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Mantelzorg

Dit	  is	  het	  jaarverslag	  sociaal	  wijkteams	  Krommenie	  en	  Assendel7-‐Westzaan	  2016	  van	  
de	  SMD	  Zaanstreek-‐Waterland.	  	  De	  sociaal	  wijkteams	  van	  de	  SMD	  zijn	  integraal	  
samengesteld	  met	  specialismes	  zoals	  WMO,	  Mantelzorg,	  Algemeen	  Maatschappelijk	  
Werk,	  Psychiatrie,	  Opbouwwerk,	  Jongerenwerk,	  schulddienstverlening	  en	  Sociaal	  
raadsliedenwerk.	  	  Iedere	  regisseur	  werkt	  generalisLsch	  en	  beheerst	  voldoende	  
gesprekstechnieken	  om	  elke	  bewoner	  te	  ondersteunen.	  De	  regisseur	  kan	  voor	  
vraagstukken	  waar	  hij	  of	  zij	  niet	  voldoende	  kennis	  van	  hee7,	  terecht	  bij	  een	  collega	  die	  
deze	  specialisLsche	  kennis	  wel	  bezit.	  Hulpvragen	  worden	  steeds	  complexer	  en	  door	  de	  
benadering	  die	  aansluit	  bij	  de	  leefwereld	  van	  de	  bewoner,	  komen	  er	  steeds	  meer	  
hulpvragen	  ook	  naar	  de	  oppervlakte.	  SpecialisLsche	  kennis	  uit	  de	  tweede	  lijn	  is	  
onmisbaar	  en	  de	  SMD	  teams	  hebben	  in	  2016	  veel	  geïnvesteerd	  in	  de	  samenwerking	  
met	  netwerkpartners.	  Dit	  hee7	  geresulteerd	  in	  gezamenlijke	  casuïsLek	  overleggen	  en	  
thema	  bijeenkomsten	  met	  partners	  zoals	  huisartsen,	  ggz,	  woningcorporaLes,	  
wijkagenten	  en	  overige	  zorgaanbieders.	  Delen	  van	  kennis	  en	  ervaring	  resulteert	  in	  
betere	  plannen	  van	  aanpak	  en	  snelle	  en	  vooral	  efficiënte	  resultaten.	  Daarnaast	  is	  
aandacht	  voor	  prevenLe,	  maar	  zeker	  ook	  nazorg	  van	  belang	  om	  een	  stabiele	  situaLe	  te	  
behouden	  voor	  de	  bewoner.	  Ook	  hier	  is	  in	  2016	  extra	  in	  geïnvesteerd.

De	  sociaal	  wijkteams	  van	  de	  SMD	  sluiten	  op	  allerlei	  niveaus	  aan	  bij	  de	  behoe7e	  van	  de	  mantelzorger,	  denk	  hierbij	  
aan;	  	  informaLe,	  kennisdeling,	  samenwerking,	  ondersteunen,	  verlichten,	  lotgenoten	  contact.	  De	  sociaal	  wijkteams	  
zijn	  hierbij	  aTankelijk	  van	  de	  kennis	  en	  ervaring	  die	  zij	  ophalen	  bij	  de	  mantelzorgers	  zelf.	  Aandacht	  voor	  mantelzorg	  
is	  een	  vast	  onderdeel	  in	  de	  integrale	  intake	  en	  er	  wordt	  een	  nauwe	  registraLe	  bijgehouden	  van	  de	  mantelzorgers	  
die	  in	  beeld	  zijn.	  Het	  bewust	  maken	  van	  de	  rol	  van	  de	  mantelzorger	  en	  van	  de	  risico’s	  van	  overbelasLng	  is	  een	  taak	  
van	  het	  sociaal	  wijkteam.	  
Daarnaast	  proberen	  de	  sociaal	  wijkteams	  
netwerkpartners	  ook	  mee	  te	  nemen	  in	  de	  aanpak	  
mantelzorg,	  zodat	  ook	  zij	  ervoor	  zorgdragen	  dat	  
mantelzorgers	  in	  beeld	  zijn	  en	  ondersteund	  
worden.	  Naast	  deelname	  aan	  verschillende	  
gemeentelijke	  werkgroepen	  rondom	  mantelzorg	  
Zaanstad-‐breed,	  zijn	  de	  sociaal	  wijkteams	  van	  de	  
SMD	  betrokken	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  Zaanse	  
mantelzorgwaardering	  en	  een	  Zaanse	  
leerlijn	  gericht	  op	  mantelzorg.	  De	  sociaal	  
wijkteams	  van	  de	  SMD	  hebben	  als	  algemene	  
voorziening	  de	  mogelijkheid	  om	  vrijwilligers	  op	  
maat	  in	  te	  zeWen	  bij	  de	  ondersteuning	  van	  een	  
mantelzorger	  in	  de	  thuissituaLe.	  Het	  aantal	  
vrijwilligers	  en	  matches	  groeit	  gestaag.	  Tevens	  
hebben	  de	  teams	  een	  maandelijks	  
ontmoeLngsmomenten	  voor	  mantelzorgers.	  Deze	  
worden	  ingevuld	  met:	  creaLeve	  acLviteit,	  
themabijeenkomst	  en	  ontmoeLng.
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Jongeren in de wijk

Artikel De Krommenier, 20 juli 2016

Het	  specialisme	  jongerenwerk	  is	  ruim	  voldoende	  aanwezig	  in	  
de	  sociaal	  wijkteams	  van	  de	  SMD.	  De	  sociaal	  wijkteams	  hebben	  
de	  regie	  op	  de	  jeugdoverlast,	  dat	  wil	  zeggen	  dat	  zij	  acLef	  
handelen	  naar	  aanleiding	  van	  overlastmeldingen,	  maar	  ook	  de	  
regie	  hebben	  op	  het	  Jongeren	  Netwerk	  Overleg	  (hierna	  JNO)	  in	  
de	  wijk.	  De	  sociaal	  wijkteams	  van	  de	  SMD	  hebben	  veel	  
aandacht	  voor	  de	  overlastgevende	  jongeren,	  maar	  investeren	  
juist	  ook	  veel	  aandacht	  in	  de	  melders	  van	  overlast.	  Iedere	  
overlastmelder	  wordt	  gesproken	  over	  de	  overlast,	  maar	  ook	  
over	  de	  manier	  waarop	  de	  melder	  dit	  belee7.	  Hiermee	  
probeert	  de	  regisseur	  van	  het	  sociaal	  wijkteam	  de	  
overlastmelder	  te	  ondersteunen	  bij	  de	  ervaren	  overlast,	  want	  
de	  visie	  op	  jeugdoverlast	  is	  voor	  iedere	  bewoner	  verschillend.	  
In	  het	  JNO	  worden	  alle	  meldingen	  besproken	  met	  de	  
aangesloten	  netwerkpartners	  en	  wordt	  er	  een	  gezamenlijk	  plan	  
van	  aanpak	  opgesteld.	  Om	  overlast	  te	  voorkomen,	  wordt	  er	  
door	  de	  sociaal	  wijkteams	  geïnvesteerd	  in	  Ljd	  om	  met	  jongeren	  
te	  spreken	  over	  waar	  zij	  behoe7e	  aan	  hebben	  in	  de	  wijk.	  Door	  
goede	  afstemming	  met	  jongeren,	  scholen	  en	  overige	  betrokken	  
netwerkpartners	  in	  de	  wijk,	  hebben	  de	  sociaal	  wijkteams	  
jongeren	  weten	  te	  ondersteunen	  bij	  hun	  zoektocht	  naar	  een	  
eigen	  plek	  in	  de	  wijk.	  Daarnaast	  wordt	  iedere	  jongere	  die	  daar	  
behoe7e	  aan	  hee7,	  ook	  uitgedaagd	  om	  talenten	  (verder)	  te	  
ontwikkelen.	  Voorbeelden	  hiervan	  zijn	  de	  clean	  teams	  waarbij

Sociaal	  Wijkteam	  Krommenie	  is	  nauw	  betrokken	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  Proe7uin	  van	  Eenzaamheid	  naar	  Leefplezier	  in	  
Krommenie.	  Een	  proe7uin	  die	  gericht	  is	  om	  eenzaamheid	  onder	  65+ers	  te	  verminderen,	  maar	  ook	  prevenLef	  in	  te	  zeWen	  
op	  bewoners	  die	  het	  risico	  lopen	  eenzaam	  te	  worden.	  Er	  is	  een	  Werkgroep	  gestart	  waar	  (vrijwilligers)organisaLes	  uit	  de	  
wijk	  zigng	  in	  hebben.	  Samen	  wordt	  onderzocht	  wat	  eenzaamheid	  is,	  wat	  er	  aan	  te	  doen	  is,	  wat	  werkt	  en	  wat	  niet.	  
Daarnaast	  is	  onder	  leiding	  van	  het	  Sociaal	  Wijkteam	  een	  Bewonersplaiorm	  gestart.	  Een	  plaiorm	  met	  12	  bewoners	  die	  
met	  elkaar	  aandacht	  hebben	  voor	  eenzaamheid	  en	  leefplezier.	  

Proeftuin van Eenzaamheid naar Leefplezier in Krommenie

jongeren,	  onder	  leiding	  van	  een	  vrijwilliger	  uit	  de	  wijk,	  de	  wijk	  schoonhouden.	  Als	  tegenprestaLe	  ontvangen	  de	  jongeren	  
een	  kleine	  financiële	  vergoeding	  en	  worden	  zij	  hiermee	  ook	  geleerd	  om	  te	  gaan	  met	  geld.	  Jongeren	  worden	  betrokken	  bij	  
iniLaLeven	  in	  de	  wijk	  en	  waar	  mogelijk	  organiseren	  zij	  voor	  zichzelf	  en	  overige	  wijkbewoners	  acLviteiten	  in	  vakanLe	  
periodes.	  In	  Assendel7	  is	  een	  grote	  groep	  jongeren	  die	  op	  straat	  hangt,	  bij	  gebrek	  aan	  een	  goede	  plek	  om	  overdekt	  te	  
kunnen	  voetballen.	  Het	  sociaal	  wijkteam	  Assendel7-‐Westzaan	  hee7	  in	  2016	  kans	  gezien	  om,	  in	  samenwerking	  met	  de	  
jongeren	  en	  het	  Sportbedrijf	  Zaanstad,	  een	  voetbalinloop	  in	  de	  wijk	  te	  organiseren	  waar	  jongeren	  met	  elkaar	  voetballen.	  

Deze	  vrijwilligers	  zijn	  getraind	  om	  gesprekken	  met	  bewoners	  te	  voeren	  over	  
eenzaamheid.	  Zij	  bezoeken	  bewoners	  met	  eenzaamheidsgevoel	  en	  maken	  een	  
plan	  op	  maat	  om	  de	  eenzaamheid	  te	  verminderen.	  Het	  bewonersplaiorm	  
stelt	  zich	  zelf	  als	  doel	  om	  een	  golkeweging	  in	  gang	  te	  zeWen	  om	  meer	  
leefplezier	  in	  Krommenie	  op	  gang	  te	  brengen.	  De	  werkgroep	  en	  het	  
bewonersplaiorm	  richten	  zich	  in	  eerste	  instanLe	  niet	  op	  het	  opzeWen	  van	  
nieuwe	  acLviteiten	  tegen	  eenzaamheid,	  maar	  op	  het	  versterken	  en	  verbinden	  
van	  bestaande	  iniLaLeven	  in	  de	  wijk.	  Wel	  zijn	  in	  samenwerking	  met	  BUUV	  
Zaanstad	  BUUV-‐middagen	  georganiseerd.	  Een	  ontmoeLngsmoment	  waarbij	  
bewoners	  elkaar	  ontmoeten	  en	  gelijkgestemden	  kunnen	  vinden	  om	  
acLviteiten	  mee	  te	  ondernemen.	  Zo	  ontstond	  er	  een	  fietsclub	  en	  een	  
rummikub-‐club	  en	  bewoners	  die	  met	  elkaar	  naar	  theater	  gaan,	  enz.	  

Er	  is	  een	  0-‐meLng	  in	  maart	  2016	  gehouden	  waaruit	  bleek	  dat	  25%	  van	  de	  
65+ers	  in	  Krommenie	  zich	  in	  meer	  of	  mindere	  mate	  eenzaam	  voelen.	  Na	  
inspanningen	  in	  2016	  en	  begin	  2017	  wordt	  in	  april	  2017	  opnieuw	  een	  meLng	  
gehouden.


