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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.

Het	  Algemeen	  Maatschappelijk	  Werk	  maakt	  deel	  uit	  van	  het	  kernteam	  Jeugd	  dat	  wekelijks	  bijeenkomt.	  In	  2016	  zijn	  een	  
aantal	  gecompliceerde	  casussen	  voorbijgekomen	  waar	  veel	  7jd	  in	  is	  gestoken.	  Het	  goed	  afstemmen	  met	  verschillende	  
hulpverleners,	  het	  vinden	  van	  de	  juiste	  routes	  (een	  gezin,	  een	  plan)	  maakt	  dat	  de	  maatschappelijk	  werkers	  een	  zware	  
caseload	  hadden.	  Door	  het	  evalueren	  van	  het	  proces	  met	  de	  verschillende	  organisa7es	  wordt	  ieders	  rol	  en	  
verantwoordelijkheid	  steeds	  duidelijker.	  Eenmaal	  per	  maand	  wordt	  een	  thema	  besproken	  om	  te	  komen	  tot	  verdieping.	  
Vanuit	  het	  kernteam	  wordt	  ook	  scholing	  aangeboden	  waaraan	  de	  maatschappelijk	  werkers	  deelnemen.

Naast	  de	  casuïs7ek	  vanuit	  het	  jeugdteam	  was	  de	  casuïs7ek	  die	  via	  overige	  kanalen	  bij	  de	  SMD	  terecht	  kwamen	  ook	  zeer	  
complex,	  u	  kunt	  denken	  aan	  casuïs7ek	  rondom	  huiselijk	  geweld.	  Conclusie	  is	  dat	  in	  z’n	  totaliteit	  de	  casuïs7ek	  als	  zeer	  
complex	  werd	  ervaren	  en	  een	  grotere	  7jdsinvestering	  eisten	  van	  de	  professionals.	  Dit	  heeT	  ertoe	  geleid	  dat	  de	  
presta7eafspraak	  van	  plusminus	  100	  casussen	  niet	  behaald	  is.	  80	  casussen	  zijn	  opgepakt	  waarvan	  90	  procent	  is	  afgerond.

Maatschappelijk	  Werk	  neemt	  ook	  deel	  aan	  twee	  maandelijks	  overleg,	  georganiseerd	  door	  WMO-‐consulenten.	  Doel	  is	  
informa7e	  uitwisselen	  met	  andere	  organisa7es	  en	  het	  bespreken	  van	  anonieme	  casussen.	  Ook	  op	  andere	  
netwerkbijeenkomsten	  zijn	  de	  maatschappelijk	  werkers	  aanwezig,	  zodat	  we	  elkaar	  weten	  te	  vinden	  waar	  nodig.	  

Het	  inloopspreekuur	  in	  Swaensborch	  op	  donderdagmiddag	  van	  13.30	  uur	  tot	  14.30	  uur	  is	  nog	  steeds	  gehandhaafd	  en	  
regelma7g	  lopen	  hier	  mensen	  binnen	  met	  vragen	  over	  zaken	  op	  sociaal,	  juridisch	  gebied,	  maar	  ook	  met	  
ondersteuningsvragen	  van	  sociaal-‐emo7onele	  aard.	  Maatschappelijk	  werker	  en	  sociaal	  raadsvrouw	  doen	  gezamenlijk	  de	  
intake	  of	  het	  huisbezoek	  om	  maatwerk	  te	  kunnen	  leveren.

Afgelopen	  jaar	  is	  er	  sprake	  van	  een	  toename	  van	  de	  hulpvraag	  bij	  echtscheidingen.	  Enerzijds	  betreT	  dat	  de	  vraag	  naar	  
andere	  huisves7ng	  en	  financiële	  veranderingen	  binnen	  het	  systeem.	  Anderzijds	  zien	  we	  een	  toename	  van	  de	  complexiteit	  
van	  sommige	  echtscheidingen.	  Wat	  opvalt	  is	  dat	  ouders	  vaak	  ondersteuning	  zoeken	  op	  het	  moment	  dat	  ze	  er	  samen	  niet	  
meer	  uitkomen.	  De	  onderlinge	  strijd	  is	  dan	  al	  behoorlijk	  opgelaaid.	  Kinderen	  komen	  daardoor	  knel	  te	  ziAen	  in	  hun	  loyaliteit.	  
Omdat	  we	  deze	  ouders	  graag	  in	  een	  preven7ever	  stadium	  ondersteuning	  willen	  bieden	  willen	  de	  mogelijkheid	  onderzoeken	  
of	  een	  echtscheidingsspreekuur	  hierin	  een	  bijdrage	  kan	  leveren.

In	  het	  kader	  van	  preven7e	  organiseert	  het	  maatschappelijk	  werk	  van	  de	  SMD,	  in	  samenwerking	  met	  de	  GGD,	  op	  regionaal	  niveau,	  al	  een	  aantal	  jaren,	  een	  training	  voor	  kinderen	  van	  
gescheiden	  ouders.	  Deze	  training,	  voor	  kinderen	  van	  8	  tot	  12	  jaar,	  wordt	  per	  kind	  ingekocht	  door	  de	  diverse	  omliggende	  gemeenten	  en	  vindt	  aDankelijk	  van	  de	  vraag	  2x	  per	  jaar	  
plaats.	  Bij	  deze	  training	  staat	  het	  kind	  centraal,	  maar	  worden	  ook	  de	  ouders	  betrokken	  door	  middel	  van	  intakegesprek,	  ouderavonden,	  en	  afsluitend	  gesprek.	  Kinderen	  kunnen	  in	  de	  
training	  delen	  met	  lotgenootjes	  en	  leren	  beter	  voor	  zichzelf	  op	  te	  komen	  in	  deze	  spanningsvolle	  periode.	  Ouders	  krijgen	  psycho-‐educa7e	  en	  uitleg	  over	  de	  manier	  waarop	  we	  met	  de	  
kinderen	  werken.	  

“Be	  Happy”	  is	  de	  naam	  van	  het	  Algemeen	  Maatschappelijk	  Werk	  in	  samenwerking	  met	  
Vluchtelingenwerk	  en	  de	  Bolder.	  
Dit	  ini7a7ef	  ter	  bevordering	  van	  zelfredzaamheid	  van	  buitenlandse	  vrouwen,	  is	  ook	  dit	  jaar	  
voortgezet.	  Het	  is	  een	  inloopmiddag	  geworden	  op	  dinsdag	  van	  12.30	  uur	  tot	  15.00	  uur.	  
Deze	  wordt	  nog	  steeds	  goed	  bezocht.	  
Op	  maandagavond	  is	  er	  in	  navolging	  van	  “Be	  Happy”	  ook	  een	  groep	  gestart	  voor	  buitenlandse	  
mannen.	  Deze	  wordt	  geleid	  door	  een	  vrijwilliger,	  gastheer	  en	  ondersteund	  vanuit	  de	  SMD	  door	  
het	  Mentorwerk.	  De	  thema’s	  worden	  gezamenlijk	  vastgesteld	  en	  uitgewisseld	  en	  met	  de	  
betrokken	  organisa7es,	  die	  faciliteren.	  Gedacht	  wordt	  o.a.	  aan	  aanbieden	  van	  workshops	  over	  
financiën	  en	  zo	  nodig	  een	  budgeAeringscursus	  door	  sociale	  raadsvrouw	  aan	  beide	  groepen	  
gezamenlijk.

Het	  Algemeen	  Maatschappelijk	  Werk	  heeT	  de	  volgende	  resultaten	  behaald,	  waar	  mogelijk	  in	  
samenwerking	  met	  verschillende	  netwerkpartners:
• De	  zelfredzaamheid	  van	  de	  cliënt	  is	  vergroot;
• Door	  het	  aanreiken	  van	  nieuwe	  handvaAen	  kunnen	  mensen	  beter	  omgaan	  met	  verschillende	  

problema7eken;
• Minimaal	  20	  bijeenkomsten	  van	  de	  vrouwengroep,	  in	  Sociaal	  Cultureel	  Centrum	  De	  Bolder,	  

hebben	  plaatsgevonden;
• Integra7e	  van	  vluchtelingen	  is	  bevorderd;
• Inzet	  van	  duurdere	  zorg	  is	  voorkomen.

Mentorwerk
Het	  Mentorwerk	  zet	  in	  op	  mensen	  die	  een	  klein	  of	  geen	  netwerk	  hebben.	  Zij	  krijgen	  
7ps	  en	  handvaAen	  om	  makkelijker	  contact	  te	  leggen	  en	  onderhouden	  met	  mensen	  in	  
hun	  omgeving.	  Oorspronkelijk	  was	  de	  insteek	  van	  het	  mentorwerk	  vooral	  mensen	  te	  
bereiken	  met	  een	  psychiatrisch	  vraagstuk.	  In	  overleg	  met	  de	  gemeente	  is	  er	  breder	  
ingezet	  dan	  deze	  specifieke	  doelgroep.	  De	  SMD	  is	  gaan	  onderzoeken	  in	  welke	  vorm	  
het	  mentorwerk	  het	  beste	  aansluit	  bij	  de	  behoeTe	  van	  de	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  
Waterland.	  Met	  in	  het	  achterhoofd	  dat	  vrijwilligers	  aangeven	  een	  koppeling	  voor	  1	  
jaar	  als	  lang	  te	  ervaren	  en	  moeilijk	  te	  overzien.

De	  eindconclusie	  van	  het	  onderzoek	  is	  nog	  niet	  voorhanden	  en	  wordt	  eind	  mei	  2017	  
verwacht.	  Tijdens	  het	  onderzoek	  kwamen	  er	  verschillende	  vraagstukken	  voorbij	  die	  
steeds	  weer	  nieuwe	  vragen	  opriepen.	  Een	  signaal	  wat	  heel	  sterk	  naar	  voren	  kwam	  is	  
dat	  er	  behoeTe	  was/is	  aan	  ontmoe7ng	  van	  gelijkgestemde.	  Binnen	  de	  gemeente	  zijn	  
anderstaligegezinnen	  woonach7g	  waarvan	  de	  mannen	  op	  zoek	  waren	  naar	  
ontmoe7ng	  en	  aan	  lotgenotencontact.	  In	  Monnickendam	  is	  in	  het	  najaar	  vormgegeven	  

aan	  dit	  signaal	  en	  is	  er	  een	  mannengroep	  opgezet	  die	  elke	  maandagavond	  bij	  elkaar	  
komen.	  De	  groep	  wil	  in	  de	  eerste	  plaats	  Nederlands	  leren.	  Dit	  doen	  zij	  achter	  een	  
computer	  onder	  begeleiding	  van	  verschillende	  vrijwilligers.	  Naast	  het	  Nederlands	  is	  er	  
ook	  ruimte	  het	  ondernemen	  van	  ac7viteiten.	  Dit	  komt	  mede	  voort	  uit	  de	  groep	  zelf.	  
De	  SMD	  ondersteunt	  samen	  met	  buurthuis	  ‘de	  Bolder’	  en	  vluchtelingenwerk	  de	  groep.	  
Zij	  komen	  een	  aantal	  keren	  per	  jaar	  samen	  om	  te	  kijken	  wat	  de	  behoeTen	  zijn	  en	  waar	  
eventueel	  ondersteuning	  bij	  nodig	  is.	  

Groepskoppeling	  is	  een	  effec7eve	  manier	  om	  mensen	  te	  versterken	  in	  hun	  
zelfredzaamheid.	  	  Maar	  ook	  digitale	  en	  sociale	  media	  zijn	  waardevolle	  instrumenten	  
om	  mensen	  in	  hun	  netwerk	  te	  versterken.

We	  hebben	  in	  2016	  de	  reeds	  bestaande	  en	  nieuwe	  koppelingen	  gemonitord	  en	  
ondersteuning	  geboden	  waar	  nodig.	  In	  totaal	  vier	  1	  op	  1	  koppelingen,	  waarvan	  3	  reeds	  
bestaande	  en	  1	  nieuwe	  koppeling.



	

Sociaal Raadslieden

Halverwege	  2016	  zijn	  de	  Sociaal	  Raadsliedenuren	  7jdelijk	  uitgebreid,	  omdat	  er	  een	  
wachtlijst	  ontstond.	  Mensen	  die	  een	  beroep	  doen	  op	  Sociaal	  Raadslieden	  hebben	  
vraagstellingen	  die	  acuut	  en	  snel	  opgepakt	  moeten	  worden.	  De	  urenuitbreiding	  heeT	  
geresulteerd	  dat	  er	  momenteel	  geen	  wachtlijst	  meer	  is.	  
In	  z’n	  totaliteit	  heeT	  de	  sociaal	  raadsvrouw	  288	  korte	  contacten	  (presta7eafspraak	  354	  op	  
jaarbasis	  berekend	  op	  1e	  half	  jaar	  4	  uur	  en	  2de	  half	  jaar	  8	  uur	  inzet	  SR)	  geregistreerd.	  
Tevens	  heeT	  de	  sociaal	  raadsvrouw	  5	  individuen	  begeleid	  middels	  een	  traject.	  Een	  traject	  
beslaat	  gemiddeld	  8	  contactmomenten.
Ook	  is	  er	  in	  Waterland	  iedere	  donderdag	  een	  spreekuur	  van	  half	  2	  tot	  half	  3.	  Op	  deze	  
manier	  kan	  ervoor	  worden	  gezorgd	  dat	  de	  hulpvraag	  direct	  door	  de	  juiste	  persoon	  wordt	  
opgepakt.	  
Ook	  kan	  een	  ‘simpele’	  vraag	  vaak	  direct	  worden	  afgehandeld.	  

Sinds	  dit	  jaar	  is	  de	  Kredietbank	  werkzaam	  in	  de	  regio.	  Hier	  is	  nog	  niet	  veel	  ervaring	  mee,	  
omdat	  schulden	  vaak	  nog	  via	  www.sociaal.nl	  liepen.	  Wel	  werden	  de	  nieuwe	  aanmeldingen	  
met	  schuldenproblema7ek	  doorverwezen	  naar	  de	  Kredietbank.	  Tijd	  moet	  nog	  uitwijzen	  
hoe	  dit	  verloopt.
Ook	  zijn	  er	  vaste	  contactpersonen	  bij	  de	  Wooncompagnie	  waarmee,	  indien	  nodig,	  contact	  
wordt	  gezocht.	  Dit	  kan	  gaan	  om	  een	  simpele	  vraag	  of	  preven7e	  met	  betrekking	  tot	  
schulden.	  Wanneer	  iemand	  zich	  bij	  de	  Raadsvrouw	  meldt	  en	  er	  een	  huurachterstand	  is	  kan	  
er	  contact	  worden	  gezocht	  met	  de	  Wooncompagnie	  om	  de	  situa7e	  uit	  te	  leggen	  en	  een	  
regeling	  te	  treffen.	  Daarnaast	  kan	  gekeken	  worden	  welke	  hulp	  er	  verder	  nodig	  is	  als	  er	  
meerdere	  problemen	  spelen.	  
Er	  is	  in	  2016	  weer	  veel	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  Voedselbank,	  het	  laatste	  half	  jaar	  zijn	  er	  
7	  aanmeldingen	  geweest	  die	  daadwerkelijk	  in	  aanmerking	  kwamen.	  Er	  is	  hierbij	  een	  fijne	  
samenwerking	  met	  de	  diaconie	  van	  de	  Protestante	  Gemeente	  in	  Monnickendam.	  Wij	  
kunnen	  de	  cliënten	  voor	  de	  Voedselbank	  naar	  hen	  verwijzen	  in	  de	  gevallen	  dat	  zij	  zelf	  niet	  
hun	  pakket	  kunnen	  halen	  in	  Purmerend.	  De	  diaconie	  heeT	  een	  aantal	  vrijwilligers	  die	  dan	  
bij	  toerbeurt	  de	  pakkeAen	  ophalen	  en	  bezorgen	  bij	  deze	  cliënten.
Het	  merendeel	  van	  de	  mensen	  hadden	  vragen	  rondom	  de	  volgende	  onderwerpen:

• Veel	  mensen	  kampen	  met	  betalingsproblemen.	  Dit	  in	  verschillende	  omvang.	  Als	  er	  
sprake	  was	  van	  een	  hoge	  totaalschuld,	  werd	  er	  een	  schuldhulpverleningstraject	  gestart.	  
Voor	  het	  opstarten	  van	  dit	  traject	  moet	  men	  veel	  papierwerk	  aanleveren.	  Dit	  is	  voor	  
veel	  mensen	  las7g	  gebleken.

• De	  kostendelersnorm	  geeT	  nog	  steeds	  veel	  problemen.	  	  Kinderen	  die	  nog	  thuis	  wonen	  
tellen	  namelijk	  mee	  maar	  kunnen	  soms	  niet	  of	  nauwelijks	  bijdragen	  in	  de	  kosten.	  

• Er	  zijn	  opvallend	  veel	  woningzoekenden	  met	  te	  weinig	  opgebouwde	  inschrijfduur	  bij	  de	  
woningbouw	  en/of	  te	  weinig	  inkomsten	  voor	  een	  par7culiere	  woning.

• Nog	  niet	  iedereen,	  vooral	  ouderen,	  heeT	  een	  DigiD	  code.	  Veel	  zijn	  toch	  nog	  niet	  bekend	  
met	  het	  programma	  ‘Mijn	  Toeslagen’	  van	  de	  Belas7ngdienst.

• Vragen	  rondom	  scheiding,	  alimenta7e	  en	  toeslagen	  blijven	  veel	  voorkomen.

Wat	  opvalt	  is	  dat	  de	  aanvraag	  voor	  bijstand	  of	  een	  WW-‐uitkering	  veel	  7jd	  in	  beslag	  neemt.	  
Dit	  komt	  door	  het	  hele	  digitale	  traject	  van	  het	  UWV/werk.nl	  dat	  ingevuld	  moet	  worden	  
met	  de	  klant.

Regionale dienstverlening

Ondersteuning	  bij	  huiselijk	  geweld
SMD	  par7cipeert	  in	  de	  uitvoering	  van	  7jdelijke	  huisverboden	  in	  het	  kader	  van	  de	  aanpak	  
huiselijk	  geweld	  samen	  met	  de	  GGD,	  reclassering	  en	  JBRA.	  SMD	  treedt	  op	  als	  
belangenbehar7ger	  voor	  de	  thuisblijver	  gedurende	  het	  traject	  van	  het	  7jdelijk	  
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	  aDankelijk	  
is	  van	  de	  pleger.	  Het	  geweld	  kan	  zowel	  op	  lichamelijk,	  seksueel	  als	  op	  psychisch	  gebied	  
zijn.	  Vormen	  van	  huiselijk	  geweld	  zijn	  in7mida7e,	  isola7e,	  onthouden	  van	  geld	  of	  
voeding	  en	  verwaarlozing.	  SMD	  heeT	  in	  een	  jarenlange	  nauwe	  samenwerking	  met	  de	  
GGD-‐exper7se	  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	  func7onaris	  huiselijk	  geweld.	  De	  aandacht	  func7onaris	  kan	  geconsulteerd	  
worden	  door	  beroepskrachten	  en	  vrijwilligers	  bij	  vermoedens	  of	  signalen	  van	  huiselijk	  
geweld.	  

De	  maatschappelijk	  werker	  die	  werkzaam	  is	  in	  uw	  gemeente,	  is	  opgeleid	  tot	  
aandachtsfunc7onaris	  huiselijk	  geweld.	  Naast	  de	  uitvoering	  van	  het	  7jdelijk	  huisverbod	  
is	  de	  nazorg	  ook	  een	  taak	  van	  het	  AMW.	  

Vrijwilligers	  Pallia5eve	  Terminale	  Zorg	  “Als	  sterven	  dichterbij	  komt”
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	  behoeTe	  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.

Er	  zijn	  samenwerkingsverbanden	  met	  professionele	  thuiszorgorganisa7es,	  sociale	  
wijkteams,	  mantelzorgorganisa7es,	  vrijwilligersorganisa7es,	  hospices,	  verzorgingshuizen	  
en	  ziekenhuizen.	  VPTZ	  Zaanstreek-‐Waterland	  is	  lid	  van	  het	  Netwerk	  Pallia7eve	  Zorg	  
Zaanstreek-‐Waterland.	  De	  VPTZ	  Zaanstreek-‐Waterland	  is	  ook	  betrokken	  bij	  de	  
organisa7e	  van	  Café	  Doodgewoon.	  Café	  Doodgewoon	  wordt	  vier	  keer	  per	  jaar	  
georganiseerd	  en	  is	  een	  ontmoe7ngsplek	  voor	  professionals,	  mantelzorgers,	  pa7ënten	  
en	  vrijwilligers	  in	  de	  pallia7eve	  zorg.

E-‐learning/blended	  hulpverlening
SMD	  heeT	  zich	  in	  2016	  verdiept	  in	  verschillende	  mogelijkheden	  van	  blended	  
hulpverlenen	  (combineren	  van	  onlinehulp	  met	  telefonische	  en	  face-‐to-‐face	  contacten).
Dit	  heeT	  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	  behoeTe	  van	  de	  cliënt.

Wat	  levert	  Two2Tango	  nu	  op?

• Een	  online-‐ingang	  en	  daarmee	  bereik	  van	  meer	  cliënten	  voor	  wie	  lichtere	  interven7es	  voldoende	  
zijn.

• Een	  (zelf)evalua7e-‐instrument	  om	  het	  proces	  te	  volgen	  en	  managemen7nforma7e	  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	  interven7es	  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	  

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

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