Voorwoord

3

1. Coherente in 2018

4

2. Jeugd- en jongerenwerk
2.1 Team Jeugd- en Jongerenwerk

9

2.2 Coördinatie buurtsportcoach 4-12 jaar

9

2.3 Jongerenwerk 12- 23 jaar

10

2.4 Young Leaders in de buurt

12

3. Sociaal cultureel werk, Opbouwwerk
3.1 Opbouwwerk & Werkgroepen

13

3.2 Cursuswerk

15

4. Volwassenen Educatie

17

5. Vrijwillige inzet
5.1 Coördinatiepunt Vrijwillige Inzet (CVI)

19

5.2 Maatjes en buurthulp

20

6. Ouderenwerk
6.1Groepsactiviteiten

21

6.2 Individuele dienstverlening

22

6.3 Gezonde leefstijl voor Ouderen

23

Bijlagen
Uit de jaarrekening 2018: staat van baten en lasten

25

1

2

Welzijn door verbinden

Coherente is de welzijnsorganisatie van, voor en door de inwoners van Ouder-Amstel. Dit
lijkt een simpel zinnetje, gemakkelijk opgeschreven. Maar in dit voorwoord bij het jaarverslag 2018 wil ik graag de gelegenheid nemen om – puntsgewijs - uit te werken dat dit zinnetje precies in de kern aangeeft waar het ons om gaat.
* Coherente: onze naam geeft aan waar we voor zijn, het bieden van ‘samenhang’. Dat is
nodig waar we, mede door internet en social media, steeds makkelijker contacten maken,
dichtbij en ver weg. Maar contacten zijn vaak vluchtig en ook vrijblijvend. Wíj, Coherente,
dragen ons steentje bij om échte verbinding tussen mensen en medemensen mogelijk te
maken.
* Welzijnsorganisatie: wij zijn er voor om het ‘welzijn’ in onze gemeente te bevorderen.
Het gaat ons erom dat het leven ‘leuker’ en ‘prettiger’ wordt. Daarom hebben we een
breed aanbod van activiteiten voor ‘jong’, ‘oud’ en wat daar tussen zit. Het ‘leuk hebben’
in je leven doe je nooit alleen. Zo ontstaan verbindingen die ook belangrijk zijn als het een
keertje tegen zit. Want wie het samen met anderen ‘leuk’ heeft, neemt ook zijn verantwoordelijkheid als die anderen te maken hebben met ziekte, tegenslag en rouw.
* Van, voor en door de inwoners Ouder-Amstel: wij geloven erin dat het welzijn van de
inwoners van Ouder-Amstel vorm krijgt doordat we het samen doen. Doordat wij als inwoners elkaar treffen. In dit jaarverslag rapporteren we over de vele, heel uiteenlopende, activiteiten die onder de vlag van Coherente vorm krijgen, die het leven prettiger en leuker
maken en die zorgen voor verbindingen. Vrijwilligers zijn daarbij ons échte kapitaal; zij, de
inwoners van Ouder-Amstel dus, geven samen met gebruikers en cliënten dagelijks vorm
aan het welzijn in onze gemeente.
In dit jaarverslag hebben we het brede palet van activiteiten geschetst. Omdat het ons
gaat om het verbinden, ligt de nadruk sterk op wat vrijwilligers doen. Vanuit onze organisatie ondersteunen we de vormgeving van het welzijn in onze gemeente met een kleine
kern van professionals. Wij zijn dus ook een professionele organisatie. Wij mogen ons verheugen in goede samenwerking met andere organisaties die zich bezig houden met zorg
en ondersteuning voor jong en oud. Dat geldt ook voor de gemeente, die verreweg onze
belangrijkste financier is, en voor organisaties die bereid zijn activiteiten (financieel en anders) te ondersteunen onderhouden. Juist daarom vinden wij het belangrijk om in dit jaarverslag transparant te rapporteren over wat we doen (‘vertellen’) en over de mensen we
daarmee bereiken (‘tellen’). Daarmee is dit jaarverslag wat ons betreft vooral ook een bijdrage aan het voortgaande gesprek met al die organisaties en verbanden om blijvend
vorm te kunnen geven aan het welzijn in onze gemeente, zodat onze samenleving ruimte
biedt voor waar het om gaat: sámen leven.
Namens het bestuur
Nanko Boerma
Voorzitter
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Coherente is de organisatie voor lokaal welzijnswerk in Ouder-Amstel. De naam is veelzeggend: “samenhang”. Coherente zet zich in om het welzijn en de participatie van inwoners te bevorderen.
Veel inwoners maken gebruik van de verschillende diensten en activiteiten en/of leveren
zelf een bijdrage als vrijwilliger.
Vanuit Coherente stimuleren we sociale samenhang, moedigen participatie van bewoners aan, ‘meedenken, mee beslissen en meedoen’, geven informatie, advies en ondersteuning. Wij stimuleren en ondersteunen mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke
ontwikkeling, zowel individueel als groepsgewijs. Wij bevorderen dat jong en oud zelf keuzes maakt en verantwoordelijkheid neemt, elkaar steunt en een bijdrage levert aan de lokale samenleving. Wij dragen bij aan zelfstandigheid, zelf- en samenredzaamheid. "Kennen
en gekend worden" draagt hieraan bij, daarom maken wij ontmoeting, ontspanning en
ontplooiing mogelijk.

Coherente:

1. Richt zich op alle inwoners van Ouder-Amstel, met specifieke aandacht voor kwetsbare
burgers.
2. Gericht op zelfredzaamheid, samenredzaamheid, participatie, sociale samenhang en
zelf organiserend vermogen van mensen, groepen en organisaties.
3. Ondersteunt en verbindt. Zet de vraag van (groepen) mensen centraal, werkt kleinschalig en dichtbij.
4. Is actief op de terreinen welzijn en zorg, gezondheid, sport en bewegen, openbare orde
en veiligheid, onderwijs en werk.
5. Draagt bij aan de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelstellingen, adviseert de gemeente op basis van ontwikkelingen en signalen. Er is goed partnerschap, met korte lijnen,
waarbij vertrouwen en betrouwbaarheid van essentieel belang zijn.
6. Werkt samen met andere (maatschappelijke) organisaties en bedrijven die zich inzetten
voor (de inwoners van) Ouder-Amstel.
7. Is innovatief en flexibel om in te kunnen spelen op veranderingen en (nieuwe) vragen.
8. Is een compacte organisatie, waar betrokken professionals de ruimte hebben om met
vrijwilligers en inwoners de activiteiten en diensten in te vullen en uit te voeren.
In de verschillende gemeentelijke nota’s en agenda’s zijn beleidsdoelen, inhoudelijke kaders, ambities en te bereiken resultaten opgenomen, die betrekking hebben op (delen van)
het werk van Coherente: beleidsplan WMO 2015 t/m 2018, beleidsplan preventief jeugdbeleid en jeugdhulp, Mee(r)doen met sport 2017-2024, gezondheidsnota, reintegratienota.
In het Coherente ondernemingsplan 2016-2020 zijn drie overkoepelende thema’s benoemd:
Verbindingen leggen en meedoen
Betrokken en dichtbij
Samen redzaamheid

Coherente in 2018

Coherente is georganiseerd in 4 werksoorten met elk een eigen karakter: Jeugd- en Jongerenwerk, Sociaal cultureel en opbouwwerk (inclusief werkgroepen en cursussen), Vrijwillige
inzet en Ouderenwerk.
Het brede pakket van activiteiten, diensten, werkgroep activiteiten en inwonersinitiatieven
dat in de loop van de tijd tot stand gekomen is werd in 2018 voortgezet .
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Op 11 juni 2018 is de directeur, mw. Veer met pensioen gegaan. Zij heeft in mei 2018 afscheid genomen van de organisatie. Zij is per 1 juni 2018 opgevolgd door mw. Mulder.

De organisatie

2018 was een roerig jaar voor Coherente.
A.
In het eerste kwartaal kreeg de organisatie te maken
met een ransomware-aanval, waardoor veel data encrypted werden en niet meer beschikbaar waren. Dit
werkt door tot op de dag van vandaag. Hierdoor zijn
niet alle cijfers rondom deelnemersaantallen adequaat te produceren. Samen met
externe ICT-beheerders is gezorgd voor verbetering van de veiligheid van onze data.
Hiermee zijn extra onvoorziene kosten gepaard gegaan. Op de medewerkers heeft
dit grote impact gehad en voor hen heeft het ook veel extra tijd gekost om de data
weer op orde te krijgen.
B.
In het tweede kwartaal is de directeur, die al sinds jaar en dag verbonden was aan
de organisatie en haar rechtsvoorgangers met pensioen gegaan. Na een sollicitatieprocedure, waarbij zowel bestuurders als medewerkers betrokken waren, is per 1
juni een nieuwe directeur van buiten de organisatie benoemd.
C.
In het tweede kwartaal werd ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van kracht, zodat de Europese Unie één Privacywet kent. Om hierop in te
spelen hebben we een Quickscan AVG laten uitvoeren in het derde kwartaal. Hieruit
zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen, waarmee we aan de slag zijn
gegaan.
D.
In het tweede kwartaal is ook het onderzoek naar het Jongerenwerk opgeleverd, dat
door een reeks van veranderingen in de werksoort Jeugd- en Jongerenwerk gevolgd. Onder andere het benoemen van een coördinator team Jeugd- en Jongerenwerk van binnen de organisatie.
E.
In het derde kwartaal is een keuze gemaakt voor een nieuw dataregistratiesysteem,
omdat het oude systeem niet meer kon worden geactualiseerd. Het systeem heet
Regi Care en wordt gehost door Adsysco. Met hen heeft Coherente een service-level
-overeenkomst gesloten. Het systeem is webbased en wordt gebruikt in de welzijnssector. De inrichting is op basis van een Menukaart gedaan, die is gestoeld op het
standaardmodel aangevuld met Coherente-eigen zaken. 2019 gebruiken we voor
de gefaseerde implementatie van Regi Care.
Naast bovenstaande zijn er in 2017/2018 personele wisselingen bij onze subsidieverstrekker de gemeente Ouder-Amstel geweest. Verder zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest, die tot een nieuw college van B&W hebben geleid. Dit heeft ervoor gezorgd dat er
nieuwe relaties moesten worden opgebouwd en ook dat er soms historische kennis mist.
Het biedt echter ook nieuwe kansen.
Hieronder verslaglegging van de reguliere gang van zaken in 2018 bij Coherente.
Vrijwilligers, medewerkers en directie voeren de verschillende taken en werkzaamheden uit.
In de dorpskernen zijn ruim 265 vrijwilligers betrokken, zij worden begeleid en aangestuurd door de medewerkers.
Er waren op 31 december 2018 14 medewerkers, totaal 9,3 Fte. En er was één oproepkracht met een nul-urencontract. De CAO Sociaal Werk is van toepassing, er is aandacht
voor deskundigheidsbevordering en duurzame individuele inzetbaarheid. Er werd in 2018
2x een werknemersbijeenkomst gehouden.
In 2018 is in het eerste kwartaal nog sprake geweest van een aflopend langdurig ziekteverzuim, maar daarna alleen van kortdurend verzuim. Doordat met een relatief klein professioneel team veel activiteiten worden uitgevoerd wordt er veel werkdruk ervaren.
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Dit wordt versterkt door het incidenteel ad hoc oppakken van kansen die zich voordoen
om de inwoners van Ouder-Amstel wat extra’s te bieden. Hierbij moet gedacht worden
aan de BANQ-lunches, gefinancierd door de Riki-Stichting. In 2019 wordt in overleg met
externe partners gewerkt aan een meer planmatige aanpak van de activiteiten.
De directie heeft mandaat voor de dagelijkse leiding, het bestuur van de stichting is betrokken op hoofdlijnen en statutair eindverantwoordelijk. Het bestuur bestond in 2018 uit
5 leden, die deze taak onbezoldigd vervullen. Het bestuur is klankbord voor de directie en
heeft zowel een voorwaardenscheppende als toezichthoudende rol. Bestuursleden dragen
daarnaast ook bij aan de representatie van Coherente. In oktober 2018 is één bestuurslid
conform het rooster afgetreden, de maximale zittingstermijn was bereikt. Dit betekent dat
het bestuur op 31 december 2018 uit 4 personen bestaat. Een voorzitter, een penningmeester en twee leden.
Coherente is aangesloten bij Sociaal Werk Nederland en de Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening in Noord- en Zuid Holland.
Personeelsformatie
Personeelsformatie
31/12/18
Directie

Financiële administratie en beheer

Team Jeugd- en Jongerenwerk
Coördinatie bsc 4-12 jr
Jongerenwerk 12+
Project Young Leaders i/d buurt
Sociaal cultureel werk,
CVI
Cursuswerk en werkgroepen
Ouderenwerk &
gezonde leefstijl voor ouderen

uren/week

26

12+6+20

8
26
26 +28
24
26
16
14
20+12+16+
24
24

Belangrijkste werkterreinen

De directie is belast met de dagelijkse
leiding van de organisatie. De adjunct
directeur heeft tevens taken in het sociaal cultureel- en opbouwwerk; zie hieronder
(Financieel)administratie v.d. diensten
en act. verwerking van gegevens, informatie verstrekking
Coördinatie
Coördinerend combinatiefunctionaris
Present jongerenwerk in Ouder-Amstel
Projectleider
Adjunct directeur/ondersteuning opbouw- en sociaal cultureelwerk, Volwassenen Educatie
Coördinatiepunt Vrijwillige inzet & Reintegratie; Cursussen, Soc. cult. Werk,
Websitebeheer & PR
Groepsactiviteiten voor (kwetsbare) ouderen, Co’s kamer & individuele dienstverlening
Gezonde leefstijl voor Ouderen

Coherente voert zowel de uitvoerende als de ondersteunende werkzaamheden op verschillende locaties in Ouder-Amstel uit. In Ouderkerk zijn in het Dienstencentrum het kantoor
en activiteiten gehuisvest, in de Bindelwijk een aantal cursussen en andere activiteiten. In
Duivendrecht zijn zowel het kantoor als de activiteiten in het Dorpshuis gehuisvest.
Buurthuis Waver wordt gehuurd van de gemeente. Het Buurthuis wordt, vanaf de opening
in 1978, vrijwel volledig door een groep vrijwilligers beheerd en geëxploiteerd. Coherente
ondersteunt waar gewenst en blijft eindverantwoordelijk.
Coherente gebruikt verschillende communicatiemiddelen om haar activiteiten en diensten
bekend te maken. Het “Seniorennieuws” bevat het tweemaandelijkse activiteitenaanbod en
informatie van het Rode Kruis, Zonnebloem, Mantelzorg en Meer, Zonnehuisgroep Amstelland en Coherente.
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Het “Seniorennieuws” werd thuisbezorgd bij 650 ouderen in Ouderkerk en 400 in Duivendrecht. Het Weekblad voor Ouder-Amstel, de website van Coherente, Sportief OuderAmstel en de digitale nieuwsbrief bieden actuele informatie. Voor de promotie van activiteiten worden persberichten, affiches en flyers gemaakt.
Daarnaast worden sociale media zoals Facebook of Instagram ingezet. Steeds wordt gekeken voor welke doelgroep, welk medium het meest geschikt is. Op de website staan ook 2
filmpjes over werkwijze van en vrijwillige inzet bij Coherente.

Coherente 2018 beknopt per werksoort
Jeugd- en jongerenwerk

A. Team Jeugd- en Jongerenwerk
In 2018 is een onderzoek door Noorda&Co naar het Jongerenwerk in Ouder-Amstel afgerond. Mede door het onderzoek zijn een aantal veranderingen doorgevoerd:
- Doorgaande lijn tussen jeugd en jongeren
- Team Jeugd- en Jongerenwerk gestart en een coördinator benoemd.
B. Coördinatie Combinatiefunctie 4-12 jaar
Dankzij de Rijksregeling Combinatiefuncties en de manier waarop deze in Ouder-Amstel is
ingevuld, is er bij Coherente veel aandacht voor sportieve en culturele activiteiten voor 412 jarigen. (De regeling is in Ouder-Amstel ook ingezet voor het bevorderen van een Gezonde Leefstijl voor Ouderen (zie de paragraaf 5.2) )
De samenwerking met scholen, lokale verenigingen en andere partners loopt goed. Er is
een uitgebreid, gevarieerd, goed bezocht én gewaardeerd programma in en buiten school
georganiseerd. Eind 2018 is gesproken in over uitbreiding van de coördinatie-uren bij Coherente, wat in 2019 gerealiseerd wordt.
C. Jongerenwerk 12- 18 (23) jaar
In 2018 is het nodige veranderd in het Jongerenwerk. Er is als vervolg op het onderzoek
een Actieplan Jeugd- en Jongerenwerk geformuleerd. Er is een nieuwe Jongerenwerker
aangetrokken. De speerpunten zijn Talentontwikkeling en Beleidsparticipatie, naast de reguliere taken op gebied van preventie, begeleiding etc.
De tweede helft van 2018 is gebruikt om nieuwe activiteiten
te ontwikkelen, nieuwe manieren te vinden om de jongeren
te ontmoeten en er is aan de promotie gewerkt.
D. Young Leaders in de buurt
In 2018 zijn we gaan deelnemen aan een landelijk project in
het kader van Maatschappelijke Diensttijd, Young Leaders in
de buurt. Hiervoor is een projectleider aangesteld bij Coherente, die onder het Team Jeugd- en Jongerenwerk valt.

Opbouwwerk, sociaal cultureel werk, werkgroepen, cursuswerk

In en vanuit deze brede werksoort zijn inwoners actief om een bijdrage te leveren aan leefbare en levendige kernen. Aanvullend op de één op één taalmaatjes werden -om nog beter aan de behoeften van anderstaligen tegemoet te komen- in 2018 drie groepsbijeenkomsten georganiseerd, twee groepen voorbereid en een beweeggroep voor anderstaligen
is van start gegaan.
Met CTO’70 badminton en volleybal zet Coherente zich in om de horecavoorziening in de
ontmoetingsruimte van het Dorpshuis in stand te houden. Hierbij leveren vrijwilligers vanuit
verschillende doelgroepen een bijdrage.
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Coördinatie Vrijwillige Inzet (CVI)
Het CVI heeft ook in 2018 circa 60 gesprekken gevoerd met potentiële vrijwilligers.
Daarnaast is weer bemiddeld in het kader van NLdoet en bij het maatschappelijk ondernemen voor bedrijven. Ook in 2018 zijn er re-integratiecliënten vanuit de gemeente gekoppeld aan plaatsaanbieders. Het aantal koppelingen voor maatjes is in 2018 gegroeid
naar 18.

Ouderenwerk

Het ouderenwerk heeft een breed pakket aan activiteiten en
diensten voor zelfstandig wonende senioren. Veel ‘jongere’
senioren zijn actief als vrijwilliger.
In de desbetreffende hoofdstukken vindt u over de verschillende werksoorten en onderwerpen meer informatie.
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2.1 Team Jeugd- en Jongerenwerk

In 2018 is het jaar van verandering voor het Jeugd- en Jongerenwerk. Het onderzoek naar
het Jongerenwerk in Ouder-Amstel is eind voorjaar 2018 gereed gekomen. Dit onderzoek
was uitbesteed aan een externe partij Noorda&Co. De reden om het onderzoek te laten
uitvoeren was dat na de sluiting van de beide jongerencentra in Ouder-Amstel in 2015
gezocht werd naar een werkbare manier om de jongeren te ontmoeten. Aangezien er geen
voortgezet onderwijs in Ouder-Amstel verdwenen de jongeren makkelijk uit beeld.
Mede naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is Coherente een andere koers gaan
varen. Samen met de gemeente heeft Coherente ingetekend op een landelijk project
“Verduurzaming Young Leaders in de Buurt” in het kader van Rijksbeleid inzake maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Door het vertrek van een Jongerenwerker naar een
baan elders ontstond vacatureruimte. Coherente heeft een “Actieplan Jongerenwerk Ouder
-Amstel” opgesteld, waarin talentontwikkeling en beleidsparticipatie speerpunten werden
voor het Jongerenwerk en waarin een doorgaande lijn werd geïntroduceerd tussen het
Jeugd- en Jongerenwerk.
Om dit te realiseren is het team Jeugd- en Jongerenwerk in samenstelling gewijzigd met
een eigen coördinator. Daarnaast heeft Coherente 2 nieuwe medewerkers aangetrokken
om dit team te versterken. Een Jongerenwerker voor 32 uur per week en een projectleider
Young Leaders voor 24 uur per week.
In dat opzicht is 2018 te beschouwen als een transitie-jaar, waarbij Coherent verwacht in
2019 te kunnen gaan oogsten.

2.2 Jeugdwerk sport en cultuur: coördinerende combinatiefunctie 4-12 jaar

Het combinatiewerk is sinds de start in 2014 in ontwikkeling geweest. De functie coördinator combinatiefunctie 4-12 jaar sport en cultuur is vanaf het begin hetzelfde geweest en
gevormd tot de spin in het web. Deze spin is de schakel tussen de scholen, sport- en culturele verenigingen.
Ook in 2018 is het gebleken dat het voor de verenigingen lastig blijft om in te zien welke
mogelijkheden de inzet van de combinatiefuncties heeft.
Na stimulering en begeleiding van de coördinator combinatiefuncties zijn er in 2018 op
projectbasis verschillende stimuleringsprojecten opgezet zoals het smashbaltoernooi, zanggroep Duivendrecht en het stoeien. Bij de opzet van deze projecten speelde de coördinator combinatiefunctionaris een
grote rol en is in 2018 gekeken naar een andere opzet.
Waarbij de rol van het combinatiewerk duidelijk wordt en de
sport- en culturele organisaties dit effectief kunnen gaan invullen.
In samenwerking met de basisscholen is er in 2018 zowel in
Ouderkerk aan de Amstel als in Duivendrecht een mooie
sportschoolkalender opgezet voor de leerlingen. Dit was de
eerste sportschoolkalender voor de basisscholen in Duivendrecht. In de kalender staan de clinics, toernooien als gezamenlijke activiteiten die tijdens schooltijd plaats vinden.
Daarnaast zijn er buiten schooltijd verschillende stimuleringsactiviteiten geweest in de vakanties en na schooltijd op cultureel- en sportgebied. Tijdens deze activiteiten kwam onder
andere schilderen, tekenen, kleien, stoeien, zingen, musical, lasergamen, slacklinen en
knutselen aan bod.
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Er stonden ook grotere activiteiten op het programma zoals de buitenspeeldag en de finale
van het schoolvoetbaltoernooi.
Afgelopen jaar is het volgende gerealiseerd buitenschooltijd.
Duivendrecht

Activiteiten

Ouderkerk aan de Amstel

16

Naschoolse of buitenschoolse activiteiten

6

7

Vakantie activiteiten
(zoals speel sportief, creatieve activiteit)

3

2.3 Jongerenwerk 12-23 jaar

In 2015 is het jongerenwerk overgegaan van het jongerenwerk op locatie naar het jongerenwerk zonder locatie. Deze wijziging zorgde voor een nieuwe manier van werken. Deze
nieuwe manier resulteerde niet tot het gewenste resultaat. In 2018 is het jongerenwerk in
Ouder-Amstel onder de loep genomen middels een uitgevoerd onderzoek door Noorda&Co. Met de input van dit onderzoek is in de tweede helft van 2018 een actieplan opgesteld om het jongerenwerk nieuw leven in te blazen. In de laatste maand van 2018 is er
een team jeugd- en jongerenwerk gevormd. Zij werken intensief samen om een doorgaande lijn te creëren van het jeugdwerk naar het jongerenwerk. Met dit nieuwe team is stichting
Coherente gestart met het jongerenwerk 2.0.
Het jongerenwerk in Ouder-Amstel richt zich op de (kwetsbare) jeugd tussen de 10 en 23
jaar. Hierbij is de focus op de leeftijdsgroep 12 tot en met 18 jaar. Binnen het jongerenwerk zijn er vijf pijlers waarop gericht wordt ingezet:
1. Het jongerenwerk is gericht op het stimuleren van talent- en competentieontwikkeling.
2. Het jongerenwerk als preventieve voorziening.
3. Het jongerenwerk als (brug)functie binnen de jeugdzorg.
4. Het jongerenwerk draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid.
5. Het jongerenwerk draagt bij aan het vormgeven van jongerenparticipatie.

Talent- en competentieontwikkeling (pijler 1) en jongerenparticipatie (pijler 5)
Het jongerenwerk zet zich in om jongeren te stimuleren in hun ontwikkeling, door hen mogelijkheden te bieden om individueel en/of in een groep positieve ervaringen op te doen.
In 2018 zijn er een aantal activiteiten geweest die bijdragen
aan deze pijlers. Een activiteit is het ‘Jongerenlab’, dit is een
platform waar jongeren de mogelijkheid krijgen om zichzelf
actief in te zetten voor hun omgeving. Jongeren komen zelf
met een idee of activiteiten en met ondersteuning van de jongerenwerkers gaan zij dit gezamenlijk opzetten.
Naar aanleiding van het Jongerenlab is de bandjesavond
opgezet, ook wel ‘de jongste nacht van Ouder-Amstel’.
De bandjesavond is een avond waarbij jongeren met hun
band een podium krijgen om op te treden in een café met
publiek. Deze geslaagde activiteit is in 2018 voor de eerste
keer georganiseerd in samenwerking met de jongeren zelf. Zowel de leden van de organisatie van de bandjesavond als de bandjes zelf werken in de voorbereiding en op de dag
zelf aan hun talent en competenties.

Het 16+ feest in Duivendrecht is een tweede initiatief wat ontstaan is in het Jongerenlab.
Dit feest draagt de naam Lauw en is uiteindelijk na veel overwegingen en gesprekken georganiseerd in de sportkantine van CTO’70. Het feest was een groot succes met een opkomst van ruim 100 jongeren en een avond die netjes zonder problemen is verlopen.
Waarschijnlijk gaat het feest in 2019 weer georganiseerd worden als er een geschikte locatie wordt gevonden.
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Daarnaast konden jongeren deelnemen aan een cursus weerbaarheid en zelfverdediging.
Ondanks de lage opkomst werd de cursus erg gewaardeerd door degene die hebben deelgenomen. Waarbij de ouders het ook zeer op prijs stelde dat dit gefaciliteerd werd voor de
jongeren.
Het hele jaar door kunnen jongeren contact opnemen met de jongerenwerkers om een
idee uit te werken binnen het Jongerenlab. Daarnaast werkt het jongerenwerk mee aan
een gezonde/zinvolle dagbesteding door sport en spel op straat, vakantieactiviteiten en
verschillende laagdrempelige activiteiten.
Het jongerenwerk als preventieve voorziening en als (brug)functie binnen de jeugdzorg
(pijler 2 & 3)
Het jongerenwerk levert een bijdrage aan preventie. Hiervoor wordt samengewerkt met Brijder Jeugd en Leerplicht. De focus ligt hierbij op informeren, voorlichten, adviseren en kleine problemen klein houden. Tijdens de voorlichtingen is er aandacht voor de vragen en
zorgen van zowel ouders als jongeren. Daarbij heeft het jongerenwerk ook een signalerende en toeleidende rol. Er wordt ingezet op het zo vroeg mogelijk signaleren van een hulpvraag of zorgbehoefte en een goede aansluiting tussen het jongerenwerk en de jeugdzorg.
Het jongerenwerk kan zowel voorafgaan aan, tijdens en na een traject een (aanvullende)
rol hebben. Deze rol is met name gericht op het versterken van talent- en competentieontwikkeling, participatie en ontmoeting.
Het jongerenwerk heeft in samenwerking met de Brijder stichting vier informatieavonden
georganiseerd. Twee avonden vonden plaats in Duivendrecht en de andere twee in Ouderkerk aan de Amstel. In de beide dorpskernen waren de ouders uitgenodigd voor informatie
over drank en drugs, hoe praat ik hierover met mijn kind, op welke signalen moet ik letten
en hoe licht ik mijn kind het beste in. De andere avond ging over mediawijsheid, de gevaren van gameverslaving, seksting en grooming, hoe toon ik interesse in wat mijn kind leuk
vindt, hoe licht ik mijn kind in over de gevaren die schuilen op het internet maar ook de
voordelen van social media en gamen. Helaas was er weinig tot geen interesse voor deze
avonden. Onderzocht wordt hoe deze avonden in de toekomst op een positieve manier
onder de aandacht gebracht kunnen worden zodat de drempel lager wordt om naar deze
informatieve avonden te komen.
Het jongerenwerk draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid (pijler 4)
Om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte gaan de jongerenwerkers de
straat op. Dit heet het ambulant werken en betekent dat de
jongerenwerkers daar zijn waar de jongeren zijn, namelijk
op straat, tijdens evenementen, maar ook online.
Het ambulant werk heeft twee doelen: het leggen van contacten met jongeren en het voorkomen van overlast.
Daarnaast bemiddelen de jongerenwerkers ook bij problemen tussen jongeren, buurtbewoners en/of winkeliers.
Elke week gaan de jongerenwerkers de straat op om contact
te leggen met de jongeren. Dit gebeurt op verschillende dagen en tijdstippen. Daarnaast
gaat het jongerenwerk ook af op eventuele “overlast” meldingen van buurtbewoners. Deze
meldingen worden op verschillende manieren ontvangen.
Het jongerenwerk spreekt buurtbewoners op straat, krijgt melding vanuit de gemeente en/
of handhaving of politie (waarmee het jongerenwerk een goede samenwerking heeft). En zij
krijgt informatie uit bepaalde Facebookpagina’s, waarbij veel buurtbewoners zijn aangesloten zoals onder andere “Ouderkerk onderneemt”.
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2.4. Young Leaders in de buurt

In 2018 is ingetekend op het landelijke project
“Verduurzaming Young Leaders in de buurt”. Eind augustus
2018 is bekend geworden dat dit project in het kader van
Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren gesubsidieerd zou
worden door het Rijk. Gezien de krappe tijdsplanning in het
project heeft Coherente een externe aangezocht om samen
met de Jongerenwerker alvast te starten met de werving van
potentiele Young Leaders in Ouder-Amstel.
Per 26 november 2018 is na externe werving de projectleider Young Leaders in de buurt gestart.
Het project heeft tot doel om jongeren te trainen om zelf activiteiten voor hun leeftijdgenoten te organiseren. Deze Jongeren hebben na de training een voortrekkersrol ten opzichte
van de andere jongeren in de gemeente. Na afronding van de training krijgen de Jongeren een certificaat en houden ze nog een half jaar recht op begeleiding door de projectleider. In de projectperiode worden 2 groepen van maximaal 15 Jongeren opgeleid. Daarnaast loopt een Train de Trainer programma, waaraan de Jongerenwerkers en jongeren
kunnen deelnemen. Alles met het doel om het project te verduurzamen, ook na afloop van
de projectperiode medio 2020.
Na veel inspanning van de projectleider (met behulp van de Jongerenwerkers) zijn 11 jongeren gevonden, die aan de training gaan deelnemen. In januari 2019 is de eerste training gestart.
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Onder de noemers cursuswerk, opbouwwerk, sociaal cultureel werk, werkgroepen en Volwassenen Educatie biedt Coherente een breed pakket aan activiteiten en diensten. Doel is
het stimuleren van de sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid.

3.1. Opbouw– en sociaal cultureelwerk

Opbouwwerk inspireert, ondersteunt en verbindt bewoners(groepen), met name waar het
gaat om initiatieven om leefbaarheid en participatie te verbeteren.
Burgerinitiatieven, buurtnetwerken en onderlinge steun worden gestimuleerd.
In de verschillende (werk)groepen leveren vrijwilligers op allerlei terreinen een bijdrage aan
levendige en leefbare dorpsgemeenschappen. Het aanbod loopt uiteen van 4 mei comités
en buurthuis de Waver, van exposities en Cultureel Contact, van de werkgroepen Openbare Ruimte en RO en V tot de vogel- en fotowerkgroep. De verschillende groepen hebben
ook in 2018 hun activiteiten voortgezet.
De werkgroep Openbare Ruimte (voorheen RBOVV) is met name actief in Duivendrecht en
richt zich op de openbare ruimte in brede zin. Het afgelopen jaar heeft de werkgroep zich
met de volgende onderwerpen bezig gehouden:
* Woonwijk Entrada
* Renovatie metrostation Van der Madeweg
* Renovatie Dorpsplein
* Zebrapad Telstarweg
* 15 km op woonerven
* Verbetering van de fiets-infrastructuur
* Scooteroverlast op de fietspaden
* Veilige school-thuisroutes
•
Verlichting in tunnels en viaducten * Groen beheerplan.
De werkgroep heeft veelvuldig contact met de gemeente en participeert in verschillende
werkgroepen van de gemeente. Contact met bewoners is er d.m.v. schouwen, oproepjes en
aanwezigheid bij festiviteiten. De werkgroep heeft een eigen
Jaarverslag uitgebracht in foldervorm.
De werkgroep RO&V (Ruimtelijke Ordening & Vervoer) in
Ouderkerk is eind van het jaar weer samengekomen om de
ontwikkelingen in Ouderkerk (met name het centrumplan)
nauwlettend te volgen.
Samen met de afdelingen Volleybal en Badminton van CTO
wordt de bar gerund in het Dorpshuis. Dit doet Coherente
met barmedewerkers op vrijwillige basis. De staf coördineert. De bar is acht dagdelen per week open onder leiding
van Coherente, twee dagdelen onder leiding van CTO en tijdens incidentele activiteiten.
Het afgelopen jaar was er een poule van ongeveer 15 vrijwilligers. De meeste vrijwilligers
staan één keer per week achter de bar. De vrijwilligersgroep is gevarieerd wat betreft achtergrond, cultuur en leeftijd. Dit is niet altijd vanzelfsprekend in het vrijwilligerswerk. De bar
fungeert tevens als leerwerkplek in het kader van Re-integratie vrijwilligerswerk. In 2018
hebben 5 deelnemers van dit CVI onderdeel vrijwilligerswerk achter de bar gedaan.
In Buurthuis Waver vinden verschillende activiteiten plaats: Meer Bewegen voor Ouderen
seniorenrestaurant, klaverjassen, hobbyclub voor kinderen, snertmiddag. Van de zaal wordt
gebruik gemaakt voor vergaderingen van verenigingen en de kerkdienst (1x 3 wkn). Het
buurthuis wordt vrijwel geheel geëxploiteerd door een groep vrijwilligers.
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De fotowerkgroep exposeert in Bindelwijk, Dienstencentrum en buurthuis Waver. In 2018
werd opnieuw geëxposeerd in het Gemeentehuis, met als thema “Natuur” en leverden zoals elk jaar- de foto voor de eindejaarsgroet.
De leden van de vogelwerkgroep beschermen al bijna 40 jaar in het wild levende vogels in
het gebied: Ouderkerk, Ouderkerkerplas, Polder De Toekomst en Klein Duivendrechtse
Polder. De groep, die uit ongeveer 20 enthousiaste leden bestaat, houdt zich bezig met
het verzorgen van nestkasten, weidevogelbescherming, de oeverzwaluwwand bij de Ouderkerkerplas, de kijkschuur bij het landje van Geijsel, gierzwaluwproject, vogeltellingen, lezingen en excursies.
De leden van de Jeu-de-Boulesgroep 't Eilandje in Duivendrecht hebben in 2018 weer met veel plezier gebruik gemaakt
van het speelveld aan Biesbosch. In maart hebben vrijwilligers
van Coherente en van de Rabobank samen met leden van de
club het veld speelklaar gemaakt tijdens de landelijke actie
NLdoet. Wekelijks wordt twee, vaak drie keer gespeeld,
daarnaast zijn er regelmatig toernooien geweest. Enkele leden van de club hebben een clinic voor de Lions in Ouderkerk aan de Amstel verzorgd.
Buurtdorp Ouderkerk is een goed voorbeeld van burgerinitiatief. Het motto is “ontmoeting en contact tussen mensen dichtbij’. Binnen Buurtdorp zijn een
wandel-, eet-en museumclub actief, er wordt regelmatig een borrel en netwerkbijeenkomst
georganiseerd. Zij hebben sinds 2016 een werkgroep ‘alternatieve woonvormen voor ouderen’.
4 Mei herdenkingen Duivendrecht en Ouderkerk
Het thema voor 2018 van het landelijk comité 4/5 mei was: “Verzet”. De 4 mei comités
hebben tijdens de bijeenkomsten aandacht geschonken aan dit thema. Het 4 mei Comité
In Duivendrecht organiseerde vanwege het 25-jarig bestaan extra activiteiten, zoals een
voorstelling voor schoolkinderen, een toneelvoorstelling en een expositie in het Dorpshuis,
met vergrote afdrukken van foto's van Duivendrecht tijdens de oorlog en de bevrijding. Tijdens de herdenking is muzikale medewerking verleend door Mieke van Loon (cello) en
Coosje Kempers (dwarsfluit). Leerlingen van de basisscholen droegen gedichten voor en
legden bloemen bij het monument.
In de Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel was tijdens de herdenking een ervaringsverhaal van Susan de Haan. Een verhaal over haar grootouders die getransporteerd werden
van Bergen-Belsen naar Palestina. Een uitwisseling van Joodse gevangenen voor Duitse
officieren.
Mira Tompson, Dario Trapani, Nils Ruijters en Emma Rozendaal verzorgde de muzikale
stukken met zang, gitaar, piano en dwarsfluit. Van de basisscholen werden 9 gedichten
voorgelezen, geschreven door kinderen uit groep 8. Na de herdenkingsbijeenkomst was er
gelegenheid om kaarten te sturen naar mensen in gevangenschap. Dit werd georganiseerd
door Amnesty International.
De werkgroep Cultureel Contact in Duivendrecht komt maandelijks bijeen om met elkaar
van gedachte te wisselen over Kunst en Cultuur. Zij verzorgt 4 keer per jaar verschillende
openbare thema bijeenkomsten. Meestal zijn dit fotopresentaties over verschillende landen.
De opkomst bij deze themabijeenkomsten is gemiddeld 30 bezoekers.
Voor ‘eerste hulp bij juridische vragen’ kunnen inwoners van Ouder-Amstel terecht bij de
vrijwillig juristen van de Rechtswinkel. Het spreekuur in Duivendrecht vond in 2018 tweemaal per maand plaats in het Dorpshuis.
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In Ouderkerk worden personen met vragen via het kantoor in contact gebracht met een
vrijwillige jurist. Deze werkwijze bevalt zowel juristen als cliënten goed.
Het afgelopen jaar is, naast tentoonstellingen met foto's van Duivendrecht in oorlogs- en
bevrijdingstijd en foto's van de intocht van Sinterklaas, werk van verschillende kunstenaars
geëxposeerd: Franci Stukart (Stukartieve kunst), de in 2017 overleden kunstenaars Ton
Albers, Riet Grijm en Micha de Ruwe en de kunstenaars Luc Houweling, Carla de Rooij en
Rob Wintershoven (groepsexpositie Duivendrechtse kunstenaars), Yolande van der Meulen
en Maritza Marbus (De schoonheid van het alledaagse), Mathilde de Vriese (Birds in
trees, boats at seas), Manola Sint Jago (Een tropische verrassing), Wies Israëls (Expositie)
en Jaap Broersma (Eyes).
Ook dit jaar heeft Coherente deel genomen aan het Cultuur Platform O-A.

3.2 Cursuswerk

Het Cursusbureau van Coherente biedt cursussen en workshops voor de inwoners van Ouder-Amstel, met als doel maatschappelijke participatie en onderlinge sociale contacten te
bevorderen, waardoor mensen zich prettig voelen in de woonomgeving, een sociaal netwerk kunnen opbouwen en – indien nodig – een beroep kunnen doen op een ander.
Naast ontmoeting en participatie zijn de cursussen gericht op bewegen, creativiteit, ontplooiing en zelfredzaamheid. Elk jaar meldt zich opnieuw een aantal nieuwe cursisten:
deelnemers die zich voor het eerst aanmelden voor een cursus bij Coherente, bij de start
van een nieuw seizoen of in de loop van het seizoen (instromers). Het aantal afmeldingen
is beperkt. Wanneer afnemende gezondheid de oorzaak van de afmelding is, denkt het
Cursusbureau graag mee over mogelijke alternatieven.
Docenten en het Cursusbureau hebben een signalerende functie: in het geval van
(langdurige) afwezigheid of uitval van deelnemers wordt gekeken naar mogelijke alternatieven.
Het cursusseizoen loopt van september tot en met juni. Er zijn cursussen en workshops op
verschillende locaties in Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. Een groot aantal cursussen
bestrijkt een heel seizoen (30-35 lessen), daarnaast zijn er
ook kortlopende cursussen (3-12 lessen). Bij het aanbod
wordt rekening gehouden met behoeften en trends.
In de eerste helft van 2018 heeft het Cursusbureau een flinke
uitdaging gehad aan het tot twee keer toe opnieuw invoeren
van cursussen en persoonsgegevens in de database, noodzakelijk als gevolg van schade door cybercriminaliteit. Hierdoor
vond de incasso aanzienlijk later plaats dan gebruikelijk, gelukkig was het aantal onterechte incasso’s nihil.
Nieuwe cursussen in het programma van 2018: Boetseren,
Illustreren en Tekenen en Indoor Bootcamp. Ook is een derde groep Stoelyoga gestart.
Voor een andere nieuwe yogacursus en een Naaicursus was onvoldoende belangstelling
om te kunnen starten.
In 2018 is een aantal materialen vervangen, ook kon nieuw materiaal worden aangeschaft, met name ten behoeve van de Yogalessen.
Een aantal cursussen startte met minder deelnemers dan het seizoen ervoor, dit aantal
groeide nog na de start van de cursussen. In de loop van het jaar hebben twee docenten
afscheid genomen, voor één van hen is uitstekende vervanging gevonden, de andere cursus is komen te vervallen.
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De wensen, behoeften en ideeën van cursisten en docenten en hun tevredenheid worden
door middel van bezoeken aan de cursussen en gesprekken met docenten en deelnemers
in kaart gebracht.
Het aantal unieke volwassen cursisten is als gevolg van de computerproblemen niet exact
te noemen, maar zal naar verwachting ongeveer gelijk zijn als het aantal in 2017 (toen:
534). Er zijn veel hechte groepen, waarin deelnemers (en docent) betrokken bij elkaar zijn
en ook buiten de cursus contact hebben en samen activiteiten ondernemen. In verschillende groepen is het seizoen weer afgesloten met een gezamenlijke activiteit, zoals een lunch
of een etentje.
Het cursusaanbod in het seizoen 2018-2019:
Conditietraining (2 groepen) - Creatief Atelier - Yoga (14 groepen) - Stoelyoga (3 groepen) - Fit for Life (2 groepen) - Gym met muziek - Histo Tour (2 korte cursussen) - Indoor
Bootcamp - Meer bewegen voor ouderen (6 groepen) - Pilates (2 groepen) - Tekenen en
schilderen (6 korte cursussen) - Smartlappenkoor - Stoelgymnastiek - Tai chi (4 korte cursussen) - Werelddansen.
Ook in 2018 bleek dat inwoners, na een eerste kennismaking als cursist, regelmatig de
stap van deelnemer naar vrijwilliger maken. Cursussen zijn daarmee voor Coherente ook
een belangrijke vindplaats voor (nieuwe) vrijwilligers. Daarnaast blijkt dat sommige nieuwe
inwoners van Ouder-Amstel cursussen bij Coherente gaan doen om een netwerk op te
bouwen in hun nieuwe woonplaats.
Vanuit het Cursusbureau is in 2018 frequent (administratieve en publicitaire) ondersteuning geboden aan de combinatiefunctionaris die activiteiten voor kinderen in de leeftijd
van 4-12 jaar organiseert. Ook vindt regelmatig afstemming plaats met het jongerenwerk
en het ouderenwerk.

Er is continue aandacht voor kwaliteit en tevredenheid, door regelmatig contact met deelnemers en docenten. Ook is er voortdurend aandacht voor het signaleren van nieuwe behoeften en bijpassend cursusaanbod.
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Coherente biedt diverse vormen van taalondersteuning aan inwoners van de gemeente
Ouder-Amstel. Wij richten ons hierbij vooral op anderstaligen, met taalgroepen en taalmaatjes. Ook is in 2018 in samenwerking met de Gemeente Ouder-Amstel het project
Taal voor Thuis gestart, voor ouders van kinderen uit taalarme gezinnen.
Eens in de zes weken overlegt Coherente met diverse andere organisaties (onder andere
Vluchtelingenwerk Nederland en de Gemeente Ouder-Amstel) om voor elke anderstalige
een passend taalaanbod en goede ondersteuning te vinden.

Taalgroepen

De twee taalgroepen die zijn opgezet in februari en mei 2017 zijn in 2018 voortgezet. De
lessen vinden plaats in het Dorpshuis in Duivendrecht, op dinsdag. De groepen worden elk
begeleid door twee vrijwilligers, de deelnemers van deze groepen zijn veelal vrouwen die
na langere tijd in Nederland nog niet genoeg Nederlands beheersen om een baan te kunnen vinden. Tijdens de lessen wordt onder andere gebruik gemaakt van lesmethodes van
Stichting Het Begint met Taal en Stichting Lezen & Schrijven. Daarnaast maken de deelnemers huiswerk en praten zij over allerhande zaken en problemen. De vrouwen krijgen in
deze groepen de kans om hun taalniveau te verbeteren, hun zelfvertrouwen te vergroten en
uit hun isolement te komen. Sommige dames volgen de taalles op nadrukkelijk verzoek van
de Gemeente Ouder-Amstel.
In juni 2018 is een derde taalgroep begonnen, deels met de deelnemers van de eerste
taalgroep uit 2016. De deelnemers van deze groep zijn vooral vrouwen die een ontheffing
hebben om de taal te leren. Zij zijn vaak wat ouder en getraumatiseerd. De groep heeft
dezelfde opzet (lesmateriaal, huiswerk, twee begeleiders) als de eerste twee taalgroepen.
Eind 2018 is begonnen met het plannen van een vierde taalgroep, dit keer gericht op mannelijke deelnemers. De mannen zijn meestal kort in Nederland en nog bezig met inburgeren. De lessen moeten hen daarbij ondersteunen en ze de kans geven meer Nederlands te
oefenen. Deze groep zal in januari 2019 starten, met één begeleider. In 2019 wordt naar
verwachting ook een taalgroep in Ouderkerk gestart.
De groepen volgen met regelmaat themalessen, bijvoorbeeld over de Gemeenteraadverkiezingen, Sinterklaas of Kerst. In november 2018 zijn de deelnemers op excursie geweest
naar het Koninklijk Paleis op de Dam, waar zij een speciaal op hen ingestelde rondleiding
kregen. Aan het eind van het ‘schooljaar’ (juli) kregen de deelnemers een certificaat voor
deelname uitgereikt.

SamenSpraak (één-op-één taalmaatjes)

Coherente begeleidt ook taalmaatjes. Dit zijn koppels van
een vrijwilliger (taalcoach) en een anderstalige die eens per
week afspreken om informeel het Nederlands te oefenen. De
anderstalige is meestal nog aan het inburgeren en heeft
daarom behoefte aan het oefenen met Nederlandstalige vrijwilliger. De taalmaatjes maken soms een uitstapje, bijvoorbeeld naar een museum. In maart 2018 zijn een taalcoach
en anderstalige samen met de coördinatoren van het taalmaatjesproject naar de Het Begint met Taaldag geweest.
Deze dag, ter ere van het tienjarig bestaan van Stichting Het Begint met Taal, zat vol interessante lezingen en workshops. Een van de hoogtepunten was de aanwezigheid van Koningin Maxima.
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Taal voor Thuis
In juli 2017 is besloten om te starten met het project Taal voor Thuis voor anderstaligen.
Het project is bedoeld voor ouders van kinderen in taalarme gezinnen, en heeft als doel
de ouders meer te betrekken en beter te laten helpen bij de taalontwikkeling van hun kind.
Het materiaal voor Taal voor Thuis is afkomstig van de Stichting Lezen & Schrijven. In Ouder-Amstel is het project een samenwerking tussen deze stichting, de Gemeente OuderAmstel, de kinderopvang en basisscholen in Duivendrecht, en Coherente.
De pilot van dit project richtte zich op ouders van kinderen van twee tot en met vijf jaar uit
Duivendrecht. Onder leiding van een docent van Coherente en een vrijwilliger volgden de
deelnemers negen weken lang lessen, waarin zij spelletjes leerden spelen en leerden voorlezen, maar ook informatie kregen over regels en angsten bij kinderen.
In de laatste les (december 2018) kregen zij onder toeziend oog van Wethouder Marianne
van der Weele een certificaat voor deelname uitgereikt. In 2019 krijgt dit project vervolg,
dit maal voor ouders van kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
Voor vrijwilligers
Alle taalvrijwilligers, van de groepen en SamenSpraak, worden begeleid door Coherente,
en kunnen met al hun vragen of problemen terecht bij de coördinatoren. Coherente werkt
samen met de Stichting Lezen & Schrijven en de Stichting Het Begint met Taal. Via deze
stichtingen is lesmateriaal beschikbaar (onder andere SpreekTaal, Succes!). De vrijwilligers
kunnen dit materiaal gebruiken tijdens hun bijeenkomsten. Daarnaast kunnen de vrijwilligers via Stichting Het Begint met Taal zelfstandig online trainingen volgen.
In het najaar van 2018 is een bibliotheek voor taalmaatjes opgezet, waar vrijwilligers leesboeken op maat kunnen vinden om door te nemen met ‘hun’ anderstalige. Maandelijks
verschijnt ook de Nieuwsbrief voor Taalcoaches. Hierin wordt verwezen naar relevante
nieuwsberichten en erin staan ook tips voor uitjes en oefeningen die de taalmaatjes samen
kunnen doen.
De taalvrijwilligers konden in 2018 twee bijeenkomsten bijwonen. In april 2018 werden
onder leiding van een trainer van de Stichting Lezen & Schrijven diverse vraagstukken omtrent taalcoaching behandeld. In november vond een
“praktische informatieavond” plaats, waar de taalcoaches
meer inzicht kregen in het traject dat hun taalmaatje doorloopt vanaf aankomst in de gemeente. Op deze avond waren
diverse partijen aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden: Vluchtelingenwerk Nederland, de Gemeente
Ouder-Amstel en MatcheZ. De laatste verzorgt op verzoek
van de gemeente werktrajecten voor anderstaligen.
In juni 2018 werd het jaarlijkse zomerfeest gevierd, waarbij
taalcoaches en anderstaligen samen eten en Nederlandse
spelletjes spelen.
Meer bewegen voor anderstaligen
Naast de taalprojecten is er in het najaar van 2018 een groep gestart Meer bewegen voor
anderstalige vrouwen gestart. Veel vrouwen willen wel bewegen, maar beheersen de taal
niet om te snappen wat ze moeten doen. De nadruk ligt op taal van deze groep.
In cijfers:
SamenSpraak anderstaligen: 28 deelnemers - 26 vrijwilligers
3 Taalgroepen: 20 deelnemers - 4 begeleiders
Taal voor Thuis: 7 deelnemers - 2 begeleiders
Meer Bewegen voor anderstaligen: 10 deelnemers - 1 begeleidster.
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5.1 Coördinatiepunt Vrijwillige Inzet (CVI)
Ter ondersteuning en stimulering van het vrijwilligerswerk in Ouder-Amstel heeft Coherente
het ‘Coördinatiepunt Vrijwillige Inzet’ (CVI) .
Het CVI heeft en onderhoudt een breed netwerk aan vrijwilligersorganisaties die actief zijn
in welzijn, zorg, sport, cultuur, natuur (behoud) en veiligheid. Wij bieden lokale verenigingen en organisaties ondersteuning in de vorm van bemiddeling van vrijwilligers, promotie,
verenigingsondersteuning en deskundigheidsbevordering.
Het CVI promoot vrijwillige inzet middels de Coherente website, de vrijwilligersvacaturebank, de nieuwsbrief naar organisaties en de maandelijkse rubriek “vrijwilligerswerk onder
de loep”, waar elke maand een vrijwilliger(sorganisatie) wordt uitgelicht en maandelijks informatie m.b.t. vrijwilligerswerk wordt verstrekt.
In 2018 is het aantal adviesgesprekken met potentiële vrijwilligers stabiel gebleven op ca.
60 stuks.
Coherente organiseert workshops en korte cursussen, toegankelijk voor alle vrijwilligers in
Ouder-Amstel. Het aanbod wordt ontwikkeld o.a. op basis van de vragen vanuit verenigingen en vrijwilligersorganisaties. In 2018 zijn de volgende cursussen aangeboden: * Vrijwilligersmanagement * Reanimatietrainingen beginners en herhaling * Instructie Verantwoord
Alcoholschenken (IVA) * Fysiek begeleiden van ouderen. Er hebben circa 50 mensen aan
meegedaan.
NLdoet genereert elk jaar (landelijke) aandacht en publiciteit voor vrijwillige inzet. Ook in
2018 werd er lokaal invulling aan gegeven. In Ouder-Amstel ging het om 4 projecten,
waarvoor circa 50 vrijwilligers zijn ingezet.
In 2018 heeft het CVI weer bemiddeld in maatschappelijk ondernemen voor bedrijven. The
Nielsen company heeft in totaal meer dan 30 vrijwilligers ingezet bij 4 verschillende vrijwilligersorganisaties. AON heeft met 20 man een dag vrijwilligerswerk bij Coherente gedaan
en de Rabobank deed mee met NLdoet bij de Jeu de Boulesclub.
In 2018 zijn er bij Coherente geen maatschappelijke stages door middelbare scholieren
gelopen.
Re-integratie
De gemeente Ouder-Amstel vindt het belangrijk begeleiding en ondersteuning te bieden
aan diegenen die (nog) niet in aanmerking komen voor betaalde arbeid of werk met behoud van uitkering. Het gaat om participatie, meedoen, door vrijwillige inzet.
Het CVI heeft een bemiddelings- en begeleidingsfunctie, gericht op het vinden van een passende, op re-integratie gerichte, vrijwilligersplaats voor de daarvoor in aanmerking komende personen. Uitgangspunt hierbij is de cliënt, de inzet is gericht op ‘maatwerk’.
De consulenten van de gemeente, het CVI en diverse (vrijwilligers) organisaties in OuderAmstel (en eventueel nabij liggende gemeenten) werken hierbij samen op basis van goed
contact, zorgvuldige afstemming en heldere rolverdeling.
Zowel de cliënt als de plaatsaanbieder wordt ondersteund dan wel begeleid door de coördinator CVI. Het doel is de cliënt een prettige vrijwilligersplek te geven die hij kan en wil
behouden en te komen tot een goede invulling van de vrijwilligersplek voor de plaatsaanbieder. Jaarlijks worden er maximaal 15 re-integratiecliënten simultaan bemiddeld. Het feitelijke gemiddelde lag op 12 à 13. De gemeente had niet meer passende kandidaten beschikbaar.
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Door het aantrekken van de arbeidsmarkt ervaren we dat er meer mensen doorstromen
naar betaald werk, waardoor er minder kandidaten zijn voor de re-integratietrajecten.
Het CVI heeft als taken
* Bemiddelen, begeleiden en ondersteunen van re-integratie cliënten;
* Onderhouden van contacten met gemeentelijke consulenten, verzorgen rapportages;
* Opbouwen en onderhouden van een netwerk van contactpersonen bij relevante
(vrijwilligers) organisaties in (en in 2de instantie nabij) Ouder-Amstel;
* Opbouwen van een selectie van speciaal ingerichte vrijwilligersplaatsen.
Ook in 2018 is er op vrijdag bij Coherente een werkplek georganiseerd waar PR en ander
kantoorwerk wordt uitgevoerd. De vrijwilligers worden begeleid door de medewerker CVI.
Hieraan namen in totaal 5 mensen deel.
5.2 Maatjes
Maatjes zijn vrijwilligers die ondersteuning bieden aan een oudere of volwassene met een
(lichte) beperking. Het gaat hierbij om structurele en langdurige hulp. De aanzet kan een
praktische vraag zijn, zoals hulp met boodschappen of vervoer, ter bevordering van de
zelfredzaamheid. Het kan ook om sociaal contact gaan, zoals wandelen, koffie drinken of
samen naar activiteiten. Onderliggend staat altijd bestrijding van eenzaamheid en bevordering van maatschappelijke deelname centraal.
Maatjes vragen via Coherente een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan. In 2018 is de
lokale samenwerking van maatjeswerk voortgezet. Aanbieders van maatjeswerk zoals
Mantelzorg & Meer, Zonnebloem, de Urbanuskerk en Coherente wisselen hulpvragen uit.
Meerdere huisartsen en andere eerstelijnszorg hebben hulpvragen bij ons neergelegd.
Het aantal koppelingen van maatjes is in 2018 uitgebreid. Totaal zijn er 18 koppelingen
geweest
5.3. Buurthulp
De vrijwilligers van Buurthulp voor Elkaar staan klaar voor inwoners die vanwege een fysieke beperking wat hulp kunnen gebruiken bij praktische zaken. Het gaat dan om eenmalige
klusjes en diensten. Denk hierbij aan tuinhulp, begeleiding naar het ziekenhuis, hulp bij de
pc en vervoer. De hulpvragende neemt contact op met de ouderenwerker van Coherente,
die vervolgens een vrijwilliger inzet.
De Belklus levert evenals als Coherente klus- en tuindiensten. Per aanvraag wordt gekeken
bij welke instantie de vraag het best terecht kan. Wanneer wenselijk wordt doorverwezen of
overgedragen naar de ander.
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De centrale doelstelling van het ouderenwerk is het leveren van een bijdrage aan het zo
lang mogelijk zelfstandig wonen en functioneren van ouderen. Het voorkomen van
(maatschappelijk) isolement is daarbij een belangrijk element. Coherente organiseert zowel
laagdrempelige groepsactiviteiten als individuele dienstverlening. De staf heeft een ondersteunende en begeleidende rol. Vrijwilligers zijn cruciaal bij de uitvoering.
6.1. Groepsactiviteiten
Zowel in het Dienstencentrum als het Dorpshuis is een breed aanbod van veelal wekelijkse,
laagdrempelige groepsactiviteiten. Deze zijn gericht op participatie, het voorkomen van
isolement, het bieden van structuur en het bevorderen van een gezonde levensstijl/
welbevinden. Het betreft bv. samen eten, koersbal, klaverjassen, rolstoelwandelen of Co’s
kamer.
Naast de wekelijkse activiteiten biedt Coherente wisselende,
eenmalige activiteiten aan in de vorm van voorlichting, educatie, (re)creatief en cultureel aanbod. Soms zijn deze in de
eigen accommodatie, soms buiten de deur. Per maand worden 2-3 van dit soort activiteiten aangeboden.
In 2018 kwam, via het GVO, de behoefte aan verliesbegeleiding aan het licht. In samenwerking met De Urbanusparochie
en In de Ontmoeting heeft Coherente hier een voorlichtingsreeks voor georganiseerd. Deze is eind 2018 gestart met een
voorlichtingsmiddag over Uitvaart en Erfenis. Er was veel interesse voor. In 2019 wordt het onderwerp verdiept met vijf bijeenkomsten over verlies en
rouwen.
Er is wekelijks een maaltijd geserveerd in het Dienstencentrum aan zo’n 13 senioren bij het
seniorenrestaurant. Maandelijks schoven er 24 gasten aan in het Dorpshuis, 55 in het
Dienstencentrum en 20 in de Waver tijdens het Samen Eten. In april hebben 50 senioren
genoten van een Paaslunch. In december zijn op beide locaties feestelijke Kerstdiners georganiseerd, waarbij vrijwilligers de maaltijden verzorgden. In het Dienstencentrum 65 gasten en in het Dorpshuis 80 gasten.
In 2018 werden met de groepsactiviteiten in totaal ruim 300 verschillende personen bereikt, dit zijn overwegend 75+ senioren.
In juli en augustus zijn diverse zomeractiviteiten georganiseerd, in samenwerking met de
Zonnebloem en het Rode Kruis. Ook buurtdorp Ouderkerk is betrokken geweest bij de
High Tea met live muziek. Op het programma stond verder: een midgetgolftoernooi, een
bezoek aan de orchideeënhoeve, het optreden van jazzband Dixy Swing Combo, een bezoek aan het Glasmuseum in Leerdam, de pannenkoekenboot, een lezing ‘Fietsen naar
een bakkie koffie’, bloemschikken en een bezoek aan de Nederlandse bank.
Er hebben 179 unieke deelnemers aan één of meer activiteiten mee gedaan.
In Co’s Kamer ontmoeten kwetsbare, zelfstandig wonende, senioren elkaar en beleven ze
een gezellige ochtend. De gasten hebben te maken met geheugenklachten, GGZ problematiek, eenzaamheid, fysieke aandoeningen of een combinatie hiervan.
Er wordt samen koffie gedronken, gewandeld, een spelletje gespeeld, gezongen, bewogen
en geknutseld. Tussen de middag wordt gezamenlijk een verse en smakelijke lunch klaargemaakt en gegeten. Vrijwilligers spelen tijdens deze ochtend een grote rol.
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Een deel van de vrijwilligers heeft afstand tot de arbeidsmarkt en/of behoefte aan structuur
en een zinvolle daginvulling.
De activiteitenbegeleiders van Coherente zijn verantwoordelijk voor de contacten met gasten, mantelzorgers en professionals, de werving en begeleiding van de vrijwilligers, de
programmering en uitvoering van de activiteiten.
Co’s kamer voorziet in een behoefte, het aantal deelnemers is gestegen ten opzichte van
2017.
In totaal waren er – door het jaar heen- 84 (2017: 50) unieke gasten en 36 (2017: 44)
vrijwilligers betrokken bij Co’s kamer. In Ouderkerk zijn er 54 (unieke) gasten en 26 vrijwilligers. In Duivendrecht nemen 30 personen deel en 10 vrijwilligers.
Het vervoer van en naar activiteiten, waaronder Co’s kamer, is grotendeels door het
WMO-vervoer opgenomen, onder andere door een te kort in het aantal vrijwillige chauffeurs.
Naast de activiteiten voor senioren, werd er ook deelgenomen aan de cursussen van Coherente. Enkele cursussen worden specifiek voor ouderen aangeboden (o.a. Meer bewegen voor Ouderen, volksdansen, creatief atelier).

6.2 Individuele dienstverlening

Het brede pakket van individuele diensten werd in 2018 gecontinueerd. Het gaat om de
inzet van de ouderenadviseur, belastingspreekuur, buurthulp Voor Elkaar inclusief bemiddeling maatjes. Er zijn in totaal meer dan 300 individuele hulpvragen behandeld.
In 2018 werden circa 400 uitnodigingen verstuurd voor een preventief huisbezoek. Totaal
zijn er 84 huisbezoeken afgelegd.
Het doel van het huisbezoek is informeren over lokale voorzieningen, contact leggen, signaleren zorgwekkende omstandigheden achter de voordeur en doorverwijzen naar ouderenadviseur of andere hulpinstanties. De bezochte senioren stellen – om verschillende
redenen- het huisbezoek zeer op prijs.
In 2018 is de samenwerking met lokale partners voortgezet. In Ouderkerk en Duivendrecht wordt regelmatig vergaderd met het Rode Kruis, Zonnebloem, de kerken, Zonnehuisgroep (de Reijger, Theresia), Adviesraad Sociaal Domein en Mantelzorg & Meer. Coherente zit deze vergaderingen voor (GVO). In 2018 is de gemeente vast lid van het GVO
geworden.
Ook de samenwerking met de eerstelijns hulpverleners is voortgezet. Zij verwijzen regelmatig cliënten door naar Coherente of zetten de hulpvragen zelf bij ons uit. Naast het eerstelijnsoverleg van Ouderkerk met Aemstelwijk, de Thuiszorginstanties en Participe, bestaat er in Duivendrecht nu het KOD, Kwetsbare Ouderen Duivendrecht. Zij komen vier
maal per jaar bijeen om bepaalde cliënten te bespreken.
Om een grotere doelgroep senioren te bereiken in OuderAmstel is de samenwerking met de Riki Stichting voortgezet.
Naast de jaarlijkse Paas- en Kerstactie, zijn er meer activiteiten tot stand gekomen. Samen met leerlingen van ’t Kofschip
hebben senioren genoten van een gezellige ochtend met bingo en actief aan tafel. En is er bij grand café de Banq voor
ruim 200 senioren een lunch mogelijk gemaakt. Verder heeft
in de herfstvakantie de activiteit ‘Jong portretteert oud’
plaatsgevonden, waarbij ruim 30 kinderen senioren hebben
nageschilderd.
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6.3 Gezonde Leefstijl voor Ouderen
De overheid ziet graag dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daarbij is
het van belang dat mensen zich veilig voelen en dat zij zo lang mogelijk actief, gezond,
vitaal, zelfredzaam en mobiel blijven. Om de inwoners van Ouder-Amstel (55+) te activeren en hierin te ondersteunen zijn combinatiefunctionarissen Gezonde Leefstijl voor Ouderen (GLvO) actief.
De combinatiefunctionarissen signaleren, informeren, denken mee, bieden sportieve, preventieve en informatieve activiteiten en schakelen desgewenst collega-professionals in. De
combinatiefunctionarissen werken nauw samen met verenigingen en organisaties in de gemeente en in de regio. Ook is er intensief contact met collega’s van het ouderenwerk en
het cursusbureau.
Een overzicht van de activiteiten die in 2018 wekelijks plaats hebben gevonden:
* Rollatorwandelen, wekelijkse wandeling vanuit het Dienstencentrum, onder begeleiding
van vrijwilligers, ca. 10 deelnemers
* Darten mannen, wekelijkse training in het Dorpshuis, Duivendrecht, ca. 12 deelnemers
* Darten vrouwen, wekelijkse training in het Dorpshuis, Duivendrecht, ca. 7 deelnemers
* Beweegtuin, wekelijkse training in de buitenlucht, Ouderkerk, ca. 11 deelnemers
* Jeu de Boules, 2 à 3 keer per week op het speelveld in Duivendrecht, ca. 23 deelnemers.
Naast de wekelijks terugkerende activiteiten zijn er ook activiteiten die incidenteel worden
aangeboden, meestal in samenwerking met andere (lokale) partijen.
Zwemgroep Ouderkerk: maandelijks zwemt een groep van 16-20 senioren in het zwembad van het Friendship Sports Centre in Amsterdam. Dit wordt mogelijk gemaakt door de
Riki Stichting. In totaal zijn er ruim 50 mensen die om toerbeurt mee gaan, van wie de
meesten anders niet (meer) de mogelijkheid hebben om een zwembad te bezoeken. De
warme temperatuur is een groot voordeel voor ouderen met gewrichtsklachten, maar ook
de instapmogelijkheden en de aangepaste diepte maken het mogelijk dat ouderen kunnen
zwemmen in het sportcentrum. Een instructrice biedt oefeningen. De senioren genieten
enorm van deze activiteit!
Training Fysieke en Mentale weerbaarheid 55+: in 2018 is deze training 3 keer verzorgd
door David Chung van Stichting Special Needs Nederland. De inhoud van de training
wordt enorm gewaardeerd door de deelnemers, ca. 7 per training. Zij voelen zich zekerder, sterker en weerbaarder na het bijwonen van de 3 bijeenkomsten. In januari heeft een aantal van de deelnemers
aan de eerste training (in 2017) meegewerkt aan het maken
van foto- en filmopnamen ten behoeve van promotiemateriaal voor de Stichting.
Training Valpreventie: in 2018 was er 2 keer een training
Valpreventie, verzorgd door fysiotherapeuten uit Duivendrecht (Fysiotherapie Duivendrecht) en Ouderkerk aan de Amstel (Spits Fysio). De training bestaat uit 2 bijeenkomsten,
met informatie en oefeningen om vallen te voorkomen. De
trainingen zijn bijgewoond door gemiddeld 10 inwoners van
Ouder-Amstel. Tijdens de Nationale Valpreventieweek in oktober is er extra aandacht besteed aan Valpreventie in de groep van de Beweegtuin en in de vijf groepen van Co’s kamer. Daarnaast zijn er in Duivendrecht en Ouderkerk extra activiteiten georganiseerd,
waaraan in totaal ca. 40 mensen hebben deelgenomen. De brochure ‘Vallen – Sta er
even bij stil’ is geactualiseerd en opnieuw gedrukt en verspreid.
Wandeltochten: in Ouderkerk is in samenwerking met Fitaal een wandeltocht georganiseerd, in Duivendrecht is in samenwerking met de wandelgroep Duivendrecht een snertwandeling georganiseerd. De wandelingen waren een mooie gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en samen sportief en actief te zijn. In totaal kwamen ca. 60 mensen in de benen.
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Deelname aan de landelijke Rollatorloop in het Olympisch
Stadion in Amsterdam door ca. 20 wandelaars en vrijwilligers. Halverwege de loop werd het evenement gestaakt vanwege de barre weersomstandigheden, desondanks was het
geslaagd.
Deelname aan het landelijke programma Doortrappen
(Ouder-Amstel is één van de pilotgemeenten), met actieve
participatie van de combinatiefunctionaris en een fietsvoorlichtingsbijeenkomst, georganiseerd door Coherente in samenwerking met ‘Doortrappen’. Voor de bijeenkomst was
niet veel animo, maar de aanwezigen waardeerden de middag wel.
Zeilclinic: op de Ouderkerkerplas is in samenwerking met WVOP een zeilclinis, speciaal
voor senioren georganiseerd. Er waren 11 deelnemers. Het was een heel leuke – voor
sommige deelnemers eerste - kennismaking met de watersport.
Tijdens de dagdelen waarop de griepprik is toegediend in de apotheek (Duivendrecht) en
in het Dienstencentrum (Ouderkerk) was Coherente vertegenwoordigd met een informatiestand, om de mensen te informeren over de dienstverlening en de activiteiten van Coherente op het gebied van een actieve en gezonde leefstijl.
Coherente kijkt terug op een mooi jaar met gevarieerde activiteiten en continue aandacht
voor preventie en activering van de 55+’ers in Ouder-Amstel in goede samenwerking met
andere partijen. Coherente verwacht dit in 2019 voort te zetten en uit te breiden.
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B aten

2018

B egr o ti ng 2018

2017

Subsidie gemeente Ouder-Amstel

€ 704.706 €

Sponsoring

€

Activiteiten

€ 121.449 €

Baropbrengst

€

40.246 €

32.500 €

40.942

Verhuur

€

8.237 €

13.000 €

8.854

8.110 €

29.407

Overige baten

1.129 €

9.412 €

723.517 € 666.990
- €

638

111.690 € 115.610

€ 885.179 €

888.817 € 862.441

Personeelskosten

€ 553.916 €

582.789 € 545.397

Huisvestingkosten

€

62.851 €

Organisatiekosten

€

59.003 €

Activiteitenkosten

€ 167.246 €

Bar en keuken

€

Las ten

27.137 €

€ 870.153 €

Sal do vo o r fi nanci ël e baten en l as ten

€

15.026

Rentebaten

€
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Sal do van s taat van baten en l as ten

€

15.045

62.600 €

79.731

48.563 €

69.069

172.265 € 158.316
22.600 €

25.569

888.817 € 878.082

€ (15.641)
€

66

€ (15.575)

B es temmi ng s al do van baten en l as ten

Overige reserve
Toevoeging subsidiereserve

-16532

Bestemmingsreserve
Onttrekking reservering huisvesting

-

Toevoeging reservering waver AED

-720

7557

Bestemmingsfonds
Toevoeging reservering buurtdorp

-1000

Onttrekking reservering ouderenwerk
€

3207

€

8.018

-

€

-
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