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Inleiding In 2009 is de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Centrum (SMDC) op zichzelf komen 
te staan. Sinds de oprichting, nu ruim 13 jaar 
geleden, is er een bestuurlijke en organisatorische 
band geweest met het Gezondheidscentrum Oude 
Westen en Cool. Met ingang van 1 januari 2009 is er 
een eind gemaakt aan deze constructie en zijn het 
gezondheidscentrum en de SMDC organisatorisch 
los van elkaar komen te staan.

Deze ontwikkeling vormde voor de SMDC aan-
leiding om een discussie over de toekomst van 
de organisatie te starten. Bovendien speelden 
belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen binnen 
de organisatie. Het ontwikkelen en uitvoeren 
van projecten was al een steeds belangrijker 
onderdeel van het werk geworden. Met de komst 
van VraagWijzer kwam er een nieuwe functie 
en taak bij, die ook van grote invloed was op de 
bestaande hulp- en dienstverlening. De uitkomst 
van de discussie hebben we in een nieuwe missie 
geformuleerd. We maken hierin duidelijk waar we 
voor staan op de drie terreinen waarop de SMDC 
zich manifesteert. 
Primair zijn dat uiteraard alle cliëntgerichte con-
tacten. Bij onze dienstverlening nemen wij de (mate 
van) zelfregie van de cliënt als uitgangspunt en 
staat het bevorderen van zelfredzaamheid centraal. 
Daarnaast willen wij actief inspelen op nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld door 
middel van innovatieve projecten. Ten derde vinden 
wij de samenwerking met andere partijen van groot 
belang. Daarbij kiezen wij -waar mogelijk- voor een 
onafhankelijke en verbindende positie. 

In onze missie hebben we onze kernwaarden ook 
verwoord: betrouwbaar, betrokken en proactief. 

Samenvattend staat SMDC nu voor: 
Sterk in Samenwerking, Maatschappelijk betrok-
ken, Dynamisch en Cliëntgericht. 

Onze missie: De SMDC is een dyna-
mische organisatie voor maatschappelijke 
dienstverlening. Wij ondersteunen bewoners 
van het centrumgebied met informatie en 
advies, hulpverlening en begeleiding bij het 
oplossen van hun problemen. Wij zijn cliënt-
gericht en betrouwbaar in ons handelen. Onze 
maatschappelijke betrokkenheid en verant-
woordelijkheid geven wij vorm door actief in te 
spelen op maatschappelijke omstandigheden 
en wensen van opdrachtgevers. Vanuit een 
eigen, herkenbare inzet leggen we onze kracht 
in de samenwerking met andere organisaties 
en partijen bij het ontwikkelen van nieuwe 
interventies.



•	 sociale	en	praktische	ondersteuning	voor 55+ers 
en minder validen vanuit de Hulpdienst. De Wijkbus 
Centrum wordt ook door de Hulpdienst georgani-
seerd met de inzet van veel vrijwilligers.

De SMDC biedt ook ruimte en organisatorische onder-
steuning aan het raadsliedenwerk in het Centrum.

Sinds begin 2009 zorgt de SMDC voor de ontwikkeling 
en uitvoering van de VraagWijzer op twee lokaties, in 
opdracht van de deelgemeente Rotterdam Centrum. 

Daarnaast werkt de SMDC aan de ontwikkeling en uitvoe-
ring van verschillende innovatieve projecten binnen het 
centrumgebied en de stad. Naast de projecten ‘Schakelen 
in Sociaal Isolement’ en ‘Mantelzorg in een nieuwe Jas’ 
ontwikkelde de SMDC het project ‘Thuisadministratie op 
de rails’. Tenslotte zorgt de SMDC voor de ondersteuning 
van het Platform Zorg en Welzijn Centrum.

Wat doet de SMDC? De SMDC biedt een 
geïntegreerd aanbod van informatie en advies, hulp- en 
dienstverlening aan bewoners van het centrumgebied van 
Rotterdam met materiële en/of psychosociale problemen.

Het gaat met name om:
•	 maatschappelijk	werk en schoolmaatschappelijk 

werk op 7 basisscholen. Daarnaast biedt het maat-
schappelijk werk integrale schuldhulpverlening en 
verzorgt het de uitvoering van het project Aanpak 
Huiselijk Geweld.

•	 ouderenwerk. Ouderenadviseurs voeren in de deel-
gemeente bovendien het project Sociaal Isolement 
uit en het Programma Oudere Migranten. Zij dragen 
waar nodig zorg voor een adequate en  
betaalbare maaltijdvoorziening.

•	 mantelzorgondersteuning vanuit het Steunpunt 
Mantelzorg Centrum
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voor een ‘zachte landing’ van cliënten 
met een herindicatie AWBZ-begeleiding

Door de zogenaamde ‘pakketmaatregel’ worden 
in 2009 verschillende AWBZ-gefinancierde 
begeleidingsvormen naar de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo) overgeheveld. Dit riep 
onmiddellijk veel vragen op: “Om welke klanten 
gaat het? Welke groepen zijn er te onderschei-
den? Welke ondersteuning hadden ze? Waar zijn 
ze nu? Wanneer komen ze bij ons? Welke partijen 
spelen een rol? Wie biedt er wat en wat ontbreekt 
er? Hoe krijgen we het voor elkaar dat de betrok-
kenen niet uit het zicht raken?”
      

Sinds begin 2009 werken we in het Platform Zorg en 
Welzijn gezamenlijk aan een antwoord op deze vragen. 
Stichting MEE is landelijk aangewezen om de gevol-
gen in kaart te brengen en cliënten te begeleiden naar 
alternatieve vormen van hulp en opvang. VraagWijzer 
is door de gemeente Rotterdam een coördinerende rol 
toegewezen in de schakel tussen cliënten en een pas-
send aanbod. Inmiddels hebben VraagWijzer Centrum, 
MEE en het Platform elkaar gevonden om in de vorm 
van een pilot tot een ‘zachte landing’ te komen voor de 
betreffende (oudere) inwoners van het Centrum.
       
Als uitgangspunt namen we dat juist de zorginstellin-
gen als eerste merken wat er gebeurt met de indicaties 
van hun cliënten. Door samenwerking met het oude-
renwerk, maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, 
vrijwilligerswerk en praktische hulpdiensten willen we 
een compenserend aanbod leveren en/of ontwikkelen. 
Met deze ambitie is het Platform Zorg en Welzijn een 
platform waar AWBZ en Wmo-instellingen actief om de 
tafel zitten. De eerste stappen voor het ontwikkelen van 
nieuwe ‘arrangementen’ zijn daar al gezet!

De praktijk is echter weerbarstig… Door tal van oorzaken 
zijn er nog maar heel weinig herindicaties afgegeven. 
Uit deze groep hebben zich nog maar een paar cliënten 
gemeld voor hulp bij het zoeken naar alternatieven nadat 
hun indicatie voor AWBZ-begeleiding is gewijzigd of 
vervallen. Eind 2009 worden bovendien veel klanten nog 
binnen de zorginstellingen opgevangen. Er is geen inzicht 
in hoeveel nieuwe klanten verwacht kunnen worden. 
Maar de Platform-organisaties staan er klaar voor!

Samen staan we klaar
STERK IN 
SAMENWERKING

Samenwerken 
maakt meer 
mogelijk! 
De SMDC heeft van oudsher veel 
samenwerkingsrelaties met zorg- en 
welzijns-organisaties. We staan be-
kend als een betrouwbare en onpar-
tijdige partner. Daardoor vormen we 
regelmatig de verbindende schakel 
tussen partijen in de onderlinge sa-
menwerking. 

Binnen het Platform Zorg en Welzijn 
Centrum werken alle zorg- en wel-
zijnsorganisaties die zich richten op 
ouderen in het centrumgebied met 
elkaar samen. Zij streven naar een 
goed afgestemd aanbod voor 55-plus-
sers en de ontwikkeling en uitvoering 
van allerlei projecten gericht op kwa-
liteitsverbetering. De SMDC verzorgt 
de beleidsmatige en organisatorische 
ondersteuning van dit Platform.

Sinds enkele jaren vervult de SMDC 
een dergelijke verbindende rol ook 
op stedelijk niveau. In het kader van 
‘Mantelzorg in een Nieuwe Jas’ orga-
niseren wij -voor en samen met alle 
steunpunten mantelzorg in de stad- 
diverse projecten, waarin nieuwe 
methodieken voor de ondersteuning 
van mantelzorgers worden uitgewerkt 
en uitgetest. 



Doelgroepen van ‘Mantelzorg in een 
nieuwe Jas’ 
• Mantelzorgers van intramuraal verblijvende 

zorgvragers
• Mantelzorgers van dementerenden
• Jonge mantelzorgers
• Allochtone mantelzorgers
• Mantelzorgers van GGZ cliënten
• Ex-mantelzorgers

Elk deelproject zet actief in op het verbeteren van het 
aanbod en het bereik van mantelzorgers, die zwaar 
belast worden en overbelast dreigen te raken. De 
SMDC voert het projectmanagement uit. De finan-
ciering is afkomstig van alle organisaties voor maat-
schappelijke dienstverlening in Rotterdam.

Een aantal succesvolle activiteiten uit 2009

• In het deelproject voor mantelzorgers van demen-
terenden is een 3-daagse workshop ontwikkeld 
in samenwerking met het Landelijk Dementie 
Programma. Inmiddels is deze workshop in elke 
deelgemeente uitgevoerd. In samenwerking met 
Laurens, Alzheimer Nederland, Zorgbelang en het 
Riagg wordt gewerkt aan de opzet van een voor-
lichtingsprogramma voor allochtone mantelzorgers 
over dementie. 

• Het deelproject allochtone mantelzorgers is afge-
rond. Binnen dit project werden respijtarrangemen-
ten ontwikkeld. Deze arrangementen zijn gericht 
op empowerment en participatie van allochtone 
vrouwen, die mantelzorger zijn. Dit in de vorm van 
respijtweekends in combinatie met de cursus ‘Leren 
balanceren in familiezorg’. Bovendien zijn er -vanuit 
de groep bereikte mantelzorgers- ambassadeurs 
opgeleid, die mantelzorg bespreekbaar maken binnen 
de eigen gemeenschap. In aansluiting hierop wordt in 
2010 met Stichting MEE financiering gezocht voor het 
continueren van de  respijtarrangementen.

• Halverwege het jaar zijn de deelprojecten voor ex-
mantelzorgers en mantelzorgers van GGZ-cliënten 

pen mantelzorgers (zie kader). Hiervoor is een zestal 
deelprojecten gestart, waarbij elk deelproject zich 
richt op een specifieke groep mantelzorgers. Er wordt 
samengewerkt met veel verschillende locale, stede-
lijke en landelijke instellingen die voor de uitvoering 
van de projecten belangrijke partners zijn. 

Onder dit motto werkt de SMDC aan nieuwe metho-
dieken voor de ondersteuning van mantelzorgers in 
Rotterdam.  Het stedelijk project ‘Mantelzorg in een 
nieuwe Jas’ is een samenwerking van de Steunpunten 
Mantelzorg. In de lijn van het intensiveringsbeleid 
mantelzorgondersteuning 2007-2010 werken de 
Steunpunten aan een beter bereik van specifieke groe-

Ondersteuning van 
mantelzorgers doe 
je niet alleen!
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etue modo etummy nostincipisl utat vel digniamet, velisci 
piscin er ilissed doloreet eugiat. To exeriureet lore molobore 
magna faci tionumsan ute feugait la feugait velit do con 
volor si.

Dipissi blan ver inciliqui tat laore commolore vullamet 
ipissim at dolore te feugiamet wiscipit lan hent ad dolorpe 
rillaorper suscing essed magnim digna feu feum aut aut 
utat volore core del utat. Od modiam, coreet in ea faccum 
incilla faccumsandre exer amet irit praesectem atum vel 
dion heniat, venis dipisi.

Volorper sum vel ipsusto cortio elenibh essit, vel dolore 
esequiscilis augiat, consectetue dolobor aute eugait luptat 
nosto od dio eu feugait nulla feugiat velit nonsequisimvv 
Erostisl dipsum vulla faci eraessim iusci tatum ex ercilit digna 
facil dip et lore. Volorper sum vel ipsusto cortio elenibh essit, 
vel dolore esequiscilis augiat, consectetue dolobor aute 
eugait luptat nosto od dio eu feugait nulla feugiat 

Summer Travel Dipissi blan ver inciliqui tat laore com-
molore vullamet ipissim at dolore te feugiamet wiscipit lan 
hent ad dolorpe rillaorper suscing essed magnim digna feu 
feum aut aut utat volore core del utat. Od modiam, coreet 
in ea faccum incilla faccumsandre exer amet irit praesectem 
atum vel dion heniat, venis dipisi.

Summer Travel vulla faci eraessim iusci tatum ex ercilit 
digna facil dip et lore ero dolum exercipit alissed min vel-
enit num vel irit in vulput praessim zzrit nos nulput prae-
seq uamconsecte voloreet, sum ad ex endionsequi bla 
atue miniam venim volesto od er sim dolor ipisim ing ex 
etue modo etummy nostincipisl utat vel digniamet, velisci 
piscin er ilissed doloreet eugiat. To exeriureet lore molobore 
magna faci tionumsan ute feugait la feugait velit do con 
volor si.

Dipissi blan ver inciliqui tat laore commolore vullamet 
ipissim at dolore te feugiamet wiscipit lan hent ad dolorpe 
rillaorper suscing essed magnim digna feu feum aut aut utat 
vulputate eu smodolore volore core del utat. Od modiam, 
coreet in ea faccum incilla faccumsandre exer amet irit 
praesectem atum vel dion heniat, venis dipisi.

Volorper sum vel ipsusto cortio elenibh essit, vel dolore 
esequiscilis augiat, consectetue dolobor aute eugait luptat 
nosto od dio eu feugait nulla feugiat velit nonsequisim 
Erostisl dipsum vulla faci eraessim iusci tatum ex ercilit 
digna facil dip et lore ero dolum exercipit alissed min vel-
enit num vel irit in vulput praessim zzrit nos nulput prae-
seq uamconsecte voloreet, sum ad ex endionsequi bla 
atue miniam venim volesto od er sim dolor ipisim ing ex 
etue modo etummy nostincipisl utat vel digniamet, velisci 
piscin er ilissed doloreet eugiat. To exeriureet lore molobore 
magna faci tionumsan ute feugait la feugait velit do con 
volor si.

Dipissi blan ver inciliqui tat laore commolore vullamet 
ipissim at dolore te feugiamet wiscipit lan hent ad dolorpe 
rillaorper suscing essed magnim digna feu feum aut aut 
utat volore core del utat. 

Volorper sum vel ipsusto cortio elenibh essit, vel dolore 
esequiscilis augiat, consectetue dolobor aute eugait luptat 
nosto od dio eu feugait nulla feugiat velit nonsequisimvv 
Erostisl dipsum vulla faci eraessim iusci tatum ex ercilit 
digna facil dip et lore. Volorper sum vel ipsusto cortio ele-
nibh essit, vel dolore esequiscilis augiat, consectetue dolo-
bor aute eugait luptat nosto od dio eu feugait nulla feugiat 

 mantelzorg & dementie 

Steunpunten Mantelzorg Rotterdam

Producten ‘Mantelzorg in een nieuwe jas’



MAATSCHAPPELIJK
BETROKKEN

van start gegaan. Ook binnen deze deelprojecten 
wordt ingezoomd op de vraag en behoefte van de 
mantelzorgers en het aanvullen/ontwikkelen van 
ontbrekend aanbod in samenwerking met relevante 
spelers in het veld van zorg en welzijn. 

• Op 2 juli 2009 vond een stedelijke conferentie 
plaats voor alle instellingen voor maatschappelijke 
dienstverlening en de samenwerkingspartners in 
het project ‘Mantelzorg in een nieuwe Jas’. In het 
ochtendprogramma is door de instellingen voor 
maatschappelijke dienstverlening een stedelijke 
visie geformuleerd op mantelzorgondersteuning. In 
het middaggedeelte zijn de resultaten van het pro-
ject ‘Mantelzorg in een nieuwe Jas’ aan een breed 
publiek gepresenteerd.

• De Dag van de Mantelzorg (10 november 2009) is ge-
vierd in Blijdorp met als motto: ‘Mantelzorg? Doe het 
samen!’ Deze dag is georganiseerd door de Steun-
punten Mantelzorg van Centrum, Noord, Delfshaven 
en Alexander, in samenwerking met MEZZO. Het 
thema was ‘allochtone mantelzorgers ontmoeten au-
tochtone mantelzorgers’. Wethouder Jantine Kriens 
opende de Dag en ging in gesprek met de aanwezige 
mantelzorgers. Zij bedankte de Steunpunten Mantel-
zorg voor hun fantastische inzet.



Bij het maatschappelijk werk en het ouderenwerk 
van de SMDC komen veel vragen binnen om onder-
steuning bij financiële problemen. In 2009 ging het 
bij ruim 40% van de cliënten om vragen rondom 
schuld en inkomen. 

Integrale schuldhulpverlening door 
het maatschappelijk werk De schuldhulp-
verlening van de SMDC biedt ondersteuning en 
begeleiding aan bewoners van Rotterdam Centrum 
die in een uitzichtloze (schuld)situatie verkeren 
en hierdoor niet of nauwelijks meer kunnen 
deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Het 
leven in een uitzichtloze situatie of het hebben van 
complexe schulden beïnvloedt de gezondheid en 
het psychisch welbevinden van mensen, de relatie 
met hun partners, de relatie met hun kinderen, hun 
omgeving en/of hun werk. 

Het project schuldhulpverlening van de SMDC werkt 
dan ook integraal. Bij complexe en problematische 
schulden zijn financiële en psychosociale oorzaken 
en gevolgen met elkaar verweven. Integrale aanpak 
van schulden betekent dat er gewerkt wordt aan 

Integrale schuldhulp-
verlening en armoede-
bestrijding MAATSCHAPPELIJK

BETROKKEN

Veel hulpvragen van onze cliënten 
spelen zich af in de sfeer van relaties, 
of hebben te maken met psychische 
problemen. Opvallend is dat de afge-
lopen jaren steeds meer mensen met 
schulden kampen en/of problemen 
hebben rond de besteding van hun 
(beperkte) inkomen. 

Bij zeker 40% van onze cliënten speelt 
financiële problematiek de hoofd-
rol! Ruim vier jaar geleden startte de 
SMDC daarom al het project ‘Integrale 
Schuldhulpverlening’. 

Minder opvallend en zichtbaar is de 
problematiek rond eenzaamheid en 
sociaal isolement. Vooral bij ouderen 
in het centrumgebied is er sprake 
van veel sociaal isolement. De SMDC 
is daarom drie jaar geleden gestart 
met het project ‘Schakelen in Sociaal 
Isolement’, als een van de deelprojec-
ten van een stedelijk georganiseerd 
project.

Maatschappelijke problemen 
vragen om een nieuwe aanpak



dit waarschijnlijk een nog groter percentage. 
Veel ouderen worden, naast normaal verlies van 
lichamelijke en cognitieve vaardigheden, geconfron-
teerd met verlies van het eigen netwerk. Velen kunnen 
of willen de steeds sneller gaande ontwikkeling in de 
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Schuldhulpverlening bij de SMDC

eventuele financiële oplossingen voor de schulden 
en dat er tegelijkertijd hulp geboden wordt bij de 
psychosociale problemen. 

De maatschappelijk werkers kijken samen met de 
cliënten wat er nodig is om met hun probleem of 
situatie om te kunnen gaan. Het oplossen van de 
problemen staat vaak ver weg. Eerst wordt er ge-
werkt aan ordening van de problematiek en inventa-
risatie van wat nodig is om de situatie van de cliënt 
te stabiliseren. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan 
bemiddeling met de diverse schuldeisers, of het 
contact met de Kredietbank, om te voldoen aan de 

criteria die nodig zijn om de schulden te laten 
saneren.

Zo mogelijk wordt het netwerk van de cliënt 
ingeschakeld en gezamenlijk gezocht naar moge-
lijke oplossingen of verbeteringen van de situatie. 
Bij het ontbreken van een netwerk om de cliënt 
heen, wordt gekeken hoe een netwerk opgebouwd 
kan worden. Ook zet het maatschappelijk werk 
haar professionele netwerken in. Er wordt nauw 
samengewerkt met diverse instellingen. Zo is er 
afgelopen jaar bijvoorbeeld ruim 380 keer contact 
geweest met de Kredietbank.

9

We spreken van sociaal isolement als mensen weinig 
of geen betekenisvolle contacten hebben en zich daar 
eenzaam en ongelukkig door voelen. In het centrum 
van Rotterdam heeft 48% van de volwassenen een 
beperkt tot geen netwerk. Voor ouderen (55+) betreft 

Schakelen in 
Sociaal Isolement 

Het project ‘Integale Schuld-

hulpverlening’ werd op basis 

van de eindevaluatie positief 

beoordeeld. De Centrumraad 

besloot in 2009 tot structurele 

financiering. 

Wij zijn blij dat we daardoor 

onze cliënten op deze wijze 

kunnen blijven ondersteunen!

Jouw aandacht kan een wereld van verschil maken



maatschappij niet bijhouden. Wonen in een grote stad 
benadrukt nog eens extra hoeveel nodig is om weer-
baar te zijn en te blijven. De Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), die gericht is op burgerparti-
cipatie en zorgzame netwerken, sluit niet aan bij de 
dagelijkse realiteit van grote groepen burgers in het 
centrum van Rotterdam.

De gemeente Rotterdam erkent dat sociaal isolement  
een groot probleem is en heeft binnen het ouderen-
beleid een zestal projecten gesubsidieerd. In 2007 
is in het Centrum het project ‘Schakelen in Sociaal 
Isolement’ van start gegaan. Het project is ontwikkeld 
vanuit het Platform Zorg en Welzijn (een samenwer-
king van zorg- en welzijnsorganisaties) in het Centrum 
van Rotterdam. De SMDC verzorgt de projectleiding en 
coördinatie.

Het doel van het project is het in beeld brengen van 
sociaal geïsoleerde ouderen en het bepalen van ef-
fectieve interventies voor deze groep, met als resul-
taat een afname van eenzaamheidsgevoelens bij deze 
ouderen en/of een vergroting van hun sociale netwerk. 

De resultaten van het project

- Gerichte begeleidingstrajecten zijn ingezet voor 64 
sociaal geïsoleerden. In het project is gekozen voor 
intensieve trajecten gedurende een jaar met sociaal 
geïsoleerde ouderen die “moeilijk te bereiken zijn”. 
In het project behoren 50% van de bereikte ouderen 
tot de zwaarste categorieën sociaal geïsoleerden.

- Er is een sociale kaart ontwikkeld en een meldpunt 
sociaal isolement opgericht. Dit meldpunt is in 2009 
gekoppeld aan de VraagWijzer in het centrum van 
Rotterdam.

Producten ‘Sociaal Isolement’

- Professionals hebben vaardigheden aangeleerd om 
interventies te plegen (intervisie en deskundigheids-
bevordering).

- Er is een training ontwikkeld om binnen organisa-
ties voor zorg en welzijn sociaal isolement te leren 
signaleren. De training is gegeven aan medewerkers 
van Thuiszorg Rotterdam en cultureel werkers van 
Stichting Wenk.

- Om sociaal isolement bespreekbaar te maken in 
buurten en wijken zijn nieuwe methoden (dialogen 
en voorlichtingen) ontwikkeld. Binnen het project 
zijn 8 dialogen gehouden voor wijkbewoners, belan-
genorganisaties en instellingen.



DYNAMISCH

komt vaak bij dat, als gevolg van het ouder worden, 
ook de mobiliteit vermindert. Hierdoor wordt even 
een bakkie doen bij de buren lastig, laat staan op 
bezoek gaan bij familie of vrienden elders of buiten 
de stad. Het netwerk wordt steeds kleiner waardoor 
iemand in een sociaal isolement raakt.

Wat hebben deze intensieve begeleiding-
trajecten opgeleverd voor de cliënt en 
voor jullie zelf als begeleiders? Doordat de 
cliënten intensief contact met ons hebben gekregen 
hebben ze het gevoel dat ze op iemand kunnen te-
rugvallen. Met het merendeel van de cliënten is een 
vertrouwensband ontstaan. Wij merkten dat cliënten 
zich gesteund voelden in hun situatie, vaak werd hun 
gevoel van eigenwaarde vergroot. Bij een beperkte 
groep werd met succes een vrijwilliger ingezet of 
is het netwerk wat uitgebreid doordat iemand een 
activiteit of vrijwilligerswerk ging doen, maar dit zijn 
echt uitzonderingen.

Ons, ouderenadviseurs, gaven deze intensieve 
begeleidingstrajecten veel voldoening. Met de extra 
beschikbare uren konden we de situatie van de 
cliënten beter in beeld te krijgen. Hierdoor konden 
wij hen echt begeleiding op maat bieden! Door 
structurele intervisie en reflectie in het kader van 
dit project, hebben we meer vertrouwen gekregen in 
ons eigen handelen bij deze groep cliënten. 

Ouderenadviseurs over het project

Hoe werden de ouderen aangemeld bij 
het project?  De meeste ouderen van het project 
“Schakelen in Sociaal Isolement” waren al bekend 
bij het ouderenwerk. Door het project kregen we de 
mogelijkheid een aantal cliënten, die in een (drei-
gend) sociaal isolement leefden, intensief te begelei-
den. Binnen de reguliere uren van het ouderenwerk 
is deze intensieve begeleiding niet mogelijk. 
Naast de al bekende cliënten van het ouderenwerk, 
werden ouderen voor het project aangemeld door 
familieleden, de wijkagent, het interventieteam of de 
huisarts. Eén persoon heeft zichzelf aangemeld.

Wat waren de voornaamste redenen om 
deze mensen intensief te gaan begelei-
den? De mensen die werden begeleid zaten in een 
sociaal isolement of dreigden daar in te komen. 
Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bij de 
meeste mensen die in een isolement raken, is een 
verlieservaring de hoofdoorzaak. Zij hebben hun 
partner, kind, familielid of een vriend(in) verloren 
waardoor hun persoonlijk netwerk verkleind is. Daar 

“Met de extra beschik-
bare uren konden wij  
hen echt begeleiding  
op maat bieden!”  



DYNAMISCH

De wereld waarin wij leven en werken 
verandert snel. Dat vraagt van ons 
dat we meebewegen zodat we ade-
quaat antwoord kunnen geven op de 
vragen die ons gesteld worden. De 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) biedt ook een nieuw kader 
voor onze hulp- en dienstverlening. 

Bij onze dienstverlening is de (mate 
van) zelfregie van de cliënt ons uit-
gangspunt en staat het bevorderen 
van zelfredzaamheid centraal. Ook 

zijn we er steeds meer op gericht het 
netwerk rondom de cliënt hierbij te 
betrekken en in te schakelen.

Dit vertaalt zich in initiatieven waar-
bij steeds meer vrijwilligers wor-
den betrokken, samen met en naast 
de professionele hulpverlening. De 
Hulpdienst is in de afgelopen jaren 
gegroeid van een klein organisatie- 
onderdeel met ID-banen naar een 
dynamische eenheid waar een groot 
aantal vrijwilligers uiteenlopende 
diensten verzorgen voor ouderen en 
minder validen in het centrumgebied. 
Met een nieuw opgeleide groep vrij-
willigers gaan we in 2010 in het pro-
ject ‘Thuisadministratie op de rails’ 
cliënten thuis ondersteunen bij het 
op orde brengen en houden van hun 
administratie.

De samenleving is dynamisch 
en wij dus ook!

Waarom dit project? 
Veel cliënten doen een beroep op de SMDC met 
de vraag om ondersteuning bij het organiseren 
en bijhouden van hun administratie.
Het uitzoeken van de administratie van deze  
cliënten neemt erg veel tijd in beslag (tas of 
doos vol ongeopende post).
Financieel administratieve hulpvragen en 
schulden die deze cliënten hebben, kunnen 
voorkomen worden door hen vaardigheden aan 
te leren of hen te ondersteunen.

De doelstelling van het project ‘Thuisadministratie op 
de rails’ is allereerst om cliënten vaardigheden aan te 
leren de eigen administratie op orde te brengen en te 
houden. Dit gebeurt middels het coachen van de cliënt 
in de thuissituatie. Hiervoor hebben wij vrijwilligers 
getraind tot coach. Zij leveren een zinvolle bijdrage 
aan de maatschappij. Met als motto: iedereen doet 
mee! Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Om van dit idee naar de uitvoering in de praktijk te 
gaan, is gewerkt aan een projectplan, financiële mid-
delen en draagvlak binnen de SMDC. Met alle disci-
plines van de SMDC zijn bijeenkomsten georganiseerd 
om het project Thuisadministratie onder de aandacht 
te brengen en de cliëntentypen in beeld te krijgen. 

Project ‘Thuisadministratie 
op de rails’

Het Oranjefonds, het Laurensfonds en SoZaWe wilden 
het project meefinancieren. Daarnaast zijn intern 
middelen vrijgemaakt. Ook is samengewerkt met 
een bank, die het project ondersteunde met onder 
meer trainingsfaciliteiten. Deze bank motiveerde 
bovendien de eigen medewerkers om zich als coach 
bij het project aan te melden. Dat resulteerde in twaalf 
medewerkers van de bank die stonden te springen 
om met de eerste cliënten aan de slag te gaan, en 
dertien vrijwilligers die zich via andere wegen hebben 
aangemeld.

Na enkele maanden voorwerk 

was er aan het eind van 2009 

voldoende financiering, draag-

vlak en menskracht om van  

start te gaan!



De Hulpdienst Centrum biedt sinds 1996 sociale en 
praktische ondersteuning aan ouderen vanaf 55 jaar 
en minder validen. De Hulpdienst voert vooral die 
diensten uit die niet door andere organisaties (kunnen) 
worden aangeboden. Daarmee vervult de Hulpdienst 
een belangrijke vangnetfunctie. Van belang is een con-

tinu proces van samenwerking en overleg met andere 
organisaties én onze klanten, waarbij steeds bekeken 
wordt welke aanvullende diensten nodig zijn.

De Hulpdienst wil door middel van het aanbieden van 
diverse diensten de levensstandaard van de doelgroep 
continueren of verbeteren. 

In de loop der jaren heeft het aanbod zich ontwikkeld 
tot:
•	 Sociale	ondersteuning
 het verzorgen van contactbezoeken, het oplossen 

van acute hulpvragen in de sociale of persoonlijke 
sfeer, de telefooncirkel en uiteenlopende projecten

•	 Praktische	ondersteuning	
 het bezorgen van boodschappen en warme maal-

tijden, wijkbusvervoer en het oplossen van acute 
technische hulpvragen 

•	 Informatie,	advies	en	bemiddeling
 het geven van telefonische informatie, advies en 

bemiddeling
De laatste jaren is een gestage groei geweest in het 
aantal klanten van 208 klanten in 2004 naar 389 klan-
ten in 2009. Het aanbod van de Hulpdienst is cliëntge-
richt en dit heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. 

De projectcoördinator over de 
werving van coaches:

“Nadat we de actieve werving van vrijwilligers zijn 
gestart, meldden zich al snel acht coaches aan, een 
week later stond de teller op vijftien, daarna werden 
het er twintig en uiteindelijk is met vijfentwintig 
potentiële coaches een gesprek gevoerd. Hiervan 
hebben er twintig aan de introductiecursus deel-
genomen. De jongste coach is vierentwintig en de 
oudste rond de zeventig, zowel mannen als vrouwen. 
Lager geschoold, universitair geschoold, werkend, 
werkzoekend of al met pensioen en met diverse 
culturele achtergronden. Alles bij elkaar een zeer 
gevarieerde groep.
Hun motivatie? Andere mensen helpen (soms vanuit 
eigen ervaring met schulden of bijstandsinkomen), 
kennis maken met mensen die ze in hun eigen leven 
niet vanzelf tegenkomen en maatschappelijk actief 
zijn.

Na de cursus van vier bijeenkomsten, hebben alle 
deelnemers een certificaat gekregen en zijn zij als ‘er-
kend coach van de SMDC’ aan de slag gegaan. Grote 
vraag bij de start: hoe zal het hen vergaan? Ik denk 
dat we met elkaar voldoende voorbereid zijn, maar de 
praktijk is niet echt te voorspellen. Ik ben benieuwd 
hoe ik de valkuilen voor coaches zoveel mogelijk kan 
beperken en hen hierbij kan begeleiden.

In 2010 zullen de ervaringen van de coaches en 
de ervaringen en resultaten bij cliënten op de voet 
gevolgd worden om te zien of dit nieuwe project een 
vast onderdeel van de SMDC gaat uitmaken.”

“Hun motivatie? Andere mensen 
helpen, kennis maken met 
mensen die ze in hun eigen  
leven niet vanzelf tegenkomen 
en maatschappelijk actief zijn.”

Hulpdienst Centrum: van 
I/Dee naar nieuwe opzet



werd in schema gebracht middels een groeimodel tot 
het jaar 2010. De resultaten in 2009 laten zien dat dit 
plan een succes is geworden. Drie I/D-medewerkers 
hebben inmiddels een reguliere baan bij de SMDC!
Onderdeel van het plan was ook, naast het omzetten 
van I/D-banen in reguliere banen, om een toenemend 
beroep te doen op vormen van vrijwillige inzet. Dit 
sluit tevens aan bij de wens van de deelgemeente om 
bewoners maatschappelijk actief te laten zijn. 

Oorspronkelijk was ons streven om in 2009 met het 
aantal vrijwilligers uit te groeien naar 22. Het werden 
er 30! Het is voor de SMDC belangrijk en noodzakelijk 
om Rotterdammers te betrekken bij onze praktische 
ondersteuning. Uiteraard willen we dit op profes-
sionele en verantwoorde wijze doen, voor zowel deze 
vrijwilligers als onze klanten. Dit betekent dat de 
huidige activiteiten voor het werven, opleiden, bege-
leiden en behouden van vrijwilligers naar een ‘hoger 
niveau worden getild’. Hiervoor is in 2009 een nieuw 
plan van aanpak opgesteld. De eerste stappen zijn 
hiervoor al gezet. 

Om aan de grote vraag van ondersteuning aan onze 
klanten te kunnen voldoen, werkt de Hulpdienst vanaf 
de oprichting met een aantal I/D-ers. Zij zijn voor 
ons gewaardeerde en onmisbare medewerkers. Toen 
in 2005 bekend werd gemaakt dat de I/D-regeling 
afgebouwd zou worden, heeft de SMDC hierop direct 
geanticipeerd met het actieplan ‘van I/Dee naar een 
nieuwe opzet’. In dit plan staat beschreven hoe de 
continuïteit en kwaliteit kon worden behouden bij het 
wegvallen van de I/D-banen. De uitvoering van dit plan 

CLIËNTGERICHT

De Wijkbus Centrum



Sinds 31 maart 2009 staat VraagWijzer Centrum klaar 
voor vragen van alle inwoners van het centrumgebied. 
Hiermee realiseert VraagWijzer in opdracht van de 
Centrumraad, een laagdrempelig portaal naar zorg, 
welzijn, woon- en inkomensondersteuning. Met de 
invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) is het een nieuwe verantwoordelijkheid van de 
deelgemeenten om voorzieningen zo goed mogelijk 
toegankelijk te maken voor burgers. Met informatie, 
advies, bemiddeling en ondersteuning, is het streven 
om díe ondersteuning aan klanten te bieden, die het 
hen mogelijk maakt zo zelfstandig mogelijk verder te 
kunnen. De SMDC voert deze nieuwe taak uit op haar 
oorspronkelijke publieksbalies bij de locaties wijk-
gebouw Stadsdriehoek en het Gezondheidscentrum 
Oude Westen en Cool.

Het motto van VraagWijzer is: ‘geen klant de deur uit 
zonder antwoord’. Ook als er voor een vraag geen 
oplossing is, is dat -hoe vervelend ook- een antwoord. De 
belangrijkste taak van de VraagWijzerconsulent is om te 
achterhalen wat er rondom een vraag speelt. Mogelijk 
zijn er, naast de gestelde vraag, achterliggende vragen 
of problemen. De VraagWijzerconsulent gaat na wat de 
klant nog meer in zijn dagelijks functioneren hindert en 
wat gedaan kan worden om de klant verder te helpen. De 
VraagWijzerconsulent brengt dat samen met de klant in 
kaart én bereidt, wanneer de klant hierbij ondersteuning 
nodig heeft, zo veel mogelijk de vervolgstappen voor. 

Als portaal wil VraagWijzer Centrum via de kortst mo-
gelijke lijnen met andere instellingen in het Centrum 
schakelen. Een belangrijk deel van de ondersteu-
ningsmogelijkheden wordt bestreken door de diensten 
van de SMDC. Korte lijnen met andere aanbieders in 
het Centrum zullen in 2010 verder ontwikkeld worden. 
Dit is van groot belang om het ‘schakelpaneel’ ten 
gunste van de klant uit te breiden. 

De intentie van VraagWijzer is helder: met de klant 
alle puzzelstukjes vinden die de zelfredzaamheid zo 
goed mogelijk ondersteunen. Wat wij ervaren is dat er 
ook grote groepen mensen, vooral aan de balie in het 
Oude Westen, steeds weer terugkomen. Deze mensen 
komen bijvoorbeeld om hun post te laten lezen: “Moet 
ik iets met deze post, waar gaat het over?”. Soms 
begint de vraag met één brief en komen er gaande het 
gesprek meerdere uit verschillende zakken tevoor-
schijn. Eigenlijk is er dan behoefte aan structurele 
administratieve ondersteuning. 

Natuurlijk is VraagWijzer er ook voor deze ondersteu-
ning. We stellen onszelf wel de vraag hoe we ervoor 
kunnen zorgen dat juist ook bij deze vraagstukken 
een gezonde balans is tussen zelfredzaamheid en 
het klaar staan voor de cliënt! Die gaan we zoeken in 
nieuwe combinaties met vrijwilligerswerk, in contac-
ten met instellingen over hun formulieren... Kortom: 
er is voor VraagWijzer nog veel te doen! 

De basis van ons werk is en blijft de 
ondersteuning en begeleiding die wij 
dagelijks bieden aan bewoners van 
het centrumgebied. Onze hulp- en 
dienstverlening staat over het alge-
meen goed bekend en wordt gewaar-
deerd door cliënten. Om die reden 
weten vele hulpvragers ons ook te 
vinden. VraagWijzer vormt sinds april 
2009 de ingang waar veel vragen als 
eerste gesteld worden. Alle centrum-
bewoners kunnen hier terecht met 
vragen over zorg, welzijn, woon- en 
inkomensondersteuning. 

CLIËNTGERICHT

 VraagWijzer staat  
 voor iedereen klaar!

Toch zijn er ook veel situaties waarbij 
het nodig is vanuit de hulpverlening 
zélf actief het contact te zoeken met 
mensen in probleemsituaties. Bij-
voorbeeld wanneer er sprake is van 
burenoverlast of door andere hulp-
verleners wordt gesignaleerd dat er 
sprake is van ernstige problemen 
‘achter de voordeur’. Regelmatig 
gaan maatschappelijk werkers of ou-
derenadviseurs dan op huisbezoek.

SMDC biedt 
dienstverlening op maat
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Outreachende hulpverlening is het gevraagd of 
ongevraagd hulp bieden aan de meest kwetsbare en 
moeilijkst bereikbare groep mensen met problemen. 
Vaak ontkennen deze mensen dat ze hulp nodig 
hebben en lijken ze ongemotiveerd. De vraag om hulp 
komt meestal niet van henzelf, maar van mensen om 
hen heen. Zij maken zich zorgen over de cliënt en 

Marjolijn Masselink, portefeuille-
houder Welzijn deelgemeente 
Rotterdam Centrum:

“Als bestuurder van de deelgemeente Rotterdam 
Centrum wil ik het beste voor de bewoners van 
het Centrum. Ook de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Centrum wil het beste voor de 
bewoners van het centrumgebied. Een mooie basis 
voor een bloeiende relatie tussen de deelgemeen-
te als opdrachtgever en SMDC als opdrachtnemer!
Maar net als in een liefdesrelatie moet er af en 
toe flink gediscussieerd worden over wat je allebei 
wilt. Moeten de vuile sokken nou juist onder het 
bed of in de wasmand? Moet het kruidenrekje 
gesorteerd worden op kleur of op alfabet? Moet 
het dopje van de tandpasta naast de tube liggen of 
er juist opgedraaid worden?
De realisatie van twee Vraagwijzerloketten in het 
Centrum was net als dat dopje van de tube tand-
pasta geen reden om aan scheiding te denken. 
Met de wederzijdse liefde tussen deelgemeente en 
SMDC zat het wel goed, maar wel was er aan-
leiding om een aantal keren hard met de deuren 
te slaan. Om vervolgens gezamenlijk te werken 
aan een uitspraak van de deelraad om met de 
voorschriften van de GGD twee loketten te organi-
seren. Twee loketten die bereikbaar zijn voor alle 
bewoners van het Centrum en die alle benodigde 
deskundigheid onder handbereik hebben.
Vol trots kan ik op verjaardagen en in vergaderin-
gen melden dat wij in het Centrum inmiddels twee 
florerende Vraagwijzerloketten hebben, die goed 
bezocht worden door de bewoners en die een ver-
gelijking met de loketten in andere deelgemeenten 
goed kunnen doorstaan.”

kloppen bij de hulpverlening aan.
Zowel maatschappelijk werkers als ouderenadviseurs 
hanteren outreachende hulpverlening als specifieke 
hulpverleningsvorm. De ouderenadviseurs hanteren 
deze werkwijze bijvoorbeeld in het project sociaal 
isolement (zie elders in dit verslag).
Bij het maatschappelijk werk is het outreachend wer-

Outreachende 
hulpverlening

“Met de wederzijdse liefde 
tussen deelgemeente en 
SMDC zat het wel goed”



analyseren. De maatschappelijk werker schakelt  
haar collega van de schuldhulpverlening in.  
De volgende keer zullen zij samen op huisbezoek 
gaan. Tijdens het volgende huisbezoek kan zij meer 
ingaan op de situatie met betrekking tot de oudste 
kinderen met als doel ook voor hen juiste hulp te 
zoeken. 
Zij blijft het gezin volgen en ze meldt aan de Vraag-
Wijzerconsulent dat het gezin nu in behandeling is. 

Outreachend	werken	is:	vasthouden	en	volgen! 
Gedurende het verdere hulpverleningstraject blijkt 
dat de vader niet te motiveren is om mee te werken. 
Hij is slechts éénmaal aanwezig bij de vervolgafspra-
ken met de schuldhulpverlener. Deze kan door de 
afwezigheid van vader niet verder werken. Ze maakt 
zich grote zorgen over de oplopende schulden en 
de dreigende huisuitzetting. Ze neemt contact op 
met de outreachend maatschappelijk werker. Deze 
neemt het signaal van de schuldhulpverlener mee 
terug naar het LZN en daar wordt besloten om DOSA 
(Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak) in 
te schakelen vanwege de zorgen die er inmiddels ook 
om de kinderen zijn. 
De DOSA schakelt een gezinscoach in die het gezin 
verder zal begeleiden. 
Het gezin blijft gevolgd worden in het LZN en de 
outreachend maatschappelijk werker kan deze cases 
nu afsluiten.

Samenwerken binnen netwerken
De outreachend maatschappelijk werker participeert in 
het Lokaal Zorg Netwerk (LZN) en in het Lokaal Team 
Huiselijk Geweld Centrum (LTHG). Bij deze platforms 

komen de meldingen over huiselijk geweld of andere 
zorgen binnen. De outreachend medewerker onderneemt 
op verzoek van de coördinator van deze teams actie door 
contact op te nemen met de persoon of het gezin over 
wie de melding gaat. In verband met de veiligheid wordt 
er vaak samen met een collega op huisbezoek gegaan. 

huisbezoek gaat. Na een aantal pogingen waarop de 
deur gesloten bleef komen ze toch binnen.
Tijdens dit huisbezoek treffen zij een gezin aan met 
4 kinderen. De twee oudste kinderen van rond de 20 
jaar blijken beiden een verstandelijke beperking te 
hebben. De een ligt de hele dag op een matras in zijn 
kamer, de ander zit in de huiskamer en wacht op een 
oproep voor speciaal onderwijs. De andere, jongere, 
kinderen gaan naar school. Tijdens het huisbezoek is 
de vader niet aanwezig. Via haar jongere kinderen kon 
moeder aangeven dat er grote schulden zijn en zij niet 
weet hoe dit op te lossen. Moeder wil wel hulp bij het 
oplossen van haar schulden.

Outreachend	werken	is:	handelen	en	doen!
De situatie in het gezin lijkt complex te zijn en er is 
meer contact nodig om de situatie goed te kunnen 

ken vooral gekoppeld aan het project Aanpak Huiselijk 
Geweld. Twee speciaal opgeleide medewerksters 
zorgden er de afgelopen twee jaar voor dat er hulp in 
gang werd gezet bij meldingen van huiselijk geweld 
of andere signalen over zorgelijke situaties achter de 
voordeur.
Bij outreachend werken kan er soms ook sprake zijn 
van het (tijdelijk) overnemen van de verantwoordelijk-
heid van de cliënt om ervoor te zorgen dat er toch hulp 
wordt ingezet. De outreachende hulpverleners werken 
nauw en veel samen met scholen, politie, huisartsen 
en anderen. Hierdoor wordt de beschikbare informatie 
en hulp gebundeld en de hulpverlening om de cliënt 
heen goed georganiseerd. 

Voorbeeld uit de praktijk 

Outreachend	werken	is:	ingaan	op	signalen!	
Eén van de VraagWijzerconsulenten maakt zich zorgen 
over twee kinderen die regelmatig met papieren over 
financiën met betrekking tot schulden en deurwaar-
ders bij de VraagWijzer komen.
Op de vraag of de ouders zelf willen komen geven 
de ouders geen gehoor. De consulente vermoedt dat 
er meer problemen spelen. Op haar verzoek gaat de 
outreachend maatschappelijk werker aan het werk. 

Outreachend	werken	is:	er	op	af! 
In eerste instantie bespreekt zij de situatie in het 
Lokaal ZorgNetWerk (LZN). Het gezin blijkt niet 
bekend te zijn bij andere hulpverleners en er wordt 
afgesproken dat de maatschappelijk werker samen 
met de coördinator van het CJG (Centrum voor Jeugd 
en Gezin) zo snel mogelijk diezelfde week nog op 
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VraagWijzer*

Maatschappelijk
 werk

Schoolmaatschappelijk
 werk**

Ouderenwerk

Mantelzorgondersteuning

aantal cliënten
aantal cliëntcontacten

Leeftijd cliënten
4-18 
18-55
55-80
80 en ouder
onbekend

Land van herkomst
autochtoon
allochtoon
onbekend

Suriname
Kaap-Verdië
Marokko
Turkije
overig

Woonwijk cliënt
Oude Westen
Stadsdriehoek
Cool
overig
onbekend

502 409 253 885 205 389 2643
12367 5763 1722 3823 739 2924 27338

   253    253
141 300  17 61 6 525
117 81  413 63 178 852
35    421 6 193 655
207 27  34 75 12 355
502 409 253 885 205 389 2643

198 149  572 69 335 1323
194 254  307 82 54 891
110 6 253 6 54  429
502 409 253 885 205 389 2643

11  77  90 10 15 203
6  41  21   68
61  57  52 36 4 210
22  30  71 18  141
94  49  73 18 35 269
194 254  307 82 54 891

358 265  340 60 77 1100
80  65  229 28 196 598
33  40  211 19 108 411
  39  29 8 8 84
31   253 76 90  450
502 409 253 885 205 389 2643

* Alle VraagWijzer cijfers zijn 

 gebaseerd op het aantal 

 cliënten waar een dossier van 

 is aangemaakt, dit geeft niet 

 het totale aantal cliënten weer.

** Schoolmaatschappelijk werk 

 registreert per school, niet 

 per wijk

Hulpdienst

Totaal

Bijlage
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