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Voorwoord
De kracht van sociaal werk en solidariteit

Wat kan de wereld er in een korte tijd anders uitzien… 
We kijken terug op een jaar waarin de coronacrisis 
ons dagelijks leven beheerste en voor een groot deel 
bepaalde wat we deden, hoeveel vrijheid we hadden  
en waar we ons zorgen over maakten. Aan het begin  
van de coronacrisis, begin maart 2020 dachten we in 
maanden en keken uit naar de zomer. Maar helaas  
na een redelijk rustige zomer stond het najaar in het 
teken van de tweede coronagolf en volgde een harde 
lockdown in december 2020.

We zijn nu ruim een jaar verder en realiseren ons dat de 
gevolgen in het sociaal domein omvangrijk en voor een deel 
blijvend zijn. Er zijn het afgelopen jaar diverse rapporten 
uitgebracht die wijzen op het risico van een verdere twee-
deling in de samenleving, mogelijke polarisering en die 
aangeven dat de gevolgen voor kwetsbare inwoners nog 
groter zijn dan voor anderen. Het belang van omzien naar 
elkaar is actueler dan ooit. De coronacrisis heeft kwets-
bare groepen hard geraakt en daarnaast nieuwe groepen 
kwetsbaar gemaakt.

Tevens heeft onderzoek van Erasmus School of Economics 
aangetoond dat Sociaal werk, uitgedrukt in euro’s, maat- 
schappelijk rendabel is. Het levert meer op dan het kost. 
Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering 
van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeids-
aanbod en een betere kwaliteit van leven. Juist in deze tijd 

heeft sociaal werk haar waarde laten zien.  
Sociaal werkers houden het contact met  
ouderen die eenzaam zijn en het contact  
met de buitenwereld dreigen te verliezen.  
Ze stimuleren inwoners om mee te doen en  
zich in te zetten voor anderen. Ze spreken  
de taal van jongeren die dreigen af te haken  
en zetten zich in voor inwoners met schulden. 
Kortom, zij hebben laten zien dat sociaal werk er 
nu nog meer toe doet! Ik ben trots op de inzet 
van onze professionals en op hun creativiteit, 
betrokkenheid en flexibiliteit in coronacrisistijd.

We hebben het afgelopen jaar ook veel mooie 
dingen zien ontstaan. De crisis stimuleerde 
mensen om elkaar bij te staan en daarvoor 
praktische oplossingen te bedenken. Er werd 
voor anderen gekookt, boodschappen gedaan, 
honden uitgelaten, kaarten gestuurd, kinderen 
opgevangen, buitenactiviteiten georganiseerd, 
bijles gegeven, etc. En laten we niet vergeten de 
slag die we hebben gemaakt met digitalisering  
en elkaar online ontmoeten.

Ik wens u veel leesplezier.

Greet Bouman,
directeur/bestuurder Stimenz
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Werkgebied en diensten

Ons werkgebied in 2020 bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Harderwijk, 
Nunspeet, Oldebroek, Putten, Renkum en Voorst. Daarnaast wordt voor diverse projecten en enkele 
specifieke diensten samengewerkt in andere gemeenten. Zo voert Stimenz diensten uit voor Art.1 
Noord Oost Gelderland voor de 22 gemeenten in de veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland.

We zetten ons in voor adequate oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken en heel concreet: 
onze sociaal werkers werken daar waar het gebeurt, waar de inwoner is, in de buurt! Samenwerking en 
partnerschap voorop, allereerst met de inwoner maar ook met partners en gemeenten. Samen komen we 
verder en we kunnen we actuele thema’s het hoofd bieden en goed inspelen op vragen van gemeenten. 
Onze drie programmalijnen volgen de vraag of behoefte van de inwoner.

• participeren en inspireren
• opvoeden en opgroeien
• gezond en wel

• armoede en schulden
• kind en scheiding
• relatie en huwelijk
• jeugd en opvoeding
• eenzaamheid
• ouderworden

• diversiteit in dienstverlening
• maatwerk per gemeente
• preventie
• samenwerking en partnerschap
• van individueel naar collectief
• inzet sociaal raadslieden in de keten
• schuldhulpverlening
• integratie statushouders

Programmalijnen

Thema’s

1

2

Aantal inwoners:
circa 521.740

Dienstverlening 
en innovatie3

 172	 medewerkers

 800 vrijwilligers

 48 stagiaires

Actief op de 
Veluwe en  
in Gelderland
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Onze combinatie van individuele hulpverlening 
én werken aan welzijn draagt bij aan de 
beweging van ‘zorgen voor naar zorgen dat’. 
Uitgangspunten van Positieve Gezondheid, 
ABCD en Welzijn op Recept zijn in onze visie 
verankerd. Wij bieden een vangnet waar 
nodig en zorgen ervoor dat de (tijdelijke) 
ondersteuning de inwoner versterkt. Alle 
professionals en vrijwilligers van Stimenz 
werken vanuit de visie van onze organisatie. 
De visie van Stimenz wordt verbeeld in het 
lemniscaat hiernaast.

Het laat de beweging zien die wij met ons werk en 
in de samenwerking met onze partners tot stand 
willen brengen. Van tijdelijke ondersteuning waar 
nodig, naar eigen kracht en samenkracht. Van een 
individuele aanpak naar een collectieve aanpak met 
inzet van netwerken en inwoners.

Professionals en inwoners komen samen tot  
mooie, werkbare oplossingen die bijdragen aan  
een krachtige sociale basis met onderlinge 
verbanden die tegen een stootje kunnen. Een 
verbonden samenleving waarin begrip is voor 
elkaar en iedereen tot zijn recht kan komen.

Werken vanuit visie
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Ontwikkelingen in het werkgebied

De gemeenten in ons werkgebied zijn de afgelopen jaren voor grote uitdagingen komen te staan 
in het sociaal domein. Er zijn forse tekorten bij zowel de Wmo als bij de Jeugdwet. De coronacrisis 
zorgde daarnaast voor een extra druk op zowel dienstverlening aan de inwoners als op financiën.
Wij ondersteunen de gemeenten door het uitvoeren van verschillende werkzaamheden. 
Gemeenschappelijk noemer is dat het opdrachten betreft in het Sociaal Domein. Het vertrekpunt 
is de inwoner. Ons doel is steeds zo goed mogelijk aan (blijven) sluiten bij de behoefte van de 
inwoners en daarbij de doelstellingen van de betreffende gemeente te realiseren.

Apeldoorn
In Apeldoorn hebben we in 2020 een start 
gemaakt met Buurtgericht werken. Met deze 
aanpak zijn we in staat om met onze partners 
welzijn, de primaire doelgroep van de algemene 
voorzieningen adequaat te ondersteunen in of op 
weg naar zelfredzaamheid of samenredzaamheid 
en participatie. Buurtgericht werken heeft veel 
betekenissen, in het kader van Stimenz en haar 
partners betekent het in Apeldoorn:
• Interdisciplinair/ integraal samenwerken met  

de buurt als focus;
• Hulpvragen normaliseren;
• Sociale basis versterken en werken aan inclusie: 

algemeen en preventief als uitgangspunt;
• Werken in een T-profiel, generalistisch en 

integraal samenwerken vanuit een specialisme;
• Optimale mix individueel en collectief.

planning beëindigd. Verder heeft Lumens haar 
opdracht rond jeugd- en jongerenwerk om 
haar moverende redenen beëindigd. Vanaf dat 
moment coördineren het Huis van Renkum 
en Stimenz de werkzaamheden en voeren het 
jeugd- en jongerenwerk in nauwe samenwerking 
uit. Verder neemt Stichting Onderdak deel 
aan de netwerksamenwerking en wordt nauw 
samengewerkt met de gemeente.

In gemeente Ede zijn er veel ontwikkelingen 
in het sociaal domein. Rode draad daarin is 
preventie en in dat kader vond verkenning van 
het ‘Kavelmodel’ plaats. Een model waarbij de 
focus ligt op gezondheid en gezondheidspreventie 
als een basisprincipe voor de inrichting van de 
samenleving. Onder meer conform de visie van 
Positieve Gezondheid en Welzijn op Recept. 
Daarnaast is het actieprogramma Versterken 
Sociale Basis gestart, daarbinnen werkt Stimenz 
mee aan de verschillende actielijnen. Verder 
is in 2020 het koploperschap Onafhankelijke 
Inwonersondersteuning (OIO) na aanbesteding 
gegund aan Stimenz. Stimenz verankert de 
samenwerking met informele organisaties aan 
de onafhankelijke inwonerondersteuning. Verder 
voert Stimenz het jeugdmaatschappelijk werk en 
het maatschappelijk werk (in samenwerking met 
Opella) uit.

In juli 2020 heeft de gemeente Apeldoorn de 
subsidietender voor het sociaal werk in de 
Apeldoornse stadsdelen afgerond. Daarmee 
zijn de rollen en de verantwoordelijkheden van 
de welzijnsorganisaties duidelijk gekaderd. Met 
ingang van 1 januari 2021 is er per stadsdeel één 
organisatie hoofdaannemer die samenwerkt met 
de andere organisaties, de onderaannemers. 
In Zuidoost wordt MEE de hoofdaannemer. 
In de stadsdelen Noordoost, Noordwest en 
Zuidwest is Stimenz hoofdaannemer. De nieuwe 
werkwijze betekent vooral duidelijkheid voor de 
onderlinge samenwerking en verantwoording 
naar de gemeente. Vanuit deze rol zullen we onze 
buurtgerichte aanpak inzetten en mede vorm geven 
aan de netwerksamenwerking binnen Samen055.

Regio West Veluwe en Voorst
In Renkum is de netwerksamenwerking 
RenkumvoorElkaar gewijzigd. De coördinerende 
rol van Participe is in de zomer van 2020 conform 
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Binnen het thema financiën en schulden zijn we in 
Barneveld gestart met voorbereidingen voor het 
uitvoeren van Budgetchecks en verkenning van de 
financiële ondersteuning die wij aan inwoners van 
Barneveld kunnen bieden.

In de gemeente Voorst staat vroegsignalering 
van schulden op de agenda. De gemeente is 
onder andere gestart met het Financieel Advies 
Team (FAT). Twee sociaal werkers van Stimenz 
nemen deel aan het team en bieden advies, 
budgetbegeleiding, ondersteuning op financieel  
en psychosociaal gebied.

Regio Noord Veluwe
Op het gebied van problematische schulden 
wordt steeds preventiever met veel partners 
samengewerkt om betalingsproblemen en schulden 
in een vroeger stadium in beeld te krijgen en hulp 
aan te bieden. In de regio Noord Veluwe zijn vorig 
jaar de gemeenten Oldebroek, Putten, Harderwijk, 
Elburg en Nunspeet actief aan de slag gegaan met 
de vroegsignalering van betalingsachterstanden 
bij inwoners. Dit vooruitlopend op de wijziging 
in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
(per 01-01-21). De maatschappelijk werkers en 
de sociaal raadslieden van Stimenz leveren een 
belangrijke bijdrage aan ketensamenwerking 
rondom financiën en schulden. Ook hebben zij een 
actieve rol in de verschillende financiële cafés en 
trefpunten. Daarnaast werkt het maatschappelijk 
werk met ketenpartners samen op verschillende 
thema’s in diverse projecten die bijdragen aan de 
ondersteuning van inwoners.

Huiselijk geweld
In de gemeenten op de Noord Veluwe staat huiselijk 
geweld en kindermishandeling hoog op de agenda. 
De algemeen maatschappelijk werkers van Stimenz 
komen ook achter de voordeur en signaleren 
huiselijk geweld. Zij kunnen zo nodig voor advies  
en ondersteuning een beroep doen op collega’s die 
zijn opgeleid tot aandachtsfunctionarissen huiselijk 

geweld. Deze adviseren collega’s onder andere bij 
vragen of dilemma’s rondom huiselijk geweld en 
over het inzetten en volgen van de meldcode en/of 
bij zorgen over een kind, volwassene of oudere.



88
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Sociaal werk in coronatijd

Toen half maart de lockdown een feit werd hebben we er alles aan gedaan om bij te dragen aan 
het inperken van de uitbraak van het corona. Al onze locaties waren daarom tijdelijk gesloten en 
dat gold ook voor de jongerencentra en de ontmoetingsplekken in Apeldoorn. Ook alle (groeps)
activiteiten, bijeenkomsten en trainingen werden afgelast.

Onze dienstverlening ging volop door maar dan 
aangepast aan de richtlijnen van het RIVM en 
op basis van het feit dat ons werk als cruciaal 
beroep werd aangewezen waardoor wij meer 
mogelijkheden hebben voor direct contact. De 
basisdienstverlening bleef overeind. Daarnaast 
werd actief gekeken naar mogelijkheden om op 
andere manieren hulp en ondersteuning aan 
kwetsbaren in de samenleving kunnen bieden.

De sociaal werkers van Stimenz vonden 
alternatieven, combineerden werk met thuis en 
vonden online en ‘beeldbellend’ een weg in deze 
crisis. Dagelijks zagen we hun betrokkenheid, 
daadkracht en inventiviteit. Zij maakten zorgvuldige 
overwegingen, daar waar fysieke ontmoeting nodig 
was kozen ze voor deze vorm. Bijvoorbeeld als 
er sprake was van risico of het ontstaan sociale 
problemen.

Op de langere termijn is nog veel onzekerheid 
over de economische en sociale gevolgen van de 
pandemie. De crisis laat ons het belang zien van 
blijven investeren in de kwaliteit van gemeen-
schappen en onze samenleving. Juist in coronatijd 
heeft sociaal werk haar waarde laten zien. In 
de dagelijkse praktijk dragen professionals van 
Stimenz, samen met gemeenten, ketenpartners, 
inwoners en vrijwilligers, bij aan een stevige sociale 
basis waarmee we bovendien het hoofd kunnen 
bieden aan de gevolgen van de coronacrisis.

Tot slot. Laten we de positieve effecten niet 
vergeten. We zagen het afgelopen jaar veel mooie 
dingen ontstaan. Inwoners die voor elkaar klaar 
stonden door om te zien naar elkaar, even een 
kleine klus te doen, kinderen op te vangen, contact 
te leggen en te houden met ouderen en alternatieve 
activiteiten op te zetten voor jongeren. Er ontstond 
saamhorigheid en nieuwe verbindingen werden 
gelegd. En dat alles draagt bij aan een sociale 
samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Kwetsbare samenleving
De coronapandemie heeft laten zien hoe kwetsbaar 
onze samenleving is. In het rapport ‘Een jaar met 
corona’ [3 maart 2021] concludeert het SCP dat de 
coronapandemie niet alleen grote gevolgen heeft 
voor de volksgezondheid en de economie, maar  
ook voor de maatschappij.

De sociaal-maatschappelijke effecten van deze 
crisis, als psychische druk en eenzaamheid, zijn 
nu al zichtbaar. We zien dit bij een aantal groepen, 
zoals jongvolwassenen, ouderen en zelfstandigen. 
Jongeren kampen met verveling, eenzaamheid en 
psychische problemen. De impact van de crisis 
op school, werk en inkomen en hun leefstijl is 
groot. Ouderen hebben minder contacten en te 
maken met eenzaamheid. Zelfstandigen raken hun 
inkomen kwijt. Bovendien hebben groepen die al 
kwetsbaar zijn, het zwaar. Denk bijvoorbeeld aan 
dak- en thuislozen, mensen met schulden, mensen 
met psychiatrische problemen, nieuwkomers en de 
allerarmsten.
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Bianca Lubbers, programmacoördinator diverse projecten (onder andere Hfftig en InHuis)

Sinds de ‘intellectuele lock down’ ontstaat er in sommige InHuis 

vraaggezin nijpende behoefte aan ‘live’ ondersteuning.
Onze vrijwilligers, de steungezinnen, kunnen hier nu geen gehoor aan geven. Eerst 

hebben we ‘de samenleving’ de tijd gegeven het zelf op te lossen. Vaak komt er 

in dit soort gevallen namelijk uit totaal onverwachte hoek ‘vanzelf’ hulp. En onze 

vrijwilligers bieden de ondersteuning op allerlei andere manieren.

Maar in sommige gevallen is dat niet voldoende. Ouders die niet in staat zijn hun 

kinderen thuisonderwijs te geven. Gezinnen die met financiële problemen kampen, 

met alle stress van dien. Ouders die hun kinderen niet de hele dag om zich heen 

verdragen, met escalerend gedrag tot gevolg. Daarom vind ik het ontzettend 

fijn dat we als Stimenz, in samenwerking met CJG en gemeente Apeldoorn, in no 

time vertrouwde en professionele opvang op poten hebben gezet. Juist voor deze 

kwetsbare doelgroep; kinderen die anders bij Veilig Thuis terecht zouden komen.

Het ultieme preventief werken dus. Samen met collega’s, ketenpartners en 

vrijwilligers, zijn wij er voor onze vraaggezinnen!

Jongerenwerkers Wilco Boers en Joselito Hasselnook:  
wij zijn iedere dag zichtbaar in de wijk!We checken constant de plekken waar ‘onze’ jongeren zich normaal gesproken 

verzamelen: de voetbalkooi voor de MediaMarkt, de Cruijffcourt, Shellpomp, 

skatebaan, noem maar op. Lito op de scooter, Wilco te voet. We zien dat de op-

roep van Rutte effect heeft, de regels worden nauwelijks overschreden. Wel maken 

we ons zorgen over de verveling, die over een paar weken echt nijpend zal zijn.
We communiceren met onze doelgroep onder andere via Instagram en 

Snapchat. Bovendien heeft Wilco Relive geïntroduceerd: een app waarmee je 

buitenactiviteiten met je mobiele telefoon trackt en deelt op een aantrekkelijke 

manier, namelijk met foto’s.

We zitten beiden in tig WhatsApp-groepen
Best intensief om steeds alert te zijn en effectief te reageren. Het (beeld)bellen 

met collega’s kost ook meer energie dan ‘gewoon vergaderen’. We maken eigenlijk 

nog meer uren dan normaal en ook op andere tijden. De jongeren verleggen  

hun dagritme, ze slapen uit en komen pas einde middag in actie.
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Suzanne van Merode, maatschappelijk werker  in het team Stimenz Harderwijk
Door de omstandigheden sta ik continu ‘aan’Van ’s ochtends half acht tot ’s avond negen uur 

ben ik bereikbaar. Hulpverlening op afstand past niet in reguliere werktijden. Maar dat vind 
ik helemaal niet erg. Sommige cliënten willen en moeten echt iemand zien. Na overleg met de 
conctractcoördinator en toestemming ga ik erop af.Het betreft bijvoorbeeld een jonge moeder met 

een licht verstandelijke beperking die vastloopt op 
wat financiële dingen. Eén bezoekje van mij kan 
het geheel weer recht trekken, door even allerlei 
instanties te bellen in haar bijzijn. Ook heb ik met 
een ADHD cliënt en mijn hond gewandeld in het 
bos, zodat hij zijn hoofd kon leeg praten. Verder 
heb ik live contact met een zedendelict cliënt om 
recidive te voorkomen.

Debby Bosman, sociaal werker in Renkum
Als sociaal werker wil je mensen graag aankijken. Aanvoelen. Lichaamstaal interpreteren.  

Dat kan nu vaak niet.Renkum voor Elkaar = goed voor elkaar. Ook in deze tijd. De gemeente Renkum geeft 
samenwerkings-organisatie Renkum voor Elkaar, waar Stimenz onderdeel van is, een 
ruim podium om kwetsbare inwoners te ondersteunen. We trekken een groot publiek, de 
gemeente omvat immers de dorpen Renkum, Heelsum, Wolfheze, Heveadorp, Doorwerth 
en Oosterbeek. Huis aan huis zijn flyers verspreid, waarin hulpvragers en -aanbieders 
worden aangemoedigd zich te melden. 
Inmiddels hebben al 60 vrijwilligers zich aangemeld! Het aantal hulpvragers blijft nog een 
beetje achter. We schrijven dit vooralsnog toe aan ‘vraag verlegenheid’. Ook kan het zo 
zijn, dat de inwoners gewoon een goed familie- en vriendennetwerk kunnen inschakelen. 
Je merkt dat de gemeenschapszin juist in de ‘volkswijken’ groot is.Ook de gemeente Renkum biedt noodopvang. Renkum voor Elkaar is onder andere 
gevraagd vrijwilligers te werven en te begeleiden. Kwetsbare gezinnen raken overbelast. 
Structuur is in deze gezinnen onmisbaar en die structuur is nu weggevallen. Kinderen die 
daardoor in de knel komen kunnen terecht bij onze opvang. Een plek waar ze veilig hun 
verhaal even kwijt kunnen. Een plek waar ook ruimte is voor gezelligheid, buitenspelen  
en knutselwerkjes.

De crisis noodzaakt ons creatieve oplossingen te bedenken. En dan blijken  er zóveel enthousiate mensen te zijn, met de leukste ideeën ook.
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Werken bij Stimenz – professionals en vrijwilligers

Professionals
De sociaal werkers van Stimenz zijn er voor alle 
mensen die op de een of ander manier een steuntje 
in de rug nodig hebben in hun dagelijks leven. 
Omdat ze kwetsbaar zijn of omdat het tijdelijk 
even niet gaat. Dat doen ze door het tijdelijk even 
samen te doen en te zorgen dat mensen uiteindelijk 
zelf weer verder kunnen of met wat hulp van 
de mensen om hen heen. Daarnaast zijn sociaal 
werkers de schakel tussen bewoners, vrijwilligers, 
zorg, onderwijs, wonen, sport, cultuur en werk. 
Ze brengen mensen bij elkaar en ondersteunen 
initiatieven van buurten en inwoners.

Vrijwilligers
Wij kunnen in ons dagelijks werk een beroep doen  
op veel ‘soorten’ vrijwilligers. Denk daarbij aan de  
begeleidende/ondersteunende vrijwilliger voor  
projecten zoals buurtbemiddeling, Home-Start, 
 Hfftig, MaatjesApeldoorn, InHuis, Opstap, Senioren-
voorlichting, vrijwilliger bij Sociaal Raadslieden.
Of aan vrijwilligers die activiteiten rond en in 
buurthuizen en ontmoetingscentra verzorgen en 
ondersteunen; jongeren die een actieve rol spelen  
in de jongerencentra en wijkbewoners in de rol van 
de vrijwillige wijk- of buurthulp (klussers, buren, 
enz.). Vrijwilligers maken het verschil in een samen-
leving. Wij zijn trots op de ruim 800 vrijwilligers en 
actieve burgers en waarderen hun inzet enorm!

Personeel

Stagiairs

Vrijwilligers

48

800

Werken bij Stimenz

Aantal medewerkers: 172
Aantal FTE: 134
Vast contract: 112
Tijdelijk contract: 60
Verhouding vast - tijdelijk: 1,86:1
Fulltime dienstverband %: 28,8
Partime dienstverband %: 71,2
Gemiddeld parttime percentage: 72,24

Medewerkers
• Begeleide intervisie
• SoNeStra (werken vanuit sociale 

netwerkstrategieën
• Trainingen voor aandachtsfunctio-

narissen Huiselijk Geweld en SKJ
• Basisopleidingen, o.a. BHV, OR, 

agressietraining
• Tussentijds kennis en vaardigheden 

opdoen via diverse interne online 
cursussen > o.a. beroepsethiek, 
sociale wijkteams en privacy, verwijs-
index, statushouders, signaleren en 
begeleiden bij financiële problemen, 
corona en zorgprofessional, etc.

Vrijwilligers
• Cursussen/trainingen, begeleiding  

en intervisie voor vrijwilligers  
o.a. vanuit Apeldoorn Pakt Aan,  
Bestuursacademie, Opstap, InHuis, 
Home-Start en Hfftig.

Opleiding & Trainingen
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Gelukscoaches
In 2019 zijn tien collega’s gestart met de opleiding tot Gelukscoach. Het was een inten-
sieve opleiding (van 10 maanden) waarin zij hebben geleerd hoe zij inwoners kunnen 
coachen om bezig te zijn met wat zij wel kunnen in plaats van zich te focussen op wat  
niet kan. Actief bezig zijn met wat je wel kan, draagt natuurlijk bij aan het geluksgevoel.

Op woensdag 11 maart 2020 konden we de diploma’s uitreiken! Negen collega’s hebben 
met succes de opleiding tot Gelukscoach afgerond. Een feestelijk moment met blije 
gezichten, waarbij ook het gemis werd gevoeld van Marijke Klaassen. Zij was erbij vanaf 
de start en volgde met veel enthousiasme de opleiding tot het trieste moment van haar 
overlijden.

Ik mocht op de foto met de kersverse Gelukscoaches van Stimenz: Gerda Kamphuis, 
Ines Koopman, Inge van Dalen, Gerjanne van Middendorp, Berna Velderman, Carlijn 
Linskens, Esther Huizer, Najiya Jamshidi en Joannie Kooyman.

Iris van de Hoorn, sociaal werker en onafhankelijke 
inwonerondersteuner Jeugd in Putten, over Sonestra

Afgelopen jaar heeft een aantal collega’s de Sonestra-training 
gevolgd om getraind te worden in het actief werken met en  
vanuit het netwerk van inwoners. Iris van den Hoorn, sociaal  
werker/onafhankelijke inwonerondersteuner Jeugd in Putten,  
over de training.

Werken vanuit sociale netwerk strategieën is iets wat heel goed 
toepasbaar is in mijn werk als onafhankelijk inwonerondersteuner 
jeugd in Putten. Iedere aanmelding die ik heb gaat niet over één 
persoon, maar gelijk over een heel gezin. Door de vele handvatten 
die ik in de cursus heb gekregen kon ik de opgedane informatie 
direct toepassen in de praktijk. Een van de dingen die me bijgebleven 
is, is het eigenaarschap van een probleem. Het gebeurt bijvoorbeeld 
regelmatig dat een cliënt iets zou doen wat hij of zij niet gedaan 
heeft. En vragen als: “wat heb je geprobeerd om de afspraak na 
te komen?”, “waar liep het mis” en “wat kun je doen om alsnog de 
afspraak na te komen?” helpen dan om de client eigenaarschap te 
geven over het probleem.

Meerdere mensen bevragen over hun visie op het probleem bleek 
voor mij heel goed uitvoerbaar in de praktijk. Ik doe heel vaak bij 
mensen thuis een intake en het dan gaat het vaak over twee of 
meerdere van de kinderen en een stukje van de ouder. Daarnaast 
zijn er vaak ook meerdere volwassenen aanwezig bij een intake.  
Dit brengt al meerdere visies natuurlijk.

Vooral de vraag: “als ik aan je zoon/dochter zou vragen wat die 
zou willen, wat zou hij dan zeggen”, brengt vaak verrassende 
antwoorden. Veel ouders vragen om jeugdhulp voor hun kind, 
maar na deze vraag blijkt vaak dat ouders een vraag hebben en 
om hulp vragen in naam van hun kind. Dit maakt dat we beter 
kunnen praten over de kern van het probleem. Ook een Genogram 
tekenen bij complexe familiesituaties of het tekenen van een net-
werk wanneer mensen aangeven dat er helemaal geen netwerk is, 
bleek ook goed toepasbaar in de praktijk. Het zorgde voor nieuwe 
inzichten op momenten dat ik vast liep in een gesprek. Kortom, ik 
ben enthousiast en benieuwd naar het vervolg van de cursus.
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Kwaliteit en cliënttevredenheid

HKZ-certificering versus kwaliteitslabel Sociaal Werk
Al meer dan 10 jaar maakt Stimenz gebruik van de HKZ kwaliteitscontrole-en 
certificering. Dit was destijds de meest voor de hand liggende kwaliteitsbeoordeling 
in zorg en welzijn. In 2016 heeft Sociaal Werk Nederland (SWN) een eigen kwaliteits-
label ontwikkeld. Deze is in de afgelopen jaren verfijnd en doorontwikkeld. Wij zijn 
van mening dat het kwaliteitslabel SWN beter past bij de diensten die wij vanuit 
Stimenz aanbieden. Deze toetsing richt zich meer op de uitvoering van het werk 
binnen primair proces dan de (relatief) meer algemene kaders van de HKZ.

Wij hebben daarom besloten om over te gaan naar het kwaliteitslabel SWN. We 
moeten hiervoor keuzes maken tussen de verschillende toetsingen die vanuit SWN 
mogelijk zijn. Een combinatie met de HKZ is ook nog één van de opties. Om dit goed 
uit te zoeken en voor te bereiden, willen we hier (maximaal) een jaar te tijd voor 
nemen. Het streven is om uiterlijk eind 2021 het kwaliteitslabel SWN te kunnen 
aanvragen. Onze financiers worden hierover uiteraard geïnformeerd en wij houden 
zowel hen als jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en stappen die we in het 
komende jaar zetten.

Cliënttevredenheidsonderzoek
In oktober ontvingen we bericht dat Tevreden.nl, het platform waarbij Stimenz 
haar CTO (cliënt-tevredenheidsonderzoek) afneemt, failliet is verklaard. Er was een 
doorstart aangekondigd met een nieuwe partij. We hadden echter geconstateerd 
dat het huidige CTO in veel gevallen niet meer passend was bij ons huidige werk. Dat 
zagen we ook terug in het gebruik van het CTO en de retour ontvangen formulieren. 
Wij hebben ons verdiept in andere mogelijkheden om de cliënt-tevredenheid en/of 
effecten van onze dienstverlening goed te kunnen monitoren. Tot het moment dat 
wij een geschikte mogelijkheid hebben gevonden, maken wij gebruik van een eigen 
ontwikkeld formulier wat cliënten anoniem en digitaal kunnen invullen. Maandelijks 
monitoren we de uitkomsten.



Colofon

Voor Art.1 Noord Oost Gelderland werken 
we in 22 gemeenten in de veiligheidsregio 
Noord en Oost-Gelderland. In de Monitor 
Discriminatie 2020 Oost-Nederland leest u 
hoe vaak discriminatie werd gemeld in 2020 
en op welke manier inwoners discriminatie 
ervoeren (u kunt deze downloaden op 
www.art1-nog.nl/nieuws/).
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