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Voorwoord

2020 onder andere voor dat
Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan per 1 juli
onderdeel uitmaakt van de Tintengroep. We mogen
nu in een nieuw deel van Friesland bijdragen aan het
welzijn van de inwoners.

Met trots presenteren wij het jaarverslag 2020 van Stichting
Tintengroep ‘’Kernkracht in coronatijd”. Het jaar 2020 was een
uniek jaar waarin het coronavirus een grote invloed had op zowel
de inwoners als onze organisatie. We hielden goed contact met de
gemeenten en onze andere partners over onze inzet en voelden
het belang van flexibiliteit en samenwerking. Zo konden we er
ondanks alle beperkingen toch echt zijn voor onze medewerkers en
de inwoners.

Allereerst wil ik complimenten uitdelen aan
alle mensen, collega’s en vrijwilligers die in het
afgelopen jaar zo hard hebben gewerkt! Vanuit
mijn achtergrond weet en begrijp ik hoe lastig het
is om in een tijd waarin weinig kan, toch contacten
te onderhouden en zelfs een stapje verder te gaan.
Nieuwe samenwerkingen op te starten en nieuwe
mensen weten te bereiken. Dat we in zo’n fase zoveel
voor elkaar hebben gekregen toont de waarden
van de Tintengroep: professioneel, verbindend
& ondernemend. We deden dit niet alleen, maar
samen met onze opdrachtgevers. Vanuit partnerschap
keken we wat de beste strategie was om inwoners
zo goed mogelijk te blijven ondersteunen. Daarvoor
zijn ook stappen in onze richting gezet, bijvoorbeeld
door eisen los te laten en financiering zeker te
stellen. We zijn ons ervan bewust dat deze periode
nog een lang na-ijl effect zal hebben. Als lerende
organisatie kijken we daarbij ook kritisch naar onszelf.
Onze ervaringen tijdens de coronapandemie
[2.1]
leren ons lessen die we ter harte nemen. Hoe
doen we de dingen die we doen en hoe kunnen
we dingen die we hebben geleerd ook op lange
termijn blijven gebruiken. De omgeving waarin we
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werken blijft dynamisch en complex. Het beleid van
gemeenten -onze opdrachtgevers- is in beweging
en vraagstukken rond de transformatie binnen
het sociaal domein komen frequenter op ons af.
Ook worden we vaker gevraagd om offertes uit te
brengen voor uitbreiding van bestaande opdrachten
en zijn er aanbestedingsprocedures voor nieuwe
opdrachten. Deze dynamische context vraagt iets
van de organisatie van ons werk maar ook van onze
medewerkers. De resultaten van het tweede deel
van het in 2018 gestarte onderzoek het ‘Geheim
van sociaal werk’ [2.5] biedt ons handvatten om in de
dynamiek van het speelveld nog beter beslagen ten ijs
te komen. Deze fase van het onderzoek toont dat wat
wij doen effect heeft op meerdere domeinen zoals
welzijn, zorg, onderwijs en woningbouw. Een concreet
voorbeeld is het Tintenproject Transformatie Jeugd,
waarin we samen met een aantal gemeenten zoeken
naar manieren om de Jeugdhulp beter en goedkoper
te maken door de kracht van sociaal werk te benutten.
In contacten met gemeenten, partners en in
aanbestedingen stellen we consequent de inhoud en
de vraag naar meerwaarde centraal. Dat zorgde dat

Helaas bleek een herstructurering bij stichting
Peuterwerk [2.3] en stichting KONN onvermijdelijk.
We hebben locaties moeten sluiten of anders vorm
moeten geven. Na een periode van gesprek en de
noodzakelijke reflectie is er nu weer ruimte om
vooruit te kijken.
In de dynamiek van de wereld en ons speelveld
zijn we vooral ook ‘gewoon ons ding blijven doen’.
Misschien is het belangrijkste resultaat van 2020
dan ook wel dat we 30.000 inwoners individueel
ondersteunden waarvan 5.000 kinderen en jongeren.
We organiseerden 4.700 collectieve bijeenkomsten en
boden 2.000 kinderen een plek om veilig te leren en
zichzelf te ontwikkelen.

Johan Brongers
Bestuurder Stichting Tintengroep

Stichting Tintengroep is een maatschappelijk

Als het gaat om zelfwerkzaamheid wordt aangesloten

ondernemer die zich inzet om de kracht en talenten van

bij de visie van Martha Nussbaum dat ieder mens, ook

inwoners in haar werkgebieden in Groningen, Drenthe,

de kwetsbare, waarde in zich heeft en de potentie om

Friesland en Overijssel te ontwikkelen en versterken.

te groeien. Mensen zijn in staat en geneigd om zich met

Door professionals in het sociale werkveld te verbinden,

anderen verbonden te voelen; ze willen erbij horen,

ondersteunen en faciliteren zorgt de Tintengroep

deelnemen en bijdragen. Daarnaast is er verbondenheid

ervoor dat mensen, jong en oud, sociaal kunnen

met het gedachtengoed van Machteld Huber met

functioneren in hun wijk en in de maatschappij. Hiervoor

betrekking tot Positieve Gezondheid. Gezondheid is daarin

worden mensen en organisaties bij elkaar gebracht.

meer dan afwezigheid van ziekte; je kunt je gezond voelen

Kernwoorden zijn versterken en verbinden op alle

ondanks een slechte fysieke of psychische gesteldheid.

niveaus. De visie geeft richting aan de dienstverlening

En, gezondheid is ook zingeving, zinvolle dagbesteding,

en het vakmanschap van alle medewerkers. De visie

elkaar ontmoeten en samen zijn. Hans van Ewijk inspireert

is ontwikkeld op basis van het gedachtengoed van

als het gaat om positief welbevinden waarbij ervan

verschillende wetenschappers en heeft drie belangrijke

wordt uitgegaan dat activering kwetsbare mensen kan

pijlers: zelfwerkzaamheid, positieve gezondheid en

ondersteunen in hun deelname aan de samenleving.

positief welbevinden.
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1. Het jaar 2020 in vogelvlucht

Januari
Tintengroep
• Ondertekening intentieverklaring
SMWF [2.2] Bijeenkomst ‘Je kunt
meer dan je denkt’ voor alle medewerkers
• Start Dossiers op Orde [2.4] traject
Landelijk
• Eerste signalen corona [2.1]
• Eerste bijeenkomst
gezondheidsveiligheidscomité
• Eerste besmettingen in Europa

Juli

Tintengroep

Tintengroep
Pilot Impact Collectieve
Dienstverlening afgerond
SMWF [2.2] onderdeel van de
Tintengroep
Angelique Smid directeur
Peuterwerk / KONN

• wekelijkse updates kernteam
Landelijk
• Verlenging maatregelen
aankondiging uitbreiding
testbeleid

Overig
• 29 april: meer ruimte voor
acitiviteiten jeugd t/m 12 jaar

Februari

Mei

Tintengroep

Tintengroep

• Pilot Impact Collectieve
Dienstverlening van start
Landelijk
• Introductie naam COVID-19
• 27 februari: Eerste
coronabesmettingen in Nederland

Maart
Tintengroep
• Eerste bijeenkomst Kernteam eerste
corona update in de
Tintengroep
Landelijk
•
•
•
•
•

Advies thuisblijven
Eerste coronapatiënt overleden
Sluiting scholen in Brabant
11 maart: pandemie
18 maart: sociaal werk als vitale
beroepsgroep bestempeld
• 23 maart: intelligente lockdown
• Verbod groepsvorming
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Reorganisatie
• Peuterwerk [2.3] en KONN
• Start

Landelijk
• Economische gevolgen,
financiële steun, versoepeling
coronamaatregelen
Overig

•
•
•
•

Landelijk
• 5 Juli: 77 miljoen extra voor
structurele inzet van digitale zorg
thuis
• Een ‘anderhalvemeter zomer’ en
langzaam oplopende besmettingen

Augustus
Landelijk
• ‘Wij zijn klaar met het virus, maar
het virus is nog niet klaar met ons’
• 11 augustus: versterken bron- en
contactonderzoek en invoeren verplichte quarantaine

• 1 mei: kinderopvang en
voorscholen weer open

Juni
Landelijk
• Versoepeling coronamaatregelen,
testen voor iedereen

September
Tintengroep
• wekelijkse meetings kernteam i.v.m.
actuele ontwikkelingen en vragen
medewerkers.

Oktober

Tintengroep
• Online congres Aan de slag
met Armoede
Landelijk
• Tweede golf en gedeeltelijke
lockdown
• 10 Oktober: landelijke start
campagne ‘Voor wie download jij
CoronaMelder?’

November
Tintengroep
• Tijdelijk geen inloop op locaties
• Activiteiten voor kwetsbare
doelgroepen gaan -volgens
richtlijnen- door
Landelijk
• Verzwaring en verlenging van de
gedeeltelijke lockdown
• 10 November: Extra geld voor
onderwijs op afstand
• 16 November: Aankoop COVID-19vaccins

December
Tintengroep
• Onderzoek Het Geheim van Sociaal
Werk fase 2 gepubliceerd
Landelijk

Overig
• Kinderopvang en basisscholen
vanaf 8 juni weer open
• Activiteiten op locatie -met
richtlijnen en max 30 personenweer mogelijk

Landelijk
• Toch aangescherpte maatregelen
nodig
• 11 September: aanvullende
aanwijzing vanwege verspreiding
coronavirus

• Lockdown tijdens feestdagen
en mutatie van virus duikt op in
Verenigd Koninkrijk
• 1 December: Mondkapjesplicht
• 8 December: Aanpak eerste fase
coronavaccinatie
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2. Waar staan we

Inzet in coronatijd, een greep uit dat wat het afgelopen
jaar wél mogelijk was:

Dit hoofdstuk beschrijft wat we het afgelopen jaar hebben gedaan
en waar we eind 2020 stonden. We doen dit aan de hand van zes
paragrafen die elk een deel van de organisatie van de Tintengroep
belichten. Deze zes thema’s zijn niet lukraak gekozen, maar sluiten
aan bij zes succesbepalende factoren die wij als leidmotief hanteren
binnen onze planning & control cyclus. De zes thema’s zijn:
• Voor en met inwoners
• Onze gemeenten
• Ons huishoudboekje

•
•
•
•

Begin december zijn ongeveer 400 inwoners van

In Westerkwartier plaatsten medewerkers van de Schans

Barger-Compascuum en Zwartemeer verrast met

hartjesballonnen in de tuinen van mensen om ze letterlijk

een kop snert met roggebrood en spek. Sedna heeft

een hart onder de riem te steken. In Pekela verzorgde de

deze actie opgezet samen met vele vrijwilligers. ‘Laat

Badde, samen met Acantus ‘balkongym’ voor bewoners

weten dat je aan elkaar denkt’, met dat motto heeft

van de Meyborgh, De Clockstede, De Wieke en Zonnedauw.

Sociaal Werk Oldambt rond kerst lichtjes uitgedeeld en

Stichting Peuterwerk Oldambt heeft, om de peuters die

Mensenwerk Hogeland heeft persoonlijk kerststollen

thuiszaten te bereiken, creatieve filmpjes van de poppen

langsgebracht bij cliënten. In Aa en Hunze reed

Mo en Fien gemaakt om hen dagritme te laten houden.

Impuls rond met De Dorpsomroep waarmee mensen

Compaen in Veendam richtte een boodschappendienst

gefeliciteerd werden of konden luisteren naar hun

op voor ouderen en kwetsbare mensen die zelf geen

favoriete lied.

boodschappen meer konden doen. Welstad verraste
Stadskanaal met het prachtige lied ‘Samen’. En dit was
nog lang niet alles.
Corona zette de wereld letterlijk op zijn kop. Maar, naast
alle beperkingen en beperkingen waren er ook lichtpuntjes

Onze mensen
Alleen ga je snel,
samen kom je verder
Innoveren en faciliteren

en veel mooie initiatieven om toch ‘dicht’ bij mensen te
kunnen zijn.

2.1 Voor en met inwoners
De Tintengroep vergroot de zelf- en
samenredzaamheid van inwoners in haar werkgebied
en draagt bij aan een positief welbevinden door
middel van individuele ondersteuning, collectieve
activiteiten en netwerkversterking. We doen ons
werk in het voorliggend veld. Dat is het deel van zorg,
welzijn en ondersteuning in een gemeente waar
mensen zelf, zonder verwijzing, naartoe kunnen gaan.

Hoe hebben we geholpen in 2020?
De uitbraak van de coronapandemie legde een deel
van ons werk stil. De maatregelen van de regering
betekenden dat we veel minder activiteiten op locatie
konden organiseren. We ontmoetten elkaar en de
inwoners vooral online of spraken elkaar telefonisch.
Onze medewerkers werden creatief in het bereiken
van inwoners. Bijvoorbeeld jongeren op straat die
het moeilijk hadden of eenzame ouderen die niet
naar de koffieochtend konden. Ouders met cruciale
beroepen (zoals dokters, leraren en mensen die
bij de supermarkt werken) konden hun kinderen

6

Jaarverslag 2020 ‘Kernkracht in coronatijd’

bij Peuterwerk naar de opvang blijven brengen
zoals ze dat gewend waren. Elke medewerker zette
zich in om ondanks de bijzondere tijden zichtbaar
en bereikbaar te blijven voor de inwoners. Niet
alleen fysiek in de wijken, maar ook online. In
Westerkwartier ondersteunden jongerenwerkers
een aantal jongeren om een online gametoernooi te
organiseren en in Steenwijkerland hielpen ze rellen
te voorkomen tijdens nieuwjaarsnacht. Bij Impuls in
Aa en Hunze werden ouders ontlast door aanbieden
van online bingomiddagen en voorleesochtenden.
De pedagogisch medewerkers in Oldambt zorgden
er met filmpjes voor dat de kinderen thuis tóch hun
vertrouwde gezichten konden blijven zien.

Wat vinden onze klanten van ons?
In 2021 willen we onderzoeken wat onze klanten
vonden van onze dienstverlening in coronatijd.
De uitkomsten bespreken we met de centrale
cliëntenraad (CCR). In mei 2020 hebben we met de
gemeenten gesproken over de gevolgen van corona

op onze dienstverlening. Met alle gemeenten zijn
afspraken gemaakt over aangepaste dienstverlening
in 2020 en de verantwoording daarover aan het eind
van het jaar.

De hoeveelheid werk blijft hetzelfde, ook in 2021
Corona heeft dan ook geen directe gevolgen gehad
voor de aard en omvang van de opdrachten voor
2021. We zijn ons ervan bewust dat de gevolgen
van corona nog lang merkbaar zullen zijn binnen
de Tintengroep. Als lerende organisatie kijken we
daarbij ook kritisch naar onszelf. Veel dingen gingen
goed, maar de periode met corona leert ons ook
belangrijke lessen zoals:

1.

2.

3.

Het belang van zichtbaar en herkenbaar zijn in
de wijken. Zowel online/digitaal als in drukwerk
en fysiek (voor zover mogelijk en coronaproof).
Zodra het kan organiseren van extra activiteiten
voor alle doelgroepen.
Duidelijke communicatie over dat wat
inwoners, cliënten en vrijwilligers van ons
kunnen verwachten.
Flexibiliteit in de vormen van dienstverlening
en het contact. Deze aanpassen aan dat wat er
in de wereld gebeurt. En ons blijven afvragen
hoe we de inwoners veilig kunnen helpen. Ook
wanneer we elkaar niet zo makkelijk kunnen
spreken en zien.

Jaarverslag 2020 ‘Kernkracht in coronatijd’
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Samenwerking Stichting Maatschappelijk Werk
Fryslân en Tintengroep

2.2 Onze gemeenten
Tintengroep wil een strategisch partner zijn voor haar
opdrachtgevers, de gemeenten. Vanuit onze rol in het
voorliggend veld werken we samen met gemeenten
aan de transformatie van ‘zorgen voor naar zorgen
dat’.
Daarvoor sluiten we aan bij dat wat inwoners willen
en proberen we het langs elkaar heen werken van
partijen zoveel mogelijk te voorkomen. Samen met de
gemeenten willen we ervoor zorgen dat minder inzet
van zware ondersteuning nodig is.
Om te zien hoeveel succes we hebben bij onze
opdrachtgevers, meten we bijvoorbeeld hoe tevreden
opdrachtgevers (de gemeenten) zijn, hoeveel mensen
meedoen aan activiteiten (bestuurders, beleidmakers
en politici) en hoeveel mensen de Tintengroep
kennen.

Gemeenten willen samenwerken en
vragen oplossingen
We zien in de aanbestedingen die we doen (Tynaarlo)
en de opdrachten die we gegund krijgen in 2020
(Vaart Assen, Peuterwerk Oldambt) dat gemeenten
graag werken in strategisch partnerschap. Dit
betekent dat ze willen samenwerken met een
organisatie die meedenkt en die met professionele,
praktische oplossingen komt voor vraagstukken die ze
zien in het sociaal domein en in de kinderopvang.

8
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Ook in de gemeenten waarmee we al subsidierelaties
hebben wordt onze kennis en ervaring gewaardeerd.
De gemeenten Oldambt, Borger-Odoorn en Hogeland
hebben bijvoorbeeld gevraagd om een aanbod voor
jeugd te ontwikkelen waarmee minder tijd en energie
gevraagd wordt van de jeugdzorg (Tintenproject
Transformatie Jeugd). De gemeente Pekela heeft aan
De Badde gevraagd om haar aanpak te verbreden
naar jeugd. Onze verbinding met de gemeenten gaat
over alle lijnen. Zowel bestuurlijk (met burgemeester
en wethouders), beleidsmatig (met ambtenaren) en
soms worden we gevraagd om in de gemeenteraad
iets te vertellen (Assen en Stadskanaal).

Kennis blijven delen
We hebben in de afgelopen tijd geen bijeenkomsten
of presentaties kunnen organiseren voor bestuurders
en beleidsmakers. Maar we bleven wel zelf onderzoek
doen. Met het rapport ‘Uit de duivelskring van
armoede’ hebben we aan opdrachtgevers laten
zien hoe we een bijdrage leveren aan de kracht en
verrijking van sociaal werk en de kinderopvang.

Elke gemeente heeft een eigen aanpak
Als het gaat om ons contact met opdrachtgevers
vinden we het belangrijk om rekening te houden
met het verschil in tempo tussen de verschillende
gemeenten. Onze bestuurder en directeuren hebben
goed oog daarvoor en kiezen steeds voor dat wat
het beste past. Het lukt vaak om onszelf goed te

Op 20 januari 2020 is de intentieovereenkomst

SMWF omvat de gemeente Heerenveen en omstreken

getekend die zich richtte op een vergaande

en de eilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en

samenwerking tussen Stichting Maatschappelijk Werk

Schiermonnikoog. Het gewenste kwaliteitsniveau dat beide

Fryslân (SMWF) en Tintengroep in de loop van 2020,

organisaties in de dienstverlening voor ogen hebben bleek

met als uiteindelijke doel om SMWF onderdeel te

een belangrijke verbindende factor voor de samenwerking.

laten worden van de Tintengroep. De samenwerking

Door de samenwerking kan SMWF de uitdagingen van nu

is gebaseerd op een gedeelde visie op sociaal en

en de toekomst beter aan waarbij ze net als de andere

maatschappelijk werk waarin kwaliteit, kennis en

Tinten werkorganisaties haar eigen karakter behoudt.

professionaliteit leidend zijn. Het werkgebied van

Omgekeerd leert Tinten vanuit de ervaring en het
werkgebied van SMWF.

positioneren en om gedoseerd en op het juiste
moment informatie te verstrekken die gemeenten kan
helpen. Dit zien we bijvoorbeeld in Westerkwartier,
Oldambt en Hogeland waar ze erg enthousiast zijn
over het Tintenproject Transformatie Jeugd.
In andere gevallen wachten we af en kijken we waar
de gemeente behoefte aan heeft. Toen we stopten
met Peuterwerk in Borger-Odoorn, Steenwijkerland
en deels in Veendam, bleek weer hoe belangrijk deze
goede relaties zijn. We hebben daar veel aandacht
aan gegeven. Zodat de verandering geen grote invloed
had op de samenwerking van de lokale organisaties
en de gemeenten. De tekorten in het sociaal domein
zorgen dat gemeenten kritisch zijn op het bereiken
van doelen en een efficiënte inzet van het beschikbare
budget. Dat vraagt om een kritische en alerte houding
naar onszelf en in samenwerkingsrelaties.
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2.3 Ons huishoudboekje
De goede dingen op een passende manier
Het jaar 2020 is financieel gezien goed verlopen. De
financiële positie van de Tintengroep, uitgedrukt in
liquiditeit en solvabiliteit, is gezond. Vanuit deze basis
wil en kan Tintengroep het beschikbare geld besteden
aan de goede dingen én op een passende manier.
Dit betekent dat we vooral investeren in zaken die
direct of indirect zorgen voor een verbetering van de
dienstverlening en de resultaten van de verschillende
werkorganisaties.

Groei en ontwikkeling
In 2021 gaan we door met het uitvoeren van
sociaal werk activiteiten in alle werkorganisaties.
We breiden ons werkgebied uit door mee te
doen met aanbestedingen zoals bij de gemeente
Tynaarlo. Ook is er groei door het uitvoeren
van extra projecten zoals binnen de gemeente
Westerkwartier en Hogeland. Vaart Assen is
gevraagd om begin 2021 mee te doen met een
aanbesteding voor de ondersteuning van specifieke
doelgroepen en in Oldambt is belangstelling voor
het project transformatie Jeugd. Peuterwerk zal
zich in 2021 richten op verdere samenwerking
met opvangorganisaties en wil zich ontwikkelen
tot ‘preferred supplier’ van maatschappelijke
peuteropvang. Daarnaast wil Peuterwerk mede
vorm en inhoud geven aan de transformatie van de
jeugdzorg.

10
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2.4 Onze mensen
De Tintengroep vindt het belangrijk dat haar
medewerkers in staat worden gesteld om samen
richting te geven aan de dienstverlening aan cliënten
en inwoners en vanuit hun eigen krachten en talenten
inhoud te geven aan het vak. Daarbij werken ze
samen met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die
de impact van het werk mede vergroten en verdiepen.

Feiten en cijfers
De Tintengroep bestaat uit 15 verschillende
werkorganisaties, Tinten Training & Advies en
het bedrijfsbureau. Bij Tintengroep werken 685
medewerkers, waarvan 138 mannen en 547 vrouwen.
Het verzuimpercentage was in 2020 3,98% (norm =
4) tegenover een landelijk cijfer van 5,9%. In 2020
is door HR hard gewerkt aan het stroomlijnen
van verzuimbegeleiding. Alle medewerkers van
Tintengroep zijn competente professionals die in
staat zijn om het goede goed te doen. De professional
draagt bij aan sociaal functioneren van bewoners
en doet dit door vakmanschap en professioneel
adequaat handelen.

De Tintengroep ondersteunt door het bieden van
mogelijkheden om de competenties up-to-date te
houden en te verbeteren. De ROG-cyclus is voor
ons een belangrijk instrument. Medewerkers zijn
ingeschreven in het beroepsregister en een aantal
ook in het SKJ. Medewerkers worden gefaciliteerd
om te voldoen aan de eisen van het register: reflectie
en scholing. Vanuit de cao is loopbaanbudget
en Individueel Keuze Budget beschikbaar voor
medewerkers om hun competenties te verdiepen
en te verbreden. Tinten Training & Advies (TTA)
ontwikkelt hiervoor aanbod.

De afdelingen HR, Arbo en Veiligheid en
Communicatie zorgden voor de verbinding tussen
de verschillende onderdelen binnen de organisatie
en dat medewerkers goed geïnformeerd bleven.
Ook op Tinten Training & Advies (TTA) heeft corona
invloed gehad. Veel trainingen zijn niet doorgegaan.
Positief is dat hierdoor wel extra inzet is geleverd op
de verdere digitalisering van de opleidingen. Er is in
2020 een manager aangesteld die ervoor moet zorgen
dat TTA meer dienstbaar wordt en kan zijn aan de
vragen vanuit de werkorganisaties. De 21e eeuwse
vaardigheden zullen wij gebruiken bij het verder
doorontwikkelen van het aanbod vanuit TTA.

Raad van toezicht
De raad van toezicht van de Tintengroep heeft vier
belangrijke rollen: die van de interne toezichthouder,
sparringpartner, ambassadeur en die van werkgever
van het bestuur. Tijdens het coronajaar 2020
zag de invulling van deze rollen er ook voor de
raad van toezicht deels anders uit dan normaal.
Bij de strategische keuzes rondom Peuterwerk
was de raad structureel aangesloten. En de raad
diende als sparringspartner voor de bestuurder
bij de toekenning van een ‘compliment’ aan alle
medewerkers. Het volledige jaarverslag van de raad
van toezicht lees je hier
hier.

Wat hebben we gedaan
De aanhoudende lockdown zorgde dat we extra alert
waren op de belasting en de belastbaarheid van
medewerkers en vrijwilligers. Het kernteam corona
heeft maatregelen genomen op het gebied van
veilige arbeidsomstandigheden en heeft in december
een financieel compliment uitgedeeld aan alle
medewerkers.

Binden en boeien
De Tintengroep is een organisatie waar mensen graag
willen werken. Dat Tintengroep een aantrekkelijke
werkgever is die goede medewerkers boeit en bindt
blijkt ook uit de in- en uitstroomcijfers. De instroom
loopt gelijk op met de uitstroom. Een uitzondering
hierop vormde de herstructurering bij Peuterwerk.
Met het project K@ns heeft de Tintengroep inmiddels
twintig ervaringsdeskundigen opgeleid, waarvan
zeven een baan hebben gevonden bij de Tintengroep
en nog eens tien bij andere organisaties aan het werk
zijn. In totaal werken binnen de Tintengroep zestien
ervaringsdeskundigen met een dienstverband.

In balans

‘Project dossiers op orde’
Een correct gevuld klantdossier waar de klant op ieder

De periodiek uitgevoerde steekproeven gaven de

moment toegang toe heeft, dat is de essentie van het

werkorganisaties bruikbare feedback om de kwaliteit van

project dossiers op orde. Het afgelopen jaar zijn we

de dossiers steeds verder te verbeteren. De vorm die de

hier met man en macht mee aan de slag gegaan. Het

werkorganisaties hebben gekozen om dit tot stand te

accent lag zowel op het optimaliseren van de benodigde

brengen is maatwerk. Zo zijn er bijvoorbeeld gezamenlijke

randvoorwaarden als het investeren in een cultuur waarbij

registratiemomenten, worden er duo’s gevormd van

registreren als vanzelfsprekend onderdeel van een

medewerkers die elkaar coachen, worden dossiers in

ondersteuningstraject wordt gezien.

teamverband bekeken of is het onderwerp dossiervorming

De vraag of medewerkers de groei van de organisatie
aankunnen en of de organisatie in staat is om
hierop te anticiperen maakt een heroriëntatie op HR
belangrijk. Corona vroeg om het aanpassen van de
arbeidsomstandigheden, zoals thuiswerken, minder
reiskosten en veiligheid van de werkomgeving. In 2021
kijken we welke structurele veranderingen nodig zijn
en wat incidenteel gebleken is. Het jaar 2020 heeft
veel gevraagd van de veerkracht en balans van onze
medewerkers. Met positieve aandacht en informatie
blijven we onze medewerkers ondersteunen en
bewaken we de energiebalans.

een structureel agendapunt tijdens de werkbegeleiding.
We hebben grote slagen gemaakt maar we zijn er nog
niet. Dossiervorming is een onderwerp dat ook het
komende jaar nog actief aandacht behoeft.
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‘Uit de duivelskring van armoede’
Brede aandacht voor armoede is nodig. Berichten over

armoede zijn volgens het onderzoek te relateren aan een

voedselbanken die de aanloop niet aankunnen en mensen

tekort aan zogenaamde hulp- of kapitaalbronnen. Vijf

met hoge schulden die geen uitweg zien, geven aan dat

kapitaalbronnen worden in het onderzoek onderscheiden:

de grens tussen rondkomen en armoede flinterdun is.

Sociaal-, Cultureel-, Pedagogisch-, Economisch- en Mentaal

In opdracht van en in samenwerking met medewerkers

kapitaal. De uitkomsten van het onderzoek leveren

en ervaringsdeskundigen van de Tintengroep hebben

praktische mogelijkheden om preventief aan de slag

Movisie en bureau Omlo onderzocht welke rol

te gaan waarbij met de activiteiten wordt aangesloten

sociaal werkers en medewerkers van peuterwerk en

bij de verschillende kapitaalbronnen. Het onderzoek

kinderopvang kunnen vervullen voor personen die

laat duidelijk zien wat het belang is van samenwerken.

zich in een situatie van armoede bevinden of daarin

Om inwoners te helpen ontsnappen uit de duivelskring

dreigen te belanden. Daarin lag de focus niet alleen op

van armoede is het nodig dat hulpverleners met elkaar

financiële armoede maar ook op sociale, emotionele en

samenwerken, elkaar opzoeken en van elkaars kennis

culturele tekorten. Maatschappelijke kwetsbaarheid en

gebruik maken!

2.5 Alleen ga je snel, samen kom je verder
Tintengroep wil een lerende organisatie zijn waarin
de nadruk ligt op kennisontwikkeling als een creatieve
en gezamenlijke onderneming binnen de organisatie.
Hoe kunnen we van elkaar leren om zo de kwaliteit
van dienstverlening voor de klant te verbeteren?

Problemen pakken we samen aan
Tinten werkt samen met landelijke en regionale
kennisinstituten op de thema’s:
•
Armoede (RUG, Movisie, CMO STAMM)
•
Samenlevingsopbouw (Movisie, NHL/Hanze
Hogeschool) en
•
Preventieve jeugdhulp (NJI).
Samenwerken met (landelijke) kennisinstituten
doen we niet alleen om innovatieve aanpakken te
ontwikkelen. Het helpt ons ook effectieve interventies
te implementeren om het leven van inwoners beter
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te maken. Hierbij geldt: doen wat werkt en nietdoen wat niet werkt. In de aanpak van armoede,
eenzaamheid, verslaving, (on)gezondheid, schulden,
beperkingen (sociaal, fysiek en emotioneel),
opvoedingsproblematiek en leefbaarheid willen
en kunnen we niet alleen verantwoordelijk zijn. Bij
alles waar we met inwoners aan werken komen we
collega’s van andere organisaties tegen. Daarom
is het voor sociaal werk en peuterwerk nodig
om goed te weten hoe deze andere organisaties
werken. In december 2020 brachten we twee
onderzoeksrapporten uit:
•
Het tweede deel van het onderzoek naar het
‘Geheim van sociaal werk’ (in samenwerking met
de RUG en NHL Stenden) en
•
‘Uit de duivelskring van armoede’ (in
samenwerking met Movisie).

Partijen en organisaties met elkaar verbinden
Door onze dagelijkse activiteiten en ervaringen te
delen met anderen, leveren we een goede bijdrage.
Binnen de Alliantie van Kracht tegen Armoede
verbinden we werkgevers, overheden, onderwijsen onderzoeksinstituten in Noord-Nederland in de
aanpak van intergenerationele armoede. Samen
zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er banen komen
voor mensen, die al een lange tijd geen werk hebben.
We hebben de ambitie uitgesproken om de komende
jaren 250 banen te realiseren.

Ondersteunen door te denken en doen wat nodig is
We hebben geld gekregen uit het programma
‘Toukomst’ voor de ontwikkeling van
gezinsbegeleiding. Dit doen we samen met CMO
Stamm. Wij vinden dat we moeten kijken naar het vak
van sociaal werker hoe het ooit bedoeld was:

ondersteunen door te denken en doen wat nodig is.
Vanuit bijvoorbeeld het gezin, de school of het werk.
Samen met de buurt en inwoners, jong en oud.

Zorgen dat iedereen ons kent
Wij willen helpen door partijen en organisaties
met elkaar te verbinden. Dit doen we met de
inwoners en in onze projecten. Maar ook als we
mee mogen denken over de toekomst van sociaal
werk en peuterwerk met brancheorganisaties,
kennisplatforms, denktanks en stuurgroepen.
Daarvoor is het belangrijk dat iedereen ons kent
en weet te vinden. De afdeling Communicatie
ondersteunt de directeuren en het bestuur om nog
bewuster te werken aan onze bekendheid.

Jaarverslag 2020 ‘Kernkracht in coronatijd’
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2.6 Innoveren en faciliteren
Tintengroep wil het leven van inwoners écht
verbeteren. Dit doen we niet vanachter ons bureau,
maar in ons dagelijkse werk voor sociaal werk
en peuterwerk. Onze medewerkers blijven zich
ontwikkelen door cursussen en trainingen te volgen.
Zo hebben we altijd de laatste kennis en kennen we
de nieuwste methoden. Op deze manier kunnen we
de inwoners en opdrachtgevers steeds beter helpen
en halen we onze doelen.

We blijven goed werk leveren

Vernieuwende projecten

We zorgen ervoor dat onze dienstverlening van hoge
kwaliteit blijft. Dit doen we door goed te controleren
of we alles wat we wilden doen, gedaan hebben.
We voeren al jaren het HKZ certificaat. Daarin staat
de PDCA cyclus centraal. De HKZ liet voor 2020 een
stabiel en beheerst beeld zien. Voor ons primaire
proces en alle ondersteunende processen.

De Tintengroep voert veel projecten uit om haar
dienstverlening zo goed mogelijk te laten zijn. En om
de relevante ontwikkelingen die we zien op te nemen
in onze manier van werken. Dit zijn enkele projecten
die we in 2020 hebben uitgevoerd:

•

In het project Transformatie Jeugd ontwikkelen we
aanbod voor een deel van de jeugd, die binnen
de Jeugdzorg valt. We willen groepsactiviteiten
en lichte vormen van begeleiding organiseren. In
2021 starten we hier mee in Oldambt, Hogeland
en Pekela.

Programma Jeugd:
‘-10+5 Gewoon Dichtbij Transformeren’
Gemeenten werken samen met maatschappelijke

Daarmee kunnen inzet en kosten van geïndiceerde

partners aan de transformatie van het sociaal domein.

producten voor gemeenten teruggebracht worden. Door

Dit is een moeilijke opgave, er is financiële krapte en geen

een aantal werkorganisaties van de Tintengroep wordt

ruimte om te investeren. De toename in uitgaven van de

al samen met gemeenten gewerkt aan een grotere rol

afgelopen jaren aan het ‘lichte specialistische veld’, is nooit

van het sociaal werk in de transformatie. In de gemeente

de bedoeling geweest. Versterken van het sociaal werk,

Oldambt is SWO samen met de gemeente gestart

gericht op normaliseren, vroegtijdig signaleren en dichtbij

met de pilot ‘SoWieSo’ (-10 +5) waarin geïndiceerde

organiseren, vormt de sleutel tot het verminderen van de

jeugdhulpproducten vervangen worden door algemene

uitgaven aan specialistische hulp.

jeugdvoorzieningen. In Assen werkt Vaart aan vormen

Het doel van programma Sociaal werk en de

van hulp en ondersteuning die een alternatief zijn

Transformatie, ook wel -10+5 genoemd, is het samen

voor geïndiceerde Wmo-voorzieningen. Door in de

met gemeenten ontwikkelen van (nieuwe) voorliggende

ontwikkelingen per gemeente maatwerk te bieden, wil

voorzieningen die aansluiten bij de transformatiedoelen.

Tinten de waarde van het sociaal werk in de transformatie
vergroten.
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Transformatie Jeugd: Groepsactiviteiten en
begeleiding

•

resultaten van het onderzoek.

•

Het ‘Geheim van sociaal werk’
Het project ‘Geheim van sociaal werk’ bestaat
uit vier delen. Het tweede deel hebben we eind
2020 afgerond. De resultaten leveren de basis
voor alle andere projecten. Het laat zien wat de
kernkracht is van sociaal werkers en pedagogisch
medewerkers: zij zijn experts van het normale
leven en met kracht en kwetsbaarheid leren ze
mensen omgaan met de imperfectie ervan.

Uit de duivelskring van armoede
Armoede komt al heel lang veel voor in de
Veenkoloniën. Wij vinden dit een belangrijk
thema. Daarom deden we daar samen met
Movisie een onderzoek naar. Eind 2020 werd
dit onderzoek afgerond met het rapport
‘Uit de duivelskring van armoede’ [zie kader] Dit
rapport maakte veel los in onze omgeving, bij
onze opdrachtgevers en de partijen waar we
mee samenwerken. Bij Tinten Training & Advies
gaan we dit onderwerp in 2021 aanpakken en
trainingen ontwikkelen aan de hand van de

Voor de toekomst
Onze activiteiten en projecten hangen op veel
manieren met elkaar samen. Zo kunnen ze elkaar
versterken. Inhoudelijk, in de ambities en in het effect.
Dat betekent ook dat we goed prioriteiten moeten
stellen. Door data te verzamelen, analyseren en
duiden kunnen we impact meten. In 2020 merken we
dat de behoefte groeit om te monitoren in hoeverre
we doelen en ambities bereiken. Maar dat we daar
ook nog veel in moeten investeren. In 2021 wordt dat
een belangrijke opdracht. We willen data-gedreven
werken voor de kwaliteit en het continu verbeteren
van ons werk. En zo bijdragen aan de transformatie
van sociaal werk.
Jaarverslag 2020 ‘Kernkracht in coronatijd’
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Klanten per leeftijdscategorie

3. Onze inzet in feiten en cijfers

2K

1.5K

1K

Ameland

Kollum
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Vlieland

Drachten
Bolsward
Sneek

Gorredijk

Eelde
Zuidlaren

Beilen

Hoogeveen

Zwolle

80*

71 - 80

61 - 70

51 - 60

Huiselijke relaties

Emmen

Meppel

Hasselt

41 - 50

Financiën
Ter Apel

Steenwijk
Emmeloord

31 - 40

Geestelijke gezondheid

Borger

Lemmer

Kampen

Veendam

Gieten

Heereveen

Urk

In de top vijf van domeinen waar inwoners hulp op vragen
staat geestelijke gezondheid op nummer 1.

Hoogezand

Assen

Wolvega

21 - 30

Domeinen

Groningen
Leek

Joure

0
* Hier kan uitleg

Leeuwarden

Franeker

Delfzijl

Bedum

11 - 20

Winsum

Dokkum

0 - 10
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500
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Maatschappelijke participatie

Hardenberg
Ommen

0
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Doelgroep collectief
De leeftijdscategorie 56-75 jaar heeft het grootste
aantal collectieve trajecten.
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Complexiteit casussen 2020

75*
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0-4

0
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500
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5 - 12

Wijk gebiedslaag

Alle leeftijden

Op deze kaart wordt het absolute aantal casussen per wijk aangegeven.

0
* Hier kan uitleg
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Complexiteit
11,5%

Redelijk complex - 2 of 3 problemen
Complex - meer dan 3 problemen

55,5%

33%

Niet complex - 1 probleem

Doelscore behaald
Inwoners kunnen zelf aankloppen voor hulp of worden doorverwezen. Tijdens een eerste gesprek met een
inwoner stelt de sociaal werker vast hoe de inwoner scoort op zelfredzaamheid, met inzet van de zelfredzaamheidsmatrix en wat het doel is om naar toe te werken. In onderstaande grafiek wordt zichtbaar gemaakt in welk
percentage de doelstelling wordt gehaald.

72%

72%

70%

70%

70%

70%

69%

66%
61%

60%

Anders

73%

Mensenwerk Hogeland

80 %

Compaen

De Badde

Vaart Welzijn

Sociaal werk de Kop

Impuls

Sociaal Werk De Schans

Welstad

20 %

Sedna

40 %

Sociaal Werk Oldambt

60 %

0

Peuterwerk

Peuters 2020:

2039
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Locaties 2020:

87

Jaarverslag 2020 ‘Kernkracht in coronatijd’

21

22

Jaarverslag 2020 ‘Kernkracht in coronatijd’

