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Webversie

Adviespunt scheiden, kind en ouderschap
Het adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap (hierna: SKO) richt zich specifiek op scheidingen
en relatie beëindiging waar kinderen bij betrokken zijn. Het adviespunt geeft informatie en advies
aan ouders met als doel zo vroeg mogelijk negatieve effecten te voorkomen van scheiding of
relatie beëindiging.

Waarom deze samenwerkingsafspraken?
Sterk Papendrecht en het adviespunt SKO willen ouders die te maken krijgen met een scheiding
of relatie beëindiging op neutraal terrein, onafhankelijk, informatie en advies geven door middel
van een spreekuur. Bij dit spreekuur kunnen behalve ouders ook stiefouders, opa’s en oma’s en
kinderen terecht met vragen voor, tijdens en na de scheiding. Zij kunnen zelfstandig en anoniem
een afspraak maken of om een terugbelafspraak vragen.
Het spreekuur op afspraak wordt bemand door de teamleden van het adviespunt SKO. Als er
inwoners op het spreekuur komen die meer nodig hebben dan informatie of advies willen we
deze ouders ‘warm’ doorgeleiden naar Sterk Papendrecht. Door een warme doorgeleiding
hopen we de kans te verhogen dat ouders verdere ondersteuning of hulp vragen en helpen we
voorkomen dat scheidingen escaleren.

LEES MEER OVER HET
ADVIESPUNT SKO

Zorgdomein
Sinds 1 april kunnen Papendrechtse huisartsen verwijzingen naar het jeugdteam en naar de
praktijkondersteuner GGZ Kind en Jeugd van Sterk Papendrecht via Zorgdomein doen.
Huisartsen gebruiken Zorgdomein breed voor verwijzingen. Het is voor hen dus een vooruitgang
dat zij ook ons via deze route kunnen benaderen.
De verwijzingen voor het jeugdteam komen terecht bij de bureaudienst van het jeugdteam en
worden daarmee dagelijks gezien. Het jeugdteam zal via Zorgdomein terug rapporteren bij
oppakken en afsluiten van de betrokkenheid.
Wij hopen met deze ontwikkelingen de samenwerking rond de zorg voor kwetsbare kinderen en
jeugdigen te verbeteren!

Samenwerking praktijkondersteuners GGZ Kind en Jeugd en Sterk Papendrecht
Al sinds 2017 kan iedere huisartsenpraktijk in de gemeente Papendrecht een beroep doen op de inzet van
de Praktijkondersteuner Huisarts GGZ Kind & Jeugd (POH Jeugd).
In 2021 zetten we een vervolgstap om de verbinding met Sterk Papendrecht en beslissen over de inzet van
tweedelijnszorg te verbeteren. Hiervoor is Sarah de Vos, gedragswetenschapper van het jeugdteam,
aangewezen om als verbindingsofficier op te treden. Sarah bespreekt met de bij de praktijken betrokken
POH’ers, Dewi Kooren en Ilse Fokker, de casuïstiek om te bepalen over de meest passende inzet van zorg
en of het jeugdteam van toegevoegde waarde kan zijn. Het kan ook voorkomen dat er wordt besloten dat

Sarah de zaak overneemt om als POH’er op te treden in samenwerking met het jeugdteam. Wij hopen met
deze ontwikkeling de samenwerking ronde de zorg voor kwetsbare kinderen en jeugdigen te verbeteren.

Autisme-specialist binnen Sterk Papendrecht
Sinds 1 januari 2021 is een autisme-specialist toegevoegd aan team jeugd van Sterk
Papendrecht. Vragen van ouders over omgaan met een kind met autisme en ook psychoeducatie aan kinderen zelf kunnen door deze collega opgepakt worden. Dit past in de
beweging van jeugdhulp naar de voorkant waarin we kijken naar het aanbieden van meer
ambulante ondersteuning vanuit het lokale team. Ondersteuning bij autisme is een
veelvoorkomende vraag in ons team, dus we zijn blij dat we hier nu meer zelf in kunnen
doen.

Wethouder Corine Verver reikt magazines uit
Wethouder Corine Verver reikte donderdag 3 juni 2021 magazines over jonge
mantelzorgers uit aan leerlingen van groep 7 en 8 van de Prins Florisschool. Zij deed dit
samen met jonge mantelzorger Menno. De magazines zijn bedoeld om bewustwording te
creëren onder jongeren en hun ouders over wat het betekent om jonge mantelzorger te zijn.
In elke klas zitten gemiddeld 5 jonge mantelzorgers en daarom is het dé plek om hen te
bereiken en indien nodig ondersteuning te bieden.
Corine Verver: ‘Wij doen er alles aan om deze onzichtbare groep een gezicht te geven. Dat
verdienen deze jongeren. Want wat zij doen, is echt bijzonder. Wij hopen dat we door onze
inspanningen steeds meer jongeren in beeld krijgen, en op deze manier met hen in contact
kunnen komen en gepaste ondersteuning te kunnen bieden waar nodig.
Jonge mantelzorgers zorgen voor een gezinslid die extra zorg nodig heeft. Zij realiseren
zich zelden dat het heel bijzonder is wat ze doen. Ze vinden het vanzelfsprekend om de
bijbehorende zorgtaken uit te voeren. De meeste mantelzorgers kunnen deze taken goed
aan, echter zien wij ook dat sommige overvraagd worden. Het is voor hen van belang dat zij
gezien en gesteund worden. Hier speelt Sterk Papendrecht, in samenwerking met de
gemeente, een grote rol in. Samen zorgen zij dat deze onzichtbare groep een steeds
duidelijker gezicht krijgt en door middel van persoonlijke aandacht of in de vorm van
cursussen/trainingen de ondersteuning krijgen die zij verdienen. Hiermee proberen wij te
voorkomen dat deze jongeren op latere leeftijd in de problemen komen als gevolge van het
opgroeien in een complexe zorgsituatie.
Jonge mantelzorger ontvangen cadeautje
Om de jonge mantelzorgers in Papendrecht extra in het zonnetje te zetten tijdens de Week
van de Jonge Mantelzorger, kunnen zij zich aanmelden tot 30 juni voor een cadeautje.
Hiermee kan je van je huiskamer een echte thuisbioscoop maken! Ze kunnen zich
aanmelden door een mailtje te sturen naar mantelzorg@sterkpapendrecht.nl (met
goedkeuring van ouders als ze jonger zijn dan 18 jaar). Wij schrijven hen dan in bij Sterk
Papendrecht en houden hen op de hoogte van leuke activiteiten en nieuwtjes.

Zonnige NLDoet in Papendrecht
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei hebben zowel vaste vrijwilligers als vrijwilligers-voor-ééndag, samen veel klussen opgepakt en van NLdoet 2021 een gezellige dag gemaakt. Bij 12
maatschappelijke organisaties is hard gewerkt: isoleren, schilderen, schoonmaken,
tuinonderhoud, werken in het voedselbos, een schelpenpad aanleggen in de beleeftuin en
het aanbrengen van BIJ-vriendelijke voorzieningen in het Slobbengors.
Dit jaar zijn met name veel buitenklussen gedaan. ‘Dat had natuurlijk alles te maken met
corona’, aldus Janny Nijstad van het Vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht. ‘De
maatregelen vormden een extra uitdaging voor de deelnemende organisaties, want de
activiteiten moesten voor iedereen veilig kunnen plaatsvinden. Fijn om te zien dat hier zo
goed rekening mee gehouden is. We zijn blij dat NLdoet op deze manier dit jaar wel door
kon gaan’.
Onder alle vrijwilligers die op de been waren, was ook het college van burgemeester en
wethouders van de partij. Zij hebben bij Speeltuin De Zonnebloem en de Volksuniversiteit
geholpen met schoonmaak-, opruim- en onderhoudswerkzaamheden. Wethouder Jansen
werd zelfs op twee dagen gespot met opgerolde mouwen. NLdoet leent zich er bijzonder
goed voor om samen met collega’s of familieleden de handen uit de mouwen te steken.
Eigenlijk een soort teambuilding ‘je leert je collega’s beter kennen onder het poetsen en je
hebt veel plezier tegelijkertijd’ volgens Joanna van Vuuren, beleidsmedewerker MO bij de
gemeente die vier collega’s meenam. In het Odensehuis waren maar liefst negen nieuwe
vrijwilligers-voor-één-dag aan de slag, naast alle mensen die er al regelmatig een handje
uitsteken. Bij Eline en Annemarie van BijBosshardt hebben zich vier nieuwe vrijwilligers
gemeld om mee te helpen met de high-tea voor buurtbewoners. Ook de overige
organisaties waren erg blij met de opkomst en hulp tijdens deze zonnige NLdoet-dagen.
Hoewel er ook een aantal organisaties zijn die het vanwege corona nu nog niet aandurfden
om mee te doen kan er toch gesproken worden van een succesvolle dag. Weer te ervaren
wat iedereen door de coronamaatregelen al zolang heeft gemist, namelijk andere mensen
ontmoeten en samen een activiteit uitvoeren. Mooi is dat volgens Janny. ‘We bedanken alle
vrijwilligers, organisaties en burgemeester en wethouders voor hun enthousiaste inzet. Wie
terug wil kijken naar een overzicht van NLdoet 2021, RTV Papendrecht heeft een mooie
reportage gemaakt’.

Vrijwilligerswerk is er in allerlei soorten en maten en voor elke leeftijd, van een incidentele
klus tot structurele werkzaamheden. Heb je ook belangstelling voor vrijwilligerswerk? Kijk
op www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl voor meer informatie en vacatures. Of neem contact
op met Janny of Judith: T. 078-6154741 of E. vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl

Ben jij Geldfit?

Zijn uw inkomsten en uitgaven niet in balans of heeft u moeite uw administratie op orde te
houden? Dan bestaat de kans dat u het overzicht verliest. Om financiële problemen te
voorkomen en uw situatie om te buigen naar een positieve financiële huishouding, kan
Sterk Papendrecht u een steuntje in de rug geven. Door uw situatie samen met de Sociaal
Raadslieden in beeld te brengen, tips te geven op het gebied van kortingen en toeslagen en
eventueel door een schuldhulpmaatje of andere vormen van schuldhulp in te schakelen.
Benieuwd naar hoe financieel fit u bent? Doe dan eenvoudig en snel de test op
www.geldfit.nl/test.

Behoeften van vrijwilligersorganisaties
Op welke manier wil je als vrijwilligersorganisatie eigenlijk ondersteund worden? En
waarmee? Wat heeft een Vrijwilligerspunt te bieden? In februari van dit jaar deed het
Vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht een onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte
onder vrijwilligersorganisaties in Papendrecht. Van de 131 aangeschreven personen heeft

ruim 50% opvolging gegeven aan de oproep.
Behoefteonderzoek
In de gemeente Papendrecht zijn ruim 150 maatschappelijke organisaties en
sportverenigingen actief die gebruikmaken van de inzet van vrijwilligers. Deze organisaties
bevinden zich in de sectoren sport, natuur, cultuur, welzijn en zorg. Ook in scholen, kerken
en bij de gemeente zijn vrijwilligers werkzaam. Om te achterhalen of het huidige en
toekomstige aanbod van het Vrijwilligerspunt aansluit op de behoeften van
vrijwilligersorganisaties heeft het Vrijwilligerspunt een behoefteonderzoek laten uitvoeren.
De resultaten van het behoefteonderzoek helpen het Vrijwilligerspunt om de ondersteuning
die zij bieden in te vullen of aan te passen aan de behoeften van vrijwilligersorganisaties.
Resultaten
Het Vrijwilligerspunt is blij met de resultaten uit het onderzoek. Het onderzoek geeft
concrete handvatten om de ondersteuning beter te laten aansluiten bij de behoeften in de
praktijk. De informatie op de website/kennisbank wordt aangepast en aangevuld en via de
meest gebruikte mediakanalen verspreid aan de achterban. Thema’s die veel belangstelling
hebben worden aangegrepen om in de komende 2 jaar workshops en themabijeenkomsten
over te organiseren. Verbindingen in het ‘vrijwilligerswerknetwerk’ worden gelegd op basis
van doelgroep- en sectorindeling. Kortom met de informatie, conclusies en aanbevelingen
uit dit behoefteonderzoek kan Vrijwilligerspunt Papendrecht de inzet beter en doeltreffender
afstemmen op de vragen en behoeften die leven in Papendrecht, met betrekking tot
vrijwillige inzet.
Wil je het eindrapport van dit behoefteonderzoek ook lezen? Je vindt het in de kennisbank
op de website van het Vrijwilligerspunt onder de button 'Sterk Papendrecht - vrijwillig voor
elkaar'.

Juliana is 33 lentes jong. Sinds 2 april is zij werkzaam als jeugdprofessional in het
jeugdteam van Sterk Papendrecht. Jaren geleden is zij begonnen op het MBO sociaal
maatschappelijk dienstverlening op het ROC in Amsterdam. De plaats waar zij geboren en
getogen is. Momenteel woont zij in de omgeving van Rotterdam. Na de opleiding op het
ROC heeft zij 2 jaar als ambulant hulpverlener gewerkt bij stichting ‘De Volksbond’ in
Amsterdam. Echter zocht zij meer uitdaging en begon aan de opleiding pedagogiek. Na de
opleiding wilde zij iets doen waar ze niet bekend mee was en ging voor de uitdagende baan
als jeugdbeschermer bij ’t Leger des Heils in Rotterdam. Zij ontdekte dat ze het voeren van
regie leuk vond maar ook dat het gedwongen kader niet bij mij paste. Zodoende is zij bij
Sterk Papendrecht terecht gekomen waar ze met veel plezier aan een nieuw avontuur
is begonnen! Naast haar werk volgt ze ook een opleiding tot holistische therapeut
Janou het Lam is 23 jaar en woont in een klein gezellig dorpje in de gemeente Utrecht. Na
een langere tijd te hebben gereisd en aan de andere kant van de wereld te hebben
gewoond, is zij sinds een jaar werkzaam voor stichting jeugdteams ZHZ. Haar grootste
affiniteit als jeugdprofessional ligt bij het uitvoeren van casusregie en veiligheidscasussen.
Sarah de Vos is 30 jaar en woont in Utrecht. Zij heeft Bewegingswetenschappen en
Klinische Neuropsychologie gestudeerd. Sinds januari is zij werkzaam als
gedragswetenschapper en POH GGZ Jeugd bij Sterk Papendrecht. Daarvoor heeft zij een

aantal maanden in Alblasserdam als POH GGZ Jeugd gewerkt en in het crisisteam van
Veilig Thuis HM.
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