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Voorwoord
Hierbij bied ik u het jaarverslag 2019 aan. Het is dit jaar nog in de vertrouwde verschijning. Met dit
jaarverslag laten wij zien dat we de afspraken die we hebben gemaakt met de gemeenten over de
besteding van het subsidie zijn nagekomen.
We hebben geconstateerd dat er een groeiende belangstelling is voor het effect van wat wij doen in
ons hulp- en dienstverleningsaanbod. Ook wij vinden het een goede zaak méér te laten zien wat onze
hulp te weeg brengt. Mede om deze reden vertellen onze hulpverleners aan het begin van dit
jaarverslag over het effect van hun werk.
We hebben het voornemen om in een volgende publicatie onze cliënten aan het woord te laten.
Ik ben blij met - en trots op alle professionals en vrijwilligers van MDF. Met elkaar zorgden zij er dit
verslagjaar voor dat voor veel inwoners van Lelystad, Dronten en Zeewolde, die grote persoonlijke
problemen hadden, het leven weer wat lichter is geworden.
De gemeentebesturen van de drie gemeenten dank ik voor het feit dat zij in 2019 de middelen ter
beschikking hebben gesteld om hun burgers díe hulp te kunnen (laten) aanbieden die nodig was.
Lelystad 31 Maart 2020,

F. Bovenberg
Directeur-bestuurder
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Uit de praktijk
In de volgende verhalen vertellen hulp- en dienstverleners van MDF over het effect hun werk. Omwille
van privacy zijn de namen van cliënten gewijzigd.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling draagt bij aan het prettig naast elkaar wonen en opent communicatiekanalen
als deze door een conflict gesloten zijn. Door de methodiek die gehanteerd wordt, vinden
buren een gezamenlijk gedragen oplossing en kunnen nieuwe conflicten voorkomen worden.
Gerrit, een gepensioneerde man van 71, meldt zich bij buurtbemiddeling vanwege geluidsoverlast. Hij
geeft aan dat zijn buurjongen Robin van 16 vaak met zijn brommer in het steegje vroeg in de ochtend
kabaal maakt, waar hij wakker van wordt. De man is erg geïrriteerd en verbolgen over het feit dat
“men geen rekening meer met elkaar houdt” en vindt het een gebrek aan respect voor elkaar. Ook
voor de ouders van de buurjongen heeft hij geen goed woord over.
In het bemiddelingsgesprek blijkt dat de aangemelde klacht, zoals vaker, niet de echte oorzaak van
het burenconfict is. In een buurtbemiddeling gaan de bemiddelaars op zoek naar belangen die in het
geding zijn geraakt en halen die boven tafel. Ook in deze casus is dit het geval: de buurjongen kwam
voorheen vaak op bezoek bij de oudere buurman om samen een colaatje te drinken. Dat vond de
buurman erg gezellig. Nu de buurjongen wat ouder is, gebeurt dit opeens niet meer. Hij mist de
buurjongen. Het geluid van de brommer van de vertrekkende buurjongen in de ochtend herinnert hem
aan dit gemis en dit vertaalt zich uiteindelijk in irritatie en boosheid.
Nu dit eenmaal op tafel ligt, ontstaat er begrip bij de buren voor de man en de buurjongen geeft aan
dat hij het nooit zo bedoeld heeft en graag weer eens een colaatje komt doen. Misschien niet meer zo
vaak, want hij is drukker dan toen, maar het is geen onwil.
Probleem opgelost: zes weken na het bemiddelingsgesprek spreken wij aan beide kanten van de
schutting opgeluchte buren. De buurjongen vertrekt ’s morgens nog steeds met de brommer via het
steegje, maar het stoort de buurman niet meer.
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Gezinscoach
Een gezinscoach begeleidt gezinnen met problemen met één of meer kinderen. De
gezinscoach helpt bij alles wat nodig is om een gezin weer op de rails te krijgen. Ze luisteren
goed naar de hulpvraag en houden rekening met het belang van de kinderen. Het uiteindelijke
doel is dat ouders weer verantwoordelijkheid kunt nemen voor alle gezinstaken en dat
kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
Het gezin Willemsen bestaat uit gescheiden moeder Ingrid van 38 en haar 3 kinderen van 13, 10 en 6
jaar. Moeder heeft een persoonlijkheidsstoornis en heeft schulden. Bij de start geeft moeder aan
vooral veel last te hebben van het negatieve gedrag van haar oudste zoon Raymond: hij scheldt haar
uit, wil niet naar school en doet vooral waar hij zelf zin in heeft.
Door met moeder alle levensgebieden langs te lopen en te inventariseren wat goed gaat en waar zij
voor haar gezin verbetering in wil hebben, maken we samen een plan waarin zij de regie heeft en we
samen oplopen.
Samen met moeder wordt door het UWV vastgesteld dat zij arbeidsongeschikt is en daarmee komt er
een stabiel inkomen in de vorm van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hierdoor kan Ingrid een
start maken met een schuldenregeling en weet zij precies wat ze per week kan uitgeven om van te
leven.
Daarnaast start Ingrid met hulpverlening door de POH-GGZ waardoor ze meer inzicht krijgt in haar
eigen situatie en de zaken waar ze zelf verandering in kan aanbrengen.
Deze stappen geven moeder meer rust.
Nu moeder geen stress ervaart om naar werk te moeten, is zij op zoek gegaan naar een vorm van
dagbesteding. Zij heeft zich op de basisschool van haar jongste dochter aangemeld om te helpen in
de schoolbibliotheek. Daar leert zij een andere moeder kennen en de twee vrouwen worden
vriendinnen en ondersteunen elkaar daar waar het kan.
Voor de oudste zoon hebben we samen meerdere gesprekken op school om tot afspraken te komen.
Voor hem start ondersteuning binnen school vanuit ‘Sterk op School’. Hierdoor vindt hij een plek om
zijn verhaal te doen en leert hij meer structuur aan te brengen in zijn schooltaken. Hij geeft aan veel
last hebben gehad van de financiële zorgen van zijn moeder waardoor ze vaak kortaf was tegen hem
en zijn zusjes. Hierdoor nam hij een poos ook taken van zijn moeder over.
Een jaar later is er binnen het gezin meer rust: moeder heeft grip op haar financiën en er zijn
duidelijke afspraken gemaakt in huis. Taken en afspraken staan overzichtelijk voor alle gezinsleden op
een bord in de keuken, dat moeder bijhoudt. Hierdoor ontstaan veel minder conflicten. Moeder vertelt
dat zij door de regelmaat en structuur meer ruimte ervaart om met haar kinderen iets te ondernemen
en dat de communicatie onderling positiever is. Haar oudste zoon merkt dat zijn moeder rustiger
reageert waardoor zij meer met elkaar kunnen overleggen. Hij voelt zich meer gezien en kan
zorgtaken die hij eerder op zich nam, nu loslaten en aan zijn moeder over laten. Het meest geniet hij
van het feit dat is geregeld dat hij naar voetbal kan.
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Sociaal raadslieden
Mensen met een laag inkomen hebben te maken met een groot aantal instanties. Ze hebben
recht op verschillende regelingen en voorzieningen, maar die zijn soms erg ingewikkeld.
Sociaal raadslieden weten alles over die regelingen en voorzieningen. Ze zijn vaak een soort
intermediair tussen instanties en de cliënt. Ze kennen de regels en begrijpen waar mensen met
en laag inkomen, weinig opleiding, psychische problemen of weinig kennis van de
Nederlandse taal mee zitten. Ze helpen mensen aanspraak te maken op hun rechten en leggen
uit hoe regelingen en voorzieningen in elkaar zitten.
Een acceptgiro van de Belastingdienst: € 990,- te betalen
Ik haal een jonge man op uit de wachtkamer. Hij is afkomstig uit Eritrea. Hij heeft een afspraak met de
sociaal raadslieden gemaakt omdat hij een brief heeft gekregen van de Belastingdienst. Als hij is gaan
zitten, vraag ik hem wat ik voor hem kan doen. Hij laat mij een brief met een acceptgiro van de
Belastingdienst zien, waarin staat dat hij € 990,- aan zorgtoeslag moet terugbetalen. Hij begrijpt niet
waarom en ik kan dat ook niet zien in die brief, want tegenwoordig stuurt de Belastingdienst wel
acceptgiro’s met de post, maar de beslissingen moet je zelf opzoeken op de site van de
Belastingdienst.
Geen recht op zorgtoeslag
Ik stel hem dus voor om in te loggen met zijn DigiD en samen te kijken wat er aan de hand is. We zien
dat kortgeleden de beslissing is genomen dat hij in 2019 geen recht heeft op zorgtoeslag. Maar ook
hier zie ik geen reden. Daarom bel ik naar de Belastingdienst Toeslagen. Gelukkig hebben wij als
sociaal raadslieden een speciale code waarmee wij direct bij de backoffice terechtkomen en niet in het
callcenter. De medewerkers van de backoffice zijn veel beter op de hoogte dan die in het callcenter.
Na een tijdje wachten krijg ik een medewerkster aan de telefoon. Wat er is gebeurd, is dat er is beslist
dat de partner van meneer over het hele jaar 2019 de zorgtoeslag voor hen allebei krijgt en meneer
niets. Omdat meneer tot nu toe wel elke maand zorgtoeslag had ontvangen, moet hij die terugbetalen.
Mevrouw heeft ook het hele jaar zorgtoeslag ontvangen voor haarzelf alleen en krijgt nu een
nabetaling, omdat ze recht heeft op zorgtoeslag voor hen allebei. Klein detail: de zorgtoeslag voor
een stel is per maand net een paar euro minder dan tweemaal de zorgtoeslag van één persoon.
Pas een kindje gekregen
Ik vraag me af waarom dit zo is beslist. Is mevrouw misschien in de loop van dit jaar naar Nederland
gekomen? Dat het eerst niet bekend was dat meneer een partner had, omdat ze nog niet in
Nederland was?
“Nee, we zijn hier allebei al langer.” zegt meneer. “Maar we hebben net een kindje gekregen,
misschien is dat het.”,
“Bent u niet getrouwd?”, vraag ik.
“Nee, we wonen samen.”
Toeslagpartners
Dan snap ik het. Bij de toeslagen van de Belastingdienst bestaat het begrip toeslagpartner. Daar zijn
veel regels over, over wanneer je wel en niet toeslagpartner van elkaar bent. Als je getrouwd bent, ben
je toeslagpartner. Maar als je samenwoont ben je alleen toeslagpartner van elkaar als je aan bepaalde
voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld als je samen een kind hebt. Dus toen het kindje nog niet was
geboren, waren meneer en zijn partner geen toeslagpartners. Ze hadden ieder voor zich recht op
zorgtoeslag voor één persoon. Toen het kindje werd geboren, werden zij toeslagpartners van elkaar.
En dus heeft de één recht op zorgtoeslag voor een stel en heeft de ander geen recht. En dan is er nog
een regel: als je in de loop van het jaar toeslagpartner wordt van elkaar, geldt dat met terugwerkende
kracht voor het hele jaar. Vandaar die terugvordering bij meneer en de nabetaling aan mevrouw.
Ik probeer het meneer uit te leggen. Dat valt niet mee. Wel snapt hij dat er tegenover wat hij moet
betalen er een nabetaling aan zijn partner staat. Hij is opgelucht dat hij niet zomaar € 990,- moet
terugbetalen.
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Schoolmaatschappelijk werk
Als er op de basisschool signalen zijn, dat het met een kind niet goed gaat, wordt het kind
besproken in het ondersteuningsteam. Daar kan een verwijzing naar het
schoolmaatschappelijk werk uit voortkomen. De schoolmaatschappelijk werker begeleidt de
ouders van deze kinderen en werkt nauw samen met de beroepskrachten van de school.
De jeugdverpleegkundige van de GGD meldt Tess, een meisje uit groep 3, aan bij het
schoolmaatschappelijk werk. Tess woont met haar oudere zus en jongere zusje bij hun moeder.
Moeder geeft tijdens het standaard groep 2 onderzoek bij de GGD aan dat ze moeite heeft met het
boze gedrag van haar dochter. Deze buien komen vooral thuis voor.
Na de aanmelding ga ik bij moeder op huisbezoek voor een intakegesprek. Uit dat gesprek blijkt dat
Tess moeite heeft met hulp vragen, zowel op school als thuis. Het meisje moet een band met iemand
opbouwen voordat ze zich durft te laten zien.
Moeder vertelt tijdens het huisbezoek dat wanneer het anders gaat dan Tess in gedachten heeft, zij
heel boos kan worden en kan gaan huilen. Dit gebeurt zeker vier tot vijf keer op een dag. Volgens
moeder duurt zo'n bui ongeveer een kwartier en uit het zich door slaan en schoppen. Moeder vraagt
hoe ze hier op moet reageren. Ze geeft aan dat het meisje niet getroost wil worden en dat ze moeilijk
te benaderen is tijdens een boze bui. Moeder vertelt ook dat Tess het op school niet laat zien als ze
ergens mee zit en zich dan thuis afreageert.
Moeder voelt zich onzeker over het gedrag van haar dochter en wil weten of haar aanpak goed is.
Ook wil ze graag adviezen. In de periode tussen de gesprekken oefent moeder met de besproken
handreikingen en maakt ze zich die eigen.
Een ander deel van de hulpverlening betreft het contact tussen moeder, de leerkracht, de intern
begeleider en de schoolmaatschappelijk werker. Dit omdat moeder denkt dat Tess haar emoties op
school bij zichzelf houdt en deze vervolgens uit in de thuissituatie. De leerkracht gaat met Tess aan
het werk om haar te leren gevoelens te herkennen en deze adequaat te uiten. Het meisje leert dit met
een hulpmiddel (smiley’s met de emoties boos, bang, bedroefd en blij). Het effect is dat Tess leert
haar gevoelens te herkennen op school en deze daar te uiten met als gevolg dat de boze buien in huis
minder zijn. Moeder gebruikt hetzelfde hulpmiddel thuis.
Moeder voelt zich in ons contact gehoord, begrepen en serieus genomen. Het heeft haar
zelfvertrouwen vergroot. Tess kan zich zowel thuis als op school beter uiten en moeder krijgt meer
vertrouwen in haar omgang met haar dochter.
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Money Talks
Money Talks is een financieel spreekuur speciaal voor jongeren met vragen over geld,
studiefinanciering, toeslagen of die hulp nodig hebben bij het regelen van online zaken of bij
het invullen van formulieren.
Sanne, een 19-jarige alleenstaande moeder stapt het spreekuur van MoneyTalks binnen en geeft aan
graag hulp te willen bij het aanvragen van een laptop.
Omdat het inkomen van Sanne op bijstandsniveau is nemen we haar inkomen en uitgaven even door.
Zo blijkt Sanne geen kennis te hebben van de pas van Dronten. Omdat zij ook geen zorgtoeslag
ontvangt hebben we samen een afspraak gemaakt bij de sociaal raadslieden voor een
inkomenscheck.
Inmiddels is haar inkomen op orde en krijg Sanne waar ze recht op heeft. Ze kan nu beter rondkomen
en weet de weg naar ondersteuning te vinden als zij die weer nodig heeft.
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Algemeen maatschappelijk werk
Het algemeen maatschappelijk werk helpt mensen met het oplossen van verschillende soorten
problemen of het beantwoorden van vragen die zij in het dagelijks leven tegenkomen. De
maatschappelijk werkers werken oplossingsgericht.
Debbie, 43 jaar, meldt zich op advies van de huisarts aan bij het maatschappelijk werk. De drempel
om naar het maatschappelijk werk te komen is erg hoog. Ze heeft nooit hulp hoeven vragen en dat ze
nu met een burn-out thuis zit voelt als falen.
Lichamelijk is ze gecheckt en haar vermoeidheid en griepverschijnselen zijn niet te verklaren.
Aangezien ze nu al een tijdje ziek thuis zit van het werk, is ze door de huisarts verwezen naar het
maatschappelijk werk. Wellicht helpt praten.
“Praten over wat er is gebeurd? Nee hoor, gebeurd is gebeurd. Hoe zou mij dat helpen?” ”Dat hoeft
ook niet, laten we kijken naar hoe jij wilt dat het wordt en laten we daar samen naartoe werken. Ik loop
niet voor je, niet achter je, maar naast je. Jij weet zelf wat er nodig is om weer in je kracht te komen en
ik help je om dit te onderzoeken.”
Tijdens de intake vertelt Debbie: “Ik ben 'op'. Ik ben erg emotioneel en voel heel snel paniek. Ik heb
een kort lontje naar de kinderen toe. Ik zit thuis door een overbelaste arm, maar het bleek dat ik
overspannen ben doordat ik vaak over grenzen ga. Dit had ik zelf niet herkend. Op mijn werk wil ik
iedereen tevreden houden; ik ben een harde werker en ik zeur niet. Ik heb de afgelopen jaren veel
meegemaakt waarin sterk zijn de enige optie was om overeind te blijven.”
Ik stel Debbie de wondervraag: “Over een jaar kom ik je toevallig tegen op de markt. Dan vraag ik
natuurlijk hoe het met je gaat… Wat wil je me dan kunnen vertellen dat er anders is dan nu?”
Ze zegt:
• Dan verloopt het thuis beter; de ochtenden zijn dan minder stressvol.
• Dan heb ik meer tijd voor ontspanning.
• Dan ben ik weer aan het werk.
• Dan kom ik meer voor mezelf op.
• Dan geef ik eerder mijn grenzen aan.
We maken bovenstaande punten heel concreet. Bijvoorbeeld: Hoe ziet de ideale ochtend eruit? Wat
doe jij anders? Wat doen je man en kinderen anders? We schrijven dit plan van aanpak op en maken
tot in detail een programma van de ideale ochtend. Debbie gaat met het plan naar huis om dit met
haar man en kinderen te bespreken. Twee weken later vertelt Debbie vol trots dat de ochtenden
heerlijk verlopen. Doordat het zo concreet is, is het gemakkelijk voor een ieder om zich hieraan te
houden. Zelfs op de ochtenden dat zij niet thuis is, draaien haar man en kinderen dit programma thuis
af.
In de gesprekken kijk ik continu met Debbie naar hoe ze wil dat het wordt. Wat is de gewenste
situatie? Wat doet zij dan anders? Hoe reageren anderen hier op? Wat doet zij op haar beurt weer
anders? Dit om haar eigen aandeel in de situaties inzichtelijk te maken. Het gevoel zelf iets te kunnen
doen aan het veranderen van de situatie wordt hierdoor vergroot. De onmacht neemt af; het
vertrouwen groeit. Ook kijken we vooral naar wat wel al lukt en vergroten we deze successen uit. We
bespreken wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Welke overtuigingen hielden haar toen op de been,
maar staan haar nu in de weg om het rustiger aan te doen?
Door de gesprekken heeft Debbie geleerd om zich kwetsbaar op te stellen, hulp te vragen en te
accepteren, haar niet-helpende gedachten uit te dagen, de signalen van het overschrijden van haar
grenzen te herkennen en hier adequaat op te reageren. Dit doet ze door haar gevoelens, wensen en
behoeften uit te spreken naar belangrijke anderen om zich heen. Ze neemt signalen serieus en
spreekt zich meer hardop uit. Durft op dingen terug te komen.
Na zes gesprekken geeft Debbie aan weer grip op haar leven te hebben. Ze heeft voor zichzelf helder
hoe zij haar werk verder kan gaan opbouwen met hulp van haar leidinggevende en de bedrijfsarts. Ze
heeft zicht op haar valkuilen en staat nu meer in verbinding met zichzelf en met haar omgeving. We
nemen afscheid.
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Financieel spreekuur
Het financieel spreekuur helpt mensen bij het lezen van brieven, invullen van formulieren, bij
het omgaan met een digitale omgeving of bij het budgetteren. Mensen lopen binnen met een
korte vraag en hoeven geen afspraak te maken.
Op deze manier helpen we de 54-jarige timmerman Johan, die wel in staat is om zelfstandig zijn
financiën te doen, maar af en toe iemand nodig heeft die even samen een moeilijke brief doorneemt
en bespreekt wat daarin gevraagd wordt aan en van hem. Zo kan hij zelf weer verder en weet hij dat
hij een vangnet heeft als hij toch een vraag heeft.
Ook helpen we Rachid, een 32 jarige statushouder, bij het doornemen van een brief en leggen we uit
wat er staat. En daarbij wijzen we ook op mogelijkheden en voorzieningen waar deze man recht op
heeft. We vullen samen een aanvraagformulier in, zodat als Rachid het spreekuur verlaat, zowel de
brief uitgelegd is als het inkomen versterkt is met een voorziening waarvan hij niet wist dat hij er recht
op had.
Ook Willemijn van 83 weet het financieel spreekuur te vinden. Ze heeft moeite met “alles wat nu maar
via de computer geregeld moet worden”. Vooral ouderen met hoge zorgkosten kunnen financieel in de
knel raken als ze deze digitale drempel niet over stappen. We helpen hen met het aanvragen van een
DigiD, het overstappen naar een andere zorgverzekering als dat wenselijk is en bijvoorbeeld het
indienen van een nota bij de zorgverzekeraar.
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Vrijwilligers Geldzaken
Vrijwilligers Geldzaken staan als een maatje naast de client om te helpen bij het beter (leren)
budgetteren en het ordenen van de post. Ze zorgen voor overzicht en rust, wanneer een client
dat niet heeft.
Zo ook bij Marleen, een 32 jarige alleenstaande moeder, die in de ziektewet zit. Bij de aanmelding
geeft ze aan dat ze door de bomen het bos niet meer ziet op financieel gebied na een drukke en
moeilijke periode in haar leven. “Het is een rommeltje” vertelt ze en daardoor blijft ze maar geld
uitgeven terwijl ze eigenlijk niet weet of dat wel kan. Ze mist grip, zegt ze. Ze heeft wat brieven
gekregen van incassobureaus wat de aanleiding is voor deze aanmelding.
Tijdens het huisbezoek blijkt dat ze niet alleen grip mist op haar financiën, maar ook in het huishouden
is ze achter geraakt. Ze omschrijft het als een “totale chaos, overal”. Haar administratie bestaat uit vier
boodschappentassen vol post. Geopend en ongeopend door elkaar. Als ze een brief nodig heeft, moet
ze lang zoeken en raakt ze gefrustreerd.
De vrijwilliger gaat in alle rust, zonder oordeel en met veel geduld stap voor stap samen met haar door
de tassen. Na enkele weken ontstaan er stapeltjes, in plaats van tassen. Nog wat later heeft ze een
map met tabbladen en daarin zit al haar post. Keurig geordend. Ze heeft de post er zelf in gedaan,
zodat de map ook echt van haar is en zij daarin alles goed terug kan vinden. Het geeft haar lucht, zegt
ze.
Marleen en de vrijwilliger maken een budgetoverzicht: wat komt er binnen aan inkomsten en waar
gaat het geld naartoe? De vrijwilliger vraagt Marleen welke mogelijkheden ze ziet in dit overzicht om
de situatie voor zichzelf te verbeteren.
Uiteindelijk ligt er een strak budgetplan, zijn er aflosafspraken met de schuldeisers en de nieuwe post
blijft in de map gaan.
Marleen geeft aan dat dit haar zoveel rust heeft gegeven, dat ze zelfs haar huishouden nu aan wil
pakken. Bij de afronding van dit begeleidingstraject vindt het afscheid plaats in een opgeruimder,
schoner huis met een opgeluchte Marleen die erg trots is op wat ze bereikt heeft.
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Outreachende hulpverlening
Outreachende hulpverlening is algemeen maatschappelijk werk in het kader van de Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Het verlenen van (eerste) hulp aan mensen met
psychische en sociale problemen, zonder dat hier noodzakelijkerwijs direct een hulpvraag van
een cliënt aan ten grondslag ligt.
Robin, een alleenstaande man van 42 jaar, wordt aangemeld door de huisarts. Deze merkt op dat
meneer zijn huishouden niet meer overziet en hier stress van heeft. Als reactie hierop komt hij
nauwelijks de deur uit. Meneer legt de lat voor zichzelf zo hoog, dat zelfs het zetten van een klein
stapje richting een oplossing voor hem niet goed genoeg is, omdat het niet snel genoeg gaat .
Hierdoor blokkeert hij, hoopt de wanorde zich op en daarmee de stress.
Zijn gevoel van falen en schaamte groeit, waardoor hij zich meer gaat isoleren. Hij verzorgt zichzelf
minder en hij eet maar karig. Daarentegen drinkt hij veel bier. Hij is vanwege psychische
ziektebeelden (depressie, autisme) afgekeurd en heeft geen dagbesteding. Robin zoekt geen steun
omdat hij in het verleden vervelende ervaringen gehad heeft bij psychiatrische instellingen.
De huisarts komt bij Robin thuis omdat Robin moeilijk loopt. Hij constateert Robins toenemende
teloorgang en meldt dit bij het algemeen maatschappelijk werk.
Ik ga een kijkje nemen bij Robin en nadat de deur schoorvoetend geopend wordt, begint het leggen
van contact. Door aan te geven dat er niets moet, maar veel kan, probeer ik Robin mee te geven dat
ik niks van hem vraag, maar dat ik graag met hem meedenk in een oplossing. Robin laat weten dat hij
niet zit te wachten op verplichte hulp. Ik gooi het over een andere boeg en praat over de gitaren die ik
zie staan en zo ontstaat er toch een eerste contact. Ik mag terugkomen en uiteindelijk gaan we van
de gitaren naar zijn eigen probleem: zijn hoge lat.
We besluiten om heel kleine stapjes te noteren. Zijn eerste stap is om zijn borden met etensresten uit
zijn slaapkamer naar beneden brengen. Als dat lukt is dat prima, zo niet, dan zullen we het stapje nog
kleiner maken, zoals het naar beneden brengen van slechts het bestek of de kippenbotjes.
Na twee weken heeft Robin zijn vuile vaat naar beneden gebracht. Uiteindelijk zoeken we elkaar
iedere twee weken op en bereikt hij doel na doel. Zo heeft hij zijn slaapkamer opgeruimd en zijn
computerkamer schoongemaakt. De badkamer poetst hij met de juiste schoonmaakspullen die hij
gekocht heeft. Vervolgens de overloop en de keuken. Als zijn keuken op orde is durft Robin weer een
simpel maaltje te koken. De volgende stap is zijn uiterlijke verzorging. Hij begint zich te scheren en
haalt de tondeuse over zijn haar. Robin durft weer te zeggen dat hij trots op zichzelf is.
Robin loopt nog steeds mank en drinkt veel bier. Aan dit laatste wil hij nu nog niets doen, afgezien van
iets later op de dag beginnen met drinken. Het eerste durft hij nu aan te pakken en hij gaat naar de
huisarts. Na dit bezoek besluit hij de maand erop ook een afspraak met de tandarts te maken, want
zijn gebit is behoorlijk verweerd. Ook daar pakt hij door! Af en toe mag ik Robin wat afremmen in zijn
doelen, zodat hij deze klein houdt en de kans op slagen groot. Hij geeft me ook toestemming om met
zijn huisarts te overleggen, zodat we telkens goed op elkaar kunnen afstemmen hoe hij de beste zorg
krijgt.
Het lukt mij helaas niet om Robin naar de Wmo of ambulante begeleiding te verwijzen; daar wil hij
absoluut niks van weten. Gelukkig gaat hij wel weer wat meer op eigen initiatief naar buiten. Zo laat hij
zich nu door zijn zus naar de huisarts rijden, zodat deze niet meer op huisbezoek hoeft te komen.
Daarnaast legt Robin weer contact met een oud collega op een boerderij in het buitengebied. Ook
benadert hij de buren om te overleggen over het snoeien van de heg. Uiteindelijk haalt hij zelfs het
contact met zijn moeder, die in een GGZ-instelling verblijft, weer wat aan. Tijdens een weekendverlof
wordt haar huisje door haar andere kinderen opgeknapt en mag zij een weekendje bij Robin
verblijven. Dat kan weer, nu zijn huis weer schoon is.
In de tijd dat ik een lijntje met Robin hou, valt het me op dat hij zijn reeds behaalde doelen weet te
behouden; er is geen terugval merkbaar. Na driekwart jaar sluit ik het contact met hem af met de
afspraak dat ik in het volgende jaar contact met hem opneem om te vragen hoe het gaat. Ik hoop dat
hij dan openstaat voor het aanpakken van zijn alcoholprobleem.
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Schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening is er voor mensen met financiële vragen en problemen. Mensen kunnen
er terecht voor informatie en advies om uit te komen met hun inkomen, voor ondersteuning bij
het ordenen van de administratie en voor hulp bij het voorkomen en oplossen van schulden.
Ook dit is schuldhulpverlening! Kemal, een alleenstaande werkende man van 48 jaar, meldt zich bij
schuldhulpverlening omdat hij na een nare scheiding geen overzicht meer heeft over zijn financiën. Bij
de scheiding moet hij veel dingen regelen met zijn ex, wat niet altijd even makkelijk verloopt. Omdat hij
al deze dingen aan zijn hoofd heeft en daarnaast nog de zorg voor zijn kinderen heeft, belandt de post
op een grote stapel die hij te lang laat liggen. Rekeningen belanden bij incassobureaus die kosten
opvoeren. Hij treft betalingsregelingen, maar heeft op een gegeven moment zo veel tegelijk lopen, dat
hij er niet meer uitkomt en dingen niet, of twee keer betaalt. De regelingen die hij niet nakomt
vervallen en worden opnieuw geïncasseerd. Dit brengt weer extra kosten met zich mee. Zo blijft hij in
hetzelfde kringetje ronddraaien.
Samen met de budgetconsulent wordt tijdens een aantal gesprekken de situatie van Kemal in kaart
gebracht. Om Kemal tijdelijk te op adem te laten komen stelt de budgetconsulent budgetbeheer voor.
Daar heeft Kemal veel moeite mee. Hij schaamt zich omdat hij met zijn intelligentie en hoge inkomen
zijn eigen financiën niet kan bolwerken. En wat zal zijn nieuwe vriendin ervan vinden als hij haar
ineens niet meer mee uit eten kan nemen omdat zijn geld op is? Met de budgetconsulent spreekt hij af
dat hij een aantal maanden zal proberen om zich aan de begroting te houden die zij samen gemaakt
hebben.
Na drie maanden moet hij toegeven dat dit niet is gelukt. Gelukkig heeft hij inmiddels zoveel
vertrouwen in de budgetconsulent dat hij het nu wel aandurft om over zijn schaamte heen te stappen
en in budgetbeheer te gaan.
In september start het budgetbeheer. Met een bonus die hij van zijn werkgever krijgt wordt een aantal
kleine schulden afgelost en achterstanden in de vaste lasten ingelopen. Met de resterende
schuldeisers worden betalingsregelingen getroffen die hij nakomt. Hij kan zelfs weer sparen! Omdat hij
het belangrijk vindt om op de hoogte te blijven, voert hij regelmatig gesprekken met de
budgetconsulent. Tijdens deze gesprekken zegt hij dat hij weer ruimte in zijn hoofd heeft. De
schulden, die alle ruimte opslokten zijn opgelost. Nu kan hij zijn aandacht richten op wat hij het meest
belangrijk vindt: zijn kinderen.
Schuldhulpverlening is niet altijd het inzetten van een schuldsanering als oplossing voor schulden.
Een schuldsanering is een laatste middel, maar er zijn veel mogelijkheden om schulden op te lossen.
Bovenstaand voorbeeld is daar een van.
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Gezinsadviseur
De gezinsadviseur wordt ingezet bij gezinnen waaraan de hulpverlening (bijvoorbeeld door
een gezinscoach) is afgerond. De gezinsadviseur ondersteunt deze gezinnen bij het
vasthouden van de behaalde resultaten in het voorafgegane hulpverleningstraject.
De familie K. wordt aangemeld door het Jeugd en Gezinsteam na een traject van
opvoedingsondersteuning. Het betreft een samengesteld gezin. Tim van 17 is de zoon van vader en
zijn ex-vrouw en er zijn twee jongens van 7 en 4 jaar van ouders samen.
Tim laat opstandig gedrag zien, houdt zich niet aan afspraken en gaat niet meer naar school.
Vader en stiefmoeder zitten met hun handen in het haar en kijken machteloos toe. De hulpvraag van
beide ouders is: help ons het contact te herstellen met Tim.
Ik ga op huisbezoek en in gesprek met ouders. Al luisterend hoor ik de onmacht van beiden. Deze
sluit aan bij hun hulpvraag. Naarmate het onderlinge vertrouwen groeit zijn ouders open over de
omgang met hun zoon en vertellen zij over hun eigen gedrag. Zo komt aan de orde dat zij
verwachtingen hebben van Tim die niet reëel blijken. Ik geef hen ook informatie over pubergedrag,
zodat zij inzien dat zijn doen en laten deels past bij zijn leeftijd en zij zich minder persoonlijk
aangesproken voelen. Dit leidt tot meer begrip voor Tim.
Tijdens het traject krijgt vader lichamelijke klachten en ik adviseer hem naar de huisarts te gaan. Hier
blijkt er sprake te zijn van hartritmestoornissen waaraan de stress van de thuissituatie ten grondslag
ligt.
Tim zoekt op eigen initiatief contact met zijn biologische moeder en dit leidt ertoe dat hij bij haar mag
wonen. Ik heb met zijn biologische moeder gesprekken gevoerd om het weer in huis nemen van Tim
goed te laten verlopen. Tims vader en stiefmoeder zijn opgelucht dat er thuis geen ruzies meer zijn.
Deze rust is ook belangrijk voor de andere twee kinderen.
De hulpvraag van vader verandert naar: hoe houd ik contact met Tim, in het belang van beiden. In het
begin is communicatie via de app en aan te telefoon het meest passend. Dit draagt bij aan het herstel
van het contact tussen vader en zoon. Tim vindt rust bij zijn moeder en komt inmiddels met regelmaat
weer bij zijn vader en zijn gezin op bezoek. Iedereen vindt deze bezoekjes plezierig en ze leveren
geen conflicten meer op.
Tim denkt er momenteel over weer naar school te gaan.
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Assertiviteitstraining
In een assertiviteitstraining leren deelnemers grenzen stellen, beter voor zichzelf op te komen
en omgaan met kritiek en met ruzie. In de training ligt de nadruk op het oefenen van
vaardigheden. Deelnemers kunnen ervaringen met anderen uitwisselen en vaardigheden
oefenen om met moeilijke situaties om te gaan
Oscar, Angela en Jacqueline melden zich aan voor een assertiviteitstraining.
Oscar (43 jaar) gaat dagelijks met buikpijn naar zijn werk, want er liggen zoveel taken op hem te
wachten dat hij door de bomen het bos niet meer ziet. Hij durft niet te zeggen dat hij het niet aan kan,
want dan denken ze dat hij niet geschikt is en straks ontslaan ze hem nog. Het gevolg is dat hij zich in
allerlei bochten wringt om toch nog zoveel mogelijk en zo goed mogelijk zijn werk te doen. Hij draait
overuren, piekert ’s nachts, krijgt lichamelijke klachten… Op een dag komt hij zijn bed niet meer uit.
Zijn lichaam zegt dat het genoeg is geweest. Met lood in zijn schoenen meldt hij zich ziek op het
werk…
Mensen kunnen altijd bij Angela (52 jaar) terecht als ze iets nodig hebben. Zij is goed in anderen
helpen. Anderen verwachten dit ook van haar.. Toch merkt ze dat zij steeds minder zin heeft om
anderen te helpen. Wanneer iemand weer een beroep op haar doet krijgt ze buikpijn. Eigenlijk wil ze
niet helpen, maar ze wil de ander ook niet kwetsen. Ze raakt teleurgesteld dat anderen niet zien dat zij
ook wel eens wat steun kan gebruiken. Het gevolg is dat zij de mensen uit de weg gaat. Ze gaat zich
isoleren. Zo kunnen ze tenminste niet meer een beroep op haar doen en zo raakt ze ook niet
teleurgesteld in de ander omdat zij niet vragen hoe het met haar gaat. Gevolg is dat zij zich steeds
eenzamer gaat voelen en steeds minder deel uit gaat maken van de samenleving.
In de relatie met haar partner trekt Jacqueline (39) altijd aan het kortste eind. De ander is verbaal zo
sterk, dat ze het niet eens meer probeert. Eens in de zoveel tijd ontploft ze en gooit ze alle
opgespaarde ergernissen en weggestopte behoeften eruit. Maar zelfs dat lijkt niet te helpen. Ze wordt
nog steeds niet gehoord. De relatie met haar partner verslechtert en het lukt haar niet meer om met
elkaar in contact te blijven. De ruzies komen steeds vaker voor en zelfs de kinderen maken ze mee.
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Tijdens de assertiviteitstraining wordt toegewerkt naar ieders gewenste situatie: Wat willen ze
bereiken? Het gezamenlijke doel is assertiever worden.
De eerste stap is na te gaan wat ze anders willen; wat doen ze in de gewenste toekomst anders dan
nu? Zo concreet mogelijk stellen ze persoonlijke doelen vast, zodat zij situaties leren herkennen en
bewust worden. Vervolgens staan zij stil bij de belemmeringen: Welke niet-helpende gedachten
zorgen ervoor dat het nieuwe gedrag niet tot uiting komt? Hoe kunnen ze deze niet-helpende
gedachten ombuigen naar helpende gedachten?
Wanneer de belemmeringen uit de weg geruimd zijn wordt geoefend met nieuwe vaardigheden, zoals:
grenzen herkennen, grenzen aangeven, wensen uiten, nee zeggen, onderhandelen, omgaan met
kritiek, omgaan met boosheid. Dit oefenen gebeurt in rollenspelen, veelal uit ieders dagelijks leven.
Ook kunnen ze via deze rollenspelen ervaren hoe het voor de ander is, waardoor heeft de ander het
gevoel over de grenzen van hem/haar te kunnen gaan?
De uitkomst van de assertiviteitstraining is dat de deelnemers beter naar zichzelf luisteren en beter
voor zichzelf zorgen, keuzes maken die voor hen helpend zijn, relaties gelijkwaardiger worden en
lichamelijke klachten afnemen. Ze durven meer voor zichzelf op te komen waardoor ze beter kunnen
functioneren, zowel privé als in het werk.
Ook de ervaring van een groep ‘lotgenoten’ is helpend. Het delen van hun ervaring, de (h)erkenning
en het oefenen in een groep maakt hen sterker. Ze leren elkaar feedback te geven. Vaak komt er
blijvend contact voort uit de groep. Geen doel, maar wel mooi meegenomen.
Deelnemers geven vaak terug dat ze door de training hun eigen aandeel zijn gaan zien van wat er
anders kan en het gevoel hebben weer grip te krijgen op hun leven. Ze durven zichzelf meer te
profileren en maken keuzes op hun werk of in hun relatie, omdat ze weer op zichzelf durven te
vertrouwen.
Het ziekteverzuim neemt af, omdat ze op hun werk beter hun grenzen aangeven. Hun relaties
verbeteren, doordat ze in staat zijn eerder en anders hun wensen en grenzen te communiceren naar
de ander.
Zoals Jacqueline na afloop van de assertiviteitstraining zegt: “Ik speel weer de hoofdrol in mijn eigen
leven.”
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Kwaliteit
In het verslagjaar werd binnen MDF op alle niveaus bijgedragen aan continue kwaliteitsverbetering.
Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

Cliënttevredenheidonderzoek (CTO)
MDF houdt jaarlijks een digitaal en continu CTO onder cliënten die een hulpverleningstraject of een
dienstverleningscontact hebben afgerond. Cliënten waardeerden in de periode van 1 augustus 2018
tot 1 augustus 2019 de totale dienstverlening van MDF gemiddeld met een 8. Deze score is
vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Ketenpartnertevredenheidonderzoek (KTO)
In het verslagjaar is gekozen voor een ketenpartnertevredenheidsonderzoek onder de 3 gemeenten,
waarbij de vragen niet via een digitale vragenlijst werden afgenomen (zoals dat eerder het geval was)
maar in een gesprek tussen de betrokken ambtenaren en het MT van MDF. De gesprekken met de
gemeente Dronten en Lelystad vonden plaats in het najaar van 2019. Het plannen van de bijeenkomst
met de ambtenaren in Zeewolde heeft vertraging opgelopen.
De face to face benadering van dit KTO werd door beide gemeentes zeer gewaardeerd en heeft op
inhoud tot een aantal verbeteracties geleid, zoals het maken van document voor de gidsen in Dronten
waarop in één oogopslag de bereikbaarheid van alle MDF medewerkers staat vermeld.
MDF heeft besloten om deze bijeenkomst eenmaal per twee jaar te organiseren.

Scholing
De managers sociaal werk, schuldhulpverlening en beschermingswind stellen ieder jaar een
scholingsplan op met wenselijke/noodzakelijke afdeling gebonden scholing.
De algemeen maatschappelijk werkers hebben in het in het verslagjaar de 2-daagse scholing
psychopathologie professionals gevolgd. Deze scholing was een praktische vertaling van de eerder
gevolgde cursus psychopathologie waarin m.n. kennisoverdracht van de voornaamste stoornissen
centraal stond.
Ook namen de maatschappelijk werkers deel aan een voorlichtingsbijeenkomst over eenzaamheid.
De hulpverleners van Jeugd hebben deelgenomen aan een ééndaagse timemanagementtraining.
Daarnaast volgden zij een op maat gemaakte vierdaagse training psychopathologie professionals
Jeugd, waarin naast stoornissen bij volwassenen ook specifiek aandacht werd besteed aan veel
voorkomende stoornissen bij kinderen/jeugd.
De sociaal raadslieden woonden het Landelijk congres Sociaal Raadslieden Werk 2019 bij.
Een aantal schuldhulpverleners heeft deelgenomen aan de landelijke studiedag van de NVVK.
In januari volgden de schuldhulpverleners en bewindvoerders de in company cursus
‘hypotheekkennis’ van Vereniging Eigen Huis.
Alle MDF-professionals en -vrijwilligers die nog niet eerder een agressietraining volgden hebben in het
verslagjaar deelgenomen aan de in company training ‘omgaan met agressie’.
Het MT heeft deelgenomen aan een scholings- en een intervisiebijeenkomst over ‘duurzame
inzetbaarheid’ van Zorg van de Zaak.

Interne audit
In 2019 heeft MDF een interne audit uitgevoerd naar de nieuwe werkwijze van het algemeen
maatschappelijk werk in Lelystad. Naast een aantal geconstateerde afwijkingen zijn er door de
medewerkers goede verbetersuggesties gedaan. Eén en ander heeft geleid tot verbeteracties met
betrekking tot de tijd waarbinnen cliënten teruggebeld worden, de wijze waarop vervanging geregeld is
en de inzet bij zorgmijdende cliënten.
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Update kwaliteitshandboek
In het verslagjaar zijn alle primaire, ondersteunende en besturende processen met bijbehorende
documenten uit het kwaliteitshandboek geëvalueerd en waar nodig aangepast/geüpdatet.

Afstudeeronderzoek naar cliëntenparticipatie binnen MDF
In het voorjaar van 2019 heeft een MDF medewerker/4e jaars studente Sociaal Werk een
afstudeeropdracht gedaan naar het vergroten van cliëntenparticipatie. Het MT heeft alle
aanbevelingen overgenomen en deze worden momenteel uitgevoerd. Deze hebben betrekking op het
inzetten van de hulp- en dienstverleners van MDF bij het uitnodigen van cliënten voor deelname aan
het cliëntenpanel en het cliënttevredenheidsonderzoek.

Prospectieve risico-inventarisatie (PRI)
In het kader van de Avg is in het verslagjaar een PRI uitgevoerd naar het veilig uitwisselen van
persoonsgegevens aan derden. Deze PRI heeft een aantal verbeteracties opgeleverd zoals het
beveiligen van e-mailverkeer naar derden en het ontwikkelen van regels ‘omgaan met vertrouwelijke
informatie’ voor vrijwilligers.

Contextanalyse met Managementteam, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht
In juni 2019 vond er in een gezamenlijke bijeenkomst met het MT, de OR en de RvT van MDF een
contextanalyse plaats. Hier is in 2018 een start mee gemaakt en besloten is deze jaarlijks te houden.
De contextanalyse blijkt een zinvol instrument om bij te dragen aan de integrale koersbepaling van
MDF en biedt voeding voor de reguliere beleidsvoering.

Managementreview
Tijdens de jaarlijkse managementreview in november 2019 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
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 2019 plaats.
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.
Sociaal Werk Nederland (SWN)
Naast het HKZ keurmerk kreeg MDF in januari 2019 het kwaliteitslabel van SWN toegekend. Het label
heeft drie onderdelen: vakmanschap, dienstverlening en organisatie en bestuur. Veel meer dan in het
HKZ-schema komt het vakmanschap aan bod.
MDF is 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
• In de tweede helft van 2019 werd MDF geconfronteerd met een nieuwe CAO die voorziet in een
loonstijging die in juli 2020 oploopt tot 6,5 %. Gemeenten Dronten en Zeewolde compenseren dit
middels indexering, gemeente Lelystad doet dit niet.
• Daarnaast moet de gemeente Lelystad fors bezuinigen en treffen deze bezuinigingen ook MDF per
2021.
• Gemeente Zeewolde heeft een subsidieverzoek gehonoreerd waarmee 'het ondersteuningshuis'
doorontwikkeld kan worden tot een plek waar -met samenwerkingspartners- informatie en advies
aangeboden kan worden aan de inwoners van Zeewolde. Eind 2019 is een coördinator aangesteld
en gestart met de voorbereidingen.
• Managers en hulpverleners van MDF hebben deelgenomen aan de Bouwbijeenkomsten Dronten,
om bij te dragen aan de themaplannen die onderdeel zijn van de strategie Sociaal Domein 20192022.
• In het verslagjaar hebben de professionals van MDF deelgenomen aan voorlichtingsbijeenkomsten
van Veilig Thuis over de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode
is inmiddels geïntegreerd in de huidige werkwijze.
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Lelystad
Algemeen maatschappelijk werk
Korte beschrijving
Het algemeen maatschappelijk werk 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 algemeen maatschappelijk werk en zo nodig direct geholpen worden.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• De werkwijze van het algemeen maatschappelijk werk is in het verslagjaar gewijzigd. Er is een
onderverdeling gemaakt in de werkzaamheden:
− aanmelding/advies
− hulpverlening (de inhoudelijke hulpverlening, van intake tot evaluatie)
− groepswerk (cursussen en trainingen).
Het aanvankelijke resultaat was dat de wachtlijst weggewerkt kon worden. De nieuwe werkwijze
was onderwerp van de interne audit in november 2019.
• In Lelystad zijn in samenwerking met het Jeugd en Gezinsteam (JGT) bijeenkomsten voor
gescheiden ouders georganiseerd.
• De deelname vanuit het algemeen maatschappelijk werk aan het echtscheidingsloket is
gecontinueerd. Dit spreekuur is een goedlopend samenwerkingsconcept gebleken.
• Het algemeen maatschappelijk werk neemt deel aan het triageteam van het JGT, zodat MDF
gedurende de wachttijd aldaar de volwassenenproblematiek al kan oppakken.

Signaleringen
• Er zijn veel huisvestingsproblemen en verzoeken om urgentie. Het algemeen maatschappelijk werk
helpt dan met het invullen van het urgentie aanvraagformulier en bij het opstellen van een
persoonlijke brief. Vaak gaat dit om gezinnen waar sprake is van een scheiding. Beiden kunnen
niet in het zelfde huis blijven maar er is ook geen alternatief. Dit geeft soms extra druk op de
betrokken kinderen.
• De hoeveelheid hulpvragen met betrekking tot scheiding stijgt en het bezoek aan het
scheidingsloket neemt toe. Omdat de problematiek bij een scheiding vaak meervoudig is, zijn er
meer organisaties betrokken. Het algemeen maatschappelijk werk heeft dan de taak van
casemanager.
• Omdat de wachttijd voor de GGZ stijgt (doorgaans langer dan 4 maanden) worden mensen door
de huisarts ter overbrugging verwezen naar het maatschappelijk werk.
• Als cliënten niet bij de GGZ geholpen kunnen worden, melden zij zich vaak bij het algemeen
maatschappelijk werk. Het is niet altijd mogelijk deze mensen te helpen omdat hun problematiek te
complex of zwaar is.
• Bij ziekte of drukte van POH-GGZ wordt er meer beroep op de psychosociale hulpverlening van
het algemeen maatschappelijk werk gedaan.
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Jeugdhulpverlening
Korte beschrijving
MDF Jeugdhulpverlening in Lelystad omvat de werksoorten schoolmaatschappelijk werk (primair
onderwijs) en gezinsadviseur.

Schoolmaatschappelijk werk
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
• 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
• Er is ingezet op structurele aanwezigheid van de schoolmaatschappelijk werker in het
OndersteuningsTeam (OT).
• In de Atol-wijk komt een pilot wijkgericht werken en het schoolmaatschappelijk werk is daarin
vertegenwoordigd.
• Zowel voor het schoolmaatschappelijk werk als de gezinsadviseur was er in het verslagjaar sprake
van een wachttijd.
• Voorgaande jaren konden de jeugdhulpverleners door de hoge werkdruk geen groepswerk
aanbieden. Dit jaar was er weer een aanbod van de groep twee huizen.
• De interne scholing psychopathologie vergrootte de kennis en vaardigheden van de
jeugdhulpverleners hetgeen helpend is in het voor- en natraject bij gezinnen waarbinnen een of
meerdere gezinsleden een diagnose hebben.
• Het schoolmaatschappelijk werk gaat een rol spelen in de ouderbijeenkomsten voor gescheiden
ouders Lelystad.

Signaleringen
• Er zijn veel multiprobleemgezinnen met zwaardere problematiek, waardoor de trajecten langer en
intensiever zijn. Ook vanuit het onderwijs wordt complexere casuïstiek ingebracht.
• De vragen van scholen veranderen (bijvoorbeeld meer groepsgerichte vragen) en vergen meer tijd
waardoor er minder tijd resteert voor de hulpverlening aan gezinnen.
• Het aantal vechtscheidingen neemt af. Deze worden vaker bij het Jeugd en Gezinsteam
aangemeld.
• De wachtlijst bij JGT veroorzaakt verzwaring van de caseload bij schoolmaatschappelijk werk en
de gezinsadviseur omdat op -en afschaling minder snel gaat.

Ouderenadviseurs
Korte beschrijving
Ouderenadviseurs ondersteunen ouderen bij al hun vragen op het gebied van wonen, zorg, financiën
en welzijn, hulpmiddelen, binnen de kaders en reikwijdte van het Sociaal Wijkteam, 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.
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De ouderenadviseur kan via de korte lijnen naar andere werksoorten snel de nodige zorg, hulp- en
dienstverlening inschakelen. De ouderenadviseur werkt onafhankelijk van zorgaanbieders, maar heeft
wel contacten met een breed scala aan organisaties, waaronder zorgaanbieders.
De ouderenadviseurs werken vanuit het Sociaal Wijkteam in de desbetreffende wijk. Binnen de
Sociaal wijkteams richten zij zich grotendeels 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 preventief hulp of ondersteuning kan worden
aangeboden.

Signaleringen
• De meeste hulpvragen in 2019 betroffen vervoersmiddelen, huishoudelijke hulp, ondersteuning
thuis en dagbesteding. Ook komen er meer vragen op het gebied van zorg, dementie, huisvesting
met zorg.
• Daarnaast werden er veel hulpmiddelen aangevraagd zoals (elektrische) rolstoelen en
aanpassingen in huis en badkamer.
• Bewoners weten de financiële spreekuren beter te vinden en hier wordt meer gebruik van
gemaakt.
• Eenzaamheid is een regelmatig voorkomend probleem onder ouderen.
• Er worden meer voorliggende voorzieningen ingezet, zoals:
− Leefstijl: Veel aanmeldingen bij Resto van Harte waar bewoners goedkoop en gezond kunnen
eten en andere bewoners kunnen ontmoeten waardoor eenzaamheid verlaagd wordt.
− Mantelzorg: Bewoners zijn erg te spreken over het Respijthuis in Lelystad. Echter wordt deze
door de meeste ziektekostenverzekeraars niet vergoed. Dit is spijtig omdat er steeds meer
overbelasting bij mantelzorgers gesignaleerd wordt.
• Ouderen met mobiliteitsproblemen vroegen ook dit jaar veel scootmobielen aan. Door de
aanwezige fietsbruggen in Lelystad kunnen scootmobielgebruikers veilig deelnemen aan het
verkeer. Opgemerkt moet worden dat het soms juist de fietsbruggen zijn die voor verminderde
verkeersdeelname zorgen. Dikwijls is de helling zo steil dat ouderen/mensen met een beperking,
lopend of met de fiets, de helling niet meer op kunnen komen. Een scootmobiel wordt ook om deze
reden aangevraagd en heeft onder meer tot gevolg dat mensen aan conditie inleveren, wat weer
gevolgen heeft voor hun algeheel welzijn.

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 aanspraak kan maken op zijn
rechten.
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
• Er zijn veel problemen met de toeslagen van de belastingdienst. Cliënten zijn niet op de hoogte
van specifieke regelingen (10% regel, bijzondere situaties huurtoeslag, zoals bij nabetaling van
een uitkering of afkoop van een pensioen). Cliënten hebben soms geen besef dat wijzigingen in
het inkomen, ed. tijdig moeten worden doorgegeven. Bij echtscheiding zitten mensen soms
langdurig zonder toeslagen.
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• De belastingtelefoon geeft onjuiste en tegenstrijdige informatie hetgeen meer problemen
veroorzaakt dan dat het oplost.
• GBLT stuurt niet gemotiveerde afwijzingen van kwijtscheldingsverzoeken. Beroep moet binnen 10
dagen worden ingesteld, maar het is dan onduidelijk op welke gronden het beroep gebaseerd kan
worden.
• Er is een toename van het aantal vragen over afwijzingen van verzoeken om kwijtscheldingen van
lokale belastingen. Veel afwijzingen zijn het gevolg van de te lage landelijke vermogensgrens. Wie
wat spaart voor onverwachte situaties als een kapotte wasmachine, wordt gestraft met het afwijzen
van het verzoek om kwijtschelding. Het spaarpotje moet dan worden aangewend om de lokale
belastingen te betalen.
• Positieve ontwikkelingen zijn dat de Belastingdienst Toeslagen naar aanleiding van recente
uitspraken van de Raad van State aan huurders met een overschrijding van de huurgrens, toch
huurtoeslag moet gaan verstrekken op grond van verworven recht. Bij invordering
kinderopvangtoeslag moet de belastingdienst de menselijke maat meer toe gaan passen, er wordt
te makkelijk uitgegaan van opzet/grove schuld.
• Er zijn veel verwijzingen vanuit de financiële spreekuren, waaronder veel statushouders, met
specifieke problematiek met de toeslagen van de belastingdienst. Zo waren er meerdere gevallen
van:
− onjuiste registratie in Basisregistratie personen (koppeling ouder kind is niet gemaakt) waardoor
de vrijstelling van het inkomen van kinderen tot 23 jaar bij de huurtoeslag niet wordt toegepast
en ouders huurtoeslag moeten terugbetalen.
− statushouders waarvan de partner later naar Nederland komt of pas later bekend wordt, met als
gevolg terugvordering toeslagen, zoals alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget.
Dit moet dan worden gerepareerd door de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente als
mensen hierdoor onder het bestaansminimum komen.
• Er is sprake van een toename van het aantal cliënten dat een nabetaling van bijvoorbeeld een
pensioen hebben ontvangen en hierdoor met aanslagen inkomstenbelasting en terugvordering van
toeslagen te maken krijgen.
• Er zijn meer ongemotiveerde beslissingen van de Sociale Verzekeringsbank. Het excuus van de
SVB is tijdgebrek en onderbezetting. Pas als er bezwaar is ingediend, volgt de motivatie.
• Het verkorte kwijtscheldingsformulier voor de gemeentelijke belastingen kon dit jaar niet gebruikt
worden door koppelingsproblemen, waardoor elk verzoek met het uitgebreide formulier gedaan
moest worden, wat zeer tijdrovend was. Gemeente staat erop dat toch een uitgebreid formulier
moet worden ingevuld, ook als er onlangs voor het huidige jaar kwijtschelding is verleend en
duidelijk is dat er geen draagkracht is
• Vluchtelingenwerk begeleidt statushouders totdat alle voorzieningen zijn geregeld. Veel
statushouders, met name Eritreeërs, hebben langer begeleiding nodig en vallen dan in een gat.
Door cultuurverschillen, wantrouwen ten opzichte van de overheid, onbekendheid met onze
verzorgingsstaat en wet- en regelgeving blijven zij kwetsbaar. Inburgering lukt vaak niet bij deze
groep.
• Gemeente Lelystad heeft de aanvragen algemene bijstand, bijzondere bijstand en Individuele
Inkomenstoeslag gedigitaliseerd. Hierdoor is het makkelijker om bijzondere bijstand aan te vragen
voor veel burgers en instanties zoals sociaal raadslieden die hen daarbij helpen. De keerzijde is,
dat mensen die digitaal niet vaardig zijn, moeilijker toegang hebben tot bijvoorbeeld hun
uitkeringsspecificaties, die zij nu niet meer per post ontvangen.
• Er is een toename van het aantal jongeren tussen de 18 en 27 jaar, dat zich meldt bij afdeling
Werk en Inkomen voor het aanvragen van een bijstandsuitkering (voor die groep kan dat niet
digitaal). Zij worden te makkelijk weggestuurd met als opdracht werk te zoeken en/of zich aan te
melden voor een opleiding. Er is een wachttijd van 4 weken, maar jongeren met psychische
problemen, een taalprobleem of die anderszins kwetsbaar zijn, haken af met als gevolg dat zij
geen uitkering krijgen. De zorgplicht wordt dan gemist. Dit heeft gevolgen voor het gezinsinkomen,
als een ouder/ouders te maken hebben met een verlaagde uitkering in verband met de
kostendelersnorm.

Schuldhulpverlening
Korte beschrijving
De afdeling schuldhulpverlening biedt verschillende diensten:
• Schuldpreventie
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•
•
•
•
•
•

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 financiële spreekuren en spreekuren Money Talks.
• De workshops geldzaken ‘uitkomen met je inkomen’ en ‘recht op geld’.
• De interactieve theatervoorstelling ‘Cashflow’ met verwerkingslessen voor 3e klas leerlingen in het
voortgezet onderwijs.
• Startpunt geldzaken.
• 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 onderzocht 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 2019 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 het methodisch screeningsinstrument Mesis, als hulpmiddel bij de intake, verder in
gebruik genomen. 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). In het
verslagjaar zijn de schuldhulpverleners verder geschoold in de toepassing van Mesis.
Inzet vrijwilligers
Om te voorkomen dat mensen (opnieuw) in de schulden komen of te laat aankloppen bij de
schuldhulpverlening is er het afgelopen 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.
Kinderen/jongeren
In het verslagjaar waren er in de dienstverlening aan kinderen/jongeren de volgende ontwikkelingen:
• Er hebben voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden aan jongeren van het ROC van Flevoland
en Landstede.
• Op een basisschool zijn voorbereidingen getroffen voor gastlessen tijdens de week van het geld
2020.
• Kinderen van ouders in MDF-beschermingsbewind die 18 jaar worden zijn actief benaderd.
• Jongeren die een woning hebben toegewezen door Centrada krijgen een gesprek aangeboden
over financiële regelingen, aanvragen toeslagen, ed.
• De mogelijkheid van peer education op middelbare scholen is onderzocht.
• Het financieel spreekuur voor jongeren Money Talks is uitgebreid met 2 locaties.
• In samenwerking met Challenge up zijn studenten geworven voor het Money Talks spreekuur
(jongeren helpen jongeren).

24 Jaarverslag MDF 2019 | versie 1 | maart 2020

Budgetbeheer op Maat
Het project Budgetbeheer op Maat is verder vorm gegeven. Budgetbeheer op Maat is een
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.
Centrada
Met de woningbouwvereniging Centrada zijn werkafspraken gemaakt om cliënten met een
beginnende huurachterstand vroegtijdig te kunnen doorverwijzen, zodat de huurschuld beperkt blijft. In
2019 is hierdoor het aantal huisuitzettingen aanzienlijk gedaald.
Jongerenproject
Lelystad heeft veel jongeren met schulden. Daarom is ook in 2019 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 gedurende
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 komen en om de
bestaande wachtlijsten weg te werken. Dat is voor een groot deel gelukt. De uitvoering hiervan lag bij
IDO, Humanitas en MDF. Deze drie partijen hebben in 2018 gezamenlijk een traject gevolgd dat
geresulteerd heeft in een document dat de basis vormde voor de doorontwikkeling van de
schuldhulpverlening in 2019. Hierbij is het doel dat alle burgers die hulp nodig hebben ook bereikt
worden en een passend aanbod krijgen.
Vroegsignalering
In december is het convenant vroegsignalering betaalachterstanden ondertekend. Met alle betrokken
partijen, waaronder MDF, werkt de gemeente Lelystad samen om inwoners met betaalachterstanden
tijdig ondersteuning te bieden. Het gaat om inwoners die achterstanden hebben in het betalen van de
vaste lasten. De uitvoerders werken samen onder de noemer ‘Op tijd erbij-team’. In januari 2020 gaat
dit team van start.

Signalering
Over de hele linie van de schuldhulpverlening (met name bij budgetbeheer op maat, het
jongerenproject en de vrijwilligers geldzaken) is de vraag groter dan hetgeen geboden kan worden. De
oorzaak hiervan is een beperkte capaciteit.

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:

25 Jaarverslag MDF 2019 | versie 1 | maart 2020

• Assertiviteit
In deze training leren deelnemers onder meer 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 stil 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 en communiceren met de andere ouder.
• 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 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
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 omvat een intakegesprek met ouders en kind, 7 kinderbijeenkomsten, 2
ouderbijeenkomsten en een evaluatiegesprek met ouders.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• Er was veel belangstelling voor het groepswerk en de aanmeldingen voor de assertiviteitstraining
en de groep ‘sterker in je schoenen’ zijn fors toegenomen. Psychologen en praktijkondersteuners
GGZ verwezen veel naar deze groepen. Door de vele aanmeldingen worden deze cursussen nu
doorlopend aangeboden; zodra er voldoende aanmeldingen zijn start er weer een cursus. Dit zorgt
ervoor dat er meer cliënten geholpen kunnen worden en de wachttijd minimaal is.
• Ook blijft er in Lelystad onveranderd veel vraag naar de sociale vaardigheidstraining voor kinderen
‘dit ben ik’ en de cursus ‘een puber in huis’.
• De groep twee huizen werd dit jaar aangeboden door een jeugdmedewerker van MDF en een
medewerker van het Jeugd- en Gezinsteam.
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• Medewerkers van de afdeling jeugdhulpverlening hebben de KIES- training gevolgd (Kinderen In
EchtscheidingsSituaties). Hierin wordt mogelijk samengewerkt met het JGT.
• De cursus gescheiden opvoeden heeft het afgelopen jaar 2 keer gedraaid, maar met een minimum
aantal deelnemers. Er wordt kritisch gekeken naar de wijze waarop deze cursus meer onder de
aandacht gebracht kan worden om meer geïnteresseerden te bereiken.
• Op verzoek van de Wijkraad Kustrif zijn de workshops geldzaken in buurtcentrum de Dukdalf met
succes aangeboden.
• Er is voor gekozen om de workshops geldzaken alleen nog op verzoek aan te bieden omdat de
workshops op locatie meer cliënten bereiken.

Signaleringen
• Er is veel meer vraag naar de training ‘dit ben ik’ dan er geboden kan worden.
• Er is een tekort aan opvoedingsgroepen. Een breder en doorlopend aanbod vanuit
jeugdhulpverlening is wenselijk. Zo zou, bijvoorbeeld in samenwerking met de GGD, de cursus
‘opvoeden zo’ aangeboden kunnen worden.

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:
• Toeleiden naar een traject
• Hulp bij het aanleveren van de papieren voor de start van schuldhulpverlening
• Ordenen van administratie
• Budgetteren
• Ondersteuning tijdens het schuldhulpverleningstraject
• Nazorg.
Er zijn op dit moment 23 vrijwilligers geldzaken actief. Sommige van hen hebben een dubbelfunctie.
− Voedselbank
: 2 vrijwilligers voor het aanvragen van een voedselpakket (Korenaar).
− Sociaal raadslieden : 2 vrijwilligers ondersteunen bij de belastingaangiftes.
− Ouderen adviseurs : 2 vrijwilligers ondersteunen ouderen met praktische zaken en licht
administratieve werkzaamheden.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• In 2019 zijn het aantal hulpvragen nagenoeg gelijk gebleven.
• Naast de bekende organisaties die cliënten aanmelden voor hulp van een vrijwilliger, verwees
Centrada in het kader van ‘Voorkoming Huisuitzetting’ waarbij vroegtijdig problematische
schuldsituaties worden herkend.
• Dit jaar werd intensiever samengewerkt met stichting IDO, Humanitas en het Leger des Heils. Er is
in gezamenlijk overleg besloten om minder overlappend te werken door specifieke (financiële)
hulpvragen direct bij de juiste instantie onder te brengen.
• In het kader van de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers geldzaken Lelystad, zijn er
samen met IDO, Humanitas en het Financieel Spreekuur workshops en informatieavonden
georganiseerd die zeer goed werden ontvangen.
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Financieel spreekuur
Korte beschrijving
Voor de bewoners van Lelystad is het 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. Zij worden hierbij ondersteund door professionals die aanwezig zijn op locatie.
Het financieel spreekuur is een samenwerkingsproject van Humanitas, IDO, Welzijn Lelystad en MDF.
Momenteel zijn 37 vrijwilligers actief.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• Met Humanitas en het IDO is een training/scholingsprogramma ontwikkeld voor de financele
vrijwilligers van deze organisaties.
• Op het financieel spreekuur kon rechtstreeks een afspraak gemaakt worden met de sociaal
raadslieden van MDF als er complexere vragen zijn.
• Het IDO is in september ook gebruik gaan maken van hetzelfde registratiesystheem als het financieel
spreekuur. Samen met het IDO is een nog effcienter gebruik van het systeem uitgewerkt.
• Om de financiële hulpverlening te optimaliseren is met het IDO een beslisboom gemaakt.

Signaleringen
• FlevoMeer Bibliotheek blijft de drukstbezochte locatie, omdat veel statushouders deze locatie
bezoeken.
• Veelvoorkomende vragen betreffen Bijstandsuitkeringen, Bijzondere Bijstand, (Collectieve)
Zorgverzekeringen, toeslagen Belastingdienst en kwijtschelding gemeentebelasting/GBLT.
• Bewoners die niet de Nederlandse taal spreken/lezen en/of regelgeving niet goed begrijpen, raken
vaak verstrikt in deze regelgeving. Het financieel spreekuur fungeert als een ‘gids’ voor deze
bewoners.
• 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
groep mensen heeft niet altijd de mogelijkheid om zelf naar het financieel spreekuur te komen en
valt daarom soms tussen wal en schip.
• Met het bereiken van de 18-jarige leeftijd moet er veel geregeld worden. Door onvoldoende kennis
hierover kunnen er achterstanden/schulden ontstaan. Het blijft een aandachtspunt jongeren in dit
proces te begeleiden.

Money Talks
Korte beschrijving
Sinds april 2018 bestaat het financieel spreekuur speciaal gericht op jongeren: Money Talks. Dit wordt
gehouden in het MBO College Lelystad en is een samenwerking met het ROC van Flevoland.
Jongeren/studenten kunnen daar terecht met vragen over geldzaken, formulieren of digitale
regelzaken.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• Het geven van gastlessen en de korte lijnen met de medewerkers van het ROC had effect. Het
aantal vragen bij het Money Talks spreekuur op het ROC is in 2019 verdrievoudigd.
• In het verslagjaar zijn er 2 spreekuurlocaties toegevoegd: in ROC Landstede en in de Flevomeer
Bibliotheek.
• Money Talks is ook via de telefoon/WhatsApp bereikbaar. Dit is voor jongeren/studenten een
makkelijke, snelle en anonieme manier om vragen te stellen.

Signaleringen
• Veel vragen van studenten hebben betrekking op studiefinanciering, het OV-reisproduct,
zorgverzekeringen en toeslagen.
• Op het Money Talks spreekuur kunnen jongeren ook terecht voor de aanvraag van de 18-/18+ Als
jongeren voor deze aanvraag komen, kan de hulpvraag breder getrokken worden.
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Cijfers Lelystad
Algemeen maatschappelijk werk
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

1879

Standaardcontacten

8453

5 meest voorkomende problematieken

% van het totaal

Psychosociale problematiek

33 %

Partnerrelatie

7%

Familierelatie

7%

Huisvesting

6%

Verwerking

6%

Jeugdhulpverlening
Schoolmaatschappelijk werk
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

281

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

2569

% van het totaal

Scheiding

31 %

Emotionele ontwikkeling

24 %

financiële/praktische/materiele

12 %

Gezondheid/lichamelijke ontwikkeling

8%

Opvallend gedrag

7%

Gezinsadviseur
Afgesloten trajecten
Trajecten
Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

Aantal
67
1522

% van het totaal

Opvoed/gezinsproblematiek

41 %

Oudergerichte problematiek

16 %

Scheiding

10 %

Emotionele ontwikkeling

10 %

Financiële/praktische/materiele problematiek
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6%

Sociaal raadslieden
Afgesloten trajecten

Aantal

Cliënten

2693

Vragen

3382

5 meest voorkomende vragen

% van het totaal

Aangifte inkomsten belasting

29 %

Huur- en zorgtoeslag

14 %

Inkomensafhankelijke regelingen

11 %

Wet Werk en Bijstand (WWB)

8%

Loon- en uitkeringsbeslag

5%

Schuldhulpverlening
Algemeen

Aantal

Dossiers mee uit 2018

503

Nieuwe aanmeldingen

561

Totaal

Afgesloten dossiers

1064

Aantal

Informatie en advies

353

Budgetcoaching afgerond

55

Betalingsregeling afgerond

5

Minnelijke regeling afgerond

69

Wettelijke regeling afgerond

13

Geen regeling mogelijk

11

Traject op verzoek van cliënt gestopt

11

Traject voortijdig beëindigd

45

Verhuisd/Overleden

3

Totaal

Lopende dossiers

565

Aantal

Mee naar 2020

Overig

499

Aantal

Screenings

451

Intakes

357

Afgifte verklaring WSNP
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27

Budgetbeheer

Aantal

Mee uit 2018

78

Nieuwe dossiers

13

Afgesloten dossiers

15

Mee naar 2020

76

Budgetbeheer op Maat

Aantal

Mee uit 2018

85

Nieuwe dossiers

17

Afgesloten dossiers

14

Mee naar 2020

88

Jongerenproject

Aantal

Mee uit 2018

27

Nieuwe dossiers

45

Afgesloten dossiers

29

Mee naar 2020

43

Samenwerking Voorkoming Huisuitzettingen

Aantal

Mee uit 2018

0

Nieuwe dossiers

97

Afgesloten dossiers

80

Mee naar 2020

17

Groepswerk
Volwassenen

Aantal

Assertiviteitstraining

61

Sterker in je schoenen

61

Een puber in huis

19

Gescheiden opvoeden

21

Workshop Geldzaken

22

Kinderen/jongeren

Aantal

Dit ben ik

20

Twee huizen (8-12 jaar)

21
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Vrijwilligerswerk
Geldzaken
Afgesloten trajecten

Aantal
114

Financieel spreekuur
Beantwoorde hulpvragen

Aantal
2474

Money Talks
Beantwoorde hulpvragen

Aantal
236
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Dronten
Algemeen maatschappelijk werk
Korte beschrijving
Het algemeen maatschappelijk werk biedt concrete hulp en psychosociale begeleiding aan mensen
met problemen in hun persoonlijk functioneren in relatie tot hun sociale omgeving.
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 algemeen maatschappelijk werk en zo nodig direct geholpen worden.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• Door incidentele gelden was er in het verslagjaar geen wachtlijst bij het algemeen maatschappelijk
werk.
• Het algemeen maatschappelijk werk neemt deel aan ZamenEen, de brede coalitie tegen
eenzaamheid en heeft de aangeboden scholing gevolgd.

Signaleringen
• Er zijn veel huisvestingsproblemen en verzoeken om urgentie. Het algemeen maatschappelijk werk
helpt dan met het invullen van het urgentie aanvraagformulier en bij het opstellen van een
persoonlijke brief. Vaak gaat dit om gezinnen waar sprake is van een scheiding. Beiden kunnen
niet in het zelfde huis blijven, maar er is ook geen alternatief. Dit geeft soms ook extra druk op de
betrokken kinderen.
• Het aantal hulpvragen voor het algemeen maatschappelijk werk Swifterbant is in het verslagjaar
toegenomen.

Outreachende hulpverlening
Korte beschrijving
In de gemeente 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 (zoals 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, gemeente,
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
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. Mocht dit laatste toch
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geconstateerd worden, dan kan er dankzij korte lijnen acuut actie ondernomen worden richting
diaconie, voedselbank en de sociaal raadslieden.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• In het verslagjaar heeft een outreachend werker vanuit MDF actief deelgenomen aan het LPGAoverleg (Lokaal Persoons Gerichte Aanpak) waarin het thema ‘veiligheid’ centraal staat, evenals
het Vangnet-overleg, gecoördineerd door de GGD. Beide overleggen vinden met een vaste
regelmaat (conform een vastgestelde agenda) in het gemeentehuis plaats. Door met ketenpartners
strategie te bepalen, komen zorgwekkende, zorgmijdende inwoners sneller in beeld en wordt
voorkomen dat ketenpartners dubbel werk of juist niets doen met betreffende inwoner.
• Het interventieteam, de woningbouwvereniging en politie maken meer gebruik van deze
hulpverlening.

Signaleringen
• Bij de zorgmijdende cliënten waar MDF outreachend op afgestapte, 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.
• Afgelopen jaar viel het op dat er meer jongvolwassenen mannen in beeld kwamen: vanuit de POHGGZ, de gids Wmo, de huisarts en een bewindvoerder bleek dat ouders ten einde raad waren hoe
om te gaan met hun zoon. In alle gevallen was er sprake van het ontbreken van een (stabiel)
inkomen, psychiatrische - en verslavingsproblematiek en grensoverschrijdend gedrag.
• Ook kwamen via de huisarts en Veilig Thuis ouderen in beeld die kampten met slechte zelfzorg,
relationele bekoeling in de partnersfeer en partnermishandeling, in combinatie met een sociaal
(familie)netwerk welke zich terughoudend opstelde.
• Behalve ouderen viel op dat dit jaar meer jongvolwassenen in beeld kwamen die geïsoleerd leven.

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

Schoolmaatschappelijk werk
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.
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Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• Het schoolmaatschappelijk werk werkt met schooleilanden in basisteams. Dit vraagt meer
aanwezigheid op school. Door extra subsidie wordt per 1 januari 2020 het schoolmaatschappelijk
werk Dronten met 24 uur uitgebreid.
• Op alle basisscholen worden de basisteams uitgevoerd, hetgeen meer uniformiteit geeft.
• Door druk op de jeugdzorg is er sprake van een verschuiving naar het voorveld/preventieve inzet,
waardoor er veel wordt afgeschaald. Met name bij de gezinscoach en de gezinsadviseur lopen
hierdoor sinds juli 2019 de aanmeldingen flink op.
• Zowel bij het schoolmaatschappelijk werk, als bij de gezinscoach en de gezinsadviseur is de
werkdruk zo hoog dat dit eind 2019 leidde tot wachtlijsten.

Signaleringen
• De doorstroom naar het Speciaal Basisonderwijs stagneert. Dit zorgt voor verzwaring van
problemen op de reguliere basisschool of in het gezin.
• Een aantal basisscholen heeft de wens dat het schoolmaatschappelijk werk meer aanwezig is
binnen de school, bijvoorbeeld een vast inloopmoment.
• Er komen veel aanmeldingen vanuit middelbare school het Perron.
• Het contact met de gidsen verloopt goed.
• De doorstroom naar geïndiceerde zorg loopt via de gidsen en hier is een wachttijd. Dit is zorgelijk.
• Veel neventaken zoals de werkgroep O&O&O en Dronter Koers kosten extra tijd die ten koste gaat
van de directe hulpverlening.
• De gezinscoach wijst veel cliënten op de mogelijkheden van de Dronter Pas.
• Er is sprake van een verandering in mentaliteit bij ouders waarbij zij kritischer naar scholen zijn,
hetgeen gepaard kan gaan met boosheid en gebrek aan vertrouwen in de school.
• 3 Basisscholen in Biddinghuizen signaleerden dat door taal- en cultuurverschillen bij kinderen en
hun ouders van Poolse origine geen goede hulp en begeleiding op gang kwamen. Samen met de
FlevoMeerbibliotheek ontwikkelt MDF hier momenteel een passend aanbod voor.

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 aanspraak kan maken op zijn
rechten.
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
• Veel problemen met de toeslagen van de belastingdienst: cliënten zijn niet op de hoogte van
specifieke regelingen (10% regel, bijzondere situaties huurtoeslag, zoals bij nabetaling van een
uitkering of afkoop van een pensioen); cliënten hebben soms geen besef dat wijzigingen in het
inkomen, ed. tijdig moeten worden doorgegeven; bij echtscheiding zitten mensen soms langdurig
zonder toeslagen.
• Slechte en tegenstrijdige informatie door de belastingtelefoon. Dit veroorzaakt meer problemen
dan dat het oplost.
• GBLT stuurt niet gemotiveerde afwijzingen van kwijtscheldingsverzoeken. Beroep moet binnen 10
dagen worden ingesteld, maar op welke gronden het beroep gebaseerd kan worden is dan niet
duidelijk.
• Toename van het aantal vragen over afwijzingen van verzoeken om kwijtscheldingen van lokale
belastingen. Veel afwijzingen zijn het gevolg van de te lage landelijke vermogensgrens. Wie wat
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spaart voor onverwachte situaties als een kapotte wasmachine, wordt gestraft met het afwijzen van
het verzoek om kwijtschelding. Het spaarpotje kan dan worden geleegd om de lokale belastingen
te betalen.
• Positieve ontwikkelingen zijn dat de Belastingdienst Toeslagen naar aanleiding van recente
uitspraken van de Raad van State aan huurders met een overschrijding van de huurgrens, toch
huurtoeslag moet gaan verstrekken op grond van verworven recht. Bij invordering
kinderopvangtoeslag moet de belastingdienst de menselijke maat meer toe gaan passen, er wordt
te makkelijk uitgegaan van opzet/grove schuld.
• Dubbel beslag komt regelmatig voor, bijvoorbeeld zowel op het inkomen als op de bankrekening.
• Er wordt een verharding in het optreden van deurwaarders gesignaleerd.

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 financiële spreekuren en spreekuren Money Talks.
• De workshops geldzaken ‘uitkomen met je inkomen’ en ‘recht op geld’.
• De interactieve theatervoorstelling ‘Cashflow’ met verwerkingslessen voor 3e klas leerlingen in het
voortgezet onderwijs.
• Startpunt geldzaken.
• 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
Door preventiever te werken veranderde de aard van de hulpvragen. Zo zijn er meer aanmeldingen
van mensen die graag ondersteuning willen bij het op orde brengen en houden van de administratie,
al voor dat er problematische schulden zijn. Door er zo vroeg mogelijk bij te zijn, is de stress bij de
cliënt niet te hoog opgelopen. Dit maakt dat mensen nog ruimte hebben om te leren en
problematische schulden voorkomen kunnen worden.
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 was er periodiek overleg 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.
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Signalering
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 2019 ‘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.
Kinderen
• 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 omvat een intakegesprek met ouders en kind, 7 kinderbijeenkomsten, 2
ouderbijeenkomsten en een evaluatiegesprek met ouders.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• Het aantal aanmeldingen voor het groepswerk liep dit verslagjaar terug
• Er zijn afspraken gemaakt om het aanbod meer onder de aandacht te brengen bij verwijzers en in
plaatselijke kranten.

Signaleringen
• Basisscholen in Biddinghuizen en Swifterbant zouden graag de training twee huizen in hun dorp
laten plaatsvinden. Nu melden gezinnen regelmatig niet aan vanwege het feit dat de training in
Dronten is.
• Er is regelmatig vraag vanuit scholen naar de groep twee huizen voor kinderen onder de 8 jaar.

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.
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• 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:
• Toeleiden 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 14 vrijwilligers geldzaken actief in 2019. Het team is versterkt met 3 nieuwe vrijwilligers
geldzaken, die in januari 2020 starten.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• In het verslagjaar is het aanbod vanuit geldzaken uitgebreid en zijn de termen ‘kortdurend’ en
‘gericht op vergroten eigen probleemoplossend vermogen’ meer losgelaten. Aanleiding daarvoor
waren ontwikkelingen in het werkveld. Hierdoor ontmoet MDF meer hulpvragers die langdurig
iemand nodig hebben die structureel met hen mee blijft kijken op financieel-administratief gebied,
zonder dat dit een professional hoeft te zijn.
Naar aanleiding van deze keuze heeft de coördinator het team geldzaken uitgebreid met nieuwe
teamleden om in 2020 de vraag aan te kunnen.
• Naast deze ontwikkeling 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. Het betreft structurele
begeleiding waardoor er grip kan ontstaan op de financiën en de administratie en voorkomen wordt
dat er schulden ontstaan.

Signaleringen
• In 2019 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.
• 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. Men noemde het feit dat indicaties voor professionele hulp niet verlengd
werden, maar men wel structurele begeleiding nodig had op financieel-administratief gebied. Dit
maakte de begeleiding door de vrijwilligers diverser qua aanpak en langduriger qua traject.
Door de inzet van een vrijwilliger Geldzaken kan deze doelgroep langer zelfstandig geldzaken
doen en worden financiële problemen voorkomen. Een vrijwilliger kan eveneens samen met de
coördinator signaleren of deze vorm van begeleiding afdoende is en zo niet, via de coördinator
opschalen naar meer passende hulp.

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
verstrekken. De Voedselbank is de eindverantwoordelijke voor besluiten voor toekenning of afwijzing
van de hulpvraag.
Twee 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 getraind om breder te kijken naar de oorzaak van de
noodzaak voor voedselhulp en indien nodig door te verwijzen.
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Financieel Spreekuur
Korte beschrijving
Sinds 2018 bestaat het financieel spreekuur de inwoners van de gemeente Dronten. Het is een
samenwerkingsverband met de Meerpaal, Huis voor Taal en FlevoMeer Bibliotheek.
Het financieel spreekuur is er voor mensen met vragen over geld, formulieren, of digitale regelzaken.
Elke week is er in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant een inloopspreekuur, bemand door
vrijwilligers en een coördinator van MDF.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• De drukste maanden waren mei, juni, november en december. De meeste bezoekers kwamen
naar de locatie in de Meerpaal.
• Het spreekuur ontving veel anderstaligen en laaggeletterden en wist hen te helpen door het
uitleggen van brieven, invullen van benodigde formulieren of een andere concrete actie.
• Ook ouderen bezochten het spreekuur met vragen over de digitale domeinen of overige geldzaken.
• Het spreekuur kent inmiddels een aantal vaste bezoekers.
• In 2019 is het spreekuur versterkt met de aanwezigheid van een sociaal raadsman op locatie.

Money Talks
Korte beschrijving
Vanaf september 2018 is 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
• In februari ontving Money Talks de prijs vanuit de verkiezing ‘het Beste Idee van Dronten 2018’.
Deze geldprijs maakte het mogelijk om dit aanbod nog verder te verstevigen, een professional in te
zetten en het aanbod in november te verbreden naar de Aeres hogeschool.
• Beide scholen ervaren Money Talks als een zinvolle aanvulling op hun studentenaanbod.
• De doelgroep die MDF ontmoet bij Money Talks ROC is divers. Veel jongeren hebben vragen over
hun financiën, maar kunnen niet terug vallen op hun netwerk om informatie te vergaren. Door
jongeren tools en handvaten aan te reiken, kunnen zij dit in verdere levensfases toepassen. MDF
denkt mee, adviseert en vraagt samen met de jongere passende zaken aan.
• Nieuw is de mogelijkheid om bij Money Talks ondersteuning te krijgen bij het aanvragen van een
laptopregeling vanuit school voor die leerlingen die te weinig financiële middelen hebben om dit
zelf aan te schaffen.

Signaleringen
• De meeste hulpvragen betroffen de studiefinanciering en het OV-reisproduct, maar ook vragen
over de toeslagen of hulp bij het regelen van een schuld werden behandeld door de
budgetconsulent.
• Naast jongeren ziet MDF ook veel statushouders die Money Talks eerder weten te vinden. Door
nauw samen te werken met vluchtelingenwerk en de gemeente ondersteunt Money Talks deze
mensen om zo zelfredzaam mogelijk te worden in een voor hun nieuwe maatschappij.

Buurtbemiddeling
Korte beschrijving
Bij conflicten tussen buren helpen speciaal opgeleide vrijwilligers van buurtbemiddeling buren met
elkaar het gesprek te voeren, wanneer dat zelf niet meer lukt.
In totaal zijn er 16 vrijwillige buurtbemiddelaars actief.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• Voor het eerst in de historie van buurtbemiddeling zijn de meldingen op eigen initiatief een goede
tweede in de rij van verwijzingen: de politie is de grootste verwijzer.
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• Het slagingspercentage van buurtbemiddeling blijft stabiel: in 68% van de aangemelde casuïstiek
komt het tot een gezamenlijk gedragen oplossing voor de buren. Dit komt overeen met het landelijk
gemiddelde.
• Wederom is meer dan de helft van de zaken complex: In deze casuïstiek is er sprake van
psychosociale problematiek, multiproblematiek of complexiteit in de situatie van statushouders.
• 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 2019 was de verstoorde relatie de meest gemelde klacht. Dit heeft als uitingsvorm pesten,
treiteren, schelden en lastigvallen. Ook werd geluidsoverlast vaak gemeld. 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.
• Buurtbemiddeling heeft het initiatief genomen voor het opzetten van een pilot ‘Statushouders beter
integreren in de wijk’ en hiervoor de samenwerking gezocht met Vluchtelingenwerk, de gemeente
Dronten en Oost Flevoland Woondiensten. De inzet is preventie van burenproblematiek na
huisvesting van nieuwe statushouders, door hen - met ondersteuning van buurtbemiddelaars meteen kennis te laten maken met de buren. Deze pilot kwam tot stand na een aantal
burenconflicten waarbij statushouders betrokken waren en onwetendheid en taalproblematiek een
rol speelden.

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 extra steuntje gebruiken.
De vrijwilligers worden dus alleen vanuit MDF ingezet. Deze ondersteuning is tijdelijk, maximaal een
jaar.
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.
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 4 vrijwilligers algemeen maatschappelijk werk actief.
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Cijfers Dronten
Algemeen maatschappelijk werk
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

1100

Standaardcontacten

5754

5 meest voorkomende problematieken

% van het totaal

Psychosociale problematiek

16 %

Huisvesting

9%

Scheiding

9%

Psychische gezondheid

8%

Verwerking

7%

Outreachende hulpverlening
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

64

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

1102

% van het totaal

Schulden

20 %

Huisvesting

10 %

Inkomen

9%

Psychische gezondheid

9%

Lichamelijke gezondheid

6%

Jeugdhulpverlening
Schoolmaatschappelijk we
Afgesloten trajecten
Trajecten
Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

Aantal
239
2417

% van het totaal

(echt)Scheiding

24 %

Emotionele ontwikkeling

20 %

financiële/praktische/materiele

15 %

Gezondheid/lichamelijke ontwikkeling

13 %

Opvallend gedrag

11 %
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Gezinscoach
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

45

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

1721

% van het totaal

Opvoed/gezinsproblematiek

29 %

Opvallend gedrag

17 %

Oudergerichte problematiek

15 %

School/leerprestaties

13 %

Financiële/praktische/materiele

10 %

Gezinsadviseur
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

48

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

710

% van het totaal

Emotionele ontwikkeling

63 %

Financiële/praktische/materiele problematiek

8%

Opvallend gedrag

8%

Opvoed/gezinsproblematiek

5%

Oudergerichte problematiek

5%

Sociaal raadslieden
Afgesloten trajecten

Aantal

Cliënten

1291

Vragen

1622

5 meest voorkomende vragen

% van het totaal

Voorzieningen minima

23 %

Aangifte inkomstenbelasting

19 %

Huur- en zorgtoeslag

11 %

Wet Werk en Bijstand (WWB)

6%

Kwijtschelding lagere overheid

4%
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Schuldhulpverlening
Algemeen

Aantal

Dossiers mee uit 2018

105

Nieuwe aanmeldingen

221

Totaal

326

Afgesloten dossiers

Aantal

Informatie en advies

144

Budgetcoaching afgerond

6

Betalingsregeling afgerond

4

Minnelijke regeling afgerond

26

Wettelijke regeling afgerond

8

Geen regeling mogelijk

11

Traject op verzoek van cliënt gestopt

14

Traject voortijdig beëindigd

6

Verhuisd/Overleden

5

Totaal

Lopende dossiers

224

Aantal

Mee naar 2020

Overig

102

Aantal

Screenings

222

Intakes

98

Afgifte verklaring WSNP

Budgetbeheer

9

Aantal

Mee uit 2018

21

Nieuwe dossiers

8

Afgesloten dossiers

2

Mee naar 2020

27

Groepswerk
Volwassenen

Aantal

Assertiviteitstraining

Kinderen/jongeren
Twee huizen (8-12 jaar)
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12

Aantal
22

Vrijwilligerswerk
Geldzaken
Afgesloten trajecten

Aantal
41

Financieel spreekuur
Beantwoorde hulpvragen

Aantal
121

Money Talks
Beantwoorde hulpvragen

Aantal
37

Buurtbemiddeling
Beantwoorde hulpvragen

Aantal
63

In 2019 heeft MDF Buurtbemiddeling 70 zaken aangemeld gekregen en 63 in behandeling genomen.
Het slagingspercentage over de in behandeling genomen zaken in 2019 is 68%.

5 meest voorkomende vragen

% van het totaal

Pesten/treiteren/schelden/lastigvallen/roddelen/verstoorde relatie

32 %

Geluidsoverlast

25 %

Tuin-/buitengschil

14 %

Overlast dieren

8%

Bedreiging/intimidatie

8%

Algemeen maatschappelijk werk
Beantwoorde hulpvragen

Aantal
1
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Zeewolde
Algemeen maatschappelijk werk
Korte beschrijving
Het algemeen maatschappelijk werk biedt concrete hulp en psychosociale begeleiding aan mensen
met problemen in hun persoonlijk functioneren in relatie tot hun sociale omgeving.
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 algemeen maatschappelijk werk en zo nodig direct geholpen worden.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• De gemeente Zeewolde heeft een subsidieverzoek gehonoreerd waarmee 'het ondersteuningshuis'
doorontwikkeld kan worden tot een plek waar - met samenwerkingspartners - informatie en advies
aangeboden kan worden aan de inwoners van Zeewolde.
• Hulp- en dienstverleners in Zeewolde weten elkaar goed te vinden en werken veelvuldig samen
rondom thema’s als eenzaamheid, het vrijwilligersaanbod en het verkrijgen van een brief/postadres.

Signaleringen
• Er was in het verslagjaar een toename van het aantal huisvestingsvragen en sociale
urgentieaanvragen. Wekelijks betreft dat twee of drie vragen. Ook ouders met kinderen zonder
huisvesting konden hierbij helaas niet geholpen worden. Alternatieven, zoals noodhuisvesting, zijn
van belang.
• Ook waren er meer hulpvragen van praktische - en financiële aard (aanvragen toeslagen,
studiefinanciering, etc.).
• 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 algemeen maatschappelijk werk dit zelf.
• Er was een toename van verbale bedreigingen richting hulpverleners door mensen die knel zitten.

Outreachende hulpverlening
Korte beschrijving
In Zeewolde 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 (zoals 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, gemeente,
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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
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. Mocht dit laatste toch
geconstateerd worden, dan kan er dankzij korte lijnen acuut actie ondernomen worden richting
diaconie, voedselbank en de sociaal raadslieden.

Signaleringen
• Bij de meeste cliënten was er sprake van GGZ problematiek. Een deel van de aanmeldingen
vanwege bijzonder gedrag in de woonomgeving.
• Opvallend in het verslagjaar was het aantal aanmeldingen vanwege dringende financiële
problemen. Veel cliënten lopen vast in administratieve vragen, die met een goed werkende
computer geregeld moeten worden. De meerderheid van deze cliënten kon goed geholpen - en
begeleid worden naar reguliere hulpverlening.
• Bij een aantal cliënten was er sprake van psychiatrische problematiek in combinatie met
alcoholverslaving.
• Outreachende hulp draagt bij aan het voorkomen van huisuitzettingen en grote financiële
problemen.
• Het aantal cliënten dat overlast veroorzaakte voor hun woonomgeving was hoger.

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

Schoolmaatschappelijk werk
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 in langdurige trajecten.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• Per 1 juli 2019 zijn de casemanagers Jeugd van MDF overgegaan naar Meerinzicht.
• Het schoolmaatschappelijk werk is voor een dagdeel per week aanwezig in basisschool het
Kofschip. Dit project is wegens succes met een half jaar verlengd. Momenteel is het nog onzeker
of dit per 01-01-2020 kan worden voortgezet.
• Door voorlichting op ouderavonden weten ouders zelf ook vaker het schoolmaatschappelijk werk te
vinden.
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Signaleringen
• Er was een toename van het aantal aanmeldingen voor oudere jeugd. Jongeren kunnen door
lange wachttijden niet elders terecht, omdat de jeugdhulp stopt bij 18 jaar.
• Het aantal verwijzingen van casemanagers naar het voorveld steeg. Door de geringe capaciteit
van de gezinscoach kon hier echter vaak niet aan voldaan worden, waardoor duurdere hulp moest
worden ingezet (zoals Intensieve Pedagogische Thuiszorg).

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 aanspraak kan maken op zijn
rechten.
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
• Er zijn veel problemen met de toeslagen van de belastingdienst. Cliënten zijn niet op de hoogte
van specifieke regelingen (10% regel, bijzondere situaties huurtoeslag, zoals bij nabetaling van
een uitkering of afkoop van een pensioen). Cliënten hebben soms geen besef dat wijzigingen in
het inkomen, ed. tijdig moeten worden doorgegeven. Bij echtscheiding zitten mensen soms
langdurig zonder toeslagen.
• De belastingtelefoon geeft onjuiste en tegenstrijdige informatie hetgeen meer problemen
veroorzaakt dan dat het oplost.
• GBLT stuurt niet gemotiveerde afwijzingen van kwijtscheldingsverzoeken. Beroep moet binnen 10
dagen worden ingesteld, maar het is dan onduidelijk op welke gronden het beroep gebaseerd kan
worden.
• Er is een toename van het aantal vragen over afwijzingen van verzoeken om kwijtscheldingen van
lokale belastingen. Veel afwijzingen zijn het gevolg van de te lage landelijke vermogensgrens. Wie
wat spaart voor onverwachte situaties als een kapotte wasmachine, wordt gestraft met het afwijzen
van het verzoek om kwijtschelding. Het spaarpotje moet dan worden aangewend om de lokale
belastingen te betalen.
• Positieve ontwikkelingen zijn dat de Belastingdienst Toeslagen naar aanleiding van recente
uitspraken van de Raad van State aan huurders met een overschrijding van de huurgrens, toch
huurtoeslag moet gaan verstrekken op grond van verworven recht. Bij invordering
kinderopvangtoeslag moet de belastingdienst de menselijke maat meer toe gaan passen, er wordt
te makkelijk uitgegaan van opzet/grove schuld.
• De maatschappelijke bijdrage voor mensen met een laag inkomen wordt in 2020 flink verlaagd. Er
gaat meer geld naar het jeugdsportfonds en het cultuurfonds. Dit betekent concreet dat mensen
minder geld op hun eigen rekening ontvangen. De fondsen betalen niet aan de client, maar aan de
sport- of cultuurinstelling. Voor extra schoolkosten zou de nieuw opgerichte Stichting Leergeld
Zeewolde iets kunnen betekenen.
• Woningstichting Woonpalet voert het sociaal woonakkoord niet uit, waardoor mensen met een laag
inkomen veel te hoge huren betalen. Dit geeft grote problemen voor de financieel kwetsbaren.
• Door een toename van verwijzingen door instanties hadden de sociaal raadslieden constant een
volle agenda.
• De sociaal raadslieden hebben onderzoek gedaan naar de armoedeval. Pas wanneer iemand
meer verdient dan ongeveer 150% van het sociaal minimum, krijgt hij/zij een hoger besteedbaar
inkomen ten opzichte van een bijstandsgerechtigde.
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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 financiële spreekuren en spreekuren Money Talks.
• De workshops geldzaken ‘uitkomen met je inkomen’ en ‘recht op geld’.
• De interactieve theatervoorstelling ‘Cashflow’ met verwerkingslessen voor 3e klas leerlingen in het
voortgezet onderwijs.
• De financiële APK.
• Startpunt geldzaken.
• 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
Schulddienstverlening is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid. Het huidige
brede preventieprogramma sluit hierbij aan. Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten
en voorzieningen. In de voorgaande jaren is de basis hiervoor gelegd, in 2019 is het
schuldpreventieprogramma een nog duidelijker onderdeel geworden van schulddienstverlening en zijn
de activiteiten structureel ingebed in het aanbod van MDF.
De EHZ oplegger schulddienstverlening 2019-2021 heeft in 2019 als leidraad gediend (oplegger bij de
beleidsnota financiële problemen en schulddienstverlening 2014-2018 (Ermelo en Harderwijk) en
beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2014-2018 (Zeewolde)).
In 2019 hebben de schuldhulpverleners van MDF zich actief beziggehouden met het uitbouwen en
versterken van het netwerk Schuldpreventie met als doel om meer inwoners van Zeewolde te
bereiken en de drempel te verlagen om het gesprek aan te gaan over financiën en op tijd hulp te
zoeken.
Voorbeelden hiervan in het verslagjaar zijn:
• Er is een netwerk gevormd van organisaties die een actieve of signalerende rol hebben op het
terrein van schuldpreventie. Doel is om het netwerk en de samenwerking tussen diverse lokale en
regionale partijen te versterken. In de zomer is daartoe bijvoorbeeld een voorstelling Cashflow
speciaal voor samenwerkingspartners georganiseerd.
Diverse netwerkpartners in EHZ verband hebben besloten om deze voorstelling ook in te zetten.
Bijvangst is dat hiermee ook de Zeewolder jeugd, schoolgaand in Harderwijk en Ermelo, de
mogelijkheid krijgt om deze voorstelling te kunnen zien.
• Naast het informeren van inwoners is ook ingezet op het informeren van de netwerkpartners met
als doel om het netwerk schuldpreventie uit te bouwen en te versterken. Hiervoor zijn regelmatig
presentaties gehouden in zeer diverse bijeenkomsten en zijn bijdragen geleverd aan bijvoorbeeld
de informatiemarkt voor (oud) statushouders.
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• Er is aandacht voor- en afstemming op het gebied van communicatie. Het doel is bewustwording
van het belang van goed geldgedrag en dat geldvragen gesteld mogen worden. In samenwerking
met de gemeente heeft MDF een start gemaakt met een communicatieplan. Regelmatig verschijnt
er nu een actueel bericht in de lokale kranten/media.
• MDF heeft een bijdrage geleverd aan een samenwerkingsproject voor Jongeren. De
samenwerkende partijen Jongerenwerk/Straathoekwerk, De Basisz, ’s Heerenloo, Tactus en de
Gemeente Zeewolde ontwikkelden een programma met als thema Gezondheid. Het doel van de
samenwerking is inzetten op- en de basis leggen voor financiële zelfredzaamheid (gezonde
financiën), verminderen van het middelengebruik onder jongeren, een gezonde leefstijl en het
verhogen van de weerbaarheid.
• Uit de evaluatie van de workshop uitkomen met je inkomen voor jongeren blijkt er behoefte aan
een terugkerend spreekuur speciaal voor jongeren. Sinds september j.l. houdt MDF maandelijks
een spreekuur in De Basisz. Onderzocht wordt de mogelijkheid van een inloopspreekuur (voor en
door jongeren) waar jongeren terecht kunnen met vragen over geld. Waar ze hulp kunnen krijgen
bij het opzetten van hun administratie, het invullen van formulieren, er vragen gesteld kunnen
worden over studiefinanciering, achterstanden/schulden, toeslagen, kwijtschelding.,
zorgverzekeringen, etc.
• MDF heeft actief deelgenomen aan de informatieavond van de AKZ. Aanhakend op de dag van de
ZZP-er is het Zelfstandigenloket uitgenodigd voor een presentatie.
• Voorafgaand aan de Week van het Geld heeft MDF een bijdrage geleverd aan een
informatiebijeenkomst voor de vrijwilligers van het Huis voor Taal.
• Ook dit jaar zijn er weer workshops geldzaken verzorgd in de bibliotheek: uitkomen met je inkomen
en recht op geld.
• Op uitnodiging van Welzijn is een bijdrage geleverd aan de deskundigheidsbevordering van
vrijwilligers uit Zeewolde. MDF heeft een avond verzorgd met als thema ‘grenzen en begrenzing
van de vrijwilliger’.
• Er is een toenemende aandacht voor tools en instrumenten, zoals het Startpunt geldzaken, de
geldplannen en de inzet van de financiële APK.
Financiële APK
In het verslagjaar is een aanvang gemaakt met de financiële APK. Deze financiële check is er voor
alle inwoners van Zeewolde. In een persoonlijk gesprek (bij mensen thuis of op kantoor) wordt de
financiële administratie doorgenomen en gecheckt waar mensen recht op hebben. Zo nodig wordt
geholpen bij het aanvragen van toeslagen, regelingen of kwijtscheldingen. Lees hier meer informatie.
Project Vroegsignalering schulden EHZ
Samen met EHZ partners wordt momenteel een programma/aanpak ontwikkeld bij signalen van
betalingsachterstanden en ter voorkoming van problematische schulden. Gemeente Ermelo heeft
hierin de projectleidersrol.
Het doel is om de uitwisseling van informatie tussen schuldeisers en gemeente sneller en efficiënter te
laten verlopen. Schuldeisers leveren in samenwerking met de gemeenten een bijdrage aan preventie.
Denk daarbij aan het voorkomen van woningontruimingen, afsluitingen en vroegsignalering.

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
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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?” en ”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
• KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties), een groep voor kinderen (8 tot 12 jaar) van
gescheiden ouders.
In de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en
een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding.
Kinderen leren hierover te praten en zij horen hoe anderen daarmee omgaan.
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, zoals praten, spel, toneel, tekenen en
schrijven.
De groep wordt geleid door twee speciaal hiervoor getrainde KIES-begeleiders en bestaat uit 8
kinderbijeenkomsten en 2 ouderbijeenkomsten.
• Weerbaarheidstraining, voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Deze training is speciaal voor kinderen
die weinig weerbaar zijn en richt zich op het vergroten van vaardigheden. Kinderen leren in een
veilige groep met leeftijdsgenoten hoe ze kunnen reageren op gedrag van anderen, bijvoorbeeld
als ze gepest worden of als er iets gebeurt wat ze niet leuk vinden. Zij leren voor zichzelf op te
komen met respect voor de ander. Ze leren welke woorden ze kunnen gebruiken, maar er is ook
aandacht voor de houding van het kind, het stemgebruik en het maken van oogcontact.
De training bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst, 8 kinderbijeenkomsten, oudergesprekken
en een afsluitende bijeenkomst met ouders en kind.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• In het verslagjaar 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.
• De workshop uitkomen met je inkomen is aangepast aan de doelgroep jongeren en aangeboden
aan jongeren die een traject doorlopen bij de Basisz.
• De gezinscoach/schoolmaatschappelijk werker heeft in samenwerking met een casemanager voor
de eerste keer een KIES-training aangeboden. Dit aanbod werd goed ontvangen. In januari 2020
gaat weer een training van start.
• In het verslagjaar zijn twee weerbaarheidstrainingen aangeboden. Het aanbod is een
samenwerking tussen Nummer 13 en MDF en wordt geleid door twee hulpverleners van de beide
organisaties.
• Meer mensen namen deel aan een assertiviteitstraining.

Signaleringen
• Een basisschool heeft om een weerbaarheidstraining binnen school verzocht.
• Een andere basisschool heeft behoefte uitgesproken aan een weerbaarheidstraining voor jongere
kinderen van 6-8 jaar.
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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 2019 14 vrijwilligers actief in Zeewolde, waarvan er één tijdelijk is uitgevallen.
De vrijwilligers Geldzaken worden ingezet ter ondersteuning bij de thuisadministratie en bij de
beantwoording van vragen tijdens de financiële spreekuren.
Naast bovengenoemde inzet van vrijwilligers worden er ook vrijwilligers geldzaken ingezet bij de
sociaal Raadslieden ter ondersteuning bij de belastingaangiftes.
Het resultaat van de aangiftes was dat met 3 vrijwilligers er 50 aangiftes zijn gedaan en de teruggave
voor deze inwoners betrof in totaal € 20.000,-.

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.
• In 2019 hebben alle vrijwilligers van MDF aanvullend op de gebruikelijke bijscholing een training
(herkennen van) laaggeletterdheid en een agressietraining gevolgd.
• De vrijwilligers worden als ambassadeurs ook betrokken bij de communicatie en aandacht in de
media. Een aantal vrijwilligers is geinterviewd over hun werkzaamheden door Lokale Omroep
Zeewolde. Een andere vrijwilligster heeft een artikel geschreven over haar werkzaamheden tijdens
het financieel spreekuur met als doel om aandacht te vragen voor dit laagdrempelige loket als
eerste informatie en hulp bij geldzaken.

Signalering
Veel ambulant begeleiders pakken ondersteuning bij de financiën in hun aanbod mee. Hierdoor neemt
de vraag af naar ondersteuning bij de thuisadministratie door vrijwilligers maar daardoor/vervolgens is
er sprake van een toename van vragen door ambulant begeleiders aan de professionals bij MDF. Dit
brengt over het algemeen op verschillende fronten extra gemeenschapskosten met zich mee, terwijl
hiervoor een goed getraind team vrijwilligers ingezet kan worden.

Financieel spreekuur
Korte beschrijving
Sinds 2018 bestaat het financieel spreekuur. Het is een samenwerking tussen MDF, FlevoMeer
Bibliotheek en Stichting Welzijn. Het financieel spreekuur is er voor mensen met vragen over geld,
formulieren, of digitale regelzaken. Elke week is er op dinsdagmiddag in de FlevoMeer Bibliotheek en
donderdagmiddag in de Meermin een inloopspreekuur, bemand door vrijwilligers en een coördinator
van MDF.

Relevante ontwikkeling verslagjaar
Een aantal vrijwilligers heeft een eerste onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van het
financieel spreekuur in Zeewolde. Dit onderzoek kan worden beschouwd als een nulmeting. Uit de
analyse blijkt dat bijna 80% van het aantal vragen door de medewerkers van het financieel spreekuur
zelfstandig kon worden afgehandeld. Slechts in 20% was het noodzakelijk om de cliënt door te
verwijzen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de bemensing van het spreekuur kwalitatief goed is
en het effect van het spreekuur in Zeewolde hiermee aangetoond is.
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Signaleringen
• Er zijn in 2019 aanpassingen gedaan in het registratiesysteem van het financieel spreekuur
waardoor gegevens nauwgezet en consequent kunnen worden geregistreerd in het digitale
systeem. Hierdoor wordt effectiever gewerkt en gerichter ingezet op (wijkgerichte) communicatie.
• De uitkomst en aanbevelingen van de nulmeting van het financieel spreekuur kunnen worden
meegenomen in de opzet van het nieuwe informatiepunt.

Financiële APK
Korte beschrijving
In het verslagjaar is een aanvang gemaakt met de financiële APK. Deze financiële check is er voor
alle inwoners van Zeewolde. In een persoonlijk gesprek (bij mensen thuis of op kantoor) wordt de
financiële administratie doorgenomen en gecheckt waar mensen recht op hebben. Alle vaste lasten
worden doorgelopen en bekeken waar financiële winst behaald kan worden. Zo nodig wordt geholpen
bij het aanvragen van toeslagen, regelingen of kwijtscheldingen.
Life events hebben vaak financiële gevolgen. Het doel is om zo vroeg mogelijk te reageren bij
veranderingen, zodat mensen weer overzicht hebben.

Relevante ontwikkeling verslagjaar
De flyers van de financiële APK worden gericht ingezet. Zo zijn ze bijvoorbeeld toegevoegd aan de
300 kerstpakketten vanuit de gezamenlijke kerken.

Signaleringen
• Veel mensen met (beginnende) financiële problemen zijn niet in beeld of worden niet bereikt. Tot
op heden zijn de aanvragen voor een financiële APK van mensen die MDF anders niet in beeld
zouden hebben gekregen. Dit waren mensen die hun financiën goed op orde hebben, geen
schulden hebben, maar door life events voor financiële keuzes gesteld worden. De APK is dan een
moment om deze keuzes te bespreken en te voorkomen dat deze leiden tot een schuldensituatie.
• De check kan heel goed ingezet worden voor nieuwe cliënten van Meerinzicht of UWV. De
ervaringen uit Zeewolde worden gedeeld met Ermelo en Harderwijk.

Buurtbemiddeling
Korte beschrijving
Bij conflicten tussen buren helpen speciaal opgeleide vrijwilligers van buurtbemiddeling buren met
elkaar het gesprek te voeren, wanneer dat zelf niet meer lukt.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
Per 1 december is in Zeewolde een start gemaakt met vrijwillige buurtbemiddeling. Er is een
coördinator aangesteld en worden vrijwilligers geworven.

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.
Deze ondersteuning is tijdelijk, maximaal een jaar.
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.
Hulpvragen betreffen onder meer:
• Contacten maken, opbouwen van een sociaal netwerk.
• Ondersteuning bij computergebruik.
• Contacten met instanties (persoonlijk, telefonisch, schriftelijk).
• Wandelen, activeren.
Momenteel is er 1 vrijwilliger algemeen maatschappelijk werk actief.
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Cijfers Zeewolde
Algemeen maatschappelijk werk
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

447

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

2142

% van het totaal

Scheiding

12 %

Psychosociale problematiek

9%

Familierelatie

9%

Huisvesting

8%

Opvoeding

8%

Outreachende hulpverlening
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

23

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

268

% van het totaal

Schulden

30 %

Inkomen

10 %

Psychische gezondheid

10 %

Huisvesting

7%

Lichamelijke gezondheid

7%

Jeugdhulpverlening
Schoolmaatschappelijk werk
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

31

Standaardcontacten

89

5 meest voorkomende problematieken

% van het totaal

Emotionele ontwikkeling

55 %

School/leerprestaties

12 %

Gezondheid/lichamelijke ontwikkeling

10 %

Oudergerichte problematiek

10 %

Opvoed/gezinsproblematiek

7%
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Gezinscoach
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

31

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

158

% van het totaal

Opvoed/gezinsproblematiek

47 %

Emotionele ontwikkeling

34 %

School/leerprestaties

8%

(echt)scheiding

5%

Financiële/praktische/materiële problematiek

3%

Sociaal raadslieden
Afgesloten trajecten

Aantal

Cliënten

583

Vragen

761

5 meest voorkomende vragen

% van het totaal

Aangifte inkomstenbelasting

21 %

Inkomensafhankelijke regelingen

15 %

Huur- en zorgtoeslag

8%

Wet Werk en Bijstand (WWB)

4%

Kwijtschelding gemeentebelasting

3%

Schuldhulpverlening
Algemeen

Aantal

Dossiers mee uit 2018

102

Nieuwe aanmeldingen

94

Totaal

Afgesloten dossiers

196

Aantal

Informatie en advies

43

Budgetcoaching afgerond

14

Betalingsregeling afgerond

1

Minnelijke regeling afgerond

8

Wettelijke regeling afgerond

6

Geen regeling mogelijk

3

Traject op verzoek van cliënt gestopt

4

Traject voortijdig beëindigd

5
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Verhuisd/Overleden

1

Totaal

Lopende dossiers

88

Aantal

Mee naar 2020

Overig

108

Aantal

Screenings

93

Intakes

52

Afgifte verklaring WSNP

Budgetbeheer

5

Aantal

Mee uit 2018

28

Nieuwe dossiers

11

Afgesloten dossiers

5

Mee naar 2020

34

Groepswerk
Volwassenen

Aantal

Assertiviteitstraining

14

Workshop Geldzaken

16

Kinderen/jongeren

Aantal

Weerbaarheidstraining

12

KIES

6

Vrijwilligerswerk
Geldzaken
Afgesloten trajecten

Aantal
10

Financieel spreekuur
Beantwoorde hulpvragen

Aantal
285
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