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SMD TEAM LANDSMEER

Vanaf	  halverwege	  2016	  vormen	  de	  SMD-‐medewerkers	  een	  team	  in	  Landsmeer.	  Hierdoor	  wordt	  de	  dienstverlening	  en	  de	  maatschappelijke	  
ontwikkelingen	  beter	  aangepakt.	  Bijvoorbeeld	  rondom	  problemen	  met	  gezinnen	  met	  jongeren	  wordt	  het	  jongerenwerk	  door	  het	  

maatschappelijk	  werk	  op	  de	  hoogte	  gesteld	  en	  indien	  nodig	  wordt	  de	  casus	  samen	  opgepakt.	  

Algemeen Maatschappelijk Werk

Crisishulpverlening
Op	  de	  maandag	  en	  dinsdag	  zit	  de	  maatschappelijk	  werker	  in	  het	  Middelpunt.	  Buiten	  de	  
spreekuren	  om	  houdt	  de	  maatschappelijk	  werker	  ruimte	  vrij	  voor	  eventuele	  
crisisgesprekken.	  In	  2016	  is	  dit	  drie	  keer	  gebeurd.	  Na	  een	  crisisgesprek	  bespreekt	  de	  
maatschappelijk	  werker	  met	  de	  zorgregisseur	  over	  hoe	  het	  hulpverleningstraject	  gaat	  
verlopen.	  	  Twee	  van	  de	  drie	  crisisgesprekken	  zijn	  ook	  in	  het	  kernteam	  besproken	  en	  van	  
daaruit	  opgepakt.	  

2016	  was	  voor	  het	  Algemeen	  Maatschappelijk	  Werk	  een	  druk	  jaar.	  De	  inwoners	  van	  
Landsmeer	  hebben	  veel	  gebruik	  gemaakt	  van	  het	  AMW-‐inloopspreekuur,	  iedere	  
maandag	  en	  dinsdag	  op	  het	  Middelpunt.	  
De	  meeste	  vragen	  Mjdens	  het	  spreekuur	  gingen	  over	  in	  aanmerking	  komen	  van	  
(huur)woningen	  in	  Landsmeer.	  Het	  aanbod	  van	  sociale	  huurwoningen	  is	  erg	  klein	  en	  we	  
kunnen	  bijna	  spreken	  van	  woningnood	  in	  Landsmeer.	  Ook	  jong	  volwassenen	  tussen	  22	  
en	  30	  jaar	  kunnen	  moeilijk	  een	  starters	  woning	  of	  sociale	  huurwoning	  krijgen.	  
Verder	  viel	  het	  op	  dat	  er	  in	  2016	  veel	  Landsmeerders,	  waarmee	  het	  voorheen	  alMjd	  
goed	  mee	  ging,	  wegens	  omstandigheden	  in	  de	  knel	  kwamen.	  Zij	  kwamen	  naar	  het	  AMW	  
voor	  onder	  andere	  verlies	  van	  werk	  of	  door	  scheiding.	  	  Door	  de	  stress	  die	  daarmee	  
gepaard	  gaat	  hebben	  de	  cliënten	  vooral	  het	  gevoel	  tegen	  veel	  muren	  aan	  te	  lopen.

Het	  Algemeen	  Maatschappelijk	  Werk
In	  2016	  heeS	  AMW	  aan	  73	  casussen	  gewerkt.	  De	  problemaMeken	  van	  de	  casussen	  waren	  
voornamelijk	  vechtscheidingen,	  huiselijk	  geweld,	  schulden	  en	  huisvesMng.	  	  Het	  kwam	  
zelden	  voor	  dat	  een	  casus	  enkelvoudig	  problemaMek	  betrof.	  	  Naast	  de	  procesmaMge	  
hulpverlening	  heeS	  de	  maatschappelijk	  werker	  20	  korte	  contacten	  gehad.	  De	  korte	  
contacten	  houdt	  in	  dat	  de	  maatschappelijk	  werker	  informaMe	  en	  advies	  aan	  de	  inwoners	  
van	  Landsmeer	  geeS.

Digitale	  hulpverlening
Vanuit	  de	  SMD	  Zaanstreek-‐Waterland	  wordt	  hier	  veel	  aandacht	  aan	  besteed.	  In	  2016	  
heeS	  de	  maatschappelijk	  werker	  deelgenomen	  aan	  een	  cursus.	  Digitale	  hulpverlening	  
wordt	  een	  belangrijk	  aanbod	  van	  onze	  dienstverlening	  in	  2017.

Huiselijk	  geweld
Vanuit	  het	  AMW	  heeS	  de	  maatschappelijk	  werker	  regelmaMg	  bijeenkomsten	  over	  de	  
uitvoering	  van	  een	  Mjdelijk	  huisverbod.	  De	  afspraak	  is	  dat	  de	  maatschappelijk	  werker	  de	  
huisverboden	  in	  de	  gemeente	  Landsmeer	  behandeld	  en	  begeleid,	  tenzij	  anders	  besloten.	  
Ook	  maakt	  de	  maatschappelijk	  werker	  deel	  uit	  van	  het	  overleg	  oudermishandeling,	  dat	  
vanuit	  Veilig	  Thuis	  wordt	  gecoördineerd.	  In	  2016	  zijn	  er	  3	  huisverboden	  in	  Landsmeer	  
opgelegd	  en	  heeS	  de	  maatschappelijk	  werker	  te	  maken	  gehad	  met	  een	  casus	  rondom	  
ouderenmishandeling.	  Hierin	  ging	  het	  om	  financiële	  uitbuiMng.	  Netwerkcontacten

Naast	  het	  cliëntenwerk	  wordt	  er	  vanuit	  het	  AMW	  veel	  waarde	  gehecht	  aan	  het	  
onderhouden	  van	  netwerkcontacten.	  Het	  is	  vaak	  voor	  gekomen	  dat	  de	  maatschappelijk	  
werker	  in	  2016	  in	  een	  casus	  samen	  heeS	  gewerkt	  met	  jongerenwerk	  en	  de	  Sociale	  
Raadslieden.	  	  Ook	  is	  het	  een	  aantal	  keer	  voorgekomen	  dat	  maatschappelijk	  werker	  
samen	  met	  een	  consulent	  van	  sociale	  zaken	  op	  huisbezoek	  is	  geweest	  bij	  klanten.	  Naast	  
de	  bovengenoemde	  netwerkpartners	  heeS	  de	  maatschappelijk	  werker	  ook	  regelmaMg	  
contact	  met	  Wmo,	  Mantelzorg,	  Mee,	  poliMe,	  Veilig	  Thuis,	  reclassering	  en	  Wonen	  Plus.	  

Kernteam
Om	  twee	  weken	  is	  er	  in	  Landsmeer	  een	  kernteam,	  waar	  de	  maatschappelijk	  werker	  een	  
acMeve	  partner	  in	  is.	  In	  2016	  heeS	  de	  maatschappelijk	  werker	  22	  keer	  hieraan	  
deelgenomen.	  Van	  de	  maatschappelijk	  werker	  wordt	  verwacht	  dat	  zij	  meedenkt	  over	  de	  
problemen	  en	  daarnaast	  ook	  analyseert	  en	  parMcipeert	  in	  de	  eventuele	  
hulpverleningstraject	  van	  de	  desbetreffende	  casus.	  In	  het	  kernteam	  worden	  casussen	  

Interac?eve	  bijeenkomst	  versterken	  jeugdveld
Op	  13	  april	  organiseerde	  de	  gemeente	  een	  interacMeve	  avond	  over	  versterken	  jeugdveld.	  
Allerlei	  organisaMes	  die	  werken	  voor	  en	  met	  jeugd	  waren	  aanwezig,	  zo	  ook	  de	  
maatschappelijk	  werker	  en	  de	  jongerenwerker.	  Het	  was	  een	  speelse	  doelgerichte	  avond.	  	  
Veel	  inbreng	  vanuit	  professionals	  voor	  het	  te	  maken	  jeugdbeleid	  van	  de	  gemeente	  
Landsmeer.

Training	  radicalisering
Op	  11	  oktober	  heeS	  de	  maatschappelijk	  werker	  en	  de	  jongerenwerker	  een	  training	  
radicalisering	  gevolgd.	  De	  training	  werd	  georganiseerd	  door	  de	  gemeente.	  Een	  zeer	  
interessante	  en	  leerzame	  training.	  Echter	  zou	  er	  een	  vervolg	  moeten	  komen	  om	  met	  alle	  
aanwezige	  professionals	  te	  bespreken	  en	  afspraken	  te	  maken	  hoe	  in	  Landsmeer	  om	  te	  
gaan	  met	  radicalisering.	  Dit	  ook	  in	  het	  kader	  van	  de	  privacy	  en	  de	  meldingsplicht.
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Jongerenwerk

In	  2016	  wordt	  het	  jongerenwerk	  steeds	  meer	  door	  gemeente,	  netwerkpartners	  en	  andere	  
organisaMes	  gevonden	  en	  betrokken	  bij	  plannen,	  projecten	  en	  iniMaMeven.	  Ook	  vinden	  
jongeren	  het	  jongerenwerk	  steeds	  meer.	  Vergeleken	  met	  nul	  jongereniniMaMeven	  in	  2015	  
heeS	  het	  jongerenwerk	  in	  2016	  jongeren	  ondersteunt	  bij	  twee	  jongereniniMaMeven.	  Dit	  is	  
een	  signaal	  voor	  het	  jongerenwerk	  dat	  zij	  steeds	  zichtbaarder	  wordt	  in	  Landsmeer.	  

Ambulant	  jongerenwerk
Over	  het	  algemeen	  was	  het	  qua	  jongerenoverlast	  rusMg	  in	  Landsmeer.	  
In	  2016	  heeS	  het	  jongerenwerk	  178	  wijkrondes	  gemaakt	  in	  49	  weken.	  In	  de	  zomervakanMe	  
was	  er	  vanuit	  het	  jongerenwerk	  gezorgd	  voor	  vakanMevervanging,	  zodat	  de	  wijkrondes	  en	  
de	  aaandeling	  van	  de	  meldingen	  niet	  een	  lange	  Mjd	  sMl	  zou	  komen	  te	  vallen.	  
De	  jongerenwerker	  is	  aanwezig	  geweest	  Mjdens	  Landsmeerse	  acMviteiten,	  zoals	  de	  kermis,	  
muziekuitvoering	  vanwege	  100	  jaar	  droge	  voeten,	  sport-‐	  en	  spelweek	  en	  luilak.	  

Individuele	  begeleiding	  jongeren
Naar	  aanleiding	  van	  hulpvragen	  van	  jongeren	  heeS	  de	  jongerenwerker	  4	  jongeren	  
ondersteunt	  en	  begeleidt	  in	  2016.	  De	  vragen	  waren	  gericht	  op	  ondersteuning	  bij	  
het	  aanvragen	  van	  studiefinanciering,	  aanmelding	  bij	  school,	  zorgtoeslag	  en	  
schulden.	  Drie	  van	  de	  jongeren	  zijn	  nieuwe	  Nederlanders	  (statushouders),	  die	  al	  
enige	  Mjd	  in	  Landsmeer	  wonen.	  Bij	  hen	  speelt	  vaak	  dat	  ze	  de	  taal	  nog	  niet	  machMg	  

JongerenInforma?ePunt	  
Het	  JongerenInformaMePunt	  in	  het	  Middelpunt	  is	  in	  2016	  door	  de	  jongerenwerker	  
43	  keer	  opengesteld.	  Dit	  leverde	  geen	  respons.	  
In	  2017	  zullen	  geen	  inloopspreekuren	  meer	  gedaan	  worden	  door	  het	  
jongerenwerk.	  Het	  jongerenwerk	  gaat	  zich	  richten	  op	  informaMe	  en	  advies	  via	  de	  
digitale	  snelweg,	  onder	  andere	  door	  middel	  van	  een	  website.

Gebiedsscan
Op	  24	  mei	  heeS	  de	  jongerenwerker	  de	  gebiedsscan,	  die	  de	  poliMe	  samen	  met	  de	  
afdeling	  OOV	  van	  de	  gemeentes	  jaarlijks	  organiseert,	  bijgewoond.	  De	  gebiedsscan	  
was	  voor	  de	  gemeente	  Landsmeer	  en	  de	  gemeente	  Waterland.	  Hierin	  zijn	  alle	  
veiligheidsaspecten	  besproken,	  waaronder	  drugsoverlast	  en	  handel,	  
jongerenoverlast,	  overige	  vermogensdelicten	  en	  OGGZ.	  De	  scan	  was	  duidelijk	  en	  
herkenbaar.

Wijkwandeling	  Gorteslootbuurt
Op	  24	  mei	  2016	  organiseerde	  de	  gemeente	  een	  wijkwandeling	  in	  de	  
Gorteslootbuurt	  om	  bewoners	  te	  parMciperen	  in	  hun	  omgeving.	  De	  buurt	  wordt	  
de	  komende	  Mjd	  gerenoveerd	  en	  opgeknapt,	  bestraMng,	  groen	  en	  de	  speeltuin.	  
Bewoners	  krijgen	  een	  parMcipaMerol	  in	  het	  omgevingsplan.	  De	  jongerenwerker	  is	  
zowel	  in	  de	  voorbereiding	  als	  bij	  de	  wijkwandeling	  betrokken	  geweest.	  Na	  de	  
zomervakanMe	  is	  het	  parMcipaMetraject	  on	  hold	  gezet	  i.v.m.	  het	  komende	  
onderhoudstraject	  door	  Eigen	  Haard	  van	  hun	  woningvoorraad	  in	  deze	  buurt.

De	  jongerenwerker	  is	  uitgenodigd	  door	  de	  gemeente	  voor	  een	  overleg	  over	  het	  te	  
vormen	  speelbeleid	  in	  Landsmeer.	  Dit	  overleg	  was	  op	  14	  december.	  Samen	  met	  
de	  ambtenaar	  van	  speelbeleid	  en	  Speelplan	  is	  het	  plan	  besproken.	  Naast	  
kinderparMcipaMe	  worden	  ook	  jongeren	  betrokken	  om	  hun	  wensen	  kenbaar	  te	  
maken.	  Hiervoor	  wordt	  In	  januari	  2017	  een	  pizza-‐overleg	  georganiseerd.

Club	  Promo?e	  Dag
Op	  31	  mei	  2016	  was	  weer	  de	  Club	  PromoMedag.	  Het	  jongerenwerk	  is	  niet	  
betrokken	  bij	  de	  voorbereiding.	  Dit	  wordt	  door	  dhr.	  	  J.	  Korf	  (gymleraar)	  en	  
studenten	  gedaan.	  De	  jongerenwerker	  was	  de	  gehele	  dag	  aanwezig	  en	  nam	  de	  
EHBO	  op	  zich.	  De	  dag	  en	  uitvoering	  verliep	  uitstekend.
De	  subsidie	  van	  de	  Club	  PromoMe	  Dag	  verloopt	  al	  jaren	  eerst	  via	  SMchMng	  
Welsaen,	  de	  laatste	  twee	  jaar	  via	  de	  SMD	  Zaanstreek-‐Waterland.	  Omdat	  het	  
jongerenwerk	  niet	  meer	  meehelpt	  in	  de	  organisaMe	  heeS	  het	  jongerenwerk	  
gepleit,	  In	  het	  uitvoeringsplan	  voor	  2017,	  om	  de	  subsidie	  van	  de	  gemeente	  
rechtstreeks	  met	  de	  organisaMe	  van	  de	  Club	  PromoMe	  Dag	  te	  laten	  verlopen.	  Dit	  is	  
door	  de	  gemeente	  gehonoreerd.	  Het	  jongerenwerk	  heeS	  dit	  met	  dhr.	  J.	  Korf	  
gecommuniceerd.

Meldingen
De	  route	  van	  meldingen	  via	  de	  gemeente	  lopen	  vanaf	  2016	  beter	  en	  gestroomlijnd.	  
Vergeleken	  met	  2015	  waar	  maar	  twee	  meldingen	  bij	  de	  gemeente	  kwamen	  is	  het	  in	  2016	  
meer,	  maar	  realisMscher.
De	  jongerenwerker	  krijgt	  via	  de	  gemeente	  de	  meldingen	  door	  die	  bewoners	  bij	  hen	  hebben	  
gemeld.	  De	  jongerenwerker	  bezoekt	  de	  locaMe	  en	  neemt	  contact	  op	  met	  de	  melder.	  

Vanuit	  de	  gemeente	  heeS	  de	  jongerenwerker	  in	  totaal	  13	  meldingen	  doorgekregen.	  Hierbij	  
waren	  10	  meldingen	  van	  overlast	  van	  jongeren	  bij	  de	  tafeltennistafel	  aan	  de	  Zwaansburg.	  
De	  inzet	  van	  de	  jongerenwerker	  bij	  de	  overlast	  van	  Zwaansburg	  is	  onder	  andere	  geweest:

• Contact	  opgenomen	  met	  de	  melders	  en	  contact	  gehouden;	  
• De	  locaMe	  veelvuldig	  bezocht	  om	  de	  jongeren	  aan	  te	  spreken.	  Op	  allerlei	  Mjden	  

en	  dagen	  is	  de	  jongerenwerker	  langs	  geweest,	  maar	  geen	  jongeren	  
aangetroffen.	  De	  Mjden	  dat	  de	  groepjes	  jongeren	  er	  stonden	  was	  moeilijk	  te	  
traceren;

• Contact	  opgenomen	  met	  de	  gemeente	  om	  te	  kijken	  wat	  bewoners	  kunnen	  
doen	  om	  de	  tafeltennistafel	  weg	  te	  laten	  halen;	  

• Handtekeningenlijst	  en	  begeleidende	  brief	  voor	  de	  bewoners	  gemaakt;
• Geprobeerd	  om	  bewoners	  acMef	  te	  maken	  om	  de	  handtekeningen	  op	  te	  halen;
• Tot	  slot	  gevraagd	  of	  bewoners	  zelf	  contact	  op	  kunnen	  nemen	  met	  de	  

gemeente.

De	  ambtenaar	  van	  speelgelegenheid	  heeS	  uiteindelijk	  een	  brief	  naar	  de	  bewoners	  
gestuurd	  dat	  de	  tafeltennistafel	  wordt	  weggehaald	  als	  de	  bewoners	  hiermee	  akkoord	  gaan.	  
De	  tafeltennistafel	  is	  in	  oktober	  weggehaald,	  hierdoor	  zijn	  de	  meldingen	  direct	  
opgehouden.	  

Een	  andere	  melding	  is	  over	  vernieling	  aan	  het	  gemeentehuis.	  Ondanks	  de	  camera	  zijn	  de	  
beelden	  niet	  afgelezen.	  
En	  een	  melding	  over	  overlast	  bij	  de	  speeltuin	  aan	  de	  Aalscholverstraat	  en	  bij	  schoolplein	  
De	  Hoeksteen.	  
Door	  de	  mooie	  nazomer	  zijn	  de	  meeste	  meldingen	  in	  de	  periode	  augustus,	  september	  en	  
oktober	  gedaan.

De	  meeste	  melders	  zijn	  tevreden	  als	  ze	  respons	  krijgen	  op	  hun	  melding.	  Doordat	  de	  
meldingen	  beter	  en	  gestroomlijnder	  lopen,	  kan	  het	  jongerenwerk	  daadwerkelijk	  contact	  
opnemen	  met	  de	  melders.	  

Jongerennetwerkoverleggen
Het	  jongerenwerk	  heeS	  aan	  alle	  JNO’s	  deelgenomen,	  in	  totaal	  9	  JNO’s.	  De	  jongerenwerker	  
heeS	  een	  acMeve	  rol	  binnen	  het	  JNO.
In	  de	  JNO’s	  werken	  gemeente,	  poliMe,	  jongerenwerk	  en	  de	  zorgregisseur	  samen	  om	  
overlast	  van	  jeugdgroepen	  op	  straat	  te	  verminderen	  en	  te	  voorkomen.	  Ook	  worden	  
signalen	  van	  individuele	  jongeren	  die	  een	  zorg-‐	  of	  hulpvraag	  nodig	  hebben	  kort	  besproken	  
en	  doorverwezen	  via	  de	  zorgregisseur	  naar	  een	  daartoe	  desbetreffende	  zorginstanMe.	  De	  
jongerenwerker	  houdt	  de	  netwerkpartners	  via	  de	  wijkronde-‐rapportages	  op	  de	  hoogte	  
wat	  op	  straat	  wordt	  gesignaleerd	  en	  de	  inzet	  rondom	  meldingen.	  

Om	  meer	  structuur	  te	  geven	  aan	  het	  JNO	  heeS	  CCV	  (centrum	  voor	  criminaliteitsprevenMe	  
en	  veiligheid)	  een	  werksessie	  geleid	  op	  13	  september.	  Partners	  van	  de	  JNO	  hebben	  hieraan	  
deelgenomen.	  Vanuit	  de	  werksessie	  zijn	  er	  meer	  handvaien	  gevormd	  om	  een	  plan	  van	  
aanpak	  te	  schrijven	  en	  meer	  structuur	  aan	  het	  JNO	  te	  brengen.

Samenwerking	  met	  andere	  (netwerk)partners
De	  jongerenwerker	  werkt	  nauw	  samen	  met	  de	  andere	  SMD-‐collega’s	  in	  Landsmeer	  
(maatschappelijk	  werker,	  mantelzorger	  en	  sociale	  raadsvrouw).	  Vanaf	  halverwege	  2016	  
vormen	  de	  SMD-‐medewerkers	  een	  team	  in	  Landsmeer.
De	  jongerenwerker	  maakt	  gebruik	  van	  de	  faciliteiten	  van	  het	  Middelpunt,	  hierdoor	  heeS	  zij	  
korte	  lijnen	  met	  de	  zorgregisseur	  en	  de	  Wmo-‐consulenten,	  MEE	  consulent,	  
schoolmaatschappelijk	  werk	  e.a.	  
Vanuit	  het	  JNO	  werkt	  de	  jongerenwerker	  nauw	  samen	  met	  ambtenaar	  OOV,	  poliMe	  en	  
zorgregisseur.
Bij	  de	  gemeente	  heeS	  de	  jongerenwerker	  goede	  contacten	  met	  de	  beleidsadviseur	  jeugd	  
en	  de	  beleidsambtenaar	  voor	  speelgelegenheid.
Namens	  de	  jongeren	  neemt	  de	  jongerenwerker	  zijng	  in	  de	  sMchMngsraad	  van	  LOL.	  
Tweemaal	  per	  jaar	  is	  er	  een	  sMchMngsraadvergadering.	  
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Ondersteuning	  jongerenini?a?even
Op	  24	  juni	  hebben	  twee	  meiden	  de	  gemeente	  Landsmeer	  aangeschreven	  over	  dat	  de	  Landsmeerse	  
jeugd	  zich	  verveelt.	  De	  beleidsmedewerker	  heeS	  deze	  brief	  doorgestuurd	  naar	  de	  jongerenwerker.	  De	  
jongerenwerker	  heeS	  beide	  meiden	  uitgenodigd	  voor	  een	  gesprek.	  Uit	  het	  gesprek	  kwam	  naar	  voren	  
dat	  de	  meiden	  vonden	  dat	  de	  gemeente	  te	  weinig	  organiseert	  voor	  de	  jeugd	  van	  Landsmeer.	  
De	  jongerenwerker	  heeS	  uitgelegd	  dat	  de	  jeugd	  zelf	  ook	  iniMaMef	  kan	  nemen	  om	  acMviteiten	  te	  
organiseren.	  De	  meiden	  wilden	  graag	  een	  feest	  voor	  leeSijdsgenoten.	  Met	  ondersteuning	  van	  de	  
jongerenwerker	  hebben	  de	  meiden	  een	  feest	  georganiseerd	  op	  zaterdag	  26	  november	  in	  de	  ICL,	  
sportcafé	  de	  Remise.	  Het	  was	  een	  gezellig	  feest	  met	  150	  jongeren.	  
Het	  jongerenwerk	  heeS	  alleen	  gezorgd	  dat	  zij	  aanspreekpunt	  en	  contact	  had	  met	  de	  gemeente	  en	  de	  
ICL,	  daarnaast	  faciliteren	  bij	  huur	  van	  de	  apparatuur	  en	  drukwerk	  en	  de	  eindverantwoordelijke	  wat	  
betreS	  de	  financiën.	  De	  meiden	  hebben	  de	  andere	  zaken	  zelf	  geregeld	  en	  georganiseerd.	  Na	  afloop	  is	  
de	  organisaMe	  en	  de	  party	  geëvalueerd,	  zodat	  volgend	  jaar	  het	  nog	  strakker	  en	  goedkoper	  
georganiseerd	  kan	  worden.	  

Een	  groepje	  jongeren	  hebben	  in	  november	  een	  pleidooi	  gehouden	  in	  de	  gemeenteraad	  over	  een	  eigen	  
plek	  voor	  jongeren	  in	  Landsmeer.	  Op	  22	  november	  is	  er	  een	  gesprek	  geïniMeerd	  door	  enkele	  poliMeke	  
parMjen	  bij	  Vrij	  &	  Blij	  met	  de	  jongeren,	  Vrij	  &	  Blij	  en	  het	  jongerenwerk.	  Hieruit	  is	  naar	  voren	  gekomen	  
dat	  de	  jongeren	  graag	  een	  eigen	  plek	  willen.	  Vrij	  &	  Blij	  stelt	  een	  ruimte	  beschikbaar.	  Uitgangspunt	  is	  
dat	  jongeren	  eigen	  verantwoordelijkheid	  nemen	  en	  inbreng	  hebben.	  
De	  jongerenwerker	  gaat	  samen	  met	  de	  jongeren	  om	  de	  tafel	  om	  te	  kijken	  wat	  er	  nodig	  is	  om	  de	  
“jongereninloop”	  te	  starten.
Op	  14	  december	  hebben	  de	  jongeren	  en	  de	  jongerenwerker	  een	  vervolggesprek	  gehad.	  In	  2017	  start	  
“The	  Hangout”	  bij	  Vrij	  &	  Blij.

Sociaal Raadslieden

Sociaal	  raadslieden	  werken	  prevenMef,	  gebiedsgericht,	  vraaggericht	  en	  integraal.	  Beoogd	  wordt	  de	  eigen	  kracht	  van	  burgers	  en	  hun	  netwerk	  te	  versterken	  en	  in	  te	  zeien.	  
Mogelijkheden	  om	  de	  parMcipaMe	  van	  bewoners	  te	  versterken	  worden	  herkend	  en	  benut.

Sociaal	  raadslieden	  bieden	  ondersteuning	  op	  het	  gebied	  van:	  	  
•	   Werk	  en	  inkomen
•	   Uitkeringen	  en	  voorzieningen
•	   BelasMng	  en	  toeslagen
•	   Onderwijs	  en	  studiefinanciering
•	   ConsumentenkwesMes	  (koop,	  garanMe,	  lenen,	  schulden)
•	   HuisvesMng
•	   Personen-‐	  en	  familierecht	  (huwelijk,	  echtscheiding,	  alimentaMe,	  overlijden	  etc.)

In	  2016	  is	  de	  sociaal	  raadsvrouw	  4	  uur	  per	  week	  werkzaam	  binnen	  de	  gemeente	  Landsmeer.	  Door	  het	  aantal	  beschikbare	  uren	  is	  er	  voor	  gekozen	  vooral	  te	  werken	  op	  
afspraak	  (bijvoorbeeld	  op	  het	  Middelpunt	  of	  huisbezoek	  al	  dan	  niet	  samen	  met	  een	  netwerkpartner)	  en	  geen	  gebruik	  te	  maken	  van	  een	  inloopspreekuur.	  Veelal	  heeS	  de	  
sociaal	  raadsvrouw	  telefonisch	  informaMe	  en	  advies	  gegeven	  en	  waar	  nodig	  een	  intake.	  Het	  komt	  ook	  voor	  dat	  Mjdens	  een	  intake	  van	  het	  Algemeen	  Maatschappelijk	  Werk,	  
de	  AMW-‐er	  concludeert	  dat	  de	  vragen	  zowel	  op	  juridisch	  als	  op	  het	  psychosociale	  vlak	  liggen.	  Dan	  wordt	  de	  sociaal	  raadsvrouw	  gevraagd	  om	  bij	  het	  gesprek	  aan	  te	  
schuiven.

De	  sociaal	  raadsvrouw	  heeS	  zoveel	  mogelijk	  uren	  gemaakt	  die	  direct	  te	  linken	  zijn	  aan	  cliënten.	  Daar	  wordt	  mee	  bedoeld	  dat	  er	  soms	  “nee”	  verkocht	  is	  aan	  bijvoorbeeld	  
overlegvormen	  zowel	  in-‐	  als	  extern.	  
De	  sociaal	  raadsvrouw	  heeS	  	  104	  unieke	  contacten	  gehad	  op	  jaarbasis.	  In	  z’n	  totaliteit	  230	  kortdurende	  contacten.	  De	  meeste	  hulpvragen	  hadden	  betrekking	  op	  

enkelvoudige	  problemaMek	  met	  betrekking	  tot	  
sociale	  wet-‐	  en	  regelgeving	  en	  
schuldenproblemaMek,	  problemen	  bewind,	  
huisvesMng,	  financiële	  gevolgen	  naar	  aanleiding	  
van	  relaMe	  beëindiging.	  De	  sociaal	  raadsvrouw	  
heeS	  contact	  gezocht	  en	  onderhouden	  met	  de	  
voedselbanken	  in	  Purmerend,	  Zaanstad	  en	  
Amsterdam.	  In	  aangrenzende	  gemeenten	  
verzorgen	  de	  sociaal	  raadslieden	  de	  indicaMe	  voor	  
de	  voedselbank.	  Naast	  het	  gegeven	  of	  mensen	  wel	  
of	  niet	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  een	  
voedselpakket	  wordt	  er	  gelijk	  een	  financiële	  check	  
gedaan,	  ondersteuning	  geboden	  en	  doorverwezen	  
waar	  nodig.	  Bijkomend	  voordeel	  is	  dat	  mensen	  in	  
beeld	  zijn	  en	  gemonitord	  worden	  doordat	  ze	  na	  
een	  half	  jaar	  terug	  “moeten”	  komen	  wanneer	  ze	  
een	  verlenging	  wensen	  van	  de	  indicaMe.	  Zo	  kan	  er	  
wederom	  onderzocht	  worden	  welke	  eventuele	  
vormen	  van	  ondersteuning	  nog	  noodzakelijk.	  	  In	  
Landsmeer	  heeS	  het	  sociaal	  raadsliedenwerk	  hier	  
geen	  of	  nauwelijks	  zicht	  op.	  	  Mensen	  gaan	  
rechtstreeks	  naar	  de	  desbetreffende	  voedselbank.	  
Wij	  denken	  dat	  dit	  een	  gemis	  is	  en	  mensen	  gebaat	  
zijn	  bij	  een	  intake	  van	  een	  sociaal	  raadslid.
De	  komst	  van	  de	  kredietbank	  is	  een	  welkome	  
aanvulling	  	  voor	  de	  sociaal	  raadsvrouw.	  De	  
kredietbank	  gaat	  verder	  waar	  het	  werk	  van	  een	  
sociaal	  raadslid	  ophoudt,	  in	  dit	  geval	  de	  
schuldhulpverlening.
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Inloopspreekuur
In	  2016	  zijn	  er	  12	  maandelijkse	  inloopspreekuren	  gehouden	  op	  de	  1e	  woensdag	  van	  elke	  
maand	  van	  12.30	  -‐	  16.30	  uur	  in	  het	  Middelpunt.	  Tijdens	  de	  inloopspreekuren	  zijn	  er	  12	  
bezoekers	  geweest,	  dat	  is	  een	  gemiddeld	  aantal	  bezoekers	  van	  1.	  De	  personen	  zijn	  
voorzien	  van	  informaMe,	  advies	  en	  emoMonele	  ondersteuning.	  Mogelijkheden	  voor	  de	  inzet	  
van	  een	  vrijwilliger	  zijn	  besproken.	  Inloopspreekuren	  zijn	  niet	  het	  juiste	  middel	  om	  de	  
mantelzorgers/bezoekers	  te	  bereiken.	  In	  2017	  zullen	  we	  dan	  ook	  meer	  inzeien	  op	  
blendend	  hulp-‐	  en	  dienstverlening.	  Naast	  het	  face-‐to-‐face	  contact	  veel	  gebruik	  maken	  van	  
de	  digitale	  mogelijkheden	  als	  WhatsApp,	  mail,	  YouTube,	  Facebook	  etc.	  Echter	  blijS	  de	  
mogelijkheid	  om	  binnen	  te	  lopen	  wel	  bestaan	  en	  zal	  de	  mantelzorgconsulente	  het	  dagdeel	  
aanwezig	  blijven,	  maar	  wil	  de	  funcMe	  van	  inloopspreekuur	  uitbouwen	  tot	  netwerkfuncMe.

Advies,	  steun	  en	  begeleiding
Er	  zijn	  in	  2016	  vier	  huisbezoeken	  afgelegd.	  Er	  hebben	  vijf	  adviesgesprekken	  (op	  locaMe	  
middelpunt)	  plaatsgevonden	  waarbij	  de	  personen	  zijn	  voorzien	  van	  	  informaMe,	  advies	  en	  
emoMonele	  ondersteuning.	  Ook	  zijn	  mogelijkheden	  voor	  de	  inzet	  van	  een	  vrijwilliger	  
besproken.
Er	  hebben	  50	  telefonische/emailcontacten	  plaatsgevonden	  over:
• aanvraag	  voorzieningen
• vragen	  over	  het	  mantelzorgcompliment
• doorverwijzingen	  via	  netwerkpartners
• vragen	  over	  respijtzorg
• inzet	  vrijwilliger	  

Mantelzorgnieuwsbrief
Er	  is	  in	  2016	  4x	  een	  nieuwsbrief	  verstuurd	  naar	  de	  mantelzorgers,	  waaronder	  2x	  de	  
magazine	  voor	  mantelzorgers	  van	  MEZZO.
	   	  
Mantelzorgcompliment
In	  2016	  heeS	  de	  mantelzorgconsulent	  38	  aanvragen	  voor	  het	  mantelzorgcompliment	  in	  
behandeling	  genomen	  en	  in	  een	  totaalbestand	  aangeleverd	  bij	  de	  gemeente.	  
Van	  de	  38	  aanvragen	  staan	  er	  15	  niet	  geregistreerd	  als	  mantelzorger.	  Daar	  zal	  in	  2017	  
contact	  mee	  worden	  opgenomen.

Mantelzorgvrijwilligers
Product	  respijtzorg:	  
Inzet	  mantelzorgvrijwilliger:	  drie	  koppelingen.	  één	  koppeling	  is	  afgesloten	  omdat	  de	  
hulpvrager	  naar	  de	  dagopvang	  ging.
Product	  mantelzorgvrijwilligers:
Werving:	  één	  nieuwe	  vrijwilliger	  
Totaal	  aantal	  vrijwilligers:	  drie	  vrijwilligers.	  één	  vrijwilliger	  is	  in	  2016	  overleden	  

Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers	  worden	  door	  de	  SMD	  behouden	  door	  de	  persoonlijke	  aandacht	  en	  groei.	  
Er	  worden	  verschillende	  trainingen	  aangeboden,	  momenten	  om	  uit	  te	  wisselen	  en	  
krijgen	  de	  vrijwilligers	  nieuwsbrieven	  vanuit	  de	  SMD.	  De	  vrijwilligers	  worden	  
vertegenwoordigd	  door	  de	  vrijwilligersraad	  die	  er	  op	  toeziet	  dat	  het	  vrijwilligersbeleid	  
wordt	  nagestreefd.	  De	  vrijwilligers	  krijgen	  2	  x	  per	  jaar	  een	  uitnodiging	  voor	  een	  lunch	  
of	  borrel	  en	  een	  aienMe	  met	  kerst.	  Echter	  spreken	  we	  dan	  wel	  over	  de	  geregistreerde	  
vrijwilliger.	  
LasMger	  is	  het	  behouden	  van	  	  vrijwilligers	  die	  onregelmaMg	  inzetbaar	  zijn	  	  en/of	  	  niet	  
geregistreerd	  willen	  worden.	  We	  merken	  dat	  mensen	  vrijwilligerswerk	  willen	  doen	  
maar	  niet	  structureel.	  	  Om	  ook	  deze	  groep	  vrijwilligers	  te	  behouden	  proberen	  we	  in	  te	  
spelen	  op	  de	  wens	  die	  de	  vrijwilliger	  heeS,	  het	  leveren	  van	  maatwerk.	  
Naast	  de	  reguliere	  kanalen	  als	  kranten,	  vrijwilligerscentrale,	  folders	  en	  verschillende	  
websites	  proberen	  we	  vrijwilligers	  te	  werven	  door	  ook	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  
netwerken	  van	  de	  netwerkpartners	  en	  collega’s.	  Een	  cliënt	  van	  het	  Algemeen	  
maatschappelijk	  Werk	  kan	  prima	  als	  vrijwilligers	  fungeren	  en	  vaak	  kan	  vrijwilligerswerk	  
posiMef	  bijdrage	  aan	  het	  	  psychosociaal	  vraagstuk.	  Daarnaast	  is	  er	  contact	  gelegd	  met	  
organisaMes,	  verenigingen	  om	  het	  onderwerp	  Mantelzorg	  onder	  de	  aandacht	  te	  
brengen	  en	  te	  onderzoeken	  of	  zij	  mantelzorgers	  kennen,	  dan	  wel	  herkennen.	  	  	  	  	  

Overleggen	  en	  samenwerking
Er	  is	  een	  acMeve	  deelname	  aan	  het	  Plawormoverleg	  Zorg	  en	  Welzijn	  Landsmeer.	  Tevens	  is	  
de	  mantelzorgconsulente	  minimaal	  1	  keer	  per	  maand	  in	  Landsmeer	  om	  de	  samenwerking	  
met	  Het	  Middelpunt	  te	  intensiveren	  en	  voor	  de	  mantelzorgers/inwoners	  van	  Landsmeer	  
een	  mogelijkheid	  te	  bieden	  om	  de	  consulente	  te	  raadplegen.	  Ook	  wordt	  er	  gekeken	  naar	  
samenwerkingspartners	  waar	  je	  misschien	  minder	  snel	  aan	  denkt.	  Zo	  is	  er	  een	  gesprek	  
geweest	  met	  Wendy	  de	  Goede,	  adviseur	  van	  
Univé	  verzekeringen.	  Zij	  willen	  de	  mogelijkheid	  onderzoeken	  om	  hun	  cliënten	  informaMe	  
en	  advies	  te	  geven	  over	  mantelzorg,	  zodat	  zij	  verwezen	  worden	  naar	  goede	  ondersteuning.	  
Aanbod	  en	  mogelijkheden	  van	  mantelzorg	  in	  Landsmeer	  is	  met	  haar	  besproken	  en	  krijgt	  
een	  vervolg	  in	  2017.
Het	  partner	  Ketenoverleg	  DemenMe	  Zaanstreek-‐Waterland	  wordt	  vertegenwoordigt	  door	  
de	  mantelzorgconsulenten	  uit	  Landsmeer	  of	  Oostzaan.

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

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

Mantelzorgondersteuning en mentorwerk

Totaal	  aantal	  mantelzorgers
Op	  31	  december	  zijn	  er	  88	  geregistreerde	  mantelzorgers.	  
Er	  zijn	  2	  nieuwe	  mantelzorgers	  geregistreerd.	  Zij	  hebben	  aangegeven	  de	  nieuwsbrief	  en	  de	  
uitnodigingen	  voor	  acMviteiten	  te	  willen	  ontvangen.	  Zeven	  mantelzorgers	  zijn	  
uitgeschreven	  in	  verband	  met	  overlijden	  van	  de	  zorgvragers	  of	  voerden	  geen	  zorgtaken	  
meer	  uit.	  Niet	  iedereen	  vindt	  het	  nodig	  of	  wil	  in	  het	  mantelzorgbestand	  worden	  
opgenomen.	  Je	  moet	  dus	  niet	  geregistreerd	  staan	  als	  mantelzorger.
Wanneer	  wij	  niet-‐geregistreerde	  mantelzorgers	  spreken	  worden	  de	  voordelen	  van	  
registraMe	  (bijv.	  je	  ontvangt	  nieuwsbrief	  automaMsch)	  benoemd.	  De	  keuze	  ligt	  dan	  bij	  hen.	  
Zorg	  op	  maat	  moet	  de	  focus	  hebben.	  Zodra	  een	  mantelzorger	  zich	  meldt	  voor	  
ondersteuning	  zijn	  regels	  van	  de	  Wmo	  soms	  de	  reden	  om	  nee	  te	  verkopen.	  Het	  gevaar	  is	  
dan	  dat	  de	  mantelzorger	  het	  vertrouwen	  in	  de	  mogelijkheden	  van	  ondersteuning	  verliest.
Voorbeeld:	  nu	  komt	  het	  voor	  dat	  een	  mantelzorger	  (al	  dan	  niet	  Mjdelijk)	  huishoudelijke	  hulp	  
aanvraagt	  omdat	  hij/zij	  overbelast	  is	  door	  de	  mantelzorgtaken,	  in	  combinaMe	  met	  werk.	  De	  
regels	  van	  de	  Wmo	  zeggen	  dan	  dat	  dit	  afgewezen	  wordt	  omdat	  hij/zij	  het	  huishouden	  
gewoon	  zelf	  dient	  te	  doen	  als	  gezonde	  partner.	  Dit	  staat	  haaks	  op	  het	  streven	  om	  
mantelzorgers	  te	  ondersteunen.	  
In	  2016	  zijn	  er	  350	  geregistreerde	  telefonische	  en	  mail	  contacten	  geweest	  met	  
mantelzorgers,	  vrijwilligers	  en	  organisaMes.	  

Theatervoorstelling “van latere zorg”

Hema	  mini	  high	  tea	  en	  creaMeve	  paasworkshop:	  14	  aanmeldingen	  
Groenworkshop	  biedermeier	  maken:	  10	  aanmeldingen	  
Mindfulness:	  14	  aanmeldingen

Mentorwerk
Het	  mentorwerk	  bestaat	  uit	  koppelingen	  tussen	  een	  deelnemer	  en	  een	  vrijwillige	  mentor.	  
De	  koppelingen	  duren	  1	  jaar.	  In	  Landsmeer	  hebben	  we	  afgesproken	  in	  2016	  twee	  
koppelingen	  te	  realiseren.	  
Wanneer	  koppel	  je?	  Wanneer	  mensen	  moeite	  hebben	  met	  het	  maken	  van	  contact,	  een	  
klein	  of	  geen	  netwerk	  hebben	  waar	  zij	  op	  terug	  kunt	  vallen	  voor	  gezelligheid,	  of	  zich	  
eenzaam	  voelen.	  Dan	  kan	  het	  mentorwerk	  iets	  voor	  iemand	  betekenen.	  Door	  deelname	  
aan	  het	  mentorwerk	  krijgen	  mensen	  Mps	  en	  handvaien	  om	  makkelijker	  contact	  te	  leggen	  
met	  mensen	  in	  hun	  omgeving.
Iedere	  deelnemer	  wordt	  in	  principe	  voor	  de	  	  periode	  van	  één	  jaar	  gekoppeld	  aan	  een	  
vrijwilliger.	  De	  richtlijn	  is	  dat	  er	  eens	  per	  twee	  weken	  wordt	  afgesproken	  maar	  dat	  is	  los	  
gelaten.	  Naar	  behoeSe	  wordt	  er	  afgesproken.
Echter	  blijS	  het	  mensen	  werk	  en	  kan	  het	  gebeuren	  dat	  het	  na	  een	  half	  jaar	  voor	  zowel	  
vrijwilliger	  als	  mentor	  voldoende	  is.	  Echter	  is	  er	  in	  Landsmeer	  sprake	  van	  het	  omgekeerde.	  
Er	  is	  een	  koppeling	  verlengd	  mede	  op	  advies	  van	  het	  AMW,	  stukje	  prevenMe	  om	  te	  
voorkomen	  dat	  iemand	  terug	  valt.	  Beide	  koppelingen	  zijn	  naar	  tevredenheid	  uitgevoerd.

Dag	  van	  de	  mantelzorg
HeeS	  plaatsgevonden	  op	  vrijdag	  11	  
november	  van	  13.00-‐16.00	  uur	  en	  is	  
bezocht	  door	  21	  deelnemers.	  Het	  
programma	  bestond	  uit	  een	  
theatervoorstelling	  ‘van	  latere	  zorg’	  van	  
theatergroep	  de	  Klinker	  in	  het	  Dorpshuis	  
van	  Landsmeer.	  Het	  ontvangst	  was	  met	  
koffie	  en	  gebak	  en	  na	  de	  
theatervoorstelling	  een	  hapje	  en	  een	  
drankje.
Doel	  van	  deze	  dag	  was	  om	  de	  mensen	  het	  
gevoel	  te	  geven	  een	  middagje	  ‘uit’	  te	  zijn.	  
De	  middag	  werd	  gewaardeerd	  met	  een	  
8,1.
Uit	  de	  evaluaMe	  kwam	  naar	  voren	  dat	  het	  
etentje	  en	  high	  tea	  van	  de	  voorgaande	  
jaren	  hoger	  gewaardeerd	  werden.

Dag	  van	  de	  mantelzorg,	  inspira?ebijeenkomsten	  en	  cursussen
In	  2016	  zijn	  er	  drie	  inspiraMebijeenkomsten	  georganiseerd	  voor	  mantelzorgers.	  
Deze	  bijeenkomsten	  hebben	  als	  doel	  lotgenotencontact	  en	  ontspanning	  voor	  de	  
mantelzorger.	  De	  bijeenkomsten	  hebben	  zowel	  een	  creaMef,	  ontspannen	  als	  
informaMef	  karakter:
21	  maart:	  	   	  
21	  juni:	  	   	  
22	  september:

Cursussen
Lokaal	  aanbod	  cursus	  “Omgaan	  met	  demenMe	  voor	  partners”	  i.s.m.	  De	  Zorgcirkel.
Opengesteld	  regionaal	  aanbod:	  
• kindercursussen	  Omgaan	  met	  demenMe	  in	  Purmerend
• Partnercursus	  Omgaan	  met	  demenMe	  in	  Purmerend
In	  2016	  waren	  geen	  aanmeldingen	  vanuit	  Landsmeer.

Overig	  Vrijwilligersaanbod	  
VPTZ	  (Vrijwilligers	  PalliaFeve	  Terminale	  Zorg):
SMD	  heeS	  een	  groep	  geschoolde	  vrijwilligers	  die	  mensen	  thuis	  in	  de	  laatste	  levensfase	  
ondersteunen.	  Onder	  het	  moio	  van	  “er	  zijn”	  bieden	  deze	  vrijwilligers	  Mjd,	  rust,	  een	  
luisterend	  oor	  en	  aandacht	  voor	  een	  cliënt	  die	  thuis	  wil	  sterven.	  Vaak	  ter	  
ondersteuning	  van	  de	  mantelzorg	  zodat	  deze	  de	  zorgtaken	  langer	  vol	  kan	  houden.	  De	  
VPTZ	  vrijwilligers	  zijn	  inzetbaar	  in	  de	  regio	  Zaanstreek-‐Waterland.	  Zij	  voeren	  geen	  
huishoudelijke	  of	  medische	  taken	  uit.	  VPTZ	  wordt	  gefinancierd	  vanuit	  het	  ministerie	  
van	  VWS.4
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