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Aangenaam…
 

 Dit is het eerste jaarbericht van Noordermaat dat niet specifiek is geschreven als 

verantwoording naar de subsidieverstrekkers, maar als een publieksvriendelijk document 

met een beschrijving van de highlights van ons werk. De gemeenten hebben een jaarverslag 

ontvangen met een uitgebreid overzicht van de door Noordermaat uitgevoerde activiteiten.

 In dit jaarbericht schetsen wij actuele ontwikkelingen, zoals het ontstaan van sociale 

buurt- en wijkteams met zogenaamde T-shaped professionals, onder het motto:

Eén gezin ,  één p lan,  één reg is seur.

 Ook de start van Hulp Online Noord per 1 januari 2013, waarvoor in 2012 de voor-

bereidingen hebben plaatsgevonden, wordt beschreven. Daarnaast wordt onder andere 

de nieuwe huisstijl van Noordermaat middels een interview met de vormgever en een 

collage van communicatieuitingen voor het voetlicht gebracht.

 Tot slot volgt een korte vooruitblik op 2013 en 2014: 

jaren waarin voor Noordermaat veel gaat veranderen.

 Ik wens u veel leesplezier.

Peter  Elmont

di rec t eur-bes tuurder 

Noordermaat
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Trends  en ontwikkel ingen

 Noordermaat merkt dat het uitvoerend werk verandert. In deze tijd van bezuinigingen en 

decentralisaties van rijkstaken naar de gemeenten (Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ) is 

een andere manier van werken nodig. Voor Noordermaat betekent dit dat er meer en meer 

integraal gewerkt gaat worden vanuit sociale teams. 

T-shaped pro fes s ional

 De medewerkers van het sociale team brengen elk hun specialisme in (maatschappelijk 

werk, opbouwwerk, ouderenwerk, jongerenwerk), delen kennis met anderen en worden 

generalisten die breed inzetbaar zijn. Dit is in lijn met het model van de T-shaped professional.

De T-shaped professional is:

 »  generalist aan de voordeur

 »  specialist in het team

 »  breed inzetbaar

 »  en deelt kennis met anderen

Team van T-shaped profess ionals
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Generalist Generalist GeneralistGeneralist

A B C D

 Noordermaat heeft het initiatief genomen om de Hanzehogeschool Groningen te 

benaderen om een training op maat aan te bieden voor de eigen medewerkers en die van 

collegaorganisaties. De werkwijze generalistische T-shaped professional stond hierbij 

centraal.



 Noordermaat werkt met name met generalistische, breed inzetbare en HBO-opgeleide 

medewerkers. Zij zijn onderdeel van de nieuwe sociale wijk- en buurtteams. Daarnaast 

heeft Noordermaat een aantal gespecialiseerde medewerkers op het gebied van onder 

andere crisishulpverlening, huiselijk geweld, schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk 

en jeugdhulpverlening. De functies die medewerkers vervullen zijn mede afhankelijk 

van de keuzes die gemaakt worden rond de doorontwikkeling van het CJG en het 

schoolmaatschappelijk werk.

De trainingen zijn goed verlopen. Mijn collega en ik hebben samen negen groepen 
getraind. In de training hebben de deelnemers stilgestaan bij de implementatie van 
de nieuwe werkwijze in hun dagelijks handelen. Zij hebben de andere deelnemende 
beroepsgroepen en organisaties beter leren kennen om te weten waar ze bepaalde kennis 
kunnen halen en verdergaande allianties gesmeed kunnen worden. Daarnaast hebben 
ze grenzen verlegd en hebben zich bereid getoond taken op zich te nemen die in eerste 
instantie niet bij hun functie passen om zo meer generalistisch te werk te kunnen gaan. 
Ze hebben meer zicht op de kracht van informele netwerken en hoe deze kunnen worden 
ingezet bij de participatie van de betreffende burger. Er is hard gewerkt en opvallend 
was dat bijna iedereen geïnspireerd de cursus verliet.

Int er v iew:

Char lot t e  Wekker

Charlotte is onderzoeker, senior lecturer en trainer van professionals en management op het 

gebied van social werk/maatschappelijk werk en CJG bij Hanzehogeschool Groningen.



Onts taan p i lot s :  werken in  buur t en en wi jken

 In het werkgebied van Noordermaat ontstaan pilots in buurten en 

wijken waar geëxperimenteerd wordt met verschillende vormen van 

werken en verschillende samenstellingen van sociale teams. Aandacht 

is er ook voor het verbreden van de toegang tot sociale voorzieningen, 

bijvoorbeeld op het terrein van zorg, welzijn, werk en inkomen.  

In Haren en Noordenveld is in 2012 gestart met pilots. In Assen, 

Midden-Drenthe, Tynaarlo en Aa en Hunze gebeurt dit naar verwachting 

in 2013.

 De pilots zijn vaak verschillend van opzet. Vanuit de WMO en Welzijn 

Nieuwe Stijl is er een gewenste beweging, waarbij medewerkers 

generalisten worden die preventief werken in buurten en wijken om 

daarmee duurdere zorg te voorkomen. 

Meedoen en ze l f r edzaamheid

 Participatie staat hoog in het vaandel. ‘Iedereen telt mee en doet 

mee’ staat in vele beleidsstukken beschreven. Het doel is een grotere 

betrokkenheid in dorpen, buurten en wijken, met een grotere inzet van 

vrijwilligers, mantelzorgers en familie. Van mensen wordt verwacht dat 

zij problemen eerst met behulp van hun eigen netwerk proberen op te 

lossen (zorg voor zichzelf en voor elkaar). Professionele hulpverleners 

kunnen dit ondersteunen door vragen te verhelderen en samen 

met het netwerk te zoeken naar mogelijke oplossingen. Zij bekijken 

ook in hoeverre collectieve voorzieningen kunnen bijdragen aan de 

oplossing van het probleem. Pas wanneer dit niet lukt komt de duurdere 

specialistische hulpverlener in beeld. 



Eén gezin ,  één p lan,  één reg is seur

Nazorg Pro jec t  X

 Project X heeft een behoorlijke impact (gehad) op de inwoners van Haren. 

Maatschappelijk werkers van Noordermaat hebben nazorg verleend aan slachtoffers. 

Daarnaast hebben medewerkers van Noordermaat informatie gegeven tijdens 

informatieavonden over de verwerking van een dergelijke heftige gebeurtenis.  

Gemeenten en hulpverlenende instanties schakelen de medewerkers van Noordermaat 

vaker in voor het verlenen van nazorg wanneer zich een crisis of ramp voordoet. 

Voor de officiële start van het buurtteam Lariks-Pittelo waren we al een paar maanden 
bezig. We zochten vormen voor samenwerking, werkoverleg, casuïstiekbespreking en 
het delen van informatie. Gezamenlijk hebben we trainingen gevolgd, zoals die van de 
T-shaped professional bij de Hanzehogeschool, eentje over sociale netwerk strategieën, 
eigen kracht en het sociale netwerk en de training Buurtteams van Movisie. Voor ons, 
als maatschappelijk werkers, is de manier van werken wel iets anders aan het worden. 
We gaan er als generalist nu meer op af, meer op huisbezoek en gaan meer uit van de 
eigen kracht van cliënten en hun netwerk.

22 juni 2013 was de officiële start. De samenwerking in het buurtteam gaat goed. Het is 
prettig werken en er is duidelijk een teamgevoel. We willen het echt samen neerzetten! 
Gezamenlijk hebben we de benodigde competenties in huis en we vullen elkaar aan 
vanuit onze verschillende achtergronden.

Het is de bedoeling dat de buurtwerker er gedurende een traject voor de buurtbewoner 
is. De buurtwerker is de casemanager in de hulpverlening. Buurtbewoners komen eerst 
bij de buurtwerker en is er meer nodig, dan halen we er specialisten bij.  
De buurtwerker blijft het in de gaten houden en zorgt er als een goede regisseur voor 
dat alles naar wens blijft verlopen. Dit blijft zo totdat de buurtbewoner op eigen kracht 
verder kan, al dan niet met hulp van het sociale netwerk.

Int er v iew:

Hi lko Hoekman

Hilko is buurtwerker buurtteam Lariks-Pittelo te Assen



Discr iminat iemeldpunt

 Nieuw is het discriminatiemeldpunt in Leek waar mensen terecht 

kunnen met klachten over discriminatie. De komende tijd wordt het 

meldpunt uitgebreid naar de gemeenten Grootegast en Zuidhorn.

Jeugd

 Ook rond de decentralisatie jeugd per 1 januari 2015 is veel in 

beweging. Zowel in Groningen (Routekaart Transitie Jeugdzorg) als in 

Drenthe (vanuit de Drentse pilot Jeugd) zijn visiestukken tot stand 

gekomen waarbij ook weer een rol is weggelegd voor generalisten aan 

de voorkant en meer specialistische zorg aan de achterkant. Centrale 

vraag daarbij is hoe de toegangstaken van de huidige Bureau’s 

Jeugdzorg moeten indalen in de lokale CJG-structuren, waarbij ook 

nieuwe structuren mogelijk zijn. Noordermaat is hier als partner binnen 

het CJG actief bij betrokken.



2012 in  c i j fer s

Door s t room 

Problemat iek  b i j  a f s lu i t ing

Uit voorgaand jaar

Nieuw in deze periode

Productie

Afgesloten in deze periode

Naar volgend jaar

Familierelatie

Financiën

Gezondheid

Huiselijk geweld

Identiteit

Opvoeding

Partnerrelatie

Verwerking

Overige

1258

1279

3646

3243

4904

4522

3625

3371

1279

1151

486

456

658

553

266

231

231

252

422

404

386

416

290

267

227

209

659

583

2011

2012
In de tabel wordt de eerste problematiek aangegeven tijdens het hulpverleningstraject per dossier

Aantal dossiers, in een dossier kan het gaan om een enkele persoon of meerdere personen



Gekwali f ic eerde medewerker s

 Bij Noordermaat werken 80 gemotiveerde, hoog opgeleide, gekwalificeerde medewerkers. 

Zij werken constant aan het op peil houden van hun kennis en vaardigheden. Daarom 

nemen zij deel aan bijscholingen, supervisie, congressen, lezingen en symposia en 

loopbaangerichte scholing. Zo hebben zij bijvoorbeeld de scholingen Positief opvoeden 

Drenthe, Meldcode, omgaan met agressie en Welzijn Nieuwe Stijl bij de Hanzehogeschool 

Groningen gevolgd. Noordermaat ontwikkelt ook eigen cursus- en trainingsmateriaal en 

geeft trainingen aan professionals die hier gebruik van maken.

Verhouding medewerker s  Noordermaat

Directeur-bestuurder

Teammanagers

P&O-medewerkers

Communicatie en PR-medewerker

Accommodatiebeheerder en ICT-medewerker

Balie- en secretariaatmedewerkers

Professionals (maatschappelijk werkers, medewerkers Vrijwilligerscentrale)

1

3

2

1

1

5

66

Werkbegeleider1

Beleidsmedewerker1

Het overgrote deel bestaat uit deeltijdfuncties



Hulp Online Noord

 Om mensen vanuit huis, snel en dichtbij, zonder drempels, hulp te kunnen geven 

zijn Noordermaat, de Tintengroep en de MJD gestart met de voorbereidingen van 

Hulp Online Noord. In januari 2013 is deze vorm van hulpverlening beschikbaar 

gekomen voor de inwoners in het werkgebied van de deelnemende organisaties. 

Website en folder 

Hulp Online Noord

www.hulponline-noord.nl



Nieuwe huis s t i j l

 De nieuwe huisstijl laat door de veelkleurigheid zien dat Noordermaat er is voor alle 

inwoners van haar werkgebied en samen met hen werkt aan het oplossen van problemen. 

Het logo straalt samenwerking, nabijheid en beweging uit en gaat gepaard met de slogan 

Samen s t er ker.

0592 - 343 24306 - 987 654 21derk@noordermaat.nl  

Derk Fictiefdirecteur-bestuurder

Hoofdkantoor

Mr. Groen van Prinstererlaan 127

Assen

Postadres

Postbus 53

9400 ab  Assen

info@noordermaat.nl

www.noordermaat.nl

Telefoon 0592 - 343 243

Fax 0592 - 370 950

s a m e n  s t e r k e rDerk Fictiefdirecteur-bestuurder

Assen

Postadres

Wij helpen u onder andere bij 
problemen op het gebied van:

relatie & scheiding, opvoeding, angst, 
stress, f inanciën, verlies & verwerking.

derk@noordermaat.nl  

directeur-bestuurder
0592 - 343 24306 - 987 654 21derk@noordermaat.nl  

directeur-bestuurderWij helpen u onder andere bij 
problemen op het gebied van:

relatie & scheiding, opvoeding, angst, 
stress, f inanciën, verlies & verwerking.

A f s p r a k e n k a a r t j e

noordermaatnoordermaat
s a m e n  s t e r k e r

Hoofdkantoor

Mr. Groen van Prinstererlaan 127, Assen

Telefoon  0592 - 343 243 s a m e n  s t e r k e r

Lora van Dijken
Communicatie medewerkster

noordermaatnoordermaat
s a m e n  s t e r k e r

M e e r j a r e n s t r a t e g i e  2 0 1 2  -  2 0 1 4

2 0 1 2  -  2 0 1 4

O p  w
e g  n a a r  d e  n i e u w e  N o o r d e r m a a t  p r o f e s s i o n a l

info@noordermaat.nl

www.noordermaat.nl

Telefoon 0592 - 343 243

Fax 0592 - 370 950

noordermaatnoordermaatnoordermaatnoordermaatnoordermaatnoordermaat

M e e r j a r e n s t r a t e g i e  

22 00
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w e g

noordermaatnoordermaat
s a m e n  s t e r k e r

B e g r o t i n g  2 0 1 3



Jort van Ontwerpstudio Bont! is de ontwerper van de huisstijl en alle uitingen van Noordermaat

De evolutie van het logo

Als grafi sch vormgever ben ik gevraagd het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl van 
Noordermaat te ontwerpen. We hebben besproken wat Noordermaat zou willen uitstralen. 
We wilden toe naar een aansprekende huisstijl die verbindend kon werken. De gekozen 
kleuren moesten daar aan bijdragen. Na een aantal rondes van voorstellen hadden we 
het juiste gevoel nog niet helemaal te pakken. Ik las een verhaal over een zeester. Het 
ging over een opa met zijn kleinzoon op het strand. Opa pakte enkele zeesterren op die 
aangespoeld waren en bracht ze terug naar de zee. De kleinzoon vroeg waarom hij dit 
deed,’ Opa, je kunt ze toch niet allemaal redden?’ ‘Nee’, zei opa ‘maar het helpt deze wel!’. 

Dit is natuurlijk een prachtige metafoor voor wat Noordermaat doet. Je kan niet 
iedereen helpen maar voor diegene die bij ons hulp komt zoeken zullen wij onze uiterste 
best doen. De vorm van de zespotige zeester werd de basis van het huidige logo. 

Het kreeg een zachtere vorm en vrolijke kleuren, die thematisch gebruikt kunnen 
worden. De huisstijl is vrolijk en appelleert aan het gevoel ‘daar ga ik naar toe’. 
Het moet mensen een goed gevoel geven om er naar te kijken. Voor de letters is gekozen 
voor de toevoeging van de tinten paars en fuchsia. Paars is een koningskleur. 
Het straalt goedheid, gezag en betrouwbaarheid uit. Er is gekozen voor een vriendelijke, 
open, maar niet te speelse letter. 

Het logo komt pas echt tot leven binnen de rest van de huisstijl. De gelaagdheid, openheid 
en leesbaarheid van teksten staan centraal bij de uitwerking van ontwerpen. We gaan 
voor ontwerpen die laten zien dat Noordermaat kundig en professioneel is en dat je er 
een goed gevoel aan overhoudt.

Int er v iew:

Ontwerps tudio  Bont!

Jor t  Haan



317  cur s is t en volgden cur sussen en t rainingen

 In alle gemeenten in het werkgebied biedt Noordermaat 

groepswerk aan. In 2012 hebben 317 kinderen en volwas-

senen een training of cursus bij Noordermaat gevolgd. 

De sociale vaardigheidstraining Schatjes, katjes, watjes is 

vernieuwd en heet nu Powerkidzzz. Nieuw zijn de trainingen Mindfulness en 

ouderschap. De training Kinderen van gescheiden ouders blijkt zeer waardevol 

voor zowel de kinderen als de gescheiden ouders. Steeds meer gemeenten kiezen 

er voor Kinderen van gescheiden ouders door Noordermaat te laten verzorgen.

 

Gegeven cur sus sen en he t  aantal  dee lnemer s

Kinderen van gescheiden ouders

Tim en Flapoor

Mindfulness en ouderschap

Kommaarop!

Assertiviteitstraining

53

17

22

8

21

Schatjes, katjes watjes en Powerkidzzz188

Vervolg assertiviteitstraining8



Mentor4You onder  de  v leugels  van Noordermaat

 De inzet van mentoren vergroot de kansen van 

leerlingen. Zij worden krachtiger en presteren beter. 

Mentoren halen er veel voldoening uit om de leerlingen 

te helpen. Stamm was projectleider van Mentor4You, 

maar vanaf 1 januari 2013 valt de projectleiding van 

Mentor4You onder Noordermaat. Het Oranje Fonds heeft 

Noordermaat voor 2013 en 2014 overbruggingsgelden 

toegekend om Mentor4You structureel aan te kunnen bieden. Uit landelijk onderzoek 

onder mentorprojecten blijkt dat het inzetten van mentoren een besparing van 25 miljoen 

oplevert in de zorg*. Noordermaat zet zich er voor in Mentor4You verder te verbreden en 

toegankelijk te maken voor nog meer leerlingen. 

Drentse  Pare ls

 In het provinciehuis van Drenthe organiseerde Noordermaat samen met Stamm en Bureau 

Jeugdzorg de conferentie Drentse Parels. Professionals die te maken krijgen met de verander-

ingen binnen de jeugdzorg werden hiervoor uitgenodigd. De aanwezigen deelden hun ideeën 

en expertise en bundelden hun krachten. Ze presenteerden trots hun projecten en gingen 

geïnspireerd en met een groter netwerk weer naar huis. Dit initiatief krijgt een vervolg.

In eerste instantie leek Mentor4You mij geen vrijwilligerswerk, maar tijdens het 
intake-gesprek ben ik super enthousiast geworden. Sinds januari 2012 begeleid ik 
een pubermeid. Daarnaast volg ik de opleiding tot pubercoach, het mentorschap is 
een welkome aanvulling.

Ingrid, mentor bij Mentor4You

Ik snap nu hoe ik mijn huiswerk moet maken en haal hogere cijfers. Ik heb een 
praatpaal, ze helpt me ook om een oplossing te vinden. Het helpt me heel erg. Meer 
kinderen zouden dit moeten ontdekken.

Emma, leerling van het CS Vincent van Gogh

* Bron: Instituut voor sociale wetenschappen in Groningen (ISW)



Huise l i jk  geweld en huisverbod

 Noordermaat kreeg te maken met een forse toename van het aantal huiselijk 

geweldzaken. In 2011 waren 207 cliënten betrokken bij huiselijk geweld. In 2012 waren 

dit er 267. Mensen die te maken krijgen met huiselijk geweld kunnen dit rechtstreeks 

bij Noordermaat melden of via het Steunpunt Huiselijk Geweld. De medewerkers van 

Noordermaat verzorgen verlenen hulp. Ze luisteren en helpen zaken op een rijtje te zetten, 

zodat degenen die het betreft beslissingen kunnen nemen. Speciale aandacht is er voor 

de betrokken kinderen. Noordermaat verleent ook hulp wanneer huisverboden worden 

uitgevaardigd.

 In een deel van het werkgebied zet Noordermaat het specialistische I Go Team in.  

Het is de bedoeling dat het Igoteam op den duur in meerdere gemeenten gaat werken.

De samenwerking met Noordermaat is prettig.  
Het werk wordt uitgevoerd volgens de afspraken 
die we in het convenant met elkaar hebben 
afgesproken. Er is goed overleg en de medewerkers 
hebben een flexibele houding. Dit uiteraard binnen 
de mogelijkheden die zij hebben.
 
Voor 2013 vermoed ik dat het aantal meldingen met 
huiselijk geweld nog verder gaat toenemen. Het zou 
me niet verbazen als het een verdrievoudiging zou 
zijn.

Int er v iew:

Ber t  de  Wit

Bert de Wit, GGd Drenthe



 
Vr i jwi l l iger swerk ,  nut t ig  werk!

 Onderdeel van Noordermaat is de Vrijwilligerscentrale Noordermaat in Assen. Dit organi-

satieonderdeel is de schakel tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in en om Assen.

 Het Vrijwilligers Informatie Punt is eind 2012 verhuisd naar warenhuis Vanderveen in het 

centrum van Assen. Ellen ten Damme heeft opgetreden tijdens de druk bezochte opening 

van het Vrijwilligers Informatie Punt. Gelijktijdig is de toegankelijkheid vergroot naar 

vijf openingsdagen per week. Dit is mede mogelijk door de inzet van meer vrijwilligers. 

In het najaar van 2012 organiseerde de Vrijwilligerscentrale opnieuw de goed bezochte 

vrijwilligersmarkt op het Koopmansplein in Assen.

 Vrijwilligers zijn belangrijk voor 

de samenleving. Het vrijwilli-

gerswerk is fijn voor de mensen 

die het doen, maar minstens zo 

waardevol voor de organisaties 

en mensen die gebruik mogen 

maken van de diensten van vrijwil-

ligers. Noordermaat stimuleert 

vrijwilligerswerk en zet ook zelf 

vrijwilligers in. De verwachting is 

dat de vraag naar vrijwilligers zal 

toenemen. 

 In het voortgezet onderwijs maken leerlingen al kennis met vrijwilligerswerk door 

maatschappelijke stages (MaS). De verbindende schakel tussen scholen/leerlingen en 

organisaties is de MaS-makelaar van de Vrijwilligerscentrale.



Voorui tbl ik  2013 -2014

Vooruitkijkend naar 2013 kan gesteld worden dat dit voor Noordermaat als organisatie een 

belangrijk jaar is omdat:

 » Er in Assen een nieuwe welzijnsorganisatie 2.0 gevormd zal gaan worden. Een 

verkenner/onderzoeker heeft de gemeente hiertoe geadviseerd. De gemeente heeft dit 

advies overgenomen. Medewerkers van Noordermaat die over de juiste competenties 

en houding beschikken kunnen mee naar deze organisatie. Dit zal leiden tot een 

reorganisatie die grote gevolgen gaat hebben voor de organisatie Noordermaat 

en haar medewerkers; niet in de laatste plaats doordat de vorming van de nieuwe 

welzijnsorganisatie ook gepaard gaat met een flinke bezuiniging.

 » Er in 2013 gezocht zal worden naar hoe er aan de samenwerking tussen WiN (Welzijn 

in Noordenveld) en Noordermaat verder vorm en inhoud kan worden gegeven. De 

voorgenomen fusie per 1 januari 2014 is eerst geparkeerd hangende de situatie in 

Assen en de gevolgen die dat voor Noordermaat heeft en die nu nog niet volledig zijn 

te overzien.  

 » Er een nieuwe strategie (2014-2015) zal worden geformuleerd waarin de koers voor 

Noordermaat zal worden herijkt.

 » Noordermaat mede oprichter zal worden van een landelijke coöperatie I-Kracht, samen 

met de MJD en de Tintengroep uit het noorden (al verenigd in Hulp Online Noord), 

Kwadraad uit Zuid-Holland en de Lumensgroep uit Brabant. In deze coöperatie zullen 

de krachten rond online hulpverlening worden gebundeld en zal beter vorm en inhoud 

kunnen worden gegeven aan innovatie op dit terrein.

 

Zowel voor 2013 als voor 2014 is het van belang dat:

 » Medewerkers van Noordermaat in toenemende mate gebruik maken van blended 

hulpverlening; de combinatie van face to face en online contacten met cliënten.

 » Het werk zich steeds verder evolueert richting de generalist die als T-shaped 

professional acteert dichtbij de burger in dorpen, buurten en wijken, waarbij hopelijk 

ook de eerste resultaten van de diverse pilots, zeker in 2014, van belang zullen zijn.  





Samen s taan we s t erker!

Hoofdkantoor

Mr. Groen van Prinstererlaan 127

Assen

Postadres

Postbus 53

9400 ab  Assen

Telefoon 0592 - 343 243

Fax 0592 - 370 950

info@noordermaat.nl

info@vrijwilligerscentraleassen.nl

Meer informatie:

www.noordermaat.nl

www.hulponline-noord.nl

www.vrijwilligerscentraleassen.nl


