JAARVERSLAG

Sociom
in 2019
Sociom heeft in het Land
van Cuijk en West Maas
en Waal op allerlei vlakken
mogen bijdragen aan de
versteviging van de
sociale basis. We
tekenden per expertise
mooie verhalen en
inzichten op. We blikken
met trots terug en kijken
uit naar de toekomst!
Lees meer
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Sociom
Slim
Voorwaarts
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Sociom Slim Voorwaarts
Dat is de titel van ons Strategisch MeerjarenPlan. Een eigentijds
opgezet plan als roadmap voor de toekomst. Het plan draagt niet
voor niets deze titel; de wereld om ons heen blijft maar door
veranderen. Er wordt zelfs gesproken van een veranderend
tijdperk. En dus moeten we ons ‘slim’ organiseren, waarbij het
stellen van heel concrete doelen voor de langere termijn niet zinvol
is. Wat wel zinvol is, is het realiseren van een wendbare organisatie
die in staat is om in te springen op ontwikkelingen en bij te sturen
daar waar nodig. Dit is niet zomaar gerealiseerd. Het vraagt veel
van onze organisatie en haar medewerkers. En juist daar zijn we in
2019 mee begonnen, waarbij het vaststellen van het Strategisch
MeerjarenPlan een mijlpaal is.
Na het afscheid van Jeroen Rovers (bestuurder tot eind 2018)
heeft Karin Werts als interim-bestuurder tot mei 2019 de organisatie
met energie geleid. Ze heeft zorggedragen voor de continuïteit van
de dienstverlening en onder haar leiding heeft Sociom het
Kwaliteitslabel Sociaal Werk behaald. Dit is halverwege 2019
officieel door Lex Staal, directeur Sociaal Werk, aan Sociom
overhandigd. Sociom is Karin dan ook dankbaar voor haar
jarenlange inzet als manager en als interim-bestuurder in 2019.
In mei 2019 ben ik begonnen als bestuurder bij Sociom. De
maanden erna zijn voorbij gevlogen. De wereld van het sociaal
werk is niet nieuw voor mij, maar de omgeving, opdrachtgevers,
partners en collega’s zijn dat wel. Ondertussen kan ik zeggen
aardig te zijn geland. En dat geldt ook voor mijn twee nieuwe
collega’s Maartje en Mariëlle, die beiden eind 2019 gestart zijn als
manager sociaal werk. Samen met Marianne, manager
bedrijfsvoering en al ruim 14 jaar actief voor Sociom, zijn we nu een
geheel nieuw managementteam. En dat is niet alleen wennen voor
ons, maar vooral ook voor alle collega’s van Sociom. We hebben
een warm welkom ervaren en zijn goed ingewerkt. Met
opdrachtgevers en partners in de gebieden is kennisgemaakt en al
snel zijn initiatieven en afspraken gemaakt voor de
doorontwikkeling van het sociaal werk in het Land van Cuijk en
West Maas en Waal. Men zal gemerkt hebben dat er een nieuwe

ROLAND VAN DER HEIJDEN

"We gaan vernieuwen
zonder afbreuk te
doen
aan het heden."

frisse wind waait bij Sociom. Sociom is graag pro-actief betrokken
en niet bang om het initiatief te nemen, zonder daarbij de
gezamenlijkheid uit het oog te verliezen.
2019 is in de bedrijfsvoering een rustig jaar geweest. Opdrachten
zijn uitgevoerd conform afspraken, de inzetbaarheid van
medewerkers is verbeterd en de kwaliteit die van Sociom verwacht
mag worden is zoals altijd gehaald. Ondanks de wisselingen in het
MT hebben collega’s hun verantwoordelijkheid genomen en
zorggedragen voor een adequate continuering van de
dienstverlening. Hiervoor zijn complimenten op zijn plaats.
Voorbereidend op 2020 zijn we gestart met na te denken over
onze plannen voor de toekomst. Want we hebben wel ambities!
Ook collega’s zijn uitgedaagd een toekomstperspectief te schetsen
voor hun vakgebied. Met deze perspectieven gaan we in 2020 aan
de slag. We gaan intern nog meer verbinden.
We zitten in een veranderend tijdperk. Sociom ziet een uitdagende
tijd voor zich. Sociom heeft er vertrouwen in die uitdagingen aan te
kunnen. We gaan vernieuwen zonder afbreuk te doen aan het
heden. We zullen wendbaar gaan zijn om te kunnen doen wat
nodig is, voor een vitale en leefbare omgeving in het Land van
Cuijk en West Maas en Waal.
Roland van der Heijden
Directeur-bestuurder
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Nieuwe
inzichten
Mariëlle en
Maartje zijn eind
2019 bij Sociom
aan de slag
gegaan. Als
managers Sociaal
werk zijn ze met
frisse blik de
organisatie en
regio
binnengekomen.
Dit zijn de
inzichten die zij
hebben
verworven.

Afschalen onder toenemende druk
We zien dat preventieve inzet hard nodig is om ervoor te
kunnen zorgen dat de druk op zwaardere zorg afneemt. Er zijn
veel nieuwe ideeën en energie binnen Sociom en er wordt hard
gewerkt om deze afschaling mogelijk te maken. Maar we zien
ook toenemende druk bij o.a. maatschappelijk werk en sociaal
raadsliedenwerk, waar de casuïstiek steeds complexer wordt en
daarmee langduriger. Dat geeft minder ruimte om in het
voorliggend veld actief te zijn.
Door het opzetten van de Proeftuin, onderlinge samenwerking,
samenwerking met gemeenten, woningcorporatie Mooiland,
huisartsen, lokale partners zoals Pantein, MEE en De
Meentgroep, en door het versterken van vrijwillige inzet, zijn er
wel al veel mooie ontwikkelingen in gang gezet. Het is fijn om te
zien dat ook wethouders hard werken om het belang van meer
preventieve inzet duidelijk te maken en ook mogelijk te maken.

Wat ons opviel

Daar zijn we trots op en dat maakt ook dat wij graag het beeld
van Sociom in de regio willen versterken door de zichtbaarheid
te vergroten. Met een bijna nieuw MT (3 van de 4) is daarvoor
genoeg energie aanwezig en worden in een prettige,
samenwerkende sfeer nieuwe ideeën de organisatie
ingedragen.

Vertrouwen en transparantie
Dan is het ook fijn te constateren dat er in deze regio heel veel
mogelijk is om het juiste te doen voor klanten omdat niet alles
op details is ingericht en omdat er korte lijntjes zijn met
wethouders en beleidsambtenaren. Er vinden over en weer
transparante afstemmingsoverleggen plaats die bijdragen aan
doen wat nodig is. Dat wekt vertrouwen bij de gemeenten, wat
blijkt uit de positieve feedback die we krijgen over onze
communicatie. We mogen terecht trots zijn op onze
medewerkers en dat zelfs nog beter laten merken, ook aan
inwoners en partners. Samen kom je echt verder, dat werkt voor
ons heel erg prettig en is efficiënt.
Natuurlijk zijn er ook dingen waar we echt aan willen en moeten
werken. Zoals we al zeiden is preventief werken door de hoge
werkdruk nog echt lastig.

Het is ons opgevallen dat de betaalde en onbetaalde
medewerkers allemaal erg betrokken en gepassioneerd zijn.
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Mariëlle en Maartje:

"We hebben
gepassioneerde en
betrokken
collega's"

Uitdaging
De uitdaging voor 2020 is om samen met netwerkpartners actief
voor te sorteren op de groeiende groep thuiswonende senioren
waarvan ook de mantelzorgers en netwerken ouder worden. We
zouden daar graag meer overeenstemming zien tussen
enerzijds dure, geïndiceerde zorg en anderzijds het preventieve,
voorliggende veld met inzet van vrijwilligers, bijvoorbeeld in
buurtkamers.
Sowieso zal de toenemende druk op het voorliggend veld bij
gebrek aan beschikbare professionele inzet en de extra druk die
daarmee gepaard gaat voor vrijwilligers en buurtgenoten, een
aandachtspunt zijn.
We willen onze expertise inzetten om met gemeenten mee te
denken over fusie en de vertaling daarvan naar het sociaal
domein. Daarvoor moeten we medewerkers de ruimte bieden en
inspireren om de goede ideeën die ze met elkaar in het Land
van Cuijk en West Maas en Waal vanuit signalen hebben
opgepakt ook daadwerkelijk uit te voeren. Als we
dienstverlening in 2021 vorm willen geven vanuit het
gedachtegoed ‘1 Land van Cuijk’, dan moeten we nu al inzetten
op het laten verdwijnen van eilandjes die ook intern versterkt
werden door verschillende opdrachten en onvoldoende
samenwerking en kennisdeling in de verschillende vakdiensten.

Binnen ons MT hebben we de afgelopen maanden vastgesteld
dat we graag werken van “controle naar beheersen”. Hiermee
willen we een kapstok bieden voor iedereen om beslissingen
aan op te hangen. Een voorbeeld is dat we graag willen werken
vanuit vertrouwen in medewerkers. Om dit kracht bij te zetten ligt
er nog een mooie uitdaging om dit in de werkgebieden te
faciliteren. Denk aan vereenvoudigde registratie voor de
medewerkers, de doorontwikkeling van effecten monitoren in
plaats van aantallen, beleid herdefiniëren en herschrijven en
ook ons HR-beleid hierop aan laten sluiten.
Kortom, we hebben nog vele leuke uitdagingen te gaan zowel
in- als extern in 2020 en verder. We kijken daar met plezier naar
uit. En als er beren op de weg komen zullen we die beren op de
weg knuffelen en doorgaan, zodat we vanuit samenwerking de
inwoners van Land van Cuijk en West Maas en Waal nog beter
kunnen helpen dan we in 2019 al gedaan hebben.
Mariëlle Rooijakkers
Manager Sociaal werk (Cuijk, Grave en Mill)
Maartje Leijten
Manager Sociaal werk (Boxmeer, Sint Anthonis, West Maas en
Waal)
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Het opbouwwerk door Sociom in 2019

“Er zijn deuren
geopend”

Sociom voert allerlei diensten uit in
zes verschillende gemeenten. In dit
jaarverslag lichten we per gemeente
een andere dienst uit. Daarvoor lieten
we onze collega's aan het woord!

Door: Froukje Drent &
Marcelino Thuis
Opbouwwerk West Maas en
Waal

Het opbouwwerk was er om in 2019 ondersteuning te bieden aan de diverse initiatieven van inwoners en organisaties. We hebben de
samenleving versterkt door onze gemeente te voorzien van duidelijke adviezen over inrichting van het sociaal domein en we hebben
laten zien wat de kwetsbaarheden zijn in de samenleving. Dat we dat konden doen heeft alles te maken met het feit dat we in de
afgelopen jaren veel geïnvesteerd hebben in de zichtbaarheid van onze opbouwwerkers. En daar plukten we in 2019 al de vruchten
van. Zowel formele als informele organisaties wisten ons te vinden voor antwoorden op allerlei maatschappelijke vragen.

Concrete
resultaten
We koppelden die
eenzame vrouw uit
Wamel aan een
leuke activiteit,
wisten voor die
autistische jongen
een dagbesteding
te bedenken
waarbij sociaal
contact
gecombineerd werd
met zijn hobby
vissen en zochten
gezelschap voor
een zieke man
zodat zijn partner
een keer naar
Holiday On Ice kon.
Ook beantwoordden
we allerlei vragen
over huishoudelijke
hulp, q-koorts,
mantelzorgvouchers,
laaggeletterdheid en
financiële
ondersteuning.
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Uit de taboesfeer
Vanuit die maatschappelijke vragen pikten we signalen op. En dat stelde ons in staat ook preventief en duurzaam in te zetten op
bepaalde onderwerpen. Een voorbeeld daarvan is de Alliantie Financieel Misbruik, die we in samenwerking met zeven andere
professionele instellingen en bedrijven hebben opgericht. De Alliantie heeft als doel inwoners bewust te maken op financieel misbruik,
dat vaak binnen families plaatsvindt. Daarmee maakten we een taboe bespreekbaar. Het is de rol van Sociom om te verbinden,
organiseren en zorgen dat alles gezegd wordt. Dat leidt ertoe dat er meer en betere informatie gedeeld wordt, waarna de
professionals beter in staat zijn het probleem op te pakken. Om diezelfde reden haalden we ook middelengebruik uit de taboesfeer
door met de lokale huisarts, Iriszorg, GGD, voetbalvereniging, carnavalsvereniging en scouting samen te werken. Wat een jaar
geleden nog ondenkbaar was gebeurde nu wel: ouders werden met elkaar in contact gebracht en er zijn deuren geopend waardoor
kennis gedeeld werd en de vragen rondom middelengebruik beter werden beantwoord.

Samenwerking
Toch valt er op het gebied van samenwerking nog veel te leren en bereiken in de gemeentes waar we werkzaam zijn. Van oudsher
zijn we blijkbaar gewend op onze eigen eilandjes te opereren en dat komt de inwoners en hun initiatieven niet ten goede. We zien dat
patroon in de zorg en hulpverlening, maar ook bij de inwoners zelf: goede ideeën zijn er genoeg maar we hebben echte kartrekkers
nodig, mensen die bereid zijn iets te doen voor een ander, om zo langetermijnprocessen in te zetten en succes te boeken. We zien
dat er zelfs in de kleine(re) dorpskernen heel veel mogelijk is als mensen echt bereid zijn stappen te zetten voor elkaar. Daardoor
ontstaat gemeenschapszin, het gevoel dat men deel mag uitmaken van de maatschappij en dus een langetermijnresultaat waar we
heel trots op mogen zijn!

En ja, daarvoor hebben we wat hobbels moeten nemen in 2019. Want elke verandering en elke regel brengt voor- en tegenstanders
met zich mee. Soms is het eenvoudiger te laten zien dat iets werkt door het gewoon te doen. Maar het is niet onze taak te
organiseren, we mogen enkel bijsturen en enthousiasmeren. Daarom zoeken we in de beperkte uren die we hebben constant naar de
ruimte die er is om te kunnen functioneren, zodat we vanaf de zijlijn en met behulp van onder andere vrijwilligers, het verschil kunnen
maken.

Vertrouwen
In ons dagelijks werk betekent dit dat we veel luisteren, erkennen, respecteren, begrijpen en vooral het tempo van anderen volgen
zonder te dwingen. We houden laagdrempelig contact met inwoners en weten het vertrouwen van inwoners te winnen door dezelfde
taal te spreken en door te laten zien dat we zelf ook trots zijn op onze afkomst. Zo creëren we voor onszelf een gunfactor die ertoe
leidt dat we ook expertise kunnen inbrengen en dat ze een stoel voor ons vrijhouden tijdens overleggen. We worden door inwoners
en professionals gezien en gewaardeerd en dat is voorwaarde om voor de samenleving van betekenis te kunnen zijn. We werken
mee aan het duurzaam oplossen van maatschappelijke vragen. En dat is een goede basis, want maatschappelijke vragen zullen er
altijd weer zijn.
Froukje Drent & Marcelino Thuis
Namens de opbouwwerkers van Sociom
Meer weten over het opbouwwerk van Sociom? Ga daarvoor naar onze website!2019
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Het vluchtelingenwerk door Sociom in 2019

“Petje af voor
vrijwilligers”

Sociom voert allerlei diensten uit in
zes verschillende gemeenten. In dit
jaarverslag lichten we per gemeente
een andere dienst uit. Daarvoor lieten
we onze collega's aan het woord!

Door: Ramon Derikx
Vluchtelingenwerk Mill &
Sint Hubert

Het vluchtelingenwerk van Sociom is gericht op het goed integreren van nieuwkomers in de wijk. Denk hierbij aan het bieden van
praktische hulp op het gebied van huisvesting, in contact brengen met een taalcoach om de Nederlandse taal te oefenen en het
opbouwen van contacten. Ook zijn we bij vluchtelingenwerk veel coördinerend bezig en in contact met stagiairs, vrijwilligers en
netwerkpartners.
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Taal
In 2019 hebben we
laten zien dat wij
buiten de kaders
durven denken en
een creatieve
aanpak inzetten. Zo
hebben we alle
gehuisveste
cliënten direct
gekoppeld aan een
taalcoach om
mensen zo beter te
laten integreren in
de dorpen.
Daarnaast komen
we met de
vrijwilligers bijna
maandelijks bijeen
om te kijken hoe
het gaat, waar
aandacht voor moet
zijn. Maar ook voor
de coördinatie van
het Taalcafe, wat
twee keer per
maand in de
bibliotheek
gehouden wordt,
georganiseerd in
samenwerking met
de vrijwilligers.
Zo werken we
vanuit
vluchtelingenwerk
met stagiairs en
vrijwilligers hard om
mensen te
ondersteunen bij
hun huisvesting en
sociale participatie
binnen de
gemeente.

In de krant
Een vrijwilliger van vluchtelingenwerk maakte afgelopen jaar portretten van Millse statushouders. Dat kwam in de lokale krant. De
portretten gingen over wie de mensen zijn, waar ze vandaan komen en wat ze doen. Dit soort berichtgeving over de statushouders
zorgt voor veel begrip en versnelling van het inburgeringsproces van statushouders.

Lees meer

Lees meer

Lees meer
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Vrijwilligers
De kracht van vrijwilligers is ontzettend groot in het vluchtelingenwerk. Ze zijn ons brood en boter. We zien dat mensen zóveel over
hebben voor de medemens! Hoe zij dat met hart en ziel doen, daar zetten wij onze pet voor af. Onze maatschappelijk/sociaal werkers,
hebben helaas geen tijd om vanalles en nog wat te regelen en organiseren, maar kunnen altijd op hen rekenen. Of dat nou is voor
de jaarlijkse bingo, barbecue of uitjes van het Taalcafé. Ze voeren huisbezoeken uit bij statushouders om ze te helpen met hun
administratie en het opbouwen van een sociaal netwerk in Nederland. Ook kijken ze welk vrijwilligerswerk de statushouders zelf leuk
vinden om te doen (zo leer je toch het snelst de Nederlandse taal) en welke sport zij leuk vinden om te doen. Het gevolg is dat er bij
de lokale voetbalclub mensen uit Syrië en Uganda sporten!
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Samenwerken
Als geen ander erkennen wij
dan ook het belang van
samenwerken! Statushouders
blijken in hulp- en
dienstverlening toch vaak
een vreemde eend in de bijt.
Dit komt vooral door de
taalbarrière en de
cultuurverschillen. Een goede
en intensieve samenwerking
komt de statushouders ten
goede, dat hebben we
geleerd. Daarom hebben we
al goed en nauw contact met
het team Sociaal domein van
de gemeenten Cuijk, Grave
en Mill en zijn we van plan dit
verder uit te breiden. Met het
oog op de nieuwe Wet
Inburgering zijn we met onze
vakgroep hard aan het werk
om onze dienstverlening hier
zo goed mogelijk op aan te
kunnen sluiten en ervoor te
zorgen dat er een integrale
manier van werken komt ten
aanzien van statushouders.

Tot slot
Veel mensen weten niet
precies wat vluchtelingenwerk
doet. Maar als je er over
vertelt zijn ze vooral positief.
Ook zijn mensen in kleinere
gemeentes meer bereid om
elkaar te helpen. Ook
statushouders. De meeste
vrijwilligers van het
vluchtelingenwerk Land van
Cuijk komen trouwens uit Mill.
De burgemeester van Mill is
zelfs op bezoek geweest bij
een Turkse familie voor de
Iftar-maaltijd. Dit is de maaltijd
die moslims nuttigen na
zonsondergang in de
Ramadan.

Meer weten over
vluchtelingenwerk van
Sociom? Ga daarvoor naar
onze website!

Ramon Derikx
Namens de
vluchtelingenwerkers van
Sociom
2019
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Het maatschappelijk werk door Sociom in 2019

“We moeten met
elkaar echt een
open blik blijven
houden”

Sociom voert allerlei diensten uit in
zes verschillende gemeenten. In dit
jaarverslag lichten we per gemeente
een andere dienst uit. Daarvoor lieten
we onze collega's aan het woord!

Door: Maureen van Niekerk
Maatschappelijk Werk
Grave

Doel en missie van het maatschappelijk werk en sociaal werk is om bij te dragen aan het vergroten van het zelfredzaam vermogen van
inwoners. Als we terugkijken op het jaar 2019 is interne doorontwikkeling in intercollegiale samenwerking een belangrijk thema
geweest. Er is de laatste jaren veel veranderd in hulpverleningsland. Inmiddels zijn alle collega’s sociaal werkers, met in beginsel een
aantal algemene deelcompetenties. Daar is een specialisatie aan toegevoegd, bijvoorbeeld vluchtelingenwerk, welzijnswerk of
maatschappelijk werk.
Intern hebben we in 2019 een start gemaakt met de doorontwikkeling van deze nieuwe visie. Dat betekent dat we als collega’s met
verschillende specialisaties die werkzaam zijn binnen een gemeente geregeld overleg hebben. En dat we collectieve en individuele
hulpvragen veel meer met elkaar zijn gaan verbinden. Als team krijgen we hierdoor een beter zicht op trends en thema’s binnen een
gemeente.
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Vraag achter
de vraag
Een heel mooi
voorbeeld van
afgelopen jaar is
dat we een brede
leer-werkplek
hebben kunnen
creëren voor een
inwoner die
aanvankelijk met
een hele andere
vraag bij Sociom
binnenkwam.
Aanleiding was een
aanvraag in ons
team voor iemand
die een maatje zou
zoeken om de
rolstoel te duwen.
Maar na een eerste
contact met één
van onze collega’s
bleek de vraag
anders te liggen; er
werd een rolstoel
geregeld via de
WMO zodat deze
burger zich
zelfstandig weer
kon redden.
Toch was de vraag
daarmee nog niet
mee af. Deze
persoon had
namelijk de wens
om een hboopleiding tot sociaal
werker te volgen.
Naast de inzet en
lobby bij
verschillende
externe partijen,
hebben we in ons
intercollegiale team
een leer-werkplek
voor hem
gecreëerd, waar hij
nu binnen de
verschillende
specialismen, zoals
welzijnswerk en
maatschappelijk
werk meerdere
dagen actief is. In
dit traject is echt
maatwerk geleverd
waardoor de
inwoner inmiddels
optimaal
participeert.

Scherp blijven
We moeten met elkaar echt een open blik blijven houden. De grote uitdaging in deze tijd is dat de gebaande paden, zoals die er
waren vóór de komst van de participatiemaatschappij, er niet meer zijn. We moeten alert zijn op wat de inwoner zelf kan en wat er voor
nodig is om die mogelijkheden optimaal te benutten of uit te breiden. Dat ontdekten we lerend met elkaar, als intercollegiaal team en
moeten we blijven volhouden.
Dat betekent voor ons ook dat we kritisch moeten blijven kijken naar ons eigen handelen en dat we ons moeten verdiepen in elkaars
kennis om te zien hoe je optimaal gebruik kunt maken van elkaars expertise.
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Trots
Het betekent ook dat je als professional je vertrouwde manier van werken op bepaalde vlakken moet durven loslaten. Dat je collega’s
in jouw keuken mee moet laten kijken en dat je jezelf dus kwetsbaar moet durven opstellen. Dat vereist dat je uit je comfortzone stapt.
Een voorwaarde om dat proces goed met elkaar te doorlopen is onderling vertrouwen. En dat is een ontwikkeling die we in 2019
hebben doorgemaakt waar we met recht trots op kunnen zijn.

Maureen van Niekerk
Namens de maatschappelijk werkers van Sociom
2019
Meer weten over het maatschappelijk werk van Sociom? Lees het op onze website!
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Het jongerenwerk door Sociom in 2019

"Zij trekken
gezamenlijk op.
Prachtig!"

Sociom voert allerlei diensten uit in
zes verschillende gemeenten. In dit
jaarverslag lichten we per gemeente
een andere dienst uit. Daarvoor lieten
we onze collega's aan het woord!

Door: Jeroen van den
Heuvel
Jongerenwerk Boxmeer

Het jongerenwerk heeft voor ons in 2019 belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Dat blijkt uit kleine en grote dingen. Meer dan eerst
weten collega's uit het team elkaar te vinden. Er worden snelle combinaties gemaakt, of het nou gaat om individuele casuïstiek of een
collectief vraagstuk. Ook initiatieven en vragen worden snel opgepikt en het team neemt echt de verbindende rol in het netwerk op.
Het is bijvoorbeeld helemaal niet gek meer dat ‘niet jongerenwerk’-activiteiten toch plaatsvinden in het jongerencentrum. Op die
manier ontmoeten verschillende doelgroepen elkaar en ontstaat er meer wederzijds begrip.

17 / 37

U-nite
Je probeert vaak in
te zetten op de
jongeren die de
weg naar
hulpverlening of
begeleide
vrijetijdsbesteding
wat moeilijker
kunnen vinden.
Een project wat me
nog altijd blijft
verrassen is U-Nite.
Een avond voor
jongeren met een
plusje. Dat betekent
dat we jongeren
met een stoornis in
het autistisch
spectrum een
prikkelarme avond
aanbieden in het
jongerencentrum.
Waarbij vrijwilligers
en stagiairs
‘gewoon’ chillen met
de jongeren, maar
ze ondertussen
ondersteunen bij
het leggen van
contact met
leeftijdsgenoten. Er
heerst altijd zo’n
ontspannen en
gezellige sfeer dat
het hartverwarmend
is om te zien hoe
sterk deze jongeren
kunnen zijn.
Waar onze focus
dan ook het meest
ligt bij kwetsbare of
overlastgevende
jeugd is het soms
erg leuk om te
werken met
jongeren die echt
voor hun
leeftijdsgenoten en
hun omgeving
willen opkomen. In
Boxmeer is op
verzoek van de
gemeenteraad een
Jeugdforum
opgericht: MOVAS.
Dit begeleid ik
namens het
jongerenwerk
samen met de
griffier. De jongeren
uit heel de
gemeente zijn erg
gemotiveerd om
thema’s als
veiligheid,
duurzaamheid en
eenzaamheid op te
pakken. Het is zelfs
zo’n succes dat er
al wordt nagedacht
hoe dit er in de
nieuwe gemeente
Land van Cuijk uit
moet komen zien.

Mengen
Eenzaamheid en inclusiviteit zijn thema’s die ook voor jongeren zelf steeds belangrijker beginnen te worden. Maar op beiden rust
soms nog een taboe en daardoor zijn ze slecht zichtbaar. Wij hebben in de praktijk geleerd dat het vaak gewoon goed werkt deze
groepen onder goede begeleiding met elkaar te mengen. Beeld je in dat we bij een open inloop in Jongerencentrum The Unit soms
15 echte straatjongeren binnen hebben, maar ook jongeren met lvb of autisme en zij trekken gewoon gezamenlijk op met een
spelletje FIFA, pool of darts. Prachtig!
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Beter contact
Jongerenwerk is soms erg versnipperd en per regio ingericht. Dat is nog wel een uitdaging in ons vak. Elke gemeente heeft een net
wat andere aanpak, elke regio en zelfs elk dorp heeft zijn eigen cultuur, maar trends en ontwikkelingen gaan vaak wel gelijk op. Dat
vraagt vaak om snel werk. Het gebiedsteam, maar ook de vakgroep, is erg alert in het delen van actualiteiten. Dat zorgt ervoor dat de
professionals snel kunnen schakelen en er dus dicht op zitten.
Je kunt ook leren van elkaar. We kwamen er bijvoorbeeld achter dat een deel van de overlastgevende jongeren uit heel onze regio
kwamen. Door zichtbaarheid van de verschillende jongerenwerkers in elk gebied af te wisselen kregen we een beter beeld, maar ook
beter contact met de jongeren. Hierin hebben we ook intensiever samenwerking opgezocht met bijvoorbeeld het jongerenwerk in
Uden en uit Gennep en Venray.
Dit heeft ook wel wat aangewakkerd in de vakgroep jongerenwerk van Sociom. We trekken meer dan ooit gezamenlijk op bijvoorbeeld
wanneer het gaat om uitdagende opdrachten voor stagiairs, regionale activiteiten en voorlichting en het proactief delen van
ontwikkelingen.

Knuffels
We krijgen veel reacties op ons werk. Bijvoorbeeld vanuit de wijk Boxmeer-Noord. We ondersteunen daar met enkele netwerkpartners
de kindermiddag van wijkaccommodatie De Driewiek. Dus met veel verschillende vrijwilligers, stagiairs en professionals zorgt dat voor
een levendige sfeer. De wijk is zeer gemêleerd en dat brengt dan ook soms de nodige perikelen met zich mee. Maar door in te zetten
op de jeugd leren we hen daar op vroege leeftijd al goed om te gaan met diversiteit, normen en waarden en respect voor elkaar en
hun omgeving. Zowel kinderen en ouders zijn wekelijks erg blij met onze inzet, onze begeleiding en luisterend oor. Dit soort activiteiten
zijn zeer geschikt voor vroegsignalering en laagdrempelige begeleiding. Wekelijks krijg je dan ook knuffels van kinderen omdat ze er
zo van hebben genoten.
Jeroen van den Heuvel
Namens de jongerenwerkers van Sociom
2019
Meer weten over het jongerenwerk van Sociom? Lees het op onze website!
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Het sociaal raadsliedenwerk door Sociom in 2019

“Bij de voordeur
oppakken”

Sociom voert allerlei diensten uit in
zes verschillende gemeenten. In dit
jaarverslag lichten we per gemeente
een andere dienst uit. Daarvoor lieten
we onze collega's aan het woord!

Door: Aysel Tekyatan
Sociaal raadsliedenwerk St.
Anthonis

Sociaal raadslieden bieden inwoners ondersteuning op het gebied van regels en wetgeving. Zo weten zij alles van toeslagen en
belastingregels, maar ook over uitkeringen en de rechten en plichten die daaraan verbonden zijn.
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Laagdrempelige
ondersteuning
Dat inwoners ons steeds
beter weten te vinden
merken we aan de
toename van bezoekers
tijdens onze spreekuren
afgelopen maanden.
Meestal ondersteunen we
ze met korte hulpvragen
en soms pakken we
samen met
netwerkpartners en
inwoners complexe
vraagstukken op in
maatwerktrajecten.
Het voordeel voor
inwoners is dat ze zo
laagdrempelige, gratis
ondersteuning krijgen van
iemand die bekend is met
de sociale kaart, nauw
samenwerkt met andere
partijen en die gericht is op
het zelfredzamer worden
van de persoon die met
vragen zit.
We hebben brede
analyses gemaakt op
financieel en juridisch
terrein, specialismen
ingezet en waar mogelijk
zo breed mogelijk gewerkt.
Daar waar het nodig was
hebben we scherp
doorverwezen.

SamenSterker!
De samenwerking met netwerkpartners is de visie achter het project SamenSterker! wat in 2019 echt voet aan de grond heeft
gekregen. Deze samenwerking houdt voor inwoners in dat ze al in een vroeg stadium voorzien kunnen worden van gespecialiseerd
advies over bijvoorbeeld het voorkomen van schulden. Voor de netwerkpartners betekent dit project effectievere samenwerking en
duurzame hulp als eindresultaat, waardoor met minder middelen een groeiende groep hulpvragers kan worden ondersteund. In 2019
wisten we elkaar al goed te vinden. Er werd nauw samengewerkt met onder andere gemeentes, Mooiland, de Bibliotheek, Stichting
Leergeld, de Voedselbank en Plangroep.

De moeilijkheden
De overheid trekt zich steeds meer terug en we merken dat voor sommige mensen de digitale aansluiting moeilijk of niet te vinden is.
Wij zijn voor hen nog één van de laatste fysieke plekken waar men terecht kan met vragen en problemen.
Ouderen, analfabeten en statushouders weten vaak de weg niet te vinden op het internet waardoor zaken als DigiD,
internetbankieren of informatie opzoeken niet tot de mogelijkheden behoren. DigiD is voor ons raadslieden een fijn instrument om snel
te schakelen, maar voor veel van onze klanten is dit niet haalbaar. Dat kost veel extra tijd en inwoners kunnen niet zelfredzaam zijn
als zij dit niet beheersen of kunnen beheersen.
Nieuwkomers worden een half jaar door vluchtelingenwerk ‘gehuisvest’ en daarna moeten ze zichzelf zien te redden via de reguliere
dienst- en hulpverleners. Dit loopt niet altijd goed, ze raken uit beeld, missen de aansluiting en pas bij betalingsachterstanden,
problemen met de Belastingdienst etc. kloppen ze bij ons aan. Ze komen uit landen met weinig of geen administratieve systemen.
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Balans vinden
Deze uitdagingen hebben onze sociaal raadslieden veel tijd gekost in 2019. En dus vinden we het belangrijk dat we als team een
goede balans vinden tussen ondersteuning bieden, zelf laten doen of helemaal overnemen. We hebben werkafspraken gemaakt over
digitale hulpverlening en wijzen mensen op hun eigen verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld het aandragen van digitale gegevens.
Daarvoor hebben we ze naar de bibliotheek verwezen en samengewerkt met Biblioplus in het landelijke project Informatiepunt Digitale
Overheid. Maar we hebben ook gezien en gehoord dat mensen echt opgelucht zijn dat er nog fysiek contact mogelijk is als het gaat
om belangrijke financiële en cruciale zaken. Dat er een ‘mens’ tegenover ze zit waaraan ze hun verhaal kwijt kunnen en ze hun vraag
en/of probleem voor kunnen leggen.
Op het gebied van nieuwkomers hebben we veel contact gezocht met collega’s van vluchtelingenwerk en de collega die de
Participatieverklaring uitvoert. Er is een plan ontwikkeld om o.a. via de Participatieverklaring deze mensen beter en eerder in beeld te
krijgen en ze daar waar nodig te ondersteunen in hun zoektocht naar een plek in de Nederlandse samenleving. Daar hebben de
nieuwkomers baat bij; er kan op tijd worden ingegrepen.
Als sociaal raadslieden krijgen wij het gevoel dat het voor ons vaak nog brandjes blussen is terwijl wij meer preventief willen werken.
Daarom hebben wij als speerpunt voor 2020 dat we liever bij de voordeur oppakken dan bij de achterdeur puinruimen.
Aysel Tekyatan
Namens de sociaal raadslieden van Sociom
2019
Meer weten over sociaal raadsliedenwerk van Sociom? Lees het op onze website!

22 / 37

Het seniorenwerk door Sociom in 2019

“Dé senior bestaat
niet”

Sociom voert allerlei diensten uit in
zes verschillende gemeenten. In dit
jaarverslag lichten we per gemeente
een andere dienst uit. Daarvoor lieten
we onze collega's aan het woord!

Door: Ulla Becker, Sylvia
Beuving en Thea Martens
Seniorenwerk Cuijk

Maxima heeft een keer gezegd: Dé Nederlander bestaat niet. Zo is het ook met senioren. Dé senior bestaat niet, wat wel bestaat is
een groep inwoners, die in een levensfase zijn waarin ze hun werkzaam leven achter zich gelaten hebben, waarbij de kinderen uit
huis zijn, zij opa en oma worden. Zij gaan hun leven anders inrichten, zin geven. De achteruitgang van de gezondheid is een
onlosmakelijk onderdeel van dit nieuwe leven. Deze achteruitgang houdt voor de ene in dat ze de fietsprestatie niet meer kunnen
verbeteren, voor de ander is dit het accepteren van beperkingen door artrose, hartinfarct, kanker of een andere ernstige ziekte. Deze
groep mensen is groot en divers. Men spreekt van dubbele vergrijzing. Er komen meer 65-plussers en deze groep wordt ook ouder.
De vitale 80-plusser is geen uitzondering meer.

Wij bieden deze
ouderen
mogelijkheden om
zich als vrijwilliger in
te zetten. Dit doen
we grotendeels in
samenwerking met
de Stichting Welzijn
Ouderen. Voor een
aantal diensten
worden wij ingezet
als coördinatoren.
Dan begeleiden wij
vrijwilligers bij hun
vrijwillige inzet voor
andere senioren,
motiveren, scholen
en stimuleren. Wij
ondersteunen de
vrijwillige
coördinatoren en
bestuursleden bij
het uitzetten van
nieuwe lijnen en
adviseren over
nieuwe
ontwikkelingen.
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Individuele ondersteuning
In de laatste jaren zijn met name de bestuursleden van SWOC steeds zelfstandiger d.w.z. onafhankelijker geworden van ons
beroepskrachten van Sociom in de uitoefening van hun taken. Dit past in de ontwikkeling naar meer zelfbestuur van burgers en loopt
parallel aan de ontwikkeling dat er steeds meer hoger opgeleide vrijwilligers maatschappelijk nuttige taken na hun pensionering willen
uitoefenen.
Het stimuleren van vrijwillige inzet doen we ook in samenwerking met andere initiatieven voor ouderen, bijvoorbeeld in
gemeenschapshuizen, de KBO en 'De groep van 30': een groep van actieve senioren, die concrete initiatieven voor senioren in de
gemeente Cuijk wil ontwikkelen zodat kwalitatief goed zelfstandig wonen mogelijk wordt of blijft. Hierin werken wij intern samen met
andere collega’s zoals onze opbouwwerkers en collega’s van de dagbesteding.
Aan de andere kant zien we dat steeds meer senioren langer thuis wonen en hulp en ondersteuning nodig hebben bij hun
regievoering. Individuele ondersteuning op de terreinen wonen, welzijn en zorg is dan nodig. De Wonen, Welzijn en Zorg-coördinator
van Sociom voert deze taak uit en werkt daarbij nauw samen met andere professionals zoals de Wmo-consulent, de thuiszorg,
organisaties voor huishoudelijke hulp, de ouderenverpleegkundige, woningbouwcoöperaties etc. Zij werkt ook samen met vrijwilligers
en vrijwilligersorganisaties zoals SWOC, KBO, Sociom|Zin etc. en zet daar waar mogelijk vrijwilligers en buurtbewoners in. Stabiliseren,
vergroten en herstellen van het sociaal netwerk staat voorop als dat mogelijk is; het bouwen aan een sociaal fundament. Dat kan/is
van grote waarde voor iemand die kampt met zijn gezondheid of al veel contacten verloren heeft.

Bijzondere concepten in 2019
Welzijn op recept is een beproefd concept dat de samenwerking van de huisartspraktijk en het sociaal werk wil verbeteren. Patiënten
van de huisarts worden met psychosociale problemen naar Sociom verwezen om laagdrempelige oplossingen voor problemen te
vinden. De oplossingen worden vooral in het sociale domein gezocht en niet in medicatie en specialistische hulp, dus in plaats van
opschalen, afschalen. Het hele palet van het sociaal werk kan bij het vinden van oplossingen ingezet worden.
De eerste verwijzingen van huisartsen zijn in 2019 binnen gekomen.
Het project 'Gezond thuis in Cuijk' wil de zorg rond kwetsbare ouderen verbeteren door casemanagement beschikbaar te stellen voor
alle kwetsbare senioren (niet alleen dementerende) en de samenwerking verbeteren tussen de verschillende zorgprofessionals en
welzijnsprofessionals. De functie van de sociaal werker is bij zorgprofessionals vaak onderbelicht of niet in beeld. Laagdrempelige
hulpbronnen worden daardoor soms overgeslagen.
Het project Dementievriendelijke Gemeente zorgt ervoor dat senioren met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen in de huidige
samenleving. Sociom is betrokken in dit project samen met andere samenwerkingspartners en vrijwilligers.

We bouwen samen
Goed samenwerken, zowel aan de professionele kant alsook aan de kant van de vrijwilligers is de uitdaging die we aan (moesten)
gaan. Wij moeten het samen doen! Een mogelijkheid om dit te doen is de Proeftuin-methodiek, die in de gemeente Cuijk naar het
voorbeeld van Oss ingezet is. Om de twee weken is er een bijeenkomst voor professionals in zorg en welzijn om casuïstiek te
bespreken en in leersessies de kennis te vergroten. Aan de kant van de vrijwilligers blijft het zoeken naar het juiste evenwicht tussen
loslaten en behouden. Of zoals een bestuurslid van de SWOC zei: "Wij willen niet al jullie werk overnemen. Wij willen die
verantwoordelijkheid niet, wij willen vrijwilligers blijven."
Het is een uitdaging om de grote groep senioren die eraan komt te bedienen. En ook om daarbij zowel de talenten en mogelijkheden
van de vitale senior in te zetten, de hulp- en ondersteuningsvragen van de kwetsbare senioren in beeld te krijgen en dan
mogelijkheden en hulp in de buurt in te zetten en te organiseren. Daarvoor is een levendige sociale infrastructuur nodig. Wij bouwen
hieraan.
Het realiseren van andere vormen van dagbesteding, de buurtkamers, zijn in ontwikkeling. Activiteiten dichtbij, makkelijk bereikbaar,
ongecompliceerd – ontmoeten, daar gaat het om. Een andere ontwikkeling is het opbouwen van 'voorzorgcirkels' om met
geformaliseerde 'burenhulp' aan de groeiende hulpvraag in tijden van afnemende professionele zorg te kunnen voorzien. Dit is een
vorm van netwerkontwikkeling en daar zijn wij als Sociom goed in.
Meer weten over het seniorenwerk van Sociom? Lees het op onze website!Namens de seniorenwerkers van Sociom
2019
Ulla Becker, Sylvia Beuving en Thea Martens
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Dagbesteding door Sociom in 2019

“Maatschappelijk
nuttig blijven door
samen doen ”

Sociom voert allerlei diensten uit in
zes verschillende gemeenten. In dit
jaarverslag lichten we per gemeente
een andere dienst uit. Daarvoor lieten
we onze collega's aan het woord!

Door: Yvonne Huiskens en
Angela van Lanen
Dagbesteding Cuijk

Even je zorgen vergeten en genieten van de gezelligheid van mensen om je heen. Samen koken, een kaartje leggen, wandelen of
computerles volgen; dagbesteding biedt inwoners een zinvolle invulling van de dag. Ongeacht leeftijd, met of zonder beperking. Maar
ook aan mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben.

Speerpunten
Wij als
dagbestedingen
van Sociom, zijn
ons in 2019 nog
meer gaan richten
op onze drie
speerpunten:
Bij de tijd blijven
Bewegen
Gezonde
voeding
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Individuele ondersteuning
Dat betekent dat we ons in 2019 door middel van allerlei (seizoensgebonden) activiteiten hebben ingezet voor inwoners die daar
behoefte aan hadden. Bijvoorbeeld tijden Pasen, Kerstmis en Carnaval, maar ook de Maria-meimaand en Koningsdag. Dit is voor veel
deelnemers erg belangrijk gebleken.
Maar dagbesteding is er ook om met mensen te volgen wat er in de wereld gebeurt. Dat deden we door samen het nieuws door te
spreken en aan te haken bij de activiteiten die komen met de actualiteit. We hebben de lammetjes binnen gehaald in de lente, zijn
aangehaakt bij de Koningsspelen en hebben een kerstdiner georganiseerd. Tijdens deze activiteiten en daarbuiten hebben we
aandacht voor coginitieve activering: door een beroep te doen op geheugen, coördinatie, geur- en gehooractiviteiten, blijven de
deelnemers geprikkeld en onderhoudt men zoveel als mogelijk het brein.
We zijn in beweging gebleven door gymactiviteiten te organiseren gericht op de deelnemers. We wandelden naar de markt of de
winkel en zelfs bij slecht weer probeerden we om binnen een rondje te lopen. Als we bewegen worden de hersenen geprikkeld en
daardoor blijven lichamelijke functies beter behouden. Daar hebben we individueel aandacht voor (laagdrempelig: kunt u mij de melk
even aangeven, bewegen van de arm) en in groepsverband (stimuleren van elkaar). We zorgen voor een goede sfeer en
beweeglijkheid op een spontane manier.
Wij hebben als welzijnsmedewerkers een aantal workshops gehad over gezonde voeding, door Angelien van de Heuvel. Ze is
gezondheidscoach en heeft ons veel geleerd over gezonde voeding en tips en recepten gegeven. Op sommige locaties werd
regelmatig een gezonde soep gemaakt of zelfs een hele maaltijd verzorgd. Ook werden er gezonde koekjes of culinaire hapjes
gemaakt, om zo de deelnemers te laten proeven dat gezonde voeding ook lekker kan zijn.
We lieten de ingrediënten zien en praatten over hoe we met gezonde voeding om kunnen gaan. Nieuwe smaken prikkelen ook hier
weer de zintuigen wat een fijne bijkomstigheid was.

Kracht
Daarnaast probeerden we onze deelnemers in hun eigen kracht te laten staan. We lieten ze zoveel mogelijk zelf doen. Zo wordt de
koffie of thee niet voor ze ingeschonken, maar zetten we koffie- en theekannen op tafel met de kopjes, glazen en suiker en melk. We
nodigden deelnemers zo uit om waar mogelijk elkaar te helpen. Er werd samen groenten gesneden voor de soep of de maaltijd en er
werden schilderactiviteiten georganiseerd. Zo ontstonden er ook meteen leuke gesprekken!
De uitdaging ligt er dan voor ons om het zelfvertrouwen van de deelnemer te laten groeien en hierdoor een prettiger zelfbeeld te
vormen. Vaak is dit door een beperking op wat voor gebied dan ook wat gedaald/ ingezakt.
Zo zijn wij er achter gekomen dat er deelnemers zijn met verborgen talenten en die het ook nog eens leuk vinden om te doen.
Ook deelnemers die thuis tot bijna niets meer kwamen en zich passief opstelden, hebben we zover kunnen motiveren om weer hun
vroegere bezigheid of andere hobby’s op te laten pakken. Het geeft veel voldoening als de mantelzorgers dit tegen je zeggen en om
te zien hoe de deelnemers het plezier in hun bezigheden opnieuw vinden.

Verbinden
Ook de verbindingen leggen met het dorp is erg belangrijk. Dus daar hebben we in 2019 actief aan bijgedragen.
Denk daarbij aan het uitnodigen van mensen met een leuke hobby of van een club, die daarover kunnen vertellen en dingen laten
zien. Maar ook koren en muzikanten die bij ons een optreden verzorgen, waar we ook de buurtgenoten weer bij betrekken.
Daarnaast vinden we contact met de basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzaal belangrijk. Jong ontmoet oud en andersom
geeft een enorme kennis aan vaardigheden en levenslessen voor beide generaties. We kijken dan of er thema-activiteiten zijn die we
samen kunnen doen, zoals deelnemers die voorlezen op school of in de klas vertellen hoe het vroeger was op school. Een
beweegactiviteit of schilderen met peuters. Ook de middelbare scholen vragen we of we kunnen samenwerken met projecten op
school.
Er zijn ook contacten met mensen met een andere culturele achtergrond, die samen met ons activiteiten doen. Dit geeft onze
deelnemers een duidelijker beeld waarom culturen anders zijn en andersom is het leuk om te zien dat de Nederlandse taal beter
opgepakt wordt door de nieuwkomers.
Op iedere locatie hebben we vrijwilligers, die we vooral niet mogen vergeten. We kunnen echt niet zonder onze vrijwilligers.
Ze staan klaar om onze deelnemers te ontvangen en helpen mee met allerlei klusjes en activiteiten. In 2019 hebben we samen met
onze vrijwilligers een workshop over laaggeletterdheid gevolgd. Een heel mooi thema en erg leerzaam voor ons allen. Het viel ons op
dat er nog heel veel mensen laaggeletterd zijn.
We merkten ook dat onze vrijwilligers de structuur en bezigheden van de dagbesteding zelf als zeer prettig ervaren, mede ook om hun
eigen sociale leven en functioneren zolang mogelijk op orde te houden en zich vooral maatschappelijk 'nuttig' willen blijven voelen.
Meer weten over dagbesteding door Sociom? Lees het op onze website!
Yvonne Huiskens en Angela van Lanen
Namens de seniorenwerkers van Sociom
2019
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Raad van Overleg en Advies (ROA) in 2019

"We doen het
samen"

De Raad van Overleg en Advies is het inspraakorgaan van de vrijwilligers en cliënten bij Sociom. Dat betekent dat wij actief
meedenken bij onderwerpen die direct betrekking hebben op de vrijwilligers en inwoners. Wij halen op verschillende manieren
informatie op. Vervolgens vertalen wij deze informatie naar een advies. Om daarna te zorgen dat dit advies, de stem van de vrijwilliger
en inwoner gehoord wordt.
Wij zijn ‘een van de stemmen’ die bij Sociom aan tafel zitten. Sociom zorgt ervoor dat zij een goede afweging maken van alle
‘stemmen’ in de keuzes die zij maken.

Samenstelling
De ROA bestond in
2019 uit:
Sylvia Peters-Rit
(Voorzitter)
Joost de Kruijter
(secretaris)
Angelien
Peeters
Anke van der
Hulst
Peter Hendriks

Vergaderingen
Er waren 10 vergaderingen gepland.
Bij alle vergaderingen was de (interim) directeur-bestuurder aanwezig voor het eerste uur.
De Raad van Toezicht is drie keer aangeschoven.
De belangrijkste bespreekpunten waren:
Wijzigingen in directie en MT Sociom
De ROA is betrokken geweest bij de benoemingsprocedure van de nieuwe directeur-bestuurder. Vanaf september hebben we
maandelijks overleg gehad met de nieuwe directeur-bestuurder, Roland van der Heijden. Tevens heeft de ROA kennisgemaakt met
twee nieuwe MT-leden.
Vrijwilligersbeleid
De ROA heeft input geleverd en meegedacht over het vrijwilligersbeleid door een bijdrage te leveren aan het conceptplan en door
aan te schuiven aan tafel bij het MT tijdens het bespreken van de implementatie. De ROA heeft vooral aandacht gehad voor de
onderwerpen: motivatie (o.a. de uitdaging van de taken/functie, functioneringsgesprekken), de waardering, de begeleiding door de
sociaal werkers, scholing, werving, veiligheid en gepleit voor een ‘coördinator vrijwilligers’ binnen Sociom.
Strategisch beleid
De ROA heeft actief deelgenomen aan de brainstormsessies, tezamen met de vijf gemeenten, Raad van Toezicht en medewerkers
van Sociom, ten behoeve van de strategische visie onder leiding van de interim-bestuurder. In een later stadium is met de nieuwe
directeur-bestuurder het aangepaste concept ‘strategische visie’ kritisch doorgenomen.
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Gebiedsteams en vrijwilligersgroepen
In 2019 heeft de ROA een begin gemaakt met het bezoeken en het ophalen van informatie bij de diverse vrijwilligersgroepen.
De vrijwilligers spreken namens zichzelf maar ook namens de inwoners die zij tegenkomen in hun vrijwilligerswerk. De
signalen die de ROA heeft ontvangen zijn teruggelegd bij de verantwoordelijken, er is opgevolgd wat ermee is gedaan en er is
aandacht geweest voor de terugkoppeling naar de vrijwilligers. De bezoeken aan de verschillende gebiedsteams zijn
gecontinueerd in de vijf gemeenten.

Scholing ROA
Alle ROA-leden hebben de behoefte uitgesproken om meer helder te krijgen waar de ROA voor staat en hoe de ROA wil
opereren binnen Sociom. Door middel van scholing is er een begin gemaakt om antwoorden te formuleren op vragen met
betrekking tot het doel, het werkterrein, de inhoud, de werkwijze, de zichtbaarheid en de vindbaarheid.
Een concreet resultaat van de ‘Benen-op-tafelbijeenkomst’ in oktober is dat aan het nieuwe MT is duidelijk gemaakt wanneer
en op welke wijze de ROA in de toekomst in overleg wil gaan.

Samen
Samen doen
Samen doen kan twee vertalingen hebben: (1) samen in de uitvoering en (2) verschillende perspectieven aan tafel. De eerste past
niet bij ons. Dit voelt meer operationeel uitvoerend, wij doen geen vrijwilligerswerk met de cliënt. De tweede past wel, maar valt ook
onder ‘samen werken’.
Samen denken
Ja, samen de verschillende perspectieven aan tafel hebben. Hier komt ook het woord ‘strategie’ in terug.
Samen beslissen
Nee, Sociom beslist. Wij adviseren vanuit de vrijwilligers en cliënten/ inwoners.
Samen werken
Ja, we werken samen. Zoveel mogelijk perspectieven aan tafel. Maar Sociom is hier leidend in. Blijven communiceren en uitwisselen
met elkaar.

Ontwikkelingen binnen Sociom
De (interim)directeur-bestuurder en sociaal werker, die aansluit tijdens de vergaderingen, hebben ons op de hoogte gehouden van
nieuwe ontwikkelingen binnen Sociom. Zoals de ontwikkelingen met betrekking tot de dagbesteding, het opzetten van een
huiskamerproject voor vrouwen met een migranten achtergrond en de Proeftuin. De Proeftuin wordt door de ROA nauwkeurig
gevolgd.
Vertrek ROA-leden
Peter Hendriks en voorzitter Sylvia Peters-Rit zijn per 31 december gestopt als ROA-lid. Wij bedanken hen voor hun jarenlange inzet.
Externe contacten
Er heeft een informatief gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de cliëntenraad uit de omgeving van Helmond. Gelet
op de grote verschillen heeft dit geen vervolg gekregen.
Evaluatie van ons werkplan
Afspraken werden gemaakt over wat/hoe/wanneer. De uiteindelijke evaluatie werd in 2019 afgerond.

Meer weten over onze Raad van Overleg en Advies? Lees het op onze website!
Namens de Raad van Overleg en Advies, februari 2020.
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Raad van Toezicht in 2019

"Een bewogen
jaar"

2019 was een bewogen jaar voor Sociom. Het afscheid van Jeroen Rovers, de opvolging door een interim-bestuurder en later de
opvolging door een nieuwe bestuurder heeft voor verschillende onderwerpen op de agenda gezorgd. Zo werd de Raad van Toezicht
onder andere betrokken bij het strategisch meerjarenplan, wat aanvankelijk onder interim-bestuur is opgesteld en door de nieuwe
bestuurder is gefinaliseerd. In dit verslag lichten we verder puntsgewijs toe waar de Raad van Toezicht bij betrokken was.

Vergaderfrequentie

5
Reguliere
vergaderingen
(in aanwezigheid

4

van de directeurbestuurder). Bij
een vergadering
sloot een

Extra
vergaderingen
(in aanwezigheid
van directeur-

afvaardiging van
Contour
Accountants

bestuurder).

aan.
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2
HR-audits
(afvaardiging
Raad van
Toezicht,

6
Financiële audits

directeurbestuurder en
manager

(afvaardiging
Raad van
Toezicht,

bedrijfsbureau).

directeurbestuurder en
manager).

Een meer
wendbare
organisatie vraagt

In de audits is

iets van de
medewerkers.
Verwacht wordt

gesteld dat
Sociom nog
steeds gezonde
bedrijfsvoering

dat er door de
organisatie hier
de nodige acties

heeft. Wel zal er
extra aandacht
zijn voor

op uitgezet
worden. De Raad
van Toezicht ziet
hiervoor

Dagbesteding en
Driestroom.

bijvoorbeeld
graag een
scholingsplan en
gesprekkencyclus.

Directie en management
Per 23 april benoemde de Raad van Toezicht de nieuwe directeur-bestuurder, de heer Roland van der Heijden. De heer Van der
Heijden werd vervroegd per 15 mei aangesteld.
De Raad van Toezicht handelt volgens de principes van Good Governance. In dat kader heeft de Raad van Toezicht in 2019 zich laat
informeren door OR, ROA en het management over het functioneren van de directeur-bestuurder. Die informatie is toegevoegd aan
de eigen waarnemening van de Raad van Toezicht.
In het najaar maakte de Raad van Toezicht kennis met de twee nieuwe managers Sociaal werk van de gebiedsteams.

ToezichtVia de financiële auditcommissies is de Raad van Toezicht actief betrokken geweest bij de begroting en financiën.
Via de HR-audits is de Raad van Toezicht actief betrokken geweest bij het HR-beleid.
Het verzwaard toezicht, dat in 2018 is ingesteld met het aantreden van een waarnemend directeur, is medio 2019 beëindigd.

Inspraakorganen

Scholing en evaluatie

Expansie

De inspraakorganen vormen een vaste
gesprekspartner van de Raad van
Toezicht. Een vaste afvaardiging van de

Eind 2019 vond er een scholing plaats
door een extern bureau in aanwezigheid
van de directeur-bestuurder. De scholing

De Raad van Toezicht ging akkoord met
het voorstel van directie en Management
Team inzake overname van de

Raad van Toezicht sloot één keer als
toehoorder en één keer als
gesprekspartner aan bij de
vergaderingen van de

was gericht op het beschikken over een
visie en een toetsingskader vanuit de
Raad van Toezicht. Daarnaast werd door
de leden de jaarlijkse enquête ingevuld

dagbesteding de Parasol in Boxmeer op
1 januari 2020. Tevens adviseerde de
Raad van Toezicht positief t.a.v. de
oprichting van één Bureau voor

Ondernemingsraad. Dit gold ook voor de
Raad voor Overleg en Advies (ROA).

t.b.v. een zelfevaluatie van de Raad van
Toezicht. De bespreking van de
zelfevaluatie zal plaatsvinden in 2020.

informele zorg. De voorbereidingen voor
deze uitbreidingen vonden plaats in het
najaar van 2019.
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Namens de Raad van Toezicht Sociom,
Meer weten over onze Raad van Toezicht? Lees het op onze website! 2019
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Kengetallen
2019

Sociom
had 72
medewerkers
in 2019

Samen
goed
voor
51 Fte

122
stagiairs
brachten
ons
nieuwe
inzichten
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396
vrijwilligers
staken de
handen uit
de mouwen

ONS BEREIK

Sociom was in 2019
actief in 6 gemeenten.
Verspreid over de regio voerden we onze diensten
uit. Een compleet overzicht van onze diensten en
uitleg daarover lees je op onze website.
In Boxmeer: jongerenwerk, seniorenwerk,
maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk, sociaal
raadsliedenwerk, opbouwwerk
In Cuijk: jongerenwerk, seniorenwerk,
maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk,
dagbesteding, sociaal raadsliedenwerk,
opbouwwerk
In Grave: jongerenwerk, seniorenwerk,
maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk, sociaal
raadsliedenwerk, opbouwwerk
In Sint Anthonis: jongerenwerk, seniorenwerk,
maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk, sociaal
raadsliedenwerk, opbouwwerk
In Mill en Sint Hubert: jongerenwerk, seniorenwerk,
maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk,
dagbesteding, sociaal raadsliedenwerk,
opbouwwerk
In West Maas en Waal: jongerenwerk, opbouwwerk

Onze jaarrekening is beschikbaar via de website. Bekijk hem
hier.
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Bijzondere ontwikkelingen 2019

"De highlights"

In één jaar gebeurt natuurlijk teveel om op te noemen. Onze collega's werken elke dag op uiteenlopende plekken aan talloze
projecten en individuele trajecten. We realiseerden ons dat we dit onmogelijk allemaal kunnen vangen in een jaarverslag. In plaats
daarvan hebben we ervoor gekozen uit elk werkgebied één vakgebied uit te lichten en de collega's zelf te laten vertellen over hun
belevenissen van 2019. Dat heeft een mooi, gemêleerd verslag opgeleverd waar wij zelf in elk geval met plezier en trots in teruglezen.
We zien dan dat elke gemeente anders is, dat de behoeften van inwoners verschillen en dat de creativiteit en flexibiliteit van onze
collega's op allerlei manieren worden getest. Maar wat we ook zien is dat we als één organisatie staan voor onze werkwijze. Dat we
handelen vanuit dezelfde basisgedachten en dat we met evenveel energie onze uitdagingen aangaan.
Er waren in 2019 wel wat bijzondere momenten, ontwikkelingen en gebeurtenissen. Zaken die ons allemaal bezighielden, of waar een
aantal van ons zich in vastgebeten heeft. In willekeurige volgorde besteden we daar op deze pagina nog even aandacht aan.

Bikablo
Froukje Drent (sociaal werker) is bezig met de
invoering van Bikablo. Dit is een methode die
inhoud en processen visualiseert, te denken
valt aan: presentaties, workshops, coachingsessies, trainingen en vergaderingen.
Door het jaar heen zijn diverse collega’s hierin
getraind, waarmee Bikablo een brede werking
kent binnen Sociom.

Bureau voor mantelzorg en vrijwilligers
Er is een startnotitie gemaakt met Blink en Centrum Mantelzorg om gezamenlijk met het Vrijwilligerspunt van Sociom een Bureau voor
mantelzorg en vrijwilligers te gaan vormen. Na de startnotitie besproken te hebben met beleidsambtenaren is besloten verder te gaan
met het uitwerken van een samengaan van Blink, Centrum Mantelzorg en Vrijwilligerspunt van Sociom tot één bureau voor mantelzorg
en vrijwilligersondersteuning, onder de vlag van Sociom. Verwacht wordt halverwege 2020 hier definitief uitsluitsel over te hebben.
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Driestroom
Samenwerking met Driestroom is van start gegaan met terugwerkende kracht naar 01-02-2019. Als franchisenemer van Driestroom is
Sociom gestart met een vorm van dagbesteding voor jong volwassenen met een stevige afstand tot de arbeidsmarkt.
Werkzaamheden voor deze doelgroep zijn gerealiseerd op een werkpost bij het ‘startblok’. Een school voor primair onderwijs in Cuijk.
Tevens is voor deze doelgroep werk gevonden bij de diverse dagbestedingslocaties van Sociom.

STORM!
Het STORM-project (Strong Teens and Resilient Minds) is er om

Sociom verleent medewerking aan het project STORM! van

somberheidsklachten bij middelbare scholieren vroegtijdig te
signaleren en aan te pakken. Dit met als doel om depressie en
zelfdoding onder jongeren te voorkomen. Het project stimuleert

GGD Noord- en Zuidoost Brabant inzake preventie suïcide
jongeren in het 2e leerjaar van voortgezet onderwijs en MBO
onderwijs. Dit is in samenwerking met jongerenwerkers en

de ontwikkeling van veerkracht, positief zelfbeeld en
weerbaarheid van jongeren.

schoolmaatschappelijk werker ROC Cuijk en Boxmeer.

Brede opdracht
Bureau MetMet heeft in 2019 de opdracht gekregen de brede opdracht te herdefiniëren. Dit hebben ze tijdens een studiebijeenkomst
op 6 november nader toegelicht aan de medewerkers. Ook trad MetMet in contact met de samenwerkende gemeenten. De
gemeenten waren positief over dit initiatief. Tot een nieuwe definitie heeft het helaas niet geleid, omdat dit toch lastiger is gebleken
dan vooraf ingeschat. Wel is met deze opdracht een stevige stap gezet naar een duidelijkere definitie van hetgeen Sociom doet
binnen de brede opdracht. Afgesproken is dat Sociom samen met gemeente dit verder gaan oppakken en uitwerken in 2020.

Arrangement Preventieve
Verslavingszorg
Afgelopen jaar is een arrangement opgezet
voor mensen met beginnende verslaving. Dit
ter voorkoming van ernstige verslaving en
benodigde dure maatwerkvoorziening. Dit is
grotendeels vanuit eigen middelen van
Sociom gedaan.
De dienstverlening is gepresenteerd aan de
wethouders sociaal domein in het Land van
Cuijk. Er is afgesproken serieus te gaan kijken
naar een mogelijke financiering in de
toekomst. Extra duiding van resultaten en
inhoud was hiervoor nog gewenst, wat in
2020 door Sociom zal worden uitgezocht en
gerapporteerd.
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Dagbesteding/buurtkamer
Sociom is in de tweede helft van 2019 gestart met een nieuwe kijk op de dagbesteding. Sociom zou graag zien dat niet alleen
ouderen met een indicatie (WLZ en/of WMO) van deze voorziening gebruik kunnen maken, maar dat deze voorziening een meer
algemene voorziening wordt. Ouderen kunnen elkaar ontmoeten en samen dingen doen. Er is professionele ondersteuning
beschikbaar voor hen die dit nodig hebben. De overname van De Parasol in Boxmeer met ingang van 1 januari 2020 is een actie die
op deze ontwikkeling vooruit loopt.
Sociom
2019

36 / 37

Geïnspireerd?
2019 zit er op en as we speak is 2020 in
volle gang. Zoals u kon lezen in ons
jaarverslag hebben we afgelopen jaar allerlei
inzichten en ervaringen opgedaan die onze
speerpunten voor 2020 hebben
vormgegeven.
De belangrijkste conclusie is dat onze
medewerkers openstaan voor nieuwe
uitdagingen, vanuit hun professie inhoudelijk
in gesprek willen gaan en zodoende graag
worden gezien als sparringpartner voor
opdrachtgever, professional en inwoner.
Neem gerust contact met ze op!

Mail ons
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