
Verbindende schakel
Het eerste halfjaar van 2019 heeft MWW gewerkt 
aan een zienswijze en visie van waaruit wij een rol 
willen vervullen in het sociale domein na 2020.  Deze 
zienswijze is tot stand gekomen na dialoog en reflectie 
met gemeenten, partnerorganisaties en medewerkers. 
Naar ons idee vervult MWW een herstelgerichte taak 
uit binnen het voorliggende veld van vrij toegankelijke 
voorzieningen en het preventieve kader van de 
jeugdwet met veiligheid- en risicogerichte aandacht.
Daarmee willen wij een verbindende schakel zijn tussen 
samenleving, onafhankelijke cliëntondersteuning en de 
gemeentelijke toegang naar maatwerkvoorzieningen. 

Intern leren en ontwikkelen
Ook intern is leren en ontwikkelen het afgelopen 
half jaar het thema geweest. Medewerkers hebben 
hun professionele basisvaardigheden opgefrist 
voor wat betreft het omgaan met agressief 

gedrag, oplossingsgericht werken en veiligheid. 
Daarnaast werd gewerkt aan het verbeteren van de 
intervisievaardigheden en werd er vanuit de teams 
aangesloten bij de ontwikkeling van de wijknetwerken. 
Door een vroege werving hebben wij al in het voorjaar 
drie zeer gemotiveerde stagiaires Social Work 
gevonden die dit schooljaar ervaring opdoen in onze 
praktijk. 

In 2019 kwam de vernieuwde 
website van MWW tot bloei
Een eerste evaluatie van onze website laat een 
aantal interessante resultaten zien. De themapagina 
die het meest bezocht wordt is Geldzaken, gevolgd 
door Wonen en Ruzie & Geweld. Ook de overige 
themapagina’s worden goed bezocht, hetgeen de 
relevantie van deze themagebieden bevestigt. In de 
toekomst meten we ook of klanten zich daadwerkelijk 
geholpen voelen door het bezoek aan de website. Ook 
vrijwilligers van het informatiepunt ‘Digitale Overheid’ 
in de Zeeuwse Bibliotheek hebben uitleg gekregen over 
onze nieuwe website.

Toekomstbestendige locatie
Het eerste half jaar van 2019 is nagedacht over de 
eisen waaraan een nieuwe huisvesting per 1 januari 
2010 moet voldoen, waarmee inmiddels diverse opties 
nader onderzocht worden. Een locatie die voor MWW 
toekomstbestendig is, maar die bovenal als centraal, 
herkenbaar en breed toegankelijk wordt ervaren door 
onze cliënten.

Finus Kuijs, lid Raad van Bestuur

Voor u ligt een nieuwe versie van de halfjaarrapportage, die het 
best een tussenvorm genoemd kan worden op weg naar een 
meer resultaatgerichte manier van verantwoording afleggen. 
Een infographic met daarin de vertrouwde cijfers die laten zien 
dat MWW de prestatieafspraken nakomt. In combinatie met een 
ervaringsverhaal van een werker en inwoner. Het gaat immers om 
tellen en vertellen, waarbij cijfers en verhalen elkaar aanvullen om 
kwaliteit vast te kunnen stellen.  

Tellen en
vertellen

Voor complexe problematiek 
heb je elkaar nodig. Vanuit 
helder gedefinieerde 
maatschappelijke doelen 
komt het in de toekomst aan 
op gezamenlijk monitoren, 
leren en verbeteren.”

binnenin voor de infographic

Kijk‘De knop moest om:
ik wilde graag een
nieuwe start maken’
Zo’n twintig jaar geleden emigreerde Zarif* (55) uit Pakistan naar Nederland. Na een 
verbroken relatie in Nederland ontmoette hij in Pakistan zijn huidige vrouw. Ze besloten 
samen een leven op te bouwen en al snel raakte zijn vrouw in verwachting van hun eerste 
kindje. Zarif had al een verblijfsvergunning in Nederland en vond daar een baan. Hij wilde 
samen met zijn gezin een leven opbouwen in Nederland en zag de toekomst positief in. 
Maar een hereniging met zijn gezin ging niet zonder slag of stoot… 

Wanneer iemand bij ons 
aanklopt met een vraag 
over schulden, is er vaak 
veel meer aan de hand.”

Ik heb bijna twintig jaar 
geknokt om mijn gezin 
naar Nederland te halen, 
zonder succes.”

* Vanwege de privacy van onze cliënt maken we in dit interview 
gebruik van een fictieve naam.

Opstapelende problemen
Wanneer je een verblijfsvergunning aanvraagt in 
Nederland, krijg je te maken met allerlei wet- en 
regelgeving. Je moet een inburgeringsexamen 
doen, leert de Nederlandse taal en gaat op zoek 
naar een baan. Ook moet je belasting betalen en 
op zoek naar een geschikte woonruimte. Soms 
zie je dan door de bomen het bos niet meer. Zo 
kwam Zarif in 2007 bij Maatschappelijk Werk 
Walcheren (MWW) in beeld. Zarif: “Na een ernstig 
bedrijfsongeval raakte ik arbeidsongeschikt. Dit 
had een enorme impact op mijn leven. Ik was 
blij met mijn baan en had goede hoop dat ik 
hiermee mijn gezin op een gegeven moment naar 
Nederland kon halen. Helaas raakte ik door dit 
ongeval in de financiële problemen en stapelden 
de problemen zich op. Ondertussen speelde er 
binnen mijn gezin ook een hoop. Mijn vrouw 
zorgde in Pakistan voor onze ouders en kinderen 
en had moeite met het feit dat ik in Nederland 
woonde. Dit brak mij op een gegeven moment op. 
Ik maakte mij veel zorgen over mijn familie en onze 
toekomst.” 

Een schone lei
Niels Janssen is sociaal raadsman bij MWW. 
Sociaal raadslieden zijn gespecialiseerd in wet- en 
regelgeving en bieden ondersteuning bij sociale 
en financiële problemen. Daarnaast hebben zij ook 
een signalerende rol. Niels: “Wanneer iemand bij 
ons aanklopt met een vraag over schulden, is er 
vaak veel meer aan de hand. Zo had Zarif in eerste 
instantie vragen over gemeentelijke belastingen en 

het aanvragen van toeslagen. Toen zijn financiële 
situatie ter sprake kwam, maakten we samen een 
plan van aanpak om zijn schulden af te betalen.” 
Voor Zarif was dit het begin van een schone lei: “De 
knop moest om: ik wilde graag een nieuwe start 
maken en besefte dat dit het moment was. Stap 
voor stap betaalde ik mijn schulden af.” 

Recht op gezinshereniging 
Ook de hereniging met zijn gezin kwam vaak 
ter sprake. Door de afstand met zijn gezin, de 
financiële problemen waarin hij verkeerde en de 
strenge eisen waar hij aan moest voldoen, was dit 
na zoveel jaar nog steeds niet gelukt. Niels: “Op 
een gegeven moment was er in 2017 een uitspraak 
van het Europees Hof over het feit dat een EU-
burger recht heeft op een gezinsleven. Aangezien 
Zarif inmiddels al zo lang in Nederland woonde en 
ook de Nederlandse nationaliteit had, wist ik dat 
er een grote kans was dat de gezinshereniging nu 
wel zou slagen.” Toch was dit geen gemakkelijke 
opgave. Je hebt niet alleen te maken met de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND); ook 
de Pakistaanse autoriteiten en de ambassade 
hebben hierin een belangrijke rol. Om dit proces 
te versnellen, raadde Niels Zarif aan om een 
advocaat in de arm te nemen. “Met succes: door 
de geboorte van zijn jongste dochter, die hierdoor 
automatisch de Nederlandse nationaliteit kreeg, 
had Zarif recht op gezinshereniging. Samen met 
zijn advocaat hielpen we hem met de procedure 
om de verblijfsvergunningen van zijn vrouw en drie 
kinderen te regelen.”  

Procedure afwachten 
Zarif kon zijn oren niet geloven toen hij hoorde 
dat de gezinshereniging een feit was. Zarif: “Niels 
belde mij op om het goede nieuws te vertellen. 
Op dat moment was ik niet direct enthousiast; ik 
geloofde het gewoon niet… Ik heb bijna twintig jaar 
geknokt om mijn gezin naar Nederland te halen, 
zonder succes.” Zarif wachtte in spanning af totdat 
de procedure volledig was afgerond. “Dit was 

een spannende periode. Pas toen ik het bericht 
van de IND zwart op wit voor me had, besefte ik 
dat het echt waar was. Ik ben Niels zo ontzettend 
dankbaar. Zonder zijn hulp was ik niet op de 
hoogte van mijn recht op gezinshereniging en was 
dit nooit gelukt. Ik heb mijn leven weer op de rit”, 
glundert Zarif. 

Ondersteuning en advies bij inburgering
Sinds september 2019 is Zarif herenigd met zijn 
gezin. Een maatschappelijk werkster van MWW 
ondersteunt het gezin bij de inburgering en 
alles wat daar bij komt kijken. Niels: “Het gezin 
moet natuurlijk heel erg wennen aan de nieuwe 
omgeving en cultuur. Het is belangrijk dat de 
vrouw van Zarif de Nederlandse taal snel onder de 
knie krijgt. Op aanraden van de maatschappelijk 
werkster heeft zij zich aangemeld voor taalles bij 
Stichting Dunya. Ook helpt de maatschappelijk 
werkster Zarif op weg om de scholing van zijn 
kinderen goed te regelen. Ze ging in het begin met 
hen mee naar de Internationale Schakel Klas (ISK) 
en de basisschool. De kinderen van Zarif krijgen 
hier nu les, maken vriendjes en wennen gelukkig 
snel!” 

Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW)
0118 – 44 88 44 

mwwinfo@mww.nl 
mww.nl 



Onderwerpen dienstverlening
Sociaal Raadslieden Werk Formulierenbrigade

Halfjaarverslag 2019 (1)

Dossiers in begeleiding Dossiers gestart in deze periode Dossiers afgesloten in deze periode

1062

691

669

Dossiers Algemeen Maatschappelijk Werk / School Maatschappelijk Werk
1e half jaar 2019

Doorstroom cliënten

MIDDELBURG VEERE VLISSINGEN WALCHEREN

170 1267 2499

75 816 1589

82 819 1563

ONDERWERPEN
DIENSTVERLENING  

Arbeid
Belastingen*
Consumentenzaken
Familierecht
Huur/wonen
Juridische zaken
Onderwijs
Overige onderwerpen
Sociale Zekerheid*

ONDERWERPEN
DIENSTVERLENING  

Belastingdienst
Bijzondere Bijstand
DigiD
DUO
IND
Inkomens-check
Kwijtschelding*
Minima regelingen
Orionis
Overig
SVB
Toeslagen
Uitkering
Voedselbank*
Woningcorporatie
Ziektekostenverzekering

MIDDELBURG

MIDDELBURG

VEERE

VEERE

VLISSINGEN

VEERE

TOTAAL WALCHEREN

VLISSINGEN

112x

37,3%

112 301137x

19%

261x

31,7%

112x

19%

Cliënten

44,2% 
MAN

55,8% 
VROUW

6,9%

66%

27,2%

21 jaar

0 jaar

55 jaar

Medewerkers

13,1% 
MAN86,9% 

VROUW

61 
MEDEWERKERS

50,61 FTE totaal 
0,83 FTE gemiddeld

*Data van de meest voorkomende 
soort dienstverlening per gemeente
uitgelicht. Percentages t.o.v. totaal 
aan dienstverlening per locatie.

Top 3 Soort problematiek per wijk / kern

Gemeente Veere

Veere is niet opgesplitst in wijken, omdat dit hele kleine kernen zijn en de informatie dan meteen te herleiden is naar personen/gezinnen.
Dit is in het kader van AVG niet de bedoeling. Vandaar dat alleen Middelburg en Vlissingen zijn onderverdeeld in wijken.
* Silhouetten van de kernen zijn puur illustratief en staan niet in realistische verhouding met elkaar.

Gemeente Vlissingen

Gemeente Middelburg

Walcheren

VEERE

ZOUTELANDE

WESTKAPELLE

ARNEMUIDEN 
Financiën
Inkomen
Administratie

7
3
1

BINNENSTAD 
Financiën
Administratie
Huisvesting

38
27
27

NOORD 
Huisvesting 
Financiën
Administratie

11
8
3

WEST 
Financiën
Administratie
Inkomen

42
29
20

ZUIDOOST 
Financiën
Administratie
Inkomen

107
58
43

ZUIDWEST 
Financiën
Administratie
Inkomen

32
16
16

CENTRUM 
Financiën
Administratie
Huisvesting

69
34
28

MIDDENGEBIED 
Financiën
Administratie
Huisvesting

158
82
41

PAAUWENBURG 
Financiën
Administratie
Huisvesting

27
10

5

GROOT-
LAMMERENBURG 
Financiën
Administratie
Huisvesting

48
13
11

OOST-SOUBURG 
/ RITTHEM 
Financiën
Administratie
Huisvesting

39
25
18


N

234
134

90

TOTAAL AANTAL 
DOSSIERS 
Financiën
Administratie
Inkomen

341
164
103

TOTAAL AANTAL 
DOSSIERS 
Financiën
Administratie
Huisvesting

29
15
14

TOTAAL AANTAL 
DOSSIERS 
Financiën
Administratie
Huisvesting

604
313
207

TOTAAL AANTAL 
DOSSIERS 
Financiën
Administratie
Huisvesting




