
Algemeen Maatschappelijk Werk
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De	  hoeveelheid	  cliëntcontacten	  is,	  ten	  opzichte	  van	  2015,	  teruggelopen.	  Een	  verklaring	  daarvoor	  zou	  kunnen	  zijn	  dat	  het	  
een	  en	  ander	  nog	  een	  na-‐ijleffect	  is	  van	  alle	  veranderingen	  in	  de	  (landelijke)	  reorganisaBe	  van	  zorg	  &	  welzijn,	  waardoor	  
mensen	  en	  verwijzers	  er	  niet	  meer	  zeker	  van	  zijn	  dat	  de	  hulpverlening	  nog	  zoals	  voorheen	  georganiseerd	  is.	  De	  laatste	  
maanden	  van	  2016	  blijkt	  het	  aantal	  aanmeldingen	  weer	  iets	  toe	  te	  nemen.	  Met	  cliënten	  die	  wel	  de	  weg	  rechtstreeks	  naar	  
de	  SMD	  weten	  te	  vinden	  is	  het	  contact	  vaker	  kortdurend	  en	  hebben	  de	  gesprekken	  een	  meer	  informaBef	  karakter.	  Dit	  is	  
terug	  te	  zien	  in	  de	  registraBe.	  

Het	  Algemeen	  Maatschappelijk	  Werk	  heeN	  in	  2016	  aan	  50	  casussen	  gewerkt.	  Naast	  de	  procesmaBge	  hulpverlening	  heeN	  
de	  maatschappelijk	  werker	  43	  korte	  contacten	  gehad.	  De	  korte	  contacten	  houdt	  in	  dat	  de	  maatschappelijk	  werker	  
informaBe	  en	  advies	  geeN	  aan	  de	  inwoners	  van	  Wormerland.

Een	  knelpunt	  blijN	  het	  gegeven	  dat	  de	  werkzaamheden	  van	  de	  professional	  in	  verschillende	  registraBesystemen	  verwerkt	  
dienen	  te	  worden.	  Zowel	  intern	  bij	  de	  SMD	  als	  in	  een	  systeem	  dat	  de	  gemeente	  hanteert.	  	  Vanaf	  oktober	  2016	  werken	  de	  
professionals	  voor	  de	  gemeente	  in	  Mozart.	  Af	  en	  toe	  is	  het	  nog	  even	  zoeken	  wie	  registreert	  wanneer.	  Dit	  heeN	  te	  maken	  
met	  het	  feit	  of	  je	  casemanager	  bent	  en	  blijN.	  

Minder	  trajecten	  geeN	  de	  professional	  ruimte	  om	  nieuwe	  signalen	  verder	  op	  te	  pakken.	  In	  2016	  is	  er	  een	  start	  gemaakt	  
met	  de	  ontwikkeling	  van	  verschillende	  workshops/trainingen	  die	  in	  2017	  van	  start	  gaan.	  De	  professionals	  signaleren	  
behoeNe	  van	  cliënten	  om	  te	  werken	  aan	  zelfontwikkeling	  en	  om	  in	  groepsvorm	  te	  leren	  van	  elkaar.	  	  De	  training	  “aan	  de	  
slag	  met	  je	  eigen	  kracht”	  is	  daar	  een	  voorbeeld	  van.	  In	  deze	  training	  staan	  persoonlijke	  kwaliteiten	  centraal	  versus	  de	  
zelfredzaamheid	  van	  de	  cliënt.	  Cliënten	  worden	  zich	  bewust	  van	  eigen	  kracht	  en	  ze[en	  talenten	  in	  bij	  andere	  
leefgebieden.	  Tevens	  leren	  ze	  hun	  eigen	  netwerk	  te	  bevragen	  en	  te	  gebruiken	  bij	  hun	  eigen	  situaBe.	  Dit	  om	  te	  voorkomen	  
dat	  mensen	  hulp	  vragen	  aan	  instanBes	  en	  zelf	  in	  beweging	  komen	  voor	  een	  oplossing.

In	  2017	  zal	  er	  nog	  meer	  ontwikkeld	  worden	  op	  het	  gebied	  van	  prevenBe.	  Vooral	  blended	  hulpverlening	  (onlinehulp	  met	  
telefonische	  en	  face-‐to-‐face	  contacten),	  zal	  door	  de	  professionals	  meer	  worden	  ingezet.	  Ook	  zullen	  signalen	  als	  
eenzaamheid	  maar	  vooral	  de	  zorg	  rondom	  huiselijk	  geweld	  nog	  meer	  vorm	  krijgen.	  

Nieuwe	  ac)viteiten	  en	  ontwikkelingen
De	  deelnemende	  vertegenwoordigers	  van	  de	  verschillende	  disciplines	  in	  het	  sociaal	  kernteam	  (SKT)	  zijn	  inmiddels	  goed	  op	  elkaar	  ingespeeld	  en	  weten	  elkaar	  te	  vinden.	  Het	  SKT	  
opereert	  als	  een	  2e-‐lijns	  instanBe.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  er	  door	  cliënten	  niet	  direct	  contact	  opgenomen	  kan	  worden	  met	  het	  SKT.	  In	  het	  tweewekelijks	  overleg	  worden	  alleen	  MulB	  
problemaBsche	  cases	  besproken.	  

In	  de	  prakBjk	  werkt	  het	  Algemeen	  Maatschappelijk	  Werk	  	  ook	  veel	  samen	  met	  het	  jeugdteam	  en	  de	  jeugdbescherming	  aangaande	  casuïsBek	  rondom	  problemaBsche	  
(vecht)scheidingen	  en/of	  huiselijk	  geweld.	  Helaas	  moeten	  wij	  concluderen	  dat	  er	  veel	  casussen	  zijn	  waar	  huiselijk	  geweld	  en/of	  een	  problemaBsche	  scheiding	  de	  reden	  is	  waarom	  
mensen	  een	  beroep	  doen	  op	  de	  hulpverlening.

De	  MulBfuncBonele	  AccommodaBe	  (MFA)	  is	  in	  2016	  gerealiseerd	  en	  heeN	  inmiddels	  zelfs	  een	  naam:	  “De	  Omslag”.	  In	  het	  pand	  hebben	  o.a.	  de	  bibliotheek,	  SKWO	  en	  het	  RSWP-‐
onderdak	  gevonden.	  Er	  is	  een	  voorzichBge	  start	  gemaakt	  met	  het	  realiseren	  van	  een	  laagdrempelig	  loket	  waarin	  door	  werknemers	  van	  verschillende	  hulp-‐	  en/of	  zorg	  verlenende	  
instanBes	  zidng	  wordt	  genomen.	  Doel	  is	  het	  de	  Wormer	  burgers	  makkelijk	  te	  maken	  met	  vragen	  binnen	  te	  lopen	  in	  een	  klantvriendelijke	  ruimte	  in	  het	  centrum	  van	  Wormer.	  
Daartoe	  is	  het	  idee	  om	  plus	  minus	  4	  middagen	  p.w.	  fysiek	  aanwezig	  te	  zijn	  in	  de	  MFA.	  Voor	  realisaBe	  en	  facilitering	  van	  het	  “drempelloze	  loket”	  is	  vereist	  dat	  de	  huurders	  van	  het	  
pand	  tot	  afspraken	  over	  gebruik	  van	  ruimtes	  enz.	  komen.	  Dat	  gaat	  minder	  snel	  dan	  sommigen	  zouden	  wensen.	  

In	  het	  najaar	  van	  2016	  heeN	  de	  maatschappelijk	  werker	  i.s.m.	  de	  sociaal	  raadsvrouw	  een	  budge[eringscursus	  ontwikkeld	  die	  (dat	  jaar	  1x)	  graBs	  aan	  de	  inwoners	  van	  Wormerland	  en	  
Oostzaan	  is	  aangeboden.	  De	  cursus	  omvat	  4	  bijeenkomsten	  van	  plus	  minus	  2	  uur	  en	  is	  bedoeld	  voor	  een	  ieder	  die	  grip	  wil	  krijgen	  op	  het	  op	  verantwoorde	  wijze	  omgaan	  met	  de	  
financiën.	  Kortom:	  “Hoe	  kom	  ik	  uit	  met	  mijn	  inkomen”.	  Helaas	  is	  de	  cursus	  het	  afgelopen	  jaar	  vroegBjdig	  gestopt	  omdat	  van	  het	  aantal	  aangemelde	  deelnemers	  (8)	  er	  slechts	  één	  
verscheen.	  E.e.a.	  kan	  het	  gevolg	  zijn	  van	  een	  te	  snelle	  start	  na	  aankondiging.	  In	  2017	  zal	  de	  cursus	  weer	  worden	  aangeboden	  op	  een	  ander	  BjdsBp	  en	  zal	  er	  gebruik	  worden	  gemaakt	  
van	  onder	  andere	  persberichten.	  

Er	  zijn	  5	  Bjdelijk	  huisverboden	  uitgesproken	  in	  2016.	  Het	  AMW	  wordt	  alBjd	  ingeschakeld	  wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  een	  huisverbod.	  Na	  het	  huisverbod	  blijN	  de	  maatschappelijk	  
werker	  betrokken	  bij	  de	  casus	  in	  het	  kader	  van	  nazorg.	  Waaruit	  heeN	  de	  nazorg	  bestaan?	  Tijdens	  het	  afsprakengesprek	  (in	  de	  eerste	  10	  dagen)	  wordt	  er	  gelijk	  een	  datum	  geprikt	  
voor	  het	  systeemgesprek.	  	  Het	  systeemgesprek	  vindt	  plaats	  na	  afloop	  van	  een	  Tijdelijk	  Huisverbod	  samen	  met	  Reclassering	  Nederland.	  Met	  dit	  gesprek	  werd	  beoogd	  dat	  
betrokkenen	  doordrongen	  zouden	  blijven	  van	  de	  gemaakte	  afspraken	  en	  zich	  zouden	  blijven	  commi[eren	  aan	  de	  gestelde	  doelen.	  In	  alle	  gevallen	  was	  het	  hoofddoel	  dat	  de	  

In	  2016	  zijn	  er	  3	  nieuwe	  koppelingen	  gemaakt,	  en	  3	  reeds	  lopende	  koppelingen.	  De	  
lopende	  koppelingen	  zijn	  respecBevelijk	  halverwege	  2016	  afgesloten	  (waren	  in	  2015	  
gestart)	  en	  1	  koppeling	  stopt	  begin	  2017.	  Er	  komen	  weinig	  nieuwe	  (aan)vragen	  
binnen.	  Wel	  signaleren	  wij	  andere	  vraagstukken	  bij	  deze	  doelgroep,	  bijvoorbeeld	  hoe	  
om	  te	  gaan	  met	  eenzaamheid.

Het	  inze[en	  van	  een	  ervaringsdeskundige	  via	  de	  GGZ	  was	  een	  wens.	  Helaas	  komt	  er	  
uit	  de	  GGZ	  geen	  potenBele	  vrijwilliger	  die	  we	  kunnen	  inze[en.	  

In	  2017	  zal	  het	  mentorwerk	  zich	  inze[en	  op	  groepscontacten/koppelingen	  naast	  de	  1	  
op	  1	  koppeling.	  We	  signaleren	  dat	  eenzaamheid,	  je	  eenzaam	  voelen,	  een	  gegeven	  is	  
wat	  speelt	  bij	  deze	  groep	  cliënten.	  Om	  de	  eenzaamheid	  “te	  lijf”	  te	  gaan	  merken	  wij	  
dat	  deze	  cliënten	  andere	  wegen	  gaan	  bewandelen	  om	  contacten	  te	  zoeken	  
bijvoorbeeld	  via	  Buuv	  (BUUV	  is	  de	  buurtmarktplaats	  voor	  en	  door	  bewoners	  waar	  
vraag	  en	  aanbod	  elkaar	  vinden.	  Bij	  BUUV	  gaat	  het	  om	  diensten	  die	  je	  als	  bewoners	  
voor	  elkaar	  kan	  doen	  zonder	  dat	  er	  iets	  tegenover	  staat).	  Het	  contact	  gaan	  ze	  aan,	  

maar	  om	  het	  contact	  te	  onderhouden	  ontbreken	  vaak	  de	  tools.	  	  Mede	  door	  deze	  
signalen	  denken	  wij	  dat	  groepscontacten,	  bijvoorbeeld	  trainingen	  en	  bijeenkomsten	  
of	  digitaal	  bijvoorbeeld	  door	  groepsapp,	  deze	  doelgroep	  versterkt	  wordt	  in	  hun	  
zelfredzaamheid.	  

Ook	  zijn	  wij	  van	  mening	  dat,	  in	  het	  kader	  van	  de	  parBcipaBewet,	  mensen	  met	  een	  
grote	  afstand	  tot	  de	  arbeidsmarkt	  een	  goede	  bijdrage	  kunnen	  leveren	  aan	  het	  tekort	  
aan	  vrijwilligers	  die	  wij	  ervaren.	  De	  prakBjk	  wijst	  uit	  dat	  mensen	  zich	  best	  willen	  
inze[en	  als	  vrijwilligers	  maar	  dat	  een	  koppeling	  voor	  1	  jaar	  lang	  is	  en	  voor	  mensen	  
moeilijk	  te	  overzien.	  In	  de	  nieuw	  te	  formuleren	  prestaBeafspraken	  zien	  wij	  dan	  ook	  
graag	  dat	  koppelingen	  niet	  meer	  per	  definiBe	  voor	  1	  jaar	  gelden.

Conclusie:	  het	  mentorwerk	  is	  gebaat	  bij	  meer	  vrijwilligers	  en	  mogelijkheden	  tot	  het	  
opze[en/begeleiden	  van	  groepscontacten	  in	  verschillende	  vormen.

Mentorwerk



Sociaal Raadslieden

De	  burgers	  weten	  het	  inloopspreekuur	  van	  de	  vrijwilligers	  nog	  steeds	  goed	  te	  vinden.	  Deze	  voorziening	  
wordt	  als	  laagdrempelig	  ervaren.	  Dit	  is	  te	  zien	  doordat	  er	  regelmaBg	  ‘vaste’	  klanten	  verschijnen	  op	  het	  
spreekuur.	  Er	  zijn	  602	  contacten	  geregistreerd,	  waarvan	  497	  korte	  contacten	  en	  105	  contacten	  verbonden	  
aan	  8	  langlopende	  trajecten.
Op	  dit	  moment	  is	  er	  10,5	  uur	  beschikbaar	  voor	  het	  Sociaal	  Raadsliedenwerk.	  De	  sociaal	  raadsvrouw	  is	  iedere	  
maandag	  aanwezig.	  Het	  zou	  een	  grote	  meerwaarde	  hebben	  als	  er	  enige	  urenuitbreiding	  zou	  kunnen	  komen.	  
Hierdoor	  zal	  er	  ruimte	  ontstaan	  voor	  het	  bijwonen	  van	  het	  vier-‐wekelijkse	  overleg	  van	  het	  Sociaal	  Team,	  het	  
uitbreiden	  van	  netwerken,	  het	  beter	  kunnen	  aansturen	  van	  vrijwilligers	  etc.
Ook	  zouden	  de	  Sociaal	  Raadslieden	  in	  deze	  urenuitbreiding	  de	  (her-‐)indicaBes	  voor	  de	  Voedselbank	  op	  zich	  
kunnen	  nemen.	  In	  andere	  gemeentes	  uit	  het	  werkgebied	  van	  de	  SMD	  wordt	  dit	  door	  de	  Sociaal	  Raadslieden	  
verzorgd.	  
Een	  dergelijke	  indicaBe	  voor	  de	  Voedselbank	  gaat	  gepaard	  met	  een	  financiële	  check.	  Er	  wordt	  met	  de	  
aanvragers	  gekeken	  hoe	  zij	  hun	  inkomsten	  kunnen	  verhogen	  dan	  wel	  hun	  uitgaven	  kunnen	  verlagen.	  Dit	  
wordt	  op	  prijs	  gesteld	  door	  de	  Voedselbank	  omdat	  het	  doel	  uiteindelijk	  toch	  is	  dat	  men	  geen	  beroep	  meer	  
hoeN	  te	  doen	  op	  de	  Voedselbank.	  De	  VoedselbankindicaBes	  worden	  per	  zes	  maanden	  afgegeven.	  Klanten	  
komen	  dus	  na	  zes	  maanden	  weer	  terug	  voor	  een	  herindicaBe.	  	  Kortom,	  er	  is	  meer	  zicht	  op	  de	  financiële	  
situaBe	  rondom	  de	  aanvrager.
De	  gemeente	  Wormerland	  heeN	  een	  eigen	  afdeling	  van	  Werk	  en	  Inkomen.	  Dit	  zorgt	  ervoor	  dat	  eventuele	  
vragen	  rondom	  de	  aanvraag	  van	  bijvoorbeeld	  een	  uitkering	  of	  bijzondere	  bijstand	  vaak	  direct	  beantwoord	  
kunnen	  worden.	  Het	  komt	  regelmaBg	  voor	  dat	  klantmanagers	  cliënten	  ook	  doorsturen	  naar	  de	  SMD	  om	  te	  
helpen	  bij	  de	  aanvragen	  die	  men	  deed	  bij	  de	  afdeling	  Werk	  en	  Inkomen.

Enkele	  knelpunten	  die	  gesignaleerd	  zijn:	  
• Afstand.	  De	  schuldhulpverlening	  verloopt	  via	  Zaanstad.	  Het	  zou	  voor	  cliënten	  meer	  efficiënt	  zijn	  als	  de	  

schuldhulpverlener	  fysiek	  aanwezig	  is	  in	  het	  gemeentehuis.
• 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	  lasBg	  gebleken.	  
Dit	  had	  als	  gevolg	  dat	  niet	  alle	  aanvragen	  werden	  doorgezet.

• Kostendelersnorm.	  De	  kostendelersnorm	  geeN	  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	  Bjdelijk	  onderdak	  te	  bieden	  is	  door	  de	  kostendelersnorm	  
veroorzaakt	  te	  veel	  consequenBes.	  

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

• Brief-‐	  en/of	  inschrijfadres.	  Veel	  mensen	  zoeken	  een	  brief-‐	  en/of	  inschrijfadres.	  Wanneer	  zij	  hier	  niet	  over	  
beschikken	  kunnen	  zij	  problemen	  ondervinden	  bij	  de	  aanvraag	  van	  een	  uitkering	  of	  de	  aanvraag	  voor	  een	  
schuldhulpverleningstraject.	  

• DigiD.	  Nog	  niet	  iedereen,	  vooral	  ouderen,	  heeN	  een	  DigiD	  code.	  Veel	  mensen	  zijn	  toch	  nog	  niet	  bekend	  
met	  het	  programma	  ‘Mijn	  Toeslagen’	  van	  de	  BelasBngdienst.	  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	  digi-‐d	  code	  aan	  te	  vragen	  en	  hen	  in	  korte	  Bjd	  wegwijs	  te	  maken	  in	  het	  programma	  van	  
de	  BelasBngdienst.

• ThuisadministraBe.	  Er	  is	  veel	  vraag	  naar	  structurele	  thuisadministraBe.	  Dit	  kan	  momenteel,	  door	  
Bjdsdruk,	  niet	  door	  de	  Sociaal	  Raadslieden	  worden	  geboden.	  Er	  wordt	  hiervoor	  doorverwezen	  naar	  
Humanitas	  ThuisadministraBe.

Het	  sociaal	  raadsliedenwerk	  heeN	  de	  volgende	  resultaten	  geboekt:
• Door	  een	  financieel	  overzicht	  worden	  voorzieningen	  correct	  benut;
• De	  financiële	  posiBe	  van	  de	  cliënt	  in	  de	  maatschappij	  is	  versterkt;	  
• De	  zelfredzaamheid	  van	  de	  cliënt	  is	  vergroot.

VPTZ	  Zaanstreek-‐Waterland	  “Als	  sterven	  dichterbij	  
komt”
De	  coördinaBe	  en	  uitvoering	  van	  de	  VPTZ	  (Vrijwilligers	  
PalliaBeve	  Terminale	  Zorg)	  is	  onderdeel	  van	  de	  SMD	  voor	  de	  
regio	  Zaanstreek-‐Waterland.	  Voor	  paBënten	  die	  thuis	  willen	  
sterven	  (en	  hun	  mantelzorgers)	  biedt	  VPTZ	  een	  uitkomst.	  
PalliaBeve	  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.	  

Wat	  is	  VPTZ?
VPTZ	  is	  een	  vorm	  van	  mantelzorgondersteuning	  in	  de	  laatste	  
levensfase.	  Ook	  alleenstaande	  paBënten	  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	  paBënt	  en	  mantelzorger.	  De	  vrijwilligers	  bieden	  Bjd,	  een	  
luisterend	  oor,	  aandacht	  en	  (emoBonele)	  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	  
behoeNe	  aan	  ondersteuning	  kunnen	  er	  meerdere	  vrijwilligers	  
ingezet	  worden.	  Door	  de	  inzet	  van	  een	  VPTZ-‐vrijwilliger	  krijgt	  
de	  mantelzorger	  Bjd	  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	  één	  van	  de	  in	  totaal	  200	  
VPTZ-‐organisaBes	  die	  vrijwilligers	  inze[en	  bij	  mensen	  thuis.	  
VPTZ	  Nederland	  is	  de	  koepelorganisaBe	  voor	  organisaBes	  in	  de	  
vrijwillige	  palliaBeve	  terminale	  zorg.	  Landelijk	  zijn	  er	  ruim	  
11.000	  vrijwilligers	  acBef.	  Inwoners	  van	  alle	  gemeenten	  in	  
Zaanstreek-‐Waterland	  kunnen	  aankloppen	  bij	  de	  VPTZ	  van	  de	  
SMD.	  Het	  mo[o	  van	  de	  VPTZ	  is:	  ‘Er	  Zijn’	  in	  Zaanstreek-‐
Waterland.	  18	  VPTZ-‐vrijwilligers	  waren	  acBef	  in	  2016.

Er	  zijn	  samenwerkingsverbanden	  met	  professionele	  
thuiszorgorganisaBes,	  sociale	  wijkteams,	  
mantelzorgorganisaBes,	  vrijwilligersorganisaBes,	  hospices,	  
verzorgingshuizen	  en	  ziekenhuizen.	  VPTZ	  Zaanstreek-‐
Waterland	  is	  lid	  van	  het	  Netwerk	  PalliaBeve	  Zorg	  Zaanstreek-‐
Waterland.	  De	  VPTZ	  Zaanstreek-‐Waterland	  is	  ook	  betrokken	  bij	  
de	  organisaBe	  van	  Café	  Doodgewoon.	  Café	  Doodgewoon	  wordt	  
vier	  keer	  per	  jaar	  georganiseerd	  en	  is	  een	  ontmoeBngsplek	  
voor	  professionals,	  mantelzorgers,	  paBënten	  en	  vrijwilligers	  in	  
de	  palliaBeve	  zorg.

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

Wat	  levert	  Two2Tango	  nu	  op?

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

• Een	  (zelf)evaluaBe-‐instrument	  om	  het	  proces	  te	  
volgen	  en	  managemenBnformaBe	  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	  
intervenBes	  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.
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