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Voorwoord
Het is mij een genoegen u hierbij het jaarverslag over 2018 aan te bieden.
Uit de cijfers blijkt dat we aan onze opdracht hebben voldaan. Als ik de veelheid van onderwerpen en
terreinen overzie waar MDF zich mee bezighoudt, kan ik niet anders dan erg trots zijn op de ongeveer
100 professionele medewerkers en de 100 vrijwilligers die zich enorm hebben ingezet om dit resultaat
te behalen.
Bij het noemen van professionals gaan de gedachten al snel uit naar de hulp- en dienstverleners die
de contacten onderhouden met onze cliënten. Minder in het hoog springend maar heel essentieel voor
onze organisatie zijn die medewerkers die ondersteunend werk doen aan de receptie, de telefoon of in
een andere administratieve of ondersteunende functie.
Het zijn déze medewerkers die door hun ondersteuning zorgen dat heel veel burgers die een beroep
doen op onze hulp en dienstverlening adequaat kunnen worden geholpen. Ze zijn een onmisbare
schakel.
De resultaten uit 2018 zijn tot stand gekomen door de inzet van ‘onze’ mensen die hetzij vrijwillig dan
wel professioneel in samenwerking met onze ketenpartners elke dag in touw zijn om burgers met
problemen vérder te helpen.
Alle collega’s verdienen daarvoor respect en dank.
Lelystad,
15 april 2019

F. Bovenberg
Directeur-bestuurder
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Kwaliteit
In het verslagjaar werd binnen MDF op alle niveaus bijgedragen aan continue kwaliteitsverbetering.
Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

Scholing
De managers sociaal werk, schuldhulpverlening en beschermingswind stellen ieder jaar een
scholingsplan op met wenselijke/noodzakelijke sector gebonden scholing.
De algemeen maatschappelijk werkers hebben in het verslagjaar deelgenomen aan de vierdaagse
training ‘psychopathologie’. Het kunnen herkennen van symptomen die wijzen op een psychiatrische
stoornis en het krijgen van richtlijnen in de bejegening van cliënten met een stoornis waren een aantal
onderwerpen van deze training.
De jeugdhulpverleners hebben deelgenomen aan de 3-daagse training ‘Effectief samenwerken met
ouders’ door de praktijk van Anne Koning.
De sociaal raadslieden woonden het Landelijk congres Sociaal Raadslieden Werk 2018 bij.
Een aantal schuldhulpverleners heeft deelgenomen aan de landelijke expert- en studiedagen van de
NVVK. De geplande vervolgtraining ‘motiverende gespreksvoering’ heeft wat vertraging opgelopen.
Afhankelijk van hun kennis en ervaringsniveau hebben de beschermingsbewindvoerders
deelgenomen aan verschillende soorten deskundigheidsbevordering, zoals ‘de overheid als
schuldeiser’, ‘update belastingdienst’ en ‘actualiteiten beschermingsbewind’.

Interne audit
In 2018 heeft MDF geen reguliere interne audit gedaan maar een uitgebreide audit laten uitvoeren ten
behoeve van de nieuwe privacywet die 25 mei in werking trad: de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Om een goede nulmeting te doen was specifieke en up to date kennis
van de nieuwe wetgeving en de consequenties voor uitvoering van onze hulp- en dienstverlening van
belang. MDF heeft daarom AuditConnect aangetrokken die gedurende 3 dagen MDF in al haar
geledingen heeft geaudit.
Hoewel MDF privacy bewust is en zorgvuldig met persoons- en hulpverleningsgegevens omgaat,
waren er nog een aantal normen in de nieuwe wet waaraan onvoldoende werd voldaan. Eén en ander
is in de loop van 2018 gerealiseerd. Te denken valt aan het opstellen en publiceren van de
privacyverklaring, het maken van instructies voor het effectueren van rechten van betrokkenen, het
ontwikkelen van een procedure datalekken en het maken van een verwerkingsregister.

Cliënttevredenheidsonderzoek
MDF houdt al jaren een digitaal en continu CTO onder cliënten die een hulpverleningstraject of een
dienstverleningscontact hebben afgerond. Cliënten waardeerden in de periode van 1 augustus 2017
tot 1 augustus 2018 de totale dienstverlening van MDF gemiddeld met een 8,2. Dit is een hogere
score dan in 2016-2017; de gemiddelde waardering was toen een 7,9.

Managementreview
Tijdens de jaarlijkse managementreview in november 2018 nam MDF al haar leercirkels onder de
loep, is op alle kwaliteitsterreinen de status van de verbeteracties bepaald en zijn er nieuwe besluiten
met bijbehorende verbeterplannen vastgesteld.

Kwaliteitskeurmerken
NVVK
De afdeling schuldhulpverlening van MDF is lid van de NVVK, de brancheorganisatie op het gebied
van schuldhulpverlening en sociaal bankieren. In alle diensten van de schuldhulpverlening van MDF
staat het bieden van kwaliteit voorop.
De NVVK-audit, die eens per drie jaar plaatsvindt, toont aan dat de schuldhulpverlening altijd aan
uniforme en controleerbare eisen voldoet.
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HKZ
MDF heeft sinds 2008 het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ. Het HKZ-certificaat is vergelijkbaar met
een ISO 9001 certificaat, met daarbij extra normen die specifiek gelden voor maatschappelijke
dienstverlening. Het keurmerk bewijst én waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening.
Het HKZ-Keurmerk betekent dat MDF:
• De zaken intern goed op orde heeft
• De cliënt principieel centraal stelt
• Betrouwbare resultaten kan presenteren
• Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening
MDF blijft haar dienstverlening steeds verbeteren. De jaarlijkse toetsing van het kwaliteitssysteem
door Lloyd’s Register LRQA vond in december 2018 plaats.
Sociaal Werk Nederland (SWN)
Door de brancheorganisatie SWN en haar leden is het Kwaliteitslabel ontwikkeld. De branche had
behoefte aan een toetsbare uitwerking van haar essentiële waarden en ambitie om kwaliteit van
sociaal werk zichtbaar te maken voor gemeentes, burgers, vrijwilligers, fondsen en andere
betrokkenen. Het kwaliteitslabel voorziet hierin.
Het label heeft drie onderdelen: vakmanschap, dienstverlening, en organisatie en bestuur. Veel meer
dan in het HKZ-schema komt het vakmanschap aan bod.
Naast de HKZ-audit heeft Lloyd’s in december 2018 eveneens een audit uitgevoerd voor het
kwaliteitslabel Sociaal Werk. Geconstateerd werd dat MDF aan alle normen van het kwaliteitslabel
voldoet en het vakmanschap sterk geborgd is. In januari 2019 is het kwaliteitslabel toegekend en is
MDF opgenomen in het kwaliteitsregister Sociaal Werk.
Certificering en registratie hebben betrekking op de volgende afdelingen: algemeen maatschappelijk
werk, generalisten sociaal wijkteams, ouderenadviseurs, schoolmaatschappelijk werk, gezinsadviseur,
gezinscoach, buurtbemiddeling en groepswerk.
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Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• Na het succes van de spreekuren in Lelystad zijn in januari 2018 in Dronten en Zeewolde ook
financiële spreekuren gestart.
• In juni 2018 is afscheid genomen van de manager maatschappelijk werk en is zijn opvolger
Cynthia Hoogveld gestart.
• In de zomer van het verslagjaar is de nieuwe website van MDF gelanceerd. Op deze
laagdrempelige, overzichtelijke en vraaggerichte site kunnen mensen snel vinden waarnaar ze op
zoek zijn. De uitgebreide zoekfunctie leidt tot veel informatie en tips en natuurlijk de verschillende
vormen van ondersteuning en begeleiding die MDF aanbiedt.
• Op de nieuwe website is de bereikbaarheid van MDF verbeterd en kunnen bezoekers zich nu
eenvoudig digitaal aanmelden voor de meeste hulp- en dienstverlening van MDF.
• De folders van de hulp- en dienstverlening van MDF evenals de flyers waarop inhoudelijke
informatie staat over cursussen, schuldenregelingen, ed. zijn aangepast aan de nieuwe huisstijl.
• Ten aanzien van het groepswerkaanbod is besloten dat het groepswerk, dat onderdeel is van het
reguliere aanbod van het algemeen maatschappelijk werk (zoals de assertiviteitstraining, ‘sterker in
je schoen’, ‘gescheiden opvoeden’) doorlopend aangeboden wordt. Zo is het aanbod sneller en op
maat. Groepswerk biedt een mooie aanvulling op de reguliere begeleiding en wordt zeer
gewaardeerd door de deelnemers. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van groepswerk.
• MDF heeft onderzocht hoe initiatieven van cliënten voor ‘zelfhulpgroepen’ ondersteund en
gefaciliteerd kunnen worden. Dit nieuwe aanbod sluit goed aan bij het versterken van burgerkracht
en netwerken. Momenteel worden per werkgebied contactpersonen hiervoor aangesteld. De
ondersteuning en facilitering zal bestaan uit PR, het opleiden van vrijwilligers die een dergelijke
groep willen voorzitten/begeleiden, het beschikbaar stellen van ruimtes, ed.
• In het najaar van 2018 hebben de algemeen maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en de
generalisten uit de sociale wijkteams Lelystad gereflecteerd op de 10 competenties sociaal werk,
met als doel deze passend te maken voor de eigen werksoort en een competentieprofiel op maat
te maken.
• Samen met Humanitas en IDO is een traject gestart onder leiding van dr. Roeland van Geuns om
de schuldhulpverlening in Lelystad door te ontwikkelen zodat de drie organisaties beter op elkaar
aansluiten en een breder bereik hebben.
• In Lelystad en Dronten is een start gemaakt met financieel spreekuren in het ROC: ‘Money Talks’.
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Lelystad
Algemeen maatschappelijk werk
Korte beschrijving
Het algemeen maatschappelijk werk (AMW) biedt concrete hulp en psychosociale begeleiding aan
mensen met problemen in hun persoonlijk functioneren in relatie tot hun sociale omgeving. In Lelystad
werken de maatschappelijk werkers vanuit de gezondheidscentra en de sociale wijkteams.
De algemeen maatschappelijk werkers van MDF werken voornamelijk oplossingsgericht. Dit houdt in
dat de eigen verantwoordelijkheid en het eigen probleemoplossend vermogen van de cliënt en zijn
netwerk wordt aangesproken en bekrachtigd. De cliënt wordt beschouwd als ‘deskundige’ van zijn
eigen problemen en oplossingen en wordt aangemoedigd en geactiveerd om zelf passende stappen
te bedenken en uit te voeren. Hierbij worden zo mogelijk het eigen netwerk van de cliënt(en), maar
ook vrijwilligers ingezet.
Mensen met spoedeisende vragen en problemen kunnen tijdens werkdagen een beroep doen op de
bereikbaarheidsdienst van het AMW en zo nodig direct geholpen worden.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
Tijdens het verslagjaar is de bereikbaarheid van het algemeen maatschappelijk werk vergroot. De
(relatief beperkte) spreekuurtijden zijn vervangen door een algemeen telefoonnummer waar cliënten
en samenwerkingspartners tijdens kantooruren te woord gestaan worden door een receptioniste die
zorgdraagt voor het contact met de gevraagde hulp- of dienstverlener. Daarnaast kunnen cliënten zich
op de vernieuwde website eenvoudig digitaal aanmelden voor het algemeen maatschappelijk werk.
In september is in Lelystad het inloopspreekuur Scheiden van start gegaan. Maatschappelijk werkers
van MDF bemannen deze spreekuren samen met zelfstandig gespecialiseerde familie mediators.
Maatschappelijk werkers houden sinds eind 2018 een spreekuur voor sekswerkers bij de GGD
Lelystad.

Signaleringen
• Het aantal groepswerkaanmeldingen is fors toegenomen.
• Er zijn veel huisvestingsproblemen en verzoeken om urgentie. Het algemeen maatschappelijk werk
heeft hierin echter niets te bieden.
• In verhouding tot het voeren van cliëntgesprekken gaat er veel tijd naar registratie en
dossiervoering.
• Bij ziekte van een POH-er GGZ wordt er meer naar AMW verwezen.

Jeugdhulpverlening
Korte beschrijving
MDF Jeugdhulpverlening in Lelystad omvat de werksoorten schoolmaatschappelijk werk primair
onderwijs (p.o.) en gezinsadviseur.

Schoolmaatschappelijk werk (p.o.)
De schoolmaatschappelijk werker in het primair onderwijs:
• begeleidt ouders, kind en leerkracht/intern begeleider
• biedt laagdrempelig kortdurende hulpverlening aan ouders en kind bij enkelvoudige opvoedingsgedrags- en ontwikkelingsproblematiek
• geeft informatie, advies en bemiddelt
• neemt deel aan het zorgoverleg op school
• begeleidt en verwijst ouders en kind zo nodig naar gespecialiseerde hulpverlening.

Gezinsadviseur
De gezinsadviseur:
• begeleidt ouders van kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar
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• biedt laagdrempelige ondersteuning gericht op de opvoeding van de kinderen, de veiligheid en
stabiliteit van het gezin en het organiseren van het huishouden
• verleent hulp aan gezinnen waar geen directe hulpvraag (meer) is, maar die wel ondersteuning
willen hebben/houden
• begeleidt en verwijst zo nodig naar schoolmaatschappelijk werk, gezinscoach of specialistische
hulpverlening.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
De samenwerking met het Jeugd en GezinsTeam (JGT) is geïntensiveerd door formatie-uitbreiding
van de gezinsadviseur.
De ondersteuningsteams (OT’s) op basisscholen nemen toe en krijgen een preventiever karakter,
waar schoolmaatschappelijk werkers op ingezet worden.

Signaleringen
• Er zijn veel multiprobleemgezinnen met zwaardere problematiek, waardoor de trajecten langer en
intensiever zijn. Ook vanuit het onderwijs wordt complexere casuïstiek ingebracht.
• Het aantal vechtscheidingen is opnieuw aanzienlijk.
• Er zijn veel gezinnen waarbinnen een of meerdere gezinsleden een diagnose hebben. De kennis
omtrent deze diagnoses (ADHD, ASS, borderline) zou kunnen worden vergroot, geoptimaliseerd,
al dan niet in samenwerking met het JGT.
• Bij de inzet van het schoolmaatschappelijk werk Lelystad was er het afgelopen jaar opnieuw
sprake van forse werkdruk, waardoor een wachttijd voor cliënten onvermijdelijk was.
• De uitvoering van groepswerk kon hierdoor niet plaatsvinden, terwijl er hiervoor veel vraag is vanuit
het onderwijs (bijvoorbeeld voor sociale vaardigheidstrainingen).

Ouderenadviseurs
Korte beschrijving
Ouderenadviseurs begeleiden ouderen bij al hun vragen op het gebied van wonen, zorg, financiën en
welzijn zodat zij zelfstandig en volwaardig deel kunnen (blijven) nemen aan de maatschappij.
Ze geven informatie en advies aan ouderen, leiden hen toe naar de juiste zorg en bieden daarbij
ondersteuning en begeleiding.
De ouderenadviseur kan via de korte lijnen naar andere werksoorten snel de nodige zorg, hulp- en
dienstverlening inschakelen. De ouderenadviseur werkt onafhankelijk van zorgaanbieders.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
De ouderenadviseurs werken vanuit het hoofdkantoor van MDF en maken deel uit van de sociale
wijkteams. Binnen de sociale wijkteams richtten zij zich op de oudere inwoners van Lelystad en
daarnaast ondersteunen zij collega’s door hun specifieke kennis.
Tijdens de huisbezoeken aan ouderen worden alle leefgebieden besproken waardoor problemen
eerder gesignaleerd worden en er sneller en preventiever hulp of ondersteuning kan worden
aangeboden.

Signaleringen
De onderstaande signaleringen zijn gedaan door de ouderenadviseurs die werkzaam zijn in de sociale
wijkteams:
• De meeste hulpvragen in 2018 betroffen: Regiotaxi, Valys, huishoudelijk hulp en dagbesteding –
WZF of zorgboerderij.
• Daarnaast werden veel hulpmiddelen aangevraagd zoals rolstoelen, elektrische rolstoelen,
aanpassingen in huis en badkamer.
• Eenzaamheid is een regelmatig voorkomend probleem onder ouderen.
• Ouderen met mobiliteitsproblemen vroegen ook dit jaar veel scootmobielen aan. Door de
aanwezige fietsbruggen in Lelystad kunnen scootmobielgebruikers veilig deelnemen aan het
verkeer.
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Sociaal raadslieden
Korte beschrijving
De sociaal raadslieden geven informatie, advies en concrete hulp bij vragen en problemen op het
gebied van sociale zekerheid, belastingen, huisvesting, juridische kwesties, arbeidsrecht, familierecht,
onderwijs en maatschappelijke voorzieningen. De nadruk ligt op dienstverlening aan de meest
kwetsbare burgers. Dat zijn vooral mensen met weinig opleiding, laag inkomen en verminderde
zelfredzaamheid. Het doel van deze dienstverlening is dat de cliënt zijn rechten kan verwezenlijken.
Sommige cliënten hebben voldoende aan informatie en advies. Anderen missen de vaardigheden om
zelf actie te ondernemen. Voor hen verrichten de sociaal raadslieden de noodzakelijke concrete
diensten, zoals het schrijven van brieven of het overleggen met een instantie.
Waar mogelijk trachten de raadslieden cliënten vaardigheden aan te leren zodat ze in de toekomst
zelf beter in staat zijn hun problemen op te lossen.

Signaleringen
• Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor mensen met een koopwoning is beperkt.
Voor een deel van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen wordt geen kwijtschelding
verleend omdat er sprake is van een koopwoning. Aan de andere kant is de belasting voor mensen
met een laag inkomen met koopwoningen maandelijks niet op te brengen. Ondanks dat dit ook
helder is voor het GBLT gaan ze door met innen, mensen onder druk zetten en kostenverhogende
maatregelen treffen.
• Met betrekking tot mensen in echtscheidingssituaties met kinderen ziet de belastingdienst deze
mensen pas als ‘gescheiden’ als ze niet meer samenwonen en het verzoek tot scheiding bij de
rechtbank is ingediend. Veel mensen gaan apart wonen en het duurt dan soms maanden voordat
het verzoekschrift tot scheiding is ingediend bij de rechtbank. Hierdoor loopt de alleenstaande
ouder noodzakelijke ondersteuning mis.
• Er is sprake van een verharding door deurwaarders. Zij blijven beslagen op inboedel leggen om
druk bij schuldenaren op te voeren. Dit levert veel kosten en stress bij mensen op.
• Onbekendheid met uitzonderingsbepalingen in de toeslagen, 10% regeling, bijzondere situatie van
de toeslagen.
• De extra controle van de belastingdienst toeslagen op de aanvragen kinderopvangtoeslag levert
voor met name nieuwkomers de nodige problemen op: geen toeslag betekent geen kinderopvang,
geen kinderopvang betekent geen toeslag.

Schuldhulpverlening
Korte beschrijving
De afdeling schuldhulpverlening biedt verschillende diensten:
• schuldpreventie
• informatie en advies
• budgetbeheer
• budgetbeheer op maat
• budgetcoaching
• schuldenregeling
• aanvraag WSNP
MDF kent verschillende vormen van schuldpreventie, zoals:
• ondersteuning bij administratie en budgettering door vrijwilligers
• de workshops geldzaken
• de interactieve theatervoorstelling ‘Cashflow’ met verwerkingslessen voor 3e klas leerlingen in het
voortgezet onderwijs
• financieel spreekuur Money Talks op ROC in Lelystad
• ondersteuning bij de inzet van schuldpreventie leermiddelen in het primair onderwijs
• startpunt geldzaken (https://mdf.startpuntgeldzaken.nl)
• diverse online informatie en advies.
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Na aanmelding wordt de cliënt uitgenodigd voor een screening voor een schuldhulpverleningstraject.
Er wordt dan onder andere gekeken of er contra-indicaties of belemmeringen zijn om een
schuldregeling te starten. Cliënten die aan de voorwaarden voor een schuldregeling voldoen, krijgen
een intake voor een schuldregeling. Bij cliënten die (nog) niet in aanmerking komen voor een
schuldregeling wordt gekeken wat er mogelijk is om de financiële situatie te stabiliseren. Bijvoorbeeld
de inzet van budgetbeheer, budgetcoaching, informatie en advies of hulp bij het in orde brengen van
de zaken, zodat een schuldregeling kan worden opgestart.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
Wachtlijst
In heel 2018 was er geen wachtlijst. Hierdoor kunnen nieuwe aanmeldingen meteen worden opgepakt
en is er geen capaciteit meer nodig voor wachtlijstbegeleiding.
Mesis screeninginstrument
In Lelystad is MDF verder gegaan met het gebruik van het methodisch screeningsinstrument Mesis,
als hulpmiddel bij de intake. Dit instrument geeft inzicht in het gedrag, de motivatie en de
vaardigheden van de cliënt ten aanzien van de financiën. Hierdoor kan beter en sneller geïndiceerd
worden welke vorm en intensiteit van de financiële ondersteuning er nodig is. (zie voor meer
informatie www.mesis.nu)
Inzet vrijwilligers
Om te voorkomen dat mensen (opnieuw) in de schulden komen of te laat aankloppen bij de
schuldhulpverlening is er het gelopen jaar meer ingezet op vroegsignalering en preventie in
combinatie met de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn vooral actief in het voortraject en de nazorg
van de schuldhulpverlening maar bieden ook ondersteuning tijdens de schuldregeling.
Campagne Jongeren Lelystad
Het doel van deze campagne is om jongeren bewust te maken dat zij op financieel gebied advies
kunnen krijgen in of rond de (virtuele) schoolomgeving.
• Vlogs: In 2018 zijn vlogs -door jongeren voor jongeren- gelanceerd op www.jonginlelystad.nl/geld
YouTube en Instagram. Aan de vlogs hebben veel instellingen en ondernemingen (landelijk en uit
Lelystad) meegewerkt. De vlogs zijn tijdloos en langdurig inzetbaar. In 2019 kunnen de vlogs
verder ingezet worden in de scholen binnen hun lesaanbod en via hun online- en offline
communicatiemiddelen.
• Money Talks: Per 1 april 2018 is er een negende locatie van het financieel spreekuur toegevoegd,
speciaal gericht op jongeren; Money Talks. Het spreekuur van Money Talks vindt plaats in het
MBO College Lelystad en is een samenwerking met het ROC van Flevoland. De studenten kunnen
daar terecht met vragen over geldzaken, formulieren of digitale regelzaken. Zie meer informatie op
pagina 14 van dit jaarverslag.
• Nibud – Voor boven de 18: Het boekje van het Nibud ‘Voor boven de 18’ is een praktisch en
overzichtelijk boekje over geldzaken voor 18-jarigen. Het is bedoeld om jongeren die net 18 jaar
geworden zijn, voor te bereiden op financiële zelfredzaamheid. Het boekje wordt aangepast op de
situatie in Lelystad met als extra toevoeging de vraag: waar moet je als jongere zijn voor hulp op
het gebied van financiën en administratie? De wethouder gaat het voorwoord schrijven. MDF,
Welzijn Lelystad en IDO Lelystad droegen bij aan het aanleveren van gegevens en adressen.
Budgetbeheer op Maat
Het project Budgetbeheer op Maat is verder vorm gegeven. Budgetbeheer op Maat is bedoeld als
voorliggende voorziening van beschermingsbewind. Het is bedoeld voor mensen die financiële
ondersteuning nodig hebben en waarbij beschermingsbewind een te zwaar middel is.
Budgetbeheer op Maat bestaat uit de producten budgetbeheer en budgetcoaching. Deze producten
worden al ingezet voor cliënten met een schuldregeling en zijn nu ook beschikbaar voor mensen die
een vorm van financiële ondersteuning nodig hebben.
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Centrada
Met de woningbouwvereniging Centrada zijn werkafspraken gemaakt om cliënten met een
beginnende huurachterstand vroegtijdig te kunnen doorverwijzen, zodat de huurschuld beperkt blijft.
Jongerenproject
Lelystad heeft veel jongeren met schulden. Daarom is ook in 2018 schuldhulpverlening, op maat, aan
jongeren geboden. Jongeren met schulden worden hierbij door een begeleider aangemeld. Zonder
wachttijd komt de jongere in een traject, waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden tot een
schuldregeling of stabilisatie. Om uitval te voorkomen is het traject duaal; naast de
schuldhulpverlening door MDF blijft de begeleider de jongere ondersteunen en begeleiden tijdens het
traject. De verwijzingen en begeleiding werden onder andere gedaan door Welzijn Lelystad en de
talentmanagers en werkcoaches van de gemeente.
Doorontwikkeling schuldhulpverlening
De afgelopen jaren heeft de gemeente Lelystad veel geïnvesteerd in financiële preventie en de
schuldhulpverlening. Dit om te voorkomen dat burgers in financiële problemen kwamen en om de
bestaande wachtlijsten weg te werken. Dat is voor een groot deel gelukt. De uitvoering hiervan lag bij
IDO, Humanitas Lelystad/Dronten en MDF.
Deze drie partijen willen de huidige financiële hulpverlening door ontwikkelen zodat alle burgers die
hulp nodig hebben ook bereikt worden en een passend aanbod krijgen.
IDO, Humanitas Lelystad/Dronten en MDF hebben in 2018 gezamenlijk een traject gevolgd dat
geresulteerd heeft in een document wat de basis vormt voor de doorontwikkeling van de
schuldhulpverlening in 2019. Dit document is tot stand gekomen onder begeleiding van Dr. Roeland
van Geuns, Lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam en onderzoeker/
adviseur armoede en schulden.
Tijdens het traject zijn zowel curatieve als preventieve aspecten rondom schuldhulpverlening onder de
loep genomen. Het doel is uiteindelijk te komen tot verbetering van de hulpverlening en ondersteuning
aan mensen met een risico op schulden of met beginnende - of grote schulden.

Groepswerk
Korte beschrijving
Groepswerk is een vorm van maatschappelijk werk, waarbij mensen in een vergelijkbare situatie met
elkaar tijdens een training of cursus, aan hun problemen werken.
Het groepswerk van MDF heeft tot doel dat mensen met gelijksoortige problemen leren om beter te
functioneren en adequater om te gaan met hun situatie. Herkenning van dezelfde problematiek bij
andere deelnemers is daarbij een belangrijke factor. De cursusachtige aanpak met oefeningen en
theorie betekent dat het groepswerk een lage drempel heeft.
MDF biedt groepswerk aan voor volwassenen en kinderen.
Volwassenen
In het verslagjaar zijn de volgende groepen aangeboden:
• Assertiviteit
In deze training leren deelnemers onder andere grenzen stellen, beter voor zichzelf opkomen,
omgaan met kritiek en ruzie. De training heeft 7 bijeenkomsten en wordt zowel overdags als in de
avonduren aangeboden.
• Sterker in je schoenen
In deze groep staan deelnemers bij hetgeen zij in het leven willen, leren zij hun eigen kracht,
eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten, wat hen daarbij in de weg staat en wie of wat hen
daarbij zou kunnen helpen. De groep omvat 10 bijeenkomsten.
• Een puber in huis
In deze cursus van 7 bijeenkomsten krijgen ouders informatie over de veranderingen van kinderen
in de puberteit. Daarbij komen de prettige - maar ook de lastige kanten aan bod. Ouders leren
beter en open te communiceren en op een positieve manier met hun puber om te gaan.
• Gescheiden opvoeden
Deze cursus is bestemd voor ouders van kinderen tussen de 0 en 18 jaar die gescheiden zijn of in
een echtscheidingssituatie zitten. De cursus omvat 6 bijeenkomsten en er komen thema’s aan bod
als de veranderde ouderrol, reacties van kinderen op de echtscheiding, opvoedingsvaardigheden
gericht op het omgaan met deze reacties, communiceren met de andere ouder.
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• Workshops geldzaken
− Uitkomen met je inkomen:
In deze workshop leren deelnemers op korte en lange termijn grip en overzicht te houden op hun
geld en geldzaken. De workshop geeft antwoord op vragen als: “geef ik teveel uit?”, “kan ik geld
overhouden?”, “kan ik minder werken?”, ‘kan ik mijn schulden aflossen?”
− Recht op geld:
Deelnemers leren hier hoe zij toeslagen, voorzieningen en kwijtscheldingen kunnen aanvragen en
welke wijzigingen doorgegeven moeten worden.
De workshops worden verzorgd door budgetcoaches, schuldhulpverleners of sociaal raadslieden van
MDF. De nadruk ligt op algemene informatieoverdracht en door deze thematische aanpak wordt nog
beter op de vragen van deelnemers afgestemd. Desgewenst kan na afloop een vervolggesprek
gepland worden waarin een persoonlijke hulpvraag gesteld wordt.

Kinderen / jongeren
MDF biedt ook groepswerk voor kinderen. In het verslagjaar was het groepswerkaanbod voor
basisschoolkinderen:
• ‘Dit ben ik’, een sociale vaardigheidstraining van kinderen van 8 tot 12 jaar.
In deze training leren kinderen vaardigheden, waardoor ze zich prettiger en zekerder gaan voelen.
Ze leren voor zichzelf op te komen en beter met andere kinderen om te gaan.
De training bestaat uit een intakegesprek met ouder(s) en kind, een informatiebijeenkomst voor
ouders en leerkrachten, 12 kinderbijeenkomsten en 4 ouderbijeenkomsten en een
evaluatiegesprek. In de ouderbijeenkomsten leren ouders hun kinderen in de thuissituatie te
ondersteunen bij de aangeleerde vaardigheden.
• Twee huizen, een groep voor kinderen (8 tot 12 jaar) van gescheiden ouders.
In deze groep praten kinderen -onder begeleiding- met elkaar over de scheiding van hun ouders,
hoe dit voor hen is en tegen welke problemen zij aanlopen. Dit helpt hen om beter met de
scheiding van hun ouders om te kunnen gaan. Thema’s die tijdens de bijeenkomsten aan bod
komen zijn: veranderingen en herinneringen, erkennen van - en omgaan met gevoelens en het
ontwikkelen / vergroten van het zelfvertrouwen.
De groep wordt geleid door twee maatschappelijk werkers en bestaat uit een intakegesprek met
ouders en kind, 7 kinderbijeenkomsten, 2 ouderbijeenkomsten en een evaluatiegesprek met
ouders.

Vrijwilligerswerk
Geldzaken
Korte beschrijving
De inzet van vrijwilligers geldzaken heeft tot doel:
• Het succesvol afronden van het schuldhulpverleningstraject door de cliënt, door zowel
− drempelverlagend te werken door inzet van vrijwilligers bij het invullen van het
aanmeldingsformulieren,
− inzet van een vrijwilliger tijdens het schuldhulpverleningstraject om zo aan de voorwaarden van
de schuldhulpverlening te kunnen blijven voldoen.
• Voorkomen van nieuwe schulden en het stimuleren van het gebruik van financiële voorzieningen.
Dit door tijdens het traject te investeren op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt op
het gebied van financiën en sociale voorzieningen.
Hulpvragen betreffen onder meer:
• toe leiden naar een traject
• hulp bij het aanleveren van de papieren voor de start van schuldhulpverlening
• ordenen van administratie
• budgetteren
• ondersteuning tijdens het schuldhulpverleningstraject
• nazorg.
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Naast de inzet van 15 vrijwilligers geldzaken worden er ook vrijwilligers ingezet bij de volgende
activiteiten:
• Voedselbank: Er zijn momenteel 3 vrijwilligers actief die aanvragen en verlengingen voor de
voedselbank doen.
• Sociaal raadslieden: 2 vrijwilligers ondersteunen bij de belastingaangiftes.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• De eerste helft van 2018 laat een stijging van ruim 30% zien van nieuwe aanmeldingen/hulpvragen
ten opzichte eerste helft van 2017. De reden hiervan is een verbeterde interne samenwerking en
betere bekendheid bij (gemeentelijke en maatschappelijke) instanties in Lelystad.
• Om deze grotere groep met een zelfde bezetting van vrijwilligers te kunnen opvangen, heeft het
prioriteit om de financiële situatie van de cliënt zo snel mogelijk inzichtelijk te maken en de
hulpvragen te verkorten door deze op te splitsen. Hierdoor vindt er een snellere doorverwijzing
plaats naar sociaal raadslieden, algemeen maatschappelijk werk en andere instanties.
• Ook wordt nu sneller gekeken naar leerbaarheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Bij twijfel wordt
met de cliënt de mogelijkheden besproken van Budgetbeheer en Beschermingsbewind.
• Na overleg met de nieuwe coördinator van Humanitas is als proef besloten, bij de aanmelding van
een hulpvraag te bekijken of er sprake is van (problematische) schuldensituatie of uitsluitend
administratieve werkzaamheden zoals ordenen en het aanbrengen van overzicht.
• In het kader van deze afspraak zijn er vanuit MDF 3 cliënten overgedragen. Het betrof hier cliënten
met lichte administratieve hulpvragen.

Financieel spreekuur
Korte beschrijving
Sinds 1 februari 2016 is het voor de bewoners van Lelystad mogelijk om in de eigen wijk
ondersteuning te krijgen bij vragen over hun inkomen, schulden, digitale hulp, formulieren, etc. Het
inloopspreekuur is laagdrempelig waardoor het een grote preventieve werking heeft. Vrijwilligers gaan
in duo’s met de cliënten in gesprek, ondersteund door professionals die aanwezig zijn op locatie.
Het financieel spreekuur is een samenwerkingsproject van Humanitas, IDO, Welzijn Lelystad en MDF.
Momenteel zijn 33 vrijwilligers actief.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• Door de korte lijnen krijgen veel cliënten snel de juiste informatie, hulp of afspraak, mede door de
aanwezigheid van de participatiecoach op verschillende locaties. Ook kan er via de
participatiecoach makkelijk en snel worden doorverwezen.
• De contacten met de sociale wijkteams verlopen goed. Op een deel van de locaties houdt het
sociaal wijkteam hun inloopspreekuur gelijktijdig met het financieel spreekuur. Dit helpt om
makkelijk en snel de juiste persoon van de juiste instantie te spreken te krijgen en desgewenst te
zorgen voor een goede overdracht.

Signaleringen
• Veelvoorkomende vragen betreffen Bijstandsuitkeringen, Bijzondere Bijstand, (Collectieve)
Zorgverzekeringen en toeslagen Belastingdienst.
• Door het gevoel van gelijkwaardigheid en professionele ondersteuning van de vrijwilligers zijn de
cliënten erg blij met het financieel spreekuur. Ze worden als mens gezien, er wordt geluisterd en
indien nodig worden ze geholpen. De vrijwilligers ervaren geen tijdsdruk, wat voor alle cliënten
prettig is maar vooral met statushouders om de hulpvraag duidelijk te krijgen en uit te kunnen
leggen wat er van de cliënt wordt verwacht.
• Veel statushouders zijn laaggeletterd en spreken weinig of geen Nederlands. Dit vormt een
belemmering voor hulp vanuit het financieel spreekuur, terwijl juist deze groep die hulp goed kan
gebruiken. Of er een tolk ingezet kan worden is afhankelijk van de taal. Zo waren er wel vrijwilligers
die Arabisch konden tolken maar bij bijvoorbeeld de Eritrese taal was dat lastig. Soms werd er
gebruik gemaakt van de tolkentelefoon.
• Er is een groep mensen die moeite heeft met de digitale omgeving in combinatie met een
lichamelijke beperking. Dit geldt met name voor ouderen. Voor deze groep zou het nuttig zijn thuis
hulp te krijgen bij het digitaal aanvragen van bijvoorbeeld toeslagen en andere regelingen. Deze
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groep mensen heeft niet altijd de mogelijkheid om zelf naar het financieel spreekuur te komen en
valt daarom soms tussen wal en schip.

Money Talks
Korte beschrijving
Per 1 april 2018 is er een negende locatie van het financieel spreekuur toegevoegd, speciaal gericht
op jongeren: Money Talks. Het spreekuur van Money Talks vindt plaats in het MBO College Lelystad
en is een samenwerking met het ROC van Flevoland. De studenten kunnen daar terecht met vragen
over geldzaken, formulieren of digitale regelzaken.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
Uit de evaluatie met het ROC over Money Talks blijkt dat deze aanpak werkt en doorontwikkeld kan
worden. Zo zijn er inmiddels twee gastlessen op het ROC aangeboden, één aan de taalklas over
‘zorgverzekering 2019’, omdat tijdens de spreekuren vooral jonge statieshouders moeite hadden te
begrijpen hoe het werkt met het eigen risico, eigen bijdrage en aanvullende verzekering. De andere
gastles was aan studenten van niveau 1 en algemener van aard over zorgverzekering, administratie,
schulden en het spreekuur van Money Talks. Beide lessen werden goed ontvangen. Ook verzorgt
Money Talks nu de 18+ en 18- regeling voor de school. Het voornemen is de theatervoorstelling
‘Cashflow’ in 2019 aan te bieden.

Signaleringen
Veel vragen van studenten hebben betrekking op studiefinanciering en het OV-reisproduct.

Vrijwillige ouderenadviseurs
Korte beschrijving
Naast de professionele ouderenadviseurs zijn er ook vrijwillige ouderenadviseurs actief. De vrijwilligere
ouderenadviseurs werden voornamelijk ingezet bij het begeleiden van ouderen bij hun administratie.
Daarnaast vergezelden ze ouderen naar organisaties of hielpen bij praktische zaken in en rondom huis.
Momenteel zijn er nog 2 vrijwilligere ouderenadviseurs actief.

Algemeen maatschappelijk werk
Korte beschrijving
De vrijwilligers algemeen maatschappelijk werk worden ingezet voor de zogenaamde ‘leun en steun’contacten. Het betreft cliënten die een traject binnen MDF doorlopen hebben waarbij de hulp- of
dienstverlening eigenlijk kan worden afgerond. In de praktijk kunnen sommige cliënten, met name met
een beperkt netwerk of wat minder (sociale) vaardigheden wel een steuntje extra gebruiken.
De vrijwilliger is ondersteunend naar de cliënt en biedt geen hulpverlening, maar toegankelijke,
vriendelijke, betrouwbare steun. De cliënt wordt daarbij aangemoedigd om zoveel mogelijk zelf actief
te zijn.
De vrijwilligers worden dus alleen vanuit MDF ingezet. Deze ondersteuning is tijdelijk, maximaal een
jaar.
Hulpvragen betreffen onder meer:
• Contacten maken, opbouwen van een sociaal netwerk.
• Ondersteuning bij computergebruik.
• Contacten met instanties (persoonlijk, telefonisch, schriftelijk).
• Het invullen van formulieren.
• Ondersteuning bij sollicitaties.
Momenteel zijn 2 vrijwilligers algemeen maatschappelijk werk actief.
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Cijfers Lelystad
Algemeen maatschappelijk werk
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

1945

Standaard contacten

8430

5 meest voorkomende problematieken

% van het totaal

Psychosociale problematiek

33 %

Huisvesting

7%

Partnerrelatie

7%

Inkomen

6%

Verwerking

6%

Jeugdhulpverlening
Schoolmaatschappelijk werk (p.o.)
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

336

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

2583

% van het totaal

Opvoed -/gezinsproblematiek

31 %

Emotionele ontwikkeling

16 %

Overig

14 %

Opvallend gedrag

12 %

School -/leerprestaties

Gezinsadviseur
Afgesloten trajecten
Trajecten

7%

Aantal
104

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

1542

% van het totaal

Opvoed -/gezinsproblematiek

37 %

Oudergerichte problematiek

17 %

(Echt)scheiding

12 %

Emotionele ontwikkeling

11 %

Financiële/praktische/materiele problematiek
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6%

Ouderenadviseur
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

23

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

114
1

% van het totaal

Administratie

60 %

Financiën

21 %

Mobiliteit

5%

Huisvesting

2%

Relaties

2%

Sociaal raadslieden
Afgesloten trajecten

Aantal

Cliënten

2634

Vragen

3381

10 meest voorkomende vragen

% van het totaal

Aangifte inkomstenbelasting

32 %

Huurtoeslag (rood)

7%

Inkomensafhankelijke regelingen

6%

Aanslag inkomstenbelasting

4%

Wet Werk en Bijstand (WWB)

4%

Loon- en uitkeringsbeslag

4%

Schulden/budgetteren

3%

Zorgtoeslag

3%

Voorlopige aanslag

3%

Overige maatschappelijke onderwerpen

3%

Schuldhulpverlening
Algemeen

Aantal

Dossiers mee uit 2017

516

Nieuwe aanmeldingen

546

Totaal

1062

1

Dit betreft de meest voorkomende problematieken waarbij de ouderenadviseurs -werkzaam binnen
MDF - de ouderen begeleidden. Deze wijken dus af van de signaleringen door de ouderenadviseurs
uit de sociale wijkteams.
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Afgesloten dossiers

Aantal

Informatie en advies

290

Betalingsregeling afgerond

1

Minnelijke regeling afgerond

116

Wettelijke regeling afgerond

14

Geen regeling mogelijk

47

Traject op verzoek van cliënt gestopt

24

Traject voortijdig beëindigd

60

Verhuisd/Overleden

7

Totaal

559

Lopende dossiers

Aantal

Mee naar 2019

Overig

503

Aantal

Screenings

414

Intakes

357

Afgifte verklaring WSNP

Budgetbeheer

38

Aantal

Mee uit 2017

85

Nieuwe dossiers

24

Afgesloten dossiers

31

Mee naar 2019

78

Budgetbeheer op Maat

Aantal

Mee uit 2017

81

Nieuwe dossiers

25

Afgesloten dossiers

21

Mee naar 2019

85

Jongerenproject

Aantal

Mee uit 2017

34

Nieuwe dossiers

28

Afgesloten dossiers

35

Mee naar 2019

27
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Groepswerk
Volwassenen

Aantal

Assertiviteitstraining

44

Sterker in je schoenen

70

Een puber in huis

31

Gescheiden opvoeden

9

Workshop Geldzaken

12

Kinderen/jongeren

Aantal

Dit ben ik

30

Twee huizen (8-12 jaar)

10

Vrijwilligerswerk
Geldzaken
Afgesloten trajecten

Aantal
108

Financieel spreekuur
Beantwoorde hulpvragen

Aantal
2549

5 meest voorkomende vragen

% van het totaal

Inkomen

15 %

Uitkering

15 %

Zorg

13 %

Digitale ondersteuning

13 %

Kwijtschelding

12 %

Money Talks
Beantwoorde hulpvragen

Aantal
73

Ouderenadviseurs
De cijfers van de vrijwillige ouderenadviseurs zijn meegenomen in de berekening van de vrijwilligers
geldzaken.

Algemeen maatschappelijk werk
Afgesloten trajecten

Aantal
4
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Dronten
Algemeen maatschappelijk werk
Korte beschrijving
Het algemeen maatschappelijk werk (AMW) biedt concrete hulp en psychosociale begeleiding aan
mensen met problemen in hun persoonlijk functioneren in relatie tot hun sociale omgeving. In Dronten
werken de maatschappelijk werkers vanuit gezondheidscentra en de sociale wijkteams.
De algemeen maatschappelijk werkers van MDF werken voornamelijk oplossingsgericht. Dit houdt in
dat de eigen verantwoordelijkheid en het eigen probleemoplossend vermogen van de cliënt en zijn
netwerk wordt aangesproken en bekrachtigd. De cliënt wordt beschouwd als ‘deskundige’ van zijn
eigen problemen en oplossingen en wordt aangemoedigd en geactiveerd om zelf passende stappen
te bedenken en uit te voeren. Hierbij worden zo mogelijk het eigen netwerk van de cliënt(en), maar
ook vrijwilligers ingezet.
Mensen met spoedeisende vragen en problemen kunnen tijdens werkdagen een beroep doen op de
bereikbaarheidsdienst van het AMW en zo nodig direct geholpen worden.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• Tijdens het verslagjaar is de bereikbaarheid van het algemeen maatschappelijk werk vergroot. De
(relatief beperkte) spreekuurtijden zijn vervangen door een algemeen telefoonnummer waar
cliënten en samenwerkingspartners tijdens kantooruren te woord gestaan worden door een
receptioniste die zorgdraagt voor het contact met de gevraagde hulp- of dienstverlener. Daarnaast
kunnen cliënten zich op de vernieuwde website eenvoudig digitaal aanmelden voor het algemeen
maatschappelijk werk.
• De algemeen maatschappelijk werkers nemen deel aan diverse multidisciplinaire overleggen, waar
complexe casuïstiek besproken wordt.

Signaleringen
• Het aantal cliënten waarbij sprake was van meervoudige problematiek nam opnieuw toe.
Het zijn doorgaans intensieve hulpverleningstrajecten waarbij soms het contact per cliënt een
aantal uur per week betrof.
• In het verslagjaar was er een toenemend aantal hulpvragen van Poolse inwoners van de gemeente
Dronten. De problematiek had onder meer betrekking op taalontwikkeling en -achterstanden bij
kinderen en ouders, opvoeding, armoede, schulden, integratie, arbeidsomstandigheden,
(alcohol)verslaving, relaties, familiebanden en omgang met buren.

Outreachende hulpverlening
Korte beschrijving
In Dronten zijn outreachende hulpverleners van MDF actief. Outreachende hulpverlening betekent dat
de hulpverlener zelf actief de cliënt benadert en blijft benaderen totdat er contact gelegd is.
De doelgroep bestaat uit kwetsbare burgers, zoals mensen met financiële problemen, gezinnen met
huiselijk geweld, tienermoeders en geïsoleerd levende (oudere) mensen. Daarnaast zijn het moeilijk te
bereiken mensen, omdat ze vaak zelf van mening zijn geen hulp nodig te hebben of omdat ze de weg
niet weten naar de juiste hulpverlening.
Hun omstandigheden kunnen tijdelijk of permanent zijn en de gevolgen kunnen zichtbaar zijn
(bijvoorbeeld overlast) of verborgen (eenzaamheid). Problematiek uit zich veelal in financiële
problemen. Vaak is er sprake van zorgwekkend, zorgmijdend gedrag, waardoor deze inwoners door
iemand anders worden aanbevolen voor hulp. Het zijn veelal woningbouwverenigingen, gemeenten,
politie, beschermingsbewindvoerders, schuldhulpverlening, huisartsen, kennissen en buren die
cliënten aanmelden bij MDF.
De outreachend hulpverlener zet zich in om vertrouwen te winnen, problemen bespreekbaar te maken
en de cliënt te motiveren om aan verandering te werken. Het eerste contact is gericht op praktische
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hulp. Vanuit dat contact tracht de hulpverlener samen met de cliënt een duurzame oplossing voor de
problemen te vinden. Door outreachend, in een vroeg stadium op deze mensen af te gaan, worden
grotere problemen als dakloosheid en broodnood mogelijk voorkomen.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
Het interventieteam, de woningbouwvereniging en politie maken meer gebruik van deze hulpverlening.

Signaleringen
• Bij de zorgmijdende cliënten waar MDF outreachend op afgestapt is, was er sprake van onder
meer huurachterstanden met dreigende huisuitzetting, huiselijk geweld, vechtscheiding, vervuiling
en verwaarlozing en financiële problemen waarbij de primaire levensbehoeften in het geding
kwamen.
• Ook binnen het outreachend werken nam de problematiek van Poolse inwoners in de gemeente
Dronten toe.

Jeugdhulpverlening
Korte beschrijving
MDF Jeugdhulpverlening in Dronten omvat de werksoorten schoolmaatschappelijk werk primair
onderwijs (p.o.), gezinscoach en gezinsadviseur.

Schoolmaatschappelijk werk (p.o.)
De schoolmaatschappelijk werker in het primair onderwijs:
• begeleidt ouders, kind en leerkracht/intern begeleider
• biedt laagdrempelig kortdurende hulpverlening aan ouders en kind bij enkelvoudige opvoedingsgedrags- en ontwikkelingsproblematiek
• geeft informatie, advies en bemiddelt
• neemt deel aan het zorgoverleg op school
• begeleidt en verwijst ouders en kind zo nodig naar gespecialiseerde hulpverlening.

Gezinscoach
De gezinscoach:
• begeleidt ouders van kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar
• biedt hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek, zoals opvoedings-, gedrags- en
ontwikkelingsproblematiek
• geeft praktische ondersteuning en adviezen
• begeleidt en verwijst zo nodig naar specialistische hulpverlening.

Gezinsadviseur
De gezinsadviseur:
• begeleidt ouders van kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar
• biedt laagdrempelige ondersteuning gericht op de opvoeding van de kinderen, de veiligheid en
stabiliteit van het gezin en het organiseren van het huishouden
• verleent hulp aan gezinnen waar geen directe hulpvraag (meer) is, maar die wel ondersteuning
willen hebben/houden
• begeleidt en verwijst zo nodig naar schoolmaatschappelijk werk, gezinscoach of specialistische
hulpverlening.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• De overleggen op scholen nemen toe en krijgen een preventiever karakter waar
schoolmaatschappelijk werkers op ingezet worden.

Signaleringen
• Er zijn opnieuw veel gezinnen met echtscheidingen.
• Er is sprake van een opkomende migrantenproblematiek, met name van Polen. Te denken valt aan
huisvesting, opvoeding, praktische vragen.
• Bij de gezinscoach groeit het aantal cliënten met de inkomens- en/of schulden problematiek.
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• Het schoolmaatschappelijk werk schrijft meer TLV’s (toelaatbaarheidsverklaringen voor het
speciaal onderwijs).
• Zowel bij gezinscoach als het schoolmaatschappelijk werk was een toename in
rondetafelgesprekken, waarbij cliënt(en) met alle betrokken hulpverleners in een overleg met
elkaar afstemmen, de voortgang bespreken, taken verdelen, afspraken maken etc. De
gezinsadviseur is steeds meer betrokken bij deze rondetafelgesprekken.
• Scholen geven aan dat de inzet van het schoolmaatschappelijk werk meerwaarde heeft.
• Er zijn zeer weinig aanmeldingen uit Swifterbant in alle werksoorten.
• Verandering in mentaliteit bij ouders waarbij ouders meer kritisch naar scholen zijn en dat gepaard
kan gaan met boosheid en gebrek aan vertrouwen in de school.
• Er zijn weinig aanmeldingen vanuit de gidsen jeugd

Sociaal raadslieden
Korte beschrijving
De sociaal raadslieden geven informatie en advies en concrete hulp bij vragen en problemen op het
gebied van sociale zekerheid, belastingen, huisvesting, juridische kwesties, arbeidsrecht, familierecht,
onderwijs en maatschappelijke voorzieningen. De nadruk ligt op dienstverlening aan de meest
kwetsbare burgers. Dat zijn vooral mensen met weinig opleiding, laag inkomen en verminderde
zelfredzaamheid. Het doel van deze dienstverlening is dat de cliënt zijn rechten kan verwezenlijken.
Sommige cliënten hebben voldoende aan informatie en advies. Anderen missen de vaardigheden om
zelf actie te ondernemen. Voor hen verrichten de sociaal raadslieden de noodzakelijke concrete
diensten, zoals het schrijven van brieven of overleggen met een instantie.
Waar mogelijk trachten de raadslieden cliënten vaardigheden aan te leren zodat ze in de toekomst
zelf beter in staat zijn hun problemen op te lossen.

Signaleringen
• Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor mensen met een koopwoning is beperkt.
Voor een deel van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen wordt geen kwijtschelding
verleend omdat er sprake is van een koopwoning. Aan de andere kant is de belasting voor mensen
met een laag inkomen met koopwoningen maandelijks niet op te brengen. Ondanks dat dit ook
helder is voor het GBLT gaan ze door met innen, mensen onder druk zetten en kostenverhogende
maatregelen treffen.
• Met betrekking tot mensen in echtscheidingssituaties met kinderen ziet de belastingdienst deze
mensen pas als ‘gescheiden’ als ze niet meer samenwonen en het verzoek tot scheiding bij de
rechtbank is ingediend. Veel mensen gaan apart wonen en het duurt dan soms maanden voordat
het verzoekschrift tot scheiding is ingediend bij de rechtbank. Hierdoor loopt de alleenstaande
ouder noodzakelijke ondersteuning mis.
• Er is sprake van een verharding door deurwaarders. Zij blijven beslagen op inboedel leggen om
druk bij schuldenaren op te voeren. Dit levert veel kosten en stress bij mensen op.
• Onbekendheid met uitzonderingsbepalingen in de toeslagen, 10% regeling, bijzondere situatie van
de toeslagen.
• De extra controle van de belastingdienst toeslagen op de aanvragen kinderopvangtoeslag levert
voor met name nieuwkomers de nodige problemen op: geen toeslag betekent geen kinderopvang,
geen kinderopvang betekent geen toeslag.
• Zichtbaar is dat de Dronterpas goed is ingeburgerd.

Schuldhulpverlening
Korte beschrijving
De afdeling schuldhulpverlening biedt verschillende diensten:
• schuldpreventie
• informatie en advies
• budgetbeheer
• budgetcoaching
• schuldenregeling
• aanvraag WSNP
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MDF kent verschillende vormen van schuldpreventie, zoals:
• ondersteuning bij administratie en budgettering door vrijwilligers
• de workshops ‘geldzaken’
• de interactieve theatervoorstelling ‘Cashflow’ met verwerkingslessen voor 3e klas leerlingen in het
voortgezet onderwijs
• ondersteuning bij de inzet van schuldpreventie leermiddelen in het primair onderwijs
• startpunt geldzaken (https://mdf.startpuntgeldzaken.nl)
• diverse online informatie en advies.
Na aanmelding wordt de cliënt uitgenodigd voor een screening voor een schuldhulpverleningstraject.
Er wordt dan onder andere gekeken of er contra-indicaties of belemmeringen zijn om een
schuldregeling te starten. Cliënten die aan de voorwaarden voor een schuldregeling voldoen, krijgen
een intake voor een schuldregeling. Bij cliënten die (nog) niet in aanmerking komen voor een
schuldregeling wordt gekeken wat er mogelijk is om de financiële situatie te stabiliseren. Bijvoorbeeld
de inzet van budgetbeheer, budgetcoaching, informatie en advies of hulp bij de zaken in orde
brengen, zodat een schuldregeling kan worden opgestart.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
Inzet vrijwilligers
Om te voorkomen dat mensen (opnieuw) in de schulden komen of te laat aankloppen bij de
schuldhulpverlening is er het gelopen jaar meer ingezet op vroegsignalering en preventie in
combinatie met de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn vooral actief in het voortraject en de nazorg
van de schuldhulpverlening maar bieden ook ondersteuning tijdens de schuldregeling.
Oost Flevoland Woondiensten (OFW)
Met OFW is er periodiek overleg geweest om de samenwerking goed af te stemmen. Cliënten met
huurschulden werden, indien nodig, door de woonconsulenten verwezen naar MDF. Cliënten
waarmee de woonconsulenten geen contact konden krijgen werden bij MDF gemeld, waarna ze
outreachend benaderd werden.

Signaleringen
Voor een aantal cliënten was ondersteuning door vrijwilligers geldzaken te licht en
beschermingsbewind te zwaar waardoor zij tussen wal en schip dreigende te vallen. Voor hen is er
sinds 2018 ‘budget beheer op maat’.

Groepswerk
Korte beschrijving
Groepswerk is een vorm van maatschappelijk werk, waarbij mensen in een vergelijkbare situatie met
elkaar tijdens een training of cursus, aan hun problemen werken.
Het groepswerk van MDF heeft tot doel dat mensen met gelijksoortige problemen leren om beter te
functioneren en adequater om te gaan met hun situatie. Herkenning van dezelfde problematiek bij
andere deelnemers is daarbij een belangrijke factor. De cursusachtige aanpak met oefeningen en
theorie betekent dat het groepswerk een lage drempel heeft.
MDF biedt groepswerk aan voor volwassenen en kinderen.
Volwassenen
In het verslagjaar is het volgende groepswerk aangeboden:
• Assertiviteit
In deze training leren deelnemers onder andere grenzen stellen, beter voor zichzelf opkomen,
omgaan met kritiek en ruzie. De training heeft 7 bijeenkomsten en wordt zowel overdags als in de
avonduren aangeboden.
• Workshops geldzaken
− Uitkomen met je inkomen:
In deze workshop leren deelnemers op korte en lange termijn grip en overzicht te houden op hun
geld en geldzaken. De workshop geeft antwoord op vragen als: “geef ik teveel uit?”, “kan ik geld
overhouden?”, “kan ik minder werken?”, ‘kan ik mijn schulden aflossen?”
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− Recht op geld:
Deelnemers leren hier hoe zij toeslagen, voorzieningen en kwijtscheldingen kunnen aanvragen en
welke wijzigingen doorgegeven moeten worden.
De workshops worden verzorgd door budgetcoaches, schuldhulpverleners of sociaal raadslieden van
MDF. De nadruk ligt op algemene informatieoverdracht en door deze thematische aanpak wordt nog
beter op de vragen van deelnemers afgestemd. Desgewenst kan na afloop een vervolggesprek
gepland worden waarin een persoonlijke hulpvraag gesteld wordt.
Kinderen / jongeren
• Twee huizen, een groep voor kinderen (8 tot 12 jaar) van gescheiden ouders.
In deze groep praten kinderen -onder begeleiding- met elkaar over de scheiding van hun ouders,
hoe dit voor hen is en tegen welke problemen zij aanlopen. Dit helpt hen om beter met de
scheiding van hun ouders om te kunnen gaan. Thema’s die tijdens de bijeenkomsten aan bod
komen zijn veranderingen en herinneringen, erkennen van - en omgaan met gevoelens en het
ontwikkelen / vergroten van het zelfvertrouwen.
De groep wordt geleid door twee jeugdwerkers en bestaat uit een intakegesprek met ouders en
kind, 7 kinderbijeenkomsten, 2 ouderbijeenkomsten en een evaluatiegesprek met ouders.

Vrijwilligerswerk
Geldzaken
Korte beschrijving
De inzet van vrijwilligers geldzaken heeft tot doel:
• Het succesvol afronden van het schuldhulpverleningstraject door de cliënt, door zowel
− drempelverlagend te werken door inzet van vrijwilligers bij het invullen van het
aanmeldingsformulieren,
− inzet van een vrijwilliger tijdens het schuldhulpverleningstraject om zo aan de voorwaarden van
de schuldhulpverlening te kunnen blijven voldoen.
• Voorkomen van nieuwe schulden en het stimuleren van het gebruik van financiële voorzieningen.
Dit door tijdens het traject te investeren op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt op
het gebied van financiën en sociale voorzieningen.
Hulpvragen betreffen onder meer:
• toe leiden naar een traject
• hulp bij het aanleveren van de papieren voor de start van schuldhulpverlening
• ordenen van administratie
• budgetteren
• ondersteuning tijdens het schuldhulpverleningstraject
• nazorg.
In totaal zijn er 17 vrijwilligers geldzaken actief in 2017. Het team is versterkt met 2 nieuwe vrijwilligers
geldzaken, waaronder een Poolse vrijwilliger om in te kunnen spelen op deze behoefte vanuit het
werkveld.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
In het verslagjaar draaiden er pilots gericht op twee specifieke doelgroepen. Vrijwilligers werden
ingezet voor begeleiding bij echtscheiding en begeleiding voor de nieuwe minima. Beide situaties
vormen een potentiele voedingsbodem voor schuldenproblematiek: men moet met minder rond zien te
komen, al dan niet in een nieuwe (vaak roerige) situatie. Structurele begeleiding waardoor er grip kan
ontstaan op de financiën en de administratie kan uitkomst bieden en voorkomen dat er schulden
ontstaan.

Signaleringen
In 2018 zijn er opnieuw meer cliënten preventief begeleid dan dat er cliënten richting een
schuldhulpverleningstraject begeleid zijn. De term ‘preventie’ in deze context kan tweeërlei uitgelegd
worden: voorkomen dat een schuldensituatie verergert (stabilisatie) of voorkomen dat er schulden
ontstaan.
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De cliënten geven aan dat ze geen mogelijkheden (meer) hebben op het gebied van
schuldhulpverlening (bijvoorbeeld door contra-indicaties), maar wel behoefte hebben aan begeleiding
bij het stabiliseren van de huidige situatie. Wellicht totdat hun situatie verandert en zij wel weer
toegang hebben tot de schuldhulpverlening.
Tevens werden er meer cliënten aangemeld met psychische problematiek en multiproblematiek dan in
voorgaande jaren. Dit maakte het voor vrijwilligers qua begeleiding diverser qua aanpak en
langduriger qua traject.

Screening Voedselbank
MDF verzorgt sinds enige jaren voor de Voedselbank een financiële screening om te bezien of
hulpvragers in aanmerking komen voor voedselpakketten volgens de normen van de Voedselbank
Nederland. Op basis van deze screening adviseert MDF de Voedselbank om al dan niet pakketten te
verschaffen. De Voedselbank is de eindverantwoordelijke voor besluiten voor toekenning of afwijzing
van de hulpvraag.
Twee MDF-vrijwilligers geldzaken zijn een dag in de week ingeroosterd om deze hulpvragers hiervoor
op kantoor van MDF te ontvangen.
Naast de screening zijn deze vrijwilligers tevens in getraind om breder te kijken naar de oorzaak van
de noodzaak voor voedselhulp en indien nodig door te verwijzen.

Financieel Spreekuur
Korte beschrijving
Begin 2018 is het financieel spreekuur van start gegaan voor de inwoners van de gemeente Dronten.
MDF heeft de samenwerking gezocht met de Meerpaal, Huis voor Taal en FlevoMeer Bibliotheek.
Het financieel spreekuur is bedoeld voor mensen met vragen over geld, formulieren, of digitale
regelzaken. Elke week is er in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant een inloopspreekuur van twee
uur, bemand door vrijwilligers en een coördinator van MDF.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
Door een goede samenwerking met Vluchtelingenwerk weten veel statushouders dit spreekuur te
vinden. Daarnaast hebben relatief veel ouderen het spreekuur bezocht met vragen over de digitale
domeinen of overige geldzaken.

Money Talks
Korte beschrijving
Vanaf september 2018 heeft MDF een inloopspreekuur gestart op de locatie van het ROC Landstede:
Money Talks. Dit wekelijkse spreekuur is bedoeld voor de studenten van het ROC met vragen over
geld, studiefinanciering en studenten OV-reisproduct, online regelzaken of vragen over brieven of
formulieren. Elke maandagmiddag wordt dit spreekuur verzorgd door een MDF-vrijwilliger op locatie.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
Medio december organiseerde MDF een evaluatiemoment op het ROC Landstede om te horen wat de
ervaringen van de studenten en de docenten zijn: alle betrokkenen bleken enthousiast en wilden de
pilot graag voortzetten als een zinvolle aanvulling op het aanbod van de studentenbegeleiding.

Signaleringen
De meeste hulpvragen betroffen de studiefinanciering en het OV-reisproduct, maar ook vragen over
de toeslagen vanuit de Belastingdienst werden behandeld door de vrijwilligers.

Buurtbemiddeling
Korte beschrijving
Bij conflicten tussen buren helpen speciaal opgeleide vrijwilligers van MDF buurtbemiddeling buren
met elkaar het gesprek te voeren, wanneer dat zelf niet meer lukt.
In totaal zijn er 16 vrijwillige buurtbemiddelaars actief.
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Relevante ontwikkelingen verslagjaar
Na het relatief lage aantal meldingen van 2017, is het aantal in 2018 weer bijna op het oude niveau.
OFW en politie zijn de grootste verwijzer.
Wederom is meer dan de helft van de zaken complex: in 59% van de casuïstiek is er sprake van
psychosociale problematiek, multiproblematiek of complexiteit in de situatie van statushouders.
De complexiteit van de aangemelde casuïstiek bij buurtbemiddeling blijft, zo laten de cijfers zien.
Het bemiddelen in deze situaties is ingewikkelder, tijdsintensiever en de kans op slagen kleiner. De
bemiddelaars geven aan dat ze vaker contact hebben met partijen en ook meerdere invalshoeken
proberen om de communicatielijn te openen en open te houden. Daarnaast is er meer intern overleg
nodig om tactiek te bepalen.
De duidelijke meerwaarde van buurtbemiddeling in juist die complexe situaties is ‘begrip’: door partijen
wordt aangegeven dat ze elkaar en elkaars gedrag beter kunnen begrijpen en erop kunnen
anticiperen door de gesprekken, begeleid door de buurtbemiddelaars. Het invullen van de
achtergronden van elkaars gedrag en daardoor miscommunicatie met escalatie als gevolg, wordt
hierdoor in de toekomst voorkomen.

Signaleringen
• In 2018 was geluidsoverlast de meest gemelde klacht. Uit de casuïstiek wordt helder dat het hier
vooral gaat om geluidsoverlast door personen: leefgeluiden zoals de trap oplopen of deuren
dichtgooien worden vaak genoemd, maar zeker ook luid praten door de buren, zowel binnenshuis
als in de tuin.
• Daarnaast zijn de zaken over het algemeen al een verder stadium van escalatie.
• In dit verslagjaar werd buurtbemiddeling ook ingeschakeld voor de studentenoverlast in de
gemeente.
• Tevens waren er een aantal casus waarbij statushouders een verstoorde relatie hadden met hun
buren. Een communicatieprobleem lag hier vaak aan ten grondslag, tezamen met een ander
leefritme en kookgebruiken.
• In negen situaties werd er geluidsoverlast gemeld door Poolse buren. Ook hierbij werd een
communicatieprobleem genoemd door de meldende buurpartij.

Algemeen maatschappelijk werk
Korte beschrijving
De vrijwilligers algemeen maatschappelijk werk worden ingezet voor de zogenaamde ‘leun en steun’contacten. Het betreft cliënten die een traject binnen MDF doorlopen hebben waarbij de hulp of
dienstverlening eigenlijk kan worden afgerond. In de praktijk kunnen sommige cliënten, met name met
een beperkt netwerk of wat minder (sociale) vaardigheden wel een steuntje extra gebruiken.
De vrijwilligers worden dus alleen vanuit MDF ingezet. Deze ondersteuning is tijdelijk, maximaal een
jaar.
De vrijwilliger is ondersteunend zijn naar de cliënt en biedt geen hulpverlening, maar toegankelijke,
vriendelijke, betrouwbare steun. De cliënt wordt daarbij aangemoedigd om zoveel mogelijk zelf actief
te zijn.
Hulpvragen betreffen onder meer:
• Orde scheppen in huis door te ondersteunen bij opruimen.
• Ondersteuning bij doorbreken sociale angst door samen stappen te zetten.
• Ondersteuning bij internetgebruik.
• Bezoekjes bij eenzaamheid.
• Ondersteuning bij sollicitaties.
Momenteel zijn 5 vrijwilligers algemeen maatschappelijk werk actief.
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Cijfers Dronten
Algemeen maatschappelijk werk
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

1091

Standaardcontacten

5501

5 meest voorkomende problematieken

% van het totaal

Psychosociale problematiek

13 %

Schulden

9%

Scheiding

9%

Verwerking

8%

Partnerrelatie

7%

Outreachende hulpverlening
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

53

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

1020

% van het totaal

Schulden

24 %

Huisvesting

10 %

Psychische gezondheid

9%

Huiselijk geweld

7%

Lichamelijke gezondheid

6%

Jeugdhulpverlening
Schoolmaatschappelijk werk (p.o.) 2
Afgesloten trajecten
Trajecten

246

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

2

Aantal

2299

% van het totaal

Opvoed/gezinsproblematiek

21 %

School/leerprestaties

18 %

Emotionele ontwikkeling

17 %

Overige

14 %

Opvallend gedrag

13 %

Per abuis zijn in het jaarverslag 2017 bij het schoolmaatschappelijk werk Dronten onjuiste cijfers gepubliceerd.
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Gezinscoach
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

39

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

1708

% van het totaal

Opvoed/gezinsproblematiek

30 %

Oudergerichte problematiek

19 %

Opvallend gedrag

14 %

School/leerprestaties

10 %

(Echt)scheiding

Gezinsadviseur
Afgesloten trajecten

9%

Aantal

Trajecten

46

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

793

% van het totaal

Opvoed -/gezinsproblematiek

69 %

Opvallend gedrag

7%

Oudergerichte problematiek

5%

Emotionele ontwikkeling

5%

School/leerprestaties

5%

Sociaal raadslieden
Afgesloten trajecten

Aantal

Cliënten

1288

Vragen

1611

10 meest voorkomende vragen

% van het totaal

Voorziening t.b.v. minima

21 %

Aangifte inkomstenbelasting

16 %

Inkomensafhankelijke regelingen

6%

Huurtoeslag

5%

Wet Werk en Bijstand (WWB)

4%

Zorgtoeslag

4%

Kwijtschelding lagere overheid

4%

Overige maatschappelijke onderwerpen

4%

Overige zaken m.b.t. geld

3%
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Loon- en uitkeringsbeslag

3%

Schuldhulpverlening
Algemeen

Aantal

Dossiers mee uit 2017

131

Nieuwe aanmeldingen

195

Totaal

326

Afgesloten dossiers

Aantal

Informatie en advies

128

Betalingsregeling afgerond

0

Minnelijke regeling afgerond

34

Wettelijke regeling afgerond

11

Geen regeling mogelijk

15

Traject op verzoek van cliënt gestopt

8

Traject voortijdig beëindigd

23

Verhuisd / Overleden

2

Totaal

221

Lopende dossiers

Aantal

Mee naar 2019

Overig

105

Aantal

Screenings

201

Intakes

83

Afgifte verklaring WSNP

11

Budgetbeheer
Mee uit 2017

Aantal
23

Nieuwe dossiers

4

Afgesloten dossiers

6

Mee naar 2019
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21

Groepswerk
Volwassenen

Aantal

Assertiviteitstraining

27

Workshop geldzaken

4

Kinderen/jongeren

Aantal

Twee huizen (8-12 jaar)

11

Vrijwilligerswerk
Geldzaken
Afgesloten trajecten

Aantal
40

In 2018 zijn er 45 cliëntsystemen begeleid door de vrijwilligers geldzaken, waarvan er 40 zijn
afgesloten. 18 van de 45 begeleidingstrajecten waren reeds opgestart in 2016. Er zijn 35 nieuwe
aanmeldingen ontvangen, waarvan er 8 niet geschikt waren voor inzet van vrijwilligers.

Financieel spreekuur
Beantwoorde hulpvragen

Aantal
168

Money Talks
Beantwoorde hulpvragen

Aantal
23

Buurtbemiddeling
Afgesloten trajecten

Aantal
71

In 2018 betrof het aantal aanmeldingen voor buurbemiddeling 74, waarvan er 71 in behandeling zijn
genomen. Het slagingspercentage over de in behandeling genomen zaken in 2018 is 68%.

5 meest voorkomende klachten

% van het totaal

Geluidsoverlast

28 %

Pesten/treiteren/schelden/lastigvallen

23 %

Overlast dieren

12 %

Tuin-/buitengeschil

11 %

Bedreiging/intimidatie

Algemeen maatschappelijk werk
Afgesloten trajecten

8%

Aantal
6
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Zeewolde
Algemeen maatschappelijk werk
Korte beschrijving
Het algemeen maatschappelijk werk (AMW) biedt concrete hulp en psychosociale begeleiding aan
mensen met problemen in hun persoonlijk functioneren in relatie tot hun sociale omgeving. In
Zeewolde werken de maatschappelijk werkers vanuit gezondheidscentra en de sociale wijkteams.
De algemeen maatschappelijk werkers van MDF werken voornamelijk oplossingsgericht. Dit houdt in
dat de eigen verantwoordelijkheid en het eigen probleemoplossend vermogen van de cliënt en zijn
netwerk wordt aangesproken en bekrachtigd. De cliënt wordt beschouwd als ‘deskundige’ van zijn
eigen problemen en oplossingen en wordt aangemoedigd en geactiveerd om zelf passende stappen
te bedenken en uit te voeren. Hierbij worden zo mogelijk het eigen netwerk van de cliënt(en), maar
ook vrijwilligers ingezet.
Mensen met spoedeisende vragen en problemen kunnen tijdens werkdagen een beroep doen op de
bereikbaarheidsdienst van het AMW en zo nodig direct geholpen worden.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
Tijdens het verslagjaar is de bereikbaarheid van het algemeen maatschappelijk werk vergroot. De
(relatief beperkte) spreekuurtijden zijn vervangen door een algemeen telefoonnummer waar cliënten
en samenwerkingspartners tijdens kantooruren te woord gestaan worden door een receptioniste die
zorgdraagt voor het contact met de gevraagde hulp- of dienstverlener. Daarnaast kunnen cliënten zich
op de vernieuwde website eenvoudig digitaal aanmelden voor het algemeen maatschappelijk werk.

Signaleringen
• Er was in het verslagjaar een toename van het aantal huisvestingsvragen en sociale
urgentieaanvragen. Wekelijks betreft dat 1 of 2 vragen.
• Ook waren er meer hulpvragen van praktische - en financiële aard (aanvragen toeslagen,
studiefinanciering, etc.)
• Er was een toename van cliënten die vastliepen in regelingen, bijvoorbeeld het ontbreken van
inkomen omdat er geen inschrijfadres is. Mensen die zwerven zonder inschrijfadres.
• Het aantal hulpvragen van statushouders nam opnieuw toe. Hierbij speelde onder meer huiselijk
geweld en scheidingsproblematiek.
• Het aantal cliënten dat de Nederlandse taal niet (goed) beheerst nam toe, waardoor er vaker een
tolk is ingezet.
• Eenzaamheid en de behoefte aan contact speelden regelmatig een rol bij de hulpvragen van
cliënten.
• Opvallend is een aantal cliënten dat geen computer heeft om zaken mee te regelen. Of niet over
een identiteitsbewijs beschikt zodat er geen aanvraag voor een voorziening gedaan kan worden.
Soms wordt er dan naar het financieel spreekuur verwezen maar wanneer er zoveel te regelen is
(zonder inkomen) doet het AMW dir zelf.

Outreachende hulpverlening
Korte beschrijving
In Zeewolde zijn ook outreachende hulpverleners van MDF actief. Outreachende hulpverlening
betekent dat de hulpverlener zelf actief de cliënt benadert en blijft benaderen totdat er contact gelegd
is. De doelgroep bestaat uit kwetsbare burgers, zoals mensen met financiële problemen, gezinnen
met huiselijk geweld, tienermoeders en geïsoleerd levende (oudere) mensen. Daarnaast zijn het
moeilijk te bereiken mensen, omdat ze vaak zelf van mening zijn geen hulp nodig te hebben of omdat
ze de weg niet weten naar de juiste hulpverlening.
Hun omstandigheden kunnen tijdelijk of permanent zijn en de gevolgen kunnen zichtbaar zijn
(bijvoorbeeld overlast) of verborgen (eenzaamheid). Problematiek uit zich veelal in financiële
problemen. Vaak is er sprake van zorgwekkend, zorg mijdend gedrag, waardoor deze inwoners door
iemand anders worden aanbevolen voor hulp. Het zijn veelal woningbouwverenigingen, gemeenten,
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politie, beschermingsbewindvoerders, schuldhulpverlening, huisartsen, kennissen en buren die
cliënten aanmelden bij MDF.
Bij de meeste cliënten was er sprake van GGZ problematiek. Het betroffen doorgaans aanmeldingen
vanwege bijzonder gedrag in de woonomgeving. Door contact te leggen met de betrokkenen kon er
een hulpverleningstraject worden ingezet, in de meeste gevallen voor financiële hulp of
beschermingsbewind.

Signaleringen
• Opvallend in het verslagjaar was het aantal vragen voor mensen die een huurachterstand hadden.
De meerderheid van deze cliënten kon begeleid worden naar het reguliere hulpverleningsaanbod.
Er waren een aantal situaties waarbij de problematiek zo groot was dat vanuit reguliere
hulpverlening geen oplossing geboden kon worden. Voor hen is -in samenwerking met collegainstellingen- een andere woonvorm gevonden.
• Daarnaast was er bij een aantal cliënten sprake van psychiatrische problematiek en
alcoholverslaving.

Jeugdhulpverlening
Korte beschrijving
MDF Jeugdhulpverlening in Zeewolde omvat de werksoorten schoolmaatschappelijk werk primair
onderwijs (p.o.) en gezinscoach.

Schoolmaatschappelijk werk (p.o.)
De schoolmaatschappelijk werker in het primair onderwijs:
• begeleidt ouders, kind en leerkracht/intern begeleider
• biedt laagdrempelig kortdurende hulpverlening aan ouders en kind bij enkelvoudige opvoedings-,
gedrags- en ontwikkelingsproblematiek
• geeft informatie, advies en bemiddelt
• neemt deel aan het zorgoverleg op school
• begeleidt en verwijst ouders en kind zo nodig naar gespecialiseerde hulpverlening.
De schoolmaatschappelijk werker is structureel aanwezig bij de zorgadviesteams op de basisscholen.

Gezinscoach
De gezinscoach:
• begeleidt ouders van kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar
• biedt hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek, zoals opvoedings-, gedrags- en
ontwikkelingsproblematiek (de multiprobleemgezinnen)
• geeft praktische ondersteuning en adviezen
• begeleidt en verwijst zo nodig naar specialistische hulpverlening.
Daar waar het bij het schoolmaatschappelijk werk gaat om kortdurende preventieve ondersteuning en
lichte opvoedingsvragen werkt de gezinscoach met multiprobleemgezinnen en langdurige trajecten.

Casemanager Jeugd (Ondersteuningshuis)
De casemanager jeugd:
• ondersteunt en verwijst gezinnen waarbij sprake is van complexe problematiek en een instabiel
en/of onveilig opvoedingsklimaat
• ondersteunt bij opvoedvraagstukken en coördineert de hulpverlening in brede zin
• coacht en ondersteunt collega hulpverleners, ten bate van het gezin
• stelt een ondersteuningsplan op
• functioneert als eerste aanspreekpunt voor het gezin en de overige ondersteuners. Als zodanig
heeft de casemanager, samen met het gezin, de taak om het ondersteuningsplan voor het gezin uit
te voeren en aan te passen waar nodig
• adresseert opvoed- en ontwikkelvraagstukken, met aandacht voor het versterken van
opvoedkwaliteiten van ouders.
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Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• De geplande overgang van de casemanagers Jeugd naar Meerinzicht van eind 2018 is een half
jaar verschoven naar juli 2019. De werkdruk bij deze afdeling blijft onverminderd hoog.
• De vraag van scholen om meer aanwezigheid en zichtbaarheid van een schoolmaatschappelijk
werker blijft.
• De gezinscoach blijft veel multiproblematiek en vechtscheidingen tegenkomen. Het zijn intensieve
trajecten die veel tijd en samenwerking vragen.

Signaleringen
• De vraag naar schoolmaatschappelijk werk binnen de school komt naar voren. Er zijn scholen die
een vast gezicht in de school willen, op vaste momenten.
• Er komt meer vraag naar weerbaarheid- en SOVA trainingen. Weerbaarheidstrainingen worden nu
gegeven door Nummer 13 en deze zou graag een samenwerking zien met MDF.

Sociaal raadslieden
Korte beschrijving
De sociaal raadslieden geven informatie en advies en concrete hulp bij vragen en problemen op het
gebied van sociale zekerheid, belastingen, huisvesting, juridische kwesties, arbeidsrecht, familierecht,
onderwijs en maatschappelijke voorzieningen. De nadruk ligt op dienstverlening aan de meest
kwetsbare burgers. Dat zijn vooral mensen met weinig opleiding, laag inkomen en verminderde
zelfredzaamheid. Het doel van deze dienstverlening is dat de cliënt zijn rechten kan verwezenlijken.
Sommige cliënten hebben voldoende aan informatie en advies. Anderen missen de vaardigheden om
zelf actie te ondernemen. Voor hen verrichten de sociaal raadslieden de noodzakelijke concrete
diensten, zoals het schrijven van brieven of overleggen met een instantie.
Waar mogelijk trachten de raadslieden cliënten vaardigheden aan te leren zodat ze in de toekomst
zelf beter in staat zijn hun problemen op te lossen.

Signaleringen
• Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor mensen met een koopwoning is beperkt.
Voor een deel van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen wordt geen kwijtschelding
verleend omdat er sprake is van een koopwoning. Aan de andere kant is de belasting voor mensen
met een laag inkomen met koopwoningen maandelijks niet op te brengen. Ondanks dat dit ook
helder is voor het GBLT gaan ze door met innen, mensen onder druk zetten en kostenverhogende
maatregelen treffen.
• Met betrekking tot mensen in echtscheidingssituaties met kinderen ziet de belastingdienst deze
mensen pas als ‘gescheiden’ als ze niet meer samenwonen en het verzoek tot scheiding bij de
rechtbank is ingediend. Veel mensen gaan apart wonen en het duurt dan soms maanden voordat
het verzoekschrift tot scheiding is ingediend bij de rechtbank. Hierdoor loopt de alleenstaande
ouder noodzakelijke ondersteuning mis.
• Er is sprake van een verharding door deurwaarders. Zij blijven beslagen op inboedel leggen om
druk bij schuldenaren op te voeren. Dit levert veel kosten en stress bij mensen op.
• Onbekendheid met uitzonderingsbepalingen in de toeslagen, 10% regeling, bijzondere situatie van
de toeslagen.
• De extra controle van de belastingdienst toeslagen op de aanvragen kinderopvangtoeslag levert
voor met name nieuwkomers de nodige problemen op: geen toeslag betekent geen kinderopvang,
geen kinderopvang betekent geen toeslag.

Schuldhulpverlening
Korte beschrijving
De afdeling schuldhulpverlening biedt verschillende diensten:
• schuldpreventie
• informatie en advies
• budgetbeheer
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• budgetcoaching
• schuldenregeling
• aanvraag WSNP
MDF kent verschillende vormen van schuldpreventie, zoals:
• ondersteuning bij administratie en budgettering door vrijwilligers
• de workshops geldzaken
• de interactieve theatervoorstelling ‘Cashflow’ met verwerkingslessen voor 3e klas leerlingen in het
voortgezet onderwijs
• ondersteuning bij de inzet van schuldpreventie leermiddelen in het primair onderwijs
• startpunt geldzaken (https://mdf.startpuntgeldzaken.nl )
• diverse online informatie en advies.
Na aanmelding wordt de cliënt uitgenodigd voor een screening voor een schuldhulpverleningstraject.
Er wordt dan onder andere gekeken of er contra-indicaties of belemmeringen zijn om een
schuldregeling te starten. Cliënten die aan de voorwaarden voor een schuldregeling voldoen, krijgen
een intake voor een schuldregeling. Bij cliënten die (nog) niet in aanmerking komen voor een
schuldregeling wordt gekeken wat er mogelijk is om de financiële situatie te stabiliseren. Bijvoorbeeld
de inzet van budgetbeheer, budgetcoaching, informatie en advies of hulp bij de zaken in orde
brengen, zodat een schuldregeling kan worden opgestart.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
Preventie en vroegsignalering
MDF is op verzoek van de gemeente Zeewolde in 2015 gestart met het ontwikkelen en uitbreiden van
haar schuldpreventie-aanbod in de gemeente Zeewolde.
Op basis van de huidig bekende landelijke gegevens wordt ingespeeld op de lokale behoefte en
worden accenten gelegd die specifiek zijn voor Zeewolde. Gesprekken met diverse partijen, als de
ketenpartners van MDF, met werkgevers, huisartsen, het onderwijs of stichting lezen en schrijven
leveren eveneens relevante informatie op. MDF probeert adequaat te reageren op hun signalen en
zoekt daarbij de samenwerking en aansluiting bij het reeds bestaande aanbod en/of voorzieningen.
(Vroegsignalering)
Op dit moment ligt in Zeewolde de focus op algemene (universele) preventie. Doel hiervan is om door
middel van informatie- en kennisoverdracht te voorkomen dat inwoners schulden maken, hen te
informeren over de risico’s van schulden en bij te dragen aan de financiële zelfredzaamheid door
bijvoorbeeld te wijzen op het belang van een overzichtelijke administratie, maar ook het aanleren van
de praktische vaardigheden aan te bieden. Voor de diverse doelgroepen creëert MDF steeds een
passend aanbod en ook als de omstandigheden hierom vragen. (Maatwerk)
Inzet vrijwilligers
Om te voorkomen dat mensen (opnieuw) in de schulden komen of te laat aankloppen bij de
schuldhulpverlening is er het gelopen jaar meer ingezet op vroeg signalering en preventie in
combinatie met de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn vooral actief in het voortraject en de nazorg
van de schuldhulpverlening maar bieden ook ondersteuning tijdens de schuldregeling.
Financieel Spreekuur
Begin 2018 is het financieel spreekuur gestart. Dit is een samenwerking tussen MDF, FlevoMeer
Bibliotheek en Stichting Welzijn. Het financieel spreekuur is bedoeld voor mensen met vragen over
geld, formulieren, of digitale regelzaken. Elke week is er op dinsdagmiddag in de Bibliotheek en
donderdagmiddag in de Meermin een inloopspreekuur van twee uur, bemand door vrijwilligers en een
coördinator van MDF.
Woonpalet
In het kader van het convenant Voorkomen Huisuitzettingen zijn met Woonpalet werkafspraken
gemaakt om vroegtijdig cliënten met een huurschuld te benaderen. Deze samenwerking wordt door
beide partijen als vruchtbaar en efficiënt ervaren.
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Groepswerk
Korte beschrijving
Groepswerk is een vorm van maatschappelijk werk, waarbij mensen in een vergelijkbare situatie met
elkaar tijdens een training of cursus, aan hun problemen werken.
Het groepswerk van MDF heeft tot doel dat mensen met gelijksoortige problemen leren om beter te
functioneren en adequater om te gaan met hun situatie. Herkenning van dezelfde problematiek bij
andere deelnemers is daarbij een belangrijke factor. De cursusachtige aanpak met oefeningen en
theorie betekent dat het groepswerk een lage drempel heeft.
MDF biedt groepswerk aan voor volwassenen en kinderen.
Volwassenen
In het verslagjaar is het volgende groepswerk aangeboden:
• Assertiviteit
In deze training leren deelnemers onder andere grenzen stellen, beter voor zichzelf opkomen,
omgaan met kritiek en ruzie. De training heeft 7 bijeenkomsten en wordt zowel overdags als in de
avonduren aangeboden.
• Workshops geldzaken
− Uitkomen met je inkomen:
In deze workshop leren deelnemers op korte en lange termijn grip en overzicht te houden op hun
geld en geldzaken. De workshop geeft antwoord op vragen als: “geef ik teveel uit?”, “kan ik geld
overhouden?”, “kan ik minder werken?”, ‘kan ik mijn schulden aflossen?”
− Recht op geld:
Deelnemers leren hier hoe zij toeslagen, voorzieningen en kwijtscheldingen kunnen aanvragen en
welke wijzigingen doorgegeven moeten worden.
De workshops worden verzorgd door budgetcoaches, schuldhulpverleners of sociaal raadslieden van
MDF. De nadruk ligt op algemene informatieoverdracht en door deze thematische aanpak wordt nog
beter op de vragen van deelnemers afgestemd. Desgewenst kan na afloop een vervolggesprek
gepland worden waarin een persoonlijke hulpvraag gesteld wordt.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
In november 2018 zijn de workshops Uitkomen met je inkomen en Recht op geld aangeboden in de
FlevoMeer Bibliotheek. Het resultaat van deze samenwerking was dat er een andere doelgroep
bereikt werd.
Op uitnodiging van jongerenwerk/straathoekwerk Zeewolde heeft MDF in de vroege zomer van 2018
een tweetal workshops gegeven aan hun doelgroep. Er is hiervoor een workshop ontwikkeld speciaal
afgestemd op deze doelgroep. De ervaringen waren erg positief.
Het voornemen is dan ook om deze workshop ook in 2019 weer aan te gaan bieden. De Basisz heeft
inmiddels ook gevraagd of MDF in 2019 deze workshop aan wil bieden aan hun jongeren.

Vrijwilligerswerk
Geldzaken
Korte beschrijving
De inzet van vrijwilligers geldzaken heeft tot doel:
• het succesvol afronden van het schuldhulpverleningstraject door de cliënt, door zowel
− drempelverlagend te werken door inzet van vrijwilligers bij het invullen van het
aanmeldingsformulieren,
− inzet van een vrijwilliger tijdens het schuldhulpverleningstraject om zo aan de voorwaarden van
de schuldhulpverlening te kunnen blijven voldoen,
• voorkomen van nieuwe schulden en het stimuleren van het gebruik van financiële voorzieningen.
Dit door tijdens het traject te investeren op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt op
het gebied van financiën en sociale voorzieningen.
Er waren in 2018 12 vrijwilligers actief in Zeewolde.
Naast bovengenoemde inzet van vrijwilligers worden er ook vrijwilligers geldzaken ingezet bij de
sociaal Raadslieden ter ondersteuning bij de belastingaangiftes.
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Relevante ontwikkelingen verslagjaar
Een deel van de vrijwilligers biedt ondersteuning bij de financiele spreekuren. Zij hebben hiervoor een
training gehad en worden hierin structureel bijgeschoold.

Signaleringen
Werd voorheen vooral intern door schuldhulpverlening verwezen en extern door instanties als
Woonpalet en MEE, is nu ook Vluchtelingenwerk een verwijzer naar deze vorm van dienstverlening.

Algemeen maatschappelijk werk
Korte beschrijving
De vrijwilligers algemeen maatschappelijk werk worden ingezet voor de zogenaamde ‘leun & steun’contacten. Het betreft cliënten die een traject binnen MDF doorlopen hebben waarbij de hulp of
dienstverlening eigenlijk kan worden afgerond. In de praktijk kunnen sommige cliënten, met name met
een beperkt netwerk of wat minder (sociale) vaardigheden wel een steuntje extra gebruiken.
De vrijwilligers worden dus alleen vanuit MDF ingezet. Deze ondersteuning is tijdelijk, maximaal een
jaar.
De vrijwilliger is ondersteunend zijn naar de cliënt en biedt geen hulpverlening, maar toegankelijke,
vriendelijke, betrouwbare steun. De cliënt wordt daarbij aangemoedigd om zoveel mogelijk zelf actief
te zijn.
Hulpvragen betreffen onder meer:
• Contacten maken, opbouwen van een sociaal netwerk.
• Ondersteuning bij computergebruik.
• Contacten met instanties (persoonlijk, telefonisch, schriftelijk).
• Het invullen van formulieren.
• Ondersteuning bij sollicitaties.
Momenteel is er 1 vrijwilliger algemeen maatschappelijk werk actief.
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Cijfers Zeewolde
Maatschappelijk werk
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

524

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

1680

% van het totaal

Psychosociale problematiek

11 %

(Echt)scheiding

10 %

Partnerrelatie

10 %

Psychische gezondheid

8%

Familie/relatie

7%

Outreachende hulpverlening
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

24

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

432

% van het totaal

Schulden

23 %

Psychische gezondheid

14 %

Werk en maatschappelijk participatie

11 %

Huiselijk geweld

9%

Lichamelijke gezondheid

9%

Jeugdhulpverlening
Schoolmaatschappelijk werk (p.o.)
Afgesloten trajecten
Trajecten

Aantal
31

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

145

% van het totaal

Emotionele ontwikkeling

49 %

Opvoed -/gezinsproblematiek

23 %

Echtscheiding

18 %

School -/leerprestaties

5%

Financiële/praktische/materiele problematiek

3%
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Gezinscoach
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

38

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

151

% van het totaal

Emotionele ontwikkeling

36 %

Opvoed-/gezinsproblematiek

32 %

Oudergerichte problematiek

13 %

(Echt)scheiding

9%

Sociale ontwikkeling

4%

Sociaal raadslieden
Afgesloten trajecten

Aantal

Cliënten

574

Vragen

755

10 meest voorkomende vragen

% van het totaal

Aangifte inkomstenbelasting

16 %

Inkomensafhankelijke regelingen

12 %

Kwijtschelding lagere overheid

4%

Huurtoeslag

4%

Wet Werk en Bijstand (WWB)

4%

Kwijtschelding gemeentebelasting

4%

Voorlopige aangifte

2%

Betaling / invordering belasting

2%

Loon- en uitkeringsbeslag

2%

Vreemdelingenrecht

2%

Schuldhulpverlening
Algemeen

Aantal

Dossiers mee uit 2017

99

Nieuwe aanmeldingen

130

Totaal

229

Afgesloten dossiers
Informatie en advies

Aantal
92

Betalingsregeling afgerond

1

Minnelijke regeling afgerond

6
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Wettelijke regeling afgerond

4

Geen regeling mogelijk

6

Traject op verzoek van cliënt gestopt

4

Traject voortijdig beëindigd

11

Verhuisd/Overleden

3

Totaal

127

Lopende dossiers

Aantal

Mee naar 2019

Overig

102

Aantal

Screenings

132

Intakes

72

Afgifte verklaring WSNP

Budgetbeheer

9

Aantal

Mee uit 2017

23

Nieuwe dossiers

6

Afgesloten dossiers

1

Mee naar 2019

28

Groepswerk
Volwassenen

Aantal

Assertiviteitstraining

5

Workshops geldzaken

20

Vrijwilligerswerk
Geldzaken
Afgesloten trajecten

Aantal
9

In 2018 werden er 18 cliëntsystemen begeleid door de vrijwilligers geldzaken. Hiervan zijn er 5
meegenomen uit 2017. In 2018 zijn er 14 nieuwe aanmeldingen voor ondersteuning ontvangen,
waarvan er 1 voortijdig is beeindigd vanwege het overlijden van cliënt. Er lopen 9 trajecten door in
2019.

Financieel spreekuur
Beantwoorde hulpvragen

Aantal
215
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Algemeen maatschappelijk werk
Afgesloten trajecten

Aantal
1
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Meenthoek 10
8224 BS Lelystad
(0320) 21 17 00
mdf@mdflevoland.nl
Postadres:
Postbus 1034
8200 BA Lelystad

