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Voor	  u	  ligt	  het	  jaarverslag	  Beemster	  2016	  van	  de	  SMD	  Zaanstreek-‐Waterland.	  
De	  gemeente	  Beemster	  verstrekt	  subsidie	  voor	  het	  Algemeen	  Maatschappelijk	  
Werk	  en	  het	  School	  Maatschappelijk	  Werk.	  Daarnaast	  zijn	  er	  diensten	  die	  
regionaal	  worden	  aangeboden,	  waar	  de	  gemeente	  medefinancier	  is	  of	  
diensten	  die	  met	  andere	  gelden	  bekosIgd	  worden.	  In	  dit	  verslag	  wordt	  zowel	  
het	  Algemeen	  Maatschappelijk	  Werk	  als	  de	  regionale	  inzet	  toegelicht.	  

Het	  algemeen	  maatschappelijk	  werk	  is	  al	  jaren	  een	  constante	  factor	  in	  de	  
gemeente	  Beemster.	  De	  samenwerking	  met	  verschillende	  organisaIes	  en	  
deelname	  aan	  verschillende	  overleggen	  verlopen	  prima.	  Het	  maatschappelijk	  
werk	  kan	  gebruik	  maken	  van	  een	  werkplek	  binnen	  het	  CJG.	  Dit	  is	  op	  specifieke	  
Ijden/dagdelen	  gedurende	  de	  week.	  In	  de	  prakIjk	  ervaart	  het	  maatschappelijk	  
werk	  dat	  veel	  klanten	  het	  op	  prijs	  stellen	  dat	  de	  maatschappelijk	  werker	  op	  
huisbezoek	  komt.	  Waarom?	  Enerzijds	  drempelverlagend,	  klanten	  hoeven	  de	  deur	  
niet	  uit	  en	  voelen	  zich	  veilig	  in	  hun	  eigen	  omgeving.	  Anderzijds	  is	  het	  prakIsch	  qua	  
beschikbare	  werkruimte.	  Door	  de	  huisbezoeken	  is	  de	  maatschappelijk	  werker	  niet	  
gebonden	  aan	  een	  ruimte	  en	  ook	  niet	  aan	  specifieke	  dagdelen.	  Zo	  kunnen	  de	  uren	  
flexibel	  worden	  ingezet	  gedurende	  de	  week.
De	  maatchappelijk	  werker	  is	  parIciperend	  in	  het	  Jeugdteam	  en	  het	  Hometeam	  en	  
eens	  in	  de	  acht	  weken	  is	  er	  overleg	  met	  de	  huisartsen.	  In	  het	  Jeugdteam	  is	  de	  
maatschappelijk	  werker	  vooral	  de	  expert	  op	  het	  psycho-‐sociale	  vlak.	  De	  meeste	  
casuïsIek	  wordt	  doorverwezen	  naar	  een	  passend	  aanbod	  anders	  dan	  het

maatschappelijk	  werk.	  Naast	  het	  Hometeam	  en	  het	  Jeugdteam	  is	  de	  SMD	  samen	  met	  SIchIng	  MEE	  op	  zoek	  naar	  een	  
passende	  vorm	  voor	  de	  complexe	  volwassenproblemaIek,	  een	  volwassenteam/kernteam.	  Hierover	  zijn	  gesprekken	  
geweest	  met	  de	  gemeente	  Beemster.	  Ook	  verbeterpunten,	  ideeën	  en	  wensen	  ten	  aanzien	  van	  samenwerking	  met	  
ketenpartners	  in	  complexe	  casuïsIek	  is	  aangekaart.	  Hoe	  bevorderen	  we	  deze	  samenwerking	  en	  hoe	  kunnen,	  waar	  
meerdere	  parIjen	  en	  professies	  betrokken	  zijn,	  beter	  gebruik	  maken	  van	  elkanders	  experIse	  en	  deskundigheid.	  Deze	  
deskundigheid	  vooral	  benuZen	  Ijdens	  prevenIe	  zodat	  signalen	  nog	  sneller	  opgepakt	  kunnen	  worden.	  

Het	  algemeen	  maatschappelijk	  werk	  hee[	  in	  2016	  met	  13	  gezinnen/personen	  contact	  onderhouden,	  die	  gebruik	  maken	  
of	  willen	  maken	  van	  een	  voedselbank	  pakket.	  Het	  maatschappelijk	  werk	  verzorgt	  in	  deze	  situaIes	  de	  indicaIes	  en	  de	  
herindicaIe.	  Mensen	  krijgen	  een	  indicaIe	  voor	  een	  half	  jaar	  en	  na	  dat	  half	  jaar	  volgt	  er	  een	  herindicaIe.	  In	  een	  
noodsituaIe	  kan	  er	  met	  spoed	  een	  noodpakket	  aangevraagd	  worden.	  

De	  (her)indicaIe	  hee[	  als	  doel	  om	  te	  checken	  of	  iemand	  nog	  recht	  hee[	  op	  een	  voedselpakket.	  Zowel	  de	  indicaIe	  als	  
herindicaIe	  gee[	  de	  mogelijkheid	  om	  het	  gesprek	  aan	  te	  gaan	  hoe	  de	  aanvrager	  uiteindelijk	  zonder	  zouden	  kunnen,	  
uitgangspunt	  hierbij	  is	  dat	  een	  voedselpakket	  Ijdelijk	  is.	  Er	  wordt	  concreet	  uitgevraagd	  en	  tevens	  hee[	  het	  gesprek	  
vooral	  een	  signalerende	  funcIe.	  	  Tijdens	  dit	  gesprek	  wordt	  er	  gesproken	  met	  de	  cliënt	  en	  gekeken	  naar	  een	  oplossing	  
voor	  zijn/haar	  situaIe.	  

In	  2016	  was	  het	  de	  bedoeling	  dat	  de	  formulieren	  brigade	  zou	  starten	  in	  de	  bibliotheek,	  helaas	  is	  dat	  nog	  niet	  van	  de	  
grond	  gekomen	  door	  het	  gebrek	  aan	  vrijwilligers.	  Wanneer	  het	  van	  start	  gaat	  zal	  het	  AMW	  er	  een	  twee	  wekelijks	  
spreekuur	  aan	  koppelen.	  Doel	  van	  dit	  duaal	  spreekuur	  is	  cliënten	  direct	  te	  kunnen	  doorverwijzen.

Verschillende	  huurders	  van	  woningcorporaIe	  Wooncompagnie	  hebben	  de	  training	  “omgaan	  met	  geld”	  mogen	  volgen.	  
Deze	  training	  werd	  in	  samenwerking	  met	  de	  gemeente	  Purmerend	  en	  de	  SMD	  gegeven.	  

Algemeen Maatschappelijk Werk

Purmerweg	  19A,	  1441	  RA	  Purmerend
Postbus	  366,	  1441	  AJ	  Purmerend

T:	  0299	  439279
E:	  info@smdzw.nl
W:	  www.smdzw.nl

Algemeen 
Maatschappelijk Werk
een belangrijke rader!

mailto:info@smdzw.nl
mailto:info@smdzw.nl


	

Regionale dienstverlening

Ondersteuning	  bij	  huiselijk	  geweld
SMD	  is	  ketenpartner	  in	  de	  uitvoering	  van	  Ijdelijke	  
huisverboden	  in	  het	  kader	  van	  de	  aanpak	  huiselijk	  geweld	  
samen	  met	  Reclassering	  Nederland	  (RN)	  en	  Jeugd-‐
bescherming	  Regio	  Amsterdam	  (JBRA),	  onder	  coördinaIe	  
van	  Veilig	  Thuis.	  SMD	  treedt	  op	  als	  belangenbeharIger	  voor	  
de	  thuisblijver	  gedurende	  het	  traject	  van	  het	  Ijdelijk	  
huisverbod.	  

Bij	  huiselijk	  geweld	  is	  er	  sprake	  van	  geweld	  door	  iemand	  uit	  
de	  huiselijke	  kring	  van	  het	  slachtoffer.	  Meestal	  is	  er	  sprake	  
van	  machtsverschil,	  waarbij	  het	  slachtoffer	  akankelijk	  is	  van	  
de	  pleger.	  Het	  geweld	  kan	  zowel	  op	  lichamelijk,	  seksueel	  als	  
op	  psychisch	  gebied	  zijn.	  Vormen	  van	  huiselijk	  geweld	  zijn	  
inImidaIe,	  isolaIe,	  onthouden	  van	  geld	  of	  voeding	  en	  
verwaarlozing.	  SMD	  hee[	  in	  een	  jarenlange	  nauwe	  
samenwerking	  met	  de	  GGD-‐experIse	  opgebouwd	  op	  het	  
gebied	  van	  huiselijk	  geweld	  en	  kindermishandeling.	  Alle	  
medewerkers	  met	  het	  specialisme	  maatschappelijk	  werk	  
hebben	  de	  basiscursus	  huiselijk	  geweld	  gevolgd.	  Aanvullend	  
is	  een	  aantal	  SMD-‐medewerkers	  opgeleid	  als	  aandacht	  
funcIonaris	  huiselijk	  geweld.	  De	  aandacht	  funcIonaris	  kan	  
geconsulteerd	  worden	  door	  beroepskrachten	  en	  vrijwilligers	  
bij	  vermoedens	  of	  signalen	  van	  huiselijk	  geweld.	  

De	  maatschappelijk	  werker	  die	  werkzaam	  is	  in	  de	  gemeente	  
Beemster,	  is	  opgeleid	  tot	  aandachluncIonaris	  huiselijk	  
geweld.	  Naast	  de	  uitvoering	  van	  het	  Ijdelijk	  huisverbod	  is	  de	  
nazorg	  ook	  een	  taak	  van	  het	  Algemeen	  Maatschappelijk	  
werk.	  

Vrijwilligers	  Pallia5eve	  Terminale	  Zorg	  “Als	  sterven	  
dichterbij	  komt”
De	  coördinaIe	  en	  uitvoering	  van	  de	  VPTZ	  (Vrijwilligers	  
PalliaIeve	  Terminale	  Zorg)	  is	  onderdeel	  van	  de	  SMD	  voor	  
de	  regio	  Zaanstreek-‐Waterland.	  Voor	  paIënten	  die	  thuis	  
willen	  sterven	  (en	  hun	  mantelzorgers)	  biedt	  VPTZ	  een	  
uitkomst.	  PalliaIeve	  terminale	  zorg	  is	  de	  zorg	  voor	  
mensen	  voor	  wie	  geen	  genezende	  behandeling	  meer	  
mogelijk	  is	  en	  die	  zich	  in	  de	  laatste	  drie	  tot	  zes	  maanden	  
van	  hun	  leven	  bevinden.	  

VPTZ	  is	  een	  vorm	  van	  mantelzorgondersteuning	  in	  de	  
laatste	  levensfase.	  Ook	  alleenstaande	  paIënten	  kunnen	  
beroep	  doen	  op	  de	  VPTZ.	  VPTZ-‐vrijwilligers	  bieden	  
ondersteuning	  en	  is	  er	  op	  gericht	  niemand	  in	  
eenzaamheid	  te	  laten	  sterven.

Vrijwilligers	  verbonden	  aan	  VPTZ	  zijn	  allemaal	  opgeleid	  
voor	  deze	  taak	  en	  weten	  snel	  een	  vertrouwde	  band	  te	  
scheppen	  met	  paIënt	  en	  mantelzorger.	  De	  vrijwilligers	  
bieden	  Ijd,	  een	  luisterend	  oor,	  aandacht	  en	  (emoIonele)	  
ondersteuning	  in	  afstemming	  met	  en	  aanvullend	  op	  de	  
professionele	  zorg.	  Zij	  komen	  aan	  huis	  voor	  
ondersteuning	  maar	  voeren	  geen	  medische	  en	  
huishoudelijke	  taken	  uit.	  Gemiddeld	  komt	  een	  vrijwilliger	  
één	  a	  twee	  dagdelen	  per	  week.	  Bij	  een	  grotere	  behoe[e	  
aan	  ondersteuning	  kunnen	  er	  meerdere	  vrijwilligers	  
ingezet	  worden.	  Door	  de	  inzet	  van	  een	  VPTZ-‐vrijwilliger	  
krijgt	  de	  mantelzorger	  Ijd	  om	  even	  op	  adem	  te	  komen,	  
terwijl	  de	  zorg	  voor	  de	  naaste	  in	  goede	  handen	  is.	  Zo	  kan	  
de	  mantelzorger	  de	  zorgtaken	  langer	  volhouden.

De	  VPTZ	  Zaanstreek-‐Waterland	  is	  een	  van	  de	  in	  totaal	  
200	  VPTZ-‐organisaIes	  die	  vrijwilligers	  inzeZen	  bij	  
mensen	  thuis.	  VPTZ	  Nederland	  is	  de	  koepelorganisaIe	  
voor	  organisaIes	  in	  de	  vrijwillige	  palliaIeve	  terminale	  
zorg.	  Landelijk	  zijn	  er	  ruim	  11.000	  vrijwilligers	  acIef.	  
Inwoners	  van	  alle	  gemeenten	  in	  Zaanstreek-‐Waterland	  
kunnen	  aankloppen	  bij	  de	  VPTZ	  van	  de	  SMD.	  Het	  moZo	  
van	  de	  VPTZ	  is:	  ‘Er	  Zijn’	  in	  Zaanstreek-‐Waterland.	  18	  
VPTZ-‐vrijwilligers	  waren	  acIef	  in	  2016.

Er	  zijn	  samenwerkingsverbanden	  met	  professionele	  
thuiszorgorganisaIes,	  sociale	  wijkteams,	  
mantelzorgorganisaIes,	  vrijwilligersorganisaIes,	  
hospices,	  verzorgingshuizen	  en	  ziekenhuizen.	  VPTZ	  
Zaanstreek-‐Waterland	  is	  lid	  van	  het	  Netwerk	  PalliaIeve	  
Zorg	  Zaanstreek-‐Waterland.	  De	  VPTZ	  Zaanstreek-‐
Waterland	  is	  ook	  betrokken	  bij	  de	  organisaIe	  van	  Café	  
Doodgewoon.	  Café	  Doodgewoon	  wordt	  vier	  keer	  per	  jaar	  
georganiseerd	  en	  is	  een	  ontmoeIngsplek	  voor	  
professionals,	  mantelzorgers,	  paIënten	  en	  vrijwilligers	  in	  
de	  palliaIeve	  zorg.

E-‐learning/blended	  hulpverlening
SMD	  hee[	  zich	  in	  2016	  verdiept	  in	  verschillende	  
mogelijkheden	  van	  blended	  hulpverlenen	  (combineren	  van	  
onlinehulp	  met	  telefonische	  en	  face-‐to-‐face	  contacten).
Dit	  hee[	  geresulteerd	  in	  partnerschap	  bij	  Two2Tango.	  Een	  
kans	  om	  op	  vernieuwende	  en	  onderscheidende	  wijze	  
ondersteuning	  te	  bieden,	  niet	  meer	  dan	  nodig	  en	  volledig	  
aangepast	  aan	  de	  behoe[e	  van	  de	  cliënt.

Wat	  levert	  Two2Tango	  nu	  op?
• Een	  online-‐ingang	  en	  daarmee	  bereik	  van	  meer	  cliënten	  voor	  wie	  lichtere	  

intervenIes	  voldoende	  zijn.
• Een	  (zelf)evaluaIe-‐instrument	  om	  het	  proces	  te	  volgen	  en	  

managemenInformaIe	  uit	  te	  halen.
• Sociale	  kaart	  van	  alle	  hulp-‐	  en	  dienstverlening	  in	  jullie	  regio	  die	  verder	  gaat	  

dan	  alleen	  het	  WMO-‐domein.
• Een	  mooie	  tool	  voor	  blended	  leren,	  onlinehulpverlening	  die	  verder	  gaat	  dan	  

alleen	  het	  gebruik	  van	  filmpjes	  en	  internet.
• Een	  tool	  die	  naadloos	  aansluit	  bij	  bestaande	  intervenIes	  uit	  de	  eerste	  en	  

tweede	  lijn.
• Onderbouwde	  producten	  op	  basis	  van	  bewezen	  methodieken	  uit	  het	  

onderwijs	  en	  verander	  psychologie.
• Medezeggenschap	  over	  de	  doorontwikkeling	  van	  de	  producten.
	   	   	   	   	   Bron:	  www.two2tango.nl	  

In	  2017	  zal	  de	  SMD	  blended	  hulpverlening	  verder	  
ontwikkelen	  en	  implementeren.	  Ook	  zullen	  signalen	  vanuit	  
cliënten	  vertaald	  worden	  in	  groepsaanpak.	  Zo	  zal	  er	  een	  
groepsaanbod	  komen	  met	  de	  werkItel	  “aan	  de	  slag	  met	  je	  
eigen	  kracht”.	  

http://www.two2tango.nl
http://www.two2tango.nl

