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Inleiding

Dit maakt het naar verwachting ook makkelijker om het 
bereik en het resultaat van onze dienstverlening te 
duiden. Waarom hebben we meer of minder trajecten 
op een bepaald terrein uitgevoerd en waarom heeft dit 
wel of niet het resultaat opgeleverd dat we hadden 
verwacht? In deze jaarrapportage gaan we zoveel als 
mogelijk in op ons behaalde bereik en de resultaten 
daarvan in 2020. Dit ‘dashboard’ is vorig jaar in de 
diverse accountoverleggen met de gemeente Pekela 
aan de orde gekomen en waar nodig toegelicht en 
 bijgesteld. 
 

Behalve dat samen met de gemeente is gewerkt aan het 
dashboard, heeft een groot deel van vorig jaar in het 
teken gestaan van de coronapandemie. Dit heeft voor 
zowel het leven van inwoners van de gemeente Pekela 
als onze dienstverlening soms grote gevolgen gehad. 
In deze rapportage komen we daarom ook terug op 
de activiteiten die we tijdens Corona hebben 
geor ga niseerd en de manier waarop Corona onze 
dienstverlening heeft beïnvloed. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet, 

Rob Kah
Majorie van Breukelen

Voor u ligt de jaarrapportage 2020 van De Badde. In het vorige 
jaar is er, in nauwe samenwerking met de gemeente Pekela, 
 gewerkt aan het verder ontwikkelen van de verantwoording van 
onze dienstverlening en activiteiten. Een belangrijke basis hier-
voor is gelegd in onze subsidieaanvraag 2020. Hierin hebben wij 
per dienst of activiteit aangegeven welk bereik en resultaat wij in 
2020 beogen. Dit maakt het mogelijk om achteraf, maar ook 
tussentijds, inzichtelijk te maken in hoeverre het aantal trajecten 
dat wij hebben uitgevoerd en het resultaat hiervan overeen
komen met de doelen die wij hierover vooraf hebben gesteld. 
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Individuele trajecten

In het dashboard over onze individuele trajecten 
wordt een aantal zaken inzichtelijk gemaakt:
• Informatie over de individuele casussen, zoals 

doorlooptijden, ‘stapeling’ en ‘recidive’
• Een overzicht van het aantal behandelde, opgestarte 

en afgesloten individuele casussen per kwartaal
• Een overzicht van de realisatie van ons beoogde 

bereik en resultaat
• Het aantal casussen op de aanmeldlijst en de 

gemiddelde wachttijd in dagen

Daarnaast kan ten aanzien van de individuele trajecten 
nog een aantal zaken in kaart worden gebracht:
• De complexiteit en zwaarte van casuïstiek
• ZRM-informatie over type hulpvragen en groei 

In deze jaarrapportage komen we op al deze 
onderdelen terug.

Informatie individuele casussen
In de figuur op de volgende pagina staat het aantal 
behandelde, opgestarte en afgesloten individuele 
trajecten in 2020. Eronder is te zien wat de gemiddelde 
doorlooptijd was van deze trajecten. Verder hebben wij 
de stapeling en recidive op gebied van individuele 
trajecten inzichtelijk gemaakt. De stapeling kunnen wij 
op twee manieren meten. Ten eerste door het aantal 
unieke cliënten te vergelijken met het aantal open-
staande individuele trajecten. Hieraan kunnen we 
aflezen dat er 44 ‘gestapelde’ individuele trajecten zijn. 
Dit is iets meer dan 10% van het totale aantal casussen. 
Ten tweede kunnen we het aantal hulpvragen vergelijken 
met het aantal openstaande casussen. Hieruit blijkt dat 
er 194 hulpvragen zijn ‘gestapeld’ binnen het totaal aan 
individuele trajecten. Dit is ongeveer een derde van het 
totaal aantal hulpvragen. De recidive laten we zien door 
bij te houden bij hoeveel mensen na zes maanden of 
langer na afsluiting van een individueel traject opnieuw 
een individueel traject wordt opgestart. Dat is in 2020 
bij 52 cliënten het geval geweest. Dit is ongeveer 15% 
van het aantal unieke cliënten in 2020.
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Individuele trajecten

354
CASUSSEN BEHANDELD

263
CASUSSEN OPGESTART

242
CASUSSEN AFGESLOTEN

Individuele trajecten

145,96
DAGEN DOORLOOPTIJD BEHANDELD

91,47
DAGEN DOORLOOPTIJD OPGESTART

169,4
DAGEN DOORLOOPTIJD AFGESLOTEN

Unieke klanten

310
KLANTEN MET 1 OF MEERDERE CASUSSEN

Hulpvragen

548
HULPVRAGEN EN/OF PROBLEMEN

Recidivisten

52
KLANTEN MET EEN AFGEROND TRAJECT
> = 6 MND GELEDEN

Aantal casussen per kwartaal
In de figuur rechts is het aantal openstaande, opgestarte 
en afgesloten individuele trajecten per kwartaal in 2020 
te zien. De blauwe balk betreft het aantal openstaande 
(in behandeling zijnde) individuele trajecten, de gele het 

aantal opgestarte en de rode het aantal afgesloten 
trajecten. 

Aantal casussen per kwartaal

149 134 155 18758 56 63 8668 36 45 70

2020
Q4

2020
Q3

2020
Q2

2020
Q1

Behandeld

Afgesloten
Opgestart

Realisatie beoogd bereik en resultaat
In de figuur hieronder is de realisatie van ons beoogde 
bereik en resultaat per dienst of activiteit, als het gaat 
om individuele trajecten, in 2020 te zien. Onder de 
kopjes ‘planning’ en ‘gepland resultaat’ staan de aantallen 
en resultaten die wij in onze subsidieaanvraag 2020 
hebben benoemd. Onder het kopje ‘behandeld’ is ons 
gerealiseerde bereik over 2020 te zien. Hieruit blijkt dat 
het bereik bij een aantal diensten lager is dan we hadden 
beoogd. Waar we dat eind 2020 konden voorzien, 
hebben we op basis van de cijfers destijds waar nodig 
aanpassingen in de subsidieaanvraag 2021 doorgevoerd.

Onder het kopje ‘resultaat’ is te zien dat we, voor 
zover de informatie van toepassing is, in geen van de 
individuele trajecten de verwachte doelscores behalen. 
Wij stellen voor om samen met de betrokken mede-
werkers een kort onderzoek te doen naar de vraag waar 
dit in kan zitten (zijn de casussen complex, stellen we 
hoge doelscores, enzovoort?). Wel scoren we beter op 
de verwachte eindscore op de ZRM bij huiselijke relaties. 
In de middelste kolom is de gemiddelde doorlooptijd per 
individueel traject te zien. 

Startdatum 01-01-2020  •  Einddatum 31-12-2020

Planning en realisatie individuele trajecten

Categorie Behandeld Planning Gemiddelde 
doorlooptijd*

Gepland Resultaat Resultaat

Totalen 354 (+24 L&S) 290 145,96 (191,96) 77,66%

Individuele trajecten 243 120 144,72 80% doelscore behaald ZRM 77,66%

Huiselijk geweld 18 (+4 L&S) 20 132,94 (85,00) Eindscore 3 ZRM huiselijke 
relaties

4,00

Ambulante ondersteuning 
jongvolwassenen

7 10 191,00 80% doelscore behaald ZRM -

Onafhankelijke cliëntondersteuning 37 (+4 L&S) 60 211,49 (193,75) - -

Schoolmaatschappelijk werk 41 (+16 L&S) 70 104,85 (193,75) 80% doelscore behaald ZRM 43,75%

Kindhulpverlening huiselijk geweld 8 10 81,25 80% doelscore behaald ZRM 60,00%

* Eerste getal = doorlooptijd individuele trajecten, getal tussen haakjes = doorlooptijd leun & steun trajecten.
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Aanmeldlijst
Tot slot is op het dashboard het aantal casussen op de 
aanmeldlijst en de gemiddelde wachttijd (in dagen) te 
zien. Omdat het dashboard zo is ingericht dat ten 
aanzien van de aanmeldlijst niet met terugwerkende 
kracht gezien kan worden hoeveel casussen er op de 
lijst stonden en wat de wachttijd was, is ervoor gekozen 
om de informatie die gedurende 2020 tijdens het 
accounthouders overleg is gedeeld in deze jaar-
rapportage op te nemen. Zo is op een aantal momenten 
in het jaar inzichtelijk te maken wat het aantal casussen 
en de gemiddelde wachttijd op de aanmeldlijst was•. 

* De aanmeldlijst-gegevens zijn pas in de loop van 2020 
aan het dashboard toegevoegd.

Datum Aantal casussen 
op aanmeldlijst

Gemiddelde 
wachttijd in 

dagen

30 juni 6 18

3 september 2 5

19 oktober 12 12

30 november 6 15

Complexiteit en zwaarte casuïstiek
Voorafgaand aan de start van een individueel traject 
brengen we de complexiteit en zwaarte van een casus 
in kaart. In sommige gevallen kan deze inschatting 
afwijken van de werkelijkheid. In de praktijk zien we 
bijvoorbeeld regelmatig dat er meer gesprekken nodig 
zijn dan vooraf verwacht werd. Desalniettemin geven 
onderstaande figuren een beeld van de complexiteit en 
zwaarte van individuele trajecten die we bij De Badde in 
2020 uitgevoerd hebben. 
 
Wij vinden een casus complex als deze drie of meer 
hoofddomeinen van de ZRM beslaat. In 2020 waren de 
meeste trajecten ‘redelijk complex’ of ‘niet complex’ 
(minder dan drie leefgebieden). Dit lijkt ook logisch, 
omdat wij de meest complexe vraagstukken door-
verwijzen naar externe partners. We verwezen in 2020 
relatief vaak door naar hulpverlening (39x), het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (19x) en de GGZ (16x). 
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Redelijk complex,
2 of 3 problemen

Complex, meer dan 
3 problemen

Niet complex,
1 probleem

38,5
%

7,6
%

53,9
%

De zwaarte van een traject wordt ingeschat aan de 
hand van het aantal verwachte contactmomenten. 
Onderstaand overzicht laat zien dat men in ongeveer 
30% van de individuele trajecten vooraf inschat dat er 
meer dan vijf gesprekken nodig zijn. Meer dan de helft 
van de individuele trajecten lijkt met een inschatting van 
twee tot vijf gesprekken in het vijf gesprekken-model 
van het maatschappelijk werk te passen. Het 
gemiddelde aantal geregistreerde contactmomenten bij 
individuele trajecten in de eerste helft van 2020 was 
echter tien. De inschatting voorafgaand aan een traject 
komt dus niet altijd overeen met de realiteit. In de 
meeste gevallen vinden deze contactmomenten 
telefonisch plaats. 

Gemiddeld,
2-5 gesprekken

Zwaar, meer dan 
5 gesprekken

Licht,
1 gesprek8,9

%

29,3
%

61,8
%

ZRM-informatie
Wij voeren een individueel traject uit op het moment 
dat inwoners complexere problemen hebben en 
frequentere en intensievere hulp en ondersteuning van 
ons vragen. In deze trajecten wordt bovendien naar een 
concreet doel toegewerkt. Het zijn casussen waarbij de 
ZRM (in principe) aan het begin en aan het einde van 
een traject wordt ingevuld. De figuur rechtsboven geeft 
weer op welke hoofddomeinen vragen zijn gesteld 
voorafgaand aan een individueel traject. Hieruit blijkt 
dat in 2020 het vaakst individuele trajecten zijn 
opgestart na een hulpvraag op gebied van geestelijke 
gezondheid, financiën en huiselijke relaties. 

Ingevulde domeinen

154
Geestelijke
gezondheid

Financiën Huiselijke
relati es

Huisvesti ng Sociaalemoti onele
ondersteuning
(Ouderschap

111 67 49 43

Een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot onze 
dienstverlening gaat over de impact. Wij definiëren 
impact als ‘de door de inwoner waargenomen 
verandering als gevolg van een door ons uitgevoerde of 
georganiseerde interventie’. Wij brengen dit in kaart met 
de ZRM door zoals gezegd een meting vooraf en 
achteraf te doen zodat we de eventuele verschillen en 
dus groei op de ZRM na afloop van een individueel 
traject kunnen waarnemen. Voorafgaand aan een 
individueel traject stellen we ook onszelf doelen: we 
formuleren een doelscore. We kunnen dus ook 
bijhouden in hoeverre we erin slagen om de door ons 
vooraf gestelde doelscores (bij afsluiting van een 
individueel traject) te halen. 

Over geheel 2020 zien we dat we in ongeveer 70% van 
de gevallen deze vooraf gestelde doelscores op de ZRM 
behalen. Hierbij is het van belang te weten welke 
doelscores we in welke situaties stellen en in welke 
gevallen we de doelscores wel en niet weten te 
behalen. Dit zullen we zoals genoemd in 2021 
onderzoeken. We vullen de ZRM in bijna alle gevallen in 
bij de start van een individueel traject.

ZRM

96,6%
INDIVIDUELE TRAJECTEN MET EEN 
INGEVULDE START ZRM

71,2%
DOELSCORE BEHAALD

Daarnaast kunnen we zien welke progressie we boeken 
per domein van de ZRM. We maken hierbij onderscheid 
tussen hoofddomeinen en niet-hoofddomeinen. 
Hoofddomeinen zijn de domeinen van de ZRM waarop 
de hulpvraag van de cliënt en onze dienstverlening 
betrekking heeft. We registeren ook op de niet-hoofd-
domeinen, om zo de eventuele ‘bijvangst’ te kunnen 
meten en monitoren. In deze jaarrapportage beperken 
we ons tot de hoofddomeinen op de ZRM. 
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Over geheel 2020 zien we dat we op twee hoofd-
domeinen in 100% van de gevallen de door ons 
gestelde doelscore behalen. Bij huiselijke relaties is dit 
percentage het laagst en halen we in ongeveer 40% van 
de gevallen de vooraf gestelde doelscore.
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We kunnen tot slot een overzicht laten zien welke groei 
inwoners per hoofddomein van de ZRM in 2020 
hebben doorgemaakt. Het figuur rechts maakt duidelijk 

dat dit enigszins fluctueert. Het algemene beeld is dat 
er gemiddeld genomen nooit sprake is van een lagere 
score na afronding van een individueel traject, behalve 
bij maatschappelijke participatie en middelengebruik. 
Daar is de eindmeting lager dan de startmeting.
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Leun en Steun 

Voor onze leun en steun-trajecten geldt in de 
verantwoording in principe hetzelfde als voor onze 
individuele trajecten. Ook voor de leun en 
steun- trajecten maken we sinds vorig jaar gebruik 
van een dashboard, waarin informatie staat over de 
realisatie van ons beoogde bereik en resultaat, 
informatie over de casussen (naast aantallen ook 
doorlooptijden, stapeling en recidive), een overzicht 
per kwartaal en de mogelijkheid om te vergelijken 
met een zelf te kiezen peildatum. Daarnaast is ook 
ZRM-informatie beschikbaar. Dit gaat over de 
domeinen waarop hulpvragen betrekking hebben 
gehad. 

Informatie leun en steun-casussen
In de figuur hieronder is informatie over onze leun 
en steun trajecten te zien: het aantal behandelde, 
opgestarte en afgesloten trajecten in 2020. Hier is 
ook te zien wat de gemiddelde doorlooptijd was van 
deze trajecten en wat de mate van stapeling en 
recidive is. Als we kijken naar het aantal unieke leun 
en steun cliënten in 2020, dan zien we dat er 22 
‘gestapelde’ trajecten zijn. Dit is ongeveer 10% van 
het totaal aantal leun en steun trajecten. Als we het 
aantal hulpvragen vergelijken met het aantal 
openstaande casussen, dan blijkt dat er 104 
hulpvragen ‘gestapeld’ zijn bij leun en steun. Dit is 
ongeveer een derde van het totaal aantal hulpvra-
gen. In 2020 is er, als het gaat om leun en steun, bij 
28 cliënten sprake geweest van recidive. Dit is 
17,5% van het aantal unieke cliënten in 2020. 

Leun en steun-trajecten

181
CASUSSEN BEHANDELD

113
CASUSSEN OPGESTART

113
CASUSSEN AFGESLOTEN

Doorlooptijden

294,16
DAGEN DOORLOOPTIJD BEHANDELD

144,64
DAGEN DOORLOOPTIJD OPGESTART

303,8
DAGEN DOORLOOPTIJD AFGESLOTEN

Unieke klanten

159
KLANTEN MET 1 OF MEERDERE CASUSSEN

Hulpvragen

285
HULPVRAGEN EN/OF PROBLEMEN

Recidivisten

28
KLANTEN MET EEN AFGEROND TRAJECT
> = 6 MND GELEDEN

Aantal casussen per kwartaal
In de figuur hieronder is het aantal openstaande, opge-
starte en afgesloten leun en steun trajecten per kwartaal 
te zien. De blauwe balk betreft het aantal openstaande (in 
behandeling zijnde) individuele trajecten, de gele het aan-
tal opgestarte en de rode het aantal afgesloten trajecten.

2020
Q4

2020
Q3

2020
Q2

2020
Q1

Behandeld

Afgesloten
Opgestart

94 101 112 11526 30 33 2423 22 21 47

Realisatie beoogd bereik en resultaat
In de tabel hieronder is de realisatie van het beoogde 
bereik en het beoogde resultaat te zien. Hieruit valt af te 
leiden dat het boogde bereik ten aanzien van leun en 
steun trajecten in 2020 ruimschoots is gerealiseerd . 
We scoren bovendien een dikke acht op ons klant-
tevredenheids onderzoek als het gaat om leun en steun. 

Startdatum 01-01-2020  •  Einddatum 31-12-2020

Planning en realisatieleun en steun trajecten

Categorie Behandeld Planning Gemiddelde 
doorlooptijd

Gepland Resultaat Resultaat

Leun & steun trajecten 181 120 308,24 KTO 7 8,31
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ZRM-informatie
Leun en steun-contacten zijn laagfrequente contacten 
met als doel iemand letterlijk een steuntje in de rug te 
geven tot hij/zij zonder ondersteuning verder kan. Dit 
kan voorkomen dat een inwoner weer in de problemen 
komt en intensievere begeleiding nodig heeft. Over 
geheel 2020 zien we dat de meeste vragen of 
problemen van inwoners bij Leun en Steun betrekking 
hebben op geestelijke gezondheid. Meteen daarna volgt 
het domein financiën.

Ingevulde domeinen

72
Geestelijke
gezondheid

Financiën Huisvesti ng Huiselijke
relati es

Sociaal
netwerk

69 24 23 20

Informatie en advies 

Naast de individuele trajecten en leun en steun- 
trajecten registreren we onze informatie en advies- 
contacten. Uit ons dashboard over informatie en advies 
is te zien dat 81 unieke klanten in 2020 in totaal 
461 hulpvragen hebben gesteld waarna informatie en 
advies is verstrekt. Uit de overzichten per kwartaal blijkt 
dat er in het eerste kwartaal van 2020 het vaakst om 
informatie en advies is gevraagd. Dit lijkt op een 
corona-effect. Gedurende de lockdown hebben 
blijkbaar minder mensen de noodzaak gevoeld om 
informatie en advies te vragen. Wanneer we kijken naar 
de ZRM, dan zien we dat het vaakst om informatie en 
advies wordt gevraagd als er sprake is van financiële 
problemen of vraagstukken. Daarna volgen vragen in 
het kader van activiteiten in het dagelijks leven. 

Informatie & Advies

81
UNIEKE KLANTEN (NIET ANONIEM)

461
AANTAL HULPVRAGEN

Aantal Informatie en advies per kwartaal

170
2020
Q1

2020
Q2

2020
Q3

2020
Q4

115 108 68

Ingevulde domeinen

123
Financiën Acti viteiten

dagelijks
leven

Huisvesti ng Huiselijke
relati es

Geestelijke
gezondheid

94 35 35 30
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Collectieve trajecten 

Hieronder is het aantal collectieve trajecten te zien. 
Er liepen in 2020 in totaal 105 collectieve trajecten 
Onder deze trajecten vallen bijeenkomsten of 
activiteiten en aantallen deelnemers. In deze 
 jaarrapportage wordt per leeftijdscategorie ingegaan op 
het werkelijke aantal bijeenkomsten dat gedurende 
2020 (ondanks corona) is georganiseerd en het aantal 
mensen dat hieraan deelnam. Het gaat hier om 
niet-unieke deelnemers. Dit betekent dat als iemand 
meerdere keren deelnam, deze persoon ook meerdere 
keren is meegeteld. 

Aantallen

105
Team 

De Badde

 
Collectieve trajecten

Leeftijdscategorie Aantal
activiteiten

Aantal
deelnemers

4-12 jaar 23 313

12-18 jaar* 20 134

18-27 jaar* 71 366

27-55 jaar 76 393

55-75 jaar 68 452

75+ 65 451

Leeftijdsverdeling en spreiding

In de tabel ‘Leeftijdsverdeling en spreiding’ rechtsboven 
is het aantal casussen in Oude en Nieuwe Pekela ten 
opzichte van het aantal inwoners te zien. Het zegt 
kortom iets over de relatieve dichtheid van de 
problematiek. Mogelijk heeft dit ook te maken met de 
inzet van onze dienstverlening. Wanneer wij meer 

zichtbaar zijn, zal dit mogelijk ook tot meer hulpvragen 
leiden. Hieruit valt af te leiden dat er in Oude en 
Nieuwe Pekela relatief gezien de meeste casussen zijn. 
Daaronder is het aantal casussen in absolute zin te zien 
met daarbij de verdeling over de gemeente Pekela. Hoe 
groter het rondje, hoe meer casussen. Tot slot is het 
aantal casussen per leeftijds categorie te zien. Hieruit 
valt af te leiden dat mensen uit de leeftijdscategorie 31 
t/m 40 jaar het vaakst een beroep op ons doen.

CBSwijk Casussen T.o.v. 
bevolking

Nieuwe Pekela 160 3,48%

Oude Pekela 404 5,28%

Totalen 564 1,84%

Casussen per leeftijdscategorie

52

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 80+ Onb.

68 83 91 73 68 61 48 25 7
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Klanttevredenheid

Tot slot meten we de impact van onze dienstverlening 
via klanttevredenheidsonderzoek (KTO). In dit KTO 
wordt de tevredenheid van een inwoner over een aantal 
aspecten gemeten: het resultaat van de dienstverlening, 
de beschikbaarheid van de medewerker, de bejegening 
door de medewerker, de deskundigheid en kennis van 
de medewerker, het nakomen van afspraken door de 
medewerker, de algemene tevredenheid en de kans dat 
een inwoner De Badde aanbeveelt bij iemand anders 
die hulp en ondersteuning nodig heeft. De Badde 
scoort over heel 2020 gemiddeld een 8,3. De respons 
was 20,5%.

KTO

8,3
GEMIDDELDE SCORE GESLOTEN VRAGEN

16
RESPONS

20,5%
RESPONSE RATE

Daarnaast hebben inwoners de mogelijkheid om aan te 
geven waar ze wel of niet tevreden over waren. Het 
merendeel van de mensen is erg tevreden over de hulp, 
dat er goed wordt geluisterd en dat medewerkers 
vriendelijke en deskundig zijn. Een aantal gemaakte 
opmerkingen zijn: ‘goede uitleg en goede gesprekken’, 
‘erg aangenaam in de omgang’ en ‘serieus genomen 

worden’. Er wordt ook gezegd dat medewerkers 
voldoende tijd nemen voor vragen die worden gesteld. 
Een enkeling is ontevreden. Dit gaat bijvoorbeeld over 
de bereikbaarheid.

Verhalen

Grip op je knip (groepswerk) 
Samen met Stichting Eerste hulp hebben wij voor de 
inwoners van gemeente Pekela een nieuwe training 
ontwikkeld, namelijk Grip op je Knip. Na afloop van 
deze training is het de bedoeling dat deelnemers een 
beter inzicht krijgen in de eigen financiële situatie. De 
training bestaat uit zeven groepsbijeenkomsten, waarin 
deelnemers vaardigheden aanleren met betrekking tot 
inzicht in de eigen financiële situatie. Deelnemers 
worden bijvoorbeeld getraind in het maken van een 

‘Naast de theoretische informatie die ik vertel, zijn de 
inzichten van een ervaringsdeskundig ook heel 
belangrijk. De ervaringsdeskundige weet hoe het is om 
in armoede te leven en kan daardoor praktische tips 
geven die ik als hulpverlener niet uit de boeken kan 
halen. Een ervaringsdeskundige staat ook dichter bij de 
mensen. Ingewikkelde termen als beslaglegging kan 
een ervaringsdeskundige in eigen taal uitleggen. 
Hierdoor zal de theorie beter beklijven. Als professional 
moet je beseffen dat wat je zelf niet kunt doen, een 
ervaringsdeskundige bijvoorbeeld wel kan doen.’
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financieel overzicht en het bijhouden van een kasboek. 
Ook krijgen zij informatie over instanties en financiële 
regelingen. De training wordt gegeven door onze 
buurtmaatschappelijk werker die opgeleid is in 
schuldhulpverlening en budgetcoaching. Zij wordt hierbij 
ondersteund door een buurtwerker en een ervarings-
deskundige. Na de zeven bijeenkomsten is het de 
bedoeling dat onze buurtwerker de deelnemers net zo 
lang blijft volgen totdat de deelnemers de stof eigen 
hebben gemaakt. 

In oktober zijn wij gestart met het aanbieden van de 
training. Uiteindelijk hebben er in 2020 vier groeps-
bijeenkomsten plaatsgevonden. De groep bestond uit zes 
inwoners die te maken hebben met financiële problemen. 
De meerwaarde van groepswerk is het samenbrengen 
van lotgenoten. Deelnemers kunnen hun verhaal bij 
elkaar kwijt, worden uit hun isolement gehaald en het 
helpt het taboe en de schaamte rondom geldproblemen 
weg te nemen. Deelnemers geven elkaar praktische tips 
en komen tot creatieve ideeën. Een mooi voorbeeld van 
zo’n idee is een gemeenschappelijke moestuin.

Een belangrijk resultaat van de training is dat 
deelnemers zelfredzamer worden op het gebied van 
financiën. Deelnemers worden geactiveerd om zelf 
financiële instanties te bellen en om het heft in eigen 
handen te nemen. Wij stimuleren ook het vertrouwen in 
eigen kunnen. Het kan soms veilig aanvoelen om bij het 
VKB te blijven. Met behulp van de training proberen wij 
de afhankelijkheid van de VKB stapsgewijs af te 
bouwen. De training en de groep geldt hierbij als stok 
achter de deur: wanneer een deelnemer ergens 
tegenaan loopt kunnen ze altijd bij ons terecht voor een 
vraag.

Toen de maatregelen in december 2020 weer strenger 
werden, waren wij genoodzaakt om de bijeenkomsten 
tijdelijk stop te zetten. Al snel hadden wij een 
groepsapp in het leven geroepen. Met deze app kunnen 
wij met deelnemers en deelnemers met elkaar in 

 ‘Een deelnemer van de training Grip op je Knip zit 
onder beschermingsbewind. Het doel van de deel-
nemer is met de training het bewind te beëindigen. 
Hiervoor is het van belang dat hij de rechtbank weet te 
overtuigen dat hij zelfstandig zijn eigen financiële 
administratie kan doen, zonder hulp van een derde 
partij. Met behulp van de training heeft hij beter inzicht 
en overzicht gekregen op zijn eigen financiën. Ook 
heeft hij nu meer zelfvertrouwen als het gaat om het 
betalen van zijn eigen rekeningen.’

‘We gaan nu beginnen aan een project, namelijk het 
aanleggen van een moestuin. Buurtwerk zal dit 
ondersteunen. Dit idee is vanuit de training naar voren 
gekomen. De deelnemers zullen als vrijwilligers helpen 
in de tuin. De vrijwilligers krijgen zelf ook de groente. 
Zij krijgen dus iets terug voor hun tijd.’
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contact blijven. Ondanks de Corona maatregelen, 
signaleren wij dat het goed gaat met de deelnemers.

Budgetcoach
Sommige mensen met financiële problemen kunnen een 
drempel ervaren om zich aan te melden voor een 
groepstraining als Grip op je Knip. Rondom geldzaken 
heerst een taboe en het is goed voor te stellen dat, 
zeker in een dorpsgemeenschap, mensen bang zijn dat 
hun privacy op straat komt te liggen. Voor mensen die 
niet naar de groep willen of kunnen, maar dit wel nodig 
hebben, biedt De Badde individuele budget coaching 
aan. 

Spreekuur tijdens corona
Ook tijdens de lockdown hielden wij nog gewoon 
spreekuur. Dit doen wij om er te zijn voor de inwoners 
van de gemeente Pekela die het toen juist extra zwaar 
hadden. In tijden van lockdown konden mensen 
bijvoorbeeld geen afspraak meer maken bij de GGZ. De 
Badde bood dan een luisterend oor. Voor het aanmelden 
bij de VKB is veel papierwerk nodig en bij het aanvragen 
van een uitkering is soms ondersteuning nodig bij het 
inloggen bij DigiD. Hiervoor is fysiek contact noodzake-
lijk. Wij zien het als onze taak om hulpverlening niet te 
stagneren en willen hiermee het opstappelen van 
bijvoorbeeld financiële problemen voorkomen. Wij 
nemen hierbij de maatregelen van de overheid serieus. 
Zo is er bij het spreekuur een spatscherm en zorgen wij 
voor anderhalve meter afstand. Kijkend naar de 
coronacrisis, hadden wij het idee dat sommige mensen 
ons vermeden. Dit roept vragen op: hoe kan het dat 
voorheen de mensen uit sommige casussen wel om hulp 
vroegen en in 2020 niet meer? Om deze reden gingen 
wij in 2020 meer outreachend te werk en actief het 
contact opzoeken met inwoners. 

Kiestraining
De kiestraining is bedoeld voor kinderen wiens ouders 
gescheiden zijn. Tijdens de training wordt in groepsver-
band de scheiding van de ouders besproken. Naast het 

 ‘Ik krijg een telefoontje van een jonge man. De jonge 
man vertelt dat, ondanks hij en zijn vriendin beide 
werken, hij en zijn vriendin toch schulden hebben. 
Meneer geeft aan dat hij liever niet naar de 
groepstraining gaat. Ik besluit om bij hem op 
huisbezoek te gaan. Na een aantal huisbezoeken 
begint hij meer inzicht te krijgen in zijn financiën. 
Meneer begint te beseffen waar al zijn geld naar toe 
gaat. Dit dankzij een aantal praktische tips, zoals het 
bijhouden van een kashandboek en het bijhouden van 
het eigen pingedrag via een handige app.’ 
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bespreekbaar maken van het thema scheiden, is ook 
lotgenotencontact een belangrijk onderdeel van de 
training. Een terugkerende activiteit tijdens de training is 
het vertellen van een spiegelverhaal. Dit verhaal gaat 
over Sam, die net als de kinderen uit de groep te maken 
heeft met gescheiden ouders. 
 
In september tot aan de kerst hadden wij een groep van 
acht kinderen in de leeftijdscategorie zeven tot twaalf 
jaar. Twee van de acht kinderen zijn tussentijds gestopt 
met de training. De kinderen vonden het fijn om het over 
de scheiding van hun ouders te hebben. Aan het einde 
van de training gaven zij dan ook aan dat ze het jammer 
vonden dat de training afgelopen was. Ze zouden graag 
nog een keer bij elkaar willen komen. Kenmerkend aan 
deze groep kinderen was dat zij het leuk vonden om 
toneel te spelen. Door middel van toneel konden de 
kinderen oefenen met het stellen van lastige vragen. 

Een voordeel van groepswerk is dat kinderen het als 
steunend ervaren wanneer andere kinderen hetzelfde 
meemaken. Ook werkt het netwerkversterkend. Het is 
prettig voor kinderen wanneer zij op het schoolplein 
andere kinderen tegenkomen waarvan zij weten dat die 
in hetzelfde schuitje zitten. Tijdens de training houden 
we altijd een tiprondje. De reden hiervoor is dat juist de 
kinderen, als lotgenoten, elkaar praktische tips kunnen 
geven. 

Schoolmaatschappelijk werk en corona
‘Een meisje vertelde in de groep dat zij haar eigen 
kussen zo mist wanneer ze bij vader slaapt. Het meisje 
mag helaas haar eigen kussen niet meenemen naar 
vader. Een groepsgenootje merkt vervolgens het 
volgende op: als je langer bij papa bent, dan wordt het 
kussen bij papa ook vanzelf jouw kussen. Dit was een 
openbaring voor het meisje. Ze beseft dat wanneer ze 
vaker bij papa slaapt, het kussen bij papa vanzelf haar 
eigen geurtje zal krijgen.’ 

‘Nu vader en moeder niet meer samenwonen, maakt 
vader zich zorgen om zijn zoon Tim (9 jaar). Moeder is 
juist van mening dat het goed gaat met Tim. Vader 
hoopt dat er in de training signalen naar voren komen 
die zijn verhaal bevestigen. In de training komt naar 
voren dat Tim positieve bevestiging krijgt van vader 
zodra Tim iets negatiefs verteld over moeder. Als 
groepsleider besloot ik om individueel met Tim in 
gesprek te gaan over lange en korte termijn gevolgen 
van zijn gedrag. Ik vertelde Tim dat hij op korte termijn 
papa blij maakt wanneer hij iets negatiefs over moeder 
vertelt, maar tegelijkertijd papa hierdoor ook bozer en 
bozer wordt op mama.’

‘Als schoolmaatschappelijk werker kan ik ondanks de 
maatregelen nog mijn werk doen. Ik heb afgelopen jaar 
veel gefietst en gewandeld met kinderen. Soms neem ik 
mijn hond mee, dat vinden de kinderen altijd erg leuk. 
Zeker voor kinderen die het niet fijn vinden om te 
beeldbellen kan een wandeling het verschil maken. 
Ook heb ik nog gewoon gesprekken met kinderen op 
de locatie ‘Over de Brug’. Hierdoor blijft het nog steeds 
mogelijk om met behulp van bijvoorbeeld tekenop-
drachten in gesprek te gaan met kinderen.

‘Nu de kinderen wegens de maatregelen thuiszitten 
vindt een zwangere moeder het fijn om af en toe eens 
haar handen vrij te hebben. Een andere moeder blijkt 
hier ook behoefte aan te hebben. De twee moeders 
besluiten een verdeling te maken: ze hebben om de dag 
de kinderen. De ene dag zijn de kinderen bij de ene 
moeder, de andere dag bij de andere moeder. Op deze 
manier worden de moeders een dagje ontlast. Doordat 
de kinderen ongeveer even oud zijn, hebben ook de 
kinderen het leuk samen.’

Moedergroep 
Het doel van de moedergroep is het vergroten van het 
netwerk van moeders. Vaak ontstaan er dankzij de 
moedergroep meerdere vriendschappen. Het volgende 
voorbeeld laat zien hoe moeders ook buiten de groep 
om steun aan elkaar hebben. 

In de eerste lockdown hebben wij de moedergroep 
moeten stopzetten. Online, via videobellen en een 
groepsapp bleven de moeders met elkaar en met de 
groepsleider in contact. In verband met de kinderen, 
bleek videobellen lastig te zijn. Wel werd er veel gebruik 
gemaakt van de groepsapp. In september toen de 
maatregelen weer wat soepeler werden kwam de groep 
weer fysiek samen. Zo is de groep samen met de 
kinderen naar een speeltuin geweest. Toen uiteindelijk 
een aantal zwangere moeders het steeds spannender 
begonnen te vinden, besloten we weer het contact 
online, via de groepsapp, voort te zetten. De groepslei-
der signaleert dat de moeders het gedurende de 
tweede lockdown zwaar hebben. Zo wordt het steeds 
lastiger voor de moeders om alles financieel rond te 
krijgen. Ook roepen de maatregelen veel praktische 
vragen op bij de moeders. Om de moeders een hart 
onder de riem te steken, heeft de groepsleider een 
presentje met een kaartje bij de moeders langsgebracht. 
Ondanks de maatregelen, kunnen de moeders nog 
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steeds de groepsleider individueel benaderen wanneer 
zij ergens tegenaan lopen.

Buurtwerk 
Een van onze buurtwerkers signaleert dat er in 2020 
veel sprake was van ruzies en irritaties tussen buren. 
De volgende casus illustreert dit. 

‘Tijdens de eerste lockdown kreeg ik een melding van een 
Nederlands gezin. De moeder van het gezin vertelt mij dat 
zij geluidsoverlast ondervindt van haar Eritrese buren. Ook 
valt het de moeder op dat het Eritrese gezin meer gasten 
ontvangt dan dat volgens de coronamaatregelen is 
toegestaan. Gezien de taalbarrière besluit ik om contact te 
zoeken met vluchtelingenwerk. Helaas konden zij niks voor 
mij betekenen. Vluchtelingenwerk is niet meer betrokken bij 
het gezin. Ik besluit daarom om de samenwerking op te 
zoeken met een ervaringsdeskundige van Sociaal werk 
Oldambt (SWO). Ik heb een brief geschreven voor het 
Eritrese gezin met daarin de melding van de buren en een 
uitleg van de coronamaatregelen. De ervaringsdeskundige 
van SWO heeft deze brief voor mij vertaald in de taal die 
het Eritrese gezin begrijpt. Ook heeft de ervaringsdeskun-
dige illustraties toegevoegd. Een week nadat ik de brief naar 
het Eritrese gezin heb gestuurd, vroeg ik aan het 
Nederlandse gezin of zij nog overlast ondervonden. Dit 
bleek niet meer het geval te zijn. Tot op heden heeft De 
Badde geen meldingen meer van het gezin ontvangen.’

Een positieve ontwikkeling die de coronacrisis teweeg 
heeft gebracht is dat enkele ouderen digitaal vaardiger 
zijn geworden. Een van onze buurtwerkers zag dat 
ouderen die een laptop en/of smartphone hadden meer 
in contact stonden met familie dan ouderen zonder 
laptop en/of smartphone. Door het thema digitalisering 
met ouderen te bespreken, is bij sommige ouderen de 
weerstand tegen het gebruik van een laptop en/of 
smartphone weggenomen. Ouderen zagen in dat 
digitale middelen toegang tot de buitenwereld teweeg 
kunnen brengen en daarmee ook eenzaamheid weg kan 
nemen. Vanwege dit signaal zal in 2021 onderzocht 
worden hoe wij ouderen kunnen leren omgaan met een 
IPad en/of Laptop. 

Een andere buurtwerker geeft aan dat zij het belangrijk 
vindt, om ondanks de beperkende maatregelen, toch 
zichtbaar te blijven en eventuele problematiek te 
signaleren. Om deze reden heeft zij in 2020 veel 
wijkrondes gemaakt. Dit deed zij onder andere samen 
met stagiaires, buurtconciërges en woningcorporatie 
Acantus. De groep waarmee de buurtwerker haar 
wijkrondes deed werd in de loop van 2020 steeds 
groter. Tegenwoordig doen elke vrijdag De Badde, 
Acantus, Afeer en Openbare orde en veiligheid 

gezamenlijk een wijkronde. Het kantoor van De Badde 
is nog steeds open. Vanuit De Badde vinden wij het 
namelijk van belang om fysiek in contact te blijven met 
inwoners. De keuze om wel of niet op kantoor te zijn, 
ligt bij de medewerkers zelf. 

Deze buurtwerker neemt ook deel aan het sociaal team. 
Voor een groot deel hebben de bijeenkomsten van het 
sociaal team online plaatsgevonden. Vanuit het sociaal 
team signaleert de buurtwerker dat er veel woningnood 
is. Deze woningnood wordt onder andere veroorzaakt 
door scheidingsproblematiek. De buurtwerker heeft 
hierdoor in 2020 veel urgenties aangevraagd. Dit ziet ze 
ook terug bij collega’s. 

Corona-initiatieven 
Corona heeft een grote impact gehad op ons werk. Juist 
in deze lastige tijd hebben wij de meerwaarde en 
creativiteit van sociaal werk laten zien. Om de inwoners 
van de gemeente Pekela ook in tijden van lockdown zo 
goed mogelijk te ondersteunen en zichtbaar te blijven, 
hebben onze medewerkers verschillende creatieve 
activiteiten bedacht. We lichten drie van deze 
activiteiten toe. 

Zingen voor ouderen
Twee van onze medewerkers, namelijk Annemiek en 
Alex, hebben in april voor oudere inwoners van de 
gemeente Pekela gezongen. Annemiek zong onder 
andere De Roos van Bette Midler en Alex begeleidde 
haar met gitaar. De medewerkers zijn zowel bij 
verzorgingstehuizen langs geweest als bij individuele 
adressen. Voorafgaand aan de activiteiten is Annemiek 
bij haarzelf en bij collega’s nagegaan welke inwoners 
een hart onder de riem nodig hebben. De inwoners 
reageerden zeer positief op het initiatief. Zeker de 
inwoners die zich door de huidige omstandigheden 
thuis opgesloten voelen, kregen dankzij deze actie het 
gevoel dat zij er niet alleen voor stonden. 
 
Balkongym
Onze gymdocent Erica heeft gedurende de lockdown 
diverse keren balkongym gegeven, onder andere bij de 
Meyborgh, De Clockstede, De Wieke en Zonnedauw. 
Het begon allemaal met onze buurtwerker Annemiek. 
Annemiek signaleerde dat ouderen het door corona 
zwaar hadden. Graag wilde Annemiek in contact blijven 
met deze ouderen en iets voor hen betekenen. Samen 
met een contactpersoon van Oosterlengte, gymdocent 
Erica en in samenwerking met woningcorporatie 
Acantus, besloten wij vervolgens om balkongym te 
geven bij de verpleeghuizen van Acantus. De doelgroep 
betrof ouderen die in een risicogroep vielen, maar wel 
zelfstandig mee konden doen aan de gymlessen. De 
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inwoners van de verpleeghuizen waren ontzettend 
enthousiast dat wij dit samen met woningcorporatie 
Acantus voor ze hebben georganiseerd. Ouderen 
kwamen dankzij de activiteit uit hun isolement en 
hadden veel lol met elkaar. Sommige inwoners stonden 
15 minuten van tevoren al klaar of deden twee keer 
achter elkaar mee aan de gymles. Wegens groot succes 
en vanuit eigen initiatief van de inwoners, worden de 
gymlessen van Erica in een gemeenschappelijke ruimte 
bij de Meyborg voortgezet. De inwoners leveren 
hiervoor een eigen bijdrage en De Badde is voor de 
organisatie van de gymlessen niet meer nodig. Dit doen 
de inwoners nu zelf. 

Een kaartje van de Ontmoetingsgroep
Namens De Badde hebben de senioren van de 
ontmoetingsgroep thuis ongeveer honderd kaartjes 
gemaakt voor mensen die zich eenzaam voelen. Via 
verschillende media hebben wij mensen opgeroepen 
om de naam en het adres door te geven van mensen 
die in deze tijd het moeilijk hebben. Dit kon zowel om 
een oudere of jongere gaan. De gedachte hierbij was 
om mensen te laten zien dat er aan hen gedacht wordt 
en zij er niet alleen voor staan. Vanuit De Badde hielden 
wij afgelopen jaar contact met 15 senioren van de 
ontmoetingsgroep door om de twee à drie weken een 
pakketje bij hen aan huis af te geven. Dit pakketje 
bestond onder andere uit kruiswoordpuzzels en 
kleurplaten. Via het pakketje kwamen wij in gesprek met 
de senioren. Uit deze gesprekken is bij vier senioren een 
hulpvraag naar voren gekomen. 

Jongerenwerk (collectief)
Nu de jeugdsoos gesloten is, moesten wij een nieuwe 
manier vinden om de jongeren te benaderen. Daarom 
besloot onze nieuwe jongerenwerker verschillende 

collectieve activiteiten te organiseren voor jongeren, 
met als doel om met jongeren in contact komen en 
naamsbekendheid te creëren. Dit in samenwerking met 
plaatselijke sport, cultuur en welzijnsverenigingen. 
Sommige activiteiten doet de jongerenwerker zelf, maar 
voor die activiteiten waar hij minder vaardig in is, huurt 
hij mensen in. De meerwaarde van collectieve 
activiteiten is volgens de jongerenwerker vooral dat 
jongeren zich gehoord en gezien voelen. Natuurlijk had 
Corona impact op jongerenwerk. Zo hebben een aantal 
activiteiten in de kersvakantie toen de maatregelen 
strikter werden niet door kunnen gaan. Zeker voor een 
activiteit als lasergamen, waar veel animo voor was, is 
dit jammer. De jongerenwerker vindt het belangrijk om, 
ondanks corona, te kijken wat qua activiteiten nog wel 
kan. Dit doet hij in samenspraak met de gemeente 
Pekela. Qua signalen valt op dat jongeren het in de 
tweede lockdown moeilijker hebben dan in de eerste 
lockdown. Zo valt de structuur van jongeren weg en 
ervaren zij thuis irritaties met ouders.

Bootcamp
In de zomervakantie heeft de nieuwe jongerenwerker 
vanuit De Badde zes bootcamp-training georganiseerd. 
Vanuit zijn sportachtergrond kon de jongerenwerker zelf 
de bootcamp-training geven. De trainingen werden op 
zes donderdagavond aangeboden. Een eerste doel van 
de training is jongeren actief maken en verveling tegen 
te gaan. Tijdens de training werken we aan uithoudings-
vermogen, bewegen, kracht, samenwerken en team 
gevoel. Hiernaast is een activiteit zoals een bootcamp 
een manier om als nieuwe jongerenwerker zichtbaar te 
worden bij jongeren. De nieuwe jongerenwerker heeft 
het idee dat dit goed gelukt is. 
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Direct de eerste training deden al tien jongeren mee. 
Uiteindelijk deden er per training gemiddeld 14 à 15 
jongeren mee. Jongeren konden zich per training, 
laagdrempelig, via de mail of WhatsApp aanmelden. 
Hierdoor hadden we geen vaste groep. Toch zagen wij 
dat jongeren terugkwamen en met meerdere training 
meededen. Het leuke was dat uiteindelijk ook ouders 
mee wilden doen. Zo hebben er ook een aantal 
fanatieke moeders meegedaan aan een training. Weer 
of geen weer, de trainingen bleven goed bezocht. Al 
met al waren zowel de kinderen als ouders zeer positief. 

Ouder en Kind weerbaarheidstraining 
Afgelopen jaar hebben wij een Ouder en Kind 
weerbaarheidstraining gegeven. De training bestond uit 
tien lessen, waar maximaal twaalf kinderen aan mee 
konden doen. Dit maximale aantal hebben we ook 
bereikt. De eerste twee lessen zijn alleen voor de 
ouders van de kinderen. Waar normaal gesproken beide 
ouders van de kinderen meedoen, kon nu wegens de 
coronamaatregelen maar een ouder per kind meedoen. 
Zo werd de groep niet te groot. Met de ouders nemen 
we in vogelvlucht de oefeningen door die de kinderen 
aangeboden krijgen. Zo kunnen deze oefeningen ook 
nog eens in de thuissituatie geoefend worden. Toen de 
coronamaatregelen strenger werden, konden de ouders 
de oefeningen niet zelf uitvoeren. Hierdoor waren de 
eerste twee lessen vooral theoretisch. Hiernaast 
bespreken we gedurende de twee eerste lessen waarom 
de ouders hun kind voor de weerbaarheidstraining 
hebben opgegeven. We laten hierbij de ouders een Rots 
en Water formulier invullen, waarin ze aangeven aan 
welke vijf vaardigheden hun kind volgens hen moet 
werken. Hier maken wij leerdoelen van. Op basis van de 
eerste twee lessen schrijft de trainer een lesprogramma 
waar de kinderen gedurende de overige acht lessen 
mee aan de slag gaan. Het voordeel van de Ouder en 
Kind training is dat kinderen die normaal gesproken niet 
naar een groepsactiviteit durven, dankzij de Ouder en 
Kind training de moed hebben gekregen om wel aan 
grote groepsactiviteiten van De Badde mee te doen. 
Dit komt doordat er vertrouwen is opgebouwd en de 
kinderen de trainer ook bij andere activiteiten van 
De Badde tegen zullen komen*. 

‘Het viel mij op dat een jongen van 14 steeds bij MFC 
de Binding aan het hangen was. Ik besloot om op hem 
af te stappen. Het bleek dat het thuis niet zo lekker 
liep. Ik vroeg hem om eens mee te doen aan een 
bootcamp-training. Dit vond de jongen een goed idee 
en deed uiteindelijk aan meerdere trainingen mee. 
Tijdens de trainingen bouwde ik een goed contact op 
met de jongen. De jongen begon mij te vertellen over 
de problemen van zijn broertje. Toevallig kende ik de 
IB’er van de school van de jongen. Samen hebben wij 
het broertje naar individuele hulpverlening geleid. Dit 
is het mooie van activiteiten. Je raakt met veel 
jongeren in gesprek, bouwt door middel van 
activiteiten vertrouwen op en vaak komt daar iets 
achter weg.’

* Het outreachend jongerenwerk is dit jaar niet goed tot zijn recht 
gekomen. In 2021 zullen wij kijken naar een nieuwe invulling voor 
het outreachend jongerenwerk.
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Mantelzorg 
Vanuit de gedachte dat er bij een hulpvraag vaak ook 
een mantelzorger betrokken is, proberen wij het thema 
mantelzorg zo veel als mogelijk te integreren in al onze 
dienstverlening. Om dit te realiseren heeft onze 
aandachtsfunctionaris mantelzorg een presentatie 
gehouden bij collega’s over mantelzorg binnen het 
sociaal werk. Het doel van de presentatie was om 
collega’s te stimuleren om bij een hulpvraag naar het 
gehele systeem te kijken. Hiernaast is onze aandacht 
functionaris Mantelzorger aangesloten bij het 
Provinciaal Overleg Informele Zorg Jonge Mantelzorgers 
Provincie Groningen. Dit overleg heeft afgelopen jaar 
maandelijks plaatsgevonden. 

Wegens de coronacrisis is dit jaar de dag van de 
 mantelzorg niet doorgegaan. Als alternatief zijn er in 
samenwerking met Platform Mantelzorg Pekela, rond 
de 400 pepermuntrolletjes uitgedeeld bij huisarts-

praktijken, apotheken, de gemeente en andere centrale 
punten binnen de gemeente Pekela. Op de wikkel van 
deze pepermuntrolletjes stond de tekst: ‘Aandacht voor 
Mantelzorg’.

Mede door de coronacrisis zijn er in 2020 geen 
collectieve activiteiten speciaal voor mantelzorgers 
georganiseerd. Er is wel aandacht geweest voor 
individuele mantelzorgers. Zo hebben wij in de eerste 
lockdown de 48 mantelzorgers die bij De Badde bekend 
zijn opgebeld. Hieruit zijn geen nieuwe hulpvragen naar 
voren gekomen. Een verklaring hiervoor is dat bij veel 
mantelzorgers de thuiszorg ook in tijden van lockdown 
op vaste basis langs komt. 
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