
In het afgelopen jaar heeft Vivenz veel aandacht en tijd besteed aan het 
inschrijven op de aanbesteding voor wijkteammedewerkers. We zijn blij dat 
we de opdracht gegund hebben gekregen en dat de medewerkers hun werk 
in het wijkteam ook de komende jaren kunnen voortzetten en expertises 
kunnen leveren op het gebied van algemeen- en schoolmaatschappelijk werk. 
Inwoners en professionals zijn van sociaaljuridisch advies voorzien door 
Bureau Sociaal Raadslieden. Het aantal kwetsbare gezinnen ondersteund 
door Thuisbegeleiding is gegroeid ten opzichte van 2016. Deze groei past in 
de transformatie van zwaardere specialistische zorg naar praktische onder-
steuning in de eigen leefomgeving van de inwoners. Door de inzet van de 
OGGZ-functie bereiken we moeilijk te benaderen doelgroepen zoals verwarde 
personen, inwoners met psychiatrische problematiek of verwaarlozing.

2017 stond bol van nieuwe ontwik-
kelingen. Uitbreiden, kennismaken, 
bewegen en leren. Bouwstenen die 
gezorgd hebben dat Vivenz klaar is 
voor de toekomst.  

Wij hebben 50 nieuwe medewerkers 
verwelkomd. Zij vormden voorheen 
de afdeling maatschappelijke dienst-
verlening van Rivas. Daardoor hebben 
we ook nieuwe gemeenten leren 
kennen. We zijn inmiddels actief in 17 
gemeenten waar we dagelijks steeds 
meer kunnen betekenen voor de 
inwoners. Sociale teams zijn op 
verzoek uitgebreid en verwijzers 
weten ons nog beter te vinden. 

Ook in fi nancieel opzicht is 2017 een 
goed jaar geweest. De aanbesteding 
om 15 wijkteammedewerkers in de 
BAR-regio te behouden heeft ons veel 
inspanning gekost. Maar met succes: 
de opdracht is ons gegund. We blijven 
kritisch waar maatschappelijk geld 
aan besteed wordt om zoveel mogelijk 
tijd en energie aan de inwoners te 
kunnen besteden. 
 

Vivenz: doen wat we zeggen 
en zeggen wat we doen!
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Vivenz is een organisatie voor maat-
schappelijke dienstverlening in 17 
gemeenten. Inwoners kunnen terecht 
voor professionele (kortdurende) 
ondersteuning bij problemen op het 
gebied van het persoonlijk en/of 
maatschappelijk functioneren door 
inzet van (algemeen/school) maat-
schappelijk werk, sociaal raadslieden-
werk, thuisbegeleiding, jongerenwerk, 
ervaringsdeskundigen, crisisdienst, 
mediation, video home training, 
cursussen en trainingen.

% PERSONEN WERKZAAM 2017

Alblasserdam was één van de nieuw-
komers voor Vivenz. Maatschappelijk 
werkers en onafhankelijke cliënt-
ondersteuners vanuit de gemeente 
zijn in dienst gekomen bij Vivenz en 
zetten zich samen met de gemeente 
en andere organisaties in voor 
inwoners in een (tijdelijke) kwetsbare 
positie. Er vinden in Alblasserdam 
ook vrijwilligersinitiatieven plaats, 
bijvoorbeeld de koffi  eochtend voor 
ouders ‘koffi  e met koters’.

Alblasserdam

Giessenlanden
In het afgelopen jaar hebben mede-
werkers van Vivenz integraal onder-
deel uitgemaakt van het Sociaal 
Team Giessenlanden. Hiermee was 
de expertise van het algemeen- en 
schoolmaatschappelijk werk en de 
thuisbegeleiding in het team gewaar-
borgd. Vivenz levert naast de inzet in 
de wijkteams ook maatschappelijke 
ondersteuning rondom het sociaal 
team. Er is door het maatschappelijk 
werk één traject Video Home Training 
voor Giessenlanden uitgevoerd. 
De gemeente Giessenlanden bereidt 
zich voor op de gemeentelijke fusie 
met Molenwaard in 2019. 

Albrandswaard
Vivenz medewerkers worden ingezet 
in het wijkteam en leveren expertise 
van het algemeen maatschappelijk 
werk en de openbare geestelijke 
gezondheid (OGGZ). In 2017 heeft 
Vivenz veel aandacht en tijd besteed 
aan het inschrijven op de aanbeste-
ding voor wijkteammedewerkers, 
waardoor de medewerkers hun werk 
in het wijkteam ook de komende jaren 
kunnen voortzetten. 

Door de inzet van de OGGZ-functie 
bereiken we moeilijk te benaderen 
doelgroepen zoals verwarde personen, 
inwoners met psychiatrische proble-
matiek of verwaarlozing. Ook zijn 
inwoners via Bureau Sociaal Raads-
lieden (BSR) van sociaal juridisch 
advies voorzien. Veel vragen gingen 
over schulden, inkomen, belasting 
(toeslagen) of bijstand. Kwetsbare 
gezinnen zijn door Thuisbegeleiding 
ondersteund. 
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De medewerkers van Vivenz hebben 
hun steentje bijgedragen aan het 
verkorten van de wachtlijst voor 
ondersteuning van jeugdprofessio-
nals. Zo worden jeugdigen van 
17,5 jaar en ouder aangemeld voor 
ondersteuning door het Algemeen 
Maatschappelijk Werk. Ook casussen 
waarin ouders begeleiding vragen 
bij de opvoeding van kinderen in 
een echtscheidingssituatie, worden 
door de maatschappelijk werkers 
van Vivenz opgepakt. 

Vivenz Dordrecht

Onze cliënten krijgen steeds meer te 
maken met verregaande bureaucratie 
en digitalisering. Niet makkelijk voor 
deze kwetsbare groep. Onze sociaal 
raadslieden zien dit dagelijks in de 
praktijk. Naast het (informeel) onder-
steunen van onze cliënten, zetten 
wij ons ook in voor het verminderen 
van administratieve lasten.

Wij ondersteunen onze cliënten vanuit 
de inhoud en kwaliteit. We moedigen 
onze medewerkers aan om hun 
professionele ruimte hierin te 
benutten. Opleidings budgetten zijn 
verhoogd en we investeren in de 
ontwikkeling van nieuwe functies, 
bijvoorbeeld de sociaal werker op 
MBO-niveau. Op deze wijze en in 
nauwe samen werking met de 
gemeenten en collega instellingen, 
ondersteunen we inwoners in een 
(tijdelijke) kwetsbare positie bij het 
volwaardig en zoveel mogelijk op 
eigen kracht deelnemen aan de 
samenleving. Vivenz: betrouwbaar, 
degelijk en daadkrachtig!

Anke Verkade-Bosma
Bestuurder Stichting Vivenz

Wat gebeurde in 2017 bij Vivenz?

Vivenz heeft in 2017 als partner van 
het Sociaal Wijkteam Dordrecht 
meegewerkt aan ‘de opdracht Sociale 
Wijkteams Dordrecht 2017’ om te 
komen tot 0-100 teams. Geen schot-
ten tussen de teams en één toegangs-
route voor de inwoners. Vivenz 
leverde binnen de Alliantie daarvoor 
een kwartiermaker die o.a. verant-
woordelijk was voor de implementatie 
van de integrale klantroute voor 
klanten van het voormalige Sociale 
Team en Jeugdteam. Daarnaast heeft 
Vivenz door de inzet van Bureau 
Sociaal Raadslieden, Ervaringsdes-
kundigheid en Thuisbegeleiding een 
groot aantal inwoners van Dordrecht 
ondersteund in aanvulling op, of in 
plaats van ondersteuning door 
het Sociaal Wijkteam. De afdeling 
Ervaringsdeskundigheid heeft met 
33 groepen (in totaal 312 deelnemers) 
aan herstel gewerkt. Onder andere 
door middel van de trainingen 
‘Eff ectief communiceren’, ‘Werken 
met je eigen ervaring’ en ‘Wandel-
groep Krispijn’. Als Vivenz maken we 
ons hard voor nog meer preventie in 
de wijk en maken we ons dus zorgen 
over een aantal op handen zijnde 
Dordtse bezuinigingen in 2019, zoals 
op de Thuisbegeleiding en Ervarings-
deskundigen.
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A➊ Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)

➋  Schoolmaatschappelijk Werk 

(SMW)/OK Coaches

➌ Thuisbegeleiding (TB)

➍ Bureau Sociaal Raadslieden (BSR)

➎ Ervaringsdeskundigheid (EDH)

➏ Jongerenwerk (JW)

➐ Onafhankelijke Cliëntondersteuning 

➑ Crisisdienst

➒ Trainingen / diensten op offerte

  Maatschappelijk Werk 42%
  Schoolmaatschappelijk Werk 4%
  Thuisbegeleiding 26%
  Bureau Sociaal Raadslieden  3%
  Jongerenwerk  2%
  Management  3%
  Ondersteuning  5%
  Stagiaires  3%
  Vrijwilligers  14%



LE
G

E
N

D
A➊ Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)

➋  Schoolmaatschappelijk Werk 

(SMW)/OK Coaches

➌ Thuisbegeleiding (TB)

➍ Bureau Sociaal Raadslieden (BSR)

➎ Ervaringsdeskundigheid (EDH)

➏ Jongerenwerk (JW)

➐ Onafhankelijke Cliëntondersteuning 

➑ Crisisdienst

➒ Trainingen / diensten op offerte

            Gorinchem   
De gemeente Gorinchem treft voor-
bereidingen voor het Sociaal team 
nieuwe stijl. Het huidige sociaal team 
wordt in 2018 een 0-100 team, waar-
aan naast de regievoering ook de 
uitvoerende hulpverlening wordt 
toegevoegd. Alle (school)maatschap-
pelijk werkers zullen deel gaan uitma-
ken van het Sociaal Team nieuwe stijl. 
In diverse themagroepen met mede-
werkers en leidinggevenden wordt 
hier vorm aan gegeven.

Binnen het Sociaal Team van 
Gorinchem bieden de maatschappe-
lijke werkers ook assertiviteits-
trainingen voor volwassenen. Voor 
kinderen bieden zij judoweerbaar-
heidstrainingen en KIES trainingen 
(Kind In Echtscheiding Situatie). 

Het burgerinitiatief ‘Samen één’, dat 
krachten van inwoners op het gebied 
van armoede, eenzaamheid en 
zingeving verbindt, wordt door Vivenz 
van harte ondersteund. Een aantal 
door Vivenz opgeleide ervarings-
werkers participeren hierin door 
middel van trainingen en workshops.

Leerdam
In 2017 heeft Leerdam zich voorbereid op de gemeentelijke fusie met Zederik en 
Vianen in 2019. Vivenz is één van de deelnemers van de stuurgroep Zorg, Wonen, 
Welzijn en Participatie, waar het begrip ‘omgekeerde toets’ van het Instituut voor 
Publieke Waarden is geïntroduceerd. Dit is een methodiek om situaties voor 
inwoners in een (tijdelijke) kwetsbare positie op te lossen waar, bestaande wet- 
en regelgeving tekort lijkt te schieten. Vivenz onderschrijft deze methode van 
harte en zou graag zien dat deze maatwerk aanpak ook in andere gemeenten 
wordt ingezet. Het team en leidinggevenden van het Sociaal Team zijn tijdens de 
zogeheten ‘talentmaanden’ op hun talenten getoetst (drijfverentest) met als doel 
om mensen zoveel mogelijk op hun kwaliteiten in te kunnen zetten. 
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Hardinxveld-
Giessendam
In het afgelopen jaar heeft de 
gemeente Hardinxveld-Giessendam 
voorbereidingen getroff en voor de 
toetreding tot de regio Drechtsteden 
per 1 januari 2018. Zowel de ‘oude’ 
regio als de nieuwe regio zijn voor 
Vivenz bekend. Het leveren van 
WMO-maatwerkvoorzieningen via 
de Sociale Dienst Drechtsteden is 
dan ook geen probleem. In 2017 
heeft Vivenz actief bijgedragen aan 
de doorontwikkeling van het Sociaal 
Team Hardinxveld-Giessendam. 

In het kader van de landelijke op-
dracht aan gemeenten om een lokaal 
Plan van Aanpak voor personen met 
verward gedrag op te stellen en uit te 
voeren, heeft de gemeente Hardinx-
veld-Giessendam een pilot ontworpen. 
De gemeente heeft in dat kader aan 
Vivenz gevraagd om een ‘regisseur’ te 
leveren. De pilot start in 2018. 

Lingewaal
In 2019 gaat Lingewaal samen met de 
gemeenten Geldermalsen en Neerijnen 
een nieuwe gemeente vormen met de 
naam West Betuwe. Omdat Lingewaal 
als relatief kleine gemeente tot een 
voor Vivenz onbekende regio (en 
provincie!) behoort, voeren we momen-
teel gesprekken over een mogelijke 
overdracht van onze diensten aan een 
collega maatschappelijke dienstver-
lener die ook actief is in Geldermalsen 
en Neerijnen. 

Molenwaard
In 2017 is naast  algemeen- en school-
maatschappelijk werk en thuisbegelei-
ding ook Mediation en Video Home 
Training succesvol uitgevoerd. Vivenz 
heeft in Molenwaard voor het eerst 
gezamenlijke functioneringsgesprek-
ken gevoerd met de medewerkers van 
het sociaal team, de manager van 
Vivenz en met de coördinator van het 
sociaal team. Molenwaard bereidt zich 
voor op de gemeentelijke fusie met 
Giessenlanden in 2019.

Papendrecht
Vivenz en MEE Plus zijn samenwer-
kingspartners in het sociaal domein 
van de gemeente Papendrecht; Sterk 
Papendrecht. Vivenz medewerkers 
zijn ingezet in het Sociaal Team en 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG). Hun expertise draagt bij aan 
de realisatie van een sterk (toekomst-
bestendige) lokale infrastructuur in 
het kader van het Papendrechts 
WMO- en Jeugdbeleid. 

Met betrekking tot preventie huisuitzet-
tingen (PHU) is een nieuw werkproces 
gemaakt. Het aantal ontruimingen 
is in 2017 aanzienlijk gedaald. 
Vanuit Sterk Papendrecht is een aantal 
cursussen en trainingen verzorgd 
door de medewerkers van MEE en 
Vivenz: SoVa training voor kinderen 
en volwassenen met een licht 
verstandelijke beperking, brusjes-
cursus voor jonge mantelzorgers en 
een cursus daten voor mensen met 
een beperking. Ridderkerk 

In het afgelopen jaar heeft Vivenz in 
Ridderkerk veel aandacht en tijd 
besteed aan het inschrijven op de 
aanbesteding voor wijkteammede-
werkers. Deze opdracht is ons gegund 
waardoor de medewerkers hun werk 
in het wijkteam  de komende jaren 
kunnen voortzetten.

Vivenz maakt integraal onderdeel uit 
van de wijkteams en levert ook 
maatschappelijke dienstverlening 
rondom het wijkteam. Bureau Sociaal 
Raadslieden is beschikbaar voor 
inwoners en professionals. De onder-
steuning door Thuisbegeleiding laat 
een groei zien. 

Zederik
Zederik bereidt zich voor op de 
gemeentelijke fusie met Leerdam en 
Vianen in 2019. Vivenz medewerkers 
worden ingezet in het Sociaal Team en 
leveren expertise van het algemeen 
maatschappelijk werk, het school-
maatschappelijk werk en thuisbegelei-
ding. In Zederik zijn voor het eerst 
gezamenlijke functioneringsgesprek-
ken gevoerd met de medewerkers van 
het sociaal team, de manager van 
Vivenz en met de coördinator van het 
sociaal team. Deze afstemming zorgt 
voor goede ondersteuning van de 
medewerkers in de sociale teams. 
We streven ernaar om deze werkwijze 
in alle gemeenten te hanteren. 

Zwijndrecht
Vivenz maakt integraal onderdeel uit 
van het Vivera wijkteam en het CJG in 
Zwijndrecht. In het afgelopen jaar 
heeft Vivenz samen met de andere 
partijen in het sociaal domein input 
geleverd voor de doorontwikkeling 
van beide kolommen en meegewerkt 
aan het realiseren van de doel-
stellingen binnen de 16 beleids-
thema’s die de gemeente Zwijndrecht 
heeft vastgesteld. Een organisatie-
vorm met de partners van Vivera en 
de lokale welzijnsorganisaties is 
onderzocht en gerealiseerd.  
Opvallend is dat de schoolmaatschap-
pelijk werkers aanzienlijk meer 
casussen in behandeling hebben 
gehad dan in 2016. Vivenz maakt zich 
hard voor de 0-100 beweging in 
Zwijndrecht. 
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Vianen
Vianen bereidt zich voor op de 
gemeentelijke fusie met Leerdam en 
Zederik in 2019. Vivenz wil in Vianen 
graag meer zijn dan een ‘uitzend-
bureau’. In 2017 heeft Vivenz mede-
werkers aan het Sociaal Team Vianen 
geleverd op basis van een subsidie. 
Vivenz medewerkers kunnen nu beter 
gebruik maken van de voordelen van 
een moederorganisatie. Ze hebben 
hun kennis kunnen delen door middel 
van expertisetafels en vakgenoten en 
collega’s ontmoet door deelname aan 
medewerkersbijeenkomsten. 

➊➌➑➒Hendrik Ido Ambacht
Vivenz levert naast de inzet in het Sociaal Wijkteam Ambacht ook maatschappe-
lijke dienstverlening rondom het sociaal wijkteam. Zo is er onder andere 
Bureau Sociaal Raadslieden beschikbaar. Naast advies aan inwoners, hebben 
ook professionals sociaaljuridisch advies ingewonnen. Door middel van 
Thuis begeleiding zijn in 2017 meer kwetsbare gezinnen ondersteund. Ook het 
Jongerenwerk heeft in het afgelopen jaar aanzienlijk meer jongeren bereikt, zowel 
op locatie (Baxhuis), als in de buitenruimte. De overlast in de buitenruimte is in 
het afgelopen jaar dan ook aanzienlijk verminderd. 


