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Inleiding 

Voor u ligt de rapportage van het werk van S2ch2ng Sociaal Collec2ef over 2021. De rapportage geef 
inzicht in de geboekte resultaten en successen, geef een doorkijkje naar aandachtspunten voor het 
komende periode jaar en benoemt signalen die we 2jdens het werk hebben opgevangen.  

Ieder jaar wordt een jaarwerkplan gemaakt en met de gemeente besproken. Dit jaarwerkplan dient 
als basis voor de jaarrapportage.  

We moeten constateren dat ook 2021 wederom veelal in het teken heef gestaan van corona. 
Hierdoor hebben we gemaakte plannen aan moeten passen, waren we steeds weer op zoek naar wat 
er wel kon en waar behoefe aan was gezien de omstandigheden.  

Door corona zijn kwetsbare doelgroepen soms nog verder geïsoleerd geraakt en merken we dat 
(oudere) inwoners in 2021 nog voorzich2g waren in het deelnemen aan groepsac2viteiten.  

Het project Sosjaal en Sûn, de gemeentelijke aanpak Demen2evriendelijke regio , de pilot Wijkgericht 
werken en de visie op Posi2eve Gezondheid zijn gericht op het versterken van de sociale basis, het 
voorkomen van eenzaamheid en het bevorderen van gezondheid en welzijn van ouderen.  Deze 
programma’s s2muleren dat ouderen par2ciperen, van waarde zijn, een gezonde levenss2jl hebben 
en zelf keuzes maken. In het afgelopen jaar zijn medewerkers van S2ch2ng Sociaal Collec2ef ac2ef 
betrokken geweest bij deze projecten. Zij hebben meegedacht in werkgroepen en/of zijn betrokken 
bij de uitvoering. Voor Sosjaal en Sûn werd in mei een stakeholderbijeenkomst en in juni  een kick-off 
livestream georganiseerd, waarmee het project officieel starle.  Er werden vrijwilligers aangetrokken 
en de preven2eve huisbezoeken werden in het najaar gestart. Het project Up sluit naadloos aan bij 
deze aanpak en starle met 5 vrijwilligers en een online bijeenkomst. 

Eind 2020 en in de eerste helf van 2021 werd er door de gemeente hard gewerkt aan het uitzelen 
van een aanbesteding voor de inkoop van het (geïndiceerde) Wmo aanbod. Sociaal Collec2ef nam 
deel aan de gemeentelijke werkgroep “samenwerking in dorpen en wijken” die als rol heef het 
voorbereiden en op gang brengen van de samenwerking tussen zorgaanbieders en voorveld. Een 
aantal zorgaanbieders nam contact op met ons om te verkennen hoe wij als collec2eve 
welzijnsorganisa2e de samenwerking zagen. Dit waren vaak inspirerende gesprekken die voor beide 
par2jen inzichten en informa2e opleverde. In het najaar starle de werkgroep de 
kennismakingsbijeenkomsten met direc2e en management van de verschillende zorgaanbieders en er 
werden voorbereidingen getroffen voor de kennismaking per gebied van de zorgaanbieders met  de 
gebiedsteams, Sociaal Collec2ef, gemeente en Sport Fryslan. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de 
eerste helf van 2022. 

Op provinciaal niveau was er in toenemende mate samenwerking tussen de Friese 
welzijnsorganisa2es, het samenwerkingsverband DIVERS. Zo werd er door 5 organisa2es, waaronder 
S2ch2ng Sociaal Collec2ef een gezamenlijke aanvraag ingediend bij ZonMW voor het project MDT 
(Maatschappelijke Diensojd). Het project starle in maart in Sneek. Inmiddels hebben 19 jongeren 
het traject succesvol afgerond en wordt er gewerkt aan een MDT in Bolsward.  

DIVERS trad ook gezamenlijk op bij het indienen van een aanvraag voor het project “Dag en Doen” uit 
o.a. provinciale coronaherstelmiddelen. Dit aanbod is ontwikkeld om ouderen ac2ef te s2muleren en 
te ondersteunen bij het deelnemen aan ac2viteiten. Het project start in januari 2022 in de regio 
Bolsward e.o.  Eind 2021 werd het netwerk rond “Sosjaal en Sun” geïnformeerd over “Dag en Doen” 
en werden (vrijwilligers) organisa2es en verenigingen in de regio Bolsward e.o. gevraagd hun 
ac2viteiten in de app te zelen.  
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Het Sociaal Raadsliedenwerk is in november 2020 gestart met de aanstelling van een Sociaal 
Raadsvrouw. Inmiddels is dit een belangrijke aanvulling geworden op het gemeentelijk aanbod van 
laagdrempelige sociaal juridische dienstverlening.  De Sociaal Raadsvrouw heef een goede 
samenwerking met vrijwillige financiële dienstverleners en werkt nauw samen met het gebiedsteam 
en met het rela2e en ouderschapspunt. Haar spreekuur wordt goed bezocht en er zijn veel 
verwijzingen van o.a. het gebiedsteam. 

In mei-juni werd hard gewerkt aan de voorbereidingen voor “Simmer yn Sudwest”. Samen met Akte2, 
Sport Fryslan en de gemeente werden in de zomervakan2e 2021 tal van ac2viteiten georganiseerd 
voor minimagezinnen.  Sport Fryslan en Akte2 richlen zich daarbij vooral op ac2viteiten voor 
kinderen in de basisschoolleefijd. Soco koos als speerpunt “een vakan2egevoel” en organiseerde een 
“buurtcamping” waar kinderen lekker konden spelen en knutselen, ouders elkaar konden ontmoeten, 
met het gezin op de foto konden bij een professionele fotograaf en konden “drummen met Jan”. In 
Sneek reisde de pipowagen met de camping door wijken als Lemmerweg/Oost, Tinga en 
Noorderhoek. In het Buitengebied bezocht de buurtcamping o.a. Makkum, Bolsward, Pingjum en 
Hindeloopen en bereikte 1400 inwoners. De rapportage van “Simmer yn Sudwest “is separaat 
aangeleverd en wordt als bijlage toegevoegd bij dit jaarverslag.  

Met al deze ontwikkelingen groeit de organisa2e gestaag; van 6 medewerkers in 2018 naar 15 
medewerkers in 2021. Met de middelen die o.a. voortkomen uit de gezondheidsnota wordt voor 
2022 een nog sterkere groei verwacht met o.a. uitbreiding voor het jongerenwerk en opbouwwerk en 
de aanstelling van een coördinator buurtbemiddeling.  

Dit maakt dat de organisa2e in een volgende fase terecht is gekomen waarbij er een kwaliteitsslag 
nodig was v.w.b. financiën/facilitair , personeelsbeleid en inhoudelijke kwaliteit. In 2021 zijn er 3 
externe medewerkers ondersteunende diensten aangetrokken met exper2se op de bovengenoemde 
gebieden. Daarnaast is met het team gewerkt aan meer zelfstandigheid en eigenaarschap. Taken zijn 
opnieuw verdeeld zodat medewerkers meer kunnen werken vanuit affiniteit met een bepaald 
onderwerp en vanuit hun persoonlijke en professionele kwaliteiten en ervaring.  

In het kader van het ontwikkelen van een jaarwerkplan hebben de teams nagedacht over de 
toekomst van Sociaal Collec2ef; hoe ziet de organisa2e en ons werk er uit in 2025? Dit leverde mooie 
vergezichten op en gaf rich2ng aan de keuzes die we moeten maken m.b.t.  taken, huisves2ng, 
samenwerkingspartners enz. 

Met de Raad van Toezicht werd een aantal bijeenkomsten georganiseerd om hun taak en rol in deze 
fase te verkennen aan de hand van de governancecode en na te denken over de toekomst van de 
organisa2e. 

Dit alles als achtergrond en context voor het verslag van de werkzaamheden van S2ch2ng Sociaal 
Collec2ef in 2021, waarover u kunt lezen in de volgende hoofdstukken. We wensen u veel leesplezier!  

Jannie de Vries 

Directeur bestuurder S2ch2ng Sociaal Collec2ef  

21-4-2022 
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1. Stipepunten

Bedoeling S+pepunten 

Laagdrempelige inloopplekken waar inwoners terecht kunnen met vragen en/of inzet op het gebied 
van papierhulp, vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning en/of klussen en vervoer. Gericht op 
meedoen in samenleving, het versterken van de zelf- en samenredzaamheid. De SApepunten werken 
hierbij zo veel mogelijk samen met formele en informele netwerkpartners. 

Speerpunten S+pepunten voor 2021 

• Kwaliteitsontwikkeling; Er is gewerkt aan de kwaliteit door de benoeming van 3
coördinatoren die per gebied (Sneek, Bolsward, Buitengebied) de S2pepunten
coördineerden.  Hiermee werd er meer duidelijkheid geboden aan de vrijwilligers wie voor
hen contactpersoon was en begeleiding kon bieden. Er is door de komst van een vaste
beleidsmedewerker weer een stevige en korte lijn met de gemeente ontstaan op het vlak van
mantelzorg. In september hebben we een startbijeenkomst voor alle vrijwilligers van de
S2pepunten georganiseerd, waarbij we met elkaar spraken over ontwikkelingen, uitleg
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gegeven werd over de posi2e en rol van Wmo zorgaanbieders en de sociaal raadsvrouw 
zichzelf voorstelde.   

• Zichtbaarheid en bekendheid; Er is gewerkt aan de zichtbaarheid van de S2pepunten door de 
nieuwsbrief en huis aan huiskrant voor mantelzorgers, berichten op Facebook en S2pepunt.nl 
en waar nodig berichten te sturen aan netwerkpartners, het gebiedsteam, TIC etc.  De Sociaal 
Raadsvrouw heef een boekje met Sociale netwerkpartners op het vlak van armoede en 
financiën  gemaakt en dat is vanuit Sociaal Collec2ef in december uitgegeven en verspreid. 

Voortgang 2021 

1.1  S2pepunten 

Resultaten 2021 

- S2pepunten algemeen: Met name door de trouwe inzet van de vrijwilligers van de 
S2pepunten is het gelukt om de S2pepunten in corona2jd draaiende te houden. De eerste 
maanden vond de dienstverlening digitaal en telefonisch plaats. Vanaf april kon men weer 
fysiek afspraken maken voor de papierwinkels. Net voor de zomer mochten ook de 
onderdelen mantelzorg en vrijwilligerswerk weer fysiek van start. Alhoewel na de zomer de 
coronabesmeongen snel weer opliepen, zijn de S2pepunten allemaal open gebleven door de 
betrokkenheid van de vrijwilligers. 

Er hebben zich vijf nieuwe S2pepunt vrijwilligers aangemeld. Voor hen is in april een digitale  
kennismakingsbijeenkomst georganiseerd. Van de nieuw aangemelde S2pepunt vrijwilligers 
in april zijn er uiteindelijk eind 2021 twee overgebleven die beide succesvol en met veel 
plezier werkzaam zijn bij de papierwinkel. 

- S2pepunt.nl is doorontwikkeld tot een heldere overzichtelijke website voor bezoekers en een  
professionele werk- en registra2e omgeving voor de vrijwilligers. Betrokken vrijwilligers zijn  
net voor de zomer geschoold in het werken met het nieuwe systeem. In de tweede helf van 
het jaar lag de focus op het gebruiken van het systeem door de S2pepunt vrijwilligers en in de 
prak2jk kijken wat er wel en minder prak2sch is. Waar nodig is actuele informa2e voor 
inwoners aan de voorkant van de site aangepast. 

- Het vrijwilligersbeleid is klaar en kan worden ingevoerd. Hierin staat o.a. beschreven welke 
begeleiding vrijwilligers ontvangen , welke regelingen er zijn (alen2eregeling, onkosten 
vergoeding enz.) en is een standaard contract opgenomen voor nieuwe vrijwilligers.  

- Er is een nieuwe organisa2estructuur voor de S2pepunten ontwikkeld bestaande uit een  
team van drie coördinatoren. Met ingang van 1 juli is deze nieuwe structuur opera2oneel.  
Vrijwilligers zijn hierover geïnformeerd 2jdens de vrijwilligers (start) bijeenkomst in 
september. In Sneek is er nu een contactpersoon voor alle drie de onderdelen. Het werkt als 
team van drie coördinatoren, aangevuld met de sociaal raadsvrouw , heel preog. Er is sprake 
van korte lijnen met elkaar, eenduidig beeld en beleid en korte lijnen met de vrijwilligers. 

- Mantelzorgondersteuning: In samenwerking met MantelzorgNL is er op 6 juni een webinar 
georganiseerd over het combineren van werk en zorg. Er hebben 17 mensen deelgenomen 
aan de webinar. Opbrengsten van de webinar zijn gedeeld in de nieuwsbrief van september.  
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              De beleidsmedewerker van de gemeente en een van de coördinatoren S2pepunten hebben 
een gesprek gehad met MantelzorgNL n.a.v. de quickscan mantelzorg. Deze is vervolgens 
gebruikt bij de start van het nieuw te vormen mantelzorgbeleid dat voor 2022-2026 in de 
gemeente moet gaan gelden.  Ook is er eind 2021 weer een nieuwe ronde aanmeldingen 
voor het abonnement op lidmaatschap van MantelzorgNL geweest en hebben we een vast 
contactpersoon bij MantelzorgNL gekregen. Er is sprake van een goed contact en levering van 
informa2e als wij daarom vragen. 

- In de eerste helf van het jaar zijn twee nieuwsbrieven mantelzorg uitgegeven, waarbij er  
 aandacht was voor zowel jonge -, werkende - als oudere mantelzorgers. 

- In september is de derde nieuwsbrief verschenen en is rond 10 november weer de huis aan 
huiskrant bezorgd. Bedoeling was mantelzorgers in het kader van de ‘Dag van de mantelzorg’ 
gra2s voorstellingen in Theater Sneek aan te bieden, om weer eens een uitje te hebben 
waarbij je verwend werd. Van de vier voorstellingen die werden aangeboden, is er maar één 
door gegaan. Hierna werd het theater gesloten vanwege lockdown omtrent Covid19. In totaal 
hadden 17 mantelzorgers zich voor drie van de vier voorstellingen aangemeld. Op de 
voorstelling die doorging hadden 5 mantelzorgers zich aangemeld. Er is overleg met Akte 2 
over nieuwe voorstellingen in 2022. Bedoeling is mantelzorgers dan alsnog de kans te geven 
naar het theater te kunnen. 

- Alle ingeschreven mantelzorgers hebben rond 10 november een klein verwen/
brievenbuspakketje gekregen in het kader van de ‘Dag van de mantelzorg’. Dit pakketje 
bestond uit een theelichthouder, diverse smaken thee, een reep chocola en een kaartje van 
Sociaal Collec2ef/de S2pepunten.  

- In de tweede helf van het jaar is het gelukt om in oktober in Bolsward, Koudum en begin 
november in Sneek een keer een Mantelzorg Café te organiseren. Een kerstbijeenkomst kon 
door de coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom is besloten alle mantelzorgers een 
kerstpakketje met verse producten van de bakker te bezorgen. Mantelzorgers die buiten de 
gemeente Súdwest-Fryslân wonen, kregen een brievenbuspakketje van de Zuivelhoeve. We 
hebben veel lovende reac2es op het gebaar gekregen.  

Aandachtspunten 

-  Gegevensverzameling uit het systeem; welke gegevens hebben we nodig en hoe krijgen we  
 die inzichtelijk uit het systeem.  

-  Mantelzorgpas:  een van de coördinatoren heef samen met de beleidsmedewerker van de 
gemeente evalua2egesprekken gevoerd met Thuishotel, de Mantelzorgmakelaar en Saar aan 
Huis. Hierbij werd hun inbreng en aanbod voor de mantelzorgpas geëvalueerd.  Dit heef bij 
Thuishotel geleid tot de vraag of zij met een nieuw aanbod voor de pas konden komen. Dit 
aanbod is in 2021 niet meer binnengekomen. Met Saar aan Huis wordt onderzocht op welke 
wijze hun aanbod beter onder de aandacht bij mantelzorgers kan komen. Dit wordt begin 
2022 verder uitgewerkt. 

-  Ondanks veel Communica2e en P.R. voor de papierwinkel Makkum zien we hier geen 
aanloop. Koudum gaat per 1 januari 2022 naar een nieuwe loca2e verhuizen, waarbij doel is 
meer inwoners te bereiken. Er is een ruimte gehuurd in dorpshuis De Klink, waar ook andere 
ac2viteiten plaatsvinden en we dus dichter op de doelgroep zilen. Er is in de tweede helf 
van 2021 meerder keren P.R  gevoerd voor Makkum en Koudum met zowel flyers, informa2e  
via de bibliotheken en in lokale media. In het S2pepunt Sneek is zes afspraken per donderdag 
het maximum in de nu beschikbare openings2jd en die plekken zijn meestal vol. Ook wordt er 
op donderdag in Sneek met drie vrijwilligers gewerkt. Dit is tot nu toe voldoende. In 2022 
wordt bekeken of er verruiming nodig is van de openings2jden. Alleen Bolsward is twee keer 
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per week open met voldoende vraag. Corona speelt vermoedelijk een rol, veel mensen waren 
voorzich2g en kwamen alleen voor de boodschappen de deur uit. 

-  Doorstart/doorontwikkelen van de vrijwilligersvacaturebank op het gebied van o.a. contacten 
met bedrijven/organisa2es en het ondersteunen van vrijwilligers bij de totstandkoming van 
een goeie match.  

-             Onderzoeken wat er nodig is om kwetsbare inwoners ac2ef toe te leiden naar 
vrijwilligerswerk en waar nodig te coachen op de werkvloer. Bijvoorbeeld door de inzet van 
coachvrijwiligers. 

-  We kunnen op dit moment niet voldoen aan de vraag naar klussen i.v.m. het ontbreken van  
vrijwilligers. Daarom wordt er samen met diverse par2jen gezocht naar een mogelijke  
oplossing; een Klussendienst 2.0.  

Signalen 

- In 2021 speelde corona ons opnieuw parten. Behalve het werken op afspraak op de S2pepunt 
loca2es konden er geen extra ac2viteiten gepland worden. Ook niet voor onze eigen 
vrijwilligers. Wel kregen zij een sint alen2e. De kerstalen2e kon afgehaald worden op een 
buitenloca2e. Het elkaar weer eens ontmoeten deed iedereen zichtbaar goed. 

Op het vlak van mantelzorg worden de meeste vragen gesteld over de mantelzorgpas; ‘Is de 
pas er nog, wat is mijn nummer, ik heb de pas nog niet ontvangen en wat valt er onder de 
pas’. In 2022 zal de pas weer een ac2eve impuls krijgen en alle mantelzorgers hierover 
geïnformeerd worden. Er zijn regelma2g vragen over de mantelzorgwaardering en voor hulp 
bij het inschrijven als mantelzorger. 

Bij de tak vrijwilligerswerk is het door corona rus2ger geweest dan in andere jaren. Waar er 
op vacatures gereageerd werd is er een intake gesprek gevoerd. Waar dat mogelijk was 
gebeurde dit fysiek  en soms via beeldbellen of per telefoon. In zo’n gesprek wordt in kaart 
gebracht wie de persoon is, waar hij interesse in heef en bekeken welke vacature passend is/ 
het meest aanspreekt. Vervolgens worden de gegevens van de poten2ele vrijwilliger 
doorgegeven aan de organisa2e die de vacature plaatste, waarna daar het proces verder 
wordt opgepakt. De meest gestelde vraag is of en welk vrijwilligerswerk er aangeboden 
wordt. Ook zijn er individuele vragen: er wordt bijvoorbeeld gevraagd of er bij een bepaalde 
klus incidenteel geholpen kan worden. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het ophalen van een 
pakketje bij een a|aalpunt, iets wegbrengen, vervoer naar ziekenhuis of sporten, soms hulp 
bij verhuizing, of plankje ophangen. 

Bij de papierwinkel zien we een toename van inwoners die de Nederlandse taal niet goed 
mach2g zijn. Het kunnen maken van een afspraak via de telefoon is een uitdaging, de 
hulpvraag duidelijk krijgen dan vaak ook. Vaak moet bij de afspraak zelf nog een keer goed 
uitgevraagd worden wat de hulpvraag is en wat de inzet moet zijn. Ook dan speelt de taal 
vaak een belemmerende rol. Hierdoor kost het beantwoorden van vragen meer 2jd dan 
voorheen. Er wordt nu per hulpvraag al gauw een half uur gepland, maar dit is vaak 
onvoldoende en moet er een vervolgafspraak worden gepland.  

Het is lang niet al2jd duidelijk hoe een klant van de papierwinkel bij de papierwinkel komt. 
Het is met de taalbarrière ook niet al2jd mogelijk dit helder te krijgen in de beschikbare 2jd. 
Vaak geven mensen aan bij de gemeente te zijn geweest, maar hebben geen idee met wie ze 
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dan gesproken hebben. Soms denken klanten dan ook dat de vrijwilligers weten wat er 
opgelost moet worden en dat de gemeente dat wel doorgegeven heef. Dat is bijna nooit het 
geval, tenzij een gebiedsteammedewerker expliciet contact heef opgenomen.  Soms komen 
vragen binnen via de netwerkpartners of de sociaal raadsvrouw. Vaak is er dan eerst overleg 
via coördinatoren en is duidelijker wat de bedoeling is.  

Veel voorkomende vragen aan de papierwinkel in 2021 

Er waren eind 2021 veel vragen op het gebied van  

• Digid 

• QR code op de telefoon zelen  

• hulp bij afspraak vaccina2e 

• aanvragen minima regeling 

• bijzondere bijstand 

• individuele inkomenstoeslag 

• hulp bij kwijtschelding 

Aantal afspraken papierwinkel: 

• Bolsward    : 92       

• Sneek          : 150 

• Koudum      : 4  

Aantal vrijwilligers 

   

Aantal Ingeschreven mantelzorgers  

S2pepunten Papierwinkel Vacaturebank Mantelzorg 
ondersteuning

Sneek 10 4 4

Bolsward 6 3 3

Koudum 2 2 2

Makkum 7 0 0

Sneek 576

Bolsward 286

Koudum 106

Makkum 0

Anders 8
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Aantal ingeschreven mantelzorgers per 31-12-2021: 967 mantelzorgers; Inmiddels zijn er weer 
nieuwe aanmeldingen bij zijn gekomen.  

Vrijwilligersvacaturebank: 

We hebben in corona een opschoning van het systeem gehouden en conform ons privacy 
overzicht iedereen met wie langer dan twee jaar geen contact was uit het systeem 
verwijderd. Daardoor is er een daling te zien van het aantal ingeschreven vrijwilligers. Er 
waren eind 2021 127 vacatures in ons systeem geregistreerd. Er zal in 2022 extra aandacht 
worden besteed aan de doorontwikkeling van de vrijwilligersvacaturebank.  

totaal 967

Ingeschreven vrijwilligers Ingeschreven organisa2es 

Sneek 51 84

Bolsward 55 28

Koudum 20 21

Makkum 0

126 133
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1.2 Sociaal Raadsvrouw  

Resultaten 2021 

- De Sociaal Raadsvrouw heef kennis gemaakt met alle netwerkpartners en er is een 
netwerkoverzicht gemaakt. 

- Er is een Handboek ontwikkeld voor de vrijwilligers van de Papierwinkels. 

- De Sociaal Raadsvrouw is vindbaar en bereikbaar voor de netwerkpartners en burgers. 

- Alle bezwaarschrifen, bemiddelingsac2es zijn met een posi2ef resultaat voor de hulpvrager 
afgerond. 

- De interven2es van de Sociaal Raadvrouw waren gericht op bemiddelen, 
belangenbehar2ging, informa2e, concrete dienstverlening en doorverwijzing. 

- De Sociaal Raadsvrouw gaf een gastles (samen met een collega en een vrijwilliger) aan 
nieuwkomers. 

- Mede uitvoerder van het spreekuur voor Rela2e & Ouderschapspunt: sociaal juridische 
vragen rond echtscheiding en omgang. 

- Netwerkoverzicht, opgemaakt in huiss2jl, verspreid via papieren versie en digitaal aan 
vrijwilligers en netwerkpartners. 

- Sociaal Raadsvrouw schuif aan bij overleggen “ vroegsignalering preven2e schulden” . 

- Training gegeven aan Budgetmaatjes van Solidair Friesland. 

Aandachtspunten 

- Ontwikkelen training voor vrijwilligers Papierwinkels.  

- Deskundigheidsbevordering voor externe partners zoals vrijwilligers van de budgetmaatjes, 
UGS, Humanitas, kerken.  

Aantallen 

- Aanmelding/verwijzing 

Inwoner zelf Gebieds-
teams 

Vrijwilliger 
/prof 
organisa2e 

R + O  
punt 

Bibliotheek 
IDO loket 

Via PW

Sneek 30 10 7 5 11 10

Bolsward 7 3 7

Koudum 5 1

Abbega 1

IJlst 4 2

Heeg 1

Workum 3 2

Stavoren 1 2 1
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Aantal hulpvragen: Eerste helW 2021:    59 

         Tweede helW 2021:  66 

Totaal 2021:             125 hulpvragers  

Soorten interven2es / alle klantcontacten / meerdere vraagbehandelingen per individu      

Aantal interven2es:  Eerste helf 2021:      64 

            Tweede helf 2021: 113 

                Totaal 2021     177   

Oppenhuizen 3 1 1

Makkum 1 1 1

Easterlilens 1

Wommels 1

Scharnegoutum 1

Zurich 1

Totaal 59 14 14 9 11 18

Bemiddelen Belangen 
behar2ging

Hulp bij aanvraag 
inkomen/regelingen

Informa2e 
advies

Door 
verwezen

Sneek 16 6 12 36 7

Bolsward 6 3  2 14 2

Koudum 1 2 2 1

Abbega 1 5

IJlst     7 7 1

Heeg 1

Workum 1 1

Stavoren 2 2  1 11  

Oppenhuizen 2 2 2

Makkum 2 6 1

Zurich 1 3

Easterlilens 2

Wommels 2  2 1

Scharnegoutum 1

Totaal 40 19 15 90 13
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Hulpvraag heeW betrekking 
op:

Specifiek: Aantal 

Gemeente Bijz. Bijstand aanvraag 
PW Bezwaar tegen boete 
Spoedeisende bestuursdwang Hoarding 
IOAW aanvraag 
PW aanvraag 
Minimaregelingen aanvragen 
AIO/SVB uitleg 
Mantelzorgwaardering formulieren 
PW boete advies gegeven 
Problemen met overgang PW>AOW

4 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
2

Poli2e Bemiddeling, trauma van burger 1

Notariaat Advies & doorverwijzing Erfrecht en testament 3

Wonen/huren/kopen Elkien (huurderving en conflict) 
Accolade (huurschuld en uitgeschreven) 
WoonFriesland (erns2g conflict) 
Medehuurderschap aanvragen 
Problemen met par2culier verhuurder 
Hulp bij oplevering woning 
Burenruzie  
Mul2problem in buurt

2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1

CAK Wijzigingen doorvoeren problema2sch 2

Belas2ngdienst Conflict IB bemiddeld 
Toeslagen aanvragen/wijzigen 
Advies gegeven

1 
2 
3

Bewind/ mentorschap Rechten/plichten/klachten 6

Financien KBNL: achterstanden en grote schulden 
WSNP aanvraag geregeld 
Betalingsregeling getroffen

3 
1 
2

Vreemdelingenrecht Complexe casus, juiste hulp gezocht 3

CJIB/RDW Complexe casus geordend 1

Rela2e en Ouderschapspunt Intakegesprekken 9

Vragen rond echtscheiding Vervolghulp geboden 23

Advocatuur Bemiddeling 2

Senioren Rijbewijs verlengen 1

Consumentenrecht Ontbinding koopovereenkomst 1

Energie Conflict met energiemaatschappij 1

UWV Bezwaar tegen keuringsuitslag WIA 1

Arbeidsrecht Hulp bij overname werkgever 1

Wmo Bezwaar herindica2e 1

Strafrecht Overlast 1
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Soorten hulpvragen 2021 

Maatschappelijke signalering raadsvrouw 

- De digitale vaardigheden van o.a. de oudere ouderen, inwoners met een lage opleiding en/of van 
buitenlandse kom af zijn soms beperkt. De gemeente kan haar dienstverlening hier nog wat meer 
op aanpassen.  

- Na 2 jaar maatschappelijke begeleiding vinden veel statushouders nog moeilijk aanslui2ng 
binnen de samenleving. 

- Langere wachtlijsten sociale huurwoningen.  

- Vraag naar bewijsstukken  (bijvoorbeeld aanvragen bij de gemeente) is voor sommige inwoners  
(anderstaligen, laaggelelerden, ouderen) een drempel om b.v. regelingen aan te vragen. 

- Het taalniveau van gemeente naar burgers (in documenten of online) is voor sommige 
doelgroepen te moeilijk.  

- Veel inwoners hebben weinig algemene kennis over o.a. rechtsbijstand, financiële gevolgen als 
partner overlijdt, werking van de bijstand in het algemeen. Belangrijk om toegankelijke 
informa2e en advies te verstrekken. 

-

Digibe2sme Hulp ingeschakeld 1

Vrijwilligerswerk Lokale vrijwilliger geregeld 2
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2. Jongerenwerk

Bedoeling Jongerenwerk 

Het jongerenwerk focust zich op contact, begeleiding en ondersteuning aan jongeren met als doel dat  
zij gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en parAciperen in de samenleving. Het  
jongerenwerk heeC een signalerende rol, kent de verschillende groepen en zorgt in samenwerking  
met netwerkpartners voor passende hulp. 

Speerpunten jongerenwerk voor 2021 

• Cool Súdwest en het lokaal prevenAe beleid als overkoepelende visie voor het jongerenwerk:  

een gezonde leefsAjl, een posiAeve invulling van de vrije Ajd en zinvolle relaAes zijn 
uitgangspunt.  
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• AcAviteiten en ambulante begeleiding van individuele jongeren en jongeren in groepsverband  
gericht op talentontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. 

• VoorlichAng op scholen in samenwerking met ketenpartners (COC, VNN, GGD, Sociaal Domein 
Friesland) over o.a. :  LHBTI, jonge mantelzorgers, puberbrein (Ouders), Social Media.  

• Inzet op het vergroten van de weerbaarheid op onderwerpen die een gezonde en veilige 
ontwikkeling bedreigen: middelengebruik, werving voor criminele acAviteiten/seksuele 
uitbuiAng, onveiligheid op social media, etc. 

• Het ontwikkelen van een MDT voor 60 jongeren in 2021/2022. 

Voortgang   

2.1 Cool Súdwest & Jongerenwerk 

Resultaten 

2.1.1 Cool Súdwest

-  De livestream gesprekken van jongeren in februari met de burgemeester hebben signalen aan 

het licht gebracht en jongeren voelden zich gehoord. 

-             Er zijn 7 jongeren doorverwezen naar de 0.0 crew. Deze crew bestaat uit jongeren die met 
elkaar diverse Frissa feesten organiseren voor jongeren in samenwerking met Cultuur. Deze 
feesten zijn voor jongeren tussen de 12-18 jaar waarbij geen alcohol geschonken wordt. Het 
jongerenwerk helpt mee met het werven van de jongeren voor de crew. Deze crew komt 
maandelijks bij elkaar en maken kennis met allerlei werkzaamheden die komen kijken bij het 
organiseren van een professioneel feest en volgen workshops. Hierbij worden lokale ar2esten 
ingezet maar ook bekende Nederlanders die dienen als rolmodel. De feesten vinden plaats in 
het Bolwerk in Sneek. 

Ac2viteiten en telling Wintergames  

Datum Ac2viteit Aantal jongeren

2 dec Outdoor34, Koudum 12

Hele vakan2e door Straatvoetbal Wommels, 
Easterein

10 – 25 
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Iedere week 1x Search4COOL 
wedstrijd

Heel SWF, Sneek, Bolsward, 
Koudum, Makkum

Iedere week tussen de 10 en 15 
online Instagram kijkers, en 1 t/
m 5 winnaars van bios bonnen, 
enjoy sports bonnen en 
bowling baan Sneek bonnen

Eerste twee weken (daarna 
lockdown en zijn alle 
overgebleven bonnen via 
Instagram ac2e weggegeven) 

Bios CineSneek 5 (daarna veel Instagram 
interac2e voor de winac2e)

7 dec Henna workshop ,Sneek 10

7 dec Wijkvoetbal, Sneek 15

8 dec Zaalvoetbal Sneek 16

8 dec Disco pingpong, Bolsward 14

9 dec Outdoor34, Koudum 5

14 dec Henna, Sneek 8

14 dec Wijkvoetbal, Sneek 15

15 dec Zaalvoetbal, Sneek 8

15 dec Chillen, Bolsward 10

16 dec Outdoor34, Koudum 4

17 dec Lasergamen, Koudum 10

17 dec Chillen, Bolsward 15

20 dec Online bingo, heel SWF 50

21 dec Wijkvoetbal, Sneek 20

22 dec Zaalvoetbal, Sneek 9

22 dec Kickboxen for girls, Makkum 6

22 dec Kerstbingo, Bolsward 15

23 dec Outdoor34, Koudum 6

27 dec Voetbal, Makkum 0

28 dec Wijkvoetbal, Sneek 25

28 dec Begliler spullen, Bolsward 7

29 dec Ballooncup toernooi, Bolsward 15

30 dec Voetbal, Arum 8

30 dec Voetbal, Wit Marsum 10

30 dec Outdoor34, Koudum 5

 
Rapportage 2021 - S2ch2ng Sociaal Collec2ef - Pagina  van 19 60



  

-             Er zijn 1450 volgers op Instagram. 

-  De werkgroep Cool heef in de wintervakan2e onder de noemer van de Wintergames een 
mooi ac2viteitenaanbod voor jongeren ontwikkeld.  

-            In december zijn drie 17 jarige studenten van de MBO opleiding Communica2e en 
mediadesign voor 8 uur aangesteld om een promoteam te vormen. Deze jongeren hebben de 
Wintergames gepromoot door posts en filmpjes te maken voor de Cool sudwest instagram 
account. Dit leidde tot meer volgers en een P.R. benadering die goed aansluit bij de 
leefwereld van jongeren. 

2.1.2 Sneek


-  Ondanks corona is het goed gelukt om contact te houden met jongeren. Ook bleef de 
intensieve samenwerking met de netwerken (JOS-overleg, contacten scholen, jeugd 
casuïs2ek, gebiedsteams, reclassering, etc.) en andere professionals (leerlingbegeleiders, 
docenten, zorgcoördinatoren, conciërges van verschillende scholen etc.) Dit zorgt voor een 
goede samenwerking en afstemming met korte lijnen.  De jongerenwerkers zijn op een vast 
moment in de week aanwezig in de VO-scholen (RSG, Aeres en Bogerman), zodat er kortere 
lijnen zijn met zowel de professionals als de leerlingen. 

-  Omdat met en tussen jongeren fysiek contact las2ger was, zijn er verschillende app groepen   
 opgezet. Zo onderhouden de jongerenwerkers (naast zoveel mogelijk fysieke ontmoe2ngen)  
 contact met verschillende hanggroepen. Vanaf maart konden jongeren elkaar weer (in   
 kleinschalig verband) ontmoeten in Poort 20, samen ac2viteiten doen en/of workshops  
 volgen. Het aantal volgers op Instagram blijf groeien. 

-  De vele contacten zorgen ervoor dat we verbinding kunnen leggen tussen jongeren, ouders,  
hulpverleners. Zo hebben we een app groep voor ouders die problemen ervaren met de  
thuissitua2e in corona2jd (jongeren in lockdown en thuisonderwijs). We hebben deze ouders 
in contact gebracht met de GGD en hulpverlening vanuit het gebiedsteam. 

-  Door de goede samenwerking met het netwerk vanuit het JOS (Jongeren Op Straat overleg) is 
het gelukt de groepsoverlast van diverse jongeren terug te dringen. Een aantal jongeren zijn 
succesvol doorverwezen naar hulpverlening of naar zinvolle vrije 2jdsbesteding. 

3 jan Tasjes bedrukken, Hindeloopen 4

4 jan Wijkvoetbal 30

5 jan Kickboxen, Sneek 6

5 jan Moviemiddag, Bolsward 0

5 jan Tennis, Arum 6

6 jan Funboxx, Sneek 10 – 30 (ook veel jonge jeugd)

6 jan Filmacteren, Sneek 5

6 jan Funboxx, Bolsward 10 – 30 (ook veel jonge jeugd)

7 jan Outdoor Folkerts, Bolsward 7
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-             In samenwerking met de Raad van Kinderbescherming biedt het jongerenwerk begeleiding 
aan 8 jongeren met een taakstraf. Deze Jongeren hebben werk gedaan voor Cool Súdwest en 
t.b.v. het  jongerenwerk. Zo hebben ze ac2viteiten bedacht en uitgewerkt voor de jongeren in 
Poort 20 en hebben 3 meiden werkzaamheden verricht op de meidengroep. Voor Cool 
Súdwest hebben ze posts gemaakt voor het Instagram account en geholpen met het 
ontwikkelen van de workshop ‘Ontdek je talent’.  

-             In de wijk Sperkhem is een klussendienst met een klein groepje jongeren die onder 
begeleiding van een vrijwilliger klussen doen voor ouderen in de buurt. Hiervoor krijgen zij 
een voucher voor een vrije2jdsbesteding naar keuze.  

-  Er is een groeiend aantal aanmeldingen voor de meidengroep. Een gemixte groep van jonge  
mantelzorgers en meiden met wat teruggetrokken gedrag. De aanmeldingen komen met  
name vanuit de scholen (zorgcoördinatoren / schoolmaatschappelijk werk/
jeugdverpleegkundigen). Met het merendeel van de ouders is een goed contact. 
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2.1.3 Bolsward


- Na de lockdown halverwege het jaar is Afslag 18 weer open. Een enthousiaste groep 
vrijwilligers organiseert succesvol ac2viteiten voor kinderen uit groep 7/8 van de basisschool. 
Daarnaast is er regelma2g een vaste groep van ca. 10 jongeren (12 Plus)  in afslag 18 te 
vinden.  

 Een nieuwe groep meiden heef inmiddels een plek gevonden in Afslag 18. Daarmee is een  
 einde gekomen aan de overlastsitua2es waar deze meiden annex mee waren. 

- Contact met jongeren en ouders via verschillende appgroepen. Er is een ouders - whatsapp 
groep voor jongeren uit groep 7 en 8 en een jongerenwhatsappgroep waar 22 jongeren in 
zilen tussen de 12 en 18 jaar.  
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- De Instagram @jongerenwerk_bolsward heef weer een boost gehad, meer volgers, de 
interac2e is meer lokaal , gericht op vindbaarheid en recente informa2e. 

- Er is goed contact met de directeuren van de basisscholen in Bolsward waar geregeld week- 
en maandplanningen van de woensdagmiddag ac2viteiten naar gestuurd worden. Deze 
worden geplaatst in ouderpla[orms en andere communica2e middelen waarmee met ouders 
wordt gecommuniceerd.  

2.1.3 Buitengebied


- Door samenwerking met de poli2e en het structureel aanbieden van ac2viteiten bezorgt een  
groep jongeren uit Hindeloopen geen overlast meer. Hierbij gaat het om een groep jongens 
van 12 tot 15 jaar met druk gedrag die zich vervelen.  In een gymzaal bij een basisschool 
organiseert het jongerenwerk voor hen wekelijks ac2viteiten. Voor een groep meisjes in 
dezelfde leefijd worden in de sportkan2ne ac2viteiten georganiseerd.  

-  In de herfstvakan2e zijn er in het buitengebied (Workum en IJlst) 2 opvoedmarkten met een 
springkussenfes2jn georganiseerd. Deze ac2viteit kwam tot stand in samenwerking met 
Buurtsportcoaches, GGD en Cultuur. Beide dagen waren er 75 kinderen aanwezig en had de 
opvoedmarkt 10 standhouders met informa2e voor ouders.  2 MDT jongeren hielpen 2jdens 
de opvoedmarkt in IJlst mee met een eigen ac2viteit. 

- In het buitengebied zijn verder ac2viteiten georganiseerd als lasergamen in Koudum, 
kickboksen en suppen in Hindeloopen. Per ac2viteit deden hier ongeveer 15 jongeren aan 
mee. 

Aandachtspunten 

- Het is belangrijk om 2jd vrij te blijven maken voor ambulante rondes en schoolbezoeken. 

-  Nadenken over een vraaggericht aanbod voor risicogroepen als jonge mantelzorgers,   
 jongeren Lemmerweg Oost en/of voor jongeren met teruggetrokken gedrag. 

- Meer PR en informa2e over aanbod jongerenwerk voor netwerkpartners. 

-  Het werven van extra vrijwilligers voor o.a. de klussendienst, begeleiding op de meidengroep 
en in Poort 20. 

-  Meer samenwerking met (sport en cultuur) verenigingen, lokale clubs en ondernemers  en/of             
ac2eve inwoners uit de buurt.  

-             Er zijn te weinig loca2es waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, dingen leren, 
ondernemen, organiseren. Momenteel zijn er alleen 2enerhonken in Sneek (Poort 20) en 
Bolsward (Afslag 18). In Hindeloopen wordt een gymzaal gehuurd en zien we meteen dat de 
overlast verdwijnt.  Er is meer samenwerking en contact nodig met buurt en dorpshuizen om 
hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van 2enerhonken. Het opbouwwerk heef in het 
najaar dorpshuizen bezocht en zal aandacht besteed aan het aanbod voor jeugd.  

-             Belangrijk om een aanpak te ontwikkelen voor keten en caravans. Het team jongerenwerk 
had daar het afgelopen jaar geen 2jd voor. Bovendien waren de keten i.v.m. de corona 
maatregelen gesloten.  
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Signalering 

-  Onder invloed van de coronamaatregelen zien we een toename van het aantal jongeren met 
teruggetrokken gedrag: vereenzaming,  somberheid, achteruitgang in schoolpresta2es en 
onverschilligheid over de toekomst.  

- In een aantal dorpen in het buitengebied (Hindeloopen) is er voor jongeren (te) weinig te 
doen, waardoor makkelijk overlast situa2e met jongeren ontstaan. In Hindeloopen werd door 
het organiseren van ac2viteiten in een gymzaal de overlast sterk verminderd.   

-  We zien een toename van jongeren die elkaar online pesten d.m.v. het delen van filmpjes  
e.d. 

Aantallen 

- gemiddeld aantal bezoekers loca2e gebonden jongerenwerk 10-17 jaar 

In verband met de coronarichtlijnen is het maximale aantal jongeren per groep a|ankelijk van de 
groole van de loca2e.  

- Soort ac2viteiten 

bezoekers per keer Vrijwilligers 

Poort 20 14 1

So&Co meidengroep 15 4

Loca2e Fultura 10 

Afslag 18 wo/mid groep 7/8 10 4

Afslag 18 wo/vr avond 12+ 5 4

Afslag 18 meidengroep 7 1

Gymzaal Hindeloopen jongens 10

Meidengroep  Hindeloopen 
sportkan2ne

16 1

Poort 20 

10-17 jaar 

Meidengroep 
So&Co 
10-15 jaar

Loca2e Fultura/
Sneek 
12-16 jaar

Afslag 18 
Groep 7/8 
10-12 jaar

Afslag 18  
12 +

Hindeloopen  
Gymzaal 
12-15 jaar

Chill avond Crea2ef: 
knutselen

Spelletjes; 
o.a. Weerwolf 
van wakkerdam

Kook café Inloop Kickboksen 
5 lessen

Mc Flurries 
maken

Crea2ef: 
bakken / 
koken

Poker toernooi Spelletjes Spelletjes 
binnen en 
buiten

Archery tag

Henna-
taloos 
maken

Vrije chill 
middag

Tre�al Muziek maken 
met 
eigengemaakte 
instrumenten

Chillen bij het 
kampvuur

Pizza picknick
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- Inzet op overlast gevende hanggroepen 

2.2  Jonge Mantelzorgers (JMZ) 

Resultaten 

-  Ondanks corona zijn er zowel fysieke als online ac2viteiten voor JMZ georganiseerd. 

- Er is een goede provinciale samenwerking rondom JMZ. In samenwerking is er in de week van 
 de jonge mantelzorger een online pop quiz georganiseerd. Daarnaast is er (online) 
voorlich2ng gegeven aan docenten van het RSG (VMBO), de Johannes Postschool en aan de  
huisartsenprak2jk in Sneek. 

- Er is een goede samenwerking met o.a. het schoolmaatschappelijk werk en de 
jeugdverpleegkundigen. 

FiFa-toernooi Filmmiddag Henna-taloos 
maken

Schilderen Dartwedstrijd Sport 
ac2viteiten

Poker-
toernooi

Inloop Inloop Watergames Pizza eten Henna 
taloos 
meidengroep

Henna Gamen, Fifa

Sport en soms 
met de 
Buurtsportcoach

Bingo

Diverse knutsel 
ac2viteiten

Filmavond op 
de beamer

Loca2e /hangplek Naam groep Aantal 
 betrokken 
jongeren

leeWijd

Voetbalveld Bolsward Kilygroep 8 12-15 jaar

Schoolplein Sint Maarten School 
Bolsward

6 14-17 jaar

Hindeloopen centrum/haven 12 12-15 jaar

Natuurspeelplaats Makkum 5 18-20 jaar

Sneek : 
Sta2on 
Wilhelminapark 
Centrum 
Noorderhoek

Sta2onsgroep 
Centrum groep 
Wilhelminapark groep

12 
14 
18

14-16 jaar 
14-16 jaar 
12-15 jaar 
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- Er blijven nieuwe aanmeldingen komen voor de meidengroep. Dit is een veilige groep waar  
 wederkerigheid en vriendschappen ontstaan. 

- Er zijn 2 vrijwilligers ac2ef bij de JMZ. 

Aandachtspunten 

- Het aandacht genereren voor JMZ bij professionals leidt ertoe dat we steeds meer  
aanmeldingen krijgen. Met de uitbreiding van forma2e in 2022 hopen we , waar daar 
behoefe aan is , een tweede groep te starten. 

- Het ontwikkelen van een structureel aanbod voor jongens en oudere mantelzorgers (16+).  

Signalering 

- Vooral 2jdens de lockdown viel het op dat JMZ echt behoefe hebben om buitenhuis een  
 ac2viteit te hebben voor zichzelf. Dit signaal kregen we van zowel ouders als kinderen.  

Aantallen 

- JMZ die deelnemen aan ac2viteiten / gemiddeld per bijeenkomst 

- Ac2viteiten JMZ  

10-13 jaar 13 t/m 17 jaar

Eerste helf 2021 9 2

Tweede helf 2021 11 1

Soort ac2viteit deelnemers 

Wekelijkse meidengroep met wisselende ac2viteiten 8

Pub quiz 8

Workshop armbandjes van leer maken 9

Discozwemmen 11

Sinterkerstac2viteit 13
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2.3 Maatschappelijke Dienst Tijd Divers(MDT)  

Resultaten 

-  In 2021 zijn er 26  jongeren tussen de 14 en 27 jaar bij MDT aangesloten. Hiervan zijn 6 
deelnemers voor2jdig gestopt.  Alle jongeren werken vanuit de eigen behoefe aan hun zelf 
opgestelde doelen.  

- Er is een workshop ‘Ontdek je talent’ georganiseerd. Daarnaast zijn er ook diverse   
 ac2viteiten georganiseerd door zowel de jongerenwerker van MDT als de jongeren zelf. 

- Er is een mooie samenwerking ontstaan met o.a. de MDT  groep uit Franeker. Dit heef  
 geresulteerd in een gezamenlijke ac2viteit, mountainbiken in Appelscha.  

- Er is een “In gesprek met” georganiseerd met wijkagent Kagor uit Sneek. 
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- Er is een workshop van Verbuildingslab geweest voor 8 MDT jongeren over onderwerpen als: 
uit je comfortzone stappen, jezelf zijn, omgaan met veranderingen. 

- Jongeren hebben een voetbaltoernooi in de wijk georganiseerd, een cabaret voorstelling in 
de MDT ruimte gegeven en een step clinic gegeven aan kinderen uit groep 6 en 7.  

-  Er is een MDT jongere die zich inzet voor jongeren met de sikkelcel ziekte en is er een groepje 
jongeren geweest dat voor kerst via S2ch2ng Present kerstpakkelen heef samengesteld voor 
een stuk of 6 eenzame mensen in Sneek en IJlst. Ze hebben ze persoonlijk langsgebracht.  

- Vanaf januari 2022 is MDT Divers ook in Bolsward gestart.  

Aandachtspunten 

- Het is belangrijk om jongeren en verwijzers duidelijk te maken dat en hoe MDT het verschil  
kan maken. Dit willen we gaan doen door verhalen (voorbeelden) te vertellen. “Met MDT kun  
je werken aan eigen doelen, nieuwe skills leren, andere jongeren ontmoeten en  
maatschappelijke impact creëren door je talent in te zeXen voor een ander. Het is een mooie  
kans om aan de toekomst te werken”.  Deze boodschap willen we delen d.m.v. posters op  
scholen en vindplekken voor jongeren, zoals sportclubs, sta2on en in de buslijnen. Aan te 
sluiten via Cool Súdwest en team jongerenwerk.  

Signalering 

- Jongeren hebben enorm veel keuzevrijheid. Het is daarbinnen voor veel jongeren moeilijk 
koers te bepalen. Wie ben ik, wat kan ik, waar ben ik goed in, waar word ik blij van, wat wil ik. 

- Jongeren hebben vas2gheid en structuur nodig. Duidelijke afspraken met de jongerencoach 
over welke dagen en 2jden je aanwezig bent, hoe je afmeld, wat je verwacht en wil bereiken.  

- Ook tussen2jdse  gesprekken zijn belangrijk ; om weer aan te scherpen, terug te blikken en 
successen te vieren.  

Aantallen 

- Aangemelde jongeren totaal 2021 

Verwezen door: Aantallen aangemeld Voor2jdig beëindigd

Jongerenwerk SoCo 5 1

Gebiedsteam 4

School (ROC FP) 6 3

School VO

Zelf aangemeld 10 2

Buurtsportcoach 2

Vluchtelingenwerk 1

Totaal 26 6
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Voor2jdig gestopt met MDT:  6 jongeren  
Reden hiervoor zijn:  

- Voelt zich niet op zijn/haar plek.  

- Persoonlijke situa2es waardoor focus bij school of thuis situa2e ligt.  

- Therapie of opleiding gevonden en andere vrije2jdsbesteding.  

- Sommigen van de aangemelde jongeren zijn wel klaar met het traject maar ronden niet af 
met een cer2ficaat. Dit is omdat ze dat niet nodig vinden.   
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3. Opbouwwerk en participatie

Bedoeling opbouwwerk:  

Het opbouwwerk ondersteunt inwoners bij de verbetering van hun woon- en leeZlimaat. Het gaat ons 
er om dat iedere inwoners kan meedoen in de samenleving, van waarde is en zelfredzaam. Het 
opbouwwerk zoekt hierbij de samenwerking met ketenpartners en inwoners. 

Speerpunten opbouwwerk voor 2021 

• Meer focus op het gebied IJsselmeerkust. 

• Ontwikkelen en versterken van de sociale basis in het buitengebied. 

• In samenwerking met de gemeente een nieuwe visie ontwikkelen op buurthuizen, wijkpanels 
en buurtpla\ormen.  

• Het sAmuleren van ontmoeAng en uitbreiden van ontmoeAngsplekken en locaAes. 

• Uitvoering geven aan de 5 basisvoorwaarden uit het lokaal prevenAebeleid: 
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- Gezonde leefsAjl 

- Gezonde vaardigheden 

- Waardevolle relaAes 

- Financieel gezond 

- Een gezonde omgeving 

Al deze elementen zijn terug te vinden in de aanpak en werkwijze van het opbouwwerk.  

3.1 Opbouwwerk en Par2cipa2e Sneek 

3.1.1 Nieuwe Buren 

Resultaten 

- Nieuwe Buren is een begrip bij de gemeente, de gebiedsteams, de wijkagenten, de scholen,  
 de wijkpla[orms en bij bewoners in Sneek. Nieuwe Buren wordt meteen gekoppeld aan de  
 pipowagen en de bakfiets en daarmee aan gezelligheid, fruit en ontmoe2ng.  

- Er is een goede samenwerking met verschillende ketenpartners. Ieder brengt eigen   
 exper2se vanuit zijn of haar organisa2e in. Samen staan we sterk.  

- Nieuwe Buren heef de aanslui2ng gevonden bij wijkvereniging de Watertoren. We brengen  
 een gezamenlijke nieuwsbrief uit.  

- Tijdens corona was contact houden met buurtbewoners belangrijk. Daarom hebben we  
 aanslui2ng gezocht bij de Take away maal2jden van het wijkgebouw. Op die momenten  
 spraken we buurtbewoners en konden we vinger aan de pols houden in de wijk.  

- We hebben verschillende bewoners (en hun vragen) aan elkaar weten te ‘koppelen’. 

- Bewoners nemen steeds vaker eigen ini2a2ef zoals zwerfafval te rapen in de wijk en   
 jongeren die zelf ac2viteiten organiseren. 

- Bewoners en kinderen doen aan steeds meer/andere ac2viteiten mee. Door het contact is  
 bijvoorbeeld doorverwijzen naar de Papierwinkel of naar de wijkagent makkelijker. Ook  
 bewoners onderling verwijzen door naar Nieuwe Buren.  

- Nieuwe Buren heef met bewoners een provinciale subsidie aangevraagd voor corona  
ini2a2even in de wijk. Twee dames starten met badminton in de wijk. Alle spullen zijn  
aangeschaf met de subsidie. De pilot starle bij de buurtcamping op 17 juli. Echter, door 
privéomstandigheden van de twee ini2a2efnemers komt het badminton nog niet echt van de 
grond. Zij zouden er een wijkac2viteit van kunnen maken in het wijkgebouw.  

- In december is er een coronaproof programma gemaakt voor de wijk. Maar doordat er weer  
een volledige lockdown werd ingesteld werden bijna alle ac2viteiten afgelast.  Gelukkig 
hebben we in Lemmerweg-West 5 kerstbomen kunnen plaatsen. Er zijn deur-aan-deur 
kersthangers uitgedeeld en samen met buurtbewoners zijn de bomen versierd. Een inwoner 
had voor iedere boom een piek gemaakt in de kleuren van Nieuwe Buren. Rond de bomen 
hebben we veel contact kunnen houden met de inwoners. De ac2e werd erg gewaardeerd.  
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Aandachtspunten  

- Door corona is er een gat geslagen in het proces. De vrolijke kennismaking, het al2jd   
 aanwezig zijn in de wijk,  de ac2viteiten, lukten vaak niet. De fase van aansluiten bij de   
 behoefe van de wijk, de ideeën en plannen van bewoners, is gestagneerd. De wijkavonden  
 konden niet doorgaan. De kidsclub staat in de ijskast.   

- Vanaf september starle er een stagiaire met een onderzoek. Waar staan we nu met de 
aanpak Nieuwe Buren? Welke fase zilen we? Wat is er nodig in die fase en hoe kunnen we 
Nieuwe Buren (en dergelijke ac2viteiten) borgen in een wijk met veel kwetsbare inwoners.  . 
De Burendag hebben we gedeeltelijk moeten afzeggen. De wijkavond in oktober is wel door 
gegaan, met weer nieuwe bewoners om tafel!  

Inmiddels is het onderzoek afgerond. Onze stagiaire heef de uitkomsten en aanbevelingen bij 
de kerngroep van Nieuwe Buren gepresenteerd. In de eerste helf van 2022 maken we een 
samenvaong in de vorm van een folder voor de gemeente en zorgaanbieders; de aanpak 
Nieuwe Buren. Wat houdt het in, wat levert het op en hoe gaan we verder?  

- Uiteraard is het nu zaak om de mensen die ac2ef waren weer persoonlijk op te zoeken en te 
betrekken. 

- Door het onderzoek van de stagiaire is er alsnog veel contact geweest met mensen in de wijk. 
Er hebben 20 diepte interviews plaats gevonden. Het merendeel van de geïnterviewden gaf 
aan dat ze Nieuwe Buren erg waardeerden: er gebeurde van alles in de wijk, het was fijn om 
elkaar te ontmoeten, men was posi2ef over het contact met de opbouwwerker en 
jongerenwerker. Signalering  

- In de wijk horen we nog steeds het signaal dat er behoefe is aan ontmoe2ng. Een plek waar  
je gewoon naar binnen kunt wandelen, waar de koffie niet al te duur is en waar dagelijks 
ac2viteiten zijn.  

-             Er is weinig aanbod voor ouderen in de wijk. 

- Er is behoefe aan een klussendienst. Inmiddels zijn hierover gesprekken met het wijkgebouw, 
Philadelphia, woningcorpora2es en Sociaal Collec2ef. Een klussendienst komt niet van de 
grond. Hiervoor is echt 2jd en geld nodig. Geen van de par2jen kan zich echt met deze vraag 
bezighouden. Klussen die er zijn worden in het netwerk van Nieuwe Buren uitgezet en soms 
kunnen buren elkaar dan helpen.  

- Er is behoefe aan een aanpak als  ‘Nieuwe Buren’ in wijken als Lemmerweg-Oost, het Eiland 
en de Noorderhoek. In Sperkhem is op kleine schaal een klussendienst met een groepje 
jongeren in het kader van Cool Sud West. 

Aantallen 

Aantal netwerkbijeenkomsten kerngroep 4

Ac2eve inwoners 15

Met de bakfiets de wijk in 20 x

Burendag koffieochtend Scherhemstraat oktober

Kerstbomen plaatsen, versieren met koffiebar december
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3.1.2 Kunst of Troep (april en mei 2021) 

In het tweede half jaar is er geen Kunst of Troep geweest. Wel waren er veel ac2viteiten in 
Lemmerweg-Oost in het kader van Simmer yn súdwest.  Het opbouwwerk heef hier nog een aantal 
keer met kinderen afval geraapt in de wijk.   

Resultaten 

- Kunst of Troep was een gezellige ac2viteit in samenwerking met Akte 2 waar 15 kinderen uit 
de wijk Lemmerweg-Oost enthousiast aan mee hebben gedaan. Het opbouwwerk zorgde 
voor werving en begeleiding van de kinderen, via Akte2 werd een kunstenaar ingehuurd. 

De deelnemende kinderen renden onder begeleiding een rondje door de buurt, onderweg 
raapten ze afval. In het gebouw So&Co maakten de kinderen kunstwerken van het afval. Het 
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project werd afgesloten met een mooie exposi2e van de kunstwerken voor ouders en de 
buurt.   

-  De deelnemende kinderen zijn door het project bewust na gaan denken over afval. Waarom 
wordt alles in plas2c verpakt? Waarom ligt er heel veel op straat? Veel kinderen pakken nu 
veel sneller afval op om weg te gooien maar soms ook om er nog iets van te maken.  

- Meer contacten in de wijk en ouderbetrokkenheid. 

Aantallen 

Aandachtspunten 

- Bij de kinderen uit de wijk is er de behoefe om iets leuks doen. Knutselen, een spelletje, of  
gewoon even chillen. Samen met docenten en studenten van het ROC zijn er plannen in 
ontwikkeling voor een kindermiddag. Dit is nog niet gestart.  

Signalering  

- In de wijk Lemmerweg-Oost valt het op dat veel kleine kinderen (4,5,6 jaar) zonder ouderlijk  
 toezicht op straat rondhangen.  

- Kinderen kennen elkaar doordat ze familie zijn,  in dezelfde buurt wonen of bij elkaar op 
school zilen. Bepaalde kinderen hebben echt de leiding en bepalen de sfeer.  

- Rela2ef veel kinderen hebben overgewicht.  

3.1.3 Wijkaanpak LEO  

Resultaten 

- De gezamenlijke aanpak voor opvoedingsondersteuning staat nog in de kinderschoenen.  
 Toch hebben betrokken par2jen online signalen en zorgen kunnen delen. 

- Kunst of Troep was een succesvolle ac2viteit onder de noemer van Wijkaanpak LEO. 

- De wijkkrant is 2 keer uitgebracht en is een succes. Iedereen die wilde kon een stukje 
aanleveren voor de wijkkrant LEO. Zo heef de ROC zich kunnen voorstellen, de nieuwe 
wijkagent, de ac2viteiten van SoCo staan erin, er wordt een buurman in het zonnetje gezet. 
Goeie manier om de wijk te informeren.  

- Na de tweede uitgave reageerden meer mensen op de inhoud, deden mee met puzzels en 
lieten weten dat ze de krant op prijs stelden.  

Aandachtspunten  

Aantal bijeenkomsten 6

Aantal kinderen per keer 15 (10 binnen, 5 buiten)

Belangstellenden exposi2e 14
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- Tussen de kernpartners onderling worden de zorgen over de wijk gedeeld. Concrete ac2es 
blijven een beetje uit, o.a. door corona , gebrek aan middelen en forma2e.   

- Een outreachend aanbod rond opvoeding en opgroeien zou o.i. in deze wijk in een behoefe 
voorzien.   

-             Een wijkgerichte aanpak volgens het model Nieuwe buren , gecombineerd met een aanbod 
rond opvoeden & opgroeien. Belangrijk om hier samen met de netwerkpartners vorm en 
inhoud aan te geven binnen de bestaande werkgroepen. Dit komt terug in de gemeentelijke 
gezondheidsnota waar een gebiedsgerichte aanpak een belangrijk speerpunt vormt. 

Aantallen 

Deelnemers werkgroep opvoeden Deelnemers werkgroep wijk

School 
Gebiedsteam 
GGD 
Kinderopvang 
Sociaal Collec2ef

Wijk coördinatoren 
Woningcorpora2es 
Kerk 
Sociaal Collec2ef 

Aantal bijeenkomsten  4 6
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3.1.4 Wijkpanels, wijkplatforms, buurthuizen Sneek 

Resultaten 

- Samen met dorpen- en wijkcoördinatoren, beleidsmedewerker gebouwen en  
beleidsmedewerker Sociaal domein hebben de opbouwwerker en de bestuurder van Sociaal 
Collec2ef de situa2e rondom wijkpanels, buurthuizen etc. in Sneek in kaart gebracht. 
Geconstateerd werd dat de meeste mensen in wijken en buurten elkaar graag willen 
ontmoeten. Een plek waar je samen iets kunt doen of iets voor elkaar kunt betekenen. In 
meerdere wijken is er geen wijkpla[orm meer en zijn de wijkac2viteiten minimaal.   

- Wijkpla[orm Lemmerweg-Oost is in december defini2ef opgeheven.  

- ER is een nieuw AED apparaat in lemmerweg-Oost gekomen (laatste ac2e i.s.m. wijkpla[orm 
LEO). 

- In Sperkhem is een klussendienst opgezet waarbij jongeren en vrijwilligers mensen helpen die 
hulp nodig hebben. Ook is er ondersteuning verleend aan de wijkvereniging en het 
wijkpla[orm. 
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- Breed Wijkpla[orm Noorderhoek is in 2021 1 keer fysiek bij elkaar geweest. De deelnemers  
 hebben elkaar bijgepraat over alle actuele ontwikkelingen in de wijk.  

- Er is in samenwerking met het ROC een koffieochtend voor ouderen gestart in Lemmerweg-
Oost in oktober 2021. Door corona en misschien door andere factoren is deze ochtend niet 
op gang gekomen. Er zijn tot nu toe twee trouwe bezoekers. Studenten hebben plantjes 
uitgedeeld vlak voor kerst  en mensen uitgenodigd. Inmiddels is besloten om bij andere 
koffie-ochtenden aan te sluiten die al lopen.   

- Met kerst hebben we 7 kerstbomen in Sneek neergezet. 5 in Lemmerweg-west, 1 op het 
Eiland en 1 in Lemmerweg-Oost. Alleen de kerstboom in Lemmerweg-Oost is vernield en 
moest eerder dan de geplande datum opgehaald worden. Het zegt iets over de plek. In west 
stonden de bomen in buurtjes waar bewoners echt op de boom hebben gelet. Het was hun 
boom, de Nieuwe Buren boom, bewoners lelen er goed op. In Oost vonden de meeste 
mensen het ook echt erg leuk en vonden het verschrikkelijk dat hij weg ging. Door de 
kerstbomen hebben we ondanks corona en winterweer wel contact kunnen houden en 
maken met bewoners.    

Resultaten 2e helW 2021:  

- In de 2e helf van 2021 heef het wijkpla[orm Noorderhoek gewerkt aan het ontwikkelen van 
een andere vergaderstructuur. Nu bleef het vaak bij elkaar informeren over de lopende 
ac2viteiten van een ieder. Er was daarna eigenlijk geen 2jd meer om nieuwe zaken voor de 
wijk te bespreken of te regelen. Er is nu gekozen om in 2 werkgroepen apart bij elkaar te 
komen. Een werkgroep Wijkaanpak onder leiding van de Wijk coördinator en een werkgroep 
Gezin en Opvoeding onder leiding van Soco. Deze groepen komen 1x per 2 maanden bij 
elkaar. Zij kunnen zaken voor de wijk beslissen en uitvoeren.  

Aandachtspunten  

- Door corona is er geen overleg geweest tussen de wijkpla[orms en panels. Het is nodig dit zo  
snel mogelijk weer op te pakken. Wellicht kunnen we kijken naar een nieuwe structuur voor  
deze bijeenkomsten. De structuur/het netwerk van Nieuwe Buren is een mooi uitgangspunt. 
De kerngroep kan aangepast worden aan de wijk waarin we werken.  

- We zelen veel in op Lemmerweg-West en -Oost. Sperkhem, Noorderhoek, Tinga en het  
Eiland verdienen ook aandacht.  Hiervoor is meer forma2e opbouwwerk en jongerenwerk 
nodig. Inmiddels weten we dat we meer opbouwwerkers mogen aannemen. Met hen is er 
meer ruimte en kan het plan gemaakt worden.  

-   Samen met gemeente en bewoners kijken naar de buurthuisfunc2e Sperkhem, Lemmerweg- 
West en -Oost en Tinga. Hoe kunnen we dit samen oppakken en doen wat goed is voor deze  
wijken?  

Signalering 

- Wijkpla[orm Oost is gestopt, in West is er alleen op papier sprake van een pla[orm. In de  
Noorderhoek drijf het pla[orm op één persoon. In Sperkhem is er wel een pla[orm maar er 
is nauwelijks sprake van vertegenwoordiging van de wijk.  

- Er is in 2021 een structureel tekort aan opbouwwerk in met name in de aandacht wijken. 
Voor 2022 wordt er een uitbreiding verwacht en kunnen we met onze 
samenwerkingspartners aan de slag met een wijkgerichte aanpak.  
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3.1.5 Alzheimer Café Sneek 

Resultaten 

- Door corona is het Alzheimer Café s2l komen te liggen. 

- Er zijn 4 nieuwsbrieven verstuurd.  

- Alzheimer Café Sneek heef een nieuwe loca2e. Vanaf september 2021 worden de  
bijeenkomsten georganiseerd in PLAK. Hier is meer ruimte en mogelijkheid om 1,5 meter  
afstand te kunnen houden. 

- Totaal zijn in 2021 7 nieuwsbrieven verstuurd aan bezoekers van het Alzheimer Café.   

- Op 19 september is het Alzheimer Café weer opgestart. Er waren 21 bezoekers.  Dit was  
 tevens  de laatste bijeenkomst van 2021. De bijeenkomsten in oktober en december zijn  
 geannuleerd i.v.m. verscherpte coronamaatregelen en oplopende besmeongscijfers.    

Aantallen 

3.1.6 Full House 

Resultaten 

-  Start van de Rigaalgroep (mannengroep in het Arabisch). Deze groep is ontstaan vanuit de 
vraag van een aantal Arabischsprekende mannen naar taalles om hun Nederlands te oefenen. 
Er komen wekelijks 7 mannen naar de les. Een van hen is een Nederlandse man die graag 
Arabisch wil leren. Een Irakese mannelijke vrijwilliger geef les aan de mannen.  

- Door organisa2es en instan2es wordt vaker doorverwezen naar Full house. Zo zijn er  
 vrouwen doorverwezen vanuit het gebiedsteam, Limor, de JGZ, etc. 

- Er is een groeiende vraag naar voorlich2ng over Full House. Een voorlich2ng bij de  
Empowermenlraining voor de  vrouwen van de zgn. Ondertussengroep van de gemeente en 
bij de statushouders van New Beez heef geleid tot een aantal nieuwe Full House deelnemers. 

- Er komen steeds vaker jongere vrouwen zich aanmelden om deel te nemen aan de   
 ac2viteiten van Full House.  

Resultaten 2e helW 2021: 

- De coördinator van Full house is gevraagd om voorlich2ng te geven op het Friesland college 
waar Nieuwkomers les krijgen. Zij wilden graag meer weten over wat Sociaal collec2ef doet. 

bijeenkomsten 1

Aantal nieuwsbrieven 11

Betrokken vrijwilligers 4

Bezoekers 21
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Zo werd er lang s2lgestaan bij Full House, de nieuw op te  zelen jong & Mama groep voor 
buitenlandse moeders en Vrijwilligerswerk/S2pepunt.  

- Onder de vlag van Full house is er een open koffie-ochtend voor (Buitenlandse) vrouwen 
opgezet in Bolsward, genaamd: de Koffiedames.  Vrouwelijke migranten komen hier bij elkaar 
voor ontmoe2ng, educa2e en taalontwikkeling. De groep bestaat uit vrouwen van Eritrese, 
Syrische en Turkse na2onaliteit en wordt begeleid door de coördinator van Full House en 
twee enthousiaste vrijwilligers.  

- De fietsles is na de zomer weer opgestart. Er blijf veel vraag naar. Naast vrouwen uit de stad 
Sneek, zijn er ook elke week een aantal vrouwen uit het AZC (via het project #Meedoen balie) 
die aansluiten bij de fietsles. Deze vrouwen zijn soms nog maar net in Nederland. Ze zijn erg 
gedreven en fana2ek om het fietsen onder de knie te krijgen. Gemiddeld zijn er zo’n 10 tot 
12 vrouwen die elke week voor fietsles komen, waarvan 70% nieuwkomer uit SWF is, en de 
overige 30% aangevuld wordt met bewoners van het AZC. Eerst wordt er geoefend om het 
technisch fietsen onder de knie te krijgen. Als dat het geval is en de vrouwen kunnen goed 
fietsen, wordt er ook nog in de prak2jk geoefend met fietsen in het verkeer en worden de 
verkeersregels uitgelegd.  

Aandachtspunten  

- Er kan tot nu toe nog gra2s gebruik gemaakt worden van het lesmateriaal van de Succes!-  
 methode. Waarschijnlijk zal er vanaf volgend jaar betaald moeten worden voor de   
 materialen. Het is nog onduidelijk hoe dit gefinancierd zal worden en door welke par2j. 

- Ondanks dat er veel vraag was naar zwemles en fietsles zijn deze ac2viteiten tot het einde 
van de zomer door Corona niet gestart. Na de zomervakan2e is dit weer opgepakt.  

- De samenwerking met het ROC Friese Poort staat nog in de kinderschoenen. In de prak2jk  
 komen we aan beide kanten wat obstakels en onduidelijkheden tegen aangaande inzet van  
 studenten op bepaalde uren, verantwoordelijkheid, coördina2e enz. Dit vraagt nog de nodige  
 aandacht. 

-  Nader behoefe onderzoek nodig in Bolsward: waar hebben migrantenvrouwen in Bolsward 
behoefe aan op het gebied van meedoen met de maatschappij en zelfredzaamheid?   

Signalering  

- Door het sluiten van Full House i.v.m. corona werd duidelijk dat veel van ‘onze’ vrouwen maar 
een zeer beperkt tot geen sociaal netwerk hebben en eenzaamheid al snel op de loer ligt.  

- We krijgen signalen dat 2enermeiden zich soms vervreemd voelen van hun ouders met een 
migrantenachtergrond. De ouders houden zich vast aan de waarden en normen van hun  
geboorteland, terwijl het meisje zich aanpast aan de Nederlandse samenleving. Dat levert  
soms spanningen op in het gezin. 

Aantallen 

1e helW 2021 2e helW 2021

Full House groepen: Deelnemers Begeleiders Deelnemers Begeleiders

Loopgroep 8 1 8 1
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3.1.7 Meedoenbalie 

Resultaten 1e helW 2021 

- De Meedoenbalie is een nieuw project gericht op vrijwilligerswerk voor Statushouders van  
 het AZC. 

- In de periode vanaf eind maart tot en met half juli 2021 zijn er 50 unieke bewoners van het  
 AZC gematcht door #Meedoen. 31 mensen zijn gematcht aan een organisa2e. Zij   
 kunnen hier een langere periode vrijwilligerswerk doen. Er hebben 19 bewoners meegedaan  
 aan éénmalige ac2viteiten zoals bijvoorbeeld zwerfafval prikken in het  Wilhelmina Park.  

- Er zijn 2 ar2kelen in het Sneeker Dagblad gepubliceerd over de Meedoenbalie.  

Resultaten 2e helW 2021:  

- In de periode van half juli tot en met 31 december 2021 zijn er 48 unieke bewoners van het 
AZC gematcht door #Meedoen.  

- Er zijn weer 2 nieuwe ar2kelen gepubliceerd in de locale kranten over #Meedoen.  

Nederlands 
(beginners)

10 1 14 1

Samen Succes! 
Nederlands 
(gevorderden)

15 5 18 4

Rigaalgroep 
(Mannen)

8 1 6 1

Koffie ochtend Sneek 25 2 26 2

De Koffiedames 
Bolsward

- - 8 2

Naailes 11 2 12 2

Fietsles N.v.t. i.v.m. 
corona

11 5

Zwemles N.v.t. i.v.m. 
corona

N.v.t. i.v.m. 
corona

Feesten N.v.t. i.v.m. 
corona

N.v.t. i.v.m. 
corona

Aantal deelnemers 
 totaal

77 103

Aantal vrijwilligers 
totaal

12 18
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- Er is samen met het AZC een subsidie-aanvraag naar de Gemeente SWF gedaan om de uren 
voor de coördina2e van #Meedoen te con2nueren als er geen middelen vanuit het rijk komen.  

Aandachtspunten 

- De subsidie van het AMIF loopt tot en met 31 december 2021. Inmiddels is duidelijk dat voor 
2022 er opnieuw landelijke financiering beschikbaar is voor dit project.  

Signalering  

- Door corona zijn er minder organisa2es die vrijwilligersplekken kunnen/willen bieden. 

- Er is veel enthousiasme onder bewoners van het AZC om vrijwilligerswerk te doen.  

Aantallen 

1e helW 2021 2e helW 2021

matches 50 (42 man, 8 vrouw) 48

matches structureel 
vrijwilligerswerk

31 30

matches eenmalig 
vrijwilligerswerk

19 16

Aantal vrijwilligers (supporters) 2 2

Gekoppelde organisa2es -KoPra (Koffie en een 
praatje) 
-ONS Sneek  
-Zorgboerderij Zo Gek nog 
niet 
-Meidenclub Girlz Only 
-Geitenboerderij Jutrijp 
-St. Present 
-De Wurkjouwer 
-Atrium/Bolwerk 
-De Ontmoe2ngstuin in 
Noorderhoek 
-Wereldmeiden 
-Friend4Friend 

-KoPra (Koffie en een 
praatje) 
-ONS Sneek  
-Zorgboerderij Zo Gek 
nog niet 
-Meidenclub Girlz Only 
- Geitenboerderij Jutrijp 
-St. Present 
-De Wurkjouwer 
-Atrium/Bolwerk 
-De Ontmoe2ngstuin in 
Noorderhoek 
-Wereldmeiden 
- Friend4Friend 
- Full House
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3.1.8 Jong en mama 

Resultaten 1e helW 2021: 

- De coördinator is eind vorig jaar getraind als aandach[unc2onaris Nu Niet Zwanger (NNZ).  Nu 
niet Zwanger is een landelijk programma van de GGD, om gesprekken te voeren over  
kinderwens. Er zijn 2 jonge moeders begeleid. 

- Veel mama’s hebben een klein netwerk. Door deelname aan Jong & Mama leren ze elkaar  
kennen en zijn er onderlinge vriendschappen ontstaan. Ze gaan bij elkaar op bezoek, zoeken  
steun bij elkaar en helpen elkaar en gaan samen naar andere ac2viteiten. 

Er zijn inmiddels drie moeders met een migranten achtergrond die deelnemen aan de groep.       
Zij zijn doorverwezen vanuit de JGZ.  

- Een buitenlandse moeder zonder netwerk is gekoppeld aan een Nederlandse vrouw. De  
vrouwen zijn nu vriendinnen, spreken af en komen regelma2g bij elkaar over de vloer.  

Resultaten 2e helW 2021: 

- Een aantal mama’s heef problemen op meerdere gebieden en veel afspraken met verschillende 
hulpverleners.  Soms zelfs zoveel, dat er weinig 2jd overblijf om  te ontspannen. Bij één jonge 
mama heef de coördinator met toestemming van de betreffende moeder contact opgenomen 
met de hulpverlening om deze in kaart te brengen en te stroomlijnen. Daarna is de regie 
overgedragen aan het Gebiedsteam.  

- Bij een andere jonge mama heef de coördinator (met toestemming van de moeder) contact 
opgenomen met de hulpverlening. Hulpverlening en coördinator stemmen af en spreken zaken 
door ter bevordering van de hulp van het gezin.  

- Er wordt tenminste één keer per half jaar in de groep een gesprek gehouden over ‘Nu niet 
Zwanger’.  Dat resulteerde er in dat jonge mama’s zich meer bewust worden van de keus die zij 
zelf hebben om wel of niet zwanger te worden op dit moment in hun leven. Vooral de Eritrese 
jonge moeders  zijn het niet gewend om te praten over de seks gerelateerde onderwerpen. Dat 
wordt nu langzamerhand normaler, ook omdat we dit in de veiligheid van de groep bespreken of 
individueel als dat fijner voor de jonge mama is.  

Aandachtspunten  

- Door corona kon er tot juni alleen online contact worden gehouden. Het gebrek aan fysieke 
ontmoe2ng was zwaar voor de moeders. Vanaf juni  kon de groep weer fysiek starten en 
wekelijks bij elkaar komen.  

-  De vrijwilliger met wie de coördinator Jong & Mama leidt is langdurig ziek geworden. Door de 
‘zwaarte’ van de problema2ek en de aandacht die we willen geven aan elke jonge mama, is 
het fijner om met meerdere begeleiders op de groep te staan. Dit maakt de voortgang van de 
begeleiding ook sterker.  
Daarom gaan we de begeleidingsgroep van vrijwilligers uitbreiden. Niet elke persoon komt 
voor dit vrijwilligerswerk in aanmerking. Het moet iemand zijn die niet zo snel schrikt van 
problema2sche situa2es en die doortastend is en sterk in haar schoenen staat.  
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- De ‘Buitenlandse Bruiden met Baby’s’ (BBB) groep in Sneek, is nog niet opgezet i.v.m. het vol 
zilen van taken en uren van de coördinator. Er is al een groep moeders benaderd door de 
JGZ. Verwacht wordt dat er in 2022 extra middelen zullen komen waardoor we een groep 
kunnen starten in de loca2e So&Co in Lemmerweg Oost.  

Signalering  

- Een aantal mama’s heef problemen op meerdere gebieden. Ze hebben veel afspraken met  
verschillende hulpverleners.  Soms zelfs zoveel, dat er weinig 2jd overblijf om  te  
ontspannen. Wie houdt het overzicht? En kan het ook anders? 

- Vanuit de JGZ verpleegkundigen zijn er signalen dat er meerdere ‘Buitenlandse  Bruiden met 
Baby’s’ (BBB) in Sneek Wonen. Deze vrouwen spreken geen Nederlands, hebben  geen netwerk 
of een zeer klein netwerk. Er is sprake van eenzaamheid, vragen en  onzekerheid over de 
opvoeding van hun kinderen. 

Aantallen 

3.1.9 Netwerken Sneek 

Resultaat 

- Netwerk Laaggelelerdheid: de ketenpartners van het netwerk dragen  het onderwerp een 
warm hart toe. Het netwerk is 2jdens de corona periode digitaal bij elkaar blijven komen. De 
lijntjes zijn kort en er is een goede samenwerking tussen de partners.  

1e helW 2021: 2e helW 2021: 

LeeWijd: Aantal moeders: Aantal moeders: 

20 1 1

21 1

24 4 3

25 2 1

26 2

27 2 2

28 1 2

29 1 1

30 1 1

Totaal aantal 
moeders:

12 14

vrijwilligers 1 3
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- Laaggelelerdheid overs2jgt verschillende domeinen. Er wordt gewerkt aan een opzet hoe dit 
in SWF integraal op te pakken 

- Het netwerk Armoede Sneek en Bolsward is in 2021 samengevoegd en kwam een tweetal 
keren online bij elkaar.  

- Het netwerk mantelzorg kwam in 2021 niet bijeen. 

- De Wmo werkgroep mantelzorg bleef fysiek vergaderen. Een van de coördinatoren 
S2pepunten informeerde de werkgroep over de stand van zaken rond 
mantelzorgondersteuning en ac2viteiten.  

Signalering  

- Het grote verloop van ambtenaren bij de gemeente doet geen goed aan de ontwikkelingen 
van de netwerken. Dit gold met name voor het netwerk laaggelelerden. 

- De inzet van ervaringsdeskundigen voor het screenen van teksten/brieven van de gemeente 
is s2l komen te liggen dit jaar, omdat er geen vragen kwamen vanuit de gemeente. Belangrijk 
om dit weer op te pakken. 
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3.2 Opbouwwerk en par2cipa2e Bolsward & buitengebied 

3.2.1 Bakje in de buurt/buurtmaaltijd 

Resultaat  

- Om in corona2jd contact te onderhouden in de buurt hebben we met de samenwerkings- 
partners van Bakje in de buurt (Kees van Kordelaar, Elkien) het afgelopen jaar maal2jden 
rondgebracht in de buurten waar veel minima(gezinnen) wonen. 

-  Rond Pasen zijn er zakjes paaseieren uitgedeeld met een kaartje met info over - en 
contactgegevens van Sociaal Collec2ef, Elkien en Kees van Kordelaar. Dit heef  geresulteerd 
in een aantal hulpvragen van inwoners.  

- In de tweede helf van 2021 zijn de maatregelen rond corona even verruimd, zodat het gelukt 
is om een buurlafel te organiseren. Deze keer in een nieuw buurtje, de Secr. Haitsmalaan. 
Elkien had gelijk2jdig daar een opruimmiddag georganiseerd en aansluitend de buurlafel. Er 
hebben 12 mensen meegegeten. Erg leuk om te zien dat bewoners die elkaar amper kenden 
met elkaar in gesprek raakten. 
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-  De geplande buurlafels die zouden volgen konden i.v.m. met de aangescherpte regels 
rondom corona niet doorgaan. 

-  Een paar dagen voor de kerst hebben we alle buurtjes die we normaal gesproken voor de 
buurlafel uitnodigen een verspakket bezorgd met een kaart erbij. Dit ging om 150 adressen. 

Aandachtspunten  

- Het in samenwerking opnieuw oppakken en door ontwikkelen van de buurlafel, bakje in de  
 buurt enz.  

- Door corona is er veel gestagneerd. We willen in 2022 heel graag uitwerken hoe we met de 
buurlafel verder willen gaan. 

Aantallen 

3.2.2 Dementievriendelijk Bolsward 

Resultaten : 

- De bestuurder van SoCo neemt vanaf 2019 deel aan de kerngroep Demen2evriendelijk 
Bolsward. Samen met partners als Alzheimer Friesland, een ervaringsdeskundige, Patyna, Erik 
Kooistra (Jumbo) en een casemanager Thuiszorg Friesland,  werd o.a. gewerkt aan een 
uitvoeringsplan voor een demen2evriendelijk Bolsward. In 2021 werkt gewerkt aan de 
oprich2ng van een Odensehuis in Bolsward.  Er werden fondsen aangeschreven, huisves2ng 
gevonden en twee coördinatoren aangetrokken. Het Odensehuis is een inloophuis voor 
mensen met beginnende demen2e en hun mantelzorgers. Er is een voorlich2ngsbijeenkomst 
geweest voor casemanagers demen2e en via de lokale nieuwsbladen is er bekendheid 
gegeven aan de komst van het Odensehuis. Het Odensehuis starle in oktober 2021. 

- Een maandelijkse column in het Bolswarder Nieuwsblad over demen2e, geschreven door 
steeds een andere partner uit de kerngroep. 

- Eind 2021 werd bekend dat het project vitale regio doorgestart wordt als 
“demen2evriendelijke regio” in het gebied Bolsward e.o. Projectleider Gerda Muller van SoCo 
neemt namens de bestuurder deel aan de kerngroep. Een van de speerpunten wordt het 
organiseren van voorlich2ngsbijeenkomsten voor inwoners, ondernemers, verenigingen. Met 
als doel het zorgen voor meer kennis en begrip voor mensen met demen2e. Zodat zij langer 
kunnen par2ciperen in de samenleving.  

Aandachtspunten  

paasac2e 120 adressen bezocht

Hulpvragen n.a.v. paasac2e 3

Buurlafel Secr. Haitsmalaan 12 eters

Kerstac2e buurlafel 150 verspakkelen bezorgd
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- Belangrijk om te zorgen voor een goede lokale inbedding van het Odensehuis; samenwerking 
met de mantelzorgondersteuning vanuit de S2pepunten , Alzheimer café enz.  
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3.2.3 Sosjaal en Sûn / By jo thús en út 

Resultaat  

- Sosjaal en Sûn (eerst onder de naam By jo thús en út) is gestart op basis van een subsidie  
 aanvraag bij ZonMw. Sosjaal en Sûn is onderdeel van het Lokale Preven2eakkoord van de  
 gemeente Súdwest Fryslân, Samen doen, Samen gezond, onderdeel Gezond ouder worden. 

- Een online stakeholdersbijeenkomst op 10 mei met de gemeente SWF en de belangrijkste 
kernpartners, waarbij alle aanwezigen aangaven welke bijdrage zij leveren en de 
inten2everklaring ondertekenden. 

-  Er is commitment voor de aanpak Sosjaal en Sûn op basis van posi2eve gezondheid en   
 ingezet op persoonsgerichte interven2es van de belangrijkste stakeholders    
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 (Seniorenpla[orm, Patyna, Thuiszorg Zuidwest Friesland, Sport Fryslân, Bibliotheek Mar en  
 Fean, Cultuur Kwar2er en later zijn nog aangehaakt Home Instead en huisartsenprak2jken). 

- Een startbijeenkomst op 17 juni met 40 aanwezigen, waarin de visie en de prak2sche   
 uitwerking goed in beeld zijn gebracht. De startbijeenkomst blijf beschikbaar als livestream. 

- De inrich2ng van het project met een kerngroep, werkgroep en klankbordgroep. Vooral de  
 klankbordgroep van ouderen is belangrijk om de wensen en behoefen van ouderen op te  
 halen en mee te nemen. 

- Er zijn vier nieuwe vrijwilligers geworven om de preven2eve huisbezoeken uit te voeren. 

- De voorbereidingen voor het uitvoeren van de preven2eve huisbezoeken zijn afgerond, 
inclusief het opstellen van de procesevalua2e en de administra2eve verwerking. 

- Nieuwsbrief Sosjaal en Sûn voor het netwerk is verspreid in september. 

- Nieuwsbrief Sosjaal en Sûn voor de stakeholders is verspreid in oktober. 

- Nieuwsberichten: een ar2kel in Groot Bolsward van november en een blog van Gea Wielinga 
in de Nijsbrief van de gemeente van december en de blog van Gea Wielinga voor FPA in 
november. 

- De Week tegen Eenzaamheid is in samenwerking met 5 organisa2es opgezet. In die week zijn 
11 ac2viteiten uitgevoerd, van een Meer Gezonde Jaren radio-uitzending, een UP! gesprek 
tussen jong en oud tot twee gezamenlijke maal2jden. 

- Uitvoering van de preven2eve huisbezoeken stond gepland voor begin november maar is 
door de situa2e rondom COVID-19 uitgesteld tot begin januari. 

- Op 20 december was een tweede netwerkbijeenkomst met 50 deelnemers vanuit de 
samenwerkende par2jen en andere (vrijwilligers)organisa2es. Naast de stand van zaken van 
het project is de app Dag!enDoen! gepresenteerd. 

- De signaleringssystema2ek met een signaleringskaart, bespreekbaar maken en doorverwijzen 
ligt klaar voor besluitvorming op 10 februari. 

- De sociale kaart ontwikkeld door de gemeente wordt verwacht in januari/februari 2022. 

- De implementa2e van de sociale kaart op ac2viteitenniveau in de vorm van Dag!enDoen! 
start in januari 2022. 

Aandachtspunten  

- De uitvoering van de deskundigheidsbevordering moet nog nader opgestart worden. 

- In verband met de verlate start van de preven2eve huisbezoeken is contact opgenomen met 
ZonMW. Het aantal uit te voeren huisbezoeken is verlaagd van 200 naar 100 ouderen, in 
combina2e met een alterna2ef aanbod.  

- Naast een overkoepelend netwerk is er nog aandacht nodig voor het vormen van lokale 
netwerken; in plaatsen waar Wijkgericht Werken is, lijkt dit netwerk kansrijk. Het opnieuw 
opstarten van netwerklunches biedt ook de mogelijkheden om de ambi2es van Sosjaal en Sûn 
verder te brengen. 
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Signalering  

- Wat vooral opvalt is het enthousiasme onder de samenwerkingspartners voor de ontwikkelde 
aanpak. De persoonsgerichte benadering, het maatwerk en de inzet op bewustwording 
spreekt aan. 

Aantallen 

 

Introduc2e By jo thús en út 5 vrijwilligers

Workshop eenzaamheid 2 vrijwilligers

Workshop eenzaamheid 7 vrijwilligers

Workshop Posi2eve gezondheid 8 vrijwilligers en 3 professionals

Training LAVA tool 8 vrijwilligers en 4 professionals

Proefgesprekken LAVA 8 vrijwilligers met 5 ouderen 
(proefpersonen)

Verbonden stakeholders 11

Deelnemers startbijeenkomst 40

Deelnemers klankbordgroep 4

Deelnemers werkgroep 
signaleringssystema2ek

11

Deelnemers netwerkbijeenkomst 50
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3.2.4 Up 

Bij het ouder worden hebben ouderen vaak steeds minder mensen beschikbaar waar ze een goed 
gesprek mee kunnen voeren over onderwerpen als  zingeving, verlies of vriendschap.   

Onze getrainde vrijwilligers schuiven aan bij bestaande groepen en nodigen ouderen uit om met 
elkaar in gesprek te gaan en tot verdieping van vragen en thema’s te komen. 

Resultaat 

- Er zijn 4 vrijwilligers getraind in de UP! methode. Door corona liggen de ac2viteiten   
 grotendeels s2l. Wel was er regelma2g telefonisch/mail contact. Voor de zomer was er  een  
 eerste fysieke bijeenkomst voor de vrijwilligers.  

-  Vanuit  de UP! organisa2e zijn er een aantal digitale bijeenkomsten voor de gespreksleiders 
georganiseerd. Deze werden door de deelnemers als zeer posi2ef ervaren.  

-  Er heef 1 telefonisch groepsgesprek plaatsgevonden (UP! aan de lijn), begeleid door één van  
 de vrijwilligers. 

Aandachtspunten  
- De contractperiode met UP! loopt in oktober af. We zijn in overleg met de landelijke   
 organisa2e over een doorstart van de Up! gesprekken. 

Aantallen 

-   UP! Aan de lijn; 6 deelnemers. 

- 1 Intervisiebijeenkomst met onze 4 vrijwillige gespreksleiders. 

- 1 Zomerac2viteit voor mantelzorgers, geleid door 1 gespreksleider (20 juli). 

-  Er hebben 3 UP gesprekken in Woudsend plaats gevonden. 

-  In het tweede half jaar zijn er 4 intervisiebijeenkomsten geweest met de vrijwilligers.  

3.2.5 Ouderenwerk Bolsward e.o. 

Resultaat 

-             Alle fysieke ac2viteiten lagen in het eerste half jaar van 2021 s2l. Er is veel geïnvesteerd in het 
onderhouden van contact met o.a. de ouderenbonden.  

- In de klankbordgroep van het project Sociaal en Sûn zilen betrokken vertegenwoordigers  
 van de ouderenbonden uit ons hele werkgebied.  

- De werkgroep “dag van de ouderen Wûnseradiel” is begonnen met de voorbereidingen van  
 een dag van de ouderen in oktober in Makkum en Witmarsum. De werkgroep (bestaande uit  
 lokale ouderenbonden, Patyna en Sociaal Collec2ef) probeert eind augustus weer fysiek bij  
 te overleggen. Tot dan verliep contact telefonisch of per mail. 
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- De werkgroep rond de dag van de ouderen “Wunseradiel” is uiteindelijk tot het besluit 
gekomen dat het laten door gaan van de dag van de ouderen niet haalbaar was. Patyna 
hanteerde nog hele strenge regels in haar ruimtes en de ar2esten hadden nog geen repe22es 
gehad en konden op deze termijn niet optreden. De hoop is dat het in 2022 weer mogelijk zal 
zijn om een dag van de ouderen in “Wunseradiel” te organiseren.  

-  Het is niet gelukt om fysiek weer te overleggen met de OSO. De afspraken waren ingepland 
maar de oplopende besmeongscijfers en later de lock down gooiden wederom roet in het 
eten.  

- De theater werkgroep (afvaardiging van alle bonden in Bolsward) is eind september bij elkaar 
geweest en heef een datum gepland in 2022 (6 april) om weer een theateravond voor 
senioren uit de hele gemeente te organiseren. Alle voorbereidingen zijn toen gedaan; Marne 
theater geboekt en de ar2est. Door alle corona perikelen is het daar bij gebleven. Het is 
spannend of het lukt om 6 april 2022 door te laten gaan.  

Aandachtspunten  

-       In het gebied Bolsward e.o. is er al2jd ouderenwerk geweest. Dit is niet in de hele gemeente 

zo. We verwachten dat door de uitbreiding van middelen in 2022 het programma “ gezond    
ouder worden “ uitgevoerd zal worden binnen de gemeente. Twee (nieuw aan te stellen) 
opbouwwerkers 60+ zullen hierbij de sociale basis voor ouderen ontwikkelen en versterken. 
Zodat er voldoende voorzieningen , ac2viteiten en ontmoe2ngsplekken zijn voor ouderen. 

3.2.6 Netwerken Bolsward en buitengebied 

Resultaten 

- Het netwerk Armoede  is 3 keer digitaal bijeen geweest. De deelnemers vonden het preog 
om elkaar zo toch te spreken en ontwikkelingen en signalen te delen. 

-  De regiegroep kwam 1 keer bij elkaar.  

- In september heef er een bijeenkomst van Sociaal Domein Koudum plaats gevonden.  

Aandachtspunten  

- In de komende 2jd zal er weer gekeken worden naar de meerwaarde en func2e van de 
verschillende netwerken: wat zijn de resultaten, zilen de juiste par2jen om tafel, wordt er    
gewerkt aan een gezamenlijk doel? 

Signalering  

- Hoewel de netwerken af en toe ter discussie staan, blijkt vooral in 2jden dat we elkaar niet zo 
vaak tegenkomen dat het onderling contact binnen de netwerken erg wordt gewaardeerd. En 
dat het vooral belangrijk is om elkaar bij te blijven praten over ontwikkelingen binnen de 
organisa2e of een bepaald gebied. 

Aantallen 
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3.2.7 Vitale Regio 

Resultaten 

- Het project Vitale Regio is per 1 juli 2021 beëindigd. De gemeente heef besloten om de 
uitvoering van Vitale Regio door te laten lopen onder de naam Demen2evriendelijk Sudwest   

- (onderdeel van het programma gezond ouder worden) en een nieuwe overeenkomst over het 
projectleiderschap aan te gaan t/m 31 december 2021.  

- De werkgroep Vitale Regio zal (onder een andere naam) ook na 1 juli blijven bestaan.  

- Er komt een nieuw Alzheimer Café: Alzheimer Café Súdwest , een ‘reizend’ Alzheimer Café 
dat wisselend georganiseerd zal worden in Koudum en Stavoren. Alzheimer Café Súdwest 
heef op 5 oktober de deuren geopend in Koudum met 15 bezoekers.  

- Er is een ar2kel geplaatst over de opening op de website van Alzheimer Nederland hlps://
www.alzheimer-nederland.nl/regios/friesland/nieuw-reizend-alzheimer-cafe-sudwest-
fryslan . Ook de krant Groot Sneek heef de opening opgepakt.   

- Naast de werkgroep met professionals zijn er 4 vrijwilligers ac2ef in het Alzheimer Café. De 
bijeenkomsten in november en december zijn vanwege corona geannuleerd.  

- Een sportvereniging stelt zijn kan2ne 2x per maand beschikbaar als start en eindpunt met 
een kopje koffie voor de wandel-/beweeggroep voor mensen met demen2e en hun 
mantelzorger.  

Aandachtspunten 

- Het onder de aandacht brengen van ac2viteiten bij de doelgroep. 

- Het vinden van voldoende vrijwilligers. 

- Het behouden van vrijwilligers gedurende de periode dat ac2viteiten nog niet kunnen 
worden gestart in verband met corona en een concrete startdatum nog niet bekend is.  

Aantallen 

bijeenkomsten 

Netwerk armoede (Sneek en Bolsward gezamenlijk digitaal) 3

Regiegroep (digitaal) 1

Sociaal Domein Koudum 1

Bijeenkomsten 
Alzheimer Café Súdwest

1

Aantal nieuwsbrieven 4

Betrokken vrijwilligers 4
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3.2.8 Mijn Huis Op Maat 

Resultaten 

- Er is besloten om de uitvoering te verplaatsen naar het najaar, in Koudum e.o., zodat er weer 
huisbezoeken plaats kunnen vinden i.p.v. alleen telefonisch contact. Ondanks dat er nog geen 
start is gemaakt met Mijn huis op Maat, blijven de vrijwilligers zeer enthousiast en  
gemo2veerd!  

-         De vrijwilligers hebben meerdere trainingen gevolgd. O.a. hierdoor hebben ze op meerdere 
vlakken veel kennis opgedaan welke ze mee kunnen nemen in de gesprekken en adviezen 
met de bewoner (o.a. brand- en inbraak preven2e, financiering, gespreksvoering, 
woningaanpassingen en technologie).  

- Eind oktober zijn de eerste brieven verstuurd naar inwoners van 70 jaar en ouder in Koudum 
die nog zelfstandig wonen. Vanwege de ontwikkelingen rondom corona kon er nog geen start 
worden gemaakt met de huisbezoeken en ligt de uitvoering s2l. 

Aantallen 

- Er zijn 5 vrijwilligers betrokken bij Mijn Huis Op Maat. 

- Er zijn 100 brieven verstuurd. N.a.v. de brieven zijn er 6 aanvragen binnengekomen voor een 
huisbezoek van een vrijwillig woonadviseur. Mogelijk speelt corona een rol en durven mensen 
nog geen huisbezoek aan. 

3.2.9 Sociaal Vitaal Bolsward 

Resultaat  

-     Sport Fryslân is verantwoordelijk voor de coördina2e en uitvoering van dit project. Een van de 
opbouwwerkers van Sociaal Collec2ef is nauw betrokken geweest bij de planning en 
voorbereiding. Sociaal Collec2ef organiseert bijeenkomsten gezondheidsvoorlich2ng voor de 
deelnemers. 

-  Door corona is de start van Sociaal Vitaal echter afgeblazen en verschoven naar eind oktober. 
Er zijn 3 groepen gestart met lessen. 

- Er is een vacature opgesteld voor het werven van vrijwilligers voor het bezoeken van 
inwoners via de huis aan huis benadering en het ondersteunen bij het afnemen van een 
fitheidstest.  

- Het bleek las2g om voldoende vrijwilligers te vinden. Op de vacature hebben 2 vrijwilligers 
gereageerd. De overige vrijwilligers zijn geworven door Sport Fryslân bij het CIOS.  

Bezoekers 19

 
Rapportage 2021 - S2ch2ng Sociaal Collec2ef - Pagina  van 54 60



 Vanuit Sociaal Collec2ef is in december de eerste bijeenkomst gezondheidsvoorlich2ng 
(stoelyoga) georganiseerd.  

Aandachtspunten 

- Veel ouderen zijn nog erg voorzich2g en durven niet goed deel te nemen aan groepsac2viteiten.  

3.2.10  Opbouwwerk Buitengebied  

Resultaten: 

- Er zijn verschillende gesprekken geweest met dorpsbelang Heeg om te onderzoeken op welke 
manier de sociale basis in Heeg versterkt kan worden; door een S2pepunt, een 
dorpsbemiddelaar, een centraal contactpunt. Uiteindelijk bleek er binnen het dorpsbelang 
onvoldoende draagvlak voor een dergelijk traject. 

- Vanuit de gemeente zijn verschillende projecten om de sociale basis te versterken; de pilot 
Wijkgericht werken, de aanpak Vitaal ouder worden en in Bolsward e.o. het project Sosjaal en 
Sûn. Medewerkers van Sociaal Collec2ef par2ciperen ac2ef mee in deze pilots en projecten.  

Doel hierbij is dat inwoners elkaar helpen en ondersteunen bij zaken als vervoer, ontmoe2ng, 
papierhulp enz.  

- In Scharnegoutum is een opbouwwerker ingezet om te bemiddelen bij een klacht van een 
inwoner over overlast gevende jongeren. Er is gesproken met buurtbewoners en de betrokkene 
en daarmee input gegeven aan de gemeente voor een verdere aanpak.  

- Er zijn voorbereidingen getroffen en er is een planning gemaakt voor het bezoek van het 
opbouwwerk aan dorpshuizen, met als doel kennis te maken met de ac2viteiten en aanbod van 
de dorpshuizen en zorgen dat het aanbod van Sociaal Collec2ef en kernpartners 
(mantelzorgondersteuning, papierhulp, aanbod rond ontmoe2ng ) bekend en benut wordt. 
Onderzocht zal worden of er een aanbod is voor jeugd en er wordt ondersteuning aangeboden bij 
het ontwikkelen van een 2enerhonk of een ac2viteitenaanbod. 

3.2.11. Wijkgericht werken 

- Heeg: In Heeg zijn diverse gesprekken gevoerd met vrijwilligersorganisa2es en kerken om meer 
zicht te krijgen op de ac2viteiten in het voorveld. 

- Wijkgericht Werken is gestart in Heeg; met de pilot wijkgericht werken is een kernteam gevormd 
vanuit de huisartsenprak2jk met thuiszorg, gebiedsteam en Sociaal Collec2ef. De inzet is om de 
samenwerking en afstemming te versterken. De huisartsenprak2jk zet in op een pilot Welzijn-op-
recept. Het kernteam is gestart met de training Posi2eve Gezondheid en  is gestart met een 
casuïs2ekbespreking, ter voorbereiding op Welzijn op Recept. 
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- Witmarsum: Er zijn 3 bijeenkomsten geweest waarbij onderzocht wordt welke ac2viteiten en 
ini2a2even aanwezig zijn in het dorp. Ook hier is de training posi2eve gezondheid gestart.  

- Nijland: de opbouwwerker en de projectleider van Sosjaal en Sûn maken dele uit van deze pilot. 
Er zijn 3 bijeenkomsten geweest. De opbouwwerker heef o.a. een gesprek gevoerd met het 
dorpsbelang als extra ac2e om de betrokkenheid van bewoners bij het project meer te borgen. 
Daarnaast wordt er een koppeling gemaakt met het project Sosjaal en Sûn en gezond ouder 
worden.  De cursus posi2eve gezondheid moet nog worden gestart. 

3.2.12. Simmer yn Súdwest 

Begin juni werd Sociaal Collec2ef benaderd door de gemeente met het verzoek samen met Sport 
Fryslan,  Akte 2 en de Groen/Grijs bus een aanbod te organiseren voor gezinnen met een 
bijstandsuitkering. Dit ter vervanging van het vakan2ehuisje dat in pre corona2jden werd 
aangeboden.  

De maand juni en de eerste 2 weken van juli was het voor het team alle hens aan dek om de 
ac2viteiten voor te bereiden. Er werd door Sociaal Collec2ef een communica2emedewerker 
aangesteld die er voor zorgde dat de samenwerking en afstemming goed verliep en er een goede 
PR-campagne werd uitgezet.  

Sociaal Collec2ef zele in op het zorgen voor een vakan2egevoel door het organiseren van een 
buurtcamping. Hier konden inwoners elkaar ontmoeten, met hun gezin op de foto, mee 
drummen met een workshop van Jan en kinderen konden naar hartenlust spelen en knutselen. 

Simmer yn Súdwest is een groot succes geworden. Totaal hebben 1400 inwoners (volwassenen 
en kinderen) mee gedaan aan de buurtcamping.  

De verslaglegging van Simmer yn Súdwest wordt separaat aangeleverd in bijlage 1.  
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4. Conclusie en vooruitblik 2022
  

Samenvalend kunnen we zeggen dat het eerste Corona jaar geheel in het teken stond van het 
omschakelen naar een nieuwe werkwijze aangepast aan de Corona richtlijnen: online, op afstand, 
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mensen informeren, outreachend benaderen, de communica2e aanpassen.  Met als doel inwoners te 
blijven bereiken en ondersteunen en hen b.v. s2muleren te bewegen (het wandelboekje) en elkaar te 
ontmoeten. In 2021 daarentegen was er meer gewenning aan de nieuwe situa2e en had het team 
geleerd zich snel aan te passen aan nieuwe maatregelen of versoepeling van de richtlijnen. De focus 
bleef op het welzijn en welbevinden van (kwetsbare) inwoners, de manier waarop daar aan gewerkt 
werd veranderde voortdurend, aangepast aan de richtlijnen. Geen voorstellingen en bijeenkomsten 
voor mantelzorgers in de winter maar wel uitgebreide nieuwsbrieven en een heerlijk kerstpakket dat 
erg gewaardeerd werd. Huis aan huis langs de deuren met een verspakket  in bepaalde wijken in 
Bolsward om op deze manier contact te houden met inwoners. We plaatsten kerstbomen in 
Lemmerweg West waar mensen versieringen met eigen teksten konden hangen en elkaar ontmoeten. 
We bedachten dat we de fysieke ac2viteiten vooral in de zomer moesten organiseren, als de 
maatregelen versoepelden en er weer meer kon. Mantelzorgac2viteiten werden naar het voorjaar of 
de zomer verplaatst en Simmer yn Sudwest dat op verzoek van de gemeente werd georganiseerd 
voor minimagezinnen,  was een groot succes en werd goed bezocht. 

Er is in 2021 hard gewerkt aan de taakvolwassenheid en zelfstandigheid van het team. Er zijn 
vakgerichte teams, zoals het team Jongerenwerk en het team S2pepunten. De twee subteams Sneek 
en het team Bolsward/Buitengebied werken samen als integraal team jongerenwerk, opbouwwerk en 
S2pepunten vanuit de behoefe en signalen in het betreffende gebied, buurt, wijk of dorp. In het 
brede team staat de verbinding tussen de collega’s en werksoorten onderling centraal. Er wordt van 
elkaar geleerd en gemeente-breed gekeken naar signalen, gemeentelijke programma’s en visie. We 
zijn er alert op dat de verschillende projecten die inmiddels zijn ontwikkeld (MDT, Dag en Doen, 
Sosjaal en Sun, Meedoenbalie) goed aansluiten en verbinding hebben met de reguliere werksoorten 
en elkaar versterken.   

In de tweede helf van 2021 werd steeds duidelijker dat de gemeente onze signalen over te weinig 
forma2e opbouwwerk en jongerenwerk zeer serieus nam en op zoek was naar mogelijkheden om 
voor Sociaal Collec2ef meer financiële middelen te realiseren. We waren blij met het goede nieuws:  
SoCo gaat groeien! Volgend jaar kunnen we aan de slag met onze signalen en speerpunten!  

Tijdens de gesprekken met beleidsmedewerkers gingen de principes en uitgangspunten van het 
lokaal preven2eakkoord en de basisvoorwaarden voor posi2eve gezondheid steeds meer voor ons 
leven. Met het team zochten we naar een nieuw begrippenkader om deze basisvoorwaarden te 
vertalen in de prak2jk: Zinvolle relaAes? Het is precies dat wat willen we bereiken met onze Up!
gesprekken !  Financieel gezond? Dat is onze gerichtheid als het gaat om de inzet van de sociaal 
raadsvrouw, de papierwinkel en het netwerk armoede.  

Met de aanstelling van een projectleider Sosjaal en Sun, Gezond ouder worden en Welzijn op Recept 
kwamen de gemeentelijke gezondheidsprogramma’s nog dichter op de werkvloer en gaf het rich2ng 
aan de uitvoering. Uitgangspunten bleven daarbij al2jd: 

1. Aansluitend bij en samenwerkend met de doelgroep

2. Integraal en planma2g werken

3.    Werken vanuit netwerkvorming en verbindingen  

4.    Samenwerking en afstemming zoeken met kernpartners

5.    Het lokaal preven2ebeleid als algemeen kader

In overleg met gemeente is het jaarwerkplan 2022 tot stand gekomen. Uitgangspunt hierbij is de 
gemeentelijke gezondheidsnota. Vanuit de hierin beschreven visie en speerpunten zal een 
gebiedsgerichte aanpak komen.  Door een goede analyse van de betreffende gebieden en het 
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meenemen van signalering uit het werkveld zal duidelijk worden wat er per gebied nodig is aan inzet, 
ac2viteiten en aanbod.  

In ons jaarwerkplan beschreven we aan welke speerpunten we willen werken in 2022 en wat we gaan 
ontwikkelen. Een kleine samenvaong: 

• Voor de jongeren in Súdwest-Fryslân willen we met extra jongerenwerkers werken aan 
voldoende ontmoe2ngsplekken voor jongeren in 2enerhonken in buurten, wijken en dorpen. 

• Er zijn o.i. onvoldoende ontmoe2ngsplekken in met name Bolsward en Sneek. Voor oud en 
jong. Om koffie te drinken of naar yoga te gaan, waar een kidsclub is en waar je geholpen 
wordt met een las2g formulier. 

• Voor jongeren die in aanraking komen met jus22e willen we het programma Waarschuwing 
Uit de Bajes ontwikkelen.  

• We willen een aanpak ontwikkelen voor jongeren in keten en caravans met als doel hen te 
s2muleren zich in te zelen voor hun omgeving.  

• We willen bijdragen aan het ontwikkelen van een levendige buurt of dorp: waar mensen 
elkaar kennen en helpen en waar van 2jd tot 2jd iets leuks gebeurd (Sport, muziek, een 
maal2jd) 

• Meer ondersteuning voor (kwetsbare) mensen die vrijwilligerswerk willen doen. 

• Er is buurtbemiddeling nodig in een vroeg stadium waardoor escalerende ruzies voorkomen 
worden. 

• In Sneek willen we graag een klussendienst ontwikkelen voor ouderen; voor de tuin en de 
klusjes in huis.  

• We willen met het opbouwwerk aan de slag in de wijk “het Eiland” waar woningen 
afgebroken of gerenoveerd worden en waar inwoners vragen hebben en wellicht zorgen. 
Belangrijk om hen goed te informeren, zorgen dat ze elkaar ontmoeten en hun wensen 
kunnen uitspreken.  

• An2ciperend op de gebiedsgerichte aanpak willen we de werkwijze van “Nieuwe Buren” in 
Lemmerweg West ook in andere wijken (Noorderhoek, Sperkhem, Lemmerweg Oost) 
“uitrollen”. Met als belangrijkste elementen: een krach2g kernteam per wijk bestaande uit 
o.a. Opbouwwerk, Jongerenwerk, woningcorpora2es, Sport en Cultuur en gemeente. Deze 
par2jen werken nauw samen met inwoners, vrijwilligers en professionals en zijn zichtbaar 
aanwezig in de wijk. Door contact te leggen, ac2viteiten en voorlich2ng te organiseren met 
inwoners ontstaat er levendigheid in de wijk. Mensen leren elkaar kennen, maken een 
praatje , helpen elkaar en weten beter waar ze hulp kunnen krijgen.  

• In 2022 gaat de aanpak tegen eenzaamheid (Sosjaal en Sun) in de omgeving van Bolsward 
echt van start. Aan minimaal 200 ouderen wordt een preven2ef huisbezoek afgelegd. Met 
behulp van de “Lava-kaartjes” denken ouderen na over hun rela2es, financiële situa2es, 
huisves2ng en gezondheid en maken daarin bewuste keuzes. 

• Met twee Opbouwwerkers 60+ start het programma Gezond ouder worden in Sneek en het 
Buitengebied. Om te zorgen dat er een goede sociale basis is voor ouderen. Waardoor er 
voldoende informa2e en ondersteuning in de buurt is, gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
en te bewegen en van waarde te zijn in de samenleving. 

Inmiddels weten we dat er extra middelen beschikbaar zijn om met de gemeente samen te werken 
aan het ontwikkelen van gebiedsgerichte plannen. Hiervoor zal een projectleider gebiedsgericht 
werken worden aangesteld die met de verschillende partners per gebied plannen ontwikkeld en 
uitvoert.  

Het jaar 2022 zal voor Sociaal Collec2ef het jaar worden van de schaalvergro2ng. We zullen opnieuw 
kijken naar de samenstelling en exper2se binnen de werksoorten en teams en inzelen op 
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deskundigheidsbevordering en teambuilding. Daarnaast vraagt de bedrijfsvoering aandacht: we zijn 
op zoek naar een centrale loca2e in Sneek met flexplekken voor medewerkers en huisves2ng voor de 
direc2e en ondersteunende diensten. Maar bovenal willen we dichtbij en zichtbaar blijven voor 
inwoners: in dorps en buurthuizen, Mul2 Func2onele Centra, bij verenigingen, in de bibliotheek en 
vooral op straat, in de wijk en het dorp.  

We hopen dat we u met deze rapportage voldoende geïnformeerd hebben en willen graag een en 
ander toe mondeling toe lichten in een gesprek. 

Jannie de Vries 

Directeur Bestuurder  

S2ch2ng Sociaal Collec2ef 

d.d. 21-4-2022 
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