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Voorwoord 

Voor u ligt de inhoudelijke verantwoording van maatschappelijk werk en de jeugdgezondheidszorg    

0 - 4 jaar waar medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land uitvoering aan geven. 

Er is ook enige informatie opgenomen vanuit de thuisbegeleiding. Deze informatie geeft een inkijkje 

in wat er speelt aan vragen in de verschillende gebieden bij de burgers die daar wonen.  

De verantwoording in het kader van de Wmo waar thuisbegeleiding onder valt, vindt op een andere 

wijze plaats, conform de afspraken met de gemeente. 

 

In deze verantwoording zijn cijfers of percentages weergegeven, maar ook trends en signalen.  

Al deze gegevens betreffen de werkzaamheden van maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en 

soms thuisbegeleiding. Genoemde percentages zijn niet een afspiegeling van de gehele bevolking of 

een bevolkingsgroep van Noordoostpolder, maar een afspiegeling van de eigen cliënten 

maatschappelijk werk of thuisbegeleiding of gebruikers van de jeugdgezondheidszorg. 

 

Indeling van de gebieden komt overeen met de indeling van de sociale teams Noordoostpolder zoals 

die op 1 januari 2018 was. 

  

Deelgebied 1 Waterland, Centrum, Centrum Oost en de Zuidert 
Deelgebied 2 Emmelhage, de Erven, Espelervaart en Revelsant 
Deelgebied 3 Marknesse, Luttelgeest, Rutten, Creil en Bant 
Deelgebied 4 Espel, Tollebeek, Ens, Schokland, Nagele en Kraggenburg 
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Samenvatting 2018 

Doorontwikkelen 

 

2018 staat vooral in het teken van doorontwikkelen en herschikken. 

Het doorontwikkelen wordt op gang gebracht door de evaluatie die 2017 voor de sociale wijkteams is 

gedaan en waar medewerkers in de teams worden uitgenodigd om in 2018 hun belangstelling te 

tonen als ze gemotiveerd zijn om de nieuwe weg in te slaan met De Nieuwe Route. 

Deze ontwikkeling heeft ook zijn weerslag in het brede voorveld waar met name Jeugd en 

Maatschappelijke  Zorg een belangrijk aandeel in heeft.  

Daarnaast had Zorggroep Oude en Nieuwe Land te maken met een reorganisatie van het 

maatschappelijk werk. Gemeente Steenwijkerland heeft voor het sociaal domein in 2017 een 

aanbesteding gedaan waardoor per januari 2018 een verplaatsing van medewerkers heeft 

plaatsgevonden. Een aantal medewerkers vanuit team AMW uit Steenwijkerland is overgeplaatst 

naar team AMW Noordoostpolder, omdat daar een medewerker met pensioen ging en iemand een 

baan elders accepteerde, een medewerker van team AMW Noordoostpolder is overgeplaatst naar 

team AMW Urk. Tijdelijke aanstellingen in team AMW Noordoostpolder zijn niet verlengd, waardoor 

de herschikking van personele inzet in de loop van 2018 wat tot rust kwam. 

Ook inhoudelijk is er gekozen om focus aan te brengen. De 3 thema’s waar het maatschappelijk werk 

zich op gaat richten zijn: relaties (inclusief opvoeding), veiligheid en financiën. 

Voor de sociale teams is de formatie in de loop van 2018 steeds duidelijker geworden en 

moederorganisaties, waaronder Zorggroep Oude en Nieuwe Land, werden gevraagd personeel 

beschikbaar te stellen voor de sociale teams. In het najaar zijn hiervoor nieuwe collega’s aangesteld. 

Binnen de Jeugdgezondheidszorg is in 2018 gestart met de opleiding “Pluis, niet pluis”, waarin de 

jeugdverpleegkundigen de vaardigheden leren om alle consulten uit te voeren bij gezonde kinderen, 

inclusief delen van het lichamelijk onderzoek. Het belangrijkste deel van deze opleiding zal in 2019 

worden genoten en de daaraan gekoppelde herschikking van taken in de 2e helft van 2019. 

 

Cijfers algemeen 

Vanuit het maatschappelijk werk zijn in 2018 948 cliënten ondersteund, verdeeld over de 4 gebieden. 

Onderstaande tabel geeft het aantal cliënten weer waarmee al contact was in 2017, het aantal nieuw 

gestarte en afgesloten trajecten in 2018 en de trajecten die doorlopen in 2019. In alle gebieden zien 

we meer vrouwen als hulpvrager dan mannen. 

 

 

Uit 2017 Nieuw 2018 Totaal 2018 
Afgesloten    

2018 
Over naar 
2019 

NOP 419 529  948 722 226 
 

Thuisbegeleiding ondersteunde 54 cliëntsystemen in 2018.  

Cijfermatige informatie die wij per gebied beschikbaar hebben, staat verderop in het verslag. Per 

gebied zijn de cijfers, de inhoud en omvang van het werk en de bijbehorende trends en 

ontwikkelingen te vinden.  

 

Bij de jeugdgezondheidszorg zijn 2186 kinderen van 0-4 jaar in beeld binnen de 4 gebieden.  

De figuur op de volgende pagina toont de verdeling van het aantal AMW cliënten en het aantal 

kinderen van 0-4 jaar. 
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Ervaringen van cliënten 

Na afsluiting van de ondersteuning van het maatschappelijk werk wordt de cliënt gevraagd een 

evaluatieformulier in te vullen. In 2018 gaven de cliënten een 7.8 als gemiddeld rapportcijfer. 

Landelijk werd een 8.2 gegeven. Bijna 65 % denkt in een nieuwe probleemsituatie zelf de problemen 

te kunnen handelen. 81% kan na de ondersteuning beter met de problematiek omgaan, 53% geeft 

aan significant beter in het vel te zitten. 

 

Cliënt aan het woord over het AMW  

 

 

 

 

 

 

  

“Ik heb de gesprekken als prettig 

ervaren. Er werd naar me geluisterd 

en ik kreeg eerlijke feedback.” 

“De maatschappelijk 

werkster heeft grote 

kennis van zaken en 

inschattingsvermogen.” 
“Ze was heel integer, betrokken en 

betrouwbaar. We hebben veel aan 

haar gehad.” 

“Ik vond het een goede ervaring, ik 

kon mijn zegje doen. En ik kon op 

korte termijn terecht.” 
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Ouders aan het woord over de JGZ 

 

 

 

 

 

Ouders kunnen de groeigegevens van hun kind digitaal volgen in “Mijn Kinddossier”. Daarnaast ook 

de vaccinatiegegevens en adviezen van de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Ook kan hierin 

(opvoed)informatie worden geraadpleegd. Vooral voor ouders met oudere kinderen blijft het 

wennen dat de gegevens nu digitaal worden verstrekt en er geen groeiboekje meer is.  

Trends en signalen.  

 Voor Thuisbegeleiding wonen de meeste cliënten in gebied 1. 

 Gebied 1 heeft vanuit de JGZ de meeste kinderen met een Poolse of Litouwse achtergrond.  

 In gebied 1 worden percentueel de meeste kinderen met risicofactoren gezien, in de dorpen 

van gebied 4 is dat het laagste percentage. 

 In gebied 2 wonen de meeste kinderen van 0-4 jaar. Ook de meeste cliënten van AMW 

wonen in de westelijke wijken van Emmeloord. 

 In gebied 2 worden de meeste cliënten verwezen naar AMW, in gebied 1 komen de meeste 

cliënten juist op eigen initiatief. 

 Problemen en vraagstukken rondom huiselijk geweld worden het minst gemeld vanuit in 

gebied 3. 

 In de dorpen van gebied 3 komen percentueel de meeste mannen naar het AMW. 

 In gebied 4 leven de meeste AMW cliënten van een uitkering of sociale voorziening, daarna 

de cliënten vanuit gebied 1. 

 In gebied 4 worden de minste cliënten doorverwezen nadat (aan een deel van) de hulpvraag 

is voldaan. In gebied 2 worden de meeste cliënten nog wel doorverwezen. 

 Landelijk wordt uitgegaan dat 14 % van alle geborenen in dat jaar te vroeg of met een te laag 

geboortegewicht (in verhouding tot de duur van de zwangerschap) wordt geboren. In 

Noordoostpolder 2018 werden 54 kinderen geboren die aan deze criteria voldoen, daarmee 

blijft het percentage met 9,2% onder die 14%. 

  

“Worden altijd fijn en prettig 
geholpen. Er wordt rekening 
gehouden met eigen voorkeur en 
wensen rondom nieuwe afspraak. 
Zeer tevreden!” 

“Erg handig dat afspraken online 

verzet kunnen worden” 
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 Deelgebied 1 

Gebied 1 betreft de oostelijke helft van Emmeloord. De werkers zijn actief in de wijken Waterland, 
Centrum, Centrum Oost en de Zuidert. Het maatschappelijk werk heeft in dit gebied 305 casussen 
ondersteund, waarvan 147 nieuw gestart. De jeugdgezondheidszorg heeft vanuit deze wijken 334 
kinderen in de leeftijd 0-4 jaar in beeld. Thuisbegeleiding ondersteunde in 18 cliëntsystemen. 
 

 Gebied in beeld 

1.1.1 Maatschappelijk werk 
Bijna de helft van de aanmeldingen bij het maatschappelijk werk komen binnen vanuit de wijk 

Centrum, bijna een kwart woont in de Zuidert en ruim 20 % in Centrum Oost, bijna 3 % woont op het 

industrieterrein of op buitenweg vallend onder Emmeloord “Oost” . Er zijn nauwelijks hulpvragen uit 

de wijk Waterland, reden waarom er over deze wijk geen informatie wordt verstrekt. 

 
  

 

 
Bijna een derde van de hulpvragers in dit gebied is jonger 18 jaar. Het merendeel van de AMW 

cliënten is vrouw. 

Meer dan een derde van de hulpvragers heeft inkomsten uit loon, ruim 20% leeft van het inkomen 

van een ander, meestal de ouders of een werkende partner. 
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Nationaliteit 

De hulpvragen uit dit gebied komen vooral van inwoners met een Nederlandse nationaliteit, bijna 

93%. Daarna volgt, 1,6 % uit Polen, 1,3% uit Turkije en slechts 1% uit Syrië. Vanuit deze nationaliteit 

gegevens zien wij weinig nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren. 

 

1.1.2 Jeugdgezondheidszorg  

                                                                           

In gebied 1 zijn 34 kinderen met Poolse of Litouwse ouders bekend bij de JGZ, dat is bijna 10,2% van 

alle kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar in dit gebied. 

 

 Problematiek 

1.2.1 Maatschappelijk werk 
De meeste hulpvragen komen vanuit het Centrum van Emmeloord. In volgorde van meest naar de 

minst voorkomende hulpvragen zijn dit:  

1. relatie ouder-kind;  

2. omgangsregeling;  

3. opvoeding;  

4. huiselijk geweld; 

5. echtscheiding;  

6. psychosociale problematiek. 

 

In de wijk Centrum Oost hebben de vragen vooral te maken met: 

1. huiselijk geweld; 

2. opvoeding; 

3. omgangsregeling; 

4. relatie ouder- kind; 

5. psychosociale problematiek. 

 

In wijk de Zuidert hebben de vragen te maken met: 

1. psychosociale problematiek; 

2. huisvesting; 

3. omgangsregeling; 

4. echtscheiding; 

5. relatie tot anderen; 
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6. opvoeding; 

7. psychiatrie; 

8. financiën/schulden. 

 

Problematiek in relatie tot land van herkomst 

Kijkend naar financiële problematiek: dit signaleren wij bij 6 % van de hulpvragers van Nederlandse 

komaf tegen 66% van de Antilliaanse hulpvragers (in totaal 6 van de 9 personen).  

 

Nagenoeg alle hulpvragen op het relationele vlak komen van inwoners met Nederlandse 

nationaliteit, slechts enkele inwoners hebben de Poolse of Syrische nationaliteit of zijn afkomstig uit 

Myanmar en Rwanda. 

 

Huiselijk geweld is problematiek die zich bij 7 % van alle hulpvragers voordoet: bij 8 % van de 

Syrische en 7,3 % van de Nederlandse hulpvragers.  

 

Verwezen en doorverwezen 

Cliënten uit dit oostelijke gebied van Emmeloord melden zich veelal zelf, 36% is verwezen of heeft 

advies gekregen naar maatschappelijk werk te gaan. Voor degenen die verwezen zijn, zijn de eerste 

lijn (gezondheidszorg), politie, Veilig Thuis/SaVe, onderwijs en Welzijn/vrijwilligersorganisaties de 

grootste verwijzers. Overige verwijzers zijn o.a. De advocatuur, de werkgever, 2e lijns jeugd of 

gezondheidszorg en de gemeente. 

 
 

Bij afsluiting van het dossier is in 13% sprake van doorverwijzing. Als cliënten worden doorverwezen 

nadat aan (een deel van) de hulpvraag is voldaan, worden zij meestal doorverwezen naar GGZ hulp, 

gemeente of andere 1de lijnszorg. 
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1.2.2 Jeugdgezondheidszorg 
Er wonen op 31 december 2018 334 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar in gebied 1. 
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Bij 67% van de 334 kinderen zijn geen risicofactoren vastgelegd. 33% van de kinderen 0-4 jaar scoren 

op 1 of meerdere van de onderstaande risicofactoren. De risicofactor “anders” scoort hoog. Onder 

deze factor vallen diverse risico’s die niet onder de eerder genoemde risicofactoren vallen. Goed om 

te noemen is dat de risicofactor scheiding of relationele problemen veelvuldig wordt genoemd onder 

deze risicofactor.  

Er zijn in deze wijken 8 kinderen (extreem te) vroeg geboren of geboren met een te laag 

geboortegewicht ten opzichte van de duur van de zwangerschap, of een combinatie daarvan.   

 

 Trends en signalen 
 In dit gebied maken de meeste 65+ ers gebruik van het maatschappelijk werk, 8,7 % van alle 

hulpvragers in deze wijken. Meer dan het dubbele van bijvoorbeeld gebied 3.  

 75% van de AMW cliënten is jonger dan 45 jaar. 

 Huiselijk geweld betreft 5 % van alle gescoorde problematieken van AMW in gebied 1. Dat 

zijn 56 casussen, meest voorkomend bij de cliënten met een Nederlandse achtergrond, 

gevolgd door de cliënten afkomstig uit Syrië.     

 Financiële problematiek komt voor bij 7% van de cliënten in dit gebied, het meest bij 

inwoners met een Nederlandse achtergrond, gevolgd door cliënten met een Antilliaanse 

achtergrond. 

 Bijna 30% van alle problemen kan gezocht worden in de relationele sfeer. 

 Vanuit de wijk Waterland komen nauwelijks hulpvragen bij het AMW. Mogelijk hebben deze 

inwoners geen hulp nodig en zou hun eigen kracht elders juist te benutten zijn; dit zou nader 

kunnen worden onderzocht, bijvoorbeeld in gezamenlijkheid met gemeente, wijkverpleging 

en Carrefour. 

 Ruim 72% van de AMW casuïstiek is binnen een jaar afgesloten. 

 In 2018 zien we een significante stijging van 18% in het aantal geboorten ten opzichte van 

2017. Ondanks de stijging van 18% tot 101 geboorten in gebied 1 woont het kleinste 

percentage kinderen in deze wijken, slechts 15,3% van alle kinderen van 0 tot 4 jaar in 

Noordoostpolder. 

 22% van de (extra) uitgevoerde indicatieconsulten vindt plaats op de zuigelingenleeftijd. 
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 Bij 33% van de kinderen die in beeld zijn bij de JGZ zijn 1 of meerdere risico’s gesignaleerd, 

waarbij “ouders met psychiatrische problematiek”, “leven van een minimum uitkering” en 

“zelf als kind mishandeld” het meest worden genoemd.  

 Ruim 10% van de kinderen heeft Poolse of Litouwse ouder(s), tegen 5% in 2017.  

 Deelgebied 2 

Gebied 2 betreft de westelijke helft van Emmeloord. Het gebied omvat de wijken Emmelhage, de 

Erven, Espelervaart en Revelsant. In de loop van 2018 heeft het Sociaal team Noordoostpolder 

Emmelhage overgedragen aan deelgebied 1. In dit jaarverslag is Emmelhage voor het gehele jaar nog 

toebedeeld aan deelgebied 2. In 2019 zullen gegevens van deze wijk in deelgebied 1 worden 

opgenomen. Het maatschappelijk werk heeft in dit gebied 482 casussen ondersteund, waarvan 244 

nieuw gestart. De jeugdgezondheidszorg heeft 854 kinderen in de leeftijd 0-4 jaar in beeld. 

Thuisbegeleiding ondersteunde in 15 cliëntsystemen. 

 

  Gebied in beeld 

2.1.1 Maatschappelijk werk 

 

 

De grootste groep hulpvragers in dit gebied is onder de 25 jaar. Er zijn opvallend meer vrouwen dan 

mannen die een beroep doen op het maatschappelijk werk. 
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De meeste hulpvragers leven van een inkomen van een ander, gezien de leeftijd zijn dit veelal de 

kinderen die leven van het inkomen van hun ouders en volwassenen soms van een werkende 

partner. Een derde heeft inkomen uit loon.  

 

Nationaliteit 

De hulpvragers in deze wijk zijn grotendeels geboren in Nederland, bijna 90%. 2% is afkomstig uit 

Syrië, 2% uit Polen, 1,5% uit Somalië. De overige nationaliteiten zijn procentueel zulke kleine groepen 

waardoor ze niet verder genoemd worden. 

 

2.1.2 Jeugdgezondheidszorg 

 
In gebied 2 zijn 55 kinderen met Poolse of Litouwse ouders bekend bij de JGZ, dat is 6,4% van alle 

kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar in dit gebied. 

 

 Problematiek 

2.2.1 Maatschappelijk werk 
68% van de hulpvragers is woonachtig in Revelsant en Espelervaart, 29% in de Erven en Emmelhage, 

en de overige op buitenwegen of industrieterreinen rondom Emmeloord. 

 

In volgorde van meest naar minst voorkomende hulpvragen zien wij in Emmelhage en de Erven het 

volgende: 

1. relatie ouder/kind;   

2. opvoeding; 

3. huiselijk Geweld; 

4. psychosociale problemen; 

5. omgangsregeling. 

 

In de wijken Revelsant en Espelervaart hebben de problemen te maken met: 

1. psychosociale problemen; 

2. opvoeding;  

3. financiën; 

4. psychiatrie; 

5. relatie ouder/kind; 

6. huiselijk geweld; 

7. huisvesting.  
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Verwezen en doorverwezen 

De meeste hulpvragers, namelijk 42 %, komen op eigen initiatief naar het maatschappelijk werk, 21% 

wordt verwezen door eerstelijns (gezondheids)zorg, 7% door de politie, 9% door Veilig Thuis of SaVe. 

Overige verwijzers zijn bijvoorbeeld de advocatuur, de woningcorporatie of een werkgever. 

 
 

Bij afsluiting van het dossier is in 25% sprake van doorverwijzing. Als cliënten worden doorverwezen 

nadat aan (een deel van) de hulpvraag is voldaan, worden zij meestal doorverwezen naar andere 1de 

lijnszorg, GGZ hulp, gemeente of jeugdhulp. 

 

 
 

Problematiek in relatie tot nationaliteit 

Van de hulpvragers van Nederlandse komaf heeft bijna 7% problemen rondom huiselijk geweld, 

tegen 38% van de Poolse en 42% van de Syrische hulpvragers, terwijl bij de Marokkaanse hulpvragers 

geen enkele keer sprake is van huiselijk geweld.  

 

Voor vragen rondom opvoeding komt bijna 22% van hulpvragers met een Marokkaanse achtergrond 

bij het maatschappelijk werk, tegen 16% van de Syrische hulpvragers.  Onder de Nederlandse 

hulpvragers is dit bijna 9% in deze wijken.  
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22% van de Marokkaanse hulpvragers en 15% van de Duitse hulpvragers hebben vragen rondom 

financiën/schulden tegen 7% van de Nederlandse, terwijl de Poolse hulpvragers geen vragen stellen 

rondom (omgaan met) financiën. 

 

Vragen rondom huisvesting komen bij 22% van de uit Marokko afkomstige hulpvragers voor, tegen 

bijna 5 % van Nederlandse hulpvragers.  

 

In het kader van maatschappelijke participatie heeft in deze wijken 4% van de autochtone cliënten 

reden om het maatschappelijk werk te raadplegen. 

 

2.2.2 Jeugdgezondheidszorg 
Er wonen op 31 december 2018 854 kinderen in de leeftijd van 0- 4 jaar in gebied 2.  

 

 

Bij 74% van de 854 kinderen zijn geen risicofactoren vastgelegd. 26% van de kinderen 0-4 jaar scoren 

op 1 of meerdere van de bovenstaande risicofactoren. 
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Er zijn in deze wijken 21 kinderen (extreem te) vroeg geboren of geboren met een te laag 

geboortegewicht ten opzichte van de duur van de zwangerschap, of een combinatie daarvan.   

 

 

 Trends en signalen  
 Opvallend in dit gebied is de jonge doelgroep bij het AMW: bijna 47% is jonger dan 25 jaar. 

Dat verklaart o.a. dat 36% van de cliënten leeft van het inkomen van een ander (voor 

jeugdigen is dat het inkomen van de ouders). 

 39% van de kinderen van 0-4 jaar uit Noordoostpolder woont in gebied 2. Het aantal 

geboorten nam in 2016 en 2017 fors af, terwijl er in 2018 een dusdanige toename te zien 

was dat er meer kinderen werden geboren dan in 2015. Met 46 geboortes meer dan in 2017 

zien we de grootste groei in deze wijken, een stijging van bijna 25%. Noordoostpolder wijkt 

hierin af van de landelijke trend waar de daling van het aantal geboorten zich blijft 

voortzetten. 

 Van alle 0-4 jarige kinderen die in beeld zijn bij de JGZ scoort 26% op 1 of meerdere 

risicofactoren, waarvan “leven van een minimum inkomen”, “ouders met psychiatrische 

problemen” of “rokende ouders” het meest voorkomen. Dit is geheel gelijk aan 2017. 

 15% van de (extra) uitgevoerde indicatieconsulten vindt plaats op de zuigelingenleeftijd. 

 Huiselijk geweld komt bij ruim 7% van alle cliënten van het AMW voor in gebied 2. Het komt 

vooral bij de autochtone bevolking voor, maar daarna bij Poolse en overige Oost-Europese 

inwoners.  

 De Syrische hulpvragers uit deze wijken hebben veelal vragen rondom relaties, namelijk 47%. 

Ook huiselijk geweld is onder deze doelgroep in deze wijken vaak als probleem geregistreerd, 

namelijk 42%.  

 Financiële problemen komen bij ruim 7% van de cliënten van het AMW voor, vooral bij de 

autochtone bevolking en cliënten van Duitse en Marokkaanse afkomst. 

 21% van de cliënten heeft inkomsten vanuit een uitkering of een sociale voorziening. 

 68% van de AMW casuïstiek wordt binnen een jaar afgesloten. 

 24% van de cliënten van het AMW wordt doorverwezen naar de GGZ of (jeugd)zorg.  
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 Deelgebied 3 

De noordelijke dorpen van de Noordoostpolder zijn samengevoegd in gebied 3. Het zijn de dorpen 

Marknesse, Luttelgeest, Rutten, Creil en Bant. Het maatschappelijk werk heeft in deze dorpen 241 

casussen ondersteund, waarvan 137 nieuw gestart. De jeugdgezondheidszorg heeft in dit gebied 444 

kinderen van 0-4 jaar in beeld. Thuisbegeleiding ondersteunde in 10 cliëntsystemen en 2 gezinnen op 

het AZC. 

 Gebied in beeld 

3.1.1 Maatschappelijk werk 

 

 

Wat opvalt bij de hulpvragers uit deze dorpen is dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de 

gemeentelijke uitkeringen, terwijl het hoogste percentage uitkeringen uit WW, WIA juist in deze 

dorpen wordt genoten. De grootste groep hulpvragers in dit gebied is jonger dan 18 jaar, ruim 61% is 

jonger dan 35 jaar. 
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Nationaliteit 

De hulpvragers in deze dorpen zijn grotendeels geboren in Nederland, 93%. Slechts 4,5% is afkomstig 

uit Polen. De overige nationaliteiten zijn procentueel zo klein dat ze niet worden genoemd.  

 

3.1.2 Jeugdgezondheidszorg 

  

In gebied 3 zijn 34 kinderen met Poolse of Litouwse ouders bekend bij de JGZ, dit is 7,7% van alle 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar in dit gebied. 

 

 Problematiek 

3.2.1 Maatschappelijk werk 
In volgorde van meest naar minst voorkomende hulpvragen zien wij in dit gebied het volgende:  

1. relatie ouder/kind; 

2. psychosociale problematiek; 

3. opvoeding; 

4. omgangsregeling; 

5. echtscheiding. 

 

Per dorp is dit lijstje verschillend; in Bant is de top 3: psychosociale problemen, omgangsregeling en 

financiën. In Creil is de top 3 Opvoeding, relatie ouder/kind en huiselijk geweld. Voor Luttelgeest gaat 

het dan om psychosociale 

problemen, relatie tot anderen en 

identiteit. Meeste vraagstukken in  

Marknesse  betreffen relatie 

ouder/kind, psychosociale 

problemen en opvoeding, terwijl 

in Rutten psychosociale 

problemen, psychiatrische 

ziektebeelden en relatie tot 

anderen meest voorkomend zijn. 
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Verwezen en doorverwezen 

 

Van de cliënten afkomstig uit Creil komt het merendeel op verwijzing. Hierbij is Veilig Thuis de 

grootste verwijzer is, slechts 13% komt uit eigen initiatief naar het maatschappelijk werk. In de 

overige dorpen komen 30 tot 46% op eigen initiatief, dus zonder verwijzing. In Luttelgeest komen de 

meeste verwijzingen van GGD en politie, In Marknesse is het onderwijs, Veilig Thuis, Carrefour en 

politie verantwoordelijk voor de meeste verwijzingen, in Bant en Rutten is Veilig Thuis de grootste 

verwijzer en ook de 2e lijns (gezondheids)zorg verwijst inwoners van Rutten naar AMW. 

 

Bij afsluiting van het dossier is in 11% sprake van doorverwijzing. Als cliënten worden doorverwezen 

nadat aan (een deel van) de hulpvraag is voldaan, wordt meestal doorverwezen naar GGZ hulp 

gevolgd door welzijn. 

Problematiek in relatie tot nationaliteit 

Van de Poolse hulpvragers heeft 9% te maken met huiselijk geweld, van de Nederlandse hulpvragers 

betreft dit “slechts” 6,5%. 

Bij de Marokkaanse hulpvragers gaat het vooral om financiën, waarbij hulp wordt gevraagd. Bij de 

autochtone hulpvrager is dit bij 9% het geval tegen 25% van de hulpvragers afkomstig uit Duitsland. 
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3.2.2 Jeugdgezondheidszorg 
In gebied 3 wonen op 31 december 2018 444 kinderen in de leeftijd van 0- 4 jaar.  

 

 

Bij 76% van de 444 kinderen zijn geen risicofactoren vastgelegd. 24% van de kinderen 0-4 jaar scoren 

op 1 of meerdere van de bovenstaande risicofactoren. 

Er zijn in deze dorpen 14 kinderen (extreem te) vroeg geboren of geboren met een te laag 

geboortegewicht ten opzichte van de duur van de zwangerschap, of een combinatie daarvan.   
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 Trends en signalen  
 De laatste jaren was er daling te zien van het aantal geboorten in deze dorpen, maar in 2018 

stijgt het aantal geboorten met 11% ten opzichte van 2017. In gebied 3 woont 20% van de 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De landelijke trend is een daling van het aantal 

geboorten, dit zien wij niet in Noordoostpolder. 

 29% van de (extra) uitgevoerde indicatieconsulten vindt plaats op de zuigelingenleeftijd. Dit 

is beduidend hoger dan in de andere gebieden 

 Bij 44% van de 0-4 jarige kinderen die in beeld zijn bij de JGZ zijn 1 of meerdere risico’s 

gesignaleerd, waarbij “ouders met psychiatrische problematiek”, “zelf als kind mishandeld” 

en “ouder rookt” het meest worden genoemd.  

 7,7% van de kinderen die de JGZ bezoekt is van Poolse of Litouwse afkomst.  

 Bij meest voorkomende problemen springen “relationele problemen” en dan vooral ouder-

kind relatie gevolgd door “psychosociale problematiek” in het oog. 

 De grootste doelgroep AMW cliënten is jonger dan 25 jaar. Waar in 2017 de 

leeftijdscategorie 65 jaar en ouder in dit gebied het grootst was ten opzichte van de andere 

gebieden, is dit in 2018 het tegenovergestelde. In deze dorpen maakt deze leeftijdscategorie 

met 4,1% het minst gebruik van het AMW. 
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 Deelgebied 4 

De zuidelijke dorpen van de Noordoostpolder zijn samengevoegd in gebied 4. Espel, Tollebeek, Ens, 

Schokland, Nagele en Kraggenburg vallen hieronder. Het maatschappelijk werk heeft in deze dorpen 

296 casussen ondersteund, waarvan 171 nieuw gestart. De jeugdgezondheidszorg heeft 554 kinderen 

van 0-4 jaar in beeld. Thuisbegeleiding ondersteunde in 9 cliëntsystemen. 

Vanwege de kleinschaligheid van Schokland worden gegevens daarvan niet getoond, deze zijn 

opgenomen in de gegevens van Nagele. 

 Gebied in beeld 

4.1.1 Maatschappelijk werk 
 

 

 

De grootste groep hulpvragers in dit gebied is onder de 25 jaar, bijna 59% is jonger dan 35 jaar. De 

meeste hulpvragers hebben inkomsten uit loon en ruim een kwart leeft van een inkomen van een 

ander, gezien het grote aantal jeugdigen leven zij van het inkomen van hun ouders. 
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Nationaliteit 

De hulpvragers in dit gebied zijn grotendeels geboren in Nederland, 91,5%. Daarna is de grootste 

groep hulpvragers cliënten met een Poolse nationaliteit namelijk 5,5%. De overige nationaliteiten zijn 

procentueel zo klein dat ze niet worden genoemd. 

 

4.1.2 Jeugdgezondheidszorg 

 

 

In gebied 4 zijn 48 kinderen met Poolse of Litouwse ouders bekend bij de JGZ, dit is 8,7% van alle 

kinderen van 0-4 jaar in dit gebied. 

 

 Problematiek 

4.2.1 Maatschappelijk werk 
In volgorde van meest naar minst voorkomende hulpvragen zien wij in dit gebied het volgende: 

1. de ouder-kind relatie;  

2. psychosociale problemen;  

3. opvoeding; 

4. omgangsregeling;  

5. huiselijk geweld; 

6. echtscheiding.  

Hulpvragers uit Ens en Nagele zijn 

verantwoordelijk voor de helft van alle 

vragen uit dit gebied, de overige 3 

dorpen gezamenlijk voor de andere 50%, 

waarbij Kraggenburg het minst een 

beroep doet op het maatschappelijk 

werk. De top 3 van problemen per dorp 

ligt minder uiteen dan in de noordelijke 

dorpen en ziet er als volgt uit: Espel 

omgangsregeling, opvoeding en huiselijk 

geweld, Tollebeek psychosociale 

problemen, relatie ouder/kind en 

opvoeding, Nagele relatie ouder/kind, psychosociale problemen en administratie/financiën, Ens 

psychosociale problemen, relatie ouder/kind en omgangsregeling, Kraggenburg relatie ouder/kind, 

omgangsregeling en opvoeding.  
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Verwezen en doorverwezen 

In Tollebeek is het percentage dat op eigen initiatief 

naar maatschappelijk werk gaat het grootst, de 

belangrijkste verwijzer is Veilig Thuis in dit dorp. Ook in 

Ens, Espel  en Nagele is Veilig Thuis de grootste 

verwijzer, terwijl in Kraggenburg de politie de meeste 

verwijzingen naar AMW doet. 

 

 

 

 

Bij afsluiting van het dossier is in 5% sprake van doorverwijzing.  

Als cliënten worden doorverwezen nadat aan (een deel van) de hulpvraag is voldaan, is dat meestal 

naar overige 1e lijns zorg of GGZ en overige 2e lijns zorg. 

 

  
 

Problematiek ten opzichte van nationaliteit 

Voor cliënten met een Nederlandse achtergrond heeft 38% een probleem in de relationele sfeer 

(13% met een niet goed verlopende omgangregeling of echtscheiding), 10% psychosociale 
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problemen, 7% huiselijk geweld, 5% financiën, 4% heeft moeite met participeren in de maatschappij 

en 3% met hun identiteit. 

In dit gebied komen de Poolse cliënten met vooral problematiek rondom huiselijk geweld terecht bij 

het maatschappelijk werk, namelijk 27%. 14% van deze cliënten heeft hulpvragen rondom 

echtscheiding en 12% rondom de omgangsregeling. Andere nationaliteiten komen relatief weinig 

voor in de caseload van het maatschappelijk werk, in ieder geval in zo kleine aantallen dat het 

mogelijk herleidbaar is om wie het gaat als de problematiek hier wordt vermeld. Reden waarom het 

hier niet wordt opgenomen. 

4.2.2 Jeugdgezondheidszorg 
In dit gebied wonen op 31 december 2018 554 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. 

 

 

 

Bij 77% van de 554 kinderen die bekend zijn bij de JGZ zijn geen risicofactoren vastgelegd. 23% van 

de kinderen 0-4 jaar scoren op 1 of meerdere van de bovenstaande risicofactoren. 
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Er zijn in deze dorpen 11 kinderen (extreem te) vroeg geboren of geboren met een te laag 

geboortegewicht ten opzichte van de duur van de zwangerschap, of een combinatie daarvan.   

 

 

 Trends en signalen  
 Na de stijging van 5% in 2017 is in 2018 in gebied 4 is een lichte stijging van 2% in het aantal 

geboorten te zien, inmiddels woont hier 25% van alle kinderen uit Noordoostpolder in de 

leeftijd van 0-4 jaar. De landelijke trend is een daling van het aantal geboorten, dit zien wij 

niet in Noordoostpolder. 

 Ruim 17% van de (extra) uitgevoerde indicatieconsulten vindt plaats op de 

zuigelingenleeftijd. 

 8,7% van de kinderen die het consultatiebureau bezoeken hebben Poolse of Litouwse 

ouders. In dit gebied van NOP wonen de meeste kinderen met Poolse of Litouwse ouders.  

 In gebied 3 wordt “ouders met psychiatrische problematiek” het meest genoemd als 

risicofactor, gevolgd door “spreekt geen Nederlands” en “zelf mishandeld te zijn geweest”. 

 In dit gebied wordt het niet spreken van de Nederlandse taal als voertaal in gezinnen als 

risicofactor gesignaleerd, daarom zou met Huis voor Taal en de bibliotheek wellicht gekeken 

kunnen worden hoe de Nederlandse taal gestimuleerd kan worden. Deze kinderen krijgen 

een verwijzing naar VVE om de taal te stimuleren. 

 De meest voorkomende problemen binnen het AMW in dit gebied zijn “psychosociale 

problemen” en “de relatie ouder/ kind”.  

 Ondanks het feit dat in dit gebied een hoog percentage cliënten jonger dan is 25 jaar, heeft 

de grootste categorie inkomen uit loon.   
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 Activiteiten Jeugdgezondheidszorg op gemeentelijk niveau 

 Taken uit het basispakket 
Vanuit de wet publieke gezondheidszorg voert de afdeling jeugdgezondheidszorg taken uit vanuit het 

basispakket, ook wel het uniforme deel genoemd. De cijfers hiervan staan in de voorgaande 

gebiedshoofdstukken benoemd. In december 2018 zijn er 2.186 kinderen tussen 0 en 4 jaar bekend 

binnen de jeugdgezondheidszorg in de leeftijd van 0- 4 jaar. 

Ieder pasgeboren kind wordt gevolgd in zijn/haar ontwikkeling. Het preventief signaleren als 

basistaak wordt aangevuld met de maatwerkactiviteiten die overeengekomen zijn met de gemeente.  

 

Hieronder het totale aantal kinderen ten opzichte van voorgaande jaren. 

Vooral in Nagele, Tollebeek en Espel wonende gezinnen bezoeken het consultatiebureau op Urk op 

eigen verzoek. Dat heeft er mee te maken dat ouders afkomstig zijn van Urk en het bureaubezoek 

combineren met een bezoek op Urk. 

5.1.1 Gehoorscreening en hielprikken 
Zuigelingen worden in de eerste week na de geboorte gescreend voor de gehoortest. Door ZONL 

wordt gelijktijdig de hielprik uitgevoerd. De gehoorscreening wordt uitgevoerd onder auspiciën van 

de NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind). Het is bewezen dat door 

vroegtijdige screening en constatering van gehoorstoornissen er significante verbeteringen zijn 

behaald. 

Omdat de eerste screening onvoldoende score gaf of niet goed kon worden uitgevoerd, kwamen 23 

kinderen uit Noordoostpolder in 2018 in aanmerking voor een tweede of derde screening. Indien 

nodig wordt verwezen naar het audiologisch centrum. Voor Noordoostpolder was dat in 2018 bij 1 

kind nodig, daar werd een gehoorstoornis geconstateerd.  

Het eerste contact met ouders van pasgeborenen vindt plaats bij het afnemen van de hielprik en de 

gehoorscreening tussen de 4e en 7e dag. Bij 57,5% van alle kinderen wordt op hun 3e of 4e levensdag 

de hielprik afgenomen, bij 42% op de 5e tot 7e dag en bij 0,5% is dit later. De hielprik is een screening 

waarbij het hielprikbloed wordt onderzocht om daarmee snel 19 ernstige aandoeningen op te 

sporen. Snelle behandeling levert belangrijke gezondheidswinst op voor het kind. Mooi feit om te 
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noemen: alle opgestuurde bloedmonsters waren 100% bruikbaar voor het onderzoek van het RIVM. 

Een pluim voor onze screeners! 

5.1.2 Vaccinatiegraad  
Vanaf 2012/2013 (geboortejaar 2009/2010) is een lichte daling in de vaccinatiegraad waar te nemen. 

In 2015 en 2016 (geboortejaar 2012 en 2013) zien we dezelfde cijfers, de daling leek tot halt 

gekomen. Echter in 2018 zien wij dat de daling in Noordoostpolder forser is dan landelijk. De 

vaccinatiegraad voor kinderen die volledig zijn gevaccineerd op de leeftijd  van 2 jaar, is 87,4 %  tegen 

90,2 % landelijk. 

Dit betekent dat we aandacht moeten hebben en houden voor de vragen van ouders over 

vaccineren. Waar nodig kan een extra vaccinatieconsult afgesproken worden met ouders. 

5.1.3 Reguliere consulten 
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Naast de reguliere consulten op het consultatiebureau en de (indicatie)huisbezoeken maken ouders 

veelvuldig gebruik van de inloopspreekuren van zowel de jeugdverpleegkundige 2 x per week, als van 

de jeugdarts 1 x per 2 weken.  

Het inloopspreekuur van de jeugdverpleegkundige is door 402 ouders voor/met hun zuigeling 

bezocht en door 79 ouders voor/met hun peuter. 

Het inloopspreekuur van de jeugdarts is door 36 ouders voor/met hun zuigeling bezocht en door 53 

ouders voor/met hun peuter bezocht. 

5.1.4 Signaleren en verbinden vanuit het basispakket 
Overgewicht en obesitas 

ZONL is, net als 28 andere JGZ-organisaties, aangesloten bij het NCJ (Nederlands Centrum 

Jeugdgezondheid) Jeugd in Beeld. Aangereikte gegevens worden in beeld gebracht met als doel de 

kwaliteit van de zorg te optimaliseren. Helaas zijn deze cijfers op dit moment nog niet beschikbaar. 

Deze zullen later aangeleverd worden. 

 

Voor en vroegschoolse educatie 

Er is bij 148 kinderen in het dossier vastgelegd dat zij verwezen zijn naar VVE, in 2017 waren dit er 

136.  

In 2017 zijn resultaatafspraken gemaakt na overleg met de gemeente, SPN, kinderopvang, scholen en 

ZONL. Er is besproken hoe de praktische invulling en haalbaarheid van de resultaatafspraken eruit 

moeten zien. Jaarlijks worden de VVE cijfers aangeleverd aan de gemeente, waarbij wordt uitgegaan 

van peildatum 1 oktober (schooljaar). Deze cijfers worden daarom verder niet genoemd in dit 

jaarverslag. 

 

Verwijzing vanuit jeugdarts en jeugdverpleegkundige 

De jeugdartsen en verpleegkundigen hebben in 2018 430 kinderen verwezen. In totaal zijn er 479 

verwijzingen gedaan door de jeugdarts en jeugdverpleegkundigen, 37 kinderen hebben 2 

verwijzingen (kan ook in verschillende contactmomenten geweest zijn) en 6 kinderen hebben 3 

verwijzingen gehad in 2018. 

In de volgende tabel is inzichtelijk waar de verwijzing naar toe ging. 
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 Maatwerkactiviteiten 

5.2.1 Prenataal zorgoverleg 
Het prenataal zorgoverleg vindt 3 tot 4 keer per jaar plaats. De deelnemers zijn de verloskundige, 

kraamzorgaanbieders en jeugdverpleegkundige 0-4 jaar.  

Er wordt in zorgwekkende situaties geïntervenieerd voordat het kindje geboren is. Waar nodig wordt 

prenataal Stevig Ouderschap ingezet of de jeugdverpleegkundige vanuit het sociaal team zal de casus 

ondersteunen, volgen en/of hulp inschakelen. Doel met vroegtijdige inzet van hulp is voorkomen dat 

een kindje in een niet wenselijke situatie wordt geboren en opgroeit.  

Met de verloskundigen is gesproken over Centering Pregnancy;  jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar heeft 

besloten in 2019 hierop aansluitend Centering Parenting vorm te gaan geven. 

Met de verloskundige en gynaecoloog vanuit het Antoniusziekenhuis in Sneek is afgestemd dat als er 

kwetsbare zwangeren bij hen in beeld komen, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk of 

Thuisbegeleiding beschikbaar is om ondersteuning te bieden voorafgaand aan het moederschap en 

meteen na de bevalling.  

5.2.2 Integrale vroeghulp 
Het Integrale Vroeghulpteam houdt zich bezig met de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-

7 jaar. In de ontwikkeling van een kind zijn zorgen gesignaleerd dat nader onderzoek vraagt. Uit het 

vroeghulpteam kan eventueel onderzoek worden opgestart en worden ouders begeleid.  Van de 18 

nieuwe aanmeldingen in 2018 zijn er 11 door de jeugdverpleegkundige van ZONL opgepakt. 

 Aanmeldingen 2018 Totaal in 
begeleiding 

2018 

Aanmeldingen 
2017 

In begeleiding 
2018 vanuit 

2017 

NOP 18 27 17 9 

 

5.2.3 Stevig ouderschap 
Naar 241 gezinnen, waar een eerste kind werd geboren, werd in 2018 een vragenlijst opgestuurd. 

166 lijsten kwamen retour. Bij 31 gezinnen bleek Stevig Ouderschap wenselijk. Bij 11 gezinnen is 

daadwerkelijk gestart, bij 2 gezinnen was al voor de geboorte van het kind ondersteuning gestart. Bij 
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1 gezin is gestart waar het een tweede kind betrof. 1 gezin had al andere begeleiding waardoor ze 

geen behoefte hadden aan Stevig Ouderschap, 1 gezin heeft ondersteuning gevraagd via Moeders 

Ontmoeten Moeders, een vrijwilligster die haar ervaring deelt met de ouders in dit gezin. Andere 

redenen waarom niet werd gestart zijn bv omdat ouders aangeven de ondersteuning niet te kunnen 

combineren met hun werkzaamheden, het feit dat ze de Nederlandse taal niet voldoende beheersen 

of omdat ze er niet toe gemotiveerd waren. Deze gezinnen zijn overigens wel in beeld via de 

reguliere contacten van de jeugdgezondheidszorg. 

5.2.4 Sociale verbinding 

 
Vanuit de maatwerkactiviteiten Mama’s in de Dop en Moeders Ontmoeten Moeders (MOM) wordt 

gewerkt vanuit de uitgangspunten van de gemeente. MOM werkt veelal met de doelstelling “Pak je 

Kans”. Wat kan de inwoner zelf en waarbij kan steun en motivering vanuit andere moeders worden  

toegevoegd om eigen kracht (verder) te benutten of te ontwikkelen. 

Mama’s in de Dop  heeft een Facebookpagina die door 192 belangstellenden wordt gevolgd. Doordat 

Mama’s in de Dop met de vrijwilligers in het in 2018 geopende Grand Café van Wittesteijn de 

werkzaamheden doet, worden de bewoners meer betrokken. De kinderen die soms meekomen met 

hun moeder zorgen voor een gezellig samenzijn.  Ingezamelde spullen werden door 5 actieve 

vrijwilligers ingepakt tot pakketten, waarvan er 46 werden uitgereikt aan moeders die zelf geen 

mogelijkheid hadden een kraampakket aan te schaffen. De aanstaande moeders worden aangemeld 

door de verloskundige, het maatschappelijk werk, netwerk van eigen vrijwilligers, facebookpagina 

van mama’s in de dop en door mond-tot-mondreclame.  

De coördinatoren waren aanwezig op zowel de BBB beurs in de Flevomeer Bibliotheek als op de 

ruilbeurzen voor kinderkleding. Door hun aanwezigheid krijgt het initiatief een grotere 

naamsbekendheid en worden contacten gelegd en aspirant vrijwilligers geënthousiasmeerd. 

Over 2018 telde Moeders ontmoeten moeders (MOM) 15 actieve vrijwilligers die bezoeken brengen 

aan moeders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Er zijn 3 nieuwe vrijwilligsters bij 

gekomen. In 2018 zijn 9 deelnemers aan het programma gestart, veelal aangemeld door 

verloskundige of medewerkers JGZ.  Opvallend is dat de aanmelding al vlot na de geboorte tot stand 

komt, als de baby tussen 3 en 12 weken oud is. De leeftijd van de aangemelde moeder is tussen 25 

en 35 jaar.  

In samenwerking met een vrijwillige bezoekmoeder van MOMS is uitgebreide voorlichting gegeven 

over MOM(S) en Mama’s in de Dop aan alle verloskundigen van verloskundigenpraktijk NOP-

Lemsterland. 

 

Moeders Ontmoeten Moeders Special (MOMS) is een initiatief bedoeld voor moeders met een kindje 

met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Als na de geboorte van een kind blijkt dat de 

ontwikkeling anders verloopt dan je had verwacht, komen ouders in situaties waar ze geen weet van 

hebben. Door drie moeders is de behoefte gemeld dat zij er graag voor elkaar en andere moeders 

willen zijn. Dit om vragen aan elkaar te stellen, herkenning te vinden, een luisterend oor en 

ondersteuning te bieden door tips en adviezen te geven. Deze vrijwilligsters hebben een kind met 

een zorgvraag en misten (in de beginfase) steun van ervaringsdeskundige ouders. In 2018 is aandacht 

besteed aan het onder de aandacht brengen van het initiatief door middel van de folder, een 

krantenartikel en berichten op social media. Inmiddels worden op social media ervaringen gedeeld 

op een daarvoor bestemde pagina en is er belangstelling vanuit diverse disciplines die met de 

doelgroep te maken hebben. 
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Sinds januari 2017 is er maandelijks een Mama Café in de Bosfluiter in Luttelgeest, waar vooral 

moeders elkaar treffen voor een bakje koffie / thee en een activiteit. Het Mama café wordt 

enthousiast ontvangen en goed bezocht, waarbij o.a. de coördinator van MOM en Mama’s in de Dop 

een bijdrage levert. 

De Facebookpagina Mama’s in de NOP telt inmiddels 280 leden. Het platform wordt gebruikt om 

contact te zoeken met andere moeders in de Noordoostpolder, vragen te stellen, ontmoetingen te 

organiseren of informatie te delen. 

Voor Poolse zwangeren is in 2018 3 keer een complete voorlichtingsavond gehouden avond over 

zwangerschap, bevalling, kraamtijd en borstvoeding. Telkens waren 4 tot 7 zwangeren aanwezig al 

dan niet met partner.  

 Kansrijke Start 
 

De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling. In Nederland heeft  

ongeveer 14% van de kinderen een minder gunstige start bij de geboorte. Dat komt door 

vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Psychosociale problemen 

binnen een gezin, huisvesting, armoede en schulden spelen daarbij een belangrijke rol. Deze 

gezondheidsproblemen hebben gevolgen voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen op jonge 

en latere leeftijd.  

Door het ministerie wordt er samen met gemeenten en partijen uit onder meer de geboortezorg en 

de jeugdgezondheidszorg ingezet op een landelijk programma: Kansrijke Start. 

Minister Hugo de Jonge (VWS) gaf hiervoor in september 2018 het startschot. 

Het programma Kansrijke Start zal zich onder andere richten op het verbeteren van de 

samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. 

Ook het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij 

(aanstaande) ouders zal een belangrijk aandachtspunt zijn. 

Het aantal kinderen in de gemeente Noordoostpolder dat een minder gunstige start heeft bij de 

geboorte door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide stijgt de 

laatste jaren. 

Het aantal kinderen geboren in 2018 met een minder gunstige start lag in 2018 op 9,2%. In 2017 lag 

dit percentage op 7,6% en in 2016 op 6,7%. Er is dus ook in de Noordoostpolder een stijging te zien 

van het percentage kinderen dat een minder goede start heeft ondanks dat het aantal kinderen in 

NOP nog onder het landelijk gemiddelde van 14% blijft.  

De JGZ in NOP richt zich al langere tijd op deze doelgroep. Onder andere door het bieden van Stevig 

Ouderschap aan juist deze kwetsbare gezinnen. 

Daarnaast is ZONL zich aan het oriënteren om in 2019 te starten met Centering Parenting, waarbij de 

traditionele 1 op 1 contacten van het consultatiebureau vervangen  worden door 

groepsbijeenkomsten. Centering Parenting versterkt de eigen kracht van ouders, verhoogt sociale 

steun en biedt integrale zorg omdat het aansluit op zwangerschapszorg Centering Pregnancy, welke 

in 2018 is gestart door de verloskundigen in NOP.  
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 Gebruikersraadpleging 2018  
Eens per 2 jaar wordt er een gebruikersraadpleging gehouden onder de bezoekers (ouders) van het 

consultatiebureau. Zo ook enkele weken in november en december 2018. 

Door het omcirkelen van gekleurde smileys  konden de bezoekers aangeven wat ze vonden van 

bepaalde onderwerpen met betrekking tot de jeugdgezondheidszorg. 

   
 

Onderwerpen waar naar gevraagd werd, waren: 

• Tevredenheid over het consultatiebureau 

• Bereikbaarheid 

• CB van de toekomst/Ouderregie 

• Belangstelling voor andere vormen/momenten van consultatiebureau 

• Gebruik van Mijn Kinddossier (het digitale dossier waarop ouders zelf kunnen inloggen) 

Ruim 90% van de ouders is tevreden over de bezoeken aan het consultatiebureau bij de jeugdarts en 

jeugdverpleegkundige, de contacten met de medewerkers, het maken van afspraken en de locatie. 

Slechts 3% geeft aan hier ontevreden te zijn. 

87% geeft aan tevreden te zijn over de bereikbaarheid (via telefoon of mail) van de medewerkers van 

het consultatiebureau, minder dan 1% is hierover ontevreden. 

Wat betreft de vragen over het consultatiebureau van de toekomst en de ouderregie lijken ouders 

tevreden over de huidige frequentie, tijdstip en dagdelen van het consultatiebureaubezoek (ruim 

91%). En ruim 86% vindt dat er rekening gehouden wordt met de wensen van de ouders op het 

gebied van advisering. 

Wanneer er gevraagd wordt of ouders belangstelling hebben voor andere vormen/momenten van 

consultatiebureau, bv inloopspreekuren in plaats van geplande afspraken of in een vaste groep het 

consultatiebureau bezoeken (Centering Parenting), dan lijken ouders hier toch afwachtend in. Ruim 

40% staat hier niet negatief tegenover. 

Ouders tonen interesse voor consultatiebureaubezoek aan het eind van de middag/begin van de 

avond (ruim 39% positief, 24% neutraal) of meer contact via mail, videobellen of app (ruim 27% 

positief, 33% neutraal). Reden om te kijken of wij hier in 2019 op kunnen inhaken met bijvoorbeeld 

een pilot door ook consultatiebureau mogelijkheden in de middag/begin van de avond aan te bieden.  

Mijn Kinddossier, het online portaal voor ouders, blijkt door de ouders goed gebruikt te worden. 

Bijna 70% van de ouders geeft aan gebruik te maken van Mijn Kinddossier en 73% van de mensen 

geeft aan dat werking en gebruik van Mijn Kinddossier duidelijk is. 

Ouders gebruiken Mijn Kinddossier met name voor het inzien van de groeigegevens van hun kind 

(80%). Zo’n 50-55% zegt Mijn Kinddossier te gebruiken voor het maken/verzetten van afspraken, 

invullen van vragenlijsten en het nalezen van adviezen of folders. 

 Trends en signalen 
 Noordoostpolder wijkt met een stijging van het aantal geboorten af van de landelijke trend 

waar juist de daling zich blijft voortzetten.  

 In 2018 werd vanaf het begin van het jaar een groei in het aantal geboortes in 

Noordoostpolder bemerkt. Over het gehele jaar werden er 76 baby’s meer geboren dan in 
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2017. Deze stijging werd op verschillende momenten en tijdens verschillende 

werkzaamheden ervaren. Er moesten meer hielprikken en gehoorscreenings uitgevoerd 

worden, meer 2 weken huisbezoeken bij de pasgeborenen worden afgelegd enzovoorts. Ook 

tijdens de inloopspreekuren merkten zowel de jeugdverpleegkundigen als jeugdartsen dat er 

meer vragen binnen kwamen. Daardoor werd er regelmatig met een dubbele bezetting 

spreekuur gedaan, om te voorkomen dat ouders lang moesten wachten. 

 In onderstaand figuur is de stijging van het aantal Poolse of Litouwse kinderen te zien. In de 

hoofdstukken per gebied is te lezen waar deze kinderen wonen; met name in gebied 2 en 4.  

 

 55% van de ouders die aan de gebruikersraadpleging meededen geven aan de vragenlijst ter 

voorbereiding op het consult digitaal in te vullen via het Mijn Kinddossier portaal. Hierdoor 

komen de vragen van de ouders tijdens het consult zeker aan de orde en is de vragenlijst 

voor ouders een prettige leidraad voor het gesprek met de jeugdverpleegkundige of 

jeugdarts. 

De ingevulde vragenlijst wordt (en blijft) zichtbaar in het digitaal dossier van het kind.   

 In december 2017 is ZONL gestart met de digitale uitwisseling met het RIVM en worden de 

vaccinatieberichten via het Landelijk Schakelpunt (LSP) verzonden naar het RIVM. Het 

vervangt daarmee het versturen van de vaccinatiekaarten per post. Door de aansluiting op 

het LSP kunnen medische gegevens veilig elektronisch worden uitgewisseld. Binnen de JGZ 

wordt het LSP o.a. gebruikt voor het verzenden en ontvangen van vaccinatieberichten van en 

naar het RIVM. Alleen voor kinderen die nog geen BSN nummer hebben toegekend gekregen 

wordt nog met de vaccinatiekaarten uitgewisseld met het RIVM, dat betreft vooral de 

kinderen van asielzoekers. 

 In 2018 werden ook de opdrachten voor het uitvoeren van de hielprik via een digitaal bericht 

via het LSP naar de JGZ verzonden. 

 Binnen de JGZ is een jeugdverpleegkundige aangesloten op de landelijke actie “Rookvrij 

opvoeden” om rokende  ouders uit te nodigen te stoppen met roken voor hun eigen 

gezondheid, maar vooral ook in het belang van de gezondheid van hun (soms nog 

ongeboren) kind. 

 Er is vanuit Jeugdgezondheidszorg van ZONL een facebook pagina in voorbereiding om ook 

op die manier informatie te delen met ouders. In 2019 zal de pagina een feit zijn. 
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 Stop Huiselijk Geweld.nu 

 Voorlichting en PR 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling blijven thema’s die veel aandacht vragen van de 

medewerkers van de afdeling. 2017 werd afgesloten met door het Stop Huiselijk Geweld.nu 

georganiseerd symposium voor professionals. Daar werd de naam onthuld: STOP Huiselijk 

Geweld.nu. Zowel het symposium als de vele scholingsmomenten hebben de taken van Stop Huiselijk 

Geweld.nu weer op de kaart gezet. Evaluatie van het symposium leverde op dat er veel belangstelling 

is voor een vervolg. Dat zal in 2019 tot uitvoering worden gebracht. 

 

Er zijn in 2018 scholingen gegeven aan 7 verschillende organisaties als peuterspeelzalen, 

kinderopvang, gastouderbureau, kraamzorg,  scholen, vrijwilligersorganisaties en zorginstellingen. Bij 

sommige organisaties werden meerdere teams/afdelingen geschoold. Door de invoering van de 

meldcode voor professionals worden organisaties zich steeds meer bewust van het belang van tijdig 

signaleren. Een doel van de scholing is dat medewerkers signalen van (kinder)mishandeling leren 

herkennen en weten welke vervolgstappen ze kunnen en moeten zetten als professional. Een ander 

doel was het zich bewust zijn van eigen normen en waarden in het signaleren van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Vanuit een aantal organisaties werd om communicatietraining gevraagd. Deze 

scholing werd aangeboden in samenwerking met een maatschappelijk werker.  Bij de evaluatie 

kwamen verschillende verzoeken voor vervolgtraining in 2019 voor de professionals. Ook komen 

door mond tot mondreclame verzoeken binnen van nieuwe organisaties.  

 Huisverbod 
In 2018 werd bij 10 gezinnen een tijdelijk huisverbod opgelegd. Daarnaast is bij 1 situatie het 

huisverbod niet opgelegd nadat de risicotaxatie was ingevuld. Het huisverbod wordt ingezet om 

hulpverlening op gang te brengen. Bij 4 van deze 10 huisverboden werd het tijdelijk huisverbod 

verlengd, omdat er nog geen veilige situatie was ontstaan. Bij 5 situaties waren (minderjarige) 

kinderen betrokken en is hulp opgestart, in 1 situatie betrof de achterblijvende partij een zwangere 

vrouw. Bij 4 casussen is sprake van de Poolse, Somalische, Iraakse of Marokkaanse nationaliteit. 

Bij de casus waar het huisverbod niet is opgelegd is met verschillende partijen overleg geweest zoals 

de politie, gemeente Noordoostpolder, Veilig Thuis en OGGZ. Dit omdat in deze situatie met een 

meerderjarige inwonende zoon al vaker sprake is geweest van geweldsincidenten en GGZ 

behandeling met de gewelddadige ouder niet van de grond komt. Reden waarom is onderzocht of er 

via een RM (Rechtelijke Machtiging) een mogelijkheid is om toch hulp te kunnen opstarten. Een 

eerder tijdelijk huisverbod heeft helaas niet mogen leiden tot een duurzame oplossing. 

Samenwerking en afstemming met partijen als GGD Vangnet en Advies, Veilig Thuis Flevoland, GGZ 

en politie is in situaties van huiselijk geweld van groot belang.  

 

 Interventieoverleg 
Wekelijks vindt het interventieoverleg plaats. Het overleg bestaat uit vaste deelnemers; de 
coördinator huiselijk geweld en kindermishandeling (aandachtfunctionaris huiselijk geweld en 
kindermishandeling van ZONL), maatschappelijk werk vanuit Stop Huiselijk Geweld.nu, een 
medewerker vanuit Samen Veilig Flevoland en een functionaris van Veilig Thuis. Sinds 2017 is de 
politie als vaste deelnemer toegevoegd. De GGD is veelal vertegenwoordigd door een 
jeugdverpleegkundige of de sociaal verpleegkundige van Vangnet en Advies. 
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Het overleg is tweeledig: enerzijds worden er zorgmeldingen besproken die vanuit Veilig Thuis 
overgedragen worden naar het lokale veld. Anderzijds kunnen professionals uit het lokale veld een 
casus inbrengen wanneer zij zorgen hebben over de veiligheid. Ontbreekt toestemming, dan kan de 
professional de casus anoniem bespreken of voorleggen aan Veilig Thuis.  
 

In 2018 zijn 140 casussen in het interventieoverleg ingebracht, 9 gezinssituaties zijn meerdere malen 

ingebracht, soms vanuit verschillende partijen of n.a.v. meerdere zorgmeldingen (vanwege recidive).  

Bij 11 casussen is geconstateerd dat er sprake is van zorg mijdend gedrag of verslavingsproblematiek. 

De afdeling Vangnet en Advies van GGD Flevoland is in deze casussen dan betrokken.  

 

6.3.1 Cijfers 
In 2018 werden 140 gezinnen binnen het interventieoverleg besproken, tegen 173 in 2017. 

 

Verwezen en doorverwezen 

Hiervan kwamen via Veilig Thuis 93 meldingen binnen, al dan niet doordat de politie een melding bij 

hen heeft gedaan. Maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, politie en GGD zijn 

verantwoordelijk voor elk 5 tot 10 meldingen. Daarnaast zijn er door  verschillende 

(jeugd)zorgaanbieders, thuisbegeleiding, onderwijs, jeugdconsulent van de gemeente, zorgboerderij, 

Therapeutisch Centrum  en gemeente casussen aangemeld ter bespreking.  
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Nationaliteit 

Halverwege 2018 werden de zorgmeldingen vanuit Veilig Thuis op een andere wijze aangeleverd, 

ingegeven door de AVG. De nationaliteiten van de gezinnen staan sindsdien niet meer op de 

zorgmeldingen vermeld. Dat maakt dat deze gegevens niet meer worden opgenomen in dit verslag. 

6.3.2 Reden voor bespreking in Interventieoverleg 
De meest voorkomende redenen: 

1. geweld tussen (ex)partners;   

2. zorgen om de veiligheid van kinderen;  

3. conflictscheidingen; 

4. geweld tussen ouders en kind(eren); 

5. zorg om ontspoorde tieners;  

6. winkeldiefstal (door jongeren); 

7. tieners aangehouden wegens alcoholmisbruik of weggelopen. 

 

 

 De meldcode 
Vanuit de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar is in 2018 62 x de meldcode toegepast. 

 

Bij de 62 meldingen waren 11 zwangeren en 69 kinderen betrokken in de leeftijd van 0-4 jaar. Van de 

62 gezinnen waarbij een meldcode is gedaan waren er 25 gezinnen die financiële problemen hebben 

of leven van een minimum inkomen.   
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6.4.1 Soorten problematiek binnen de meldcode 
45 keer is de meldcode toegepast vanwege geweldsmeldingen in de huiselijke kring (denk aan 

partners, inwonende familieleden, buren en kennissen) en huiselijk geweld tussen ex-partners.   

Lichamelijke verwaarlozing kwam bij 8 gezinnen voor. Bij 10 gezinnen was er sprake van een 

conflictscheiding.  Daarnaast waren bij 9 gezinnen de meldingen omtrent kindermishandeling 

gerelateerd aan verslavingsproblematiek of psychische problematiek van ouders. De andere 

meldingen kwamen 1 tot 3 keer voor. Bij 18 gezinnen kwamen meerdere vormen van 

kindermishandeling voor. 

 

6.4.2 Herkomst van meldingen/verwijzing  
De meeste meldingen kwamen via zorgmeldingen van Veilig Thuis; 80,5 %.  

Eén melding kwam van de ouders zelf, waarbij zij op het consultatiebureau aangaven dat er 

problemen waren in de thuissituatie.  

Bij 5 % van de meldingen zijn de eerste signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld 

gesignaleerd door de jeugdgezondheidszorg. 

Daarnaast kwamen meldingen van huisarts, politie, ziekenhuis, maatschappelijk werk en 

kinderdagverblijf. 

 

6.4.3 Het eerste contact met ouders  
Met 33 gezinnen heeft de jeugdverpleegkundige actief contact gezocht. Bij actief contact kan worden 

gedacht aan een huisbezoek, telefonisch contact of een contactmoment op het consultatiebureau. 

Veilig Thuis heeft 22 meldingen opgepakt. JGZ legt de melding vast in het dossier van het betreffende 

kind. In sommige gevallen was maatschappelijk werk of Thuisbegeleiding van ZONL al bekend in deze 

gezinnen.  

Het maatschappelijk werk heeft met 22 gezinnen het eerste contact gelegd. Bij enkele gezinnen was 

dit in samenwerking met Veilig Thuis of de JGZ. 
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Bij gezinnen waarover meerdere meldingen zijn gedaan, hebben meer dan 1 instantie contact 

opgenomen n.a.v. de signalen / melding van huiselijk geweld gehad. 

 

6.4.4 Vervolghulp  
Bij de meeste gezinnen zijn er n.a.v. de meldingen meerdere hulpverleningsinstanties betrokken.  

 

 

6.4.5 Meldcode AMW 
Naast de hierboven genoemde 62 meldcodes die door de medewerkers van de 

jeugdgezondheidszorg zijn toegepast, zijn er 41 meldingen opgestart door het maatschappelijk werk. 

In totaal was maatschappelijk werk in 110 hulpverleningstrajecten betrokken omdat ze mee 

overgenomen zijn uit 2017 of werden opgestart in 2018 waarbij huiselijk geweld of 

kindermishandeling reden was voor het contact met maatschappelijk werk.  
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 Thuisbegeleiding 

Thuisbegeleiding wordt geboden in situaties waar behoefte is aan structuur in de opvoeding of 

leefsituatie. In 54 situaties is thuisbegeleiding ingezet in 2018, waarvan 2 op het AZC te Luttelgeest. 

In de wijken Centrum, Centrum Oost, Espelervaart en Revelsant werd de ondersteuning van 

thuisbegeleiding het meest gevraagd. In de dorpen valt op dat in Bant relatief meer casussen zijn. 

 

Thuisbegeleiding wordt ingeschakeld bij: 

 Praktische opvoedondersteuning; 

 In kaart brengen van de financiële situatie; 

 Leren omgaan met (psychiatrische) ziektebeelden; 

 Ondersteunen opdat men (zo lang mogelijk) zelfstandig kan (blijven) wonen 

 Leren structuur aanbrengen in de het huishouden;  

 (Signaleren van problemen in de) relatie tussen partners en /of tussen ouders en kinderen;  

 Activeren tot zoeken naar werk c.q. dagbesteding; 

 Oog hebben voor ieders rol in het gezin; 

 Activeren om tijdig naar werk, school of dagbesteding te gaan. 
 

De inzet vindt plaats in situaties waar vaak meerdere problemen zijn. De ondersteuning start na een 

WMO of Jeugdwetbeschikking voor bepaalde tijd. Thuisbegeleiding start meestal binnen 2 weken na 

aanmelding.  

 

Reden verwijzing 

Er zijn diverse redenen voor inzet van Thuisbegeleiding. De meest voorkomende reden voor inzet in 

2018 is opvoedondersteuning (28 x) en psychiatrische ziektebeelden (17 x), (beginnende) dementie 

(6 x) en vanuit psychiatrische ziektebeelden of beginnende dementie de vraag om (nog) zelf regie 

over het leven te kunnen behouden of juist krijgen (17x). 

Opvallend is dat in Tollebeek en in de wijken de Erven en de Zuidert geen opvoedondersteuning werd 

ingezet. In de wijk Emmelhage, in Bant, Luttelgeest, Rutten, Ens, Creil en Kraggenburg waren juist 

geen vragen in verband met (leren omgaan met) psychiatrische ziektebeelden. 
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In de Emmeloordse wijken en de dorpen Nagele, Bant, Espel en Creil is de behoefte om 

ondersteuning in het kader van zelf regie houden of verkrijgen het grootst. 
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 Het maatschappelijk werk op gemeentelijk niveau 

Naast het werken in de 4 gebieden wordt in dit hoofdstuk vanuit het maatschappelijk werk een 

aantal taken aangestipt die niet perse gebied gebonden zijn.  

De werkzaamheden die op het AZC worden gedaan zijn in het jaarverslag niet benoemd. Deze 

werkzaamheden vallen onder een andere financiering. Om een indicatie te geven: er werden in 2018 

door het maatschappelijk werk 70 casussen vanuit het AZC opgepakt en er werden 6 meldcodes 

ingevuld. Deze zijn niet meegenomen in het eerder genoemde totaal aantal cliënten van het 

maatschappelijk werk. 

Aves, het openbaar en katholiek primair onderwijs in Noordoostpolder heeft maatschappelijk werk al 

geruime tijd ingeschakeld als vertrouwenspersoon. In 2018 zijn verschillende aanvragen binnen 

gekomen van ouders. Ook Carrefour doet een beroep op die rol voor alle (vrijwilligers)organisaties in 

Noordoostpolder. In 2018 is een avond georganiseerd om de organisaties te informeren over wat 

een vertrouwenspersoon kan betekenen voor bv de sportclubs of verenigingen.  

Voor deze dienst zijn afzonderlijke financiële afspraken gemaakt met Aves en Carrefour. 

Mercatus maakt gebruik van maatschappelijk werk om aanvragen voor sociale urgenties te 

onderzoeken, voor de medische urgenties zijn afspraken gemaakt met de wijkverpleging van 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land. 

Het thema huiselijk geweld is in een voorgaand hoofdstuk al aangestipt. Gezien de aanzienlijke 

hoeveelheid cliënten die met deze problematiek te maken heeft, is dit in een apart hoofdstuk 

opgenomen. 

 Groepswerk  
De volgende trainingen zijn verzorgd vanuit maatschappelijk werk: 

- 1 trainingen sociale vaardigheden voor kinderen, de zogeheten Kids skills training,  

- 2 KIES training voor kinderen van gescheiden ouders, 

- 1 lotgenoten groep voor mensen met NAH 

- 1 budgettraining voor inwoners uit Nagele in samenwerking met de buurtwerk en participatie.  

 Schuldhulpverlening  
Financiële problematiek is 365 keer naar voren gekomen als gescoord probleem bij een aanmelding 

van het maatschappelijk werk. Net als in 2017 is minder ondersteuning geboden aan cliënten met 

een hoofdproblematiek op financiële problemen. Door de scholing die ook de maatschappelijk 

werkers hebben gehad van Nadja Jungmann is de bejegening van vooral de cliënten met chronische 

stress naar aanleiding van hun financiële zorg, anders dan voorheen. Er wordt meer naast de cliënt 

gestaan en deze te laten ervaren dat bekend is dat de stress het overzicht op de problematiek en 

oplossingen dusdanig belemmert dat er in kleine stappen moet worden gewerkt. Daarmee 

verdwijnen de doelen op langere termijn niet, maar krijgt de cliënt meer vertrouwen in behalen van 

doelen op de korte termijn. 

 

 Schoolmaatschappelijk werk voor Voortgezet Onderwijs 
In 2018 zijn 67 leerlingen door het schoolmaatschappelijk werk geholpen. 66 van deze leerlingen zijn 

verdeeld over alle scholen van het voortgezet onderwijs binnen de Noordoostpolder en 1 zit op het 

Berechja College op Urk. De 14 leerlingen die niet in Noordoostpolder woonachtig zijn, wonen in de 

omliggende gemeenten Urk, Lemsterland, Steenwijkerland en Dronten.  
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Naast de inzet op de scholen Emelwerda College, Aeres, Bonifatius Mavo en Zuyderzee Lyceum, is 

schoolmaatschappelijk werk aangesloten bij het ZAT voor de ISK (integrale schakel klassen) klassen 

op het Caleido. Vanuit dit ZAT blijft de vraag komen om leerlingen te begeleiden door het 

schoolmaatschappelijk werk. Het afgelopen jaar is het niet gelukt afspraken te maken met het 

management van het samenwerkingsverband voor Voortgezet onderwijs. Daar de school wel de 

meerwaarde van maatschappelijk werk ziet, zijn deze leerlingen geregistreerd als cliënten van het 

algemeen maatschappelijk werk. We blijven hierover met het Samenwerkingsverband voor 

Voortgezet Onderwijs in overleg. 

 Niet aangeboren hersenletsel 
Er is een werkgroep ‘Niet aangeboren hersenletsel’, waarin het maatschappelijk werk is 

vertegenwoordigd. Maandelijks komt de werkgroep bijeen voor kennisvergaring en samenwerking.  

Daarnaast zijn op verzoek lotgenotengroepen gestart. Deze komen maandelijks bij elkaar onder 

begeleiding van MEE en het maatschappelijk werk. Het doel van de lotgenotengroep is mensen met 

NAH met elkaar in contact te brengen en problemen waarmee zij te maken hebben te bespreken. 
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 Trends, signalen en resultaten 
 Een steeds groter aantal kinderen met ouders afkomstig uit Polen of Litouwen bezoekt het 

consultatiebureau. In 2013 ontvingen we nog 68 kinderen uit deze doelgroep, in 2018 waren 

dat er 171, 2,5 keer zoveel in 5 jaar.  

 In gebied 3, de noordelijke dorpen, worden gemiddeld 2 x zoveel indicatieconsulten gedaan 

bij zuigelingen, ten opzichte van de andere gebieden. 

 Maatschappelijk werk gaat regelmatig outreachend naar (potentiële) hulpvragers, als door 

derden een signaal van zorg is gemeld en maatschappelijk werk van betekenis kan zijn. 

Opvallend is dat dit in Emmeloord relatief minder voorkomt dan in de dorpen. In Emmeloord 

is dit bij 6 à 7% van de casuïstiek aan de orde. In de dorpen gaat dit gemiddeld om 10 à 11 %. 

Daar liggen de verschillen erg uiteen; waar Kraggenburgse cliënten in 1% outreachend 

benaderd zijn, betreft dit in Ens en Espel 16% en in Nagele 14%. In de noordelijke dorpen is 

Creil juist het dorp waar veel outreachend gewerkt wordt namelijk in 23% van de casuïstiek 

en in Bant in 15%. 

 De vraag van Caleido om ondersteuning van schoolmaatschappelijk werk voor de leerlingen 

uit de ISK klassen blijft actueel.  Deze vraag is neergelegd bij het bovenschools management 

om hier gehoor aan te geven.  

 Uit het tevredenheidsonderzoek na afsluiting van het contact met AMW geeft 54% van de 

respondenten aan beter in het vel te zitten. 81% kan beter met de problemen omgaan, 64% 

kan een volgend probleem zelf handelen en 78% beveelt het AMW aan bij anderen. 

 Meldingen van huiselijk geweld casuïstiek blijven aandacht vragen van vooral AMW en JGZ. 

 Financiële nood en schuldenproblematiek is in Noordoostpolder, net als in het hele land 

overigens, een thema dat de kop blijft opsteken. ZONL heeft deelgenomen aan de 

gemeentelijke bijeenkomsten Krachtig tegen Armoede en participeerde in enkele 

werkgroepen die daaruit voort zijn gekomen. 

 Om mensen die langdurig in stress leven vanwege schuldenproblematiek duurzaam te 

helpen heeft Lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann, alle jeugdartsen en 

jeugdverpleegkundigen van JGZ 0-4 jaar, AMW en Thuisbegeleiding in Noordoostpolder 

geschoold. 

 In situaties die als crisis bij maatschappelijk werk worden gemeld is het zoeken naar (tijdelijk) 

onderdak een punt van zorg. In de meeste gevallen is er niet meteen een plek waar iemand 

terecht kan en vraagt het om uithoudingsvermogen van de cliënt en creativiteit van de 

werker om toch tot passende oplossingen te komen. 
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Enkele voorbeelden van resultaten van inzet van maatschappelijk werk:  

 

 Door intensieve samenwerking met cliënt en verslaving zorg is cliënt na anderhalf clean van 

de alcohol. Daarnaast heeft cliënt zich nu beschikbaar gesteld om (weer) vrijwilligerswerk te 

gaan doen; 

 Mede door het zijdelings betrekken van partijen, heeft een bewoner weer een schoon en 

opgeruimd huis en kan deze in de toekomst met plezier blijven wonen; 

 Op verzoek van Mercatus is in het kader van ‘preventie uithuiszettingen’ een aantal huurders 

outreachend geholpen naar een duurzame oplossing voor hun huurschuld en anders sociale 

vraagstukken; 

 Mede door het zijdelings betrekken van partijen, kan een gescheiden vader zijn kinderen 

weer zien, zijn er goede afspraken gemaakt over omgang en communicatie en voelt vader 

zich gehoord en gezien; 

 Door begeleiding na huiselijk geweld durfde mevrouw de stap te zetten om de echtscheiding 

aan te vragen. Hierdoor werd de veiligheid van zichzelf en haar zoontje gewaarborgd; 

 Door begeleidende gesprekken met een spijbelende en rebelse leerlinge werd duidelijk waar 

het gedrag vandaan kwam. Door terugkoppeling naar school kregen zij een positievere kijk 

op deze leerlinge en zagen zij de bereidheid om te leren en afspraken na te komen. De 

erkenning maakte dat ze groeide en zich ging inzetten. 

 Outreachend is een man benaderd, na een signaal van de GKB. Meneer zag door de bomen 

het bos niet meer.  Samen de post open gemaakt/ gesorteerd en direct gemaild naar de GKB. 

Door het overzicht dat ontstond ervaarde hij verlichting en bleek hoogte van zijn schulden 

mee te vallen. 

 Man werd verwezen door Carrefour naar AMW. Er was een telefonische overdracht, waaruit 

al snel bleek dat er meer hulp nodig was. Samen is afgestemd wie met meneer naar de 

huisarts zou gaan. Carrefour is meegegaan en de huisarts was ook overtuigd dat er meer 

nodig is en gaf verwijzing af. 

 Man na echtscheiding geholpen door AMW voor procesmatige hulpverlening om zaken voor 

zichzelf op orde te krijgen en bemiddeling naar vrijwillige ondersteuning: Helpende Hand bij 

leegmaken van woning (inboedel die weer voor anderen beschikbaar kan komen), particulier 

die spullen uit woning kon ophalen en verkopen,  Stichting Present voor hulp bij verhuizing, 

na budgetbeheer van GKB afgeschaald naar Humanitas Thuisadministratie.  

 In 2 casussen met huiselijk geweld is met succes samen met betrokkenen gezocht naar 

mogelijkheden om kinderen veilig onder te brengen in eigen netwerk i.p.v. in 

jeugdzorginstellingen. 

 Een pubermeisje waarvan ouders al waren gescheiden toen zij nog peuter was zat niet lekker 

in haar vel. Zij mistte de aandacht van haar vader die verder weg is gaan wonen. Na contact 

met vader door maatschappelijk werk en adviezen aan het meisje kon zij beter aangeven wat 

zij nodig had. Zij kon hiermee verder en ook vader gaf aan een hele andere houding van zijn 

dochter te bemerken. Hulpverlening kon worden beëindigd.      
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 Highlights uit 2018  

Februari 

#Ikvaccineer 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de discipline die verantwoordelijk is voor het vaccineren van 

zuigelingen, peuters en kinderen/jongeren. JGZ 0 tot 4 jaar van ZONL volgt daarin de richtlijnen die 

worden opgesteld door het RIVM.  

Alle vaccinaties zijn gericht op het voorkomen van (uitbraak van) ziektes. Nagenoeg allemaal ziektes 

die besmettelijk zijn. 

De jeugdverpleegkundige, die op huisbezoek gaat als de baby ongeveer 2 weken is, bespreekt met 

ouders wat ze van het consultatiebureau mogen verwachten en dat ze hun kind kunnen laten 

vaccineren. Het advies van het RIVM is om de vaccinaties te starten vanaf het moment dat de baby 

tussen de 6 en 9 weken oud is.  

Sinds een aantal jaren is een afname te zien van het aantal ouders dat hun kind laat vaccineren. Waar 

in het verleden geloofsovertuiging een belangrijke reden was voor niet vaccineren zijn er nu relatief 

meer ouders die het vaccineren uitstellen of er van afzien omdat ze menen dat het op jonge leeftijd 

inenten kwalijke bijwerkingen kan hebben.  

Helaas zien we ook dat veel ouders het belang van het vaccineren niet herkennen, eenvoudig omdat 

bepaalde ziektes nauwelijks voorkomen. Zich niet realiseren dat er weinig kinderen deze ziekte 

krijgen juist vanwege het vaccinatieprogramma. Ook ontstaan in de media regelmatig discussies over 

de risico’s van vaccineren. Veel van deze informatie over risico’s is gebaseerd op meningen en 

overtuigingen en vaak ontbreekt een wetenschappelijke basis.  

Jeugdgezondheidszorg vindt het erg zorgelijk dat de vaccinatiegraad daalt, reden om ouders zo goed 

mogelijk voor te lichten. De zorg van JGZ en RIVM is in 2018 door velen gedeeld. Begin 2018 startte 

een huisarts uit Uden de #Ikvaccineer discussie op Twitter. 

Ook lokaal is er aandacht aan geschonken d.m.v. individuele gesprekken met ouders, maar ook 

“bekende Nederlanders” stonden op om het belang van vaccinatie te steunen. Politici van christelijke 

partijen stonden op om er openlijk voor uit te komen dat ook zij hun kinderen vaccineren.  

JGZ blijft het belang van tijdig vaccineren benadrukken om de uitbraak van ernstige infectieziekten te 

voorkomen. Daarnaast volgt de JGZ de landelijke richtlijnen van het RIVM  voor het uitvoeren van het 

Rijksvaccinatieprogramma. Het schema wordt aangepast als er nieuwe vaccins komen of nieuwe 

wetenschappelijke inzichten. Zoals b.v. het vaccineren van zwangere vrouwen. 

Door gemeenten zijn met JGZ organisaties overeenkomsten opgesteld om per 2019 uitvoering te 

geven aan het vaccinatieprogramma. De middelen daartoe worden vanuit de landelijke overheid 

naar gemeenten overgeheveld. 

 

Maart 

  
Mama’s in de Dop heeft deelgenomen aan de landelijke actiedag van NL Doet. Onder meer 

studenten van het ROC Friese Poort hebben een bijdrage geleverd aan de activiteiten van Mama’s in 

de Dop. Dit resulteerde in een zeer geslaagde ochtend! 

In samenwerking met een participatiemedewerker en buurtwerker is door maatschappelijk werk 

gestart met een  budgetcursus aan 7 deelnemers in Nagele. 
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April 

Certificaten voor deelnemers Scholing Nadja Jungmann 

In 2018 is de afdeling JMZ in Noordoostpolder getraind op ‘sturen op financiële zelfsturing’, gegeven 

door Nadja Jungmann en Marc Anderson. In deze 3 daagse training werd ingegaan op stress-

sensitieve dienstverlening. De scholing stond in het teken van de theoretische basis, hoe het gedrag 

van cliënten verandert door financiële problematiek. Waardoor leven cliënten in deze 

omstandigheden bij de dag? Wat stuurt ons gedrag? Ook werd de vraag gesteld: ‘Wat is motivatie?’ 

Medewerkers kregen concrete handvatten om motivatie te duiden en te vergroten aan de hand van 

het ABC (autonomie, betrokkenheid en competentie). 

Het stelsel van schuldhulpverlening werd toegelicht: Hoe zit het met de werking van gemeentelijke 

en wettelijke schuldhulpverlening en beschermingsbewind? Welke schuldeiser heeft welke 

bevoegdheden? Er werd aandacht besteed aan gesprekstechnieken, zowel motiverend als 

oplossingsgericht. Ook hierbij werd de ABC methode en de ijsberg in de schijnwerpers gezet. 

Gesprekstrategie is ook onderdeel geweest van de training. Want hoe krijg je cliënten in beweging? 

Hoe kunnen cliënten ondersteund worden in een situatie waar zij zo veel stress ervaren?  

Na deze 3 trainingsdagen ontvingen de deelnemers een certificaat en is een werkgroep gevormd om 

deze theoretische kennis onder de aandacht te houden in de teams. Door er voor te zorgen dat de 

training regelmatig een agendapunt is in een vergadering/bijeenkomst probeert de werkgroep 

collega’s te blijven betrekken en motiveren om de kennis toe te passen in de praktijk. De werkgroep 

heeft onder begeleiding van Nadja Jungmann gespreksopnames beluisterd en geanalyseerd, de 

feedback is meegenomen naar de teams. Ontzettend leerzaam! 

Ondanks dat schuldenproblematiek niet direct tot de core business van de jeugdgezondheidszorg lijkt 

te horen, is de theoretische kennis over de gesprekstechnieken en –strategieën zeer toepasbaar in 

de praktijk. Het heeft de medewerkers, maatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundigen, 

jeugdartsen en thuisbegeleiders een nog bredere helicopterview gegeven. Maar vooral kennis en 

ervaring over het voeren van een effectief gesprek door een andere gespreksstrategie te hanteren. 

Namelijk door een cliënt te bedienen op zijn autonomie, betrokkenheid en competentie! Door het 

toepassen hiervan kun je een heel ander gesprek met je cliënt voeren, dat je veel eerder naar een 

beweging door/ oplossing voor de cliënt brengt zonder dat je daar heel hard voor hoeft te werken. 

 

Juli 

Op 11 juli (en 12 december) namen Mama’s in de Dop succesvol deel aan de Kledingruilbeurs in de 

Flevomeer Bibliotheek. Ouders konden hier kinderkleding ruilen, de overgebleven items werden 

onder meer geschonken aan Mama’s in de Dop. Hiermee kunnen weer pakketten gevuld worden 

voor ouders die zelf de middelen niet hebben voor regelmatig nieuwe kleding voor hun jonge kind. 

 

September 

Sociaal Team Noordoostpolder 

In 2013 heeft gemeente Noordoostpolder gekozen te gaan werken met sociale wijkteams. Zij kregen 

als werknaam Doen! Daarmee werd bedoeld dat burgers in Noordoostpolder die een hulp- of 

zorgvraag hadden met de medewerkers van de Doen!teams in de “Doen”-modus kwamen om mee te 

kunnen doen in de samenleving. 

Na ruim 4 jaar werd een evaluatie gehouden hoe de teams functioneerden en wat er nodig is om 

toekomstbestendig te zijn. Na de evaluatie volgde het doorontwikkelplan. 
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Vanuit Zorggroep Oude en Nieuwe Land zaten vanaf het begin maatschappelijk werkers, 

jeugdverpleegkundigen (0-4 jaar)en wijkverpleegkundigen in de sociale teams, zij werken samen met 

buurtwerkers (van Carrefour) en consultenten WMO en Werk en inkomen (van gemeente NOP) en 

jeugdverpleegkundigen (4-18 jaar van GGD Flevoland). 

Gezamenlijk met de procesbegeleider is een bijdrage geleverd aan wat nodig is in de 

doorontwikkeling. Begin 2018 hebben alle medewerkers werkzaam in de sociale teams hun motivatie 

opnieuw afgewogen en overwogen om vast te stellen of ze beschikbaar willen blijven voor het sociaal 

team Noordoostpolder. 

Per september 2018 is een doorstart gemaakt en kozen 4 ZONL medewerkers ervoor hun gehele 

contractomvang te gaan werken in het sociaal team, terwijl er 5 deels in het sociaal team 

Noordoostpolder en deels als uitvoerend maatschappelijk werker of jeugdverpleegkundige verder 

gaan. De naam van het team is vanaf dit moment ook Sociaal Team Noordoostpolder.  

 

Alle medewerkers zijn in het najaar geschoold door Anke Siegers om te werken met De Nieuwe 

Route, een werkwijze die zij in het gelijknamige boek heeft omschreven. De medewerkers ontvingen 

hiervoor een certificaat.  

 

Vanuit De Nieuwe Route worden 

burgers uitgenodigd om met voor hen 

belangrijke personen te komen tot 

een groepsplan waarin is opgenomen 

wie op welke wijze een onderdeel van 

de vraag van de burger kan 

ondersteunen. 

Daarmee wordt een brug gelegd 

tussen de buurvrouw die kan 

oppassen om de burger even te 

ontlasten en de professional die ondersteuning kan bieden om verantwoordelijkheden op een 

andere wijze aan te leren.  Als de hulp van bekenden niet toereikend blijkt te zijn kan alsnog 

professionele ondersteuning toegevoegd of ingeschakeld worden en omgekeerd, als professionele 

ondersteuning kan afbouwen, kan de hulp van bekenden helpen om het weer zonder of met minder 

professionele ondersteuning te kunnen. En dat is toch het doel voor ieder: regie hebben of (weer) 

krijgen over je eigen leven, inclusief je zorgen! 

 

November 

9 november verzorgde MOM/Mama’s in de Dop een presentatie tijdens het Mama Café op Urk.  

 


