
v Gemeente 
Hellendoorn 

Nota 
Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering 1 9 DEC. 2017 
Nummer: 17INT06509 Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

Onderwerp- B&W-advies: Subsidieverlening Stichting Maatschappelijk Werk noordwest Twente 
2018 

Advies: 
1. Aan de Stichting Maatschappelijk Werk noordwest Twente voor 2018 een budgetsubsidie toekennen van 
C 404.569, - . 

2. Via bijgesloten beschikking de Stichting Maatschappelijk Werk noordwest Twente over dit besluit informeren. 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
De Stichting Maatschappelijk Werk noordwest Twente (MWnwT) wordt sinds 2010 gesubsidieerd voor de 
uitvoering van het maatschappelijk werk in de gemeente Hellendoorn en de overige gemeenten in de subregio 
Almelo. Ook voor 2018 vraagt MWnwT subsidie aan voor de volgende producten: 
1) Algemeen Maatschappelijk Werk (Het verbeteren van het probleemoplossend vermogen en 
maatschappelijk functioneren van burgers, inclusief beschikbaarheid en uitvoering van Team Vroeghulp); 
2) Schoolgericht maatschappelijk werk (Signalering van problemen bij jeugdigen) 
3) Bovenlokaal groepswerk (collectief aanbod voor inwoners met een gemeenschappelijke 
ondersteuningsvraag) 

Voorgesteld wordt om voor 2018 een budgetsubsidie van C 404.569, - aan de Stichting Maatschappelijk Werk 
noordwest Twente te verstrekken. 

Aanleiding: 
Op 31 juli 2017 heeft MWnwT een subsidieaanvraag ingediend voor het jaar 2018. Die aanvraag betreft een 
budgetsubsidie van C 404.569, - In de loop van 2017 heeft overleg plaatsgevonden over de producten en 
diensten die voor 2018 worden afgenomen. Deze blijven hetzelfde als dit jaar. In afwijking van voorgaande jaren 
zijn de kosten voor de huisvesting (voor het uitvoeren van het maatschappelijk werk in de Gemeente 
Hellendoorn) uit de kostprijs gehaald. Dit is afgesproken in het sub-regionaal (Almelo, Rijssen-Holten, 
Twenterand, Tubbergen, Wierden en Hellendoorn) bestuurlijk overleg van 26 januari 2017. In de 
subsidieaanvraag zoals MWnwT deze voor 2018 heeft ingediend zijn de werkelijke kosten voor huisvesting in 
onze gemeente opgenomen. De hoogte van de kostprijs gaat daardoor van C 71,40 per uur naar C 69,20 per 
uur. 

Relevante eerdere besluiten: 

U verleent sinds 2010 een budgetsubsidie aan de Stichting Maatschappelijk Werk noordwest Twente. 

Doelstelling: 
Subsidiëren van de Stichting Maatschappelijk Werk noordwest Twente heeft tot doelstelling: 
» Het welbevinden, de autonomie en zelfredzaamheid, het netwerk en de participatie van inwoners is vergroot. 
» De psychische en fysieke gezondheid van inwoners is verbeterd. 
» Inwoners hebben een betere kwaliteit van leven. 
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Oplossing: 
Voorgesteld wordt om voor 2018 een budgetsubsidie van C 404.569, - aan MWnwT te verstrekken. In de 
bijgesloten offerte (bijlage 1) is beschreven welke activiteiten MWnwT voor dit bedrag in 2018 uitvoert. Het 
betreft de volgende producten: 
1. Het verbeteren van het probleemoplossend vermogen en maatschappelijk functioneren van inwoners 

(Algemeen Maatschappelijk Werk): 
1.1 Kortdurende individuele hulp 
1.2 Langdurige laagfrequente hulp 
1.3 Inloopspreekuur 
1.4 Schulddienstverlening 
1.5 Huiselijk geweld en Wet tijdelijk huisverbod (Team Vroeghulp) 
1.6 BRAM 
1.7 Gebiedsgericht werken 

2. Signalering problemen bij jeugdigen (schoolgericht maatschappelijk werk). 
3. Bovenlokaal groepswerk 

Zowel bij het bovenlokale groepswerk als bij het team Vroeghulp (onder AMW) is er sprake van subregionale 
samenwerking. Deze producten neemt de gemeente Hellendoorn gezamenlijk af met de gemeenten: Almelo, 
Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen en Wierden. 

Hierna volgt een beschrijving van de activiteiten, die onder de hierboven genoemde producten vallen en 
waarvoor MWnwT subsidie vraagt. Dit is een samenvatting van de bijgesloten offerte 2018. Ook wordt 
ingegaan op een aantal specifieke afspraken bij enkele van deze producten. 

Algemeen Maatschappelijk Werk 
Op lokaal niveau wordt er inzet gevraagd om inwoners uit onze gemeente op verschillende leefgebieden te 
ondersteunen daar waar nodig. De inzet van het algemeen maatschappelijk werk draagt vooral bij aan het 
psychisch welbevinden van inwoners en het sociale evenwicht binnen de lokale samenleving. Dit gebeurt door 
middel van het bieden van hulp- en dienstverlening, waarbij het verbeteren van het probleemoplossend 
vermogen en maatschappelijk functioneren van de hulpvrager centraal staat. De afgelopen jaren is gebleken dat 
de vraag naar algemeen maatschappelijk werk blijft groeien en dat de problematiek die hier bij komt kijken ook 
steeds zwaarder wordt . 

Kortdurende individuele hulp 
Het maatschappelijk werk biedt psychosociale hulpverlening en helpt mensen zelfstandig verder te kunnen met 
allerlei vragen en problemen op diverse gebieden: relaties, opvoeding, schulden, verwerven van inkomen, 
huisvesting, maatschappelijke participatie, levensbeschouwing, eenzaamheid en rouwverwerking. Er wordt 
systeemgericht gewerkt. De cliënt is onderdeel van een systeem (het gezin, de relatie, de familie). Dit betekent 
dat in sommige gevallen niet alleen de cliënt, maar ook zijn naasten betrokken kunnen zijn bij de hulpverlening. 
Sinds 2016 werkt het MWnwT met het Online Dossier als instrument om de eigen regie van de inwoner te 
versterken. De inwoner is eigenaar van het dossier. Ook is er een anonieme chatfunctie om vragen te kunnen 
stellen aan een van de maatschappelijk werkers. 

Langdurige laagfrequente hulp 
Naast kortdurende hulpverlening biedt het MWnwT een vangnetfunctie voor mensen die inmiddels zelfredzaam 
zijn, maar enkele keren per jaar ondersteuning nodig hebben om dat ook te blijven. Deze relatie bestaat vaak uit 
slechts enkele en korte contacten om de voorkomen dat zwaardere hulp noodzakelijk wordt . 

Inloopspreekuur 

Het MWnwT houdt dagelijks een inloopspreekuur waar inwoners zonder afspraak terecht kunnen. 

Schulddienstverlening 
Maatschappelijk werk begeleidt en ondersteunt inwoners met (dreigende) problematische schulden. Hierbij wordt 
er intensief samengewerkt met ketenpartners, zoals het team Werk en zorg van de gemeente, de Stadsbank, 
Reggewoon, Stichting Boom en het Hulpfonds. Daarnaast richt men zich op gedragsverandering van de 
inwoner(s) en hulpverlening bij problemen op andere levensgebieden, die vaak ten grondslag liggen aan 
problematische schulden, zoals echtscheiding, verlies van werk en verslavingsproblematiek. 
In het kader van deze taken neemt een maatschappelijk werker deel aan het signaleringsvangnet 
huurachterstanden, waarin ook Reggewoon, de gemeente en de Stadsbank participeren. Dit overleg heeft een 
signalerend karakter en richt zich op het tijdig in beeld krijgen van betalingsachterstanden van huur, waardoor 
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erger kan worden voorkomen. Waar dit voorheen slechts incidenteel gebeurde, gaat een maatschappelijk 
werker, samen met een medewerker van de Woningstichting tegenwoordig standaard mee op huisbezoek bij 
inwoners met twee maanden huurachterstand. Dit laatste om makkelijker contact te kunnen leggen en waar 
mogelijk hulp te bieden. 

Huiselijk geweld en Wet tijdelijk huisverbod (Team Vroeghulp) 
MWnwT biedt vroeghulp aan slachtoffers van huiselijk geweld, waarin al dan niet sprake is van een tijdelijk 
huisverbod. De inzet is gericht op uitvoering van het werkproces Wet tijdelijk huisverbod en het normaliseren en 
verder ondersteunen van cliënten bij huiselijk geweld. 

BRAM en hulp bij complexe echtscheidingen 
Vechtscheidingen komen steeds vaker voor en hebben ernstige impact op de ontwikkeling van kinderen. De 
kinderrechter in Twente kan ouders een laatste kans bieden om aan hun verstoorde relatie te werken door een 
lichte kortdurende interventie in te zetten. Het betreft een traject van drie maanden, waarbij een maatschappelijk 
werker wordt ingezet om te komen tot structurele veranderingen, zodat de gescheiden ouders met elkaar de 
opvoeding en zorg voor hun kinderen vorm gaan geven. Na drie maanden komen ouders terug bij de 
kinderrechter en vindt de definitieve uitspraak over gezag en omgang plaats. Naast deze aanpak waarbij 
verwijzing van de rechtbank nodig is, gaat MWnwT ook BRAM inzetten bij cliënten zonder verwijzing van de 
rechtbank. Zodoende kan escalatie/ een vechtscheiding voorkomen worden. Alle maatschappelijk werkers zijn 
getraind in de gebruikte methodiek. 

Gebiedsgericht werken 
M W n w T neemt deel aan de Vroegsignalering Informatie en Advies teams. De VIA teams zijn momenteel in 
doorontwikkeling en het is de vraag of zij blijven bestaan in de huidige vorm. Hierover zal begin 2018 meer 
duidelijkheid verschaft worden. 

Schoolgericht maatschappelijk werk 
In de gemeente Hellendoorn is op elke basisschool (21) een School Ondersteunings Team (SOT) en op locaties 
van het voortgezet onderwijs een Zorg Advies Team (ZAT). Ook voor de voorschoolse periode (kinderen van 0-4 
jaar) bestaat een Zorg Advies Team (ZAT). In SOT's en ZAT's worden leerlingen ingebracht waarover zorgen 
zijn. Het gaat daarbij niet om leerproblemen (hoewel deze wel een signaal kunnen zijn), maar vooral om 
problemen die te maken hebben met het systeem van het kind (het gezin, broertjes/zusjes, familie of buurt). Met 
functionarissen van de school (IB-er, directeur, leerkracht) en andere deskundigen (verpleegkundige 
jeugdgezondheidszorg, leerplichtambtenaar, wijkagent, jeugdconsulent) wordt gekeken, welke oplossing het 
best is. De ouders I verzorgers worden hier altijd bij betrokken. 

Ook wordt door de school maatschappelijk werker hulpverlening aangeboden in de vorm van maximaal vijf 
gesprekken (vijf keer vijf gesprekken model). In de Kruidenwijk wordt op de basisscholen om de twee weken 
een spreekuur gehouden door de school maatschappelijk werker. 

Indien nodig vinden er kortdurend individuele gesprekken plaats met de maatschappelijk werker en de leerling 
waarbij gebruik gemaakt wordt van de methode Kids Skills. Op vraag en/of meerdere signalen rondom een 
bepaald thema kan het maatschappelijk werk groepsaanbod uitvoeren op school. In 2018 voorziet het MWnwT 
in ieder geval de thema's: gescheiden ouders en sociale vaardigheden. 

Bovenlokaal groepswerk 
Deze inzet is bedoeld om bovenlokale diensten en activiteiten te waarborgen, zoals het ontwikkelen en uitvoeren 
van groepswerk en de mogelijkheid om in te zetten op kwaliteit en innovatie. Het aantal gesubsidieerde uren is 
gebaseerd op een gezamenlijke afspraak met de subregio gemeenten waar MWnwT een subsidierelatie mee 
heeft. De beschikbare trainingen zijn: 
» Training Assertiviteit volwassenen 
» Training Assertiviteit Jong volwassenen 
» Training 'Kinderen van gescheiden ouders' 
» Sociale vaardigheidstraining voor jongeren 12 t /m 16 jaar 

Collectief aanbod gericht op het thema huiselijk geweld (gefinancierd door centrumgemeente Enschede en 
uitgevoerd samen met Mindfit en Jarabee): 
» Training 'Gericht op de toekomst ' (voor vrouwen die in hun relatie te maken hebben gehad met geweld) 
» Training 'En nu ik' (voor kinderen 7 t / m l 1 jaar die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld) 
« Training Billy Boem (voor kinderen 8 t/m 12 jaar die opgroeien in een stressvolle gezinssituatie) 
» Training PIEP zei de muis (voor kinderen 4 t /m 7 jaar die opgroeien in een stresvolle gezinssituatie) 
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De laatste twee trainingen zijn bestemd voor slachtoffers van huiselijk geweld (volwassenen en kinderen) en 
worden bekostigd door centrumgemeente Almelo. 

Ureninzet 
De aangevraagde budgetsubsidie wordt als volgt in uren per product verdeeld: 

Product Aantal uren Kostprijs per uur Subsidie aanvraag 
AMW (inclusief 4 .390 C 69,20 C 303.788,-
beschikbaarheid en 
uitvoering van 
Team Vroeghulp) 
Schoolgericht 926 C 71,40 C 64.079,-
Maatschappelijk 
Werk 
Bovenlokaal 198 C 71,40 C 3.702,-
groepswerk 

5.514 C 381.569 
Huisvestingskosten C 23.000,-
Totaal 5.514 C 404.569,-

Effecten: 
Met de inzet van maatschappelijk werk wordt beoogd dat de zelfredzaamheid van inwoners op bepaalde 
leefgebieden vergroot wordt, waardoor ook het functioneren op andere levensgebieden van inwoners positief 
beïnvloedt wordt. 

Planning: 
Stichting Maatschappelijk Werk noordwest Twente ontvangt, nadat uw college heeft besloten, een beschikking 
(bijlage 2) voor het aangevraagde subsidiebedrag van C 404.569, - In 2018 wordt aan de hand van twee 
rapportages (in april 2018 over het eerste kwartaal en in oktober 2018 over de eerste drie kwartalen) bepaald of 
de activiteiten op de afgesproken manier worden uitgevoerd. Daarnaast zullen er in 2018 enkele gesprekken 
worden gepland tussen het MWnwT en de uitvoering van Team Werk en Zorg om de wederzijdse verwachtingen 
en samenwerking te bespreken en te evalueren. Bijvoorbeeld: * wanneer is een casus voor consulenten en 
wanneer kan MWnwT daar iets in betekenen'. 

Financiële consequenties: 
Het benodigde budget van C 404.569, - is opgenomen in de programmabegroting 2018. 

Personele consequenties: 
n.v.t. 

Juridische consequenties: 
Verlening van de subsidie vindt plaats op grond van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente 
Hellendoorn 2014. 

Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
n.v.t. 

Communicatie: 
De nota wordt ter kennisname aan de leden van de commissie Samenlevingszaken en de Wmo-raad 
gestuurd; 
MWnwT ontvangt, na het collegebesluit, de toegevoegde beschikking (bijlage 2). 

Bijlagen: 
1. Offerte 2018 
2. Concept beschikking 
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