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1. Inleiding
Het afgelopen jaar heeft veel gevraagd van het improvisatievermogen van de sociaal werkers.
Vanaf maart 2020 hebben ze een veelheid aan nieuwe initiatieven ontwikkeld om aan te blijven
sluiten bij (ondersteunings)vragen van de inwoners.
Meer op afstand. Een hele opgave, want in ons werk zijn we graag dichtbij.
Dat was wennen voor ons en zeker ook voor de inwoners in Heerhugowaard.
Dezelfde ondersteuning, maar dan anders...
Beeldbellen met inwoners, bellen met ouderen om een vinger aan de pols te houden, wandelend
gesprekken voeren, digitale bijeenkomsten, spreekuren met spatschermen, het blended werken
kwam in een stroomversnelling!
Het tempo waarin (digitale)vernieuwingen zijn doorgevoerd heb ik nog nooit zo mee gemaakt.
Terugblikkend kunnen we concluderen dat veel inwoners zijn bereikt, ondanks alle maatregelen en
beperkingen als gevolg van corona. Alleen in Q2 is er een duidelijke terugval van de aanmeldingen
te zien. Dit komt overeen met de ervaringen in het hele land. In de eerste lockdown zat de schrik
er flink in. Inwoners bleven liever thuis dan hun ondersteuningsvraag te stellen aan huisartsen,
sociaal werkers. Na drie maanden herstelde de vraag zich weer.
We hebben inwoners kunnen verbinden en ondersteunen. Inwoners voelden zich gezien en
geholpen. Ze gaven ons zichtbare blijken van waardering voor deze inzet. Daar zijn we trots op.
In dit jaarverslag vindt u in vogelvlucht de speerpunten per team waar aan gewerkt is. Ook zoals u
van ons gewend bent, de waardering die de inwoners en de samenwerkingspartners aan onze
inzet geven.
Ik wens u veel leesplezier.
Tilly Kersten
Bestuurder
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2. Infographic: resultaten en metingen
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3. Trends en signalen
De samenleving staat niet stil. Trends en ontwikkelingen wisselen elkaar in steeds hoger tempo af,
zo lijkt het. Als we uitzoomen en terugblikken op de grote lijn in het sociaal domein in
Heerhugowaard in 2020, welke ontwikkelingen springen dan het meest in het oog? Welke signalen
gaven ons de meeste zorgen? Wat heeft MET ondernomen om het tij te keren of het probleem
breder bekend te maken? Hieronder een overzicht van de meest opvallende trends en
ontwikkelingen in 2020. We beschrijven steeds de situatie en welke actie MET heeft genomen.

Minder hulpvragen als gevolg van de coronamaatregelen
Situatie:
Meteen aan het begin van de eerste lockdown signaleren we dat we veel minder door bewoners
benaderd worden met vragen. Ook komen steeds minder ketenpartners achter de voordeur en
geven dus minder signalen aan ons door.
Actie:
Alle bewoners met een hulpvraag die bij MET aankloppen worden geholpen. Ieder team houdt
wijkrondes om zorgelijke situaties in kaart te brengen. Maar het is rustig op straat. Ook het aantal
huisbezoeken neemt fors af. Veel afspraken doen we telefonisch en via beeldbellen. Ook voeren
we gesprekken met bewoners tijdens een wandeling door de buurt. We zijn postercampagnes
gestart om bewoners die niet digitaal vaardig zijn te informeren waar ze met hun vragen terecht
kunnen. En dat wij er voor hen zijn.
In het tweede kwartaal hebben wij spreekkamers ingericht in de wijken, zodat wij toch met
bewoners in gesprek konden in hun eigen omgeving, maar wel op een plek waar wij het
besmettingsrisico goed konden beheersen. Onze spreekkamers bevinden zich in Buurthuis De Ezel,
Wijkcentrum De Horst, Wijkkantoor Woonwaard, Wijkcentrum De Zon en Het Zakenstation.

Meer online ondersteuning
Situatie:
Veel van de meest kwetsbare inwoners zijn niet digitaal vaardig. Dus in coronatijd bestaat het
gevaar dat zij letterlijk niet in beeld komen bij ons.
Actie:
Wij hebben een speciale VWS-subsidie aangevraagd en ontvangen om op afstand ondersteuning
te kunnen bieden aan mensen die zich in kwetsbare omstandigheden bevinden en die niet digitaal
vaardig zijn. Met deze nieuwe middelen hebben we 40 eenvoudig te bedienen tablets aangeschaft
die wij uitlenen aan onze klanten voor de duur van een ondersteuningstraject. De bediening is
geschikt gemaakt voor mensen die laaggeletterd zijn. Samen met de bibliotheek bieden we
trainingen aan om goed met de tablets om te kunnen gaan.
Voor mensen die wel digivaardig zijn hebben we ons blended aanbod uitgebreid. Dit is een
combinatie van online- en offlinedienstverlening. We hebben op deze manier een groepstraject
uitgevoerd rond de verwerking van rouw.

Extra zorgen voor mantelzorgers
Situatie:
Doordat de focus in de zorg is verlegd naar de bestrijding van corona en diverse instanties minder
actief naar buiten zijn, komen er meer zorgtaken bij voor veel (jonge) mantelzorgers. Het gevaar
van overbelasting ligt nog meer dan normaal op de loer.
Actie:
Zorgmaatjes:
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Onze vrijwillige mantelzorgmaatjes hadden weliswaar minder face-to-face contact, maar bleven
‘hun’ mantelzorgers op andere manieren ondersteunen: meer telefonisch contact, af en toe een
kaartje en, wanneer nodig, praktische hulp in de vorm van bv boodschappen doen. De
mantelzorgers hadden alle begrip voor de situatie en waren blij met elke vorm van steun.
Mantelzorgers die meer moeite hadden met de situatie werden extra ondersteund door onze
professionals. Even praten om het hart te luchten was vaak al voldoende. Ook bezochten wij in de
meest urgente gevallen de mensen thuis.
Jonge mantelzorgers:
We hebben alle jonge mantelzorgers in ons netwerk gebeld om te horen hoe het met hen ging en
of zij behoefte hadden aan extra ondersteuning. Waar nodig, hebben wij passende hulp geboden.

Extra aandacht voor kwetsbare gezinnen
Situatie:
Kwetsbare gezinnen waren in coronatijd extra kwetsbaar.
Actie:
Wij belden wekelijks met de kwetsbare gezinnen die bij ons bekend zijn. En indien nodig, deden
we dat vaker. Zo probeerden we escalaties voor te zijn. De contacten tussen MET en de jeugd- en
gezinscoaches rondom deze gezinnen bleken goed en waardevol.
Veel fysieke bijeenkomsten konden niet doorgaan. Veel van deze activiteiten waren juist bedoeld
voor gezinnen in kwetsbare omstandigheden. Waar mogelijk hielden wij deze bijeenkomsten
online, zoals bv de informatiebijeenkomst voor ouders van kinderen met een (mogelijke) diagnose.
Voor de gezinnen van Samenspel en Spel aan huis hebben we een online database aangelegd met
speeltips en -ideeën, en daarnaast knutselpakketjes samengesteld om thuis mee aan de slag te
gaan. Ook gezinnen van het Voorleesproject hebben we samen met de bibliotheek gewezen op
diverse alternatieven die online beschikbaar zijn.

Jongeren
Situatie:
Door corona hebben veel jongeren het moeilijk. Ze kunnen niet naar school, waar ze normaliter
hun vrienden treffen. In de eerste lockdown konden zij elkaar buiten treffen, maar in de tweede
waren hun mogelijkheden erg beperkt vanwege de kou. Naast het feit dat hun sociale contacten
leden onder corona, hebben veel jongeren de pech gehad dat hun bijbaantje in bv de horeca
kwam te vervallen, met als gevolg een problematische financiële situatie.
Actie:
Op straat:
Het jongerenwerk van MET probeert de mogelijkheden die er wel zijn te benutten, samen met de
jongeren zelf. In coronatijd hebben onze jongerenwerkers daardoor meer tijd ambulant op straat
ingevuld. Wij gingen heel gericht de straat op, om jongeren te wijzen op de risico’s die zij lopen als
mogelijke verspreiders van het virus. Maar ook om een vinger aan te pols te houden wat de
regelgeving voor hen betekent op het gebied van school en werk. Sommigen waren zich nog niet
bewust van de gevaren rond het samen hangen op straat. Ze verkeerden in grote groepen, (te)
dicht bij elkaar en met fysiek contact. Daarover gingen we met hen in gesprek, op afstand, om het
goede voorbeeld te geven. Daarnaast maakten we dagelijks rondes door de stad om de
groepsbewegingen te volgen en in de gaten te houden hoe het op de verschillende hangplekken
ging. Onze tijd op straat gebruikten we ook om onze online tools en activiteiten te promoten
onder zo veel mogelijk jongeren.
Online:
Het contact met jongeren was niet minder dan voor de coronacrisis. Het verliep tijdens de
lockdowns alleen meer via de sociale media. Zowel het 1-op-1 contact als het contact met
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groepen. Via ons eigen Instagram-account en YouTube-kanaal vermaakten we de jongeren niet
alleen, maar betrokken hen ook bij alles wat met corona en hun eigen veiligheid te maken heeft.
Denk aan instructiefilmpjes (bv. over veilig online communiceren), informatie over ons
jongerenwerk en onze activiteiten (online gametoernooien), challenges (o.a. ‘maak je eigen rap’),
quizvragen, etc. Op diverse hangplekken in de stad hebben we posters verspreid met de scancode
van onze Instagram. Iedere dag, ook in het weekend, waren de jongerenwerkers live via Instagram
bereikbaar tussen 16:00 en 17:00. Zo onderhielden zij contact met jongeren die vragen hadden of
gewoon een praatje wilden maken.
Op sociale media postten wij polls en vragen die betrekking hebben op school en studie. En als wij
hieruit een signaal kregen dat het niet lekker liep bij iemand, konden wij laagdrempelig contact
leggen en het gesprek aanknopen.
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Samenwerking Jongerenwerk Langedijk & cultuurverbinder Jasmijn
Om jongeren tijdens de zomervakantie een zinvolle besteding van hun vrije tijd te bieden, werkten
jongerenwerkers van beide organisaties aan een gezamenlijk plan. Met behulp van een subsidie
vanuit het project Jeugd aan zet in crisistijd ontwikkelden zij sociale activiteiten voor jongeren van
12 tot 18 jaar om tijdens corona een zinvolle maatschappelijke bijdrage te laten leveren, waarbij
zij hun talenten (kunnen) ontwikkelen. Dit veilig binnen de huidige richtlijnen vanuit het RIVM en
gericht op een positieve invulling van de vrije tijd. Dit bleek zo’n groot succes in de zomer dat het
in de winter is herhaald.

Corona quotes
Enkele quotes van onze sociaal werkers over de gehele coronaperiode:

Niet significant
andere
problematiek
dan voorheen

Fijn om mensen
weer face to
face te kunnen
spreken

Wel vaker accent op
zwaardere vormen
van eenzaamheid en
zwaar belaste
mantelzorgers

Positief over het
werken op afstand
in gevallen die zich
daarvoor lenen; dit
laten we niet meer
los ‘na corona’
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Geen mensen die expliciet
aangeven met hun vraag
te hebben gewacht tot de
richtlijnen wat soepeler
werden

Valt wel zwaar om steeds
weer alle veiligheidsafwegingen te (moeten)
maken om te beslissen in
welke vorm je iemand
gaat spreken

Soms wel het gevoel dat
ketenpartners die zelf op
afstand blijven werken een
MET-er vragen om (mede)
namens hen een
huisbezoek af te leggen

Ik maak me wel zorgen
omdat de restricties vaak de
mensen treffen die juist nu
behoefte hebben aan hulp
en ondersteuning.
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Buiten alle effecten van corona was er het fenomeen van de drillraps.

Jongerenwerk en drillraps
Situatie:
Drill is een muziekgenre met een scherp randje. Drill (to drill = doorboren) is de naam voor een
rapgenre ontstaan in de achterstandswijken van Chicago, zo'n acht á tien jaar geleden. Door de
jaren heen is het genre overgenomen door jeugd in Engeland en muzikanten uit de ‘grimescene’.
De teksten zijn uiterst agressief, opruiend en bedreigend. In Nederland is ‘drill’ al zo’n drie jaar
onderdeel van de muziekscene.
In 2020 constateerden jongerenwerkers uit het hele land dat voornamelijk jeugd binnen de
straatcultuur zich ermee bezighoudt. Zij uiten zich in (be)dreigende teksten en in de videoclips is
sprake van veel uiterlijk vertoon met (zeer grote) messen en/of vuurwapens. Op meerdere
plekken in Nederland is het tot geweld gekomen naar aanleiding van drillraps en de spanningen
tussen verschillende jeugdgroepen. In Amsterdam, Zaandijk en Rotterdam waren jonge doden te
betreuren. De paradox is dat jongeren die messen dragen, bang zijn voor andere jongeren omdat
zij (vermoedelijk) ook messen dragen. En daarmee is de cirkel rond. Vorig jaar was er in
Heerhugowaard één jongere die een lichte vorm van drillrap uitbracht.
De raps zijn een muzikale uiting van sociaal-maatschappelijke problemen zoals armoede,
kansen(on)gelijkheid en (jeugd)criminaliteit. In potentie brengt het (extreem) agressief gedrag
teweeg, juist omdat het dragen van steek- en vuurwapens gestimuleerd en genormaliseerd wordt.
Actie:
De inzet van onze jongerenwerkers bleef vorig jaar van preventieve, informerende en adviserende
aard. Samen met Kompleks hebben we een creatieve, muzikale omgeving gecreëerd waar wij in
gesprek gingen met jongeren over de invloed en effecten van drillrap. In het derde kwartaal
hebben we deelgenomen aan de actie #noshank (vrij vertaald: #geenmes(sen)). Deze was opgezet
door het jongerenwerk in Bergen en vond zowel off- als online plaats. Door het hele land deden er
meer dan 250 jongerenwerkers uit 80 gemeenten mee aan deze preventieve campagne. Deze
actie heeft er o.a. toe geleid dat filialen van de HEMA, Blokker, Action en Xenos geen messen meer
verkopen aan jongeren onder de 16 jaar.
Wij stonden het hele jaar in verbinding met ketenpartners en gemeente om met educatieve
activiteiten de jeugd in Heerhugowaard voor te lichten, te begeleiden en te ondersteunen bij
vraagstukken die speelden op dit vlak.
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4. Cijfers door de jaren heen
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Toelichting op de infographic
De vraagverlegenheid als gevolg van Corona laat zich duidelijk zien. Ten opzichte van de maanden
januari februari en maart signaleren we in april een flinke dip in het aantal aanmeldingen. Gelukkig
wisten de Heerhugowaarders ons na de eerste maand in lockdown toch weer te vinden.
Voorzichtig weliswaar, maar met een coronaproof aanpak (geen huisbezoeken als dit niet strikt
noodzakelijk was en op speciaal ingerichte spreekkamers in de wijken) durfde men het toch weer
aan.

nieuwe aanmeldingen per maand
90
80
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team 1

team 2

team 3

team 4

Team1: Bedrijventerrein, De Draai, De Noord, Schilderswijk, Heemradenwijk, Recreatiewijk
Team2: Bomenwijk, Planetenwijk, Broekhorn, Schrijverswijk, Molenwijk en Stadshart
Team 3: Edelstenenwijk, Rivierenwijk,’ T Kruis, Oostertocht
Team 4: Butterhuizen, Huygenhoek, Stad vd Zon, Zuidwijk

De projecten samenspel en het voorleesproject kwamen in maart stil te staan. Toch hebben we
deze en ook veel van onze andere projecten in een andere vorm en soms op een andere locatie
kunnen voortzetten.
Onze jongerenwerkers zijn tijdens de corona-maatregelen veel in de wijken geweest. Zo konden zij
in gesprek komen en blijven met de kwetsbare jongeren in Heerhugowaard.
In 2019 coachten alle jongerenwerkers jongeren. Dit was geen wenselijke situatie: het ambulante
jongerenwerk kwam in de verdrukking. In 2020 hebben we het ambulante werken flink uitgebreid.
Onze speciale jongerencoaches bleven de jongeren coachen en onze jongerenwerkers waren
ambulant bereikbaar voor de Heerhugowaardse jongeren.
Enkelvoudige vragen worden tijdens het ambulante werk opgepakt door onze jongerenwerkers.
Iets ingewikkeldere vragen worden opgepakt door de sociaal werkers in de wijkteams. Deze
vragen worden niet aangemerkt als een coachtraject. Daarvan spreken we als jongeren op meer
dan drie leefgebieden problemen ervaren. Dan start een van onze jongerencaches een traject op.
In 2019 is het effect van het Formulierenpunt duidelijk. Een groeiend aantal Heerhugowaarders
weet de weg te vinden naar dit punt. Deze vragen komen niet meer bij onze sociaal werkers
terecht. Hebben zij meer tijd voor de vragen van andere kwetsbare bewoners. We eindigden 2019
desondanks met aanmeldlijsten. Daar hebben we in 2020 ook mee moeten werken.
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Nieuwe aanvragen per leefgebied
pre-corona (jan-maa) t.o.v. coronatijd (apr-dec)
Levensbeschouwing & zingeving
Dagbesteding
Justitie/juridisch
Sociaal netwerk & eenzaamheid
Lichamelijke gezondheid
Relatie & gezin
Psychische gezondheid
Praktisch functioneren
Financiën
Wonen&woonomgeving
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5. Speerpunten per wijk
Hieronder beschrijven we per wijkteam welke speerpunten zij selecteert, welke activiteiten zijn
ontwikkeld en wat de status was aan het eind van het jaar.

Wijkteam 1
Speerpunt 1:

Participatie jeugd

Wijk:
Data:
Waarneming:

m.n. Schilderswijk
Bovengemiddeld hoge concentratie van jeugdige bewoners.
Veel jongeren met jeugdhulp en coaching door MET (m.n. in de
Schilderswijk), ook veel in jeugdbescherming.
Verhoging welzijn en positieve participatie jongeren.
Extra inzet vanuit ons jongererenwerk, in de vorm van ondersteuning van de
jongereninitiatieven rond Skatepark Centrum en het project Hiphop, en de
organisatie van inloopmomenten bij Kompleks.
Meten hoeveel jongeren deelnemen en kwalitatief in kaart brengen van de
preventieve effecten.
Jongeren die het Skateparkproject hebben geïnitieerd hebben met steun van
onze jongerenwerker inkomsten gegenereerd en zijn een flink eind
gevorderd op weg naar realisatie van hun droom. Het project Hiphop is van
start gegaan en de opkomst bij de inloopavonden groeit.
De skatebaan is gerealiseerd. Het hiphopproject is uitgebreid en de inloop
is afwisselend wel en niet doorgegaan.

Doel:
Actie:

Resultaatmeting:
Status eind 2019:

Status eind 2020:

Uitgelicht
Skatepark
Door corona zijn stappen in het traject Skatepark soms anders verlopen dan gepland. Betrokken
jongeren zijn verdergegaan met het voorbereidend werk voor extra budget voor het skatepark en
hebben zelf hekken geregeld voor de bouw van het park. Zij zijn betrokken geweest bij afspraken
met de gemeente om de puntjes op de i te zetten in het ontwerp. Jongerenwerker Willem
ondersteunde de groep via live contact buiten en via de appgroep. Een in maart geplande
bewonersavond om over het gebruik van de baan en overlast te spreken, vond uiteindelijk in
september plaats. In de krant hebben diverse artikelen gestaan om de betrokken jeugd te
bedanken. Als laatste is - in samenwerking met de afdeling veiligheid van de gemeente - met één
van de jongeren een preventie filmpje opgenomen om veilig afstand te houden tijdens het sporten
in coronatijd. Dit om de skatebaan open te kunnen houden. Als de coronaregels versoepelen is het
plan om in de zomer 2021 een officiële opening te organiseren.
Hiphop
Het eerste hiphop groepje zou half maart zelfstandig starten in Kompleks. En toen ging alles ‘op
slot’ door corona en is Kompleks en daarmee het hiphopproject afwisselend open en dicht
geweest. In de loop van het jaar heeft zich een nieuwe generatie hiphop-jongeren aangediend.
De betrokkenheid van jongeren heeft gezorgd voor twee andere activiteiten. Vanuit de studio bij
Kompleks hebben jongeren - in het kader van de gemeente-brede activiteit Jeugd aan Zet - een
rap-dag georganiseerd voor andere jongeren uit Heerhugowaard en omstreken. En eind 2020 is
een project gestart in samenwerking met de bibliotheek en ‘Bewust jongerenwerk’. In
samenwerking met bekende artiesten en onder begeleiding van een docent en het jongerenwerk
werken jongeren aan talentontwikkeling en positieve invulling van de vrije tijd. In gesprek gaan
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over keuzes maken en bewustwording en leren schrijven over zaken waar je een boodschap over
kan meegeven staan hierbij centraal. Om jongeren goed betrokken te houden is dit project binnen
de coronaregels steeds doorgegaan. Het project loopt aan het eind van het 1 kwartaal 2021 af.
Inloop
Door corona is de inloop bij Kompleks in maart gestopt en in juli weer gestart. Aangezien veel
jongeren in zogenoemde ‘kwetsbare groepen’ vallen, kon de inloop bij Kompleks open blijven. De
gemeente stelde in het najaar geld beschikbaar voor extra activiteiten. In de kerstperiode is op
zaterdagen een extra inloop georganiseerd. Samen met jongeren is invulling gegeven aan de
inloop en activiteiten. Daarbij is steeds gekeken wat haalbaar is binnen de maatregelen; bv.
lasergamen is binnen 1,5 meter lastig. Het gaat erom dat jongeren iets te doen hebben, zich juist
in deze tijd niet eenzaam voelen. In de programmering is samengewerkt met het jongerenwerk
Langedijk, The Gate en jongeren Cool; de cultuurverbinder Jasmijn van Vliet coördineert en
verbindt dit netwerk.
Door de strengere lockdown eind van het jaar hebben helaas niet alle activiteiten doorgang
kunnen vinden en is de inloop opnieuw gestopt. Wel is gekozen om met Oud & Nieuw een inloop
in Kompleks te organiseren op een beheersbare manier; om jongeren in ons netwerk voor dat
moment iets te bieden en daarmee van de straat te houden.

Speerpunt 2:

Bekendheid van MET in De Draai

Wijk:
Data:
Waarneming:

De Draai
Bovengemiddelde concentratie van jonge gezinnen.
Nu een nieuwbouwwijk met jonge kinderen, waar zich over enkele jaren
problemen zullen voordoen van relationele aard (echtscheidingen) en
pubers met nieuwe behoeften aan vrijetijdsbesteding.
Goede bekendheid van MET zodat men ons weet te vinden zodra de
problemen ontstaan.
Gerichte, persoonlijke PR-actie in drie stappen: een wijkenquête als
nulmeting om de huidige bekendheid van MET in kaart te krijgen, de PRactie zelf, en tenslotte een eindmeting om het effect van de actie te weten.
Meten toegenomen bekendheid als hierboven beschreven.
Eerste ideeën gegenereerd. Nog geen concrete actie genomen.
Deelname MET aan buurtnetwerk en 0-meting gestart.

Doel:
Actie:

Resultaatmeting:
Status eind 2019:
Status eind 2020:

Uitgelicht
MET neemt deel aan een buurtnetwerk van professionals in de wijk, geïnitieerd door EsdégéReigersdaal. Deelnemers aan het overleg zijn medewerkers van verschillende disciplines van
Esdégé, basisschool De Helix, wijkraad de Draai, kinderopvangorganisaties Allente en Blosse en
MET. Het overleg is bedoeld om elkaar te informeren over waar organisaties mee bezig zijn, wat er
speelt in de wijk. En om elkaar snel weten te vinden en te ondersteunen waar nodig. Voor MET is
het netwerk een goed middel om verbindingen te kunnen leggen tussen inwoners en organisaties.
Eind van het jaar heeft team1 een start gemaakt met de 0-meting in de Draai. In die weken waren
sociaal werkers zichtbaar in 12 straten. Van 405 adressen hebben zij 70 huishoudens persoonlijk
gesproken en bevraagd. Bij de andere inwoners is de enquête in de brievenbus gedaan met een
antwoordenvelop; daar zijn 33 reacties op gekomen en aan een van de deelnemers is een prijs
uitgereikt. Dit onderzoek heeft gezorgd voor meer actieve contacten met een aantal bewoners, als
een soort sleutelfiguren en in 2021 start een bewoners appgroep.
In het tweede kwartaal van 2021 vervolgt team1 het buurtonderzoek in de overige straten. De
resultaten worden dan teruggekoppeld naar de hele wijk en leiden waar nodig tot vervolgacties.
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Wijkteam 2
Speerpunt 1:

Leefbaarheid, sociale cohesie Schrijverswijk

Wijk:
Data:

Schrijverswijk.
Relatief weinig koopwoningen, hoge concentratie huurwoningen
Woonwaard.
Meerdere meldingen van conflicten tussen ouders n.a.v. ruzies tussen hun
spelende kinderen, nog geen strafbare feiten, wel contact met politie.
Afname aantal escalerende conflicten onder de kinderen, verhogen cohesie
en leefbaarheid onder de ouders.
Huisbezoeken afleggen met een vragenlijst over hoe men de leefbaarheid in
de wijk ervaart en wat men bereid is (zelf) te doen om deze te verhogen.
N.a.v. de uitkomsten concrete activiteiten opzetten in de buurt ter verhoging
van de leefbaarheid en het onderlinge contact.
Na een jaar leggen we de vragenlijst opnieuw voor en krijgen we een beeld
van wat er is bereikt.
Onderzoek uitgevoerd, activiteiten in ontwikkeling.
Geplande buurtactiviteiten zijn wegens corona niet gestart. In 2021 starten
ze alsnog als de maatregelen het toelaten.

Waarneming:
Doel:
Actie:

Resultaatmeting:
Status eind 2019:
Status eind 2020:

Uitgelicht
De start van buurtactiviteiten was een buurtbakkie half maart. Dat kon op het laatste moment niet
doorgaan vanwege corona en omdat corona bleef, zijn activiteiten in 2020 helemaal niet gelukt.
Debet daaraan is ook dat er geen buurtbewoners stonden te trappelen om dit samen met sociaal
werkers op te pakken. In 2021 pakt het team dit weer op zodra de maatregelen het toelaten.
Individuele contacten met huishoudens zijn door team 2 wel warm gehouden, deels ook digitaal
en waar het kon hebben sociaal werkers ondersteund op gebied van financiën, huisvesting,
opvoeding. In de loop van het jaar namen de signalen uit de wijk af.

Speerpunt 2:

Bekendheid MET Broekhorn

Wijk:
Data:

Broekhorn
Nieuwbouwwijk met veel werkenden, mengeling oude en nieuwe
Heerhugowaarders.
MET heeft weinig contact met bewoners omdat bewoners nauwelijks op
straat zijn.
Inzicht in bestaande problematiek, goede bekendheid van MET creëren,
zodat men ons weet te vinden zodra problemen ontstaan.
Onderzoek naar bestaande hulpvragen en vergroten van onze bekendheid
d.m.v. een gerichte, persoonlijke wijkenquête.
Na een jaar eenzelfde onderzoek om de gestegen bekendheid te meten.
Actie afgerond.
MET heeft haar zichtbaarheid in de wijk gecontinueerd via wijkrondes en
met een informatieflyer voor (nieuwe) inwoners.

Waarneming:
Doel:
Actie:
Resultaatmeting:
Status eind 2019:
Status eind 2020:

Uitgelicht
Broekhorn is een nieuwe wijk en groeit gestaag; er komen continu nieuwe bewoners. Team 2
heeft begin dit jaar afgesproken om dit veelvuldig wijkrondes te lopen in Broekhorn, zodat
inwoners hen kunnen zien en benaderen. Het hele team participeert hierin om een breed zicht te
krijgen op de wijk; zo zijn naast jongeren- en opbouwwerkers ook de maatschappelijk werkers
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regelmatig in de wijk op pad. Met de lockdown is dit heel kort gestopt, maar al snel weer
opgepakt. In december is het team met een informatie flyer de buurt ingegaan om MET onder de
aandacht te brengen bij.
Het effect van deze zichtbaarheid meten we begin 2021.

Speerpunt 3:

Sociale cohesie Bomenwijk

Wijk:
Data:

Bomenwijk
Huur- en koopwoningen door elkaar, diversiteit aan huishoudens met en
zonder kinderen, jong en oud.
Regelmatig signalen over de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk.
Inzicht in bestaande problematiek, goede bekendheid van MET creëren,
zodat men ons weet te vinden zodra problemen ontstaan.
Onderzoek naar bestaande hulpvragen en vergroten van onze bekendheid
d.m.v. een gerichte, persoonlijke wijkenquête.
Na een jaar eenzelfde onderzoek om de gestegen bekendheid te meten.
Digitale buurtonderzoek is niet goed gelukt, zeer lage respons. In 2021 wordt
verder bekeken welke inzet nodig is.

Waarneming:
Doel:
Actie:
Resultaatmeting:
Status eind 2020:

Uitgelicht
Team 2 heeft gekeken welke ketenpartners zich ‘bemoeien’ met de buurt en in welke rol. Duidelijk
werd dat hulpverlening en Woonwaard zich richten op individuele huishoudens. MET richt zich op
de buurt als geheel. Na de zomer stond een huis aan huis onderzoek gepland met vragen over
hoelang zij in de wijk wonen, de samenstelling van het huishouden, of ze onrust in de buurt
ervaren, of ze het leuk vinden om iets te doen, te betekenen voor de buurt. Via bv. een
buurtbakkie of straatspeeldag probeert MET dan inwoners hiervoor bij elkaar te brengen. Doel is
om inwoners die buiten het burenconflict om kunnen leven, dit op een laagdrempelige manier te
‘laten leren’ aan mensen die dat minder goed kunnen. Door corona is het onderzoek digitaal
geworden en zijn inwoners hiervoor uitgenodigd met een link. Van de 86 huishoudens hebben
slechts 3 de enquête ingevuld. In 2021 wordt verder bekeken welke inzet nodig en mogelijk is.
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Wijkteam 3
Speerpunt 1:

Kwijtscheldingen: van individuele hulpvragen naar collectief aanbod

Wijk:
Data:
Waarneming:
Doel:
Actie:

’t Kruis, Oostertocht.
Hoge concentratie uitkeringsontvangers.
Weinig bekendheid met het aanvragen van kwijtscheldingen.
Verhogen van de zelfredzaamheid bij het aanvragen van kwijtscheldingen.
Organiseren van een bijeenkomst/training om mensen dit aan te leren, i.s.m.
ons eigen Formulierenpunt, Woonwaard en de gemeente. Onderzoeken of
we met collectieve aanpak meer mensen in minder tijd bereiken.
Evalueren van de resultaten; vastleggen van de opzet voor een dergelijke
bijeenkomst, zodat andere MET-teams hem ook in hun wijk kunnen
organiseren, zodat de kennis in heel Heerhugowaard beschikbaar wordt.
Opzet neergezet en draaiboek geschreven. Uitvoering in 2020.
Gezien de aanhoudende coronamaatregelen zijn geen fysieke bijeenkomsten
geweest. Ook in 2021 gaan die voorlopig niet plaatsvinden. We onderzoeken
de mogelijkheden om voor deze doelgroep een blended aanbod te
ontwikkelen.

Resultaatmeting:

Status eind 2019:
Status eind 2020:

Speerpunt 2:

Verwarde personen

Wijk:
Data:

Rivierenwijk
Veel eenpersoonshuishoudens, ernstige eenzaamheid, hoge concentratie
bijstandsgerechtigden, bovengemiddelde jeugdhulp- en bescherming.
Groeiend aantal verwarde personen op straat.
Optimaliseren van onze hulpverlening aan mensen met verward gedrag.
Meer kennis vergaren over (vroeg)signalering, o.a. door toe te treden tot het
periodieke ‘Overleg vroegsignalering verwarde personen’; nauwere
samenwerking zoeken met ketenpartners om de juiste hulpverlening te
kunnen versnellen; de opgedane kennis en methodieken delen met de
overige MET-teams, zodat deze in de hele organisatie wordt geborgd en
toegepast in de hele gemeente.
Kwalitatieve evaluatie van de toegevoegde waarde.
Aansluiting is een feit, nauwere samenwerking met de ketenpartners
gestart. Evaluatie in 2020.
Na evaluatie blijft MET deelnemen aan dit overleg; deelname is functioneel
en nuttig en heeft toegevoegde waarde voor de samenwerking.

Waarneming:
Doel:
Actie:

Resultaatmeting:
Status eind 2019:
Status eind 2020:

Uitgelicht
De weerbarstige praktijk….
Een familie van een inwoner in de wijk van team 3 trok bij MET aan de bel voor ondersteuning. De
inwoner was opgenomen in een kliniek, had geen inkomsten meer, zijn schulden liepen op. Sociaal
werker Ninian had contact met de familie en de kliniek en ging aan de slag met diverse aanvragen
voor uitkering en schuldhulpverlening. Daarbij bleek de ernst van de situatie en de verwardheid
van de inwoner. Iemand van de crisisdienst was door de inwoner van de trap geschopt. Inwoner
had een in beschikking stelling (IBS), waarbij de rechter vrijheden had afgenomen. MET besloot te
helpen met aanvragen, had contact met familie en met inwoner die weer thuis was, maar ging niet
op bezoek. Op enig moment escaleerde de situatie tussen inwoner en familie, er kwamen
doodsbedreigingen en strafbaar gedrag. Er bleek geen nazorg vanuit de kliniek. De inwoner werd
opnieuw opgenomen.

MET Welzijn Heerhugowaard Rapportage 2020

17

Toen de inwoner opnieuw terug was uit de kliniek, escaleerde het contact met de sociaal werker
van MET in telefonische bedreigingen. Zij heeft daarop een collega betrokken om te helpen bij de
aanvragen. Fysieke afspraken met de inwoners waren niet meer haalbaar en zijn gestopt.
Door onze contacten met de andere partners bij het vroeg-signaleringsoverleg, zijn we binnen
MET ons protocol voor veilig werken aan het evalueren en waar nodig passen we afspraken aan.
Zo zorgen we in ons registratiesysteem dat collega sociaal werkers een signaal krijgen als er sprake
is van mogelijke verhoogd risico.

Speerpunt 3:

Syrische en Eritrese migranten in Rivierenwijk

Wijk:
Data:

Rivierenwijk
Het merendeel van Syrische en Eritrese migranten in Heerhugowaard woont
in deze wijk; dit is ook terug te zien in aantallen hulpvragen van deze groep.
Veel terugkerende hulpvragen; groot percentage van deze migranten heeft
taalprobleem en is mede daardoor niet zelfredzaam.
Deze inwoners het gevoel geven dat ze erbij horen en hen ondersteunen bij
integratie en participatie. Vergroten van hun zelfredzaamheid.
Inwoners beter leren kennen door in gesprek te gaan, te bevragen. Inwoners
die al zelfredzaam zijn, koppelen aan iemand die het nog niet is.
Ketenpartners informeren en betrekken. Voorlichting geven.
Gemeenschappelijke registratie van waarnemingen/bevindingen door alle
teamleden. Gerichte evaluatie bij inwoner na afhandeling hulpvraag.
Op basis van wijkanalyse de al bekende bevindingen/waarnemingen in kaart
gebracht als startpunt.

Waarneming:
Doel:
Actie:

Resultaatmeting:
Status eind 2020:

Uitgelicht
Syrische en Eritrese migranten in Rivierenwijk
Een deel van deze inwoners heeft team 3 in het vizier en bij een deel van hen zijn geen problemen.
Het team heeft een plan gemaakt om degenen die niet bekend zijn te kunnen bereiken. In 2021
gaan alle teamleden gesprekken aan met Syrische en Eritrese bewoners over alledaagse zaken, om
hen beter te leren kennen. Zij bevragen ook degenen die al bij hen bekend zijn op hun
zelfredzaamheid. Degenen bij wie het goed gaat, die al zelfredzaam zijn, probeert team 3 te
koppelen aan wie het nog niet lukt (peer to peer). Zij kunnen dan in de moedertaal uitleg geven,
waardoor mensen niet in paniek raken als ze geen idee hebben waarover een brief van gemeente
of bank gaat. Team 3 gaat samenwerkingspartners als de bibliotheek, Halte Werk,
Formulierenpunt en vrijwilligerswerk over de problematiek en bevindingen informeren en hen
waar nodig erbij betrekken. Alle sociaal werkers laten dit onderdeel zijn van hun dagelijkse werk
en ze wisselen hun bevindingen onderling uit, zodat een gezamenlijk inzicht ontstaat. De
inventarisatie is terugkerend onderwerp in de teambesprekingen om de voortgang te bewaken en
eventuele aanvullende acties op de werkwijze te kunnen ondernemen.
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Wijkteam 4
Speerpunt 1:

Bewonersbetrokkenheid

Wijk:
Data:
Waarneming:

Stad van de Zon naar Butterhuizen, Land van Luna, Huygenhoek en Zuidwijk.
Zeer diverse bevolkingssamenstelling.
Heel diverse problematiek: ouderen, mantelzorg, eenzaamheid, burenruzies,
sociale en financiële problemen, veel jongeren en jeugdhulp.
De optimale vorm vinden om buurtbewoners te betrekken bij het in beeld
brengen, aanpakken en oplossen van problemen die op buurtniveau spelen.
Opzetten en experimenteren met (zelfsturende?) bewonerspanels; komen
tot de voorwaarden voor de ideale vorm(en) en deze beschikbaar maken
voor andere wijken.
Kwalitatieve evaluatie met deelnemende bewoners.
De pilot heeft plaatsgevonden in de Stad van de Zon. De succesfactoren zijn
in kaart gebracht.
Bewonersonderzoek is uitgezet bij Damhert, Bruinvis, Boomvalk en Velduil.
Aangevuld met straatgesprekken met kinderen en volwassenen in de wijk.
Het respons was te laag om gefundeerde conclusies te trekken.

Doel:
Actie:

Resultaatmeting:
Status eind 2019:
Status eind 2020:

Uitgelicht
Bewonersbetrokkenheid 2.0
Team 4 richtte zich bij het eerste buurtonderzoek op de problemen rond een basisschool. Het
samenspelen gaat niet altijd goed, soms wordt er gepest, zowel op school als in de buurt tijdens
het buitenspelen. In de samenwerking met de school en wijkagenten is gekeken wie wat kan doen
en is tot het buurtonderzoek besloten.
Door corona is de werkwijze voor het huis aan huis onderzoek aangepast. Geïnspireerd door
collectanten van grote fondsen zijn sociaal werkers op 1,5 meter afstand inwoners huis aan huis
gaan interviewen; voor de deur en niet in huis. Snel werd duidelijk, dat in duo’s werken effectiever
was om voldoende aandacht te hebben voor de wijkbewoners. De een richtte zich op het
persoonlijk contact, de ander verwerkte de antwoorden op tablet of telefoon. Bij diegene die niet
thuis waren, geen tijd hadden of in quarantaine zaten, is een kaartje met een link naar de enquête
achtergelaten om het zelf online in te vullen. Ook zijn telefonisch interviews gehouden.
Ondanks alle inspanningen, was de respons laag. En de reacties waren te divers om conclusies
uit te trekken. De beleving per straat is erg verschillend en mensen hebben alleen behoefte aan
contact met buren in de directe omgeving – zeker nu in coronatijd. Er is geen vervolg afgesproken,
waardoor het doel ‘activeren van bewoners rond de eigen woonomgeving’ niet gehaald is. Er is op
dit moment onvoldoende draagvlak om te experimenteren met een bewonerspanel en/of
realisatie van activiteiten en aanpak problemen/kansen in de wijk.
De basis van onze werkwijze bij buurtonderzoek is geschikt voor kennismaking en 0-meting, en
blijkt minder geschikt als instrument gericht op bewonersbetrokkenheid in coronatijd. Dan is meer
tijd en inzet op persoonlijk contact nodig.

Speerpunt 2:

Echtscheidingsproblematiek

Wijk:
Data:
Waarneming:
Doel:

Stad van de Zon, Land van Luna.
Hoge concentratie koophuizen en tweeverdieners.
Veel (dreigende) (v)echtscheidingen.
Mensen die scheiding overwegen informeren over de juridische, financiële
en sociale gevolgen (kinderen!).
Organiseren van laagdrempelige pop-up bijeenkomsten waar mensen
informatie krijgen over alles wat er komt kijken bij een echtscheiding

Actie:
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Resultaatmeting:
Status eind 2019:
Status eind 2020:

(volgens methode Two2Tango); met een sterk preventief karakter, zodat in
zoveel mogelijk gevallen de scheiding voorkomen kan worden; de opzet en
aanpak van de pop-ups wordt deelbaar gemaakt, zodat de andere METteams deze ook in hun wijk kunnen organiseren
Kwalitatieve evaluatie van de ervaringen van deelnemers.
Ontwikkeling van de ideale opzet is bijna afgerond. Eerste bijeenkomst
wordt gepland in 2020.
Door corona is dit speerpunt uitgesteld en nieuw plan gemaakt voor blended
hulpverlening in 2021.

Uitgelicht
Voorkomen van (v)echtscheiding
De sociaal werker en sociaal raadsvrouw werken nauw samen op dit onderwerp, omdat beiden
veel met deze problematiek van bewoners te maken hebben en dit vaak om inzet vraagt van zowel
maatschappelijk werk als juridisch financiële ondersteuning. Het doel van MET is om er in een zo
vroeg mogelijk stadium bij te zijn. Om de scheiding misschien te voorkomen, of, als dat niet
mogelijk of wenselijk is, eraan bij te dragen dat alles in harmonie verloopt. Met zo min mogelijk
schadelijke effecten voor de kinderen. De uitdaging is om op de juiste plaatsen, op de juiste
momenten, aan bewoners bij wie dit speelt de juiste informatie en ondersteuning te bieden, om
escalatie te voorkomen. Sociaal werkers verwijzen mensen soms door naar Jeugd en Gezin.
Een instrument dat MET hierbij inzet is een mix van on- en offline ondersteuning: Two2Tango.
Door corona is opnieuw bekeken welke methodieken in de huidige omstandigheden daarnaast
werkbaar zijn. Er is onderzoek gedaan naar de inzet van Learning Stone als vorm van blended
hulpverlening en een plan gemaakt om hiermee in 2021 van start te kunnen gaan. Deze nieuwe
methodiek wordt niet alleen binnen team 4 uitgevoerd maar MET breed over heel Heerhugowaard
en bij de andere onderdelen van WelschapSocius die zich op sociaal werk richten.
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6. Activiteiten en projecten gemeente breed

MET Welzijn Heerhugowaard Rapportage 2020

21

MET Welzijn Heerhugowaard Rapportage 2020

22

MET Welzijn Heerhugowaard Rapportage 2020

23

MET Welzijn Heerhugowaard Rapportage 2020

24

MET Welzijn Heerhugowaard Rapportage 2020

25

7. MET als samenwerkingspartner
MET hecht veel waarde aan goede samenwerking met ketenpartners om een samenhangend
geheel aan diensten en ondersteuning aan te bieden en uit te voeren. Korte lijnen en snel kunnen
handelen is voor onze ondersteuning aan bewoners essentieel. Primaire netwerkpartners zijn voor
ons de collega’s van het Sociaal Plein: de JG-coaches, de wijkverpleegkundigen en de WMOconsulenten. Daarnaast werken we in meer of mindere mate samen met vrijwel iedere organisatie
in het sociaal domein.

Kwaliteitsonderzoek
MET heeft, zoals elk jaar, haar samenwerkingspartners gevraagd hoe zij de samenwerking met ons
hebben ervaren in het afgelopen jaar. 36 ketenpartners hebben meegewerkt aan het onderzoek
dat eind 2020 is uitgevoerd. We zijn blij dat onze toegevoegde waarde voor de Heerhugowaarders
op een 8.2 wordt gewaardeerd.

onderzoek ketenpartners
7,8

overall cijfer

8,1

samenwerkingspartner
7,7

deskundigheid
7,6

bereikbaarheid

7,7

uitvoeren werkzaamheden

7,9

aan afspraken houden
7,5

communicatie

8,2

toegevoegde waarde
7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

8,4

Ook de andere rapportcijfers stemmen hoopvol. Gelukkig is er ook ruimte voor verbetering:
• Sommige collega’s van het sociaal plein missen af en toe een terugkoppeling. Zij zouden
hier graag afspraken met ons over maken.
• Enkele jeugd- en gezinscoaches geven aan meer samen te willen optrekken. Er gebeurt nu
nog veel naast elkaar.
We gaan natuurlijk aan de slag met deze feedback om de samenwerking te verbeteren!

Inspiratielunch
Om onze samenwerkingspartners te inspireren en te laten zien hoe we werken, organiseert MET
jaarlijks een inspiratielunch. Dit jaar was dat op 26 november en het thema was ‘de sociale kaart
en hoe elkaar sneller te kunnen vinden’.
De organisatie
Door verscherping van de coronamaatregelen hebben de betrokken sociaal werkers de lunch
omgebouwd in een onlinebijeenkomst met voor elke deelnemer een lunchpakket ‘to go’.
Zij hebben YouTube filmpjes bekeken hoe je met een grote groep digitaal het thema op een goede
manier kan benaderen en bespreken. Iedereen kreeg een link om aan te sluiten en behalve de 4
MET collega’s, hebben 26 samenwerkingspartners dit gedaan.
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Samen aan de slag
Aan de hand van een casus waarbij meerdere partners betrokken zijn, is het thema besproken
‘hoe samenwerkingspartners elkaar sneller kunnen vinden’. De casus ging over een gezin met
jonge kinderen, waarvan één met een diagnose en veel zorgbehoefte. In het gezin zijn problemen
op verschillende leefgebieden; zorgen over en zorg voor jongste kind, geen overzicht in het
huishouden, geen en tijdelijk werk waardoor schulden. Met hulp van een template is in beeld
gebracht wat elke organisatie kan betekenen en op welke manier samenwerking mogelijk is.

Resultaat
Door het samen invullen van de template is duidelijk geworden welke verbindingen er zijn en hoe
lijntjes korter kunnen. Netwerkpartners weten beter wat zij zelf in gang kunnen zetten. Aan het
eind van de bijeenkomst zijn ook onderlinge ‘dates’ gepland tussen partners. Afgesproken is dat
alle dates in een vervolgbijeenkomst in maart/april 2021 een terugkoppeling geven.

Reacties van deelnemende partners
“Wat was dit goed georganiseerd en leuk!”
“Geweldig idee om vanuit zoveel disciplines en invalshoeken bij elkaar te komen
Ik wil nogmaals afsluiten met een hartelijke dank voor de uitnodiging, waardering voor je
initiatief en organisatie. Ik sluit me graag aan bij de kring van samenwerkende
stichtingen!!!”
“Goed bedacht om dit te doen.”
“Hallo Serpil en ook Chantal, bedankt voor deze leuke en nuttige inspiratiebijeenkomst.
En de complimenten voor de puike organisatie! Tot een volgend contact.”
…en ook tips voor een volgende keer
“Je scherm delen van ‘live’ intypen van suggesties zou handig zij. Nu zagen we helaas niet
wat je intypte.”
“Een agenda vooraf en samenvatting achteraf is misschien handig om na te lezen.”
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8. Kwaliteitsonderzoek Mystery Guest
Door middel van ons Mystery Guest onderzoek toetsen we of we in de praktijk werken volgens de
kaders en prestatie-indicatoren van MET. Een bewoner uit Heerhugowaard treedt op als mystery
guest en zoekt op verschillende manieren contact met alle teams over fictieve uiteenlopende
casussen.
Nadat we in 2019 onze telefonische bereikbaarheid hadden onderzocht wilden we in 2020 de
zichtbaarheid in de wijk toetsen. Het jaar 2020 kenmerkte zich door het credo: “blijf thuis”. Geen
goed idee dus om een Mystery Guest de straat op te sturen om de wisselwerking tussen de METprofessionals en de bewoners in de wijk te toetsen.
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