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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-

Waterland. In het eerste kwartaal van 2016 is vanuit het bestuur van Evean het besluit gekomen over 

de verzelfstandiging van de SMD. In 2016 is dan ook hard gewerkt om qua bedrijfsvoering gestalte te 

geven aan de zelfstandige SMD. 

Naast de verzelfstandiging van de SMD heeft er een reorganisatie van het management en de 

ondersteunende diensten plaatsgehad, is de SMD verhuisd van de Emmakade naar de Purmerweg, 

en zijn 16 medewerkers overgegaan naar hun nieuwe werkgever, CLup Welzijn. 

Kortom een zeer turbulent jaar waarbij veel van alle medewerkers is gevraagd! Ondanks deze 

turbulentie is het de medewerkers van de SMD gelukt om de dienstverlening ten behoeve van de 

inwoners in alle gemeenten op zorgvuldige manier te blijven leveren. Inwoners konden dan ook in 

2016 vertrouwen op de inzet en betrokkenheid van de medewerkers van de SMD en de aan de SMD 

gekoppelde vrijwilligers. 

In dit verslag geven wij u een algemeen beeld van de ontwikkelingen die wij als SMD hebben 

doorgemaakt en geven wij inzicht in de activiteiten die door medewerkers en vrijwilligers zijn 

uitgevoerd. Over onze inzet en resultaten per gemeente rapporteren wij separaat via de gebruikelijke 

jaarrapportage. 

 

Sandrina Huijgen 

 

directeur/bestuurder  
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Inleiding 

De SMD Zaanstreek Waterland profileert zich als een betrouwbare verbinder en vernieuwer in de 
maatschappelijke dienstverlening. Vernieuwing omdat oude oplossingen van de verzorgingsstaat niet 
passen bij de nieuwe uitdagingen na de transformatie van de zorg. 

SMD Zaanstreek Waterland wil daadkrachtig staan voor het realiseren van de inclusieve samenleving 
en meerwaarde bereiken vanuit het perspectief van bewoners, ketenpartners en lokale overheden. 

Missie 

De SMD stelt zich ten doel de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen te 

bevorderen en hun probleemoplossend vermogen te vergroten. De SMD richt zich vooral op mensen 

van alle leeftijden, die het meest kwetsbaar zijn. 

Visie 

Wij denken in kansen en mogelijkheden, we geloven dat stimuleren van zelfredzaamheid en eigen 

kracht leidt tot meer eigen verantwoordelijkheid. We maken effectief  gebruik van de sociale 

omgeving van de inwoner en van een uitgebreid netwerk van dienstverleners waarmee we 

samenwerken. Onze medewerkers weten waar ze voor staan als ambassadeur van de SMD 

Kernwaarden 

Maatschappelijk dichtbij en betrokken, versterkend, verbindend, ondernemend en betrouwbaar 

HULP- EN DIENSTVERLENING 

In dit algemene jaarverslag wordt slechts op hoofdlijnen verslag gedaan van onze dienstverlening. 

Elke gemeente ontvangt naast dit algemene jaarverslag een verslag over de inzet van de SMD en de 

resultaten van deze inzet per gemeente. 

De SMD verleende in 2016 de volgende diensten:  

 Algemeen Maatschappelijk Werk (inclusief groepshulpverlening) 

In 2016 heeft de SMD zich met algemeen maatschappelijk werk ingezet in alle gemeenten 

van Zaanstreek Waterland. Algemeen maatschappelijk werkers bieden psychosociale 

hulpverlening.  

 

 Sociaal raadslieden werk 

De SMD heeft in 2016 aan alle gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland inwoners 

ondersteund bij sociaaljuridische vraagstukken. Sociaal raadslieden werken preventief, 

gebiedsgericht, vraaggericht en integraal. Beoogd wordt de eigen kracht van burgers en hun 

netwerk te versterken en in te zetten. Mogelijkheden om de participatie van bewoners te 

versterken worden herkend en benut. Afhankelijk van de vraag is ook in 2016 gekozen voor 

een individuele aanpak of een oplossing in groepsverband.  De sociaal raadslieden van de 

SMD streven ernaar vrijwilligers te werven en die te trainen. Vrijwilligers kunnen 

ondersteunen bij het invullen van formulieren en het lezen van brieven, het aanmaken van 

een digid en het ordenen van de post. Zo nodig maken vrijwilligers de inschatting dat de 

vraag complexer is en thuishoort bij een sociaal raadslid. 
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 School Maatschappelijk Werk 

De Schoolmaatschappelijk werkers van de SMD zijn in 2016 werkzaam geweest ten behoeve 

van het primair en voortgezet onderwijs in de gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland. 

 

• Uitvoering hulpverlening in kader van Tijdelijk Huisverbod na Huiselijk Geweld 

Ook in 2016 heeft de SMD in samenhang met de GGD en Veilig Thuis voor de regio 

Zaanstreek Waterland betrokkenheid gehad bij 131 risico-inventarisaties, waarvan in 87 

gevallen de inventarisatie geleid heeft tot een huisverbod. In 2016 heeft de SMD in 93% van 

de gevallen na afloop van het Tijdelijk Huisverbod nazorg uitgevoerd 

 

 Mentorwerk 

De SMD heeft in de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, 

Wormerland Mentorwerk ingezet. Het Mentorwerk zet in op mensen die een klein of geen 

netwerk hebben. Zij krijgen tips en handvatten om makkelijker contact te leggen en 

onderhouden met mensen in hun omgeving. Het mentorwerk werkt preventief, vraaggericht 

en integraal. Beoogd wordt de eigen kracht van burgers en hun netwerk te versterken en in 

te zetten. Mogelijkheden om de participatie van bewoners te versterken worden herkend en 

benut.   

 

 Wijksteunpunten  

In 2016 heeft de SMD in de sociale wijkteams Assendelft-Westzaan, Krommenie zorg 

gedragen voor beantwoording van alle vragen van inwoners over welzijn, werk en inkomen, 

wonen en gezinsrelaties. Voor beide sociale wijkteams geldt dat alle taken uit de 

overeenkomst zijn opgepakt. Er worden waar mogelijk sociale maatjes ingezet en vrijwilligers 

geschoold.  

 

De SMD heeft in 2016 ten behoeve van de gemeente Purmerend in de wijken Weidevenne, 

Purmer Noord/Zuid, Overwhere/Wheermolen, Gors/Centrum ondersteuning op persoonlijk, 

sociaal, maatschappelijk en financieel juridisch gebied geboden.  

Medio 2016 heeft de gemeente Purmerend aangekondigd de subsidie voor 2017 toe te 

kennen aan Stichting Welzijn Clup. Het laatste kwartaal van 2016 heeft de SMD zich, 

weliswaar met pijn in het hart, ten volle ingezet om de ondersteunende taken en 

medewerkers zo goed mogelijk over te dragen aan stichting Clup. 

 

 Ambulant Jongerenwerk 

In 2016 is vanuit de SMD ambulant jongerenwerk geleverd in de gemeenten Landsmeer en 

Zaanstad. In 2016 is het jongerenwerk steeds meer door gemeenten, netwerkpartners en 

andere organisaties gevonden en betrokken bij plannen, projecten en initiatieven. 

 

 Mantelzorgondersteuning 

Mantelzorgers zijn erg belangrijk in onze samenleving, zij helpen anderen om hun 

zelfredzaamheid te vergroten en ook als dat niet meer kan, staan zij hun naaste bij. Maar 

mantelzorg is ook zwaar en om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, is het 

belangrijk dat zij tijd nemen voor zichzelf en af en toe wat tips krijgen om het zichzelf 

makkelijker te maken. SMD organiseert speciaal voor mantelzorgers regelmatig en in 

samenwerking met andere organisaties bijeenkomsten, workshops en cursussen. 

In het kader van mantelzorgondersteuning heeft de SMD zich in 2016 toegelegd op de 

producten: 



5 
 

 Respijtzorg 

 Praktische ondersteuning (mantelzorg makelaar) 

 Emotionele ondersteuning mantelzorgers (groepsgewijs) 

 Cursussen 

 Individuele activiteiten (regionaal) 

 Samenwerking loket WMO en andere organisaties 

 

 Zaankanters voor elkaar en BUUV 

In 2016 is ingezet op meer offline contact en het in stand houden van groei van de beide 

platformen. We hebben ingezet op het versterken van de samenwerking met de wijkteams, 

RAAZ, Platform aan de Zaan, de Zaanse Beursvloer en diverse maatschappelijke organisaties. 

Wij kiezen voor een ondernemende houding en zoeken nadrukkelijk de samenwerking met 

andere organisaties op. Wij hebben elkaar nodig om aan de inwoner van Zaanstad de beste 

dienstverlening te kunnen bieden. Uiteraard levert niet elke inzet een succesverhaal op. 

Zaanstad vormt met elf verschillende wijken een dynamische stad. Elke wijk afzonderlijk 

heeft een eigen cultuur. Zo kan het voorkomen dat eenzelfde activiteit een succes is in de 

ene wijk en flopt in een andere wijk. Om hier grip op te krijgen heeft elke wijk vast persoon 

als aanspreekpunt. Per wijk maken we met de wijkteams een aanpak op maat.  

 

 Vrijwillige palliatieve mantelzorg (VPTZ) 

VPTZ Zaanstreek/Waterland “Als sterven dichterbij komt” 

De coördinatie en uitvoering van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) is 

onderdeel van de SMD voor de regio Zaanstreek/Waterland. Voor patiënten die thuis willen 

sterven (en hun mantelzorgers) biedt VPTZ een uitkomst. Palliatieve 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 

patiënten 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 patiënt en mantelzorger. De vrijwilligers bieden tijd, een 

luisterend oor, aandacht en (emotionele) 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 behoefte aan ondersteuning kunnen er meerdere vrijwilligers ingezet worden. 

Door de inzet van een VPTZ vrijwilliger krijgt de mantelzorger tijd om even op adem te 

komen, terwijl de zorg voor de naaste in goede handen is. Zo kan de mantelzorger de 

zorgtaken langer volhouden. 

 

Er Zijn in Zaanstreek/Waterland  

De VPTZ Zaanstreek/Waterland is één van de in totaal 200 VPTZ organisaties die vrijwilligers 

inzetten bij mensen thuis. VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de 

vrijwillige palliatieve terminale zorg. Landelijk zijn er ruim 11.000 vrijwilligers actief. Inwoners 

van alle gemeenten in Zaanstreek/Waterland kunnen aankloppen bij de VPTZ van de SMD. 

Het motto van de VPTZ is: ‘Er Zijn’ in Zaanstreek/Waterland. In totaal waren er in 2016 18 

VPTZ-vrijwilligers actief. 
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Er zijn samenwerkingsverbanden met professionele thuiszorgorganisaties, sociale wijkteams, 

mantelzorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties, hospices, verzorgingshuizen en 

ziekenhuizen. VPTZ Zaanstreek/Waterland is lid van het Netwerk Palliatieve Zorg 

Zaanstreek/Waterland. De VPTZ Zaanstreek/Waterland is ook betrokken bij de organisatie 

van Café Doodgewoon. Café Doodgewoon wordt vier keer per jaar georganiseerd en is een 

ontmoetingsplek voor professionals, mantelzorgers, patiënten en vrijwilligers in de palliatieve 

zorg. 

 

Gevoerd Beleid in 2016 

Bij gemeenten en SMD Zaanstreek Waterland zijn de verwachtingen m.b.t. de fusie van SMD met 
Evean/Espria, in het licht van versterking wijkgericht werken tegen een scherp tarief, niet 
uitgekomen. Dit heeft geresulteerd in het verzoek van zowel de organisatie als de gemeenten aan 
Evean/Espria om het SMD Zaanstreek Waterland weer te verzelfstandigen. In april 2016 heeft de RvB 
van Evean/Espria daartoe besloten. Het jaar 2016 heeft dan ook volledig in het teken van deze 
verzelfstandiging gestaan en is gewerkt aan de inrichting van de organisatie met als uitgangspunten: 
 

 Minimaal handhaven kwaliteit in de dienstverlening, continuïteit van bedrijf. 

 Autonome organisatie, eigen bestuur en ondersteunende dienst versterkt door een 
samenwerking (shared back office). 

 Stabiele bedrijfsvoering door (in- en extern) gedragen reorganisatie. 

 Sterke inkooppositie te verwerven op basis van een wijkgerichte, samenwerkende, 
klantgerichte en innovatieve aanpak. 

Alle onderdelen van de bedrijfsvoering zijn in ontwikkeling naar zelfstandigheid in 2016 gerealiseerd. 
Bij de verzelfstandiging is de samenwerking met collega organisatie als onderdeel van de af te sluiten 
overeenkomsten met leveranciers meegenomen. Waar het kon is direct samengewerkt. 
 
Reorganisatie 
De gemeente Purmerend heeft in 2016 de SMD Zaanstreek Waterland geinformeerd over het besluit 
om per 1 januari 2017 de subsidie voor te leveren diensten te gunnen aan Clup Welzijn. Het principe 
“mens volgt werk” gold hierbij vervolgens als uitgangspunt op basis waarvan vervolgens de afspraken 
met Clup Welzijn zijn gemaakt.  
 
Dit besluit en het totale proces van verzelfstandiging hebben geleid tot een reorganisatie met 
betrekking tot de ondersteunende dienst, en een vernieuwd organogram met 
verantwoordelijkheidsstructuur. 
 
Organisatie 
De verzelfstandigde SMD Zaanstreek Waterland kent een Raad van Toezicht, een directeur 
bestuurder. De SMD Zaanstreek Waterland kent twee medezeggenschapsorganen tw. de 
ondernemingsraad en de clientenraad. 
De Raad van Toezicht bestaat per 1 januari 2017 uit de volgende leden: 

Han Hefting – voorzitter 

Petra van Tiggelen 

Barry Lucas 

 

Sandrina Huijgen is per 1 februari 2017 directeur bestuurder 
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Ondernemingsraad 

Het jaar 2016 heeft vooral in het teken gestaan van de ontvlechting en de reorganisatie.  

Werking van de OR 

De OR van de SMD Zaanstreek Waterland kent vijf zetels, waarvan vier zetels zijn ingevuld. Zij 

vergadert in de regel 1 x per 2 weken 2 uur. Daarnaast heeft de OR maandelijks overleg met de 

bestuurder. 

De OR heeft in 2016 de volgende adviesaanvragen ontvangen: 

 Adviesaanvraag m.b.t. wijziging inrichting ondersteunende diensten 

 Adviesaanvraag reorganisatie 

 Adviesaanvraag eigen risicodragerschap voor de ziektewet 

 Adviesaanvraag verzelfstandiging 

 Adviesaanvraag Two2Tango 
 
De Ondernemingsraad heeft in 2016 een studiedag en een teambuildingsmiddag gehad. 

Er heeft een ontmoeting tussen ondernemingsraad en cliëntenraad plaatsgehad en het voornemen is 

hier in 2017 de band tussen beide medezeggenschapsorganen te versterken. 

 

In 2016 zal de OR zich met medewerking van de achterban gaan richten op het te ontwikkelen 

personeelsbeleid. 

  

Clietenraad 
In 2016 zijn er diverse overleggen geweest tussen clientenraad en bestuur van SMD Zaanstreek 
Waterland. Onderwerp van gesprek waren ondermeer de ontvlechting tussen Evean/Espria en SMD 
Zaanstreek Waterland. De ontwikkelingen binnen de gemeente Purmerend en de reorganisatie van 
de SMD Zaanstreek Waterland.  
 
Zowel clientenraad als ondernemingsraad zijn betrokken geweest bij de oprichting van de Raad van 
Toezicht als bij de werving van de nieuwe directeur bestuurder. 
 
Toekomst SMD Zaanstreek Waterland 
Het imago van SMD Z/W is enerzijds beschadigd bij de opdrachtgevers maar op deelterreinen zeker 
ook positief. Zo wordt de uitvoering als ‘goed’ benoemd door de gemeenten. De SMD Zaanstreek 
Waterland wil zich als een effectieve wijkgerichte, WMO organisatie profileren.  
 

SMD Zaanstreek Waterland zet zich in om de inclusieve samenleving tot stand te brengen in 
Zaanstreek Waterland. Een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en meedoet; 
gelijkwaardig en gebaseerd op de eigen kracht van de burger. SMD Zaanstreek Waterland 
ondersteunt burgers in kwetsbare positie en in kwetsbare perioden in het leven. Daarbij zal SMD 
Zaanstreek Waterland een lerende methodiek hanteren, waarin ruimte voor maatwerk bij burger, 
medewerker en organisatie. Blended hulpverlening waarbij de regie vanaf het begin waar mogelijk bij 
de cliënt berust is het uitgangspunt. Medewerkers werken context gedreven en vanuit het principe 
van zelforganisatie, directe relatie tussen cliënt en dienstverlener. 

Het jaar 2017 zal in het teken staan van de heropbouw, herpositionering en modernisering van de 
SMD. Innovatie en positionering is noodzakelijk als uitvloeisel van de verzelfstandiging. Bestuur en 
RvT hebben in gezamenlijkheid dan ook besloten dat in 2017 innovatie, management development 
en communicatie hoog op de agenda staan. De verzelfstandige SMD wil zich immers in 
samenwerking met anderen ten volle inzetten voor de inwoners van Zaanstreek Waterland. 
Uitgangspunt hierbij is de zelfredzaamheid en eigen kracht van inwoners vergroten, zodanig dat een 
beroep op zwaardere zorg verminderd wordt. De inwoner centraal is ons motto.  
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Nawoord 
2016 was op alle fronten een gedenkwaardig jaar, zowel voor de organisatie zelf als voor de 
ontwikkelingen in de regio. De professionals en de vrijwilligers van de SMD Zaanstreek Waterland 
willen in 2017 opnieuw een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van transitie en 
transformatie om inwoners zelf regie over hun leven te geven, hen te activeren en zwaardere zorg te 
voorkomen. We zijn trots op alle professionals, ondersteuners en vrijwilligers van de SMD Zaanstreek 
Waterland die in 2016 ondanks de turbulentie om hun heen, hun bijdrage hebben geleverd aan de 
samenleving en aan de verzelfstandiging van de SMD Zaanstreek Waterland. De transformatie van 
het sociaal domein gaat haar derde jaar in. De SMD Zaanstreek Waterland denkt graag mee met de 
gemeenten om dit verder vorm te geven, bijvoorbeeld in innovatieprogramma’s. Graag brengen wij 
onze kennis, meerwaarde en enthousiasme in. Wij zijn er voor een ieder die even een extra zetje 
nodig heeft, die onze ondersteuning kan gebruiken om de volgende stap te zetten. 
 


