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MAQTSCHAPPELIJK WERK EN 
CLIENTONDERSTEUNING 

TRENDS EN SIGNALEN 
INDIVIDUELE HULPVERLENING 
~ De samenwerking met de gemeente is in de 
coronatijd constructief geweest. De algehele 
sluiting van het gemeentehuis was lastig, 
waardoor de mogelijkheden voor klantcontact 
beperkt waren. 

0 Het aantal korte contacten verdubbelde 
als gevolg van de coronamaatregelen. 
Daarbij noteerde SMWO meer vragen over 
gezondheid en persoonlijke ontwikkelingen. 

0 Als gevolg van de sluiting van de scholen 
zijn er minder aanmeldingen voor 
Schoolmaatschappelijk werk. 

0 De wachttijd is verkort, 92% van de klanten 
is binnen vier weken geholpen. 

~ De pilot Veilige Start is succesvol gebleken 
en heeft geleid tot versterking van de 
samenwerking met de netwerkpartners. SAMENSTELLING 

0 Groepswerk en familienetwerkberaden CLIÉNTENBESTAND 
konden enige tijd geen doorgang vinden. ENKELVOUDIGE MEERVOUDIGE 

PROBLEMATIEK PROBLEMATIEK 

26°/o 74°/o 

KORTE CONTACTEN 
NAAR SOORT PROBLEMATIEK IN °/o 
Wet- en regelgeving / financiën 47°/o 

Gezondheid 14% 
Sociale interventies 4% 
Wonen 6°/o 

Participatie 7% 
Persoonlijke ontwikkeling 13°/o 

veiligheid 3% 
Ouderschap 3% 
Eigen regie 3%
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WERKEN IN TIJDEN 
VAN DE CORONACRISIS 

Het welzijnswerk op Schouwen-Duiveland heeft 
door de coronacrisis deels een andere invulling 
gekregen. Veel geplande activiteiten konden 
niet doorgaan. De medewerkers van Welzijn 
hebben creatieve manieren bedacht om contact 
te onderhouden met de inwoners van Schouwen- 
Duiveland. Zo ging het Opbouwwerk en het 
Jongerenwerk nog meer de straat op om te 

signaleren en het gesprek aan te gaan. Maar ook 
via (social) media zijn veel mensen bereikt. 
Het doel was om er in deze tijd voor iedereen die 
dit nodig had te zijn en ondersteuning te bieden 
waar mogelijk. 

TRENDS EN SIGNALEN WELZIJN SCHOUWEN-DUIVELAND 
Er is constructief samengewerkt met het 
crisisteam van de gemeente Schouwen- 
Duiveland. 
De opbouwwerkers hebben samen met 
de handhavers van de gemeente en de 
politie een belangrijke rol gespeeld in het 
voorkomen van overlast van jongeren en 
het handhaven van de coronaregels. 
Als gevolg van de sluiting van het 
gemeentehuis kon SMWO een deel van de 
klanten niet bereiken. Door vervolgens het 
aanbod te verplaatsen naar Centrum 4SD is 
de bereikbaarheid voor de klanten versterkt. 

~ Nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld. 
~ Er is veel behoefte aan praktische hulp in de 
buurt, zoals boodschappen doen of vervoer. 
Er wordt daarom gekeken of de huidige 
trend van ̀ meer omzien naar elkaar' benut 
kan worden om structureel een aanbod in 
de wijk te creëren. 

~ Mantelzorgers zijn extra belast, omdat 
(vrijwillige) zorg en dagbesteding wegvielen, 
waardoor overbelasting op de loer ligt.



MAATSCHAPPELIJK 
RESULTAAT 1 

Jeugdigen groeien gezond en veilig op 
binnen het eigen gezin en kunnen hun 
talenten ontwikkelen zodat zij (financieel) 
zelfredzaam worden. 

Het Jongerenwerk heeft zoveel mogelijk contact 
gehouden met kinderen, jongeren en hun ouders. 
Dit werd gedaan via social media, door frequenter 
ambulant werken (de straat op gaan), door het 
maken van filmpjes, door het organiseren van 
challenges en sport- en spelactiviteiten in de 
wijk en telefonisch contact. Fysiek waren de 
jongerenwerkers voornamelijk aanwezig in de 
grote kernen Burgh-Haamstede, Bruinisse en 
Zierikzee. 

Er is zeer nauw samengewerkt met de afdeling 
Handhaving van de gemeente en met de politie. 
Dit was met name gericht op het voorkomen van 
overlast van jongeren en het handhaven van de 
coronaregels. 

MAATSCHAPPELIJK 
RESULTAAT 2 
Mensen zitten fysiek en mentaal goed in hun 
vel, zij hebben veerkracht en voelen zich 
gezond. 

Door het uitvallen van sportactiviteiten zijn 
de sportmedewerkers aangesloten bij het 
Jongerenwerk en actief de straat op gegaan om 
jongeren aan te spreken zich te houden aan de 
geldende maatregelen omtrent het coronavirus. 
Na versoepeling van de maatregelen zijn de 
pleintjesactiviteiten voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar op vier locaties gestart. De doelgroep 13 t/m 
18 jaar is minder goed bereikt voor de sport- en 
spelactiviteiten. 

Verder is de sportcombinatiefunctionaris 
het aanspreekpunt geweest voor de 
sportverenigingen. Hier moesten alle 
sportactiviteiten worden gemeld. Later is deze 
werkwijze veranderd naar een online meldpunt. 
Er zijn tien gesprekken gevoerd met verenigingen 
om in beeld te brengen waar vragen liggen en of 
er behoefte is aan meer onderlinge samenwerking. 
De komende periode vinden er nog met vijf 
verenigingen gesprekken plaats. 

MAATSCHAPPELIJK 
RESULTAAT 3 
Mensen wonen langer zelfstandig thuis 
in een veilige en toegankelijke omgeving, 
indien nodig met ondersteuning. 

Na 16 maart hebben de vrijwilligers geen 
huisbezoeken meer afgelegd, maar wel 
telefonisch en digitaal contact gehouden met 
hun cliënten. Dit werd erg gewaardeerd en 
soms was het contact (op afstand) frequenter 
dan vóór de coronacrisis. Met iedere 
vrijwilliger is telefonisch contact gehouden.
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Het bleek dat menig vrijwilliger ook zelf 
kwetsbaar was en extra mantelzorgtaken had. 
Gaandeweg kregen sommige vrijwilligers steeds 
meer moeite met de situatie dat zij niet op 
huisbezoek mochten gaan. 

MAATSCHAPPELIJK 
RESULTAAT 4 
Mensen voelen zich thuis in hun stad of dorp 
en hebben een sociaal netwerk dat zich 
kenmerkt door wederkerigheid. 

SMWO heeft via de Wereldregio, de eigen website 
en social media inwoners opgeroepen zich in 
deze coronatijd aan te melden als vrijwilliger. 
Twaalf mensen meldden zich spontaan aan als 
vrijwilliger. Via de website hebben 33 potentiële 
vrijwilligers zich aangemeld voor het uitvoeren van 
vrijwilligerswerk. 

Er is in deze periode hard gewerkt aan de realisatie 
van een nieuwe website voor Vrijwilligerspunt 
Schouwen-Duiveland. De planning is dat deze 
website in het najaar van 2020 online gaat. 

Het Opbouwwerk heeft tijdens de coronacrisis 
geïnvesteerd in: zichtbaarheid, vraaggericht 
werken en presentie in de wijken en kernen. 
Zo heeft het Opbouwwerk wijkbewoners benaderd 
en bij woningen aangebeld om te vragen of extra 
ondersteuning gewenst was. 
Dit heeft geresulteerd in de volgende praktische 
interventies: 
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In nauw contact met netwerkorganisaties is 
actief bijgesprongen om hand- en spandiensten 
te bieden, zoals boodschappen doen, 
steuncontact voor kwetsbare ouderen dan wel 
hulpverlening. 
De Wijkcirkel Poortambacht is gedurende de 
coronacrisis een belcirkel geworden om vinger 
aan de pols te houden. Er is geïnvesteerd 
in tweewekelijkse belcontacten met de 
deelnemers. 
In de wijk Poortambacht heeft het Opbouwwerk 
in totaal 51 gesprekken gevoerd met bewoners. 
Er is in afstemming met de cliëntondersteuners 
van SMWO in een aantal gevallen door het 
Opbouwwerk contact gelegd met specifieke 
cliënten waarover zorgen bestonden. 
De opbouwwerkers zijn actief de straat 
op gegaan in de wijk Malta om mensen 
aan te spreken en te vragen of zij hulp of 
ondersteuning konden gebruiken. Tevens is er 
informatie verstrekt over de coronamaatregelen, 
vooral voor kwetsbare inwoners of mensen die 
de taal niet machtig zijn.
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MAATSCHAPPELIJK 
RESULTAAT 5 
Mensen participeren naar vermogen, 
werken aan hun ontwikkeling en leveren 
een maatschappelijke bijdrage aan hun 
omgeving. 
In de eerste periode van de coronacrisis is 
vooral telefonisch en digitaal contact gehouden 
met inwoners. Vanaf half april zijn er weer 
fysieke contacten ontstaan, door bijvoorbeeld 
met mantelzorgers te wandelen die hun zorgen 
wilden delen. 
850 mantelzorgers hebben een wenskaart 
van Mantelzorgpunt Schouwen~Duive|and 
ontvangen. Met kwetsbare mantelzorgers 
wordt frequent contact onderhouden. 

De Ruilwinkel 
De Ruilwinkel heeft per 16 maart 2020 de 
winkel gesloten voor klanten en vrijwilligers. 
De coördinator was wel dagelijks in de 
Ruilwinkel aanwezig om telefoontjes te 
beantwoorden en mensen te helpen die 
artikelen nodig hadden. Met vrijwilligers en 
vaste bezoekers is er wekelijks telefonisch 
contact gehouden. Ook stond er voor de 
Ruilwinkel een kraam met gratis artikelen. Dit 
bleek succesvol. In totaal hebben 93 mensen 
in de periode van 16 maart tot 7 juli contact 
opgenomen met de coördinator voor een artikel 
uit de Ruilwinkel. 
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VRIJWILLIGERS 1 

IN FORMELE EN 
WELZIJNSTRAJECTEN 
Formulierenbrigade 42 
Postcafé 49 
Vrijwilliger Thuis 60 
Gezinsmaatjes 2 
Eenmalig contact mantelzorgers 73 
Praktische hulp tijdens corona 19 
Deurbezoek ter ondersteuning 
tijdens corona 13 
Aanvragen materiaal 
Ruilwinkel tijdens corona 93 

Gezonde leefstijl 84% 
Participatie maatschappelijk 75%
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CONTACT 
Locatie Goes 
`s-Heer Elsdorpweg 12 
4461 WK Goes 
Telefoon: (0113) 277 111 

Locatie Zierikzee 
Laan van St. Hilaire 2 
4301 SH Zierikzee 
Telefoon: (0111) 453 444


