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PROFIEL UITHOORN VOOR ELKAAR
Onderstaande partijen hebben elkaar in 2017 opgezocht, in samenspraak met de gemeente
Uithoorn, met de intentie nauwer met elkaar samen te werken in het belang van de inwoners
in Uithoorn. Dit heeft geleid tot een geformaliseerd samenwerkingsverband Uithoorn voor
Elkaar (UvE) vanaf 1 januari 2019, bestaand uit deze vijf organisaties:
•
•
•
•
•

Mantelzorg & Meer
MEE Amstel en Zaan
Participe Amstelland
Servicepunt &Tympaan-De Baat
Videt

De vijf organisaties hebben dezelfde missie: bouwen aan een inclusieve samenleving, waarin
iedereen erbij hoort en mee kan doen. Om intensiever met elkaar samen te werken was dus
een logische stap. Als aparte organisaties zijn we steeds minder zichtbaar in Uithoorn en dat is
ook precies de bedoeling: UvE is een begrip geworden. Een gezamenlijke voordeur waar
inwoners met hun vragen terecht kunnen.
De gezamenlijke visie van Uithoorn voor Elkaar is:
• De potentie van de Uithoornse samenleving in kaart brengen, beter belichten en
optimaal benutten.
• Wij gebruiken daarbij zoveel mogelijk bestaande initiatieven en de eigen kracht van
inwoners.
• Waar hiaten zijn, vinden wij en waar overlap is, stemmen we af; waar
aanknopingspunten zijn, verbinden wij; waar extra kracht nodig is, versterken wij.
• Zo brengen we duurzame oplossingen tot stand.
Uithoorn voor Elkaar werkt met en voor jong en oud, mensen met een financieel of
gezondheidsprobleem, een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, mensen van
elke culturele achtergrond, werkt aan een maatschappij waar iedereen ertoe doet en waar
inwoners zich aangesproken voelen om hun talenten te ontwikkelen en deze in te zetten om
iets voor elkaar te betekenen.

ONS AANBOD
UvE biedt een breed palet aan diensten en activiteiten voor de inwoners van Uithoorn. Dit
varieert van maatschappelijk werk, ouder- en kind advies, mantelzorgondersteuning,
onafhankelijke cliëntondersteuning, ondersteuning vrijwilligers(organisaties), gezonde leefstijl
en activiteiten op het gebied van sport, ontmoeting en cultuur.
We zijn ervan overtuigd dat nauwe samenwerking, het benutten van alle aanwezige
expertise en onze zichtbare aanwezigheid in de Uithoornse samenleving ertoe leiden dat:
• wij burgers met een hulpvraag eerder vinden; en zij ons
• problemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd, zodat we met elkaar kunnen
voorkomen dat ze verergeren.
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SAMENWERKING
UvE werkt op beleidsniveau nauw samen met de gemeente Uithoorn via verschillende
project- en stuurgroepen. Zo sluiten we onder meer aan bij het ontwikkelen van
Armoedebeleid, de Gezondheidsnota, het Sportakkoord en het Koersplan voor het Sociaal
Domein. Door uit te gaan van de behoefte van inwoners en gericht te zijn op preventieve
inzet in nauwe samenwerking met de gemeente en andere netwerkpartners, geven we
integraal invulling aan dit beleid. We spelen in op actuele ontwikkelingen; daar waar nodig
sturen we bij of zetten we nieuwe initiatieven op.
Dankzij onze contacten met inwoners en onze netwerken zijn we uitstekend op de hoogte
van wat er in Uithoorn speelt. We kennen de sociale kaart en de wet- en regelgeving. Dat
maakt ons ook voor de gemeente een waardevolle samenwerkingspartner.
We werken ook met de gemeente samen in het Info- en Adviespunt. Dit is gevestigd in het
Gezondheidscentrum Waterlinie; inwoners kunnen hier met hun vragen terecht.

SAMEN STERK
UvE is een netwerkorganisatie met korte lijnen. Dat is prettig voor de professionals, die elkaars
specifieke expertise kennen, waardoor samenwerking of doorverwijzing in het belang van de
inwoner makkelijk en snel tot stand komt. Er bestaat al langer een maatschappelijke trend
naar een toename van complexiteit in problemen. Juist deze complexe problemen worden
eerder gesignaleerd en kunnen daardoor vroegtijdig opgelost worden door de brede
samenwerking binnen UvE.
We staan samen sterk. En juist die samenwerking maakt dat onze doelen in zicht komen: de
inclusieve samenleving, waarin we streven dat inwoners zelfredzaam zijn en participeren in
de samenleving. Zodat Uithoorn voor alle inwoners een fijne en veilige plek is om te wonen.
“WE KENNEN DE SOCIALE KAART, DE REGELGEVING EN DE MOGELIJKHEDEN. DE LIJNEN ZIJN
KORT, WE VERWIJZEN, ZOEKEN UIT, REGELEN, ORGANISEREN EN VRAGEN AAN. LAAGDREMPELIG
EN SNEL. DAT IS ONZE MEERWAARDE.”

VRIJWILLIGERS CENTRAAL
Vrijwilligers zijn bij de activiteiten van de partners van UvE van onschatbare waarde. Zij zijn op
veel plaatsen ‘het gezicht’ van UvE.
We uiten onze waardering voor onze vrijwilligers, ondersteunen hen waar nodig en bieden
deskundigheidsbevordering op maat. De vrijwilligers zijn juridisch verbonden aan de
partnerorganisaties van UvE waarvoor zij actief zijn.
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HOOFDSTUK 1 - 2020 HET JAAR VAN VINDEN EN VERBINDEN
Na twee jaar voorbereiding is UvE, de netwerkorganisatie van partners Mantelzorg & Meer,
Servicepunt & Tympaan - De Baat, MEE Amstel en Zaan, Videt en Participe Amstelland in 2019
echt van start gegaan. In dat jaar hebben de partners elkaar beter leren kennen als
collega’s en daarnaast elkaars specifieke expertise, manier van werken en
activiteitenaanbod.
De bestaande samenwerking met externe partners zoals huisartsen, gemeente,
Vluchtelingenwerk en de Voedselbank werd voortgezet. UvE is een volwassen
netwerkorganisatie geworden waarin het goed lukt om elkaar te vinden en samen te
werken. Dat draagt duidelijk bij aan het werkplezier van de medewerkers en aan de kwaliteit
van de hulp die UvE aan de inwoners van Uithoorn biedt.
Die kwaliteit is nodig omdat de problematiek complexer wordt, bijvoorbeeld omdat mensen
op meerdere gebieden in hun leven vastlopen. Dankzij de betere samenwerking binnen UvE
kan complexere problematiek beter worden aangepakt, zodat er duurzamere oplossingen
tot stand kunnen komen.
In het driejarenplan ‘Samen voor Uithoorn’ zijn de effecten vastgelegd die we nastreven op
de vier prestatie-indicatoren:
•
•
•
•

Inwoners van Uithoorn zijn zelfredzaam.
Inwoners van Uithoorn participeren in de samenleving.
Uithoorn is een fijne en veilige plek om te leven.
Bewoners, gemeente, (keten)partners en UvE-professionals ervaren de toegevoegde
waarde van UvE.

SPEERPUNTEN
UvE wil in 2020 en 2021:
• de samenwerking tussen de UvE-partners en externe samenwerkingspartners voortzetten en
verstevigen
• inspelen op behoeftes en vragen van de inwoners en de gemeente
• de loketfuncties (het Informatie- en Adviespunt en het Financieel Café) evalueren
• zich oriënteren op samenwerking met andere organisaties en bewonersinitiatieven

IMPACT VAN CORONA
2020 moest voor UvE het jaar van vinden en verbinden worden. Dat werd op een heel
andere manier werkelijkheid dan we dachten. Toen het coronavirus in maart uitbrak werd
alles anders. Zoals elke organisatie, bedrijf of individu moesten ook wij ons aanpassen en
improviseren. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.
We hadden in 2020 volop samen willen bouwen aan onze netwerkorganisatie, maar door
corona was iedereen vooral gefocust op de eigen taken. Elke organisatie ontwikkelde een
eigen leidraad over omgaan met de intelligente lockdown en dat werd door de snelheid
6
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van de ontwikkelingen niet altijd goed op elkaar afgestemd. Dat kwam ook door de
lockdown: we zaten allemaal thuis en dat vergroot de afstand. Dat iedereen dan terugvalt
op de eigen expertise is niet verwonderlijk. Toch is het uiteindelijk, na een periode van
wennen en aanpassen, wel gelukt: UvE is toegankelijk en bereikbaar, de interne
samenwerking en de samenwerking met huisartsen, Veilig Thuis en gemeente is aan het eind
van 2020 goed te noemen. Hulpvragen van inwoners worden snel opgepakt, onderling
afgestemd of doorverwezen en bij complexere problematiek worden meerdere specialismen
ingeschakeld.

2020 WAS OP ZIJN ZACHTST GEZEGD EEN BIJZONDER JAAR.
HOEWEL HEEL ANDERS DAN GEDACHT,
WERD HET TOCH EEN JAAR VAN ‘VINDEN EN VERBINDEN’.
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HOOFDSTUK 2 - UITHOORN VOOR ELKAAR EN CORONA
Ons werk wordt mede bepaald door de koers van de gemeente en de trends en signalen
die onze medewerkers verzamelen. Het uitgangspunt was om in 2020 verder te gaan met het
realiseren van de doelen zoals beschreven in ons driejarenplan Samen voor Uithoorn.
De coronacrisis gooide flink roet in het eten. Bijna alle activiteiten moesten in het tweede
kwartaal van het jaar worden stopgezet. Maar ondanks dat, of misschien wel dankzij, is het
toch een jaar geworden waarin Uithoorn voor Elkaar er kon zijn voor de inwoners van
Uithoorn. Corona bracht veel verdriet en eenzaamheid, het ontregelde de samenleving en
ook onze organisatie, maar juist omdat we al eerder de samenwerking met elkaar waren
aangegaan, konden we elkaar toch vinden en samen de schouders eronder zetten. We
hebben ontdekt wat ieders kracht is, wat onze gezamenlijke kracht is en hoe creatief en
vindingrijk we zijn. Juist in tijden van crisis bleek de noodzaak van samenwerking des te meer.

2.1 INFORMATIE- EN ADVIESPUNT WATERLINIE
In 2020 stond een uitgebreide evaluatie van het Informatie- en Adviespunt gepland. Na ruim
anderhalf jaar was het tijd om de balans op te maken. Er stonden bezoeken gepland aan
andere gemeenten en organisaties om ervaringen uit te wisselen en daarvan te leren. Na het
uitroepen van de eerste lockdown in maart ging het Informatie- en Adviespunt fysiek dicht.
De medewerkers van de gemeente moesten zich terugtrekken en zijn in heel 2020 niet meer
actief geweest binnen het loket.
Uithoorn voor Elkaar ging meteen aan de slag. Binnen een week was het Informatie- en
Adviespunt vijf hele dagen per week telefonisch bereikbaar
voor hulpvragen. Daarnaast ontstond een samenwerking met
het Facebookplatform Uithoorn Helpt en werd een digitaal
Platform Coronahulp in het leven geroepen waar vraag en
aanbod op elkaar afgestemd werden. Al snel bleek dat er
“De kracht van Uithoorn
voor Elkaar zit in het
meer hulpaanbieders dan hulpvragen waren. Dat kwam
overstijgend denken.
overeen met het landelijke beeld.
In de zomerperiode is het Informatie- en Adviespunt weer
geleidelijk opengegaan in fysieke vorm, maar zonder de
medewerkers van de gemeente. Toen de tweede lockdown in
september van kracht werd, ging het Informatie- en
Adviespunt weer over op telefonische bereikbaarheid (op
werkdagen van 9.00-12.00 uur) om alle hulpvragen te
beantwoorden.
Na evaluatie hebben we samen met de gemeente Uithoorn
de intentie uitgesproken om in 2021, zodra dat mogelijk is, het
Informatie- en Adviespunt weer volledig op te starten.
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Medewerkers die niet
alleen binnen de grenzen
van hun functie opereren,
maar ook neventaken
oppakken. De
telefoondienst heeft wat
opstartproblemen gekend,
maar juist door een
gezamenlijk doel te stellen,
wisten we elkaar ook steeds
meer te vinden. Ook
hebben collega’s andere
initiatieven opgezet om
inwoners te kunnen blijven
ontmoeten. Creativiteit, lef,
durf en de
aanpakmentaliteit: laten
we daarmee doorgaan in
2021!” [Clientondersteuner]
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2.2 FINANCIEEL CAFÉ

Ook het Financieel Café was vanwege de lockdown genoodzaakt haar deuren te sluiten in
maart 2020. De eerste maanden werden er nauwelijks financiële vragen gesteld, maar vanaf
eind mei kwam de vraag weer op gang. Toen is het Financieel Café weer opengesteld,
binnen de geldende richtlijnen.
In september is het Financieel Café om praktische redenen verhuisd naar de Molenlaan (het
werd te druk bij de huisartsen). Daar konden inwoners uitsluitend op afspraak met hun vragen
terecht. Met een vaste groep enthousiaste, deskundige vrijwilligers konden we de continuïteit
waarborgen.
De hulpvragen waren zeer divers (o.a. veranderen zorgverzekering, kwijtscheldingen,
belastingvraagstukken, betalingsregelingen). Schuldeisers bleken geduldiger te zijn met het
innen van betalingsachterstanden; dat bood mogelijkheden om alternatieven te
onderzoeken en in te zetten. Waar nodig werden inwoners verwezen naar de budgetcoach,
naar het maatschappelijk werk of (als er sprake was van aanvullende vragen op andere
levensgebieden) naar cliëntondersteuning. We merkten wel dat de verwijzingen van
inwoners vanuit de gemeente achterbleven; dit kwam mogelijk door het feit dat de
gemeente door corona niet fysiek toegankelijk was.

2.3 ANWB AUTOMAATJE
2020 was het tweede jaar dat ANWB AutoMaatje in Uithoorn
actief was. Na een succesvol begin met mooie cijfers kwam
de eerste golf en waren de vrijwilligers genoodzaakt te
stoppen. Zodra de versoepelingen het mogelijk maakten, is er
weer voorzichtig gestart; minder mobiele inwoners konden
weer gebruik maken van ANWB AutoMaatje. Tegen een
kleine vergoeding werden ze naar de huisarts of het
ziekenhuis gebracht. Ook werden inwoners in de gelegenheid
gesteld om een bezoekje af te leggen of te winkelen. Het
vervoer werd uitgevoerd door vrijwillige chauffeurs met hun
eigen auto, in 2020 met inachtneming van de richtlijnen van
het RIVM.
Bijzonder is dat uit deze dienstverlening een nieuw initiatief is
voortgekomen: eenzame ouderen krijgen een ritje in een
busje aangeboden voor enkele uren vertier. Ook hielpen ze
Brownies & Downies Uithoorn met de bezorging.

2.4 STEUNPUNT VRIJWI LLIGERSWERK (SV)
Corona heeft het maatschappelijk veld in 2020 in één klap veranderd. Het vinden van de
juiste plek om te participeren was vaak lastig. Veel activiteiten lagen stil of werden
voorzichtig weer opgestart. In de loop van het jaar leek het of het vrijwilligerswerk weer terug
naar normaal zou gaan, maar eind van het jaar verslechterde de situatie weer, waardoor
het aantal vacatures op de vacaturebank weer afnam.
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Het SV bedacht vanaf het begin creatieve oplossingen om in te spelen op deze nieuwe
situatie, zoals het Platform Coronahulp.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
Dankzij een breed opgezette enquête en een actieve benadering van de organisaties kon
het SV goed inspelen op de actualiteiten. De geplande netwerkbijeenkomst in maart 2020 is
geannuleerd in verband met de RIVM-richtlijnen.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Ondanks de gestelde coronamaatregelen stelde het SV een mooi workshopaanbod samen
voor vrijwilligers, vrijwilligerscoördinatoren en bestuursleden om hun kennis en netwerk te
vergroten en informatie uit te wisselen.
De volgende workshops zijn het afgelopen jaar georganiseerd, rekening houdend met de
RIVM-richtlijnen:
•
•
•
•
•
•

Eenzaamheid
Gesprekstechnieken
MHFA (eerste hulp bij psychische problemen)
Met plezier samenwerken
Online vergaderen
Grenzen aangeven (verplaatst naar 2021)

2.5 INDIVIDUELE ONDERSTEUNING EN DIENSTVERLENING
Bij alle vormen van individuele ondersteuning stond de dienstverlening onder druk. De eerste
lockdown zorgde voor veel vragen, angst en onzekerheid. Hulpvragen van inwoners bleven
tijdelijk liggen, mensen ervaarden geen ruimte of wilden wachten totdat persoonlijk contact
weer mogelijk was. Hulpvragen veranderden, omdat de persoonlijke situatie veranderde. Dit
zagen we binnen het maatschappelijk werk, ouderenadvies, cliëntondersteuning, bij ouderen kindadvies en mantelzorgondersteuning. Veel trainingen gericht op het vergroten van de
zelfredzaamheid werden geannuleerd.
Zorgaanbieders, scholen en gemeenten werden genoodzaakt hun deuren te sluiten.
Kwetsbare inwoners konden (tijdelijk) geen gebruik maken van individuele, ambulante
begeleiding, dagbesteding en respijtzorg.
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Mantelzorgers verzorgden hun dierbaren vaak langer thuis, uit angst dat zij hen elders niet
meer mochten bezoeken. Opnames werden uitgesteld; zorgvragers gingen niet meer naar
de woonlocatie of dagbesteding. Veel mensen moesten thuis werken, waardoor
mantelzorgers de thuissituatie niet ‘even konden ontvluchten’. Mantelzorgers zorgden meer
dan voorheen voor hun naaste en daardoor voelden zij zich fors zwaarder belast.
Ook het onderwijs sloot haar deuren. In eerste instantie was iedereen - mantelzorgers,
inwoners en professionals - binnen het maatschappelijk werk gericht op de meest urgente
zaken. Ook ouders met schoolgaande kinderen liepen hier tegenaan; de combinatie van
thuisonderwijs, ouder, medewerker, partner binnen het gezin vraagt veel van iedereen. Voor
kwetsbare gezinnen werd gezocht naar alternatieve oplossingen. Een luisterend oor voor
ouders en kinderen was essentieel. Hulpvragen van ouders en kinderen, waarvoor collectief
trainingsaanbod eigenlijk passend zou zijn, werden nu individueel opgepakt, om toch een
alternatief te kunnen bieden in de veelal stressvolle leefomstandigheden.
Bij het maatschappelijk werk zijn de hulpvragen van inwoners toegenomen. Veel gezinnen
kwamen onder druk te staan; er ontstond spanning tussen ouders onderling, maar zeker
tussen ouders en kinderen. Jongeren, die sociale ruimte nodig hebben om zich te
ontwikkelen en persoonlijk te ontplooien, liepen nu sociaal-emotioneel vaker vast, mede ten
gevolge van de aanscherpte RIVM-richtlijnen.
Ook voor inwoners met een beperking heeft corona een grote impact: wat gebeurt er
allemaal, wat mag wel, wat mag niet? Is het wel veilig? De structuur valt weg. De
onafhankelijke cliëntondersteuners hebben intensief ingezet op het bieden van een
luisterend oor, het beantwoorden en ‘vertalen’ van vragen en samen met de inwoner
zoeken naar alternatieve mogelijkheden. Ook jongeren (via de jongerenwerker en
sportcoaches) en volwassen inwoners (oud-cliënten), waarvan we wisten dat zij zich
bevinden in kwetsbare leefomstandigheden hebben we proactief
benaderd.

2.5.1 ACTIVEER JEZELF

Enkele reacties van
deelnemers aan
Activeer jezelf

Het project ‘Activeer jezelf’ is bedoeld om inwoners mee te laten
doen in de samenleving. In 2020 was dat een grote uitdaging:
activeringsplekken die dicht gingen, deelnemers die wilden
wachten tot het ‘weer normaal’ is. Maar ook de
activeringscoaches, die vanuit huis, al (beeld)bellend contact
probeerden te onderhouden met de deelnemers.

“Het is fijn als er iemand
is die even alles met je
op een rijtje zet. Het was
zo’n chaos dat ik niet
meer wist wat ik moest
doen.”

Hierin is heel duidelijk geworden dat het persoonlijke contact met
de deelnemers van grote meerwaarde is.

“Zou het best fijn vinden
weer een keer af te
spreken. Kan ik even
sparren met iemand die
wat verder van mijn
situatie afstaat.”

Toch was het niet alleen een jaar van misère, want dankzij de
coronacrisis ontstonden er nieuwe initiatieven. Zo werden er pop
up-koffieochtenden georganiseerd en is er een wandelgroepje
gestart (in samenwerking met de GGZ); zo konden we toch in
contact blijven met deelnemers. Uiteraard vonden alle initiatieven
binnen de geldende RIVM-maatregelen plaats.

2.5.2 POSITIEVE GEZONDHEID/WELZIJN OP RECEPT
De wijkcoach van UvE startte in 2020 als ambassadeur van het
project positieve gezondheid. Een benadering die binnen de
gezondheidszorg niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van

“De wandelgroep is
voor mij een reden om
mijn bed uit te komen.”
“Ik voel dat er écht naar
mij is geluisterd en ben
blij met de kans om iets
nieuws te leren,
waarvan ik nooit had
gedacht dat te
kunnen.” (naaiatelier)
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mensen centraal stelt. Patiënten voeren een ander gesprek met de huisarts en verwijzen door
naar het welzijnswerk voor een Welzijn op Recept - een alternatief voor mensen met
psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de
huisarts deze patiënten door naar een wijkcoach van UvE.
Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang
niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke
problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc.
Samen kijken ze welke mogelijkheden en kansen bij de leeftijd en leefsituatie passen,
bijvoorbeeld op het gebied van vrijwilligerswerk en activiteiten.

2.5.3 VROEGSIGNALERING ‘VROEG EROPAF’
Als betalingsproblemen vroegtijdig in beeld worden gebracht, kan erger worden voorkomen.
Daarom hebben de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel in 2019 het initiatief genomen
voor de pilot Vroegsignalering van betalingsachterstanden. Uithoorn voor Elkaar was in 2020
nauw betrokken bij dit project. Vanaf januari tot maart 2020 heeft het huisbezoekteam (een
medewerker schuldhulpverlening en een medewerker UvE) huisbezoeken afgelegd. De
bezochte inwoners reageerden in eerste instantie verbaasd. De meesten hadden deze
actieve benadering niet verwacht, maar waardeerden het wel.
Inwoners kregen actief hulp aangeboden door de gemeente of Uithoorn voor Elkaar: een
concreet plan van aanpak om de betalingsachterstanden aan te pakken of
laagdrempelige hulp binnen UvE (direct hulp vanuit het Financieel Café, een vrijwillige
budgetcoach of hulp op andere levensgebieden). Als gevolg van corona is de werkwijze
aangepast en dat heeft invloed op de resultaten van het project. Huisbezoeken werden
gestopt. Inwoners werden nu per brief door de gemeente benaderd; de respons daarop was
laag.
De eerste ervaringen met de huisbezoeken echter waren positief en daarom gelooft het
huisbezoekteam in de outreachende aanpak. Het team verwacht, door ook meer ervaring
op te doen, inwoners beter te kunnen bereiken en ondersteunen met een laagdrempelig,
preventief hulpaanbod. Het persoonlijke contact met de inwoner is essentieel. Bij
vroegsignalering is het van belang erachter te komen wat er speelt; is het een toevallige
achterstand of is er meer aan de hand?
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2.6 PR EN COMMUNICAT IE
UvE heeft het afgelopen jaar veel ingezet op pr en communicatie. Via social media, radio en
krant proberen we zichtbaar te zijn en goed vindbaar voor de inwoners die hulp nodig
hebben. Tijdens de eerste lockdown hebben we geadverteerd in De Nieuwe Meerbode. Ook
hebben we flyers verspreid om inwoners te vertellen over de aangepaste dienstverlening en
om vraag en aanbod van coronahulp onder de aandacht te brengen.

In september 2020 is de derde editie van de Uithoorn voor Elkaar-krant uitgekomen. De krant
is in Uithoorn en De Kwakel huis aan huis verspreid in een oplage van 16.500 stuks en geeft
een goed beeld van wat UvE en onze netwerkpartners inwoners te bieden heeft. Ook is een
serie advertenties geplaatst in De Nieuwe Meerbode waarin inwoners vertellen hoe UvE hen
geholpen heeft. In november verspreidde UvE een kaart met informatie en contactgegevens
van UvE en de tekst “Hoe gaat het met u?”. In december brachten we Luisterend Oor in een
Facebook-campagne onder de aandacht.
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2.7 NIEUWE INITIATIEVEN IN CORONATIJD

PLATFORM CORONAHULP
Het was heel bijzonder dat mensen zich zo geraakt voelden
door de nood in de samenleving, dat zij spontaan hulp
aanboden. Om de grote stroom van hulpaanbod beter te
coördineren, heeft het SV in korte tijd het Platform Coronahulp
opgezet voor mensen die willen helpen of hulp vragen. Op de
website coronahulp-uithoorn.nl kon een inwoner een account
aanmaken en een oproep plaatsen. Telefonisch en via het
speciale emailadres konden mensen geholpen worden bij het
stellen van de vraag, zoals het doen van boodschappen, het
bieden van een luisterend oor of het uitlaten van de hond. Er
werd goed gebruik van gemaakt en het SV stuurde bij elke
verbinding corona-voorschriften mee. Net zoals in de landelijke
trend was ook in Uithoorn het aanbod groter dan de vraag.
Wat opviel is dat hiernaast velen konden rekenen op hulp en
ondersteuning van naasten.

Een mevrouw meldde zich bij
UvE met een idee. Ze had
gemerkt dat door de
coronacrisis een gezonde,
warme maaltijd niet meer voor
iedereen vanzelfsprekend was.
Mevrouw wilde gezinnen in
Uithoorn een warme maaltijd
aanbieden. Ze vroeg of wij
wisten wie dat goed zou
kunnen gebruiken. Wij hebben
deze vraag via het platform
uitgezet en binnen een dag
waren er meer dan tien
aanmeldingen. Zo konden we
veel gezinnen blij maken.

LUISTEREND OOR
UvE startte snel na het begin van de coronacrisis met Luisterend Oor, een telefonische
hulpdienst van maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs voor inwoners van Uithoorn.
Ook in de weekenden en in december op feestdagen konden mensen bellen die hulp nodig
hadden of even wilden praten. Deze dienst hebben we op social media extra onder de
aandacht gebracht. De telefoon stond niet altijd roodgloeiend, maar men stelde dit initiatief
zeer op prijs en er werd dankbaar gebruik van gemaakt.
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CASUS WIJKCOACH
Tijdens de wijkwandeling in Thamerdal kregen de wijkcoaches het signaal van verschillende
ouderen om iets te willen doen. Ze zaten maar thuis, konden niks en rust roest. Toen is de
activiteit Ontmoeten & Bewegen in de Wijk opgezet. Een half uur lekker bewegen buiten op
muziek en een praatje over hoe het gaat. Die aandacht werd erg gewaardeerd. Ook
kwamen uit deze activiteit nieuwe vrijwilligers. Eén van de dames helpt nu bij het koken op
vrijdag voor inwoners die dit goed kunnen gebruiken.

ROLLATORWANDELCLUB
In maart 2020 startte UvE met de Rollator-wandelclub Uithoorn. Ouderen wandelen in een
wat langzamer tempo en doen onderweg spierversterkende en -ontspannende oefeningen.
Na afloop konden deelnemers in de Bilderdijkhof met elkaar nog een kopje koffie drinken.
Het sociale aspect is namelijk net zo belangrijk als de beweging! ANWB AutoMaatje zorgde
voor het ve rvoer. De Rollator-wandelclub is er niet alleen voor mensen met een rollator, want
iedereen heeft zo zijn eigen reden om mee te doen, zoals zelfverzekerder worden met de
rollator, gewoon lekker bezig zijn of gezelligheid.
Voor mensen die wel met de rollator lopen, is het van belang dat deze goed werkt. Daarom
was het Repaircafé Uithoorn bij deze eerste wandeling aanwezig om eventuele kleine
reparaties en instellingen uit te voeren.

BALKONGYM
In maart 2020 stond het hele land stil door de ingrijpende lockdown. Velen zaten thuis en
vooral ouderen voelden zich eenzaam doordat veel activiteiten niet meer doorgingen. UvE
ging op zoek naar een vernieuwende activiteit en startte in april met balkongym. Tijdens
deze activiteit bezochten sportcoaches en stagiairs van UvE de ouderencomplexen om voor
het gebouw aan de slag te gaan met bewegen. Door de duidelijke en makkelijke
bewegingen kon iedereen vanaf zijn eigen woning (op het balkon, in de voordeur of simpel
achter het raam) meedoen. Veel ouderen vonden dit een leuk beweegmoment en UvE
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pikte ook signalen op over hoe het ging met de ouderen.
Daaruit is Ontmoeten en Bewegen in de Wijk ontstaan.

RABOBOX
In samenwerking met UvE heeft de Rabobank zestig
huishoudens in Uithoorn in het zonnetje gezet. Mensen die een
extra steuntje in de rug verdienden; eenzame inwoners,
alleenwonende ouderen, alleenstaande ouders of kwetsbare
kinderen, hebben een verwenpakket ‘de Rabobox’
ontvangen in de decembermaand.

KOKEN MET JONGEREN
Het project ‘Koken met jongeren’ is ontstaan in maart 2020,
vanuit het initiatief van een jongere die iets wilde doen voor
inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Jongerenwerkers bereidden samen met jongeren en
vrijwilligers wekelijks maaltijden die werden bezorgd bij meer
dan vijftig gezinnen.

VAN SPORTINSTUIF NAAR BUITENSPEEL-MIDDAG EN
BAKFIETS
Omdat de kinderen niet meer konden sporten bij onze
Sportinstuif, is een alternatief gezocht om ze toch in beweging
te krijgen. Online deelden we twee keer per week sport-, spelen knutseltips. Na de eerste lockdown organiseerden we
buitenspeel-middagen. Ook is de coronabakfiets in het leven
geroepen: een bakfiets vol materialen om sport en spel op
pleinen en grasveldjes aan te bieden. In de zomervakantie
boden we vijf weken lang bijna dagelijks een of meerdere
activiteiten aan en in de kerstvakantie was er een groot
Voetbal & Fun Spektakel op de velden van KDO.

We doen het samen
“Vandaag mocht ik,
wijkcoach UvE, voor het
ouderenfonds kerstboxen
uitdelen. Geen kerstdiner dit
jaar, maar een verrassing met
iets leuks, lekkers en gezelligs.
Deze voordeurbezoeken
leverden mooie gesprekken
op, met een lach en een
traan. Het persoonlijk contact
wordt zo enorm gemist…
‘Misschien kon ik wel vaker
even langskomen... maar ook
leuk als je zwaait hoor als je
langskomt!’
Ik ga mijn best hiervoor doen.
We doen het samen.
Wat een mooie dag ondanks
alles.”
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ONLINE JONGEREN PLATFORM
Om tijdens de lockdown toch een passend aanbod voor jongeren te realiseren, is het
Instagram-platform ‘Young Uithoorn’ opgericht. Daar worden jongeren via foto’s, filmpjes,
live-uitzendingen en workshops aangemoedigd om mee te doen met activiteiten als een
rap-workshop, een FIFA-toernooi en een Uithoornse kennisquiz.
Een goed voorbeeld is de video Blijf thuis met de helden van Uithoorn, waarin diverse
bekende gezichten uit Uithoorn de boodschap ‘Blijf thuis’ brengen. Een jongere maakte de
video ‘Ramadan Mubarak’ om bewoners die meededen aan de Ramadan een gezegende
Ramadan te wensen.

PANNA KNOCK-OUT TOERNOOI
Ter afsluiting van 2020 organiseerde het jongerenwerk op oudejaarsdag een sportief
Pannavoetbal-toernooi voor jongeren tot en met 17 jaar. Aan het eind van het toernooi
kregen de deelnemers ook nog de kans om het op te nemen tegen de straatvoetballer
Achie Tarhouchi die bekend is van Los Barrenderos. De jongeren vonden het een fijn
alternatief voor het hangen op straat.

NIEUWJAARSWENS-WOORDKUNST
Om de inwoners van Uithoorn een hart onder de riem te steken tijdens de feestdagen,
hebben jongeren ansichtkaarten ontworpen en verspreid. Tijdens de creatieve workshop
‘Nieuwjaarswens-woordkunst’ maakten de deelnemers met restjes papier en verf kleurrijke
achtergronden en met woordkunst oefeningen zijn er mooie zinnen bedacht voor op de
kaarten. Deze kaarten zijn uitgedeeld bij verzorgingstehuizen, seniorencomplexen, de
Voedselbank en in de wijken waar de jongeren zelf wonen.
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HOOFDSTUK 3 - RESULTATEN EN MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN
De activiteiten van UvE zijn geen doel of resultaat op zich; ze zijn een middel om tot
maatschappelijke verandering te komen. UvE streeft drie maatschappelijke effecten na:
• Inwoners van Uithoorn zijn zelfredzaam;
• Inwoners van Uithoorn participeren in de samenleving;
• Uithoorn is een fijne en veilige plek om te leven;
En een vierde effect…
• UvE heeft een toegevoegde waarde voor inwoners en de gemeente.
Als netwerkorganisatie geven we vorm en inhoud aan een integrale dienstverlening die
bijdraagt aan deze maatschappelijke effecten. De focus ligt dus niet op de expertise en
activiteiten van de afzonderlijke organisaties, maar op de positieve veranderingen die onze
krachtenbundeling met zich meebrengt voor de inwoners van Uithoorn en Uithoorn als
gemeenschap. Juist door het verbinden van de expertises ontstaat meerwaarde: zoals goed
weten van elkaar wat de ander te bieden heeft, tijdig doorverwijzen, elkaar consulteren en
onderling samenwerken.
Resultaten van maatschappelijke effecten zijn lastig in cijfers uit te drukken. In wat volgt
vertellen we daarom aan de hand van persoonlijke verhalen, ervaringen van inwoners en
medewerkers op welke wijze UvE deze maatschappelijke effecten nastreeft.
De resultaten in 2020 hebben zwaar te lijden gehad van de verminderde mogelijkheden tot
persoonlijk contact, vanwege corona. Dit tijdperk gooit veel zekerheden overhoop en dat
heeft grote invloed op ons werk.

3.1 INWONERS VAN UITHOORN ZIJN ZELFREDZAAM
Inwoners in hun kracht zetten en uitgaan van ieders talent, dat is een belangrijk uitgangspunt
van UvE. Door aan te sluiten bij hulpvragen, maar zeker ook bij de vraag achter de vraag,
stellen we inwoners in staat voor zichzelf op te komen, mogelijkheden en oplossingen te
zoeken en dan bewust te kiezen wat zij wel of niet willen. Wij ondersteunen inwoners hierbij,
nemen zo min mogelijk de regie over, maar zoeken samen naar oplossingen. Daar waar
nodig leiden we inwoners naar zorg, begeleiding of ondersteuning vanuit het netwerk,
vrijwilliger of een zorgorganisatie.
In 2020 hebben we opnieuw stevig ingezet op het vinden, herkennen en erkennen van de
meest kwetsbare inwoners. Door integrale samenwerking, het uitwisselen van
geanonimiseerde casuïstiek, maar ook door trainingen en bijeenkomsten, zoals ‘Herkennen
van autisme bij sportverenigingen’ en ‘Geldzorgen en dan?’.
In 2020 hebben we een vervolg gegeven aan vroegsignalering en individuele ondersteuning
om het verergeren van bepaalde problemen te voorkomen. Waar UvE op grotere schaal
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vragen en behoeften van specifieke ‘kwetsbare inwoners’
signaleerden, boden we collectieve oplossingen. UvE heeft
inmiddels een breed collectief aanbod ontwikkeld. Helaas
was door corona collectief aanbod beperkt mogelijk.
OUDERENADVIES
Zelfredzaamheid is het uitgangspunt bij de ondersteuning
van deze doelgroep, de ouderen binnen Uithoorn. De
ouderenadviseurs waren in 2020 zowel in de wijk als op het
Informatie- en Adviespunt zichtbaar, totdat deze door
coronamaatregelen gesloten was. Telefonische
ondersteuning en afspraken thuis bleven doorgaan. Ook zijn
ze met de wijkcoaches op mooie lente-, zomer- en
najaarsdagen met koffie en thee naar de diverse
seniorencomplexen gegaan, waar ze vele ouderen buiten
hebben ontmoet.
ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING: “MAJA
WEET NU WAT ZE KAN”
"Vanwege mijn verleden heb ik moeite met mannen. Ik heb
altijd liever een vrouw. Maar met Erik kan ik alles bespreken."
Maja (36) kwam twee jaar geleden via de huisarts bij
cliëntondersteuner Erik Brons terecht. Ze heeft 'nare dingen'
meegemaakt en heeft hulp nodig om die te kunnen
verwerken. Erik zocht daar de juiste vorm van hulpverlening
voor. "Ik krijg nu PMT en daardoor kan ik beter voelen wat er
in me gebeurt", verklaart ze.
Vanwege haar chronische hoofdpijn kan Maja het thuis niet
goed bolwerken. "Maar door corona wil ik nu geen
huishoudelijke hulp. Ik snap wel dat ze hun handen
desinfecteren en zo, maar toch. Ik wil even niet iemand zo
dichtbij."
Het afgelopen jaar deed ze de LVB-cursus 'Weet wat je kan'.
"Daar leer je hoe je iets moet aanpakken", legt ze uit. En als
er toch iets is waar ze niet uitkomt, dan kan de ambulant
ondersteuner haar daar straks bij helpen: "Dat is iemand die
bij je thuiskomt als je iets niet snapt. Erik heeft een aanvraag
daarvoor gedaan bij de gemeente."
MANTELZORGONDERSTEUNING
“Corry maakt alles makkelijker!”
"Ik liep soms tegen de muren aan", verwoordt Lia (77) haar
thuissituatie van de laatste jaren. Elf jaar geleden kreeg haar
man kanker. De ziekte bleef terugkomen en de laatste jaren
zijn daar mentale problemen bijgekomen. "Hij werd zo
rechtlijnig in zijn denken. Steeds strenger", vertelt ze. Frontotemporale dementie, luidde de diagnose.

“Dit gaat over mij!”
Een dame van 84 jaar had
een tv-programma gezien
over eenzaamheid en dat
had haar erg geraakt. “Dit
gaat over mij”, vertelde toen
ze zich meldde bij het Info- en
Adviespunt. De dienstdoende
vrijwilliger bracht haar in
contact met een ouderenadviseur. Er volgde een aantal
gesprekken waarin mevrouw
haar verhaal kwijt kon en
meer inzicht kreeg waarom ze
zich eenzaam bleef voelen,
ook al had ze wat sociale
contacten. De
ouderenadviseur hielp haar
ook om met meer compassie
naar zichzelf én de mensen
om haar heen te kijken. Ze
kreeg weer goede moed om
af te spreken met oude
kennissen en ondersteuning
van de ouderenadviseur was
niet meer nodig.
Enige maanden later belde
mevrouw op omdat haar
gezondheid achteruitging en
ze hulp nodig had bij een
aantal zaken. Haar dochter en
enige mantelzorger woonde in
het buitenland, dus heeft de
ouderenadviseur contact
gezocht met de coördinator
van het Maatjesproject (ook
onderdeel van UvE), met de
vraag om een maatje voor
ondersteuning bij aanvraag
van personenalarm en het
ordenen van de administratie.
Een week later was er een
goeie match.
Reactie cliënt aan
ouderenadviseur Brigit: “Ik wil
je bedanken voor het
luisterende oor, de
opbeurende gesprekken maar
vooral weer dat ik gehoord en
gezien ben. Ik heb mogen
huilen maar we hebben ook
gelachen, waardoor ik het
leven weer aan kan.”

Voor Lia, die zelf ook de nodige gezondheidsproblemen
heeft, werd de thuissituatie te zwaar. De huisarts verwees
haar naar UvE, waar ze in gesprek ging met
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mantelzorgmakelaar Corry Brouwer. "Een supergesprek", blikt
ze terug. "Corry maakt alles makkelijker. Die zegt bij elk
probleem: 'Nou, dan gaan we proberen daar wat aan te
doen'."
Met hulp van Corry werd de drempel naar de gemeentelijke
loketten lager. De WMO werd ingezet voor huishoudelijke hulp
en een rolstoel voor haar man. Het maatschappelijk werk
werd ingeschakeld om regelmatig in gesprek te gaan met Lia
en haar man. Ook dagbesteding werd voor hem geregeld.
Ook dat was even een drempel, maar die was beslecht zodra
duidelijk was dat er een biljart stond in de Bilderdijkhof. "Mijn
man is voormalig biljartkampioen. Hij gaat er nu drie keer
week naar toe en geeft er ook anderen biljartles. Dan kan ik
even weg, naar mijn zus of naar mijn kinderen. Of even niks
doen. Heerlijk."

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
In 2020 organiseerde UvE cursussen ‘Meer Bewegen voor
Ouderen’ op vijf locaties in Uithoorn (Wijkcentrum Bilderdijkhof,
Dorpshuis De Quakel, De Burg, Thaemerstaete en Buurthuis
Ponderosa).
Het doel van deze cursussen is het bevorderen van
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Uiteraard vonden de
inwoners het gezamenlijk beweegplezier en sociaal contact
ook erg belangrijk. De cursussen zijn vanwege corona tijdelijk
stilgelegd.
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BLOEMEN VOOR
MANTELZORGERS
Toen we merkten dat
mantelzorgers zich minder
vaak met hun vragen
richtten tot UvE, zijn we op
bezoek gegaan met een
bloemetje om te vragen
naar het welzijn van de
mantelzorger.
Hierdoor kwamen er
hulpvragen naar boven
die nog niet eerder waren
gemeld.

Jaarverslag 2020

EEN MAATJE
De huisarts meldt een mevrouw aan die graag wat rustiger en lekkerder in haar vel wil zitten.
Hij denkt dat een maatje een goede oplossing kan zijn. De wijkcoach vraagt, gezien de
leeftijd van mevrouw, een ouderenadviseur om te bellen met mevrouw. De ouderenadviseur
stelt mevrouw een maatje voor. Dat spreekt haar erg aan. Mevrouw heeft inmiddels een
maatje en er lijkt een klik te zijn. Samen gaan zij onderzoeken wat zij leuk vinden om samen te
ondernemen. De ouderenadviseur trekt zich terug maar kan altijd gebeld worden indien er
nieuwe vragen zijn.

ARMOEDE: ALLE TOUWTJES AAN ELKAAR KNOPEN
Zowel vanuit de gemeente Uithoorn als UvE is de wens geuit een compleet en
samenhangend aanbod op het gebied van financiële ondersteuning voor de inwoners te
organiseren waarbij preventie centraal staat. Door preventieve, laagdrempelige inzet
ontstaat een kostenbesparing op duurdere zorg. UvE heeft ook in 2020 brede, integrale
financiële ondersteuning aan haar inwoners geboden.

CASUS: VAN FINANCIËLE HULP NAAR VEEL MEER DAN DAT
Meneer B. meldde zich aan voor het Financieel Café. Hij had hulp nodig bij het aanvragen
van een bijstandsuitkering. Maar hij vertelde meer over gebeurtenissen in zijn leven waardoor
hij werkloos was geworden. Wij boden meneer aan om met een onafhankelijk
cliëntondersteuner verder in gesprek te gaan. Daar stond hij wel voor open. Nu wordt
meneer B. op meerdere levensgebieden ondersteund, dan alleen op financiën, gericht op
het vergroten van zijn zelfredzaamheid.

KINDERARMOEDE UITHOORN
De ouder- en kindadviseurs (OKA’s) zijn in 2019 betrokken geraakt bij de Armoedeaanpak
van de gemeente Uithoorn. Als echte pioniers mochten zij aansluiten bij de tekentafel: daar
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CASUS VROEGSIGNALERING
EN SAMENWERKING
Jeanet voelt zich als
alleenwonende moeder met
twee jonge kinderen overbelast.
Er bleek veel gebeurd te zijn in
korte tijd, zowel op haar werk als
in haar familie. Ook kwamen er
brieven en aanmaningen binnen,
die ze niet meer opende.
Gelukkig wordt binnen UvE snel
geschakeld en werd in overleg
met Jeanet een budgetcoach
ingeschakeld met wie ze haar
financiën bekeek en die
betalingsregelingen en andere
voorzieningen voorstelde.
Gesprekken met het
Maatschappelijk Werk brachten
rust en overzicht. Zo kreeg ze
meer grip op haar situatie. Er
werd ook contact gelegd met
Buurtgezinnen, die een gezin
dichtbij voor haar zochten waar
de kinderen terecht kunnen en
die de moeder af en toe
ondersteunen. Ook werd de
ouder- en kindadviseur op school
geraadpleegd over haar zoontje.
Daar kwam naar voren dat niet
praten, maar sporten voor dat
jongetje een goede uitlaatklep
zou zijn en zo werd contact
gelegd met de sportcoach
binnen UvE. Als de zoon een
definitieve keuze voor een sport
heeft gemaakt, zal nog geld
daarvoor worden aangevraagd
bij het Jeugd Sport Fonds.
Jeanet voelde zich gehoord en
begrepen en de
maatschappelijk werker kon ook
oprecht waardering uitspreken
voor haar grote inzet, terwijl ze
zoveel had meegemaakt. Een
ander gezin dichtbij voelt als
versterking. De ouder- en
kindadviseur was iets waar ze niet
eerder bij had stilgestaan.

kwam de pilot kinderarmoede 2020-2021 uitrollen. Het
doel is armoede onder kinderen vroegtijdig te signaleren
en met de ouders een plan te maken voor duurzame
oplossingen.
De OKA’s zijn verbonden aan alle basisscholen in Uithoorn.
Zij zijn de schakel tussen ouders en verzorgers, het kind en
de school en kennen de financiële initiatieven binnen de
gemeente Uithoorn. Als ouders te maken hebben met een
scheiding, het verlies van een baan of een
gezinsuitbreiding stellen zij de vraag-achter-de-vraag op
financieel gebied.
Door in samenwerking met de basisscholen preventief
geldzorgen bespreekbaar te maken, komt kinderarmoede
eerder en beter in beeld. UvE zal dit uitbreiden naar de
kinderopvang en peuteropvang want door geldzorgen,
(verborgen) armoede vroegtijdig te signaleren, wordt
erger voorkomen.

CASUS: VROEGSIGNALERING EN SAMENWERKING
Mevrouw G wordt door de schuldhulpverlener van de
gemeente aangemeld voor een budgetcoach
(onderdeel van Maatje voor Elkaar). Mevrouw is in beeld
gekomen via Vroegsignalering ‘Vroeg eropaf’. De situatie
is complex, er zijn problemen op meerdere terreinen, ook
heeft mevrouw minderjarige kinderen.
De coördinator van Maatje voor Elkaar overlegt met
maatschappelijk werk én de ouder- en kindadviseur. Ook
wordt Buurtgezinnen ingeschakeld, om een steuntje in de
rug te bieden aan de kinderen in het gezin. Het
maatschappelijk werk neemt contact op met mevrouw
voor een gesprek over o.a. de huisvesting en balans
thuis/werk. Een budgetcoachvrijwilliger is snel gevonden
en gaat helpen met inzicht krijgen in de financiën en het
helpen aanvragen van mogelijke toeslagen etc.
In januari 2021 volgt een overleg met maatschappelijk
werk, mevrouw én de budgetcoach om met elkaar af te
stemmen wie wat kan oppakken, zonder elkaar voor de
voeten te lopen en het overzichtelijk te houden voor
mevrouw. De schuldhulpverlener heeft ondertussen
contact gehad met collega’s binnen de gemeente over
het aanvragen van woonkostentoeslag en wellicht
woonurgentie via de WMO.

TRAINING ‘SIGNALEREN VAN GELDZORGEN EN DAN?’
Bij mensen met geldzorgen is het belangrijk zo snel
mogelijk inzicht in de financiële situatie te krijgen om erger
te voorkomen. Daarom organiseerde Uithoorn voor Elkaar
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in 2019 en 2020 een aantal keren de training ‘Signaleren van geldzorgen en dan?’. In de
trainingen, samengesteld met input van de gemeente, stonden de volgende onderdelen
centraal: benoemen en bespreekbaar maken van mogelijke geldzorgen, vergroten van de
sociale kaart en gebruik maken van elkaars expertise. Tijdige signalering en een integrale
aanpak vanuit het beleid vergroten immers de kans op duurzame oplossingen voor inwoners
van Uithoorn met geldzorgen.
“GOED OM TE HOREN HOE WE KUNNEN SIGNALEREN, WAT GELDZORGEN DOET MET MENSEN EN
HOE WE ELKAAR KUNNEN VINDEN.”
Voor de trainingen, die ook online werden gegeven, meldden zich in totaal meer dan
tachtig mensen aan uit het werkveld van Uithoorn en de Kwakel. Het leverde heel diverse
trainingsgroepen op, met beroepskrachten en vrijwilligers van onder andere de gemeente
Uithoorn, UvE, het onderwijs, de huurdersvereniging, de Rabobank en Brijder.
“IK VOND DE TRAINING ERG LEUK EN VOORAL HET DELEN VAN INZICHTEN EN ERVARINGEN VAN
COLLEGA’S VAN ANDERE DISCIPLINES ERG WAARDEVOL.”

3.2 INWONERS VAN UITHOORN PARTICIPEREN IN DE SAMENLEVING
Het is niet voor iedere inwoner vanzelfsprekend om mee te doen in de samenleving. Soms is
dat prima, maar vaak ook niet. Dan ervaren mensen drempels die verhinderen dat ze mee
kunnen doen. We streven ernaar dat iedereen mee kan doen in Uithoorn. Kinderen die
voetballen op straat of sporten bij een sportvereniging, ouders die ervaringen uitwisselen op
het schoolplein, inwoners die samen wandelen en naar het theater gaan; met elkaar geven
ze invulling aan het gemeenschapsleven.
2020 is een vervolg op datgene wat in 2019 ingezet is. Ondanks de coronacrisis heeft UvE
ingespeeld op de behoefte van de inwoners (zie ook hoofdstuk 2). Ook zijn
bewonersinitiatieven enthousiast omarmd.
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MANTELZORGONDERSTEUNER STORM: “IK NEEM M ENEER VAAK MEE VOOR EEN
OMMETJE”
Storm zit in zijn eindexamenjaar en werkt aan zijn aanmelding voor de studie Geneeskunde.
Hij hoopt door de selectie heen te komen. "Ik weet nog niet welke richting; neurologie spreekt
me wel aan." Een drukke tijd dus, maar toch meldde hij zich bij Uithoorn voor Elkaar aan voor
vrijwilligerswerk. Daarmee bouwt hij aan zijn cv en levert hij tegelijkertijd een bijdrage aan de
maatschappij.
Vrijwilligerscoördinator Sietske Scheers ging het gesprek met hem aan om te kijken wat
geschikt zou zijn en waar zijn interesses naar uitgingen. "Ik wilde iets met mensen doen. Het
maakte mij eigenlijk niet uit, jong of oud." Sietske bracht hem in contact met een ouder
echtpaar. Het klikte en sindsdien komt hij er wekelijks.
Zijn bezoekjes brengen respijt in de mantelzorgsituatie. "Meneer is chronisch ziek en
gedeeltelijk verlamd, maar hij wil wel graag naar buiten. Vaak neem ik hem mee voor een
ommetje. Hij vertelt mooie verhalen over zijn scheepvaartverleden. Meestal gaan we dan
bloemen kopen voor zijn vrouw. Ondertussen heeft zij dan even de handen vrij. Dan kan ze
even slapen of ze gaat puzzelen."

MARJAN: “WE SPELEN SAMEN GITAAR OF PRATEN OVER MUZIEK”
Via het maatschappelijk werk was Marjan (59) twee jaar geleden in contact gekomen met
de cliëntondersteuner. Haar chronische ziekte (MS) beperkt Marjan in haar doen en laten en
er is in die periode veel te regelen; ze ligt in scheiding en trekt weer bij haar hoogbejaarde
moeder in. Bij UvE vindt Marjan ondersteuning bij het oppakken van praktische vragen
omtrent langdurige zorg vanuit haar WLZ-indicatie.
In 2020 klopt ze opnieuw bij de cliëntondersteuner aan. "Vanwege mijn behoefte om iets
nuttigs te doen. Een baan vinden is voor mij lastig, maar ik wilde wel graag iets doen. Erik had
het over dagbesteding. Ik dacht: dat is toch iets voor bejaarden? Breien en borduren, niks
voor mij!" Maar dat bleek mee te vallen. Marjan, die een groot muziekliefhebber is, werd in
contact gebracht met een andere muziekliefhebber. "We gaan regelmatig samen gitaar
spelen of muziek luisteren. Of gewoon praten over muziek, dat is al leuk."
Vanwege haar ziekte kan Marjan alleen naar buiten met een scootmobiel of een rollator.
Maar ook heeft ze cognitieve problemen: "Ik kom niet op woorden en raak de draad van
mijn verhaal snel kwijt." Daarom komt er nu regelmatig een ambulant begeleidster langs.
"Om te vragen hoe het met me gaat en te helpen bij praktische dingen zoals het aanvragen
van een uitkering", legt Marjan uit.

BUDGETCOACH MARIANNE: “IK LEER HIER ZELF OOK ZOVEEL VAN”
Nadat ze haar loopbaan in de financiële wereld had afgesloten, wilde Marianne op een
andere manier de handen uit de mouwen steken. "Ik dacht aan vrijwilligerswerk, maar wat?
Ik had geen zin om met collectebussen langs de deur te gaan ofzo. En toen zag ik een
advertentie met een oproep voor budgetcoaches".
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Coördinator budgetcoach Daniëlle bracht haar al snel in contact met haar eerste cliënt. "Na
een intakegesprek koppelt Daniëlle een inwoner met budgetvragen aan de vrijwilliger. Vaak
gaat het om mensen die het overzicht kwijt zijn van hun financiën. Het eerste wat je dan doet
is orde scheppen. Het doel is om te zorgen dat mensen binnen een jaar weer voldoende
greep op hun financiën hebben om zelfstandig verder te kunnen. Tot nu toe is dat goed
gelukt." Soms duurt de coaching langer. "Zo ondersteun ik nu een vluchtelingengezin uit Irak.
Ik help ze onder meer met het lezen van brieven van instanties."
Elke drie weken neemt ze deel aan het Financieel Café. "Goed dat er zo'n laagdrempelige
voorziening is waar mensen terecht kunnen met hun vragen. Het kan van alles zijn: van het
aanvragen van bijzondere bijstand tot kwijtschelding van belasting. Complexere vragen
sturen we door." Marianne doet het met plezier: "Ik vind het ontzettend dankbaar werk. Het
geeft voldoening om te zien dat mensen – vaak binnen een half jaar al – weer op eigen
benen kunnen staan. En omdat ik met zulke verschillende vragen te maken krijg, leer ik er zelf
ook van."

CASUS GEZAMENLIJKE AANPAK EENZAAMHEID
Het bestrijden van eenzaamheid is een belangrijk onderwerp in onze dienstverlening. De
noodzaak hiertoe is door de coronapandemie alleen maar groter geworden. ANWB
AutoMaatje Uithoorn is een van de middelen die hiervoor worden ingezet. Vrijwillige
chauffeur Bart van der Elsken vertelt over een mooie samenwerking in deze bijzondere tijd.
“Ik zag in de zomermaanden dat veel ouderen in Uithoorn in een sociaal isolement kwamen
te zitten en ik vond dat ik daar wat aan kon en moest doen. Na een gesprek met de
coördinator van AutoMaatje, de ouderenadviseurs en maatschappelijk werkers is een lijst
samengesteld van eenzame ouderen in Uithoorn. De Ontmoetingsgroepen hebben we
benaderd met de vraag of we hun busjes mochten gebruiken. Zo konden we een paar
mensen vervoeren en toch op afstand blijven.
We hebben de ouderen aangeboden om een ritje te maken naar een mooi natuurgebied of
een rit door Amsterdam. Meer kon niet, maar ze vonden het heerlijk om er een paar uurtjes
uit te zijn. Ik herinner me nog de rit die we maakten met een dame die vooral alle kroegen en
ook andere plekken van Amsterdam wist te benoemen... wat een verhalen en wat een feest
om zo’n oud-Amsterdammer in je bus te hebben! Het mooiste van AutoMaatje is om die
dankbaarheid te horen en die blije gezichten te zien. Fijn dat ik hieraan mee mag doen!”
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CASUS MANTELZORGONDE RSTEUNING DOOR VRIJWILLIGER
Een collega binnen UvE komt met de vraag of vrijwilligerscoördinator Mantelzorg iets kan
betekenen voor een nieuwe vrijwilliger die zij heeft binnengekregen. Een vrouw van 19 jaar
die na haar middelbare school een tussenjaar heeft. Ze wil graag een dagdeel
vrijwilligerswerk doen. Ze heeft ervaring met oppassen op kinderen met autisme.
Er is een actuele hulpvraag van een gezin met vier kinderen, waarvan de jongste autisme
heeft. Het gezin is overbelast rondom de zorgen voor het jongste kind. Tijdens de lockdown is
dit alleen maar meer geworden, waardoor de andere kinderen minder aandacht krijgen.
Eén zoon heeft daar zichtbaar last van. De vrijwilligerscoördinator regelt een
kennismakingsgesprek met de jonge vrijwilligster, om te onderzoeken of zij kan worden
ingezet, zodat deze zoon ook persoonlijke aandacht krijgt. Het was aan beide kanten een
positieve ervaring en de koppeling is tot stand gekomen.

CASUS MAATJESPROJECT
Een mevrouw belde naar het infopunt. Haar onlangs overleden man had als grote hobby
bonsaiboompjes verzorgen. Zij wilde dit graag voortzetten, maar had er zelf geen ervaring
mee. Ze was op zoek naar iemand die haar wat tips en adviezen kon geven. De vraag kwam
bij het maatjesproject terecht.
Een collega wist een bedrijf in Aalsmeer dat gespecialiseerd was in bonsai. Er is contact
gezocht met de eigenaar van dit bedrijf of zij wellicht iemand in hun klantenkring kenden die
zou kunnen helpen. We kregen een hartverwarmend bericht terug dat hij dat zelf wel kon
doen. Het contact werd gelegd, mevrouw heeft advies gekregen hoe ze de verzorging het
beste kon doen en tips voor het snoeien. Ze belde naar het infopunt dat ze zo blij was met de
hulp. De bonsaiboompjes vormden een tastbare herinnering aan haar overleden man en ze
was zo dankbaar dat ze dit kon voortzetten.

3.3 UITHOORN IS EEN FIJNE EN VEILIGE PLEK OM TE LEVEN.
UvE draagt op verschillende manieren bij aan het creëren van een fijne en veilige plek om te
leven. Door de leefbaarheid en de (sociale) veiligheid te helpen vergroten, maar ook door
een gezonde leefstijl te bevorderen. Een belangrijk aspect van onze wijkgerichte benadering
is dat we continu inwoners met elkaar in contact brengen en proberen te betrekken bij hun
omgeving.

VAN VREEDZAME SCHOOL NAAR VREEDZAME SCHOOL EN WIJK
In 2020 is het gedachtegoed van de Vreedzame Wijk verder uitgedragen. Steeds meer
organisaties die actief zijn rondom de inwoners van Uithoorn en de Kwakel hebben de
methodiek omarmd. Zo is er een kindercommissie ontstaan met 14 kinderen. De
kindercommissie heeft voor 100 kinderen op 6 februari een kinderconferentie gehouden
waar onderwerpen besproken werden als verkeer, duurzaamheid, afval en hondenpoep,
fairplay-activiteiten en vrije tijd en uitdagende speeltuinen.
In het nieuwe schooljaar is de kindercommissie uitgebreid tot 24 kinderen en zijn alle
basisscholen en het Alkwin College erin vertegenwoordigd.
Vreedzaam is het afgelopen jaar ook ingebed in het sportakkoord en de sportnota.
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JOGG
Sinds enkele jaren is Uithoorn een JOGG-gemeente. Dat staat voor gezonde jeugd, gezonde
toekomst: een integrale aanpak voor een gezonde leefstijl op school, in de wijk en op de
(sport)vereniging. In 2020 is daar op allerlei manieren aan gewerkt binnen UvE. De
belangrijkste voorbeelden:
• Gezond eten en drinken - Dankzij onze samenwerking met zorgverzekeraar Zorg &
Zekerheid, Rabobank, beide vestigingen van Albert Heijn en steeds meer lokale
ondernemingen promoten wij een gezonde leefstijl waar we kunnen. In 2020 is de
kantine van de Michiel de Ruyter-vereniging omgetoverd tot een gezondere kantine
en hebben zij daar dit certificaat voor gekregen. De komende jaren willen we het
‘gezonde sportkantine concept’ graag uitbreiden op andere scholen. In
samenwerking met de JOGG-regisseur is het Alkwin College gestart met een gezond
leefstijltraject voor leerlingen. Waar voorheen de focus lag op de basisscholen, werken
we nu ook samen binnen het voortgezet onderwijs.
• Sporten en bewegen - Net als in 2019 (en voorgaande jaren) heeft UvE op allerlei
manieren mogelijkheden aangeboden om te sporten en te bewegen, zoals:
o ‘Start met Sporten’ in samenwerking met Brijder;
o Pleinsporten in samenwerking met verschillende basisscholen;
o ‘Fit met je Kid’ voor peuters en kleuters.
Vanwege de coronamaatregelen in maart konden de georganiseerde sportactiviteiten niet
doorgaan; mede daarom is eerder dan gebruikelijk gestart met sport en beweeglessen op
een buitenlocatie, uiteraard met inachtneming van de coronarichtlijnen.

FIT MET JE KID: SAMEN LEKKER GEK DOEN!
Myrthe (6) en Björn (4) hebben heel veel plezier in het avontuurlijke parcours dat de
sportcoaches elke week weer verzinnen. "Altijd weer anders", vertelt hun moeder Bianca.
"Met banken, rekken, touwen en trampolines. Of een kinderrodeo. Zomers streetdance, een
klimparcours en freerunnen op het plein en in het park naast sporthal De Scheg. Kraampjes
op het Amstelplein, springkussens, verven: ze doen zo véél. Geweldig hoe ze met zo veel
enthousiasme elke keer weer nieuwe leuke dingen verzinnen."
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Zolang het mogelijk was vanwege de pandemie-maatregelen, bezocht Bianca met haar
kinderen de sportinstuif. Favoriet is Fit met je Kid op de woensdagmiddag voor kinderen van 2
tot 6, maar ook aan het buitenprogramma in de zomer hebben ze vaak meegedaan. Soms
pakten ze zelfs nog een vrijdagmiddagje sportinstuif mee voor kinderen van 6 tot 12. "Het is zo
mooi om te zien hoe kinderen daarvan genieten. Al die blije gezichtjes."
Maar wat Fit met je Kid het allerleukst maakt volgens Bianca, is dat zij als ouder er samen met
haar kinderen naar toegaat. "Lekker bewegen en spelen, samen lekker gek doen!"

CLUB CAVEMEN & GIRLPOWER
Speciaal voor jongens en meiden uit groep 7 en 8 is Club CaveMen en Girlpower opgericht,
ter voorbereiding op de overgang naar de middelbare school. Er werden veel activiteiten
georganiseerd, zoals sushi maken, sporten, film kijken en een WhatsApp-speurtocht in
Uithoorn. Ook hebben we gesproken over relevante thema’s (o.a. social media, vriendschap
en relatie).
Dankzij deze bijeenkomsten ontdekken en vergroten de kinderen hun persoonlijke talenten,
ontwikkelen ze sociale netwerken en vriendschappen ter voorbereiding op de overgang van
de basisschool naar de middelbare school gaan. De samenwerking tussen de kindjongerencoach en de Ouder- & Kindadviseur was een groot succes.

3.4 UITHOORN VOOR ELKAAR HEEFT TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR INWONERS EN
DE GEMEENTE

Ons doel voor 2020 stond in het teken van verstevigen en completeren van de integrale
dienstverlening. Ook hebben we ons ten doel gesteld dat de collectieve voorzieningen,
waaraan steeds meer inwoners - in het kader van het wederkerigheidsprincipe - bijdragen, in
scope en aantal toenemen.
We zijn ervan overtuigd dat goede samenwerking, het benutten van alle aanwezige
expertise en onze zichtbare aanwezigheid in Uithoorn ertoe leiden dat:
• burgers met een hulpvraag ons eerder vinden
• problemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en we samen met de inwoner
kunnen voorkomen dat ze verergeren.

28

Jaarverslag 2020

UvE heeft binnen de netwerkorganisatie een intensieve samenwerkingsrelatie ingericht
waarbij we de beoogde prestaties gezamenlijk formuleren en nastreven met een integrale
aanpak. Deze integrale samenwerking verstevigt de sociale basis, de preventieve en
signalerende kracht. UvE heeft de afgelopen jaren een duidelijk herkenbare rol vervuld in de
verbinding van informele en formele zorg. Ook kan UvE beter inspelen op vragen van
inwoners door het combineren van aanbod en integraal samenwerken.
In hoofdstuk 2 en 3 worden diverse voorbeelden beschreven. Uit deze opbrengsten blijkt dat
we kunnen concluderen dat UvE een toegevoegde waarde heeft voor inwoners en de
gemeente Uithoorn. Helaas is het, mede als gevolge van corona en de daarbij behorende
maatregelen, in beperkte mate mogelijk geweest om de inwoners van Uithoorn te bereiken
en hen te vragen naar hun ervaringen met UvE.
Binnen de gemeente Uithoorn is in 2020 een verkennend onderzoek gedaan naar sociale
preventie in Uithoorn (Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving, Februari 2021).
Dit onderzoek laat goed zien hoe medewerkers (gemeente en UvE) gezamenlijk werken aan
het versterken van de sociale basis in de gemeente Uithoorn. Helaas is de ervaring van de
inwoner niet meegenomen in dit onderzoek. Het onderzoek geeft ook antwoord op de vraag
welke toegevoegde waarde UvE heeft voor haar inwoners en de gemeente. Het blijkt dat
UvE een sleutelrol vormt in het versterken van de sociale basis en het verlenen van
laagdrempelige ondersteuning.

CITATEN UIT HET ONDERZOEK
In de vier jaar dat Uithoorn voor Elkaar volgens mij nu bestaat zie je dat we steeds meer
krachten bundelen en dat maakt dat er gewoon mooie producten staan. Het zijn plekken
waar mensen naartoe gaan om elkaar te ontmoeten, die zorgen dat men zich niet alleen
voelt, maar ook vindplaatsen voor doorverwijzingen naar passende hulp die bewoners
ook echt specifiek nodig hebben. [Ouder- en kindadviseur]
Ik hoor het wel eens terug als ik met mensen in gesprek ben en uitleg wat Uithoorn voor
Elkaar doet. Dan staan ze echt met hun oren te klapperen van: 'Oh, is dat er allemaal in
Uithoorn? Ik heb geen idee!' [Coördinator Maatjes voor Elkaar]
Op het moment dat het aantal hulpvragen, dus de problemen toenemen, dan zie ik dat
ook in mijn eigen agenda, dan blijft er te weinig tijd over om dat preventieve stuk echt
goed neer te zetten en uit te bouwen. (..) Je zou eigenlijk iemand alleen maar op het
preventiestuk moeten zetten. Die dat echt continu aanwakkert en aanjaagt en zorgt dat
dat ook blijft gebeuren, naast alle brandjes blussen. [Coördinator Maatjes voor Elkaar].
Ik denk dat we op het punt zijn dat we heel goed van elkaar weten wie wat levert en wie
wat kan. Dat er vanuit het loket ook sneller dan voorheen doorverwezen wordt, sneller
dan voorheen duidelijk is wie waar moet zijn. [Maatschappelijk werker]
Als je met elkaar echt meer preventief wil gaan werken, dan zullen we moeten leren dat
de invalshoek van iemand anders ook mensen kan helpen. Als je meer casussen deelt, zie
je ook meer collectief ontstaan. Of dat je zegt: “We hebben nu al vier keer zo’n casus
gehad, het wordt misschien tijd dat we een groep gaan starten en wie kan dat het beste
doen?” [Wijkcoach]
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HOOFDSTUK 4 - TRENDS, SIGNALEN EN KNELPUNTEN: UITDAGINGEN VOOR
MORGEN
Samen met de gemeente, andere relevante netwerkpartners en inwoners willen we werken
aan oplossingen van de trends, signalen en knelpunten. Zij vormen dus mede de basis voor
het jaarplan 2021. De trends en signalen zijn heel divers van aard; sommigen zijn vergelijkbaar
aan het landelijk beeld, andere betreffen knelpunten die de participatie van kwetsbare
inwoners belemmeren.
Corona is voor vrijwel iedereen een ‘life-event’, alleen kan het effect voor iedereen op een
ander levensdomein zijn (o.a. financiën, werk/participatie, eenzaamheid/sociale contacten,
depressie/burn-out klachten, ouderschap, relatie, gezondheid).
Er is ook een nieuwe doelgroep ontstaan van mensen die zichzelf eerder prima zelfstandig
redden, maar nu te maken krijgen met een compleet nieuwe situatie (bijv. voor het eerst een
uitkering hebben, stress door kinderen thuis onderwijs geven). Naar verwachting zullen
hulpvragen van inwoners in 2021 verder toenemen. De kans is groot dat mensen zich
schamen, te lang wachten en problemen zich opstapelen. Uiteraard is er ook een grote
groep inwoners die het normale leven weer oppakken. We kunnen nu niet inschatten hoe
groot de impact zal zijn van het ‘nieuwe normaal’.

4.1 TRENDS EN SIGNALEN

1.

2.

3.

4.
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Toename (verborgen) armoede onder inwoners: Naar verwachting nemen de
hulpvragen van inwoners op financieel gebied toe ten gevolge van corona (o.a.
door verlies inkomen, werk). Het lijkt erop dat inwoners tot nu toe terughoudend
zijn om hulp te vragen. Aannemelijk is dat er sprake is van schaamte. Jongeren
lopen vast in hun studie, bijbaantjes zijn schaars, tijdelijke contracten worden niet
verlengd; geldzorgen nemen toe.
Toename werkloosheid: de eerste signalen zijn al voelbaar. Naar verwacht neemt
dit de komende tijd toe als gevolg van corona. Bedrijven moeten bezuinigen,
tijdelijke contracten en flex-contracten worden niet verlengd (o.a. seizoenwerkers,
jongeren, horeca, toerisme en evenementenbranche). Er zijn relatief weinig
werkervaringsplekken beschikbaar binnen de gemeente. Inwoners vanuit
verschillende doelgroepen zullen hier een beroep op doen (o.a. jongeren,
inwoners die zich laten omscholen, statushouders, inwoners met een afstand tot
de arbeidsmarkt).
Complexere problematiek: ook het afgelopen jaar zien we veel aanmeldingen
waarbij sprake is van complexe casuïstiek. Veel inwoners, gezinnen en
mantelzorgers raken overbelast, er spelen meerdere hulpvragen op diverse
beleidsterreinen en de huidige situatie thuis is verre van ideaal. Spanningen
nemen toe. Samenwerking binnen de keten (ST, medewerker Kindermishandeling,
Huiselijk geweld (KMHG), team zorg, overlast en veiligheid, politie en
woningbouwvereniging) verdient nog aandacht. Tot nu toe kost het veel tijd om
casuïstiek integraal te benaderen.
Woningnood: UvE krijgt veel aanmeldingen van mensen die op zoek zijn naar een
betaalbare huurwoning. Bij relatieproblemen, scheidingen is het heel moeilijk om
een betaalbare woning te vinden; in het belang van jonge kinderen is het
wenselijk dat dit binnen de gemeente of naastgelegen gemeenten haalbaar is.
Jongeren/ jongvolwassenen zijn genoodzaakt om langer thuis te blijven wonen.
Veel inwoners verhuizen van tijdelijke huur naar tijdelijke huur. De stress is groot,
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9.

10.

11.

aangezien deze groep steeds in onzekerheid leeft of een passende betaalbare
woning beschikbaar komt. Ten gevolge van de woningnood kiezen inwoners ook
voor huurwoningen die boven hun beschikbare budget liggen, met financiële
problemen tot gevolg.
Vergrijzing: er is sprake van toenemende vergrijzing. Door het landelijk beleid zijn
inwoners langer genoodzaakt zelfstandig te blijven wonen. Wanneer deze
inwoners weinig sociale contacten hebben in de wijk, beperkt zelfstandig mobiel
zijn, dreigt een sociaal isolement en eenzaamheid.
Meer echtscheidingen/relatieproblemen: bij UvE zien we een toename van
aanmeldingen in verband met relatieproblemen. Mede ten gevolge van corona
en de gestelde RIVM-maatregelen neemt stress in gezinnen flink toe. Daar waar
de relatie al niet vanzelfsprekend was, zien we nu een toename van inwoners die
hulp vragen; gericht op herstel relatie of informatie, advies en ondersteuning bij
het scheidingsproces.
Nieuwkomers: het afgelopen jaar ontvangen we meer aanmeldingen van
inwoners met een taalbarrière (statushouders Uithoorn). Vluchtelingenwerk
benaderde steeds vaker UvE voor aanvullende hulpvragen, omdat statushouders
hun maatschappelijke traject moeten afronden. De aanpak van deze hulpvragen
is niet passend binnen de reguliere aanpak (taalbarrière, culturele achtergrond,
trauma’s en complexe systeemproblematiek). Dit zien we binnen het
maatschappelijk werk, activeer jezelf, budgetcoach, ouder- en kindadvies en
onafhankelijke cliëntondersteuning. De Poolse gemeenschap is al jarenlang
beperkt zichtbaar en door corona is dit versterkt.
Inzet vrijwilligers onder druk: er is een landelijke stijging te zien in het aantal
complexe hulpvragen. Dit vergroot de druk op de vrijwilligers. Hulpvragen die
voorheen door professionals in zorg en welzijn werden opgepakt, komen nu bij
vrijwilligersorganisaties terecht. De grenzen aan vrijwillige inzet zijn een
terugkerend gespreksonderwerp. Het afgelopen jaar was er sprake van een
toename van vrijwillige hulp en burenhulp. Corona maakt iets los bij mensen, de
bereidheid om een handje te helpen neemt toe. Veel vrijwilligers zitten nu
noodgedwongen thuis. Keren zij straks weer terug? (Sociaalwerk Nederland, 2020)
GGZ meer in beeld: bij UvE worden steeds meer inwoners aangemeld waarbij
sprake is van GGZ-problematiek. Steeds meer mantelzorgers krijgen te maken met
complexe zorgsituaties. Er wordt integraal samen gewerkt met netwerkpartners
(o.a. huisartsen, Prezens en Roads) om passende respijtzorg te realiseren.
Respijtzorg, beperkte mogelijkheden: het doel van respijtzorg is zorgen dat de
mantelzorger even op adem kan komen. Dit kan door vormen van respijtzorg
zowel buitenshuis als ook in huis. Te denken valt aan inzet van vrijwilligers of
gastgezinnen. Deze adempauzes helpen om overbelasting te voorkomen en om
de zorg daardoor langer vol te houden. Wat passende respijtzorg is, hangt
uiteraard van de situatie af. Er is veel vraag naar respijtzorg, maar helaas blijkt het
aanbod vaak niet passend te zijn omdat respijtzorg maatwerk is. De mantelzorger
elders laten verblijven en respijtzorg faciliteren in de thuissituatie, biedt niet
genoeg mogelijkheden. De ervaring leert dat mantelzorgers vaak in hun eigen
omgeving ontzorgd willen worden. Aangezien het lastig is passend aanbod te
vinden voor respijtzorg is ontzorgen daarom vaak niet mogelijk.
Toename digitalisering: ten gevolge van de crisis neemt de digitalisering een
enorme vlucht. Vooral kwetsbare inwoners met een beperking en ouderen
hebben moeite met deze ontwikkeling. Daartegenover zien we ook positieve
ontwikkelingen: op afstand, digitaal, telefonisch (via beeld), blijkt toch heel veel
mogelijk. Ook diverse trainingen, deelgenotencontacten, hulpverlening worden
inmiddels digitaal (online meetings) aangeboden.
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Wachtlijsten zorgaanbieders jeugdhulp: er is sprake van lange wachtlijsten voor
sociale en specialistische hulp (zoals Altra, Bascule en CareHouse). De ouder- en
kindadviseur blijft langer betrokken en biedt noodzakelijke overbruggingszorg. In
sommige situaties is er sprake van urgentie.
Wachtlijsten bij logopedisten: jonge kinderen die het hard nodig hebben moeten
soms maanden wachten.
Wachtlijst zorgaanbieder Ons Tweede Thuis: ten gevolge van wachtlijsten duurt
het lang voordat toegekende zorg (individuele, ambulante begeleiding aan
kwetsbare inwoners) kan worden ingezet. De medewerker van UvE blijft betrokken
voor overbruggingszorg.
Wachtlijsten aanvraag Beschermd Wonen: een aanvraagprocedure duurde in
2020 6-8 maanden. Tot die tijd blijft de medewerker betrokken, aangezien nog
niet bekend is of iemand in aanmerking komt voor deze indicatie. Wanneer de
indicatie wel toegekend wordt, duurt het ca. twee jaar voordat iemand een
passende woon- begeleiding en behandelplek heeft gevonden. Ter overbrugging
wordt ambulante begeleiding aangevraagd voor deze kwetsbare inwoner.
Noodopvang: bij acute dakloosheid van inwoners van Uithoorn is een tekort aan
passende noodopvang. Ook is het proces om toegang te krijgen tot deze
noodopvang onduidelijk ten aanzien van gestelde criteria, aanmeldprocedure en
communicatie.
Samenwerking jeugdzorginstanties (JBRA/ WSG): de samenwerking verloopt stroef,
verwachtingen zijn onduidelijk. JBRA/WSG heeft de regie. Medewerkers binnen
UvE (maatschappelijk werk, ouder- en kindadviseur en/of cliëntondersteuning)
hebben nooit de regie over een gezin. Het opstellen van een veiligheidsplan duurt
ontzettend lang, terwijl er serieuze zorgen bestaan.
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4.3 UITDAGINGEN VOOR MORGEN
Bovenstaande trends, signalen en knelpunten zullen we ook in 2021 nauwlettend monitoren
en hierop anticiperen. Graag willen we, mede in overleg met inwoners, gemeente en
andere samenwerkingspartners, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor verbetering
en het terugdringen van tekortkomingen. We denken hier vooral aan:
-

Vroegtijdig inspelen op actuele, onvoorziene ontwikkelingen ten gevolge van
corona
Wat zijn de gevolgen van corona voor de verbinding en draagkracht bij de
inwoners in de wijk
Een integrale aanpak van complexe casuïstiek in samenwerking met de inwoner
Een outreachende aanpak van vroegsignalering geldzorgen, problematische
leefomstandigheden van inwoners en eenzaamheid.

Er zijn flinke stappen gezet in integraal werken. Men weet elkaar in Uithoorn goed te vinden;
de lijnen zijn kort, het contact is intensief. Medewerkers zoeken elkaar vaak op, ongeacht de
specifieke expertise. Toch kunnen we concluderen dat de integrale samenwerking binnen
UvE, maar ook de gemeente Uithoorn, beter kan. Het is van groot belang om ‘schotten’ te
verwijderen. Het Koersplan Sociaal Domein van de gemeente Uithoorn is een belangrijk
vertrekpunt.
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