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Algemeen Maatschappelijk Werk
Het	  Algemeen	  Maatschappelijk	  Werk	  werkt	  preven7ef,	  gebiedsgericht,	  vraaggericht	  en	  integraal.	  Beoogd	  wordt	  de	  eigen	  
kracht	  van	  burgers	  en	  hun	  netwerk	  te	  versterken	  en	  in	  te	  zeAen.	  Mogelijkheden	  om	  de	  par7cipa7e	  van	  bewoners	  te	  
versterken	  worden	  herkend	  en	  benut.	  De	  SMD	  levert	  maatwerk.	  ADankelijk	  van	  de	  vraag	  wordt	  gekozen	  voor	  een	  
individuele	  aanpak,	  of	  een	  oplossing	  in	  groepsverband.	  In	  2016	  hebben	  er	  3	  maatschappelijk	  werkers	  (36	  uur	  totaal)	  de	  
inwoners	  van	  Edam-‐Volendam	  ondersteund.	  De	  casuïs7ek	  wordt	  zwaarder	  c.q.	  complexer.	  Naast	  de	  casuïs7ek	  vanuit	  het	  
zorgteam	  veel	  casussen	  waar	  huiselijk	  geweld	  speelt	  en	  soms	  meerdere	  enkelvoudige	  hulpvragen	  tegelijker7jd	  spelen.	  
Ook	  is	  er	  een	  toename	  van	  Psychiatrische	  problema7ek	  bij	  klanten.	  Wij	  ervaren	  dat	  deze	  klanten	  dikwijls	  niet	  de	  eigen	  
bijdrage	  voor	  de	  GGZ	  kunnen	  betalen,	  waardoor	  zij	  met	  hun	  problemen	  bij	  het	  maatschappelijk	  werk	  komen.	  De	  
prak7sche	  problemen	  kunnen	  opgepakt	  worden	  door	  het	  maatschappelijk	  werk,	  maar	  door	  het	  uitblijven	  van	  
behandeling,	  lopen	  deze	  casussen	  soms	  langer	  omdat	  het	  niet	  afgerond	  is.	  Dit	  ervaren	  wij	  als	  zorgelijk.

De	  maatschappelijk	  werker	  is	  wekelijks	  aanwezig	  bij	  het	  zorgteam.	  In	  het	  eerste	  half	  jaar	  waren	  er	  los	  van	  elkaar	  het	  
zorgteam	  in	  Edam-‐	  Volendam	  en	  twee	  wekelijks	  een	  zorgteam	  in	  de	  voormalige	  gemeente	  Zeevang.	  Deze	  is	  na	  de	  zomer	  
opgegaan	  in	  het	  zorgteam	  Edam-‐Volendam.	  Hierin	  wordt	  uiteenlopende	  complexe	  casuïs7ek	  besproken.	  De	  
samenwerking	  tussen	  de	  organisa7es	  en	  het	  zorgteam	  zorgen	  ervoor	  dat	  casussen	  snel	  opgepakt	  kunnen	  worden.	  Dit	  is	  
een	  grote	  meerwaarde.	  

De	  maatschappelijk	  werkers	  ervaren	  een	  toename	  in	  complexe	  casussen	  (Mul7	  problem).	  Er	  zijn	  minder	  enkelvoudige	  
vragen	  die	  binnen	  komen,	  veel	  aanmeldingen	  gaan	  gepaard	  met	  in	  elkaar	  lopende	  zaken	  die	  meer	  7jd	  vragen	  van	  de	  
maatschappelijk	  werker.	  Hiermee	  ook	  het	  uitzeAen	  van	  en	  het	  overleggen	  met	  andere	  par7jen,	  zoals	  bijvoorbeeld;	  
woningbouw,	  breed	  sociaal	  loket,	  bewindvoerders,	  jeugdhulpverlening,	  wijkagent,	  vrijwilligersorganisa7es	  etc.

Het	  Breed	  Loket	  (Zeevang)	  is	  vervallen,	  inwoners	  kunnen	  nu	  gebruik	  maken	  van	  het	  Breed	  sociaal	  loket	  (Gemeentehuis	  
Edam-‐Volendam)	  en	  het	  wijksteunpunt	  in	  Edam.	  Het	  loket	  in	  Oosthuizen	  had	  een	  preven7eve	  func7e	  waar	  mensen	  naar	  
binnen	  konden	  lopen	  en	  zo	  nodig	  een	  afspraak	  konden	  maken	  als	  vervolg	  noodzakelijk	  was.	  De	  mensen	  die	  hier	  gebruik	  
van	  maakten	  zien	  wij	  niet	  terug	  in	  het	  wijksteunpunt	  Edam.	  We	  merken	  dat	  hier	  de	  drempel	  groter	  is,	  mede	  door	  de	  
reiskosten	  die	  hier	  mee	  gepaard	  gaan.	  Het	  zou	  onzes	  inziens	  een	  meerwaarde	  zijn	  om	  een	  wekelijks/twee	  wekelijks	  
inloopspreekuur	  te	  organiseren	  in	  Oosthuizen	  om	  zo	  dichterbij	  de	  burger	  te	  opereren	  en	  al	  in	  een	  preven7ef	  stadium	  de	  
juiste	  hulp	  te	  kunnen	  organiseren.

Verdere	  signalen	  die	  wij	  tegenkomen	  zijn	  de	  toename	  van	  scheidingen	  en	  hiermee	  ook	  de	  complexiteit	  van	  sommige	  
scheidingen.	  Wat	  opvalt	  is	  dat	  ouders	  vaak	  ondersteuning	  zoeken	  op	  het	  moment	  dat	  zij	  er	  samen	  niet	  meer	  uit	  komen.	  
De	  onderlinge	  strijd	  is	  al	  behoorlijk	  opgelaaid.	  De	  kinderen	  komen	  hierdoor	  knel	  te	  ziAen	  in	  hun	  loyaliteiten.	  Omdat	  we	  
deze	  ouders	  graag	  in	  een	  preven7ever	  stadium	  al	  ondersteuning	  willen	  bieden,	  gaan	  wij	  in	  2017	  als	  proef	  een	  
inloopspreekuur	  organiseren	  (4	  keer),	  dit	  in	  samenwerking	  met	  de	  pedagogisch	  adviseur.	  We	  hopen	  dat	  op	  deze	  manier	  
we	  ouders	  en	  kinderen	  in	  een	  vroeg	  stadium	  kunnen	  ondersteunen	  zodat	  de	  scheiding	  niet	  uitloopt	  op	  een	  strijd.

Vanuit	  de	  gemeente	  wordt	  er	  vaker	  een	  beroep	  gedaan	  om	  mee	  te	  denken	  bij	  bijvoorbeeld	  problemen	  in	  de	  wijk.	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  is:

In	  delen	  van	  Edam	  wonen	  veel	  grote	  gezinnen	  met	  veel	  kinderen.	  Sommige	  buurtbewoners	  ervaren	  overlast	  van	  deze	  kinderen	  doordat	  zij	  zich	  op	  een	  bepaalde	  manier	  
manifesteren	  in	  de	  wijk.	  Zo	  praten	  zij	  met	  luide	  en	  harde	  stem	  midden	  in	  de	  nacht,	  hangen	  zij	  op	  sommige	  plekken	  die	  niet	  als	  hangplek	  bedoeld	  zijn,	  rijden	  te	  hard	  met	  scooters	  et	  
cetera.	  Dit	  gedrag	  zorgt	  ervoor	  dat	  veel	  wijkbewoners,	  winkeliers	  en	  de	  school	  klagen	  over	  deze	  groep.	  
Het	  AMW	  hee_	  deelgenomen	  aan	  twee	  bijeenkomsten	  die	  zijn	  georganiseerd	  door	  ac7eve	  buurtbewoners	  in	  samenspraak	  met	  school,	  poli7e,	  sommige	  poli7eke	  par7jen,	  
woningbouwvereniging,	  gemeente	  (veiligheidsmedewerker)	  en	  de	  bewoners.	  	  Het	  AMW	  kent	  veel	  van	  deze	  gezinnen	  en	  hee_	  in	  de	  loop	  der	  7jd	  het	  vertrouwen	  gewonnen.	  Dit	  
maakte	  het	  mogelijk	  om	  op	  de	  communica7e	  met	  deze	  gezinnen	  open	  te	  houden	  en	  hen	  te	  ondersteunen	  en	  in	  contact	  te	  brengen	  met	  het	  Schoolmaatschappelijk	  werk.
SMD	  manifesteert	  zich	  sterk	  in	  buurt	  samen	  met	  verschillende	  ketenpartners.	  SMD	  werkt	  wijkgericht	  en	  zoekt	  daarbij	  ac7ef	  de	  samenwerking	  met	  klanten	  om	  hun	  problemen	  op	  te	  
lossen	  in	  hun	  eigen	  omgeving.
Het	  AMW	  was	  nauw	  betrokken	  bij	  een	  interven7e	  waarbij	  vermoedens	  van	  radicalisering	  speelden.	  Het	  is	  bij	  een	  eenmalig	  gesprek	  gebleven.

Maatschappelijk	  werk	  neemt	  ook	  deel	  aan	  netwerkoverleg;	  het	  hometeam	  en	  het	  CJG-‐overleg.	  Doel	  is	  informa7e	  uitwisselen	  met	  andere	  organisa7es	  en	  het	  bespreken	  van	  
anonieme	  casussen.	  
Verder	  zien	  wij	  in	  toenemende	  mate;	  huisves7ngsproblemen	  en	  een	  toename	  van	  
financiële	  problemen/	  armoede.

Presta'eafspraken:
Algemeen	  Maatschappelijk	  Werk	  157	  casussen,	  Sociaal	  Raadslieden	  gemiddeld	  400	  korte	  contacten	  
(33	  casussen	  staan	  gelijk	  aan	  168	  korte	  contacten)	  en	  Mentorwerk	  5	  koppelingen	  +	  groepskoppelingen

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

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

VPTZ Zaanstreek-Waterland
De	  coördina7e	  en	  uitvoering	  van	  de	  VPTZ	  (Vrijwilligers	  Pallia7eve	  Terminale	  Zorg)	  is	  
onderdeel	  van	  de	  SMD	  voor	  de	  regio	  Zaanstreek-‐Waterland.	  Voor	  pa7ënten	  die	  
thuis	  willen	  sterven	  (en	  hun	  mantelzorgers)	  biedt	  VPTZ	  een	  uitkomst.	  Pallia7eve	  
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	  pa7ënten	  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	  pa7ënt	  en	  mantelzorger.	  De	  
vrijwilligers	  bieden	  7jd,	  een	  luisterend	  oor,	  aandacht	  en	  (emo7onele)	  
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	  7jd	  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-‐organisa7es	  die	  
vrijwilligers	  inzeAen	  bij	  mensen	  thuis.	  VPTZ	  Nederland	  is	  de	  koepelorganisa7e	  voor	  
organisa7es	  in	  de	  vrijwillige	  pallia7eve	  terminale	  zorg.	  Landelijk	  zijn	  er	  ruim	  11.000	  
vrijwilligers	  ac7ef.	  Inwoners	  van	  alle	  gemeenten	  in	  Zaanstreek-‐Waterland	  kunnen	  
aankloppen	  bij	  de	  VPTZ	  van	  de	  SMD.	  Het	  moAo	  van	  de	  VPTZ	  is:	  ‘Er	  Zijn’	  in	  
Zaanstreek-‐Waterland.	  18	  VPTZ-‐vrijwilligers	  waren	  ac7ef	  in	  2016.

mailto:info@smdzw.nl
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Sociaal Raadslieden

De	  uitbreiding	  van	  SR-‐uren	  is	  als	  zeer	  posi7ef	  ervaren.	  Dit	  was	  te	  merken	  aan	  het	  
feit	  dat	  er	  ondanks	  de	  uitbreiding	  van	  zes	  uur,	  de	  agenda	  voor	  de	  dinsdag	  geheel	  
gevuld	  was.	  	  Er	  is	  nog	  steeds	  een	  wachtlijst	  maar	  deze	  is	  minder	  lang	  dan	  in	  het	  
jaar	  2015.	  Nog	  meer	  uitbreiding	  van	  uren	  is	  daarom	  wenselijk.	  Er	  is	  ook	  veel	  vraag	  
vanuit	  omliggende	  kernen	  als	  Oosthuizen.	  Veelal	  gaat	  de	  sociaal	  raadsvrouw	  op	  
huisbezoek	  aangezien	  voor	  de	  meeste	  cliënten	  de	  financiën	  om	  te	  reizen	  er	  niet	  
zijn.	  

Wat	  zeer	  gewaardeerd	  wordt,	  is	  het	  feit	  dat	  burgers	  uit	  de	  gemeente	  Edam-‐
Volendam	  niet	  meer	  naar	  Purmerend	  hoeven	  te	  komen	  voor	  een	  afspraak.	  De	  
Sociaal	  Raadsvrouw	  is	  nu	  fysiek	  aanwezig	  in	  het	  Wijksteunpunt	  in	  Edam.	  Mensen	  
die	  bijvoorbeeld	  komen	  voor	  een	  (her-‐)indica7e	  van	  de	  Voedselbank	  hoeven	  
hierdoor	  geen	  reiskosten	  meer	  te	  maken.	  

13	  nieuwe	  aanmeldingen	  voor	  intake	  voedselbank.	  Daarnaast	  nog	  ongeveer	  8	  
aanvragers	  die	  bij	  voorbaat	  al	  niet	  in	  aanmerking	  kwamen	  vanwege	  de	  toegestane	  
norm.	  In	  dit	  geval	  nodigden	  wij	  deze	  aanvragers	  uit	  om	  naar	  het	  Wijksteunpunt	  te	  
komen	  om	  met	  hen	  verder	  te	  onderzoeken	  of	  er	  wellicht	  inkomsten	  verhoogd	  dan	  
wel	  uitgaven	  verlaagd	  konden	  worden.	  Hiertoe	  behoorde	  ook	  o.a.	  het	  contact	  
opnemen	  met	  een	  bewindvoerder	  om	  te	  kijken	  naar	  de	  hoogte	  van	  het	  weekgeld.	  

Indien	  er	  zicht	  op	  was	  dat	  er	  op	  korte	  termijn	  bepaalde	  inkomsten	  weg	  zouden	  
vallen	  of	  extra	  uitgaven	  te	  verwachten	  waren	  dan	  wezen	  wij	  hen	  erop	  dat	  zij	  tegen	  
die	  7jd	  weer	  terug	  konden	  komen	  voor	  een	  herziening	  van	  de	  aanvraag.	  	  

20	  Her-‐indica7es.	  Daarnaast	  nog	  11	  “her-‐indica7es”	  die	  niet	  meer	  in	  aanmerking	  
kwamen.	  Ook	  deze	  doelgroep	  werd	  wederom	  van	  adviezen	  voorzien	  met	  
betrekking	  tot	  hun	  inkomsten-‐	  en	  uitgavenpatroon	  en	  werd	  de	  mogelijkheid	  
geboden	  om	  in	  de	  toekomst	  met	  eventuele	  andere	  hulpvragen	  op	  onze	  
ondersteuning	  te	  kunnen	  rekenen.	  	  
Kortom,	  elke	  aanvrager	  wordt	  perspec7ef	  geboden.

Onze	  verwach7ng	  is	  dat	  door	  de	  verhoging	  van	  de	  norm	  in	  2017,	  er	  meer	  mensen	  
in	  aanmerking	  zullen	  komen	  voor	  een	  voedselpakket.

Enkele	  knelpunten	  die	  gesignaleerd	  zijn:	  
• Scheidingsproblema7ek	  Er	  waren	  opvallend	  veel	  hulpvragen	  van	  mensen	  die	  

gescheiden	  waren	  of	  in	  een	  scheiding	  zaten.
• Huisves7ng.	  Er	  zijn	  opvallend	  veel	  woningzoekenden	  met	  te	  weinig	  

opgebouwde	  inschrijfduur	  bij	  de	  woningbouw	  en/of	  te	  weinig	  inkomsten	  voor	  
een	  par7culiere	  woning.

• Schulden.	  Veel	  mensen	  kampen	  met	  betalingsproblemen,	  deze	  zijn	  
verschillend	  qua	  omvang.	  Als	  er	  sprake	  is	  van	  een	  hoge	  totaalschuld,	  wordt	  er	  
een	  schuldhulpverleningstraject	  gestart.	  Voor	  het	  opstarten	  van	  dit	  traject	  
moet	  men	  veel	  papierwerk	  	  aanleveren.	  Dit	  is	  voor	  veel	  mensen	  las7g	  
gebleken.	  Dit	  had	  als	  gevolg	  	  dat	  niet	  alle	  aanvragen	  werden	  doorgezet.

• Kostendelersnorm.	  De	  kostendelersnorm	  gee_	  nog	  steeds	  veel	  problemen.	  	  
Kinderen	  die	  nog	  thuis	  wonen	  tellen	  namelijk	  mee	  voor	  de	  hoogte	  van	  de	  
bijstand	  maar	  kunnen	  soms	  niet	  of	  nauwelijks	  bijdragen	  in	  de	  kosten.	  De	  
mogelijkheid	  om	  vrienden/kennissen/familie	  7jdelijk	  onderdak	  te	  bieden	  is	  
door	  de	  kostendelersnorm	  veroorzaakt	  te	  veel	  consequen7es.	  

• DigiD.	  Nog	  niet	  iedereen,	  vooral	  ouderen,	  hee_	  een	  DigiD	  code.	  Veel	  mensen	  
zijn	  toch	  nog	  niet	  bekend	  met	  het	  programma	  ‘Mijn	  Toeslagen’	  van	  de	  
Belas7ngdienst.	  Zij	  missen	  hierdoor	  inzicht	  in	  de	  wel	  of	  niet	  te	  ontvangen	  
toeslagen.	  Wanneer	  wij	  dit	  signaleren	  kunnen	  wij	  ondersteuning	  bieden	  door	  
samen	  met	  deze	  burgers	  een	  DigiD	  code	  aan	  te	  vragen	  en	  hen	  in	  korte	  7jd	  
wegwijs	  te	  maken	  in	  het	  programma	  van	  de	  Belas7ngdienst.

Cliëntondersteuning

De	  werkzaamheden	  van	  de	  cliëntondersteuner	  bestaan	  uit	  het	  ondersteunen	  van	  cliënten	  bij	  
vragen	  die	  zij	  hebben	  met	  betrekking	  tot	  aanvragen	  en	  besluiten	  van	  het	  breed	  sociaal	  loket.	  
Hieronder	  vallen	  vragen	  met	  betrekking	  tot	  de	  Jeugdwet,	  Wmo	  en	  Par7cipa7e	  wet.	  De	  
ondersteuning	  is	  prak7sch	  en	  (in	  principe)	  kortdurend.	  De	  cliënt	  ondersteuner	  werkt	  vanuit	  het	  
wijksteunpunt	  in	  Edam,	  het	  gemeentehuis	  in	  Volendam,	  het	  CJG	  en	  legt	  huisbezoeken	  af.	  

De	  resultaten	  die	  wij	  behaald	  hebben	  in	  2016	  zijn:
• De	  zelfredzaamheid	  van	  cliënten	  is	  vergroot;
• Cliënten	  hebben	  het	  gevoel	  dat	  hun	  belang	  gediend	  wordt;
• De	  par7cipa7e	  in	  de	  samenleving	  van	  cliënt	  is	  vergroot.
De	  resultaten	  worden	  gemeten	  door	  met	  de	  cliënt	  verschillende	  resultaatgebieden	  te	  
bespreken.	  	  

In	  2016	  is	  het	  werkgebied	  vergroot	  en	  is	  de	  cliënt	  ondersteuner	  23	  uur	  per	  week	  beschikbaar.	  
In	  totaal	  zijn	  er	  101	  cliënten	  ondersteund.	  Hiervan	  zijn	  19	  cliënten	  woonach7g	  in	  voormalig	  
Zeevang.	  Als	  eerder	  beschreven	  is	  de	  inzet	  kortdurend.	  Kort	  en	  prak7sch	  en	  warm	  
doorverwijzend/overdragen	  wanneer	  andere	  hulp	  noodzakelijk	  is.	  Meerdere	  gesprekken/	  
langdurige	  trajecten	  zijn	  meer	  uitzondering	  dan	  regel.	  Het	  gaat	  dan	  om	  complexe	  zaken	  
waarbij	  meerdere	  medewerkers	  zijn	  betrokken.	  In	  2016	  gaat	  het	  om	  6	  langdurige	  trajecten.

In	  90	  %	  gaat	  de	  cliënt	  ondersteuner	  op	  huisbezoek,	  daar	  cliënten	  nog	  weleens	  de	  juiste	  
papieren	  vergeten	  mee	  te	  nemen.	  En	  daarbij	  vindt	  de	  cliënt	  ondersteuner	  het	  belangrijk	  om	  te	  
zien	  hoe	  cliënten	  wonen.	  In	  het	  algemeen	  volstaan	  2	  à	  3	  gesprekken	  met	  de	  cliënt.	  Vervolgens	  
begint	  echter	  het	  werk.	  Vaak	  uitzoeken	  van	  de	  mogelijkheden	  die	  de	  cliënt	  hee_,	  gesprekken	  
met	  betrokken	  ambtenaar	  in	  de	  casus,	  minnelijk	  traject	  of	  bezwaarprocedure	  starten.	  Deze	  
trajecten	  kunnen	  lang	  duren	  vanwege	  de	  beslistermijnen.	  Tijdens	  het	  afwachten	  hee_	  de	  cliënt	  
ondersteuner	  echter	  geen	  intensief	  contract	  met	  de	  cliënt.	  	  Een	  contact	  kan	  ook	  bestaan	  uit	  
het	  invullen	  van	  aanvraagformulieren	  voor	  de	  Par7cipa7ewet	  of	  Wmo

Buiten	  de	  cliënten	  die	  de	  cliënt	  ondersteuner	  hee_	  gezien	  7jdens	  een	  huisbezoek	  of	  
kantoorbezoek	  hee_	  zij	  ook	  cliënten	  die	  alleen	  via	  de	  telefoon	  informa7e	  of	  advies	  wilden.	  In	  
2016	  waren	  dit	  23	  korte	  contacten.	  De	  informa7e	  of	  advies	  is	  dan	  voor	  de	  cliënten	  voldoende	  
en	  vloeien	  hier	  voor	  de	  cliënt	  ondersteuner	  verder	  geen	  werkzaamheden	  uit	  voort.	  

De	  hulpvragen	  in	  2016	  waren	  vooral	  vragen	  rondom	  de	  Wmo.	  Maar	  ook	  op	  verzoek	  van	  de	  
medewerkers	  van	  het	  BSL	  uitzoeken	  wat	  de	  mogelijkheden	  voor	  Wlz	  zijn	  en	  de	  daarbij	  horende	  
aanvraag.	  Zodat	  er	  duidelijkheid	  is	  over	  de	  Wmo	  als	  voor	  de	  hand	  liggende	  voorziening.

Aantal	  casussen	  per	  wet

Mentorwerk
Het	  mentorwerk	  hee_	  in	  overleg	  met	  de	  gemeente	  vorig	  jaar	  besloten	  de	  PIM	  los	  te	  laten.	  Dit	  hield	  in	  de	  prak7jk	  in	  dat	  SMD	  niet	  meer	  structureel	  aanwezig	  was	  op	  bijeenkomsten	  
en	  ac7viteiten.	  Echter	  hebben	  we	  vinger	  aan	  de	  pols	  gehouden,	  en	  hier	  en	  daar	  ondersteund.	  Uiteraard	  hebben	  wij	  de	  signalen	  die	  ons	  bereikten	  gedeeld	  met	  zowel	  de	  
vrijwilligersmakelaar	  als	  de	  gemeente.
Onderstaande	  signalen	  hebben	  ons	  bereikt	  	  en	  hebben	  wij	  met	  zowel	  de	  gemeente	  als	  de	  PIM	  besproken.
• Willen	  graag	  ondersteuning	  (een	  meedenker)	  hoe	  ze	  mensen	  kunnen	  binnen	  halen	  maar	  vooral	  ook	  kunnen	  behouden.
• Een	  bemiddelaar	  als	  er	  ruzie	  onderling	  is
• Open	  en	  eerlijke	  communica7e	  in	  wat	  de	  gemeente	  wil
• 1	  x	  per	  maand	  langs	  
• Meedenken	  in	  het	  ondernemen	  van	  ac7viteiten

De	  signalen	  worden	  niet	  al7jd	  breed	  gedragen	  in	  de	  groep	  en	  het	  kan	  ook	  per	  week	  wel	  eens	  	  verschillen.	  Het	  SMD	  zal	  het	  eerste	  kwartaal	  van	  2017	  gebruiken	  om	  te	  onderzoeken	  
of	  de	  signalen	  nog	  spelen	  en	  welke	  ac7es	  er	  verder	  uitgezet	  dienen	  te	  worden.

De	  contacten	  met	  MGZ	  zijn	  gelegd	  en	  de	  eerste	  doorverwijzing	  naar	  de	  PIM	  is	  een	  feit.	  Ook	  het	  verzoek	  om	  een	  mentor	  te	  zoeken	  voor	  een	  deelnemer	  van	  MGZ	  wordt	  opgepakt.

Er	  bereikten	  ons	  signalen	  dat	  er	  vrouwen	  met	  verschillende	  culturele	  achtergronden	  de	  aanslui7ng	  misten	  met	  zowel	  de	  cultuur	  als	  inwoners	  van	  Edam-‐Volendam.	  Samen	  met	  een	  
vrijwilligster	  is	  dit	  signaal	  verder	  onderzocht	  en	  is	  het	  project	  wereldvrouwen	  ontstaan.	  Het	  project	  hee_	  als	  doel	  om	  vrouwen	  met	  verschillende	  culturele	  achtergronden	  samen	  te	  
laten	  komen,	  ac7viteiten	  te	  laten	  organiseren	  en	  ac7ef	  deel	  te	  nemen	  aan	  bestaande	  ac7viteiten	  in	  Edam-‐Volendam.	  De	  deelneemster	  geven	  aan	  waar	  de	  behoe_e	  ligt	  en	  daar	  
wordt	  op	  gean7cipeerd.	  Soms	  wordt	  er	  door	  een	  professional	  een	  bezoek	  gebracht	  om	  een	  thema	  bespreekbaar	  te	  maken,	  bijvoorbeeld	  VPTZ	  (zie	  kopje	  VPTZ)	  Er	  is	  voor	  dit	  project	  
samenwerking	  gezocht	  met	  het	  CBW	  in	  Volendam.	  Na	  de	  start	  is	  in	  overleg	  met	  hen	  is	  besloten	  dat	  medewerkers	  van	  het	  CBW	  de	  wereldvrouwen	  begeleiden	  en	  dat	  de	  SMD	  af	  en	  
toe	  aanschui_	  voor	  behoe_en	  inventarisa7e	  en	  waar	  mogelijk	  ondersteunt.	  Gemiddeld	  komen	  er	  8	  tot	  10	  vrouwen.
Er	  zijn	  vier	  1	  op	  1	  koppelingen	  gerealiseerd.	  Een	  vrijwilliger	  wordt	  gekoppeld	  als	  mentor/maatje	  aan	  een	  persoon	  die	  niet	  kan	  terugvallen	  op	  zijn/haar	  netwerk,	  moeite	  hee_	  met	  
het	  maken	  van	  contact.	  Veelal	  mensen	  die	  een	  psychiatrisch	  vraagstuk	  hebben.	  Het	  mentorwerk	  krijgt	  verwijzingen/aanmeldingen	  van	  o.a.	  	  Dijk	  en	  Duin.	  Iedere	  deelnemer	  wordt	  
voor	  een	  periode	  van	  één	  jaar	  gekoppeld	  aan	  een	  vrijwilliger.	  Eens	  per	  twee	  weken	  spreekt	  het	  koppel	  samen	  af	  om	  gezellige	  ac7viteiten	  te	  ondernemen.	  Bijvoorbeeld	  samen	  naar	  
de	  markt,	  wandelen,	  sporten,	  koken	  enz.	  Of	  gewoon	  gezellig	  met	  elkaar	  praten.	  


