (bewegen, hapjes
maken en zingen) In Bolsward, op vrijdag 8 november 2019,
Verpleeghuis “Bloemkamp”, Floridus Campuslaan 1, van 14:00 - 16.15
uur. Deze dag wordt in samenwerking met Patyna georganiseerd.
Verwenactiviteit Dag van de mantelzorg ingeschreven mantelzorgers:
“Een gezellige middag met hapjes en drankjes”
in “Stadsherberg Het Wapen van IJlst” Galamagracht 1-4 in IJlst
op vrijdag 8 november 2019 van 13.30 – 16.00 uur
Verwenactiviteit Dag van de mantelzorg ingeschreven mantelzorgers:
Een gezellig middag in het Schaatsmuseum van Hindeloopen met
aansluitend pannenkoeken, in Kleine Weide 1, 8713 KZ Hindeloopen, op
zaterdag 9 november 2019, 15.00 – 18.00 uur
Week van de mantelzorg: Concert Piter Wilkens voor mantelzorgers en
verzorgde, van 14.30 – 16.30 uur, Gebouw de Opslach, Kaatsland 11,
Sneek
Week van de mantelzorg: Optreden trio Onder ons, “Voor de geraniums”
voor mantelzorgers en verzorgde, vanaf 20.00 uur, Doopsgezinde kerk,
Eegracht 28 in IJlst
Dag van de mantelzorg
Verwenactiviteit Dag van de mantelzorg ingeschreven mantelzorgers:
Een brunch/high tea & bingo in Van der Valk, Burg. Rasterhofflaan 1,
Sneek, op 11 november 2019 van 11.00 – 13.00 uur
Netwerkbijeenkomst mantelzorg/ouderen Bolsward e/o
Week van de mantelzorg: Optreden Mark Vrolijk, “Zingen bij de afwas”,
voor mantelzorgers en verzorgde, Wooncentrum Nij Marienacker,
Marienacker 1 in Workum
Netwerkbijeenkomst mantelzorg Sneek
Week van de mantelzorg: Bijeenkomst “Shanty en zorg” voor

Totaal 115
mensen (30-40
mantelzorgers)
IJsselmeerkust
Bolsward

25 mantelzorgers

IJlst

20 mantelzorgers

IJsselmeerkust

25 bezoekers

Sneek

56 bezoekers

20 bezoekers

SWF
Sneek

65 bezoekers

Bolsward
75 bezoekers
(mantelzorgers
en partners)
Sneek
Scharnegoutum

15 bezoekers
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15 november

Sneek

20 november
25 nov – 1 dec
27 november
December 2019
4 december
december
23 dec t/m 5 jan
2020

Workum
SWF
IJlst
Koudum
SWF

mantelzorgers en verzorgde, van 15.00 – 17.00 uur, Dorpshuis It
Swettehus, Legedyk 43 in Scharnegoutum
Mantelzorgpas: Workshop MantelzorgNL – Werk en mantelzorg
(Geannuleerd vanwege te weinig deelname)
Netwerkbijeenkomst mantelzorg IJsselmeerkust
Verspreiding Vitaal Journaal huis aan huis (?)
Netwerkbijeenkomst mantelzorg kernen rondom Sneek
Inloopmoment voor mantelzorgers tijdens openingstijden Stipepunt
Nieuwsbrief voor mantelzorgers SWF Breed
Stipepunten gesloten i.v.m. Kerstvakantie

Bibliotheek Sneek
(SoCo)
Ijsselmeerkust
IJlst
IJsselmeerkust
SWF breed

2 bezoekers

Dienstverlenende aanbieders in het kader van de mantelzorgpas:
- MantelzorgNL: gratis jaarabonnement op MantelzorgNL (aanmelden nog mogelijk tot 1 oktober 2019)
-

Saar aan Huis: gratis intake en korting op inzet (max 5 uur)

-

Thuishotel: korting op abonnement en aantal diensten

-

Mantelzorgzaken.nl: anderhalf uur gratis inzet mantelzorgmakelaa
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