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Inleiding 
 
In het eerste driekwart jaar van 2012 en in de periode daaraan voorafgaand hebben we de 

voorbereidingen getroffen voor de verzelfstandiging van Stichting Maatschappelijk Welzijn 

De Stromen Opmaat Groep.  

 

Op 1 oktober 2012 was het zover en heeft Maatschappelijk Welzijn officieel plaatsgemaakt 

voor Vivenz, maatschappelijke dienstverlening. Alle medewerkers zijn, met behoud van hun 

arbeidsvoorwaarden, overgegaan naar de nieuwe organisatie. Een groot compliment gaat uit 

naar de medewerkers. Naast de perikelen die horen bij het ontstaan van een 

nieuwe  organisatie hebben zij zich keihard ingezet. Dit is terug te zien in de cijfers. 

 

Dit jaarverslag is het eerste integrale jaarverslag dat aangeboden wordt aan de gemeente 

Albrandswaard. Hierin zijn de rapportages opgenomen van de verschillende diensten die 

Vivenz aanbiedt in Albrandswaard. In hoofdstukken worden de cijfers aan uw gemeente 

gepresenteerd van het Algemeen Maatschappelijk Werk, Bureau Sociaal Raadslieden, het 

Groepswerk en overige activiteiten.  

 

Terreinen als welzijn, zorg, wonen, veiligheid, burgerparticipatie, onderwijs en opvoeding 

zijn op tal van manieren met elkaar verweven. Door hierin nieuwe verbindingen te leggen 

ontstaan nieuwe arrangementen van welzijn en zorg, die betrekking kunnen hebben op 

onder meer sturingsconcepten in welzijn en zorg, op een leven lang wonen, op vitale wijken 

en omgevingsveiligheid. Vivenz wil een bindende rol vervullen en het initiatief nemen bij 

deze ontwikkelingen. Dat komt in dit jaarverslag tot uitdrukking. 

 

Vol vertrouwen is Vivenz het jaar 2013 ingegaan, vertrouwen in de nieuwe organisatie, maar 

zeker ook met vertrouwen in de goede samenwerking met uw gemeente. 

 

Onze manager maakt op korte termijn een afspraak met u om de productieresultaten 2012 

met u door te nemen. 

 

 

Zwijndrecht, maart 2013 

 

Marian Dozy,  

Bestuurder Vivenz  

 
 
 



Pagina 4 van 36 
Jaarverslag 2012, Albrandswaard  

 

Hoofdstuk 1: Algemeen Maatschappelijk Werk 
 

1.1  Team en formatie in Albrandswaard  
 
De gemeente Albrandswaard had voor 2012 1,3 FTE beschikbaar gesteld voor het algemeen 
maatschappelijk werk.  
Per 1 januari 2013 zijn de volgende maatschappelijk werkers werkzaam bij het team 
Albrandswaard: 
 
1. Lies van de Vlist   voor 24 uur per week 
2. Helen Meijerink    voor 16 uur per week 
3. Jan Dekker           voor 8 uur per week 
 
Ali van Dijken is de manager die verantwoordelijk is voor de AMW teams van Barendrecht en 
Albrandswaard, het team Schoolmaatschappelijk Werk van  Barendrecht, Hendrik-Ido-
Ambacht en Zwijndrecht, het team Bedrijfsmaatschappelijk Werk en het team Jongerenwerk 
van Hendrik-Ido-Ambacht. 
 

1.2  Cijfers AMW Albrandswaard  
 
Aantal cliëntsystemen  
 
Begin 2012 had het team Albrandswaard 34 zaken in behandeling. In 2012 zijn 154 ( was in 
2011, 123)  nieuwe cliënten in behandeling genomen.  
Van de in totaal 188 cliëntsystemen, zijn in 2011 149 cliëntsystemen afgesloten. Eind 2012 
heeft het team 39 zaken in behandeling.  
Per FTE zijn er 114 zaken afgesloten. Een lichte stijging t.o.v. het jaar daarvoor (was 108) 
De norm is 100 tot 120 afgesloten zaken per FTE. 
 

 

Stroomgegevens cliënten  -  Casusdefinitie: AMW Hulpverlening  

  

In 
behandeling 
per 1 januari 

2012 

Nieuw 2012 
Totaal in 

behandeling 
2012 

Afgesloten 
2012 

In 
behandeling 
per 01-01-

2013 

Aantal cliënten  34 154 188 149 39 

Albrandswaard per FTE (1,31)  25,9 117,6 143,5 113,7 29,8 

Totaal AMW  1128 2827 3955 2830 1125 

Totaal AMW per FTE (23,58)   47,8 119,9 167,7 120,0 47,71 

 
 

 

 
  

 2011 2012 

jaarvergelijking (totaal in 
behandeling)  

182 188 

Aantal FTE in periode 1,3 1,31 

Aantal in behandeling per FTE 140 143,5 
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Het aantal mensen dat deelgenomen heeft aan een groep is 8. Een stijging met 1 persoon 
t.o.v. vorig jaar. Relatief is het aantal deelnemers aan groepswerk in Albrandswaard laag. 
Mogelijk heeft dit te maken met de afstand. 
 
 

 
 
 

 
In totaal was bij 35 cliënten sprake van een kort contact. 
Een kort contact is een niet-procesmatige hulpverlening, waarvoor geen 
aanmeldingsprocedure geldt en geen dossier wordt geopend.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opmerkelijk is de stijging van postcode 3176 van 2 naar 7%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Groepen  

Totaal aantal AMW groepen gestart alle gemeenten 33 

Aantal deelnemers groepswerk woonachtig in  Albrandswaard 8 

Aantal deelnemers groepswerk totaal alle gemeenten 303 

Korte contacten  

Aantal korte contacten in 2012 35 

Totaal in behandeling per postcode  

  
% van 

totaal 2012 
% van 

totaal 2011 

postcode 3161 32,74 % 31,9% 

postcode 3162 33,33 % 36,3% 

postcode 3171 19,64 % 20,9% 

postcode 3172 1,19 % 2,2% 

Postcode 3176 7,14 % 2,2% 

overig 5,96 % 6,6% 

Totaal 100,0% 100,0% 

Initiatief aanmelding  

  % 2012 % 2011 

Op initiatief van de cliënt  45,8% 55% 

Outreachend op initiatief van de medewerker 7,8% 4% 

Anders  46,4% 41% 

Totaal 100,0% 100,0% 
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We zien een lichte daling bij de verwijzing door huisartsen. Een behoorlijke stijging bij familie 
vrienden/kennissen. 
 
Problematieken  
 
Tijdens de intake wordt bepaald voor welke problematiek een hulpverleningsaanbod wordt  
gedaan. Deze velden zijn vastgelegd in het registratiesysteem (REGAS). 
 

Problematieken  

  % 2012 % 2011 

Partnerrelatie 26,49 % 22,1 % 

Financiën 21,62 % 14,0 % 

Gezondheid 14,05 % 8,1 % 

Huisvesting 7,30 % 4,7 % 

Opvoeding, relatie ouder/kind 7,30 % 12,8 % 

Verwerking 6,22 % 14,0 % 

Werk en maatsch. participatie 5,68 % 10,5 % 

Huiselijk geweld 3,24 % 1,2 % 

Familierelatie 2,43 % 1,2 % 

Buurtrelatie 1,35 % 1,2 % 

Eenzaamheid 1,08 % 3,5 % 

Relatie met werk 0,81 % 1,2 % 

Identiteit 0,81 % 1,2 % 

School/opleiding 0,54 % - 

Maatschappelijke organisaties 0,54 % 2,3 % 

Geweld (anders dan HG) 0,27 % 2,3 % 

Verslaving 0,27 % - 

Totaal 100 %  

 

Verwijzende ketenpartner bij aanmelding (Top 10 2012) 

 % 2012 % 2011 

Huisarts 49,4 % 52,0  % 

Familie/ vrienden/ kennissen 14,3 % 4,0 % 

JGZ / Consultatiebureau 6,5 % 4,0 % 

Psycholoog 3,9 % 4,0 % 

Sociaal cult. werk/ Welzijn Ouderen 3,9 % 6,0 % 

GG en GD GGD 2,6 % 4,0 % 

GSD Sociale Dienst 2,6 % 2,0 % 

Netwerk overleggen 2,6 % 2,0 % 

Politie 2,6 % 2,0 % 

Schuldhulpverlening 2,6 % 2,0 % 
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We zien een stijging bij zowel de problematiek in de partnerrelatie, bij financiële problemen, 
bij gezondheid, bij huisvesting en bij Huiselijk Geweld. 
We zien een daling bij opvoedings- en verwerkingsproblemen, bij werk en maatschappelijke 
participatie en bij eenzaamheid, 
 
 
Verwijzing bij afsluiting 

 % 2012 % 2011 

Ja, na intake 8,39 % 6,25 % 

Ja, tijdens hulpverlening 22,38 % 27,68 % 

Ja, bij het afsluiten van de hulpverlening 11,89 % 8,93 % 

Nee 57,34 % 57,14 % 

Totaal 100,0 % 100,0 % 

 
 
Verwezen naar (Top 10 2012) 

  % 2012 % 2011 

Psycholoog 11,48 % 8,33 % 

Ambulante GGZ 9,84 % 4,17 % 

Overige maatschappelijke dienstverlening 9,84 % 12,5 % 

Schuldhulpverlening 8,20 % 4,17 % 

Advocatuur 6,56 % 6,25 % 

BSR Sociaal Raadslieden 6,56 % - 

Overige GGZ 6,56 % 2,08 % 

GSD Sociale Dienst 4,92 % - 

Juridisch loket/ rechtswinkel/ rechtshulp 3,28 % 6,25 % 

MEE 3,28 % - 

   

   

 
Er vindt een stijging plaats van de verwijzing naar Psycholoog en GGZ. Ook naar de 
Schuldhulpverlening wordt meer verwezen. 
Omdat vanaf 1 oktober 2012 BSR is gestart, zie je vanuit nul op de 6e plaats inmiddels BSR 
staan. 
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Clientvariabelen  
 

Samenlevingsverband 

 % 2012 % 2011 

Eenpersoonshuishouden (alleenstaande) 23,24 % 33,93 % 

Samenwonend paar zonder kind 16,20 % 9,82 % 

Samenwonend paar met kind(eren) 26,06 % 25,89 % 

Eenouderhuishouden 18,30 % 18,75 % 

Overige meerpersoonshuishouden 2,82 % 1,79 % 

Institutioneel huishouden 11,97 % 8,93 % 

Onbekend 1,41 % 0,89 % 

Totaal 100  % 100  % 

  
Het aantal alleenstaanden is gedaald. Het aantal samenwonenden zonder kind gestegen. 

Etnische achtergrond 

 % 2012 %  2011 

Nederlands 80,99 % 88,1 % 

Totaal westers allochtoon 0,00 % 1,9 % 

Niet-westers allochtoon:   

*  Nederlands Antilliaans/ Arubaans 3,52 % 0,6 % 

*  Marokkaans 0,70 % 0,6 % 

*  Surinaams 9,15 % 5,7 % 

*  Turks 1,41 % 0,0 % 

*  Overig niet-westers allochtoon (Afr. Z-
Am, Azie, behalve Japan, Indonesie) 

0,70% 1,9 % 

Totaal niet-westers allochtoon 18,31 % 8,8% 

onbekend 0,70 % 1,2 % 

 
Het aantal niet westerse allochtonen is verder gestegen. 
 
Geslacht 

 % 2012 %  2011 

Man 35,1 % 25,4 % 

Vrouw 64,9 % 74,6 % 

Totaal 100 % 100 % 

  
De stijging van het aantal mannen is opmerkelijk. 
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Leeftijd 

 % 2012 % 2011 

van 0 tot 20 jaar 2,70 % 7,7 % 

van 20 tot 30 jaar 12,84 % 8,3 % 

van 30 tot 40 jaar 23,65 % 21,3 % 

van 40 tot 50 jaar 19,59 % 22,5 % 

van 50 tot 60 jaar 14,19 % 19,5 % 

van 60 tot 70 jaar 12,16 % 13,0 % 

van 70 tot 80 jaar 11,49 % 6,5 % 

80 jaar en ouder 3,38 % 1,2 % 

Totaal 100 % 100 % 

  
 
Bron van inkomsten 

  % 2012 % 2011 

Zelfstandig beroep of eigen bedrijf 2,82 % 3,8 % 

Inkomsten uit loondienst 42,25 % 47,8 % 

Inkomsten uit ziektewet 0,70 % 0,6 % 

Werkloosheidsuitkering (WW, wachtgeld, 
toeslagenwet) 

8,45 % 5,7 % 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, TW, 
invaliditeitspensioen) 

9,86 % 8,8 % 

Sociale voorziening (WWB, IOAZ, IOZW) 7,04 % 5,0 % 

Studiefinanciering 6,34 % 3,8 % 

AOW; ANW (nabestaandenpensioen) 11,97 % 8,2 % 

Pensioen/lijfrente 1,41 % 1,9 % 

Zonder inkomen 7,04 % 3,1 % 

Overig 0,70 % 0,6 % 

Onbekend 1,41 % 10,7 % 

Totaal 100 % 100 % 
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1.3  Aandachtspunten voor 2013 
 
Wat betreft trainingen zou wenselijk zijn in Albrandswaard: 

 Rots en Water weerbaarheidstraining leeftijd voor  6 tot 12 jarigen 

 Rots en Water weerbaarheidstraining voor 12 tot 18 jarigen  

 Stevig in je schoenen. 
 
Verder vinden wij de samenwerking met de volgende organisaties van belang:  

 Coördinator  CJG; 

 Contact met de politie continueren; 

 Bureau Sociale raadslieden continueren; 

 Jongerenwerk; 

 ANBO; 

 Vluchtelingenwerk; 

 Cliëntenplatform; 

 Steunpunt Mantelzorg; 
 
De samenwerking met andere disciplines (zoals omschreven in het werkplan) verloopt goed.  
 
De speerpunten voor 2013 zijn opnieuw geordend onder de acht bakens van Welzijn Nieuwe 
Stijl. Verscheidende speerpunten hebben betrekking op meerdere bakens, achter de 
speerpunten staat op welke bakens de speerpunten betrekking hebben. 
 
1. gericht op de vraag achter de vraag 
2. eigen kracht van de burger 
3. direct er op af 
4. formeel en informeel in optimale balans 
5. doordachte balans van collectief en individueel 
6. integraal werken 
7. niet vrijblijvend maar resultaat gericht 
8. ruimte voor professionals 
 
1. Gericht op de vraag achter de vraag; 

Het AMW blijft haar kracht inzetten: psychosociale hulpverlening waarbij de 
problematiek breed wordt geïnventariseerd en aangepakt (bakens 1en 4). 

 
2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger; 

Het AMW ondersteunt en coacht vrijwilligers en zoekt ‘in samenwerking met 
organisaties waar vrijwilligers bij zijn betrokken’ naar mogelijkheden om deze kerntaak 
uit te breiden. In samenwerking met Steunpunt Mantelzorg worden 
themabijeenkomsten georganiseerd (bakens 2, 4 en 6).  
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3. Direct er op af; 

 Het AMW fungeert als een laagdrempelig aanspreekpunt voor burgers en 
professionals die zich zorgen maken om een situatie, denkt mee en onderneemt 
actie indien nodig en waar mogelijk (bakens 3, 6 en 8). 

 Het AMW participeert in het Ketenpartneroverleg en het MDO en neemt van daaruit 
contact op met de burger (bakens 3 en 6).  

 Het AMW werkt outreachend samen met netwerkpartners (bijv. gezamenlijke 
huisbezoeken bij burgers) als er sprake is van zorgmijding (bakens 3 en 7).  

 
4. Formeel en informeel in optimale verhouding; 

Dit baken komt terug in punten 1 en 2.  
 
5. Doordachte balans van collectief en individueel; 

 Het AMW is alert op de gevolgen van de wetswijzigingen rondom o.a. de inrichting 
van de Sociale Dienst en de zorgverzekering en geeft eventuele signalen door aan de 
gemeente. 

 Het AMW blijft investeren in groepswerk.  

 Het AMW werkt integraal samen met o.a. Thuisbegeleiding en BSR. 
 
6. Integraal werken; 

 Het AMW participeert actief binnen het CJG/Koetshuis (bakens 3, 6 en 8).  

 Het AMW maakt de nieuwe organisatie in de loop van 2013 actief bekend bij de 
samenwerkingspartners en de burgers. 

 In 2013 start het AMW samen met Stichting Welzijn Albrandswaard een aanbod voor 
mensen in problematische schuldensituaties. Hierbij krijgen BSR en vrijwilligers een 
belangrijke rol toebedeeld. 

 
7.  Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht; 

 Het AMW kan casusregie voeren in complexe situaties. 

 Het AMW is alert op signalen van verwaarlozing/vervuiling/zorgmijding, brengt deze 
in kaart en legt deze voor in het Ketenpartneroverleg of MDO, aan de GOSA 
regisseur en eventueel aan de gemeente.  

 
8. Gebaseerd op ruimte voor de professional. 

Dit baken komt terug in alle bovengenoemde speerpunten van het AMW. 
 
Bovenal willen we de kwaliteit van de kerntaken en kenmerken van onze eerstelijns 
hulpverlening, naast alle extra taken en netwerken, behouden. 
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Tot slot hieronder nog een aantal quotes van cliënten en medewerkers.  
 
Uitspraken Cliënten: 

 Het lucht zo op; 

 Ik ga altijd positief de spreekkamer uit; 

 Ik verbaas mezelf over mijn openhartigheid hier.  
 
Waarom ik dit werk doe: 

 het is afwisselend en nooit saai; 

 ik mezelf blijf ontwikkelen; 

 ik echt het verschil kan maken voor iemand anders; 

 het veel voldoening geeft; 

 ik er mijn creativiteit in kwijt kan; 

 ik op de hoogte blijf van nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij; 

 ik iets voor minderheden kan betekenen; 

 ik er mijn vechtlust in kwijt kan.  
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Hoofdstuk 2: Overige activiteiten  
 

2.1  Bureau Sociaal Raadslieden  
 
Het Bureau Sociaal Raadslieden van Vivenz houdt met ingang van 8 oktober 2012   
spreekuren in Albrandswaard. In Dordrecht helpt dit bureau al vijfentwintig jaar bewoners 
met informatie, advies en dienstverlening voor de meest uiteenlopende regelingen, 
arbeidszaken, schuldregelingen en belastingrecht. Ook worden spreekuren gedraaid in de 
gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Cromstrijen en Oud-Beijerland. 
Het afgelopen jaar besloot het College van de gemeente Albrandswaard dat ook hier gratis 
hulp op dit gebied moest komen.  
Sociaal raadslieden probeert zoveel mogelijk samen met de cliënten zaken op te lossen.  
Mensen die zelf een advocaat of rechtsbijstandsverzekering kunnen betalen worden 
doorverwezen.  

 
Bereikbaarheid  
Het spreekuur BSR voor de gemeente Albrandswaard vindt plaats op maandag in de oneven 
weken: Afspraken kunnen gemaakt worden via de receptie van Stichting Welzijn 
Albrandswaard. Sociaal Raadsvrouw Marlous Kroon draait het spreekuur in de gemeente 
Albrandswaard. 
 
Cijfers BSR 2012  
 
In het laatste kwartaal 2012 zijn 20 cliënten te woord gestaan door de sociaal raadvrouw.  
 

Cliënten per postcode

Postcode cliënten %

3161 9 45,00%

3162 3 15,00%

3171 6 30,00%

3172 1 5,00%

3176 1 5,00%

TOTAAL: 20 100,00%  
 
Onderwerpen 

 Hulpvragen per onderwerp  

   Casussen 

Belastingen 15 

Consumentenzaken (met name 
schulden) 

14 

Juridische kwesties 3 

Onderwijs   

Overige onderwerpen   

Personen/Familierecht 6 

Uitkeringen/Sociale Zekerheid 9 

Werken/Arbeidsrecht   

Wonen/Huisvesting 2 

Totaal 49 
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Cliëntcontacten

Soort contact (direct)

Casussen

Afspraak buiten spreekuur

Anders

Baliedienstverlening

Per email

Spreekuur 23

Telefonisch consult 2

Totaal 25

Soort contact (indirect)

Brief 0

Verslag email 7

Verslag gesprek 0

Verslag telefoongesprek 8

Totaal 15  
 
Afhandeling

Soort afhandeling

Casussen

Bemiddeling 5

Bezwaar/beroep

Informatie en advies 18

Invullen formulier

Overige dienstverlening

Praatpaal/klankbord

Schriftelijke handeling

Verwijzing

Vertaling en interpretatie brieven

Totaal 23  
 

Verwijzen en bemiddelen

Verwezen door (casussen)

Leeg 11 55,00%

sociale dienst 2 10,00%

WMO loket 1 5,00%

schuldhulpverlening 1 5,00%

maatschappelijk  werk 5 25,00%

Totaal 20 100,00%  
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2.2  Groepswerk  
 
Het groepswerk is een werkvorm binnen de hulpverlening en wordt aangeboden naast de 
individuele hulpverlening. Het aanbod bestaat uit gespreksgroepen, trainingen en cursussen. 
De gespreksgroepen zijn verwerkingsgroepen rondom bepaalde thema’s zoals; overlijden, 
echtscheiding, eenoudergezinnen, mishandeling en eten. Door cliënten wordt de werkvorm 
als positief ervaren. Je problemen en gedachten met lotgenoten uitwisselen is een 
opluchting ‘ik ben niet de enige’ en ‘zeer  leerzaam’ tot ‘hij/zij heeft het toch zelf kunnen 
oplossen, dat gaat mij ook vast lukken’. Mensen vinden vaak een stuk zelfvertrouwen terug. 
Groepen worden over het algemeen begeleid door twee professionals.  
 
OVERZICHT GROEPEN/START/PLAATSEN IN 2012 

 
 
groepen: 

Start maand: In: 

Alleen, maar met elkaar oktober Dordrecht 

Eten de baas april/september Zwijndrecht 

KIES april Zwijndrecht/H.IAmbacht 

KIES september Zwijndrecht/H.I.Ambacht 

Mishandelde vrouwen maart Dordrecht 

Opkomen voor jezelf volw. april Dordrecht 

Opkomen voor jezelf volw. april Zwijndrecht 

Opkomen voor jezelf volw. september Ridderkerk 

Opkomen voor jezelf vow. september Zwijndrecht 

Opkomen voor jezelf jeugd april Dordrecht 

Plezier op school augustus x3 Diverse gemeente 

Stilgaan en doorgaan oktober Zwijndrecht 

Rouw en beweging mei Dordrecht 

Rouw en beweging oktober Dordrecht 

Sova januari Barendrecht 

Sova april Barendrecht 

Sova september Barendrecht 

Sova maart H.I.Ambacht 

Sova oktober H.I.Ambacht 

Sova april Ridderkerk 

Sova september Ridderkerk 

Rots en water april/september Ridderkerk 

Sova september Zwijndrecht 

Achter de horizon 1xper maand Zwijndrecht 

 
Alleen, maar met elkaar 
Contactgroep voor alleenstaande ouders 
Doel: Informatie, herkenning en ondersteuning bij het functioneren als alleenstaande ouder. 
 
Eten de baas 
Cursus voor vrouwen met eetproblemen 
Doel: Inzicht krijgen in eigen eetprobleem, bewust worden van onderliggende gedachten en 
gevoelens en het krijgen van controle over het eigen eetgedrag.  
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KIES 
Spel en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders 
Doel: Kinderen de scheiding beter te leren begrijpen en te verwerken. Kinderen krijgen bij 
KIES de gelegenheid om in een veilige en vertrouwde omgeving te praten over hun 
ervaringen en gevoelens met andere kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt. 
 
Mishandelde vrouwen 
Gespreksgroep voor vrouwen die in hun partnerrelatie mishandeld zijn 
Doel: Herkenning en erkenning van het leed. De mishandeling een plek geven en weer een 
eigen leven opbouwen.  
Opkomen voor jezelf 
Een cursus waarin je leert opkomen voor jezelf 
Doel: Meer zelfvertrouwen opbouwen, ontwikkelen en sterker worden in sociale 
vaardigheden, waardoor contact makkelijker verloopt. 
 
Plezier op school 
Zomercursus van twee dagen voor aanstaande brugklassers over het omgaan met anderen 
Doel: Kinderen van groep 8 sociaal weerbaar te maken zodat ze een goede start kunnen 
maken op de middelbare school. 
 
Puber in huis 
Een cursus voor ouders van pubers 
Doel: U krijgt informatie over manieren waarop u het contact, dat u heeft met uw kind, kunt 
behouden als hij of zij gaat puberen. Ook krijgt u de gelegenheid om met andere ouders te 
praten en ervaringen uit te wisselen, waarbij respect voor verschillende manieren van 
opvoeden het uitgangspunt is.  
 
Rouw en beweging 
Een groep voor mensen die hun levenspartner hebben verloren. 
Doel: Herkenning en ondersteuning, lotgenotencontact en aandacht voor ontspanning en 
beweging.  
 
Sociale vaardigheidstraining voor kinderen 
Doel: Voor kinderen van 9-12 jaar die graag willen leren om op een goede en leuke manier 
met andere kinderen om te gaan. 
 
Vrouwengroep 
Gespreksgroep voor vrouwen 
Doel: Jezelf beter leren kennen, jezelf begrijpen, meer zelfvertrouwen ontwikkelen, beter 
voor jezelf leren zorgen en beter voor je wensen en grenzen opkomen. 
 
Achter de Horizon  
Ontmoetingsplek voor mensen in rouw 
Doel: Ontmoeting, Informatie, herkenning, steun en warme aandacht. 
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Rots en Water Training 
Een actieve training met uitdagende fysieke oefeningen voor kinderen in de leeftijd van  
6 tot 18 jaar.  
Doel: Bewust worden van eigen emoties, het leren omgaan met spannende situaties, eigen 
grenzen leren aanvoelen, het vergroten van de concentratieboog, zelfvertrouwen leren 
ontwikkelen. 
 
Stilstaan en doorgaan 
Gespreksgroep voor mensen die een dierbare zijn verloren. 
Doel: herkenning, acceptatie en lotgenoten contact. 
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Hoofdstuk 3: Crisisdienst  
 

Doelstelling en werkwijze Crisisdienst (b.b.k.) 
De Crisisdienst b.b.k. verzorgt de bereikbaarheid buiten de kantooruren voor de gemeenten 
Dordrecht, Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht.  
Per 1 januari 2011 verzorgt Vivenz de crisisopvang buiten kantooruren ook voor het 
werkgebied van Rivas. De jaarrapportage Rivas is niet opgenomen in dit verslag.  
 
Er wordt hulp verleend in acute situaties, die buiten de kantooruren plaatsvinden.  
Het betreft hier situaties, waarbij de balans tussen draagkracht en draaglast ernstig 
verstoord is en de betrokkene(n) vaak overspoeld wordt door heftige en oncontroleerbare 
emoties met daaruit mogelijk voortvloeiende gevaarlijke gedragingen.  
Het interveniëren van een professionele crisismedewerker kan leiden tot een positieve 
verandering en/of is noodzakelijk om de structuur voor de betrokkene(n) terug te krijgen. 
 

Werkwijze Crisisdienst (b.b.k.) 
De crisisdiensten worden gedraaid door een professioneel team van twee vaste crisisdienst 
medewerkers en vier maatschappelijk werkers, die regulier in dienst zijn bij Vivenz.  
De crisisdienst medewerker is gedurende een week beschikbaar, op tijdstippen die buiten de 
kantooruren vallen. De dienst begint op vrijdag om 17.00 uur tot de daaropvolgende vrijdag 
8.00 uur. 
 

Rapportage crisisdienst (b.b.k.) 2012 
Hieronder treft u de jaarcijfers 2012 betreffende de gedane acties van de ‘Crisisdienst 
bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren’. 
 
Crisisdienst, B.B.K, totaal 2012  

   
  

  
Aantal 

meldingen 

 Gemeente: 
 Albrandswaard 1 

Dordrecht 28 

Hendrik Ido Ambacht 2 

Ridderkerk 4 

Zwijndrecht  8 

Totaal Vivenz 43 

 

De verwijzende instantie: 
Aantal 

meldingen 

Politie 6 

Wet tijdelijk huisverbod 10 

Zorglijn Erasmusbrug 
Rotterdam 24 

overig 3 

Totaal 43 
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Geslacht van de cliënt: Aantal meldingen 

Man 7 

Vrouw 36 

Totaal 43 

 

Samenlevingsverband van de cliënt: 
 Eenpersoonshuishouden (alleenstaand) 1 

Samenwonend zonder kinderen 3 

Samenwonend met kinderen 26 

Eenouderhuishouden 9 

Overig meerpersoonshuishouden 1 

Onbekend 3 

Totaal 43 

 

Leeftijd van de cliënt: 
 0 tot 20 jaar 1 

20 tot 30 jaar 12 

30 tot 40 jaar 10 

40 tot 50 jaar 7 

50 tot 60 jaar 5 

60 en ouder 3 

onbekend 5 

Totaal 43 

 

De problematiek: 
 Angst/paniek/verwarring 10 

Bedreiging/mishandeling door derden 2 

Bedreiging/mishandeling gericht op derden  1 

Huiselijk Geweld 22 

Depressiviteit 0 

Ongeval 0 

(Dreiging van) suïcide/zelfverwonding 1 

Dakloosheid/weggelopen van huis 2 

Overig 5 

Totaal 43 

 

Wijze van behandeling (cliënt) 
 Geen actie 6 

Crisisopname 3 

Telefonisch 34 

Hulpverlening in milieu 2 

Hulpverlening elders 1 

Niet ingevuld 0 

Totaal 46 
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Wijze van behandeling (derden) 
 Geen actie 16 

Blijf van mijn lijf 2 

Familie 3 

Huisarts 0 

Overige 5 

Politie 20 

Totaal 46 

  

Verblijfplaats tijdens de oproep: 
 Thuis 29 

Anders 14 

Totaal 43 

  

Noodzaak inschakeling crisisdienst: 
 Niet noodzakelijk 
 Niet te beoordelen 1 

Wel noodzakelijk 17 

Zeer noodzakelijk 25 

Totaal 43 

 
 

 

Cliënt is verwezen naar: 
 Algemeen Maatschappelijk Werk 13 

Bureau Slachtofferhulp 0 

GGZ 1 

Thuisbegeleiding 3 

Overig 4 

Jeugdzorg 4 

Niet verwezen 18 

Totaal 43 

  

  

Hulpverlening voortgezet: 
 Ja 38 

Nee 5 

Totaal 43 
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Hulpverlening voortgezet = JA  
  Instantie  Aantal  

AMW 20 

Bureau slachtofferhulp 1 

Thuisbegeleiding 3 

GGZ  0  

Jeugdzorg 3 

overig 11 

Totaal  38 
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Hoofdstuk 4: Signalering  
 
In de praktijk van maatschappelijke hulp en dienstverlening kunnen hulpverleners trends, 
ontwikkelingen, tekorten (in wet en regelgeving, voorzieningen en samenwerking tussen 
ketenpartners) constateren, die van invloed zijn op het ontstaan van de problemen van hun 
cliënten. Het signaleren hiervan is een kerntaak binnen de maatschappelijke dienstverlening.  
 
Om deze taak vorm te geven is binnen Vivenz het Signaleringsoverleg actief. Dit overleg is 
samengesteld uit medewerkers van het Algemeen Maatschappelijk Werk, het School 
Maatschappelijk Werk, Bureau Sociaal Raadslieden en Thuisbegeleiding. In dit overleg 
worden de signalen geduid en daar waar mogelijk wordt actie ondernomen met als doel het 
oplossen of voorkomen van omstandigheden die bijdragen aan het ontstaan van problemen.  
 
In dit verslag bevat een overzicht van de in 2012 in het signaleringsoverleg behandelde 
onderwerpen met daarbij een korte schets van de ondernomen acties,  opvolging en 
afhandeling.  
 
Voor een deel betreft het signalen, die na een lokale aanpak in overleg met ketenpartners 
konden worden opgelost, voor een ander deel betreft het signalen, die via de 
signaleringscommissie van het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden zijn afgehandeld. 
Behandelde signalen, die na monitoring gedurende langere periode incidenten bleken te 
zijn, zijn niet opgenomen in dit verslag.  
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Overzicht signalen 2012 

1 Geen toeslag 
i.v.m. 
verblijfsstatus 

BSR 09-01 Men moet voor heel 2012 een 
verblijfsdocument hebben om 
toeslagen te kunnen ontvangen 

 
Opvolging. 
Dit punt is door de nationale ombudsman meegenomen en besproken met de 
belastingdienst. BSR bemiddelt voor cliënten. In alle teams is het onderwerp onder de 
aandacht gebracht. 
 
Afhandeling. 
10-04-2012: Door nationale ombudsman is gesignaleerd naar belastingdienst. Toeslagen 
lopen nu door tot datum geldigheid verblijfsvergunning.  
 
 

Nr Signaal Ingebracht door Datum Omschrijving 
 

 
2 

Doorverwijzing 
SD / scheppen 
van irreële 
verwachtingen 

AMW Dordrecht 06-02 De sociale dienst verwijst mensen 
met huisvestingsproblemen of  
inkomensproblemen door naar het 
AMW met irreële verwachtingen. 

 
Opvolging. 
Contact met SDD heeft hierover plaatsgevonden. Van belang is dat de beeldvorming over 
het werk van het AMW wordt bijgesteld. Het AMW zal bij de SDD voorlichting geven over 
wat zij wel en niet doen. In Barendrecht heeft dit in het verleden goede resultaten 
opgeleverd. Er is ook een A4tje “wat doet het AMW wel en niet bij huisvestings-
vraagstukken”, dit zal aan de SDD worden gezonden.  
 
Afhandeling. 
10-04-2012: Is nogmaals besproken met SDD. Instructie is dit direct bij verwijzing te 
signaleren naar SDD. Ook in periodieke overleggen is het aan de orde gesteld.  
 
 

Nr Signaal Ingebracht door Datum Omschrijving 
 

Nr Signaal Ingebracht door Datum Omschrijving 
 

 
3 

Variërend aantal 
sollicitatiebrieven 
voor de SDD 

AMW / BSR 
Dordrecht 

07-02 Wanneer cliënten een uitkering 
aanvragen bij SDD dan is er geen 
eenduidige uitspraak over het 
aantal sollicitatiebrieven dat ze 
moeten schrijven, dit  
varieert van 7 tot 25 brieven per 
week. 
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Opvolging. 
Overleg met SDD: er is geen standaardrichtlijn hiervoor, wordt per geval bekeken en is een 
kwestie van maatwerk. Jongeren rapporteren weg te zijn gestuurd met de mondelinge  
mededeling een opleiding te moeten gaan volgen. De teams zullen de meldingen hierover  
gaan registreren. Er kan bezwaar worden gemaakt tegen het niet nemen van een besluit.  
 
Afhandeling: 
04-09-2012: brief aan gemeente Alblasserdam met inventarisatie van voorbeelden. Nog 
geen reactie ontvangen,   
 

 
Opvolging. 
Het betreft een leemte in de nieuwe WWB. De SDD geeft aan dat de gemeente zelf beleid 
hierop mag vormen. BSR geeft echter aan dat dit afwijkt van de wetgeving. De coördinator 
BSR overlegt met de SDD Waarschijnlijk heeft dit alleen betrekking op de Drechtsteden. 
Bezwaarschriften zullen worden ingediend. Cliënten is gevraagd de uitkomst hiervan terug te 
koppelen.  
 
Afhandeling. 
Geen terugkoppeling van cliënten ontvangen. Aangenomen wordt dat de bezwaarschriften 
zijn gehonoreerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Signaal Ingebracht door Datum Omschrijving 
 

 
4 

Langdurigheidstoeslag 
Drechtsteden 

BSR Dordrecht 07-02 Tot 2012 hadden mensen die 
langdurig een inkomen hadden 
op sociaal minimum recht op 
langdurigheidstoeslag. Men had 
hier recht op bij minimaal  
3 jaar een inkomen op sociaal 
minimum en geen 
arbeidsmarktperspectief (mits 
men voldoet aan de  
sollicitatieplicht). Nu is echter 
door de SDD het 
arbeidsmarktperspectief 
opnieuw gedefinieerd en heeft 
men sollicitatieplicht. Hierdoor 
lopen mensen de 
langdurigheidstoeslag mis. 
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Opvolging. 
Omdat de regel is dat bij urgentie o.a. op basis van huiselijk geweld de betreffende persoon 
in een andere gemeente moet wonen, krijgen veel mensen van buiten Barendrecht urgentie 
op het woningaanbod in Barendrecht. Gevolg is dat de inwoners van Barendrecht erg lang 
(minimaal 8 tot 10 jaar) ingeschreven moeten staan om een huurwoning te kunnen 
bemachtigen en dat zelfs inwoners van Barendrecht die urgentie hebben en wél binnen de 
gemeente mogen blijven, nauwelijks een woning in Barendrecht kunnen krijgen. Hierdoor 
ontstaan trieste situaties als het verliezen van sociaal netwerk van volwassenen en kinderen. 
Gegevens over de andere gemeenten worden opgevraagd ter vergelijking.  
 
Afhandeling. 
Het aantal urgentietoewijzingen ligt in Barendrecht hoger dan in Ridderkerk. Er is overleg 
gevoerd met Patrimonium, Vestia en de gemeente (ruimtelijke ordening). Het probleem is 
erkend maar er bleken geen mogelijkheden hier invloed op uit te oefenen daar de regie bij 
Woonnet Rijnmond ligt.  
 
 

 
Opvolging. 
Door het nieuwe beleid missen mensen een onderdeel van hun inkomen waarmee zij 
doorgaans op sociaal minimum komen. De Sociale Dienst zou aanvullende bijstand kunnen 
verstrekken, maar dat is een te omslachtige manier, waarbij bovendien achteraf verrekend 
dient te worden wanneer de VA alsnog wordt toegekend. Signaal is ingebracht in het 
regionaal overleg en wordt besproken op het landelijk overleg.  
 
Afhandeling. 
Nog geen uitkomst bekend. 
 
 

Nr Signaal Ingebracht door Datum Omschrijving 
 

 
5 

Tekort sociale 
huurwoningen 
door deelname 
aan Woonnet 
Rijnmond 

AMW 
Barendrecht 

01-03 In Barendrecht is sprake van een 
tekort aan sociale huurwoningen. 
Een van de redenen is dat 
gemeente Barendrecht valt onder 
de paraplu van Woonnet Rijnmond.  
 

Nr Signaal Ingebracht door Datum Omschrijving 
 

 
6 

Geen teruggave 
heffingskorting bij 
verlopen 
verblijfsvergunning 
gedurende 
belastingjaar  

BSR Dordrecht 10-04 Tot vorig jaar was het mogelijk om 
met bewijsstukken van de 
aanvraag de VA te krijgen. Sinds 
dit jaar is de Belastingdienst 
strenger en kan pas een VA 
worden toegekend als in het GBA 
is aangetekend dat iemand een 
nieuwe verblijfsvergunning heeft.  
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Opvolging. 
Er is geconstateerd dat  meer GGZ cliënten naar het AMW komen. Het probleem ligt met 
name in de indicatiestelling. Sommige organisaties, zoals Bouman en Dok, betalen de eigen 
bijdrage voor de cliënt. Wanneer concrete voorbeelden worden aangeleverd aan de 
gemeente dan kan de gemeente besluiten om toch de bijzondere bijstand in te zetten voor 
deze mensen.  
 
Afhandeling. 
De eigen bijdrage is per 01-01-2013 weer afgeschaft.  
 
 

 
Opvolging. 
Signalen zullen worden ingebracht in het landelijk overleg. 
 
Afhandeling. 
Uitkomst nog niet bekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Signaal Ingebracht door Datum Omschrijving 
 

 
7 

Eigen bijdrage 
GGZ    

Thuisbegeleiding 28-08 Cliënten moeten een eigen bijdrage 
betalen van € 200,-- per jaar voor 
de GGZ. Dit heeft als gevolg dat 
mensen niet naar de GGZ gaan 
voor een AWBZ indicatie. De druk 
op de Thuisbegeleiding en op het 
AMW neemt hierdoor toe.. 

Nr Signaal Ingebracht door Datum Omschrijving 
 

 
8 

Verschillen 
interpretatie 
belastingdienst 
en IND bij 
toeslagen 

BSR 13-08 De belastingdienst hanteert de 
regel dat toeslagen vervallen 
wanneer de verblijfsvergunning 
verloopt. Wanneer mensen een 
verlenging aanvragen van hun vbv 
dan kan het IND 6 maanden doen 
over een uitspraak hierin. Voor het 
IND is iemand in de periode van 
aanvraag verlenging vbv legaal in 
Nederland, voor de belastingdienst 
niet: toeslagen vervallen.  
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Opvolging. 
Wanneer een ZZP-er zijn boekhouder niet betaalt dan geeft de boekhouder ook geen actuele 
financiële gegevens van de ZZP-er op t.b.v. de gemeente. De gemeente verleent daarom 
geen kwijtschelding. Ook ZZP-ers die hun papieren wel op orde hebben krijgen geen 
kwijtschelding. Omdat de gemeente geen inkomenstoets kan doen, wijst zij alle aanvragen 
af, m.u.v. klanten die een BBZ uitkering hebben ( BBZ= Bijzondere Bijstandsregeling 
Zelfstandigen). Het signaal is door de manager bij het ambtelijk overleg neergelegd.  
 
Afhandeling. 
Beleidsambtenaren verwijzen terug naar bestaande overleg met SDD: uitkomst nog niet 
bekend. 
 

 
Opvolging. 
Signaal zal worden besproken in het reguliere overleg met de SDD.  
 
 

Nr Signaal Ingebracht door Datum Omschrijving 
 

 
9 

ZZP-ers en 
kwijtschelding    

BSR 30-08 Sinds april 2011 is kwijtschelding 
mogelijk voor ZZP’ers indien het 
inkomen op sociaal minimum is. 
De gemeente Dordrecht wijst de 
aanvragen echter af, omdat het 
inkomen volgens de gemeente 
moeilijk te controleren is. 

Nr Signaal Ingebracht 
door 

Datum Omschrijving 
 

 
10 

Dubbele formularia 
SDD 

BSR 05-11 Sinds kort ontvangen de klanten 
van de SDD uitgebreide 
controleformulieren om te bepalen 
of zij nog recht hebben op de WWB 
uitkering. Dit formulier wordt eerst 
opgestuurd door afdeling 
uitkeringenbeheer. Vervolgens 
ontvangen klanten een soortgelijk 
formulier van afdeling handhaving. 
Klanten nemen dan contact op met 
de SDD om te vragen of het 
formulier dan niet is ontvangen. 
Klanten krijgen te horen dat het 
formulier is ontvangen waardoor 
het tweede formulier niet terug 
wordt gestuurd. Dit heeft bij drie 
klanten het gevolg gehad dat de 
uitkering wordt opgeschort of in z’n 
geheel wordt ingetrokken.  
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Afhandeling. 
De SDD erkent het probleem. Wanneer medewerkers hier tegen aan lopen dan kunnen ze 
direct contact opnemen met de SDD. 
 

 
Opvolging. 
De SDD geeft aan dat een verzoek om ontheffing geen aanvraag is en zij wil dan geen 
schriftelijk besluit nemen. BSR ziet een verzoek als een aanvraag, een aanvraag kan namelijk 
ook mondeling worden gedaan. Een besluit moet daarentegen altijd schriftelijk zijn, anders 
kan er geen bezwaar tegen worden aangetekend. 
 
Afhandeling. 
Het signaal is met de SDD besproken en zij hebben aangegeven dit te zullen oppakken. 
 

 
Opvolging. 
Bij de sociale dienst krijgen cliënten geen aanvraagformulier mee voor het Persoonlijk 
Minima Budget. BSR heeft hier bezwaar tegen gemaakt omdat het aanvragen een wettelijk 
recht is.     
 
Afhandeling. 
De coördinator BSR  neemt dit signaal mee naar het overleg met de sociale dienst. 
Terugkoppeling volgt. Wanneer collega’s van Zwijndrecht / H.I. Ambacht dit ook 
constateren, zullen deze signalen verzameld moeten worden. Een briefje van BSR volstaat in 
de meeste gevallen om er voor te zorgen dat cliënten het aanvraagformulier toch krijgen. 

Nr Signaal Ingebracht door Datum Omschrijving 
 

 
11 

Weigering SDD 
besluit te nemen.  

BSR 11-12 De SDD is van mening dat bij een 
aanvraag om ontheffing 
arbeidsplicht geen besluit hoeft te 
worden genomen. 

Nr Signaal Ingebracht door Datum Omschrijving 
 

 
12 

Weigering 
verstrekken 
aanvraagformulier 
PMB door SDD   

BSR 14-08 Bij de sociale dienst krijgen 
cliënten geen aanvraagformulier 
mee voor het Persoonlijk Minima 
Budget. BSR heeft hier bezwaar 
tegen gemaakt omdat het 
aanvragen een wettelijk recht is.     
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Opvolging. 
Zowel de opvoedingsondersteuning als de EOBN zijn bij uitstek een preventieve inzet van 
hulpverlening. Door het wegvallen van deze middelen zal een stuk preventieve inzet 
verdwijnen. Wegval van EOBN heeft gevolgen voor zaken rond omgangsregeling met 
schadelijke gevolgen voor betrokken kinderen.  
Wegvallen van opvoedondersteuning zal met zich meebrengen dat zaken niet meer 
preventief kunnen worden opgepakt, ook dan vrezen wij escalatie van problematiek. 
 
Afhandeling. 
Inventarisatie van gevolgen volgt in 2013. 
 

Nr Signaal Ingebracht door Datum Omschrijving 
 

 
13 

Vervallen 
Resetmiddelen 

Bestuurder 05-12 Er bestaat grote zorg over het 
wegvallen van de zg. 
Resetmiddelen (provincie en 
gemeente) ihkv 
opvoedondersteuning achter de 
voordeur. Dit zijn extra middelen 
waarmee thuisbegeleiding ingezet 
kan worden. En middelen die 
gebruikt worden i.h.k.v. 
echtscheidingsbemiddeling (Ex 
Ouders Bestaan Niet -EOBN) voor 
gezinnen met kinderen. De 
provincie stopt per 1 juli a.s. met 
de subsidie en gemeenten per 1-1-
2015. 
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Hoofdstuk 5: Clienttevredenheidsonderzoek AMW 2012  
 

5.1 Inleiding 
 
Ook in 2012 is bij cliënten die een hulpverleningstraject hebben doorlopen bij afsluiting van 
de hulpverlening een cliënt- evaluatieformulier ingevuld. In paragraaf 7.2 worden de 
uitkomsten van deze evaluaties weergegeven in samenhang met de uitkomsten van 2010 en 
2011. 
 
Begin 2012 is besloten het klanttevredenheidsonderzoek in de loop van 2013 op een andere 
manier vorm te geven: er zal dan gebruik worden gemaakt van het online 
tevredenheidsonderzoek van www.welzijn.tevreden.nl.  
 

5.2 Resultaten 
 
In totaal zijn in 2012 722 cliënt evaluatieformulieren gebruikt. De verdeling in aantallen naar 
gemeente is als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uitkomsten van de eerste drie vragen zijn hieronder per gemeente in tabelvorm 
weergegeven. Bij de vragen waarbij naar een ‘rapportcijfer’ werd gevraagd zijn de 
uitkomsten in één tabel voor alle gemeenten weergegeven. De afwijkingen ten opzichte van 
het totaal gemiddelde zijn hierbij respectievelijk groen ( = boven het instellingsgemiddelde) 
of rood (= onder het instellingsgemiddelde) gearceerd. 
 
 

 Aantal cliënten CTO 

Albrandswaard 35 

Barendrecht 90 

Zwijndrecht 129 

Ridderkerk 158 

H.I. Ambacht 73 

Dordrecht 237 

Totaal 722 

http://www.welzijn.tevreden.nl/
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Vraag 1: 
Heeft de hulpverlening voor u het gewenste resultaat gehad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAAL 2010 2011 2012 

 

Ja 78% 79% 76% 

Deels 19% 19% 21% 

Nee 3% 2% 3% 

Albrandsw 2010 2011 2012 

 

Ja 89% 93% 97% 

Deels 9% 7% 0% 

Nee 2% 0% 3% 

Barendr 2010 2011 2012 

 

Ja 84% 83% 80% 

Deels 11% 15% 19% 

Nee 5% 2% 1% 

Ridderk 2010 2011 2012 

 

Ja 69% 73% 79% 

Deels 27% 24% 18% 

Nee 4% 3% 3% 

Zwijndr 2010 2011 2012 

 

Ja 74% 74% 70% 

Deels 23% 24% 24% 

Nee 3% 2% 6% 

H.I.Amb 2010 2011 2012 

 

Ja 82% 87% 81% 

Deels 17% 12% 19% 

Nee 1% 1% 0% 

Dordrecht 2010 2011 2012 

 

Ja 84% 78% 72% 

Deels 14% 20% 26% 

Nee 2% 2% 2% 
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Vraag 2: 
Vindt u dat de hulpverlening inderdaad kan worden beëindigd?  

 

 

 

 

 

TOTAAL 2010 2011 2012 

 

Ja 94% 94% 93% 

Nee 6% 6% 7% 

Albrandsw 2010 2011 2012 

 

Ja 98% 98% 100% 

Nee 2% 2% 0% 

Barendr 2010 2011 2012 

 

Ja 96% 96% 94% 

Nee 5% 4% 6% 

Ridderkerk 2010 2011 2012 

 

Ja 94% 95% 88% 

Nee 6% 5% 12% 

Zwijndr 2010 2011 2012 

 

Ja 91% 95% 97% 

Nee 9% 5% 3% 

H.I.Amb 2010 2011 2012 

 

Ja 94% 87% 96% 

Nee 6% 13% 4% 

Dordrecht 2010 2011 2012 

 

Ja 93% 95% 91% 

Nee 7% 5% 9% 
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Vraag 3: 
Heeft u nog een andere hulpvraag? 
 

 

 

TOTAAL 2010 2011 2012 

 

Ja 18% 18% 17% 

Nee 82% 82% 83% 

Albrandsw 2010 2011 2012 

 

Ja 26% 12% 14% 

Nee 74% 88% 86% 

Barendr 2010 2011 2012 

 

Ja 13% 16% 10% 

Nee 87% 84% 90% 

Ridderkerk 2010 2011 2012 

 

Ja 22% 20% 19% 

Nee 78% 80% 81% 

Zwijndr 2010 2011 2012 

 

Ja 17% 13% 12% 

Nee 83% 87% 88% 

H.I.Amb 2010 2011 2012 

 

Ja 10% 16% 7% 

Nee 90% 84% 93% 

Dordrecht 2010 2011 2012 

 

Ja 18% 21% 27% 

Nee 82% 79% 73% 
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Vraag 4. 
Wat vond u van de werkwijze van de maatschappelijk werker? 
(1=slecht  t/m 10=uitstekend) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 5. 
Hoe waardeert u de samenwerking met de maatschappelijk werker? 
(1=slecht  t/m 10=uitstekend) 
 

Gemiddeld 
Rapportcijfer 

2010 2011 2012 

Totaal 8,16 8,32 8,31 

Albrandswaard 7,63 8,47 8,11 

Barendrecht 8,56 8,83 8,91 

Zwijndrecht 8,18 8,12 7,99 

Ridderkerk 8,26 8,59 8,54 

H.I. Ambacht 8,21 8,41 8,42 

Dordrecht 8,02 8,02 8,07 

Gemiddeld 
Rapportcijfer 

2010 2011 2012 

Totaal 8,19 8,36 8,33 

Albrandswaard 7,52 8,51 8,20 

Barendrecht 8,72 8,87 8,96 

Zwijndrecht 8,11 8,16 8,02 

Ridderkerk 8,28 8,61 8,53 

H.I. Ambacht 8,32 8,46 8,44 

Dordrecht 8,05 8,07 8,08 
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Vraag 6. 
Hoe vond u dat de maatschappelijk werker samenwerkte met andere instanties? (1=slecht  
t/m 10=uitstekend) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 7. 
Was u tevreden over de duur en de frequentie van de hulpverlening? (1=slecht  t/m 
10=uitstekend) 
 
 

Gemiddeld 
Rapportcijfer 

2010 2011 2012 

Totaal 8,04 8,04 8,15 

Albrandswaard 7,05 7,57 7,50 

Barendrecht 8,55 8,90 9,09 

Zwijndrecht 8,28 7,79 7,65 

Ridderkerk 8,16 8,40 8,42 

H.I. Ambacht 7,88 8,22 7,92 

Dordrecht 7,93 7,82 7,96 

Gemiddeld 
rapportcijfer 

2010 2011 2012 

Totaal 8,08 8,22 8,19 

Albrandswaard 7,26 8,16 7,71 

Barendrecht 8,64 8,77 8,92 

Zwijndrecht 7,98 7,98 7,96 

Ridderkerk 8,15 8,41 8,39 

H.I. Ambacht 8,23 8,28 8,25 

Dordrecht 7,96 8,02 7,95 
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Vraag 8. 
Was de maatschappelijk werker voor u goed bereikbaar wanneer u contact met hem/haar 
wilde? (1=slecht  t/m 10=uitstekend) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 9. 
Zou u familie/vrienden aanraden hulp te zoeken bij het algemeen maatschappelijk werk van 
Vivenz?  
 
 
 
 
 

Gemiddeld 
rapportcijfer 

2010 2011 2012 

Totaal 8,05 8,21 8,19 

Albrandswaard 7,26 7,86 7,57 

Barendrecht 8,54 8,80 8,92 

Zwijndrecht 8,06 8,10 7,96 

Ridderkerk 8,06 8,26 8,38 

H.I. Ambacht 8,17 8,32 8,21 

Dordrecht 7,97 8,02 7,97 

% Ja 2010 2011 2012 

Totaal 97,9% 97,6% 97,2% 

Albrandswaard 98,1% 88,4% 100% 

Barendrecht 99,0% 99,0% 100% 

Zwijndrecht 99,4% 96,9% 94,6% 

Ridderkerk 97,6% 98,9% 93,7% 

H.I. Ambacht 99,0% 96,8% 100% 

Dordrecht 96,7% 98,3% 98,7% 


