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Met genoegen leggen wij u hierbij het Jaarverslag van Coherente over 2016 voor. 

‘Coherente’, dat is in één woord onze missie. Wie het woord ‘coherent’ opzoekt in het 

woordenboek  ziet als omschrijving: ‘samenhangend’. En via Google  komen daar woor-

den bij als ‘doortimmerd’, ‘logisch’ en ‘steekhoudend’. Deze begrippen zijn allemaal van 

toepassing. Onze missie is om bij te dragen aan het leggen en onderhouden van verbin-

dingen in de samenleving van Ouder-Amstel. Verbindingen tussen inwoners: oud en jong, 

van alle opleidingsniveaus, alle inkomensgroepen, alle soorten van werk of werkloos, 

vaardig in de taal of niet. Want alleen in de verbinding met elkaar krijgen we zicht op de 

ander én op ons zelf: dwars door oordelen en  vooroordelen heen. Coherente werkt 

daarbij volgens gestructureerde,  doortimmerde, en logische, beproefde methode. En het 

moet steek-houden, niet eenmalig, maar met continuïteit. Wij  zijn ook innovatief, steeds 

op zoek naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe deelnemers en nieuwe vormen. 

Met de meer dan 200 vrijwilligers en een professionele staf van 11,5 fte hebben we ook 

in 2016 deze missie weer in praktijk gebracht en daarbij net als in vorige jaren weer over-

wegend goede resultaten bereikt. In het jaarverslag ziet u die continuïteit met vorige jaren. 

Maar 2016 was ook een jaar van verandering: 

We publiceerden ons Ondernemingsplan 2016-2020, met daarin drie hoofdmotieven: 

* Verbindingen leggen en meedoen 

* Betrokken en dichtbij  

  * Samenredzaamheid. 

Dit plan biedt de kaders voor onze vernieuwing in de komende jaren. Niet alleen nu, 

maar ook straks moeten we immers niet alleen de dingen goed doen, maar ook de goe-

de dingen doen, passend bij de veranderende Ouder-Amstelse samenleving. 

Het Zorgadviespunt (ZAP) werd per 1 januari 2017 in goede afstemming overgedragen 

aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie DUO+. Tien jaar lang verzorgde Coherente op 

verzoek van de gemeente deze laagdrempelige voorziening waar inwoners van Ouder-

Amstel terecht kunnen voor informatie, advies en toegang tot individuele WMO en Jeugd-

wet voorzieningen. Wij zullen er natuurlijk alles aan doen om de korte lijnen tussen ZAP 

en onze andere medewerkers in stand te laten en daarmee te  borgen dat kwetsbare men-

sen snel en effectief geholpen worden. 

Een derde belangrijke verandering is dat het bestuur van onze stichting is gewijzigd. We 

hebben Jack Brits en Ellie van den Hazelkamp als bestuursleden mogen begroeten. Per 

eind 2016 zijn bestuurslid Henk-Peter Blok en voorzitter Paul van Kampen afgetreden om-

dat zij aan het einde van hun statutair bepaalde bestuursperiode waren gekomen. Ik wil 

graag deze gelegenheid gebruiken om, mede namens de andere bestuursleden, hen har-

telijk dank te zeggen voor hun grote inzet over vele jaren. 

Coherente staat er goed voor. Het bestuur wil graag zijn waardering uitspreken voor de 

betrokkenheid en inzet van directie, medewerkers en vrijwilligers om dit te bereiken. Tege-

lijk liggen er forse uitdagingen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat we ook in de komende 

jaren een goede bijdrage kunnen blijven leveren aan het welzijn van de inwoners van Ou-

der-Amstel. We zijn en blijven daarvoor graag in gesprek met de gemeente, de organisa-

ties en de inwoners die aan dit doel willen bijdragen. 

Namens het bestuur, 

Nanko Boerma, voorzitter. 
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Coherente is de organisatie voor lokaal welzijnswerk in Ouder-Amstel.   

Wij stimuleren 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 ont-
wikkeling,  zowel individueel als groepsgewijs. Wij bevorderen dat jong en oud zelf keu-
zes maakt en verantwoordelijkheid neemt, elkaar steunt en een bijdrage levert aan  de 
lokale samenleving. Het gaat om meetellen (erbij horen), meedoen (participeren) 
en meemaken (vormgeven). 

We dragen bij aan zelfstandigheid, zelf- en samenredzaamheid. "Kennen en gekend 
worden" draagt hieraan bij, daarom maken wij ontmoeting, ontspanning en ontplooiing 
mogelijk.   

De werkwijze van Coherente kenmerkt zich door betrokkenheid, nabijheid, respect en 
integriteit. Coherente werkt samen met vrijwilligers en met andere organisaties die zich 
eveneens inzetten voor het welzijn van mensen. 

Coherente levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de gemeentelijke be-
leidsdoelstellingen in het sociale domein. Zij adviseert de gemeente op basis van gesig-
naleerde behoefte. De gemeente is tevens opdrachtgever en Coherente opdrachtnemer 
in de uitvoeringspraktijk. Er is een goed partnerschap, waarbij vertrouwen en betrouw-
baarheid van essentieel belang zijn.  

In 2015 gingen in het kader van Wmo, Jeugd- en participatiewet veel taken en verant-
woordelijkheden, met een forse bezuinigingsopdracht, over van het Rijk naar de ge-
meenten. Gezocht wordt naar mogelijkheden om  (duurdere) individuele voorzieningen 
te verschuiven naar (minder dure) voorliggende, meer collectieve voorzieningen. 

Coherente spant zich in om op passende wijze invulling te geven aan (nieuwe)
beleidskaders, om algemeen beleid te vertalen naar lokale activiteiten en diensten, inte-
graal te werken en verbindingen te leggen. De visie van Coherente op haar rol en ambi-
ties is vastgelegd het ondernemingsplan 2016-2020. Hierin staat centraal :  
* Verbindingen leggen en meedoen 
* Betrokken en dichtbij 
* Samen redzaamheid. 

 

 

Het brede pakket van activiteiten, diensten, werkgroep activiteiten en inwonersinitiatieven 
dat in de loop van de tijd tot stand gekomen is werd in 2016 voortgezet. Veel inwoners 
van Ouder-Amstel nemen deel aan een activiteit, cursus, werkgroep en/of zetten zich in 
als vrijwilliger.  

Initiatieven die in 2014/2015 van start gingen, kregen in 2016 een vervolg. 

Het nieuwe Dorpshuis ontwikkelt zich, met door 
(vrijwilligers van) CTO en Coherente geëx ploiteer-
de horeca, tot een levendig ontmoetings-centrum. 
De activiteiten voor senioren in Duivendrecht  kre-
gen een impuls, die tot meer bezoekers en meer 
vrijwilligers geleid heeft. In beide kernen ging een 
2de groep van Co´s kamer van start. De start van 
de 2de groep in Duivendrecht werd versneld door 
de sluiting van de voorzieningen in verzorgingshuis 
t Reijgersbosch. Aan het einde van 2016 kende de gemeente een aanvullende subsidie 
toe, waarmee in 2017 vijf groepen gerealiseerd kunnen worden. 

 

 

vrijwilligers dorpshuis 
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Door de coördinatiefunctionaris combinatiefuncties 4-12 jaar werden -met scholen en 
veel verschillende samenwerkingspartners- een groot aantal sportieve en culturele activi-
teiten georganiseerd. De coördinatiefunctie wordt m.i.v. 2017 uitgebreid tot 0,8 Fte 
(was 0,5 Fte)   

Het jongerenwerk 12+  heeft – sinds de sluiting van beide accommodaties in 2015- een 
ambulant karakter en een breed werkterrein. De inzet is gericht op talentontwikkeling, 
participatie, preventie, signalering en toeleiding naar zorg, leefbaarheid en veiligheid.  

Aanvullend op de individuele SamenSpraaktrajecten voor anderstaligen (1 op 1 con-
tact), is het afgelopen jaar een start gemaakt met een taalgroepje voor vrouwen die de 
Nederlandse taal oefenen, begeleid door 2 vrijwilligsters. De ervaring is goed en de 
voorbereiding voor een tweede groep is gestart. 

Het CVI heeft, naast de reguliere activiteiten, een start gemaakt met Welzijn op Recept 
i.s.m. VITA maatschappelijk werk. Ook is er, met succes, gewerkt aan het bemannen van 
de vele (nieuwe) activiteiten in het Dorpshuis.  

Het Zorgadviespunt bood informatie, advies, cliënt ondersteuning en toegang tot indivi-
duele WMO en Jeugdwet voorzieningen. De lijnen naar informele hulp en ondersteu-
ning –met bv het Ouderenwerk en CVI- zijn kort. Voor het ZAP was 2016 een over-
gangsjaar; met de betrokken werknemers, de gemeente en DUO+ werd de overgang 
per 1 januari 2017 van het ZAP naar uitvoeringsorganisatie DUO+ voorbereid.  

In de desbetreffende hoofdstukken vindt u over de verschillende werksoorten en onder-
werpen meer informatie.  

 

 

Het stichtingsbestuur bestuurt op hoofdlijnen en is eindverantwoordelijk. De dagelijkse 
leiding berust bij de directie. Het bestuur van de stichting komt eenmaal per maand/zes 
weken bij elkaar en bestond in 2016 uit: 

Voorzitter:    P. van Kampen 
Penningmeester   G.C.M. Korrel  
Vicevoorzitter/secretaris: B.J.B. Commissaris  
Leden:    H.P. Blok  
J.W. Brits    (toegetreden m.i.v. 1/3/16) 
N. Boerma    
L. Dijk - Nieuwenhuijze  
H.J.J. v.d. Hazelkamp  (toegetreden m.i.v. 1/10/16) 

Voorzitter P. van Kampen en bestuurslid H.P. Blok nemen, wegens het bereiken van de 
maximale zittingstermijn begin 2017 afscheid van het bestuur. Nanko Boerma werd eind 
2016 gekozen als nieuwe voorzitter.  

Coherente heeft deskundige, betrokken en loyale werknemers. Eind 2016 zijn er 14 
werknemers in dienst bij Coherente (10 Fte) en 2 Zap consulenten hebben een dienst-
verband bij DUO+ (1,5 Fte)  

Bij Stichting Coherente is de Cao Welzijn en Sociale Dienstverlening van toepassing. 

Met het personeel werden afspraken gemaakt over de inzet van de individuele – op 
duurzame inzetbaarheid gerichte- loopbaanbudget, en het individueel keuzebudget.  

In 2016 waren er verschillende mutaties in het personeelsbestand:  
In het Zap waren verschillende mutaties. In september kwamen twee (nieuwe) consulen-
ten  -vooruitlopend op de nieuwe situatie- in dienst bij DUO+. 
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 In het Ouderen
 werk nam Dirk 
 Vonk, in verband 
 met het bereiken 
 van de pensioen
 gerechtigde leef
 tijd, in april 2016 
 afscheid. 

De werkzaamheden in het ouderenwerk werden opnieuw verdeeld. Huib van Straten 
richt zich als ouderenadviseur op de individuele dienstverlening, José Zeinstra en Anita 
Vlug zijn activiteitenbegeleider bij de groepsactiviteiten en in Co’s kamer. 

Het ziekteverzuim was -voor Coherente- hoog.  Aan het verzuim lagen zowel fysieke als 
psychische oorzaken ten grondslag. Collega’s hebben zich extra ingezet om de gevol-
gen van verzuim zoveel als mogelijk te beperken. De werkdruk was mede hierdoor op-
nieuw hoog. 

Het HRM beleid richt zich op betrokkenheid bij (doelstellingen van) de stichting,  com-
petentieontwikkeling en deskundigheidsbevordering.  
Er werd deelgenomen aan (herhalings) BHV trainingen. 
In 2016 werden i.v.m. de veranderende werkwijze en wet- en regelgeving van het Zorg 
Advies Punt door de gemeente/DUO+ georganiseerde trainingen gevolgd. 
De jongerenwerkers namen deel aan een door Brijder Jeugd georganiseerde training 
gesprekstechnieken.  

Er werden in 2016 twee personeelsbijeenkomsten gehouden. 

 

 

 

 

Personeelsformatie 

Coherente, 31/12/16 

Fte Aantal in te 
zetten uren/
week 

Belangrijkste werkterreinen 

Directie 0,8 28 

  

De directie is belast met de dage-
lijkse leiding van de organisatie. 
De adjunct directeur heeft tevens  
taken in het soc.cult. en opbouw-
werk; zie hieronder 

Financiële administratie 0,8  13 & 17 

  

(Financiële) verwerking v.d. dien-
sten en act. informatie verstrek-
king 

Zorgadviespunt 3,5 2x 32, 24, 20 
& 18 

  

Zorgadviespunt consulenten 
Hiervan 1x 32 u/w +1x 20 u/w al 
in dienst bij Duo+ 

Jeugd & jongeren 
Coördinatie bsc 4-12 jr  
Jongerenwerk 12+ 

 0,5 

1,8 

18 

2x 32 

Coördinerend combinatiefunctio-
naris 4-12jr; 
Jongerenwerkers 12+ 

Sociaal cultureel werk, 
opbouwwerk, werkgroe-
pen, cursuswerk, vrijwil-
lige inzet 

0,7 

  

0,37 

0,44 

26 

  

13 ½ 

16 

Adjunct directeur/ondersteuning 
opb. en soc. cult. werk/ inzet 
maatjes; 
CVI & Re-integratie; 

Organisatie. en adm. afh. van 
cursussen, Soc. cult. Werk. Web-
sitebeheer, PR 

Ouderenwerk & gezon-
de leefstijl voor ouderen 

0,5 

1 

0,66 

17 ½ 

 20 & 16 

24 

Individuele dienstverlening 

Groepsactiviteiten, Co’s kamer. 

Gezonde Leefstijl voor Ouderen 

afscheid dirk 



7 

Coherente voerde begin 2016 op drie locaties in Ouder-Amstel haar werkzaamheden 
uit.  Als centraal kantoor en vergaderruimte wordt de bovenetage van het Dienstencen-
trum in Ouderkerk gebruikt. De zaal op de begane grond wordt m.n. gebruikt voor ou-
derenactiviteiten.  

In Duivendrecht is Coherente gehuisvest in het Dorpshuis. Sinds de opening in septem-
ber 2015 is het Dorpshuis voor velen een vertrouwde plek geworden.  De -tot de 
avonduren beperkte- inzet van het gemeentelijk beheer leidde in het Dorpshuis tot veel 
(niet bij het takenpakket van Coherente behorende) vragen en extra werk.  

 In het Dorpshuis wordt de horeca niet langer geëx-
 ploi teerd door de gemeente, maar door Coheren-
 te en  CTO. Zij spannen zich in om in de ontmoe-
 tingsruimte  een horecavoorziening tot stand  te 
 brengen waaraan  vrijwilligers vanuit verschillende 
 doelgroepen een bijdrage leveren aan een aan-
 trekkelijk en levendig Dorpshuis. Dit vroeg ieders 
 aandacht en energie. De samenwerking is construc-

tief, de vrijwilligers zijn enthousiast en tonen veel inzet.  Dit vroeg ieders aandacht en 
energie. De samenwerking is constructief, de vrijwilligers zijn enthousiast en tonen veel 
inzet.  

Buurthuis Waver wordt gehuurd van de gemeente. Het Buurthuis wordt, vanaf de ope-
ning in 1978, vrijwel volledig door een groep vrijwilligers beheerd en geëxploiteerd. 
Coherente ondersteunt waar gewenst.  

 

Coherente gebruikt verschillende communicatiemiddelen om haar activiteiten en dien-
sten bekend te maken. De activiteiten voor senioren werden t/m de zomer gepubliceerd 
in  een aantrekkelijk vormgegeven activiteitenoverzicht. Na de zomer is besloten i.s.m. 
“de Reiger”, Zonnebloem, Rode Kruis en Mantelzorg en Meer de activiteiten op te ne-
men in het blad Seniorennieuws. Dit blad wordt thuisbezorgd bij 650 ouderen in Ou-
derkerk en 600 in Duivendrecht. Ook voor de cursussen wordt een aparte folder ge-
maakt. 

Daarnaast is Coherente actief op de social media. De website en de digitale nieuwsbrief 
bieden actuele informatie over alle aspecten van het werk. Op de website staan  twee 
filmpjes over werkwijze van en vrijwillige inzet bij Coherente. Sinds begin 2015 is er een 
Facebookpagina.  

Het jongerenwerk heeft een aparte Facebookpagina en maakt activiteiten kenbaar op 
Instagram. 

Sportieve activiteiten, zoals b.v. georganiseerd vanuit de buurtsportcoaches, worden 
bekend gemaakt op de website Sportief Ouder-Amstel. Voor incidentele activiteiten wor-
den persberichten, affiches en flyers gemaakt. Ook de website van de gemeente maakt 
melding van Coherente activiteiten. 

Elke week worden de verschillende activiteiten in het Weekblad van Ouder-Amstel aan-
gekondigd of een terugblik van een activiteit geplaatst. Ook de zgn. “Mupi’s” (digitale 
lichtkrant) bieden een mogelijkheid activiteiten aan te kondigen. De communicatie rond 
het Zap werd in samenwerking met de gemeente gerealiseerd. 

Daar waar mogelijk is Coherente present bij speciale (netwerk)aangelegenheden binnen 
de gemeente (nieuwjaarsbijeenkomsten, afscheidsfeesten, huldigingen, e.d.).  

dorpshuis 
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Doelstelling 
Stichting Coherente is de welzijnsorganisatie in 
Ouder-Amstel. 
Coherente ontwikkelt welzijnsactiviteiten, voert 
ze uit en houdt ze in stand. Zelfstandigheid, 
participatie en het  bieden van onderlinge 
steun staan centraal. 

Doelgroep 
Inwoners van Ouder-Amstel 

Waar gaat het om 
* Mensen zijn verbonden met elkaar en hun 
omgeving, kunnen meedoen in de samenle-
ving, hebben een netwerk 
* Verbindingen leggen en meedoen 
* Betrokken en dichtbij 
* Samen redzaamheid 
De werksoorten binnen Coherente: 
Zorgadviespunt 
Jeugd en jongerenwerk; Coördinatie bsc 4-12 
jr en Jongerenwerk 12+ 
Sociaal cultureel en opbouwwerk; cursuswerk, 
maatjes, CVI, en werkgroepen 
Ouderenwerk; groepsactiviteiten,  individuele 
dienstverlening, Gezonde Leefstijl 

Coherente in steekwoorden: 
Onmisbare inzet door meer dan 200 vrijwil-
ligers 
Professionele staf, 11 ½ Fte 
Betrokken bestuur, op hoofdlijnen 
Dichtbij in Ouderkerk, Duivendrecht en Wa-
ver 
Slagvaardig en flexibel 
Lokale verankering 
Expertise op gebied welzijnswerk en sociale 
dienstverlening 

Samenwerking en open communicatie 
Klantgerichtheid, kwaliteit, continuïteit en be-
trouwbaarheid 

  Samenwerking met 
Gemeente en (lokale) partners 

Formatie totaal 
31/12/16:  14 werknemers/10 Fte. Al bij 
Duo+: 2 ZAP consulenten/1,4 Fte 

Locaties  
31/12/16: Dienstencentrum, Dorpshuis, 
buurthuis Waver 

Status 
* Goed ingebed in de lokale situatie 
* Goede naamsbekendheid bij deelnemers en 
gebruikers 
* Slagvaardige, flexibele organisatie met korte 
lijnen, betrouwbaar partner 
* Actieve en zelfstandige vrijwilligers 
* Constructieve relatie met gemeente 
* Betrokken bij zowel voorbereiding als uitvoe-
ring op verschillende beleidsterreinen 
* Gemeentelijk beleid vertaald in breed pakket 
van projecten, diensten en activiteiten 
* Veel vrijwillige inzet, ook door inwoners met 
afstand tot de arbeidsmarkt, ook door 1 -op – 
1 maatjes 
* Bijdrage aan ontwikkeling van het Dorpshuis 
tot ‘dé plek’ in Duivendrecht 
* Veel aandacht voor gezonde leefstijl en vol-
doende bewegen 
* Project ‘Welzijn op recept’ gestart i.s.m. Vita 
MW 
* Co’s kamer ontwikkeld tot 2 x 2 groepen 
* ZAP per 1/1/17 overgedragen aan DUO+ 

Aandachtspunten  2017 
* Coherente bestaat op 1/1/17 tien jaar 
* Continueren van activiteiten en diensten 
* Organisatie aanpassen na overdracht ZAP 
* Bereiken kwetsbare doelgroepen, voorzien 
in passend laagdrempelig aanbod 
* Uitbreiding coördinatie sport en cultuur 4-
12 jaar 
* Verdere uitbouw ‘jongerenwerk nieuwe stijl’ 
* Internationalisering; tot nu toe minder be-
reikte groepen betrekken en verbinden 
* Co’s kamer continueren, starten 5de groep 
* Onderzoek mogelijkheden ICT/social me-
dia als bijdrage aan zelfstandig leven oude-
ren 
* Versterken relaties met lokale bedrijven, 
gericht op stage/werkervarings-plaatsen/
vrijwillige inzet. 
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Inwoners van Ouder-Amstel kunnen bij het Zorgadviespunt terecht voor vragen 
(vraagverheldering, vraagverdieping), informatie, advies over opgroeien en opvoeden, 
wonen, welzijn, zorg en ondersteuning. De lijnen van het Zap naar informele hulp en 
ondersteuning –met het Ouderenwerk en CVI- zijn kort. De toegang tot individuele 
maatwerkvoorzieningen loopt via het Zorgadviespunt. 

Het werkterrein van het ZAP  is m.n. door de decentralisatie van taken van Rijk naar ge-
meente volop in beweging. Er kwamen m.i.v. 2015 nieuwe doelgroepen, nieuw beleid, 
nieuwe werkprocessen én nieuwe collega’s.  

Vanaf de invoering van de WMO in 2007 is de toegang tot WMO (en later CJG) voor-
zieningen door de gemeente, naar tevredenheid van zowel inwoners als gemeente, uit-
gevoerd door Coherente.  

Eind 2015 werd bekend dat de gemeente een voorbereidingstraject wilde starten zodat 
de activiteiten van het Zap met ingang van 1 januari 2017 overgedragen zouden wor-
den aan uitvoeringsorganisatie DUO+. Dit met als doel binnen het sociaal domein inte-
graal te kunnen werken, een betere processturing en vooral vermindering van de kwets-
baarheid.  

De consulenten van het ZAP worden opgenomen in een integraal team voor Participa-
tiewet, Wmo en Jeugdwet van DUO+.  

Er is bij Coherente begrip voor dit voornemen, tegelijkertijd beteken het vertrek van het 
Zap een verlies voor de organisatie. 

De werkdruk in het Zap was, hoewel de formatie werd uitgebreid, zeer hoog en werd 
veroorzaakt door niet efficiënte werkprocessen, haperende ICT, uitval en wisselingen in 
het team. Er was frequent overleg tussen DUO+, gemeente en Coherente om de conti-
nuïteit te bewaken.  

Een groot deel van het jaar werd het team aangevuld met tijdelijke medewerkers, op 
detacheringsbasis.  

Dankzij de niet aflatende inzet van de medewerkers konden de inwoners van Ouder-
Amstel ook in 2016 een beroep doen op deskundige ondersteuning en advies.  

Om de overgang naar DUO+ voor te bereiden werden een projectgroep en een stuur-
groep ingesteld. In goed overleg werden in 2016 o.a. een sociaal plan opgesteld, de 
individuele arbeidsvoorwaarden met de medewerkers besproken en er werden afspraken 
gemaakt over frictiekosten.  

Teneinde twee nieuwe medewerkers voldoende perspectief te bieden werd afgesproken 
dat zij – vooruitlopend op de nieuwe situatie-  per 1 september bij DUO+ in dienst kwa-
men.  Eind december namen de ZAP consulenten afscheid van Coherente.  

Door de samenwerking Ouder-Amstel – Uithoorn in uitvoeringsorganisatie DUO+ ver-
anderden zowel de organisatiestructuur als de werkprocessen. 

Voor het Zorgadviespunt was 2016 een overgangsjaar. Vanaf het begin van het jaar 
maakten de medewerkers niet alleen deel uit van Coherente, maar ook van een DUO+ 
team. In het najaar werd de standplaats van dit team het gemeentehuis in Uithoorn.  

Voor de registratie van de contacten, meldingen en aanvragen werd gewerkt met  ge-
meentelijke/DUO+ digitale dossiersystemen RIS, de backoffice applicatie  Civision 
(Wiz), en het Zaakgericht werken in InProces. Deze gegevens werden niet langer bij Co-
herente bijgehouden.  
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De inwoners en zorgprofessionals van Ouder-Amstel weten het Zorgadviespunt goed 
te vinden. Het Zorgadviespunt is zowel per mail, telefonisch als tijdens de fysieke 
spreekuren te bereiken. 

De vragen betreffen WMO en Jeugdzorg. De individuele maatwerkvoorzieningen zijn 
m.n. hulp bij het huishouden, regiotaxi, vervoersvoorzieningen (zoals scootmobiel), 
woningaanpassingen (zoals traplift), individuele begeleiding, dagbesteding en kort-
durend verblijf en jeugdzorg. 

Bij eerste aanvragen werd een huisbezoek gebracht. Samen met de cliënt wordt ge-
keken welke problemen of beperkingen er zijn, welke mogelijkheden de cliënt en/of 
zijn netwerk heeft. Om tot een compleet beeld te komen  wordt het gesprek gevoerd 
aan de hand van de Zelfredzaamheid matrix, waarbij 11 leefgebieden in kaart ge-
bracht worden. Er wordt gekeken naar de inzet van mantelzorgers, vrijwilligers, voor-
liggende voorzieningen (zoals bv sociale alarmering of deelname aan Co’s kamer) 
en tot slot naar passende individuele maatwerkvoorzieningen. Met de Zelfredzaam-
heid matrix als leidraad is het mogelijk in korte tijd inzicht te krijgen in de problema-
tiek en kan een plan van aanpak worden gemaakt, in samenspraak met de cliënt, het 
netwerk en eventuele betrokken professionals. Mantelzorg inzet en -ondersteuning is 
nadrukkelijk onderdeel van het gesprek. Het Zap kan zich voor de indicatie extern 
laten adviseren door een door de gemeente gecontracteerde organisatie.  

De individuele maatwerkvoorzieningen beogen ‘dichtbij’, de ‘juiste zorg in de juiste 
proportie’ te geven. Ze ondersteunen de cliënt bij het dagelijks leven, bieden struc-
tuur, leren om te gaan met beperkingen en/of ondersteunen/ontlasten mantelzor-
gers. De aard en de complexiteit van de problematiek en de mate van zelfredzaam-
heid zijn zeer uiteenlopend.   

Kennis van de mogelijkheden/het aanbod en goed contact met de aanbieders zijn 
essentieel voor een goede hulpverlening. 

 Vanuit het Zap wordt deelgeno-
 men aan het gemeentelijk Kern
 team. Het Kernteam richt zich op  
 huishoudens die (complexe) pro-
 blemen ondervinden op meerdere 
 leefdomeinen, en/of geen passen
 de zorg ontvangen en/of onvol-
 doende  eigen regie kunnen voe-
 ren en casusregie nodig hebben. 
 Het doel is om deze huishoudens 

passende zorg te bieden: de juiste zorg op de juiste plek in de juiste proportie.  
Het Kernteam heeft een gemeentelijk coördinator, leden uit verschillende disciplines 
en komt elke drie weken bij elkaar. tussentijds kan inzet op specifieke casuïstiek ge-
vraagd worden. Wanneer gewenst kan ook het brede expertise netwerk worden inge-
roepen.  

 

 

 

 

medewerkers voorjaar ‘16 
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Doelstelling 
Geven van informatie en advies over, toelei-
ding naar en toegang tot (individuele) zorg 
en/of voorzieningen. 

Doelgroep 
Inwoners van Ouder-Amstel 

Waar gaat het om 
Informatie verstrekken, vraagverheldering, 
vraagverdieping, signalering en door- gelei-
ding. 

Behandelen van meldingen en aanvragen 
m.b.t. individuele voorzieningen Wmo en 
Jeugdwet, indiceren van aanvragen en klacht-
behandeling. 

Mogelijkheid tot korte trajecten opvoedonder-
steuning 

Zorgadviespunt 
* Telefonisch spreekuur maandag  t/m vrijdag 
* Fysiek spreekuur op dinsdag en donderdag 
* Flexibele houding in het maken van afspra-
ken op andere tijden met gevoel voor effici-
ency 
* Huisbezoek bij 1ste intake 
* Zelfredzaamheid matrix als leidraad 
* Administratie en registratie 
* Actieve rol in het brede lokale, regionale 
netwerk 
* Participatie in Kernteam 

Werkwijze en uitvoering 
Uitvoering beleid met werkprocessen van Ge-
meente Ouder-Amstel/Duo+ 
* Klantvriendelijk en efficiënt 
* Hoogwaardige, integrale intake 
* Inzet en ontwikkeling lokale netwerk 
* Zorgvuldige overdracht 
* Kostenbewust 

Samenwerking met 
Coherente: algemene voorliggende voorzie-
ningen (ouderen, maatjes, vrijwillige inzet) 
Eerste lijn gezondheidszorg (beide kernen) 
Plangroep schuldhulpverlening 
Vita maatschappelijk werk 
Zorgaanbieders 
Bureau Jeugdzorg- Veilig Thuis 
Wijkagenten 
Pastoraal werk 

Formatie  
3 ½ Fte, 2x 32, 24, 20 en 18 u/w 

Locatie 
Coherente, Dorpshuis, gemeentehuis O’kerk 
en Uithoorn, bij cliënt thuis 

Status 
(de medewerkers van) het Zorgadviespunt zijn 
per 1/1/207 overgedragen aan DUO+ 

Aandachtspunt 2017 
Behoud van contact/korte lijnen i.v.m. inzet 
van algemene voorliggende voorzieningen 
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Coördinerende combinatiefunctie 4-12 jaar 

Sinds medio 2014 zijn er in de gemeente Ouder-Amstel zeven deeltijd combinatiefunc-

ties gerealiseerd. Het doel van de combinatiefuncties is het realiseren van een breed en 

gevarieerd sport- en beweegaanbod op en rond de scholen voor de jeugd en hen 

vroegtijdig kennis laten maken met de verschillende vormen van cultuur. Een tweede 

doel is de lokale verenigingen, instellingen en sport- en cultuuraanbieders meer met 

elkaar te laten samen werken.  

Eén van de zeven combinatiefuncties is de coördinerende combinatiefunctie 4-12 jaar. 

Het doel van deze functie is de verbindende schakel te zijn tussen de verschillende cul-

tuur- en sportaanbieders. Een nevendoel is het creëren van draagvlak voor de overige 

zes combinatiefuncties door het organiseren van activiteiten of evenementen.  

De overige functies zijn ingevuld met combinatiefunctionarissen die in dienst zijn bij di-

verse organisaties en verenigingen: het Muziekcollectief, Amstelbad, roeivereniging de 

Amstelgeuzen, gymnastiekvereniging sv IVO, watersportvereniging Ouderkerkerplas 

(WVOP) en handbal-vereniging NEA. Deze zes functionarissen hebben een aanstelling 

van 4- 11 uur/week. Zij hebben als specifiek doel om binnen– en buitenschoolse activi-

teiten te organiseren en contacten te onderhouden met scholen, sportverenigingen, 

sportaanbieders, culturele instellingen en de buitenschoolse opvang. Ook zijn zij een 

gedeelte van de tijd binnen de sportvereniging of cultuuraanbieder actief met bv leden-

werving en het opzetten nieuwe activiteiten.  

In 2016 is de coördinerende combinatiefunctionaris 4-12 jaar de verbindende schakel 

geweest tussen zowel sport- als cultuuraanbieders, onderwijs, naschoolse opvang en 

zorg. Dit wordt weergegeven in het onderstaande model.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De activiteiten 

Scholenprogramma: ‘’kennis maken met (nieuwe) sport- of cultuur activiteiten’’ 

Door middel van het scholenprogramma maken kinderen kennis met verschillende vor-

men van sport en cultuur. Als eerste ervaren zij tijdens schooltijd een (nieuwe) sport- of 

cultuur activiteit.  
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Doordat dit tijdens schooltijd is, beleven en ervaren álle kinderen de activiteit.  

Vervolgens wordt deze activiteit in een lessenserie aangeboden na schooltijd.  

Hierdoor krijgen kinderen die interesse hebben de kans om de activiteit -tegen een klei-

ne bijdrage-  een aantal keer uit te proberen. verder te gaan met deze sportieve of cul-

turele activiteit. 

 

Groep 3 t/m 8 jr 

Jan Hekmanschool, Amstel-

school en Kofschip 

 

 

 

(S)cool in wheels 

Amstelschool groep 7 en 8  

Jan Hekmanschool groepen 8  

 

 

 

Volleybal Vereniging Ouderkerk  

Groep 4 t/m 8 Jan Hekmanschool, Kofschip en 

Amstelschool  

 

 

 

Fit en Soul aan de Amstel  

Groep 1-2 Amstelschool, Kofschip en  

Jan Hekmanschool  

 

 

 
Fit en Soul aan de Amstel  
Groep 7-8 Amstelschool, Kofschip  
en Jan Hekmanschool  

 

 

clinic koreaanse krijgskunsten  

clinic aangepast sporten  

clinic volleybal 

clinic stoeien 

clinic bootcamp  
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Naschoolse lessenserie  

In Ouderkerk zijn verschillende naschoolse lessenseries georganiseerd. Zo konden 

kinderen deelnemen aan ‘creëer je eigen kunstwerk’, musical, stoeien en smashball 

en Teakwon-DO. Deze laatste activiteit heeft een structureel karakter gekregen, op 

woensdagmiddag in verenigingsverband.   

In Duivendrecht konden kinderen naschooltijd kennis maken met freerunnen, kinball, 

fun athletics, dansen en nieuwe sporten.  

Eenmalige evenementen en activiteiten  

Zowel in Ouderkerk als in Duivendrecht zijn door het 

jaar heen verschillende evenementen en activiteiten 

tijdens en naschooltijd georganiseerd.  

In Ouderkerk komt jaarlijks het volleybaltoernooi terug, 

in samenwerking met Volleybal Vereniging Ouderkerk. 

De leerlingen krijgen tijdens hun gymles een clinic, om 

vervolgens in Bindelwijk met de drie scholen een geza-

menlijk volleybaltoernooi te hebben. In 2016 hebben 

alle leerlingen van groep 4 t/m 8 in Ouderkerk mee 

gedaan aan het scholenvolleybaltoernooi. 

Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 van de Ouder-

kerkse scholen was er een buitensportdag bij de Ou-

derkerkerplas. Deze werd georganiseerd door een 

groepje 1ste jaar studenten van de HvA opleiding Sport 

Management en Ondernemen. Alle leerlingen van de 

drie scholen deden in april mee aan de gezamenlijke 

Koningsspelen. Het was een prachtige, sportieve dag 

waarop alle leerlingen met elkaar bezig waren met ver-

schillende spellen en sporten. De volgende verengingen 

waren aanwezig: Muziekcollectief, sv IVO, Volleybal 

Vereniging Ouderkerk en Chung do Kwan.   

Voor alle leerlingen van groep 8 was er een gezamen-

lijke culturele activiteit, een educatieve dansvoorstelling 

in de gymzaal van de Jan Hekmanschool. Leerlingen 

van het Kofschip hebben een historische wandeling ge-

maakt, waarbij ook een bezoekje gebracht werd  aan 

het historisch museum en de joodse begraafplaats.  

naschoolse activiteiten 
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In samenwerking met het Amstelbad, sportvereniging sv IVO, dansschool DCF en Vol-

leybal Vereniging Ouderkerk is in de zomer het midzomerspektakel georganiseerd. Er 

waren clinics,  demonstraties en leuke activiteiten in het Amstelbad.  

In zowel Duivendrecht als Ouderkerk aan de Amstel is, in samenwerking met SKOO, 

een buitenspeeldag georganiseerd. Een erg geslaagde dag waarop kinderen konden 

deelnemen aan verschillende sportieve en culturele activiteiten. Het Muziekcollectief en 

dansschool DCF verzorgden een activiteit, in Duivendrecht was ook een les Koreaanse 

Krijgskunsten.  

Tijdens de finaledag van het schoolvoetbaltoernooi is er voor alle kinderen een voetbal-

plein georganiseerd. Er waren verschillende voetbalspellen: schieten op een schiet-

schuif, springen in het voetbalspringkussen en voor de grotere kinderen drie pannavel-

den.  

Zoals elk jaar was er in Duivendrecht een Sint Maarten lampionnenoptocht, waarbij 

kinderen en ouders met elkaar een tocht vanaf het Dorpsplein naar Lotgenoten liepen.  

 Ook in de vakanties konden kinderen deelne-

 men aan verschillende activiteiten. In de voor-

 jaarsvakantie konden kinderen creatief aan de 

 slag in de Bindelwijk. In de zomervakantie kon-

 den kinderen kennismaken met roeien en was er 

 een spellenmiddag in het Dienstencentrum. In de 

 herfstvakantie stond een uitdagende BMX clinic 

 op het programma. Met 36 deelnemers was de

 ze erg geslaagd.  

      Ook was er in de herfstvakantie  e e n 

 sportieve middag in het Dorpshuis in 

 Duivendrecht. In de kerstvakantie kon

 den  kinderen in Duivendrecht een 

 door een  2de jaars stagiair georgani-

 seerde kook workshop volgen.   
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Doelstelling 
Bijdragen aan talentontwikkeling en een ge-
zonde leefstijl door het realiseren van een 
breed en gevarieerd sport- en beweegaanbod 
voor de jeugd op en rond de scholen 
Stimuleren samenwerking tussen zorg, onder-
wijs, sport en cultuur 
Versterking van lokale organisaties 

Doelgroep 

4 -12 jarige jeugd van Ouder-Amstel 

Waar gaat het om 
Het jeugdwerk 4-12 jaar richt zich op sport en 
cultuur en heeft daarbij als focus: 
Kinderen kennis laten maken met een vernieu-
wend aanbod aan sportieve en culturele act.  
Sport en cultuur op en rond school 
Laagdrempelig aanbod na school en tijdens 
vakanties 
Verbinden naar verenigingen 

Activiteiten en diensten 
Organiseren van activiteiten binnen school en 
Naschoolse activiteiten buiten school, per 
leeftijdsgroep 
Het bij voldoende animo overdragen van acti-
viteiten aan verenigingen 
Het samenbrengen van de vereniging(en) en 
andere aanbieders op het gebied van spoort 
en cultuur 

Werkwijze en uitvoering 
* Naar de scholen toe. 
* Vraag- en aanbod gericht. 
* Voor en door de doelgroep. 
* Inspelen op trends en ontwikkelingen. 
* Zichtbaar zijn op de verenigingen en school-
pleinen. 
* Combinatiefunctionarissen overleg 
(minimaal 3x per jaar). 

Samenwerking met 
Basisscholen en BSO 
Combinatiefunctionarissen sport en cultuur 
(SV IVO, Muziekcollectief, Amstelgeuzen, Am-
stelbad, NEA, Watersportvereniging) 
Andere lokale (sport) verenigingen en organi-
saties (bv. Bindelwijk, SVO, CTO’70) 
Gemeente Ouder-Amstel (sportbeleid) /CJG 
Zorginstellingen (bv. Kinderfysiotherapie en 
voedingsdeskundige) 
Ondernemers en winkeliersverenigingen (Plus, 

Formatie bij Coherente 
Coördinatie: 18 uur/week 
Tevens uitvoerende functies bij: 
Muziekcollectief: 11 uur/week 
De Amstelgeuzen: 4 uur/week 
WVOP: 4 uur/week 
NEA: 4 uur/week 
sv IVO: 11 uur/week 
Amstelbad: 4 uur/week 

Locaties 
Dorpshuis, Bindelwijk, Sportvelden, Basisscho-
len, Naschoolse Opvang Centra, Dorpsplein, 
Ouderkerkerplas en Amstelbad 

Status 
In Ouderkerk is een breed (scholen) program-
ma van sportieve en culturele activiteiten tot 
stand gekomen. 
In Ouderkerk is de schoolsportkalender ont-
wikkeld en lopen de samenwerkingen tussen 
zowel scholen als verenigingen goed. 
De combinatiefunctionaris is in Ouderkerk de 
verbindende schakel en wordt steeds vaker 
benaderd voor samenwerkingen. 
In Duivendrecht is het contact met de scholen 
verbeterd. Netwerk/samenwerking zijn in ont-
wikkeling, naschoolse en vakantieact. en bui-
tenspeeldag zijn gerealiseerd. 
De eerste activiteit in Duivendrecht in samen-
werking met zowel de scholen als de sportver-
enigingen komt van de grond. 
Nieuwe functie heeft zich in ruim 2 jaar bewe-
zen, aangepast beleid gemeente maakt uit-
breiding van 18 naar 28 u/w mogelijk. 

Aandachtspunten  2017 

Ervaring opdoen met vernieuwde, projectmati-

ge gemeentelijke invulling bsc regeling. 

Meedenken met verenigingen en ze onder-

steunen 

De netwerkcontacten in Duivendrecht uitbrei-

den en in samenwerking met verenigingen en  

scholen de eerste clinics/toernooien opzetten. 

Evenementen of activiteiten die goed lopen 

overdragen of minder ondersteunen. Zodat er 

tijd komt om nieuwe evenementen of activitei-

ten te ondersteunen. 

Het makkelijker maken om je aan te melden 

voor eenmalige of korte cursussen 

(bijvoorbeeld via IDEAL). 

Een gezamenlijke activiteit (bv buitenspeeldag) 

in samenwerking met de scholen in Duivend-

recht. 
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In 2015 veranderden zowel de inhoud, de doelgroep als de werkwijze van het jonge-
renwerk van Coherente. De accommodaties sloten, de doelgroep werd beperkt tot 
12+, de jongerenwerkers volgen de opleiding ‘Jongerenwerk nieuwe stijl’.  

In 2016 richtte het jongerenwerk zich op de jeugd van 12- 23 (focus op 12-18, her-
kenbaar voor 10-12) jarigen. Het heeft een ambulant karakter, onderhoudt in beide 
dorpskernen contacten met de doelgroep, het (informele) netwerk, de lokale verenigin-
gen en de zorgaanbieders.  

De inzet van het jongerenwerk: 
* is gericht op het stimuleren van talent en ‘meedoen’ 
* zet in op preventie 
* heeft een (brug)functie binnen de jeugdhulp 
* draagt bij aan leefbaarheid en veiligheid 
* draagt bij aan het vormgeven van jongerenparticipatie. 

De twee jongerenwerkers ‘zijn waar de jeugd is’, ze leggen contact op straat, tijdens 
evenementen en via sociale media. Gemiddeld drie dagdelen per week zijn ze op 
straat en bij uiteenlopende activiteiten in de gemeente te vinden. De jongerenwerkers 
spreken met jongeren, maar ook met buurtbewoners. Deze contacten zijn belangrijk 
om behoeften en (zorg) vragen vroeg te signaleren, in beeld te krijgen welke personen 
extra aandacht nodig hebben, en zicht te hebben op wat zich afspeelt in de openbare 
ruimte.  

Bij het jongerenwerk waren eind 2016 ruim 130 jongeren tussen de 12 en 23 jaar in 
beeld.  

Ongeveer evenveel jongens als meisjes, en vrijwel gelijk verdeeld over 12 t/m 15 en 
16 t/m 23 jarigen. 80 jongeren wonen in Ouderkerk, 50 in Duivendrecht.  

Ambulant werk is belangrijk voor preventie en vroeg signaleren, het kan kleine proble-
men klein houden. Na het sluiten van de centra werd de inzet in de openbare ruimte 
geïntensiveerd. Met goede contacten en korte lijnen in het netwerk kan snel worden 
gereageerd op incidenten. De jongerenwerkers zoeken jeugd op bij de ongeveer 15 
bekende (hang) plekken, met de scooter, de auto of de fiets. Het jongerenwerk kent 
ruim dertig jongeren die (on)regelmatig op straat te vinden zijn. Een deel hiervan is 
18+. 

In Ouderkerk gaf  jeugd aan door slecht onderhoud geen gebruik te maken van be-
schikbare faciliteiten en behoefte te hebben aan een eigen, overdekte hangplek. Zij zijn 
nu, in wisselende, kleine groepjes, te vinden bij bushokjes en op schoolpleinen. In 
2016 werd, na overleg, door de gemeente onderhoud gedaan aan de voetbalkooi bij 
SVO, het basketbal speelveld in Benning en het Willem Alexanderpark. Achtergebleven 
afval zorgde met enige regelmaat voor overlast bij scholen in Ouderkerk. De jongeren-
werkers wijzen jeugd op plekken die beter geschikt zijn, bv ingericht zijn met bankjes, 
verlichting en prullenbakken.  

Het aantal meldingen van overlast (bij de gemeente) is het afgelopen jaar vrijwel gelijk 
gebleven.  

Het jongerenwerk heeft een brugfunctie van en naar formele zorg- en hulpverlening. 
Sommige ouders en jongeren willen (in eerste instantie) niets met formele zorginstellin-
gen te maken hebben. Informele contacten en een goede overdracht kunnen drempel-
verlagend werden.  
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Met lokaal ‘waakvlamcontact’ kan een traject/behandeling op informele wijze afge-
sloten worden.   

In 2016 waren met ongeveer 30 jongeren intensieve(re) contacten; op straat, bij ac-
tiviteiten of thuis. Een aantal van hen kreeg eerder zorg vanuit het professionele net-
werk.  

8 jongeren (en een enkele ouder) werden vanuit het jongerenwerk individueel bege-
leid. Dit gebeurde in overleg met diverse partners in het zorgnetwerk. Het ging om 
b.v. omgaan met lastige thuissituatie, alcohol of softdrugs gebruik, contacten leggen 
met leeftijdsgenoten. 

In 2016 waren er meer contacten met ouders, met name vergeleken met de periode 
dat vanuit de jongerencentra gewerkt werd. Ouders gaven aan vragen te hebben 
over het gedrag van hun puberkind. Over een aantal onderwerpen werd een infor-
matiebijeenkomst georganiseerd;  Omgaan met je puber(gedrag), Pubers en Voe-
ding, en het Herkennen van middelengebruik. De deelnemers vonden het zeer nutti-
ge avonden, ze gaven aan iedere puberouder aan te raden om naar dit soort bij-
eenkomsten te komen.  

In samenwerking met Brijder Jeugd werd aan jongeren voorlichting over het gebruik 
van alcohol en drugs gegeven.  

Tijdens de bezoeken aan groep 8 van het basisonderwijs maakten ook in 2016 on-
geveer 150 twaalfjarigen kennis met het jongerenwerk. De Koningsspelen en buiten-
speeldag zijn activiteiten waarbij bovenbouwleerlingen in contact komen met jonge-
renwerk(ers). Het is belangrijk dat deze groep jongerenwerk(ers) kent en door de jon-
gerenwerkers gekend wordt, voordat zij buiten de gemeente naar het VO gaan.  

 De sportieve activiteiten in 
 school vakanties (zoals 
 bmx, megatrefbal, zomer
 spektakel) werden bezocht 
 door  tien tot veertig deelne-
 mers. Met het sporten op 
 straat in de  zomervakantie 
 werden  weinig  nieuwe 
 jongeren bereikt. 

   
De bereikte groep was jonge jeugd tussen de acht en dertien jaar. 

Voor groepsactiviteiten zoals disco 12+ en koken, gericht op kennen en gekend 
worden, was weinig belangstelling.  

Er zijn met verschillende groepen gesprekken geweest over faciliteiten die in de ge-
meente gemist worden. In Ouderkerk gaat het om een BMX baan, een Street Wor-
kout parkje en een overdekte hangplek. In Duivendrecht gaven tieners aan dat er 
avontuurlijke activiteiten gemist worden, zoals de mogelijkheid om hutten en vlotten 
te bouwen. Deze jongeren namen deel aan gesprekken met de gemeente n.a.v. de 
Jeugdmonitor 2016. In Ouderkerk werd een wijkschouw gehouden  met bewoners 
en jongeren om te kijken naar geschikte locaties voor de gewenste voorzieningen. 
Eén en ander zal in 2017 een vervolg krijgen. Hierbij zullen de jongerenwerkers een 
begeleidende rol hebben.  

Ongeveer twintig jongeren zijn actief als vrijwilliger. Dit zijn nog vooral jongeren die 
vanuit de jongerencentra actief waren. Het betrekken van nieuwe vrijwilligers is een 
aandachtspunt, velen zijn druk met school, sport en/of bijbaan.  

sportieve activiteit 
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De vrijwilligers zijn actief bij Sporten op straat, NL Doet, als verkeersregelaar bij eve-
nementen, bij vakantie activiteiten en de Sint Maarten optocht in Duivendrecht. De 
vrijwilligers zijn positief over hun inzet. 

De doelgroep 12 t/m 15 is vooral actief op Instagram, de ouders op Facebook en 
de netwerkpartners veelal op Twitter. Het aantal volgers op sociale media is eind 
2016 op Instagram 90, op Facebook 270 en op Twitter 70. Ook Facebookgroepen 
als ‘Ouderkerk Yard Sale’ en ‘Ouder-Amstel laat zich horen’ worden gebruikt en 
hebben een groot bereik.  

De jongerenwerkers namen deel aan een door Brijder georganiseerde training ge-

sprekstechnieken en een studiedag over Crowdfunding.   

Doel is het leveren van een bijdrage aan de 
gemeentelijke doelstelling dat “alle kinderen 
en jongeren in Ouder-Amstel  zo voorspoe-
dig mogelijk opgroeien, daarbij zo min mo-
gelijk belemmerd door sociaal economische 
of psychosociale problemen.” Daarbij staat 
het creëren van ontwikkelingskansen gericht 
op meedoen in de maatschappij en sociale 
integratie voor de Ouder-Amstelse jeugd tot 
23 jaar centraal. 

Doelgroep 
* Doelgroep 12 t/m 23 jarigen uit Ouder-
Amstel 
* Focus op 12 t/m 18 jaar 
* Herkenbaar voor de doelgroep 10 t/m 12 
jaar 

Waar gaat het om 
* Het leggen van contacten met jeugd, ge-
richt op preventie/participeren/ talentontwik-
keling/gezonde leefstijl 
* Het geven van informatie en advies 
*Individuele steun of begeleiding, vinger aan 
de pols houden, klein houden wat klein kan 
blijven 
* Ambulant werk: contacten op straat, in 
leefwereld, bijdragen aan leefbaarheid en 
veiligheid 
*Signaleren en toeleiden naar individuele 
zorg of hulpverlening 
* Verbindingen leggen met verenigingen 

Activiteiten en diensten 
* Ondersteunen initiatieven vanuit doel-
groep 
* Aanspreekpunt, vertrouwenspersoon, rol-
model en vraagbaken voor jongeren zijn 
* Informatie- en themabijeenkomsten over 
actuele onderwerpen 
* Jongeren betrekken en inzetten als vrijwil-
liger bv. bij NL doet, Sint Maarten optocht 
* Activiteiten om sporten, bewegen en een 
gezonde levensstijl te stimuleren 

  

Werkwijze en uitvoering 
* Voor en door doelgroep 
* Vraag- en aanbod gericht, inspelen op 
trends 
* Ambulant- zijn waar jongeren zijn 
* Zichtbaar op straat & schoolpleinen 
* Aanspreekpunt, vraagbaak, wegwijzer 
* Ondersteunen van initiatieven – zorgen dat 
(i.p.v. zorgen voor) 
* Jongeren betrekken en inzetten als vrijwilli-
ger 
* Participatie in jeugdoverleg 
* Expert t.b.v. Kernteam 

Netwerkpartners 

* Lokale (sport) verenigingen, bsc’s 

*ZAP, Brijder, Altra, Spirit, Mee, Vita, buurt-
gezinnen 

* Ambtenaar Leerplicht/Jeugd/ Sport/ Vei-
ligheid 

* Afdeling Openbare ruimte gemeente 

* Politie / Buurtregie / Handhaving ge-
meente /Halt 
* Zorgcoördinator /Kernteam 

* Arbeidsconsulent 
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Formatie 
2 x 32 uur = 64 uur p/w 

Locaties 
* Openbare ruimte 
* Accommodaties van verenigingen 
* Bindelwijk, Dorpshuis, Dienstencentrum 

Status 
* Ruim een jaar ambulante werkwijze 
* Goede contacten in het netwerk 
* Introductie JW in groepen 8 
* Contact met 130 jongeren 
* 30 jongeren in beeld op straat, op 15 plekken 

  

Aandachtspunten  2017 
* Verbreding en verdieping van netwerk-
contacten (bv. huisartsen, jeugd ggz) 
* De rol en positie van het jongerenwerk 
* Versterken contacten met sport- en  cul-
tuurverenigingen 
* Stimuleren van participatie en talentont-
wikkeling 
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Onder de noemers cursuswerk, opbouwwerk, sociaal cultureel werk en werkgroepen 
biedt Coherente een breed pakket aan activiteiten en diensten. Doel is het stimuleren 
van de sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid. 

Voor het Coördinatiepunt Vrijwillige Inzet (CVI) zie hfst. 5, voor het Maatjesproject zie 
hfst.6. 

 

 

Opbouwwerk inspireert, ondersteunt en verbindt bewoners(groepen), met name waar 
het gaat om initiatieven om leefbaarheid en participatie te verbeteren. Opbouwwerk 
stimuleert en ondersteunt inwoners om mee te doen. Burgerinitiatieven, buurtnetwerken 
en onderlinge steun worden gestimuleerd.  

In september organiseerde Coherente een beweegmarkt in het Dorpshuis (zie hoofdstuk 
8) en combineerde dit met het pleinfeest XXL in Duivendrecht. Na een ingrijpende reno-
vatie werd het plein heropend. De werkgroep RBOVV bemande een kraam en organi-
seerde een enquête over het vernieuwde plein. Overige werkzaamheden en onderwer-
pen waar de van laatstgenoemde werkgroep zich over gebogen heeft zijn:  
Groenbeleid en -beheer 
Renovatie metrostation Van der Madeweg 
Veilige schoolroutes 
Inrichting Dorpsplein 
15 Km op woonerven 
Openbaar vervoer en verkeer. 

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, oproep-
jes en aanwezigheid bij festiviteiten.   

Ook dit jaar heeft Coherente deel genomen aan het Cultuur Platform O-A. Coherente 
was medeorganisator van de Cultuurprijs 2016 en van een netwerkbijeenkomst voor 
alle culturele organisaties en -personen in de gemeente.  

Sinds september 2015, met de verhuizing naar het vernieuwde dorpshuis, exploiteert 
Coherente samen met CTO ‘70 de bar in het Dorpshuis. Dit doet Coherente met bar-
medewerkers op vrijwillige basis. De staf coördineert.  
 

 

De bar is acht dagdelen per week open onder 
leiding van Coherente, twee dagdelen onder 
leiding van CTO ’70 en tijdens incidentele acti-
viteiten.  

Het is een populaire vrijwilligersplek. Er is een 
poule van 15 vrijwilligers. De meeste vrijwil-
ligers 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 2016 hebben 4 deelnemers van dit CVI onderdeel vrijwilligerswerk achter de bar 
gedaan.  

 

vrijwilligers 
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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 werkgroe-
pen RBOVV (zie boven) en RO en V tot de vogel- en fotowerkgroep. De verschillende 
groepen zetten in 2017 hun activiteiten voort.  

In Buurthuis Waver vinden verschillende activiteiten plaats: Meer Bewegen voor Oude-
ren  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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De leden van de vogelwerkgroep beschermen al bijna 40 jaar in het wild levende vo-
gels in het gebied: Ouderkerk, Ouderkerkerplas, Polder De Toekomst en Klein Dui-
vendrechtse Polder. De groep, die uit ongeveer 20 enthousiaste leden bestaat, houdt 
zich bezig met  het verzorgen van nestkasten, weidevogelbescherming, de oeverzwaluw-
wand bij de Ouderkerkerplas, de kijkschuur bij het landje van Geijsel, gierzwaluwpro-
ject, vogeltellingen, lezingen en excursies. 
 
Voor de Jeu-de-Boulesgroep in Duivendrecht was 2016 een actief en voortvarend jaar. 
Tot drie keer per week wordt er gespeeld. Er zijn veel leden bijgekomen en regelmatig 
werd een toernooi gehouden. Er is voor het eerst ook een toernooi georganiseerd te-
gen Betondorp. 

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 georga-
niseerd. Na een druk Zij hebben sinds 2016 een werkgroep ‘alternatieve woonvormen 
voor ouderen’.  

4 Mei herdenkingen Duivendrecht en Ouderkerk  
Het thema voor 2016 van het landelijk comité 4/5 mei was: “De vrijheid omarmd”. De 
4 mei comités hebben tijdens de bijeenkomsten aandacht geschonken aan dit thema. 
In Duivendrecht werd muzikale medewerking verleend door Fadi Ayob uit Irak, hij be-
speelde de “ud”. Daarnaast waren er voordrachten van verschillende dorpsbewoners. 
Er was dit jaar geen medewerking van de basisscholen tijdens de herdenkingsdienst, 
wel hebben schoolkinderen bloemen gelegd bij het monument.  
In Ouderkerk werden gedichten van basisschoolleerlingen voorgedragen en de muzika-
le omlijsting werd verzorgd door Dick Waterhout (bariton) en Henk Blok (piano). Na de 
herdenkingsplechtigheid was er een kaarten- en handtekeningenactie voor gewetensge-
vangenen, in het gemeentehuis en Dorpshuis. 

fotowerkgroep 

De fotowerkgroep exposeert in Bindelwijk, 
Dienstencentrum en buurthuis Waver. Eind 
2016 werd opnieuw geëxposeerd in het Ge-
meentehuis, met als thema “Naast de grote 
stad”.  

Leden van de fotowerkgroep maakten een 
mooie reportage van de Koningsspelen en 
leverden -zoals elk jaar- de foto voor de ein-
dejaarsgroet. 
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De werkgroep Cultureel Contact 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. 
 
Tentoonstellingen in het Dorpshuis Het afgelopen jaar hebben verschillende kunstenaars 
geëxposeerd in het Dorpshuis: Peter Purnell  - “Noorderlicht”, Mischa de Ruwe - “Appels en 
zo”, Frans van Vuuren – “Kleurrijk landschap”, Homi Koedam – “Verpozen”, Dorrit Klomp – 
“De natuur en haar magie” en Jan Grotenbreg – “Vogels”. 
 
Rechtswinkel. 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 
2016 tweemaal per maand plaats in het Dorpshuis.  In Ouderkerk worden personen met 
vragen via het kantoor in contact gebracht met een vrijwillige jurist. Deze werkwijze bevalt 
zowel juristen als cliënten goed.  

Doelstelling 
Stimuleren van sociale samenhang en onderlinge 
betrokkenheid 

Doelgroep 
Inwoners van Ouder-Amstel 

Waar gaat het om 
* Sociale contacten, onderlinge betrokkenheid, 
zelfontplooiing 
* Ondersteunen burgerinitiatieven & huurders or-
ganisaties 
* Werkgroepen RBOVV en R.O.V. 
* Cultureel contact (levenslang leren) 
* Migrantenwerk 
* Fotowerkgroep 
* Vogelwerkgroep 
* 4 mei comités 
* Werkgroep buurthuis Waver 
* Ondersteuning “sociale media” 
* Vrijwilligersgroep Repaircafé 

Werkwijze en uitvoering 
Organisatie van onderop 
Aansluiten op behoeften en interesses 
Staf faciliteert en ondersteunt 
Vrijwilligers voeren uit 
Aandacht voor sociale component 
Inspelen op actualiteit 

Activiteiten 
Betrekken bewoners, meedenken over en 
reageren op gemeentelijk beleid m.b.t. 
openbare ruimte, verkeer en OV 
Lezingen en excursies (cultureel contact, vo-
gelwerkgroep) 
Organisatie exposities Dorpshuis 
Foto-exposities in o.a. Bindelwijk, Diensten-
centrum en Gemeentehuis 
Participatie in Cultuur Platform O-A (CPOA) 
Onderhoud oeverzwaluwwand, nestkasten, 
enz., weidevogelbescherming 
Organisatie & uitvoering 4 mei herdenkin-
gen 
Beheer en exploitatie buurthuis Waver 
Beheer bar Dorpshuis 
Organisatie Rechtswinkel 
Organisatie en uitvoering Repaircafé 

  

  

  Samenwerking met 
Gemeente 
Scholen 
Vita welzijn en advies 
Diensten op gebied rbovv 
Landelijk 4/5 mei comité 

Formatie  0,7 Fte - 21 en 4 uur/week Locaties: Dorpshuis, Dienstencentrum, buurt-
huis Waver 

Status 
Actieve werkgroepen, waarin veel  senioren partici-
peren. 

  

Aandachtspunten 2017 
Continueren bestaande activiteiten 
Oriënteren op mogelijkheden netwerkcafé 
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Maatschappelijke participatie kan op veel manieren worden ingevuld, afhankelijk van 
onder meer persoonlijke interesse en eigen mogelijkheden. Onderlinge sociale contac-
ten dragen er aan bij dat  iemand zich prettig voelt in de woonomgeving en zorgen er 
voor dat iemand –indien nodig- een beroep kan doen op een ander. 

Elkaar ontmoeten is dan ook een belangrijk element bij alle door Coherente georgani-
seerde cursussen. Er zijn veel hechte groepen, waarin deelnemers (en docent) betrokken 
bij elkaar zijn en ook buiten de cursus contact hebben en samen activiteiten onderne-
men. In verschillende groepen is het seizoen weer afgesloten met een gezamenlijke acti-
viteit, zoals een lunch of een etentje. 

Twee keer per jaar wordt het cursusprogramma aangeboden, dat op verschillende loca-
ties in Ouderkerk, Duivendrecht en Waver wordt uitgevoerd. Er is een groot aantal cur-
sussen dat een heel seizoen bestrijkt. Daarnaast zijn er ook kortlopende cursussen, met 
name creatieve cursussen, met acht tot twaalf lessen. In 2016 zijn er ook enkele korte 
(zomer-)cursussen aangeboden, van drie tot vijf bijeenkomsten.  

Naast ontmoeting en participatie zijn de cursussen gericht op bewegen, creativiteit, ont-
plooiing en zelfredzaamheid. In 2016 heeft zich een aantal nieuwe cursisten aangemeld 
(bij zowel bestaande als nieuwe cursussen) terwijl het aantal afmeldingen beperkt is. Het 
aantal unieke cursisten in het seizoen 2016-2017 was halverwege het seizoen iets meer 
dan 500.  

Wanneer mensen zich afmelden is dat meestal vanwege verhuizing, verandering van 
werktijden of afnemende gezondheid. In het laatste geval wordt aangeboden mee te 
denken over mogelijke alternatieven.  

Inwoners met een minimuminkomen kunnen, om deel te kunnen nemen aan cursussen 
van Coherente een beroep doen op het Declaratiefonds van de gemeente.  

Vanuit Gezonde Leefstijl voor Ouderen en mensen met een chronische beperking 
(GLvO, zie pag. 36) is/wordt een impuls gegeven aan activiteiten en cursussen gericht 
op (aangepast) bewegen en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Docenten en het 
cursuswerkbureau hebben ook een signalerende functie: in het geval van (langdurige) 
afwezigheid of uitval van deelnemers wordt gekeken naar mogelijke alternatieven. 

Het cursusaanbod in het seizoen 2015-2016:   
 
 Bridge, Conditietraining (4 groepen), 
 Creatief Atelier, Yoga (16 groepen) 
 Essentrics, Fit for Life (2 groepen),  
 Gym  met muziek, Histo Tour (2 
 korte cursussen),  Meer Bewegen 
 voor Ouderen (5  groepen),   
 Naaicursus (2 korte cursussen), 
 Pilates, Tekenen en schilderen (6 
 korte cursussen), Smartlappen
 koor, Tai Chi, Volksdansen,              
 Zumba (1 lange en 1 korte cursus). 
       

In de eerste helft van 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor het nieuwe cursussei-
zoen, dat startte in september. Het cursusaanbod werd, bij voldoende belangstelling, 
gecontinueerd in het nieuwe seizoen.   

cursuswerk 
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Nieuwe cursussen waren: 
* Stoelgymnastiek. Deze activiteit vond tot de sluiting plaats in Zorgcentrum ’t Reijgers-
bosch Er bleek behoefte aan het voortzetten van deze vorm van beweging. Coherente 
heeft dit signaal opgepakt en is in september gestart. Inmiddels doen er acht mensen 
wekelijks mee. 
* Tai Chi voor beginners, na de zomer is gestart met een kennismakingscursus van 
twaalf lessen. 
* De kunst van het ouder worden, een cursus over invulling geven aan de derde levens-
fase, verzorgd door een professional uit de gemeente. Helaas waren er onvoldoende 
aanmeldingen om de cursus te laten starten. In 2017 biedt Coherente de cursus op-
nieuw aan. 
Regelmatig zetten inwoners, na een eerste kennismaking als cursist, de stap van deelne-
mer naar vrijwilliger. Cursussen zijn daarmee voor Coherente ook een belangrijke vind-
plaats voor (nieuwe) vrijwilligers. 

De wensen, behoeften en ideeën van cursisten en docenten en hun tevredenheid wor-
den d.m.v. bezoeken aan de cursussen en gesprekken met docenten en deelnemers in 
kaart gebracht. Ook is er aandacht voor het signaleren van nieuwe behoeften en bij-
passend cursusaanbod.  

In 2016 werd er (administratieve en publicitaire) ondersteuning geboden aan de combi-
natiefunctionaris die activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar organiseert.  

Doelstelling 
Stimuleren van sociale samenhang en onder-
linge betrokkenheid 

Doelgroep 
Inwoners van Ouder-Amstel 

Waar gaat het om 
* Participatie & sociale contacten 
* Voor iedereen (ook financieel) toegankelijk 
* Ontplooiing, talentontwikkeling & creativi-

teit 
* Gezonde leefstijl & bewegen 
* Verantwoorde vrijetijdsbesteding 
Werkwijze en uitvoering 
2x per jaar een cursusprogramma 
Aandacht voor sociale component 
Inspelen op actuele zaken & trends 
Sportief, creatief en/of educatief  karakter 
Uitvoering op de meest geschikte locatie 
  

Activiteiten 
* Organisatie van 60 cursussen per jaar:  
programma, docenten, zalen, publiciteit 
* Uitvoering door deskundige, zelfstandig wer- 
kende docenten 
* Publiciteit via cursusfolder, website, weekblad, 
flyers, posters, social media 
* Administratieve afhandeling van inschrijving  
en betaling 
  

  Samenwerking met 
Docenten, Muziekcollectief Ouder-Amstel, Ver-
enigingen,1ste Lijn (bij laagdrempelige MbvO) 

Formatie  10 uur/week (& inzet GLvO) 
  

Locaties: Dorpshuis, Bindelwijk, Dienstencen-
trum,, buurthuis Waver. 

Status 
Ruim 500 cursisten, van wie een aantal 
deelneemt aan meer dan één cursus per  
seizoen 
2/3 deelnemers is 55-75 jaar 
Veel aandacht voor leefstijl & bewegen 
Toename van deelname door senioren en 
mensen met beperking (GLvO) 
Hoge tevredenheid bij deelnemers 
Veel trouwe deelnemers 

  

Aandachtspunten 2017 
* Continueren huidig aanbod 
* Uitbreiding aanbod, ook korte cursussen en 
workshops/eenmalige activiteiten 
* Onderhouden en verder versterken contacten 
met cursisten en docenten 
* Oriëntatie op het innen van inschrijfgeld, 
* Beoordeling van kosten en opbrengsten: ver-
goeding docenten en cursusprijzen onder de 
loep nemen 
* Anticiperen op verdere ontwikkelingen m.b.t. 
de Wet Deregulering  Arbeidsrelaties 
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Ter ondersteuning en stimulering van het vrijwilligerswerk in Ouder-Amstel heeft Cohe-
rente 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 ver-
enigingen en organisaties ondersteuning in de vorm van bemiddeling van vrijwilligers, 
promotie, verenigingsondersteuning en deskundigheidsbevordering.  
 
Het CVI promoot vrijwillige inzet middels de Coherente website, de vrijwilligersvacature-
bank en wisselende posters in de gemeente. In 2016 is het aantal adviesgesprekken, 
dankzij het Dorpshuis als vrijwilligersplek, gestegen naar 60. Er zijn in 2016 ca. 15 vrij-
willigers geworven voor activiteiten in het Dorpshuis.  
  
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 ver-
enigingen en vrijwilligersorganisaties.  
In 2016 zijn de volgende cursussen aangeboden: * reanimatietrainingen beginners en 
herhaling * Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) * Gesprekstechnieken voor 
ouderenwerk * Fysiek begeleiden van ouderen * Gastvrijheid, veiligheid en hygiëne. 
Aan de workshops/korte cursussen deden ca. 65 personen mee.  
 
NLdoet genereert elk jaar (landelijke) aandacht en publiciteit voor vrijwillige inzet. In 
2016 is er lokaal invulling aan gegeven, met 6 klussen en ca. 60 vrijwilligers.  
 
In 2016 heeft het CVI weer bemiddeld in maatschappelijk ondernemen voor bedrijven. 
The Nielsen company heeft in totaal meer dan 50 vrijwilligers ingezet bij 3 verschillende 
vrijwilligersorganisaties.  
 
De Buurtverbinding, de website waar burgers hulpvragen kunnen zetten en onderling 
beantwoorden, heeft in 2016 weinig succes gehad. De werkzaamheden rondom de site 
zijn op een laag pitje gezet. In 2017 wordt de toekomst van dit project, ook met samen-
werkingspartner Tympaan de Baat besproken.   
 
Om de maatschappelijke participatie en vrijwillige inzet van jongeren te bevorderen 
biedt Coherente bij verschillende werksoorten mogelijkheden voor het lopen van een 
Maatschappelijke Stage. In 2016 heeft 1 stagiair gedurende 3 maanden een tablets-
preekuur en tabletworkshop uitgevoerd in Duivendrecht. Hier was veel belangstelling 
voor.  
 

 
 

In 2016 heeft het CVI samen met VITA welzijn & advies een start gemaakt met Welzijn 
op Recept. Welzijn op Recept is een aanpak waarbij mensen die kampen met psychoso-
ciale problemen worden ondersteund bij het versterken van hun gezondheid en welzijn. 
Niet door middel van medicatie, maar door beweging, creativiteit en betrokkenheid in 
de samenleving.  
Met een verwijzing van een eerstelijnshulpverlener komt de cliënt bij het team van Wel-
zijn op Recept. Samen met een deskundige coach gaat de cliënt op zoek naar een nieu-
we activiteit. Bijvoorbeeld bewegen, vrijwilligerswerk doen, samen koken en eten of wer-
ken in de natuur. Samen worden de mogelijkheden en kansen bekeken die passen bij 
de leefstijl en interesses van de cliënt.  
De werkwijze is in 2016 geïntroduceerd in de 1ste lijn, verder uitgewerkt en er zijn af-
spraken gemaakt. Inmiddels zijn al enkele cliënten bemiddeld.  
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In 2016 is door gemeente Ouder-Amstel, i.s.m. Coherente, een enquête uitgegaan 
naar de vrijwilligersorganisaties, met als vraag in hoeverre de huidige ondersteuning 
hen helpt en welke ondersteuning zij meer kunnen gebruiken. A.d.h.v. de resultaten 
worden hier de nodige acties door het CVI ingezet in 2017.   
 

 
 

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 

Het CVI heeft een bemiddelings- en begeleidingsfunctie, gericht op het vinden van 
een passende, op re-integratie gerichte, vrijwilligersplaats voor de daarvoor in aan-
merking 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 
Ouder-Amstel (en eventueel nabij liggende gemeenten) werken hierbij samen op 
basis van goed contact, zorgvuldige afstemming en heldere rolverdeling.  

Zowel de cliënt als de plaats aanbieder 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 plaats aanbieder. Per 2015 is het project uitgebreid en worden er 15 re-
integratiecliënten bemiddeld.  

Het CVI heeft als taken:  
* Bemiddelen, begeleiden en ondersteunen van re-integratie cliënten  
* Onderhouden van contacten met gemeentelijke consulenten, verzorgen rapporta-
ges  
* 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.  

In 2016 hebben in totaal 17 mensen deelgenomen aan deze vorm van re-integratie. 
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Doelstelling 

Het stimuleren van vrijwillige inzet in O.A. en 
het bieden van ondersteuning, gericht op de 
toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk. 

Doelgroep 

(Potentiële) vrijwilligers, re-integratiecliënten, 
Lokale organisaties en verenigingen 

Waar gaat het om 
* Vrijwilligers zijn de smeerolie van de maat-
schappij. Zonder vrijwilligers loopt het spaak. 
* Verzorgen van promotie, bemiddeling en 
deskundigheidsbevordering 
* Bevorderen van maatschappelijke participa-
tie/vrijwillige inzet 
* Bevorderen van Maatschappelijk Onderne-
men door lokale bedrijven 
* Ondersteuning verenigingen 
*Werven en bemiddelen t.b.v. van vrijwilligers 
die geen perspectief hebben op betaald werk 

  

Overzicht van activiteiten en diensten 

* Coherente website met vacaturebank, over-
zicht vrijwilligersorganisaties,  informatie over 
vrijwilligerswerk 
*Promotie in O.-A. d.m.v. A0 posters en fly-
ers/folders 
*Cursussen en workshops voor vrijwilligers in 
Ouder-Amstel 
* Lokale ondersteuning landelijke actie NL 
doet 
* Ondersteuning verenigingen en organisaties 
*Individuele dienstverlening 
*Werving en selectie van vrijwilligers 
*Intake m.b.t. de vraag 
*Maatwerk 
*Waar nodig:  
Zorgvuldige match – warme overdracht 
Begeleiding en scholing vrijwilligers 

  Samenwerking met 
Gemeente Ouder-Amstel 
Lokale (vrijwilligers)organisaties en verenigin-
gen 

Formatie CVI 0,17 Fte  (6 u/w) re-integratie 
7½ u/w 

  

Locaties: Dorpshuis, Dienstencentrum, bij ver-
enigingen en organisaties 
 

Status 
* CVI gericht op toegankelijkheid vrijwilligers-
werk 
* Vrijwilligersvacaturebank met 30-40 vacatu-
res 
* Promotie; o.a. per kwartaal wisselende  pos-
ters in winkels, dorpshuis etc. 
* NL Doet 2016; 60 vrijwilligers, 6 klussen. 
*Ondersteuning Maatschappelijk onderne-
men;  +50 vrijwilligers van The Nielsen Com-
pany bij 3 vrijwilligersorganisaties 
*Reanimatiecursussen, gastvrijheid & hygiëne, 
gesprekstechnieken en praktisch begeleiden 
ouderen en meer. 
*Re-integratie; 15 plaatsen voor cliënten vrij-
willigerswerk 
*Acquisitie: werven vrijwilligersplaatsen 
*Bemiddelen: maatwerk 
*Warme overdracht naar vereniging/ organi-
satie 
*Nazorg en volgen 

Aandachtspunten 2017 
* Promotie CVI bij vrijwilligersorganisaties 
* Mogelijkheid rubriek CVI op gemeentepagi-
na onderzoeken 
* Ondersteuning Maatschappelijk onderne-
men 
* Uitbouwen Welzijn op Recept met VITA 
* Afronden onderzoek vrijw. Organisaties 
* Resultaten uit onderzoek realiseren 
*Toekomst Buurtverbinding, i.s.m. Tympaan 
de Baat 
* Promotie vrijwilligerswerk 

 Re-integratie 
* Acquisitie: werven vrijwilligersplaatsen 
* 15 deelnemers 
* Bemiddelen: maatwerk 
* Warme overdracht naar vereniging/ organi-
satie 
*Nazorg en volgen 
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SamenSpraak richt zich op anderstaligen. Gedurende een jaar spreken een taalvrijwilli-
ger en een anderstalige 1x per week, informeel met elkaar, thuis, in Dorpshuis of biblio-
theek. De ondersteuning is ‘op maat’. De methode is aangetoond effectief (best prac-
tice).  
In 2016 zijn er 22 koppels gevormd (2015: 27). Er zijn een aantal langdurige contac-
ten afgerond en de gemeente heeft minder nieuwkomers in de gemeente geplaatst dan 
voorheen. En er is gewerkt aan het opzetten van groepslessen (zie onder). 
In principe wordt het contact voor een jaar afgesproken, maar in de praktijk blijven 
koppels elkaar veel langer zien.  
Voor veel anderstaligen heeft SamenSpraak ook een sociale kant; ze leren iemand in de 
gemeente kennen, komen een uurtje in de week uit de dagelijkse sleur. 

Anderstaligen worden door verschillende instanties gewezen op SamenSpraak. Veel 
mensen uit Europese landen vinden zelf de weg naar Coherente o.a. door internet. De 
overige groep wordt verwezen door Vluchtelingenwerk, de gemeente, docenten op 
scholen/leerkracht van de kinderen van de kinderen of door buren. 

De leeftijden variëren tussen de 25 en 70 jaar en er nemen meer vrouwen dan mannen 
deel. Landen van herkomst is zeer divers, het is niet mogelijk een activiteit op te zetten 
voor een groep met een bepaalde nationaliteit. 

 Sinds november 2016 is er op donderdagochtend 
 een taalbijeenkomst voor vrouwen die een onthef-
 fing hebben om de taal te leren (analfabeet in ei-
 gen taal,  te zwaar getraumatiseerd of te hoge 
 leeftijd). Er wordt  koffie gedronken, een eenvoudig 
 spelletje gedaan,  een uitstapje gemaakt, e.d. 
  De groep (5 vrouwen) wordt begeleid door 2 vrij-
 willigers. Niet iedereen  komt wekelijks, het is altijd 
 afwachten wie er komt. 

Het doel is deze vrouwen uit hun isolement te halen, in contact te brengen met andere 
vrouwen die de Nederlandse taal ook slecht beheersen. 

In 2016 is gestart met de voorbereiding om een tweede taalgroep vrouwen in het 
Dorpshuis te organiseren. Het gaat hierbij om een groep (7 vrouwen) die (taal)scholing 
hebben afgerond en vanwege het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal 
geen werk kunnen vinden. Ook deze groep zal begeleid worden door 2 vrijwilligers en 
heeft ook een sociaal karakter. 

Doel is met elkaar de Nederlandse taal te oefenen, gesprekken aan te gaan over alle-
daagse dingen. De bijeenkomsten hebben meer structuur dan de eerder genoemde 
groep, er wordt een lesmethode gevolgd. De groep gaat begin februari 2017 op de 
dinsdagochtenden van start. 

 Alle vrijwilligers worden begeleid door Coherente en “geschoold” door organisaties 
van buitenaf. Afwisselend worden de Taalondersteuners van de Stichting Lezen en 
Schrijven of  de Stichting Het Begint met Taal  ingeschakeld. Beide organisaties leveren 
ook lesmateriaal. In 2016 hebben een aantal vrijwilligers deelgenomen aan de pilot 
van Het begint met Taal genaamd E-Coaching. Dit is een nieuwe vorm van professio-
nalisering en dankzij het interactieve en persoonlijke karakter focussen vrijwilligers al-
leen op de dingen die zij persoonlijk willen leren of waar ze moeite mee hebben. 

 

taalgroepje 



30 

In 2016 is er nauwe samenwerking met het CVI geweest om de anderstaligen ook te 
koppelen aan een activiteit binnen Coherente, zoals bv als hulp bij activiteiten en bezet-
ting van de bar in het Dorpshuis.  
Daarnaast is er overleg met Vita maatschappelijk werk en het ZAP. 
Met de OBA is het afgelopen jaar bekeken in hoeverre Coherente kan aansluiten bij het 
speerpunt: Leef en Leer. Een groepje anderstaligen leest elke week een uurtje met een 
bibliotheekmedewerker in Duivendrecht: “De makkelijk lezen club”. 
 

Ook in het afgelopen jaar is het 6 wekelijkse overleg met Vluchtelingenwerk, de  ge-
meente en Coherente voortgezet. Doordat anderstaligen veelal de Nederlandse taal 
niet beheersen en omdat meerdere instanties gesprekken met hen voeren, is het belang-
rijk zaken af te stemmen en onderling te bespreken. Daarnaast worden nieuwe inplaat-
singen binnen de gemeente in dit overleg besproken.  
 

Coherente heeft een beperkte bijdrage geleverd in het gemeentelijk traject Participatie-
verklaring. Twee inhoudelijke bijeenkomsten verzorgde Vluchtelingenwerk, Coherente 
verzorgde de derde bijeenkomst waarin aandacht was voor de verschillende voorzienin-
gen en mogelijkheden voor anderstaligen in de gemeente O-A. 

 

 

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 activitei ten. Onderliggend staat 
 altijd bestrijding van eenzaamheid en  bevordering van 
 maatschappelijke deelname centraal.  

 Voor aantallen koppelingen, zie overzicht in hoofdstuk 7 Ou-
 derenwerk.  

 Maatjes vragen via Coherente een VOG aan. In 2016 hebben 
 meerdere maatjes deelgenomen aan trainingen van het CVI 
 om hun deskundigheid te bevorderen. 

In 2016 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 hulpvra-
gen bij ons neergelegd. 

 

 

Het aantal koppelingen van maatjes is sinds enige tijd toegenomen; er zijn eind 2016 
10 goed lopende koppelingen.  

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 zieken-
huis, hulp bij de pc en vervoer. De hulpvragende neemt contact op met de ouderenwer-
ker van Coherente, die vervolgens een vrijwilliger inzet. Tegenover deze diensten staat 
alleen een onkostenvergoeding wanneer van toepassing. Voor aantallen hulp, zie over-
zicht in hoofdstuk (ouderenwerk).  

De Belklus levert net als Coherente klus- en tuindiensten. Per aanvraag wordt nu geke-
ken bij welke instantie de vraag het best terecht kan. Wanneer wenselijk wordt doorver-
wezen of overgedragen naar de ander. 

maatjescontact 
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Doelstelling 
Een maatje biedt ondersteuning, gericht op 
herstel of behoud van zelfredzaamheid, 
activering en maatschappelijke participatie 

Doelgroep 
Individuele inwoners van Ouder-Amstel met een 
(tijdelijke) behoefte aan ondersteuning 

  

Waar gaat het om 
*Het één op één koppelen van vrijwilligers 
aan personen die op enig moment in het 
leven een maatje nodig heeft. 
* Buurthulp voor elkaar 
* SamenSpraak - Taalmaatjes 
*Maatje 

Werkwijze en uitvoering 
Individueel maatwerk 

  

Activiteiten en diensten 
*Werving en selectie van vrijwilligers 
* Intake m.b.t. de vraag 
* Zorgvuldige match 
* Warme overdracht 
* Aandacht voor vervolg 
* Begeleiding en scholing vrijwilligers 
* Netwerkontwikkeling gericht op toeleiding 

  

  

  Samenwerking met 
* Binnen Coherente en ZAP 
* Landelijk Netwerk Thuisles organisatie 
“Het begint met taal“ 
* Stichting Lezen en schrijven 
* Stichting Humanitas 
* Oranjefonds 
* Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan 
* Gemeente O-A en Diemen 
* Basisscholen 
* Vita-welzijn 

  

Formatie 7 uur/week Locaties: Dorpshuis, Dienstencentrum, biblio-
theken, bij maatjes thuis 

Status 
* Brede inzet maatjes 
* Bestaande activiteiten lopen goed 
* Zorg voor kwaliteit; intake & match door 1 
persoon, warme overdracht 
* Gesignaleerde behoefte aan tijdelijke on-
dersteuning op andere terreinen 
* Veranderende behoeften vrijwilligers 

  

Speerpunten  2017 
* Continueren bestaande diensten 
* Aanvullende werving vrijwilligers 
* Brede publiciteit rond burenhulp en maatjes 
* Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 
* Taalgroepen verder uitbreiden voor gevorder-
de anderstaligen 
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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.  

 

 

Aan veel van de cursussen van Coherente nemen senioren deel. Enkele cursussen wor-
den specifiek voor ouderen aangeboden (o.a. Meer bewegen voor Ouderen, volks-
dansen, creatief atelier).  

 

 

Zowel in het Dienstencentrum als het Dorpshuis is een breed aanbod van veelal weke-
lijkse, laagdrempelige groepsactiviteiten. Deze zijn gericht op participatie, het voorko-
men van isolement, het bieden van structuur en het bevorderen van een gezonde le-
vensstijl/welbevinden. Het betreft bv. samen eten, koersbal, klaverjassen, voorlichting, 
de inloop.  

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.  

Voor de opfriscursus rijvaardigheid was in 2016 heel erg veel belangstelling, er deden 
25 mensen mee.  

In december werd op beide locaties feestelijke Kerstbijeenkomsten georganiseerd, 
waarbij vrijwilligers de maaltijden verzorgden. De gezellige lunches werden gesponsord 
door Jumbo. Aan  de kerstdiners namen ruim 130 senioren deel. 

In 2016 werden met de groepsactiviteiten in totaal ruim 490 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. Op het programma stonden Met de bus naar Cam-
perduin, gezellige middagen in het Dorpshuis, Dienstencentrum en het clubgebouw 
van de Amstelbocht, een rondleiding op de joodse begraafplaats, high tea in ’t Reij-
gersbosch, zomerbloemschikken, een bezoek aan zorgboerderij Spaarnwoude en Zo-
merbingo. Er deden 119 unieke deelnemers aan één of meer activiteiten mee.  

 

 

 

 In Co’s Kamer ontmoeten kwets-
 bare, zelfstandig wonende, senio-
 ren elkaar en beleven ze een ge-
 zellige ochtend. De gasten hebben 
 te maken met geheugenklachten, 
 GGZ problematiek, eenzaamheid, 
 fysieke aandoeningen of een com-
 binatie hiervan.   co’s kamer duivendrecht 
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Er wordt samen koffie gedronken, 
gewandeld, een spelletje gespeeld, 
gezongen, bewogen en geknutseld. 
Tussen de middag wordt gezamen-
lijk een verse en smakelijke lunch 
klaargemaakt en gegeten. Vrijwil-
ligers begeleiden de ochtend en 
zorgen eventueel voor vervoer van 
de gasten naar Co’s kamer en 
weer naar huis. Een deel van de 
vrijwilligers heeft afstand tot de arbeidsmarkt en/of behoefte aan structuur en een zin-
volle dag invulling. 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 groepen nam toe van twee naar vier.  

Eind 2016 telde Co’s kamer 43 gasten en 30 vrijwilligers. In Ouderkerk zijn er 23 gas-
ten (waarvan er acht 2x per week komen)  en 19 vrijwilligers. In Duivendrecht nemen 
20 personen deel (waarvan er vijf 2x per week komen) en 11 vrijwilligers. 
 

 
 

Het brede pakket van individuele diensten werd in 2016 gecontinueerd. Het gaat om 
de inzet van de ouderenadviseur, belastingspreekuur, warme maaltijden aan huis, soci-
ale alarmering en buurthulp Voor Elkaar inclusief bemiddeling maatjes. Er zijn in totaal 
>300 individuele hulpvragen behandeld.  

De sociale personenalarmering werd tot eind 2016 georganiseerd in samenwerking 
met ATA.  Het alarmapparaat werd door vrijwilligers van Coherente geïnstalleerd en de 
maandelijkse incasso werd door Coherente uitgevoerd. De meldingen kwamen op de 
meldkamer van ATA binnen en zij verzorgden de alarmopvolging van de persoonsalar-
mering. Deze samenwerking is altijd naar volle tevredenheid verlopen.   

In de afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe soorten alarmapparaten op de markt ge-
komen. Coherente beschikt niet over de middelen om de klanten deze aan te bieden. 
Daarom heeft ATA per 1 december 2016 de volledige dienstverlening rondom perso-
nenalarmering overgenomen. De ouderenadviseur helpt met aanvragen als ouderen 
dit wensen.  

 
 

In 2016 zijn er 338 uitnodigingen verstuurd voor een preventief huisbezoek. 
Er werden 130 80+ senioren door 14 vrijwilligers bezocht (86 in Ouderkerk en 44 in 
Duivendrecht). Het doel van het huisbezoek is i.s.m. de gemeente geherdefinieerd; in-
formeren over lokale voorzieningen, contact leggen, signaleren zorgwekkende omstan-
digheden achter de voordeur en doorverwijzen naar ouderenadviseur of andere hulpin-
stanties.  De bezochte senioren stellen – om verschillende redenen- het huisbezoek zeer 
op prijs.  

 

 

In 2016 is de samenwerking met lokale partners verder uitgebouwd. In Ouderkerk en 
Duivendrecht wordt regelmatig vergaderd met het Rode Kruis, Zonnebloem, de kerken, 
Zonnehuisgroep (de Reijger, Theresia) en Mantelzorg & Meer.  

 

 

co ’s kamer ouderkerk 
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In 2016 is de samenwerking met lokale partners verder uitgebouwd. In Ouderkerk en Dui-
vendrecht wordt regelmatig vergaderd met het Rode Kruis, Zonnebloem, de kerken, Zon-
nehuisgroep (de Reijger, Theresia) en Mantelzorg & Meer.  

Er is gedurende het jaar een stijgende lijn in het contact met eerstelijns hulpverleners, zo-
wel inhoudelijk als getalsmatig. Zij verwijzen regelmatig cliënten door naar Coherente of 
zetten de hulpvragen zelf bij ons uit. Naast het eerstelijnsoverleg van Ouderkerk met Aem-
stelwijk, de Thuiszorginstanties en VITA, is er in Duivendrecht nu het KOD gestart, Kwets-
bare Ouderen Duivendrecht. Zij komen vier maal per jaar bijeen om bepaalde cliënten te 
bespreken. 

Met de Belklus wordt, afhankelijk van de klus, doorverwezen of overgedragen naar de an-
der.  

Doelstelling 
Het ouderenwerk levert een bijdrage aan het 
zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van 
ouderen. 

Doelgroep 
65+ inwoners van Ouder-Amstel 
Jongere senioren als vrijwilliger, oudere senioren 
als deelnemer. 

Waar gaat het om 
* Zelfstandig functioneren 
* Maatschappelijke participatie 
* Voorkomen van isolement 
* Bieden van structuur en bevorderen van een 
gezonde levensstijl 
 

Werkwijze en uitvoering 
Laagdrempelig 
Breed pakket aan activiteiten 
Vraaggericht 
Staf ondersteunt 
Vrijwilligers onmisbaar in uitvoering 

  

Overzicht van activiteiten en diensten 

Cursussen (zie Cursuswerk) 

Groepsactiviteiten: 
* wekelijks en/of maandelijks, laagdrempelig, 
gericht op ontmoeting, structuur, participatie, 
welbevinden 
* Samen de maaltijd gebruiken 
* Spel en bewegen (bv koersbal, sjoelen) 
* Denksport (bv bridge, Rummikub) 
* Voorlichting 
* Creativiteit & expressie 
*Tevens; Zomerprogramma met o.a. excursies 

Individuele dienstverlening: 
Ouderenadviseur 
Preventief huisbezoek 
Sociale alarmering 
Belastinghulp 
Buurthulp voor elkaar en maatjes 
Maaltijden aan huis 

  Samenwerking met 
Cursuswerk en CVI Coherente 
Rode Kruis, Zonnebloem, Mantelzorg en Meer, 
ZHGA 
1e lijn Duivendrecht, Vita en Aemstelwijck 
Fysiotherapie Duivendrecht en Spits 

Directe formatie 2016 1,6 Fte Locaties: Dienstencentrum, Dorpshuis, Buurthuis 



35 

Status 
*Veel verschillende vaste & goed bezochte 
activiteiten. 
* Breed bereik & laagdrempelige activiteiten 
*Gevarieerd en gewaardeerd zomer pro-
gramma met Zonnebloem en Rode Kruis 
* Vaste vrijwilligersgroep, aanwas nieuwe 
vrijwilligers 
* Dorpshuis als nieuwe basis in D’drecht 
* Ouderenwerk in D’drecht kreeg extra sti-
mulans: meer activiteiten, deelnemers en 
vrijwilligers. 
* Bewoners aanleunwoningen Lunaweg be-
zocht en betrokken in activiteiten 
* Uitbreiding Co’s kamer naar 2x 2 groepen 
* 490 unieke deelnemers, 150 vrijwilligers 
* Gevarieerd & breed pakket individuele 
diensten; > 300 vragen behandeld 

Aandachtspunten 2017 

* Continueren activiteiten & diensten 
* Realiseren vijfde dagdeel Co’s kamer voor 
kwetsbare ouderen in Ouderkerk 
* Faciliteren van burgerinitiatieven 
* Uitbouw maatjes 
* Aanbieden diverse cursussen ter bevordering 
van zelfredzaamheid en ondersteuning door 
vrijwilligers en mantelzorgers 
* Voorlichting niet-senioren over ouderdom en 
bijhorende beperkingen 
* Outreachend werken - activeren voor deel-
name aan activiteiten en diensten ouderen-
werk 
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Uit onderzoek blijkt steeds weer hoe belangrijk het is om –juist ook op hogere leeftijd of 
met een beperking- te blijven bewegen. Veel senioren en mensen met een chronische 
beperking voelen zich niet (meer) thuis in het traditionele sportaanbod. Gezonde Leefstijl 
voor Ouderen stimuleert een gezonde, actieve levensstijl en zet zich in voor passend 
lokaal aanbod.   

Gezonde Leefstijl voor Ouderen richt zich op:  
* het voorkomen van uitval van deelnemers, door een meer persoonlijke begeleiding 
van (deelnemers aan) laagdrempelige activiteiten  
* het afstemmen en verbreden van passend aanbod, binnen een sluitend lokaal netwerk 
door samenwerking van en met de lokale organisaties, deskundigen en docenten.   

Werkwijze: De combinatiefunctionarissen (cf’s)  adviseren en bemiddelen deelnemers 
naar geschikte activiteiten. De lokale eerstelijnszorg verwijst naar de cf’s. Cursusdocen-
ten signaleren uitval van deelnemers, waarna de cf’s contact opnemen voor overleg/
advies m.b.t. mogelijke alternatieven.  

Er is een breed netwerk met organisaties en instellingen die beweegactiviteiten aanbie-
den zoals de Fysiotherapie Duivendrecht, Spits Centrum voor Fysiotherapie, Rollator-
loop, zorgcentrum ’t Reijgersbosch en fietswinkel De Haan. De samenwerking verloopt 
goed.   

In 2016 werden valpreventietrainingen uitgevoerd door Fysiotherapie Duivendrecht en 
Spits Centrum voor Fysiotherapie. Er zijn drie trainingen met acht deelnemers georgani-
seerd in Ouderkerk en één training in Duivendrecht met zeven deelnemers. De door 
GLvO ontwikkelde folder ‘Vallen, sta er even bij stil’ is geactualiseerd en wordt dorps-
breed verspreid via de eerstelijnszorg, preventief huisbezoek, het ZAP. 

Er is regelmatig contact met mensen uit de doelgroep. De cf’s informeren en  adviseren, 
nodigen uit en stimuleren, verwijzen door en bemiddelen waar gewenst. 

De rollatorwandelclub ‘De Ouder-Amstel Rollers’ is in 2014 opgezet, om deel te gaan 
 nemen aan de Rollatorloop in het Olympisch 
 Stadion in Amsterdam. De groep is sindsdien 
 wekelijks blijven wandelen. De deelnemers bele-
 ven plezier aan hun wekelijkse wandeling en het 
 gezamenlijke kopje koffie na afloop. De groep 
 wandelt onder begeleiding van in totaal zes 
 trouwe vrijwilligers, die om de week mee gaan. 
 In september heeft de groep weer deelgenomen 
 aan de Rollatorloop. Dit is elk jaar een hoogte-

punt! Voor de in het voorjaar geplande rollatorwandelgroep in Duivendrecht was op dat 
moment geen belangstelling. 

Informatie van de ‘Beweegwijzer 55+ en aangepast sporten’ is opgenomen in de cur-
susfolder van Coherente, verschenen op de website van Coherente en Sportief Ouder-
Amstel en er was aandacht in de plaatselijke pers. 

Voor de doelgroep is zijn er diverse cursussen verzorgd, zoals Yoga 55+, Yoga +, Tai 
Chi voor beginners, Meer Bewegen voor Ouderen en Bridge (Denken en Doen). Nieuw 
was de cursus Stoelgymnastiek, (zie hfst cursuswerk)  Het aantal deelnemers aan de 
groepen Yoga 55+ en Meer bewegen voor Ouderen (mbvo) is opnieuw gestegen, van 
67 in seizoen 2015-2016 naar 83 in seizoen 2016-2017. 

rollatorwandelen 
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Het aantal deelnemers van de Yoga + groepen in het Dienstencentrum in Ouderkerk is in 
2016 verder toegenomen. Beide groepen zitten met X deelnemers vol. 

In 2016 is de samenwerking met het Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding van de 
Hogeschool van Amsterdam gecontinueerd met betrekking tot het project: Vitamine (VITale 
AMsterdamse ouderen IN dE stad). Het project Vitamine heeft als doel de gezondheidswin-
sten van het MbvO-programma te versterken. Onderdeel van dit project is een digitaal 
ondersteund thuistrainingsprogramma voor zelfstandig wonende ouderen. Coherente heeft 
in 2016 opnieuw haar medewerking verleend, door contact met studenten en onderzoeks-
leider, werven van en bemiddelen tussen cursisten/deelnemers aan het onderzoek. 

In samenwerking met professionals uit de gemeente werden de cursus ‘De kunst van het 
ouder worden’ en de training ‘PPEP4All’ aangeboden. Ondanks de boeiende inhoud en 
opzet waren er helaas te weinig aanmeldingen om deze cursussen te kunnen starten. 

Steeds vaker kiezen (oudere) fietsers voor een 
e-bike.  In 2016 een informatieve bijeenkomst 
georganiseerd voor zowel ouderen uit Ouder-
kerk als Duivendrecht. Tijdens deze bijeen-
komst kwam Fysiotherapie Duivendrecht vertel-
len over het op- en afstappen en zitten op de 
fiets. De kennis van de ouderen werd getest 
met een verkeersfietsquiz. Na alle informatie 
maakte een deel van de groep een fietstocht 
naar De Haan Wielersport, waar informatie over het E-bike aanbod werd gegeven en vra-
gen werden beantwoord.  

In 2016 werd meegewerkt aan het project ‘’zolang ik fiets’’. Ideate doet in Ouder-Amstel 
onderzoek naar hoe mensen zolang mogelijk veilig en gezond kunnen blijven fietsen. Dit 
gebeurt in opdracht van de gemeente en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De 
resultaten/aanbevelingen  worden in 2017 bekend en waar mogelijk verwerkt in ons aan-
bod.  

In 2015 is een nieuwe laagdrempelige activiteit geïntroduceerd: Stoelhonkbal. Dit is een 
spel dat in teamverband gespeeld wordt, met een competitief element ent veel aandacht 
voor het sociale aspect. In 2016 wordt twee keer per week bij Co’s kamer een half uurtje 
bewogen met de deelnemers. Er wordt afgewisseld tussen stoelhonkbal en andere laag-
drempelige beweegactiviteiten. 

 In 2016 is actief 
 en enthousiast sa-
 men gewerkt met 
 Fysiotherapie Dui-
 vendrecht, om het 
 eerste Rondje Dui-
 vendrecht te orga-

niseren. Het Rondje Duivendrecht is een wandeling van zes kilometer in en rond Duivend-
recht. Aan het eerste Rondje, op zaterdag 22 oktober, namen  101 wandelaars deel. De 
reacties waren zeer enthousiast. Een aantal wandelaars is wekelijks samen blijven wande-
len. Het Rondje Duivendrecht is zeker voor herhaling vatbaar. 

In 2016 zijn er verschillende éénmalige activiteiten georganiseerd. Zo is er drie keer een 
groep ouderen naar Fysiotherapie Spits geweest in Ouderkerk. Ze kregen een beweeglesje 
om zich bewust te worden hoe belangrijk het is om in beweging te blijven. Ook werden zij 
geïnformeerd over de mogelijkheden om hier wekelijks te trainen  

Op een ochtend is een groep ouderen naar het Amstelbad gegaan om te midgetgolfen. 
De negen vrouwelijke deelnemers vonden het een geslaagd uitstapje.  

 

 

e-bike voorlichting 

rondje duivendrecht 
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In 2016 is gezocht naar een geschikte methode voor het 
geven van weerbaarheidstrainingen aan ouderen. Na 
het vinden van een deskundig trainer is een pilot training 
met vier deelnemers geweest. In 2017 wordt de training 
aangeboden in zowel Ouderkerk als Duivendrecht. 

  Op zaterdag 3 septem-  
  ber vond in het Dorps-    
  huis in Duivendrecht de  
  Fit-, Doe- en beweegmarkt 55+ plaats.       

  Het doel van de markt  was mensen te informeren over 
  allerlei diensten en producten op het gebied van een 
 gezonde leefstijl. Er waren lezingen, workshops en 
 open lessen. Een groot aantal  lokale en regionale aan

   bieders was op de markt aanwezig. Deelnemers en 
bezoekers hebben de markt als positief ervaren.   

Er is zeer regelmatig contact met docenten van het Cursuswerk, consulenten van het 
Zorgadviespunt, ouderenwerkers en de begeleiders/vrijwilligers van Co’s Kamer.  
Hierdoor worden snel signalen opgevangen, bijvoorbeeld afnemende gezondheid 
(lichamelijk en/of geestelijk) en uitval, maar ook bijvoorbeeld eenzaamheid of financiële 
problemen. Met respect voor privacy hebben de cf’s desgewenst contact, om mogelijk-
heden te onderzoeken waardoor mensen kunnen (blijven) deelnemen aan laagdrempe-
lige activiteiten gericht op een gezonde leefstijl. 

 

Doelstelling 

Bevorderen van een gezonde leefstijl voor seni-

oren 55+ en mensen met beperking, 

bevorderen sociale samenhang en 

betrekken nieuwe doelgroepen bij bestaand, 

lokaal verenigingsleven 

Doelgroep 

Kwetsbare senior inwoners van Ouder-

Amstel. De doelgroep strekt zich van pre-

ventief (ouderen waarvan de conditie te 

wensen over laat, die zwaarder worden,  

of het netwerk kleiner wordt) tot interventie 

(ouderen die vallen, lijden aan obesitas, 

vereenzaamd zijn). 

Waar gaat het om 

* Zelfstandig functioneren 

* Maatschappelijke participatie 

* Voorkomen van isolement 

* Bieden van structuur 

* Bevorderen van een gezonde levensstijl 

Werkwijze en uitvoering 

* Laagdrempelig 

* Breed pakket aan activiteiten 

* Vraaggericht 

* Integrale, samenwerkende aanpak 

* Persoonlijke benadering 

Overzicht van activiteiten en diensten 

* Ontwikkeling en coördinatie integraal 

breed aanbod cursussen 

*Aangepast aanbod (met) samenwerkings-

partners 

* Beweeggroepen 

* Coördinatie en uitvoering dorpsactiviteit 

* Integrale aanpak valpreventie 

* Persoonlijke benadering doelgroep en 

deelnemers 

  Samenwerking met 

gemeente Ouder-Amstel, lokale (sport)

verenigingen en lokale eerstelijns deskundi-

gen zorg 

Formatie GLvO 0,66 Fte  (24 u/w) Locaties: Dienstencentrum, Dorpshuis, 

buurthuis Waver, Bindelwijk, sportverenigin-

gen. 

weerbaarheidstraining 

fit–, doe– en beweegmarkt 
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Status 

* Pakket activiteiten GLvO samengesteld en 

uitgevoerd 

*Continue in kaart brengen en actueel hou-

den van het lokale aanbod, intern en extern 

Project Valpreventie gecontinueerd 

*Samenwerkingsprojecten; E- Bike, rollator-

training 

*Aandacht voor laagdrempelig actief zijn (bv 

stoelhonkbal) tijdens bv ouderenact. 

* Wandel eendaagse Rondje Duivendrecht in 

Duivendrecht, i.s.m. Fysiotherapie D’drecht 

* Fit-, Doe- en Beweegmarkt in Duivendrecht 

*Actief contact, ondersteuning en begeleiding 

van (potentiële) deelnemers in- en naar activi-

teiten 

* Actief contact met docenten en samenwer-

kingspartners betreft deelnemers 

* Netwerk onderhouden en uitbreiden van 

sportverenigingen, welzijn, zorg en eerstelijns 

deskundigen. 

Aandachtspunten  2017 

* Continueren en waar nodig aanpassen van 

activiteiten & diensten 

* Actief aanbieden en algemene bekendheid 

verwerven sport- en beweegprogramma seni-

oren 

* Actief contact, ondersteuning en begeleiding 

van (potentiële) deelnemers in- en naar activi-

teiten 

* Samenwerkingsprojecten voortzetten/ reali-

seren, ook met sportverenigingen 

* Project VITAMINE 

* Organisatie van ‘evenement’ 

* Start Rollatorwandelgroep Duivendrecht,  

Rolstoelfietsen en Weerbaarheidstrainingen 

voor senioren 

*Voortzetten Valpreventie en uitbreiden 

*Verder ontwikkelen breed netwerk van sport-

verenigingen, welzijn, zorg en eerstelijns des-

kundigen. 
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Baten 2016 Begroting 2016 2015 

    

Subsidie gemeente Ouder-Amstel  €     901.337   €     833.313   €      883.940  

Sponsoring  €               50   €                  -   €              250  

Activiteiten  €     100.664   €       98.940   €        87.337  

Baropbrengst  €       42.131   €       22.850   €        38.216  

Verhuur  €       11.301   €       10.400   €        27.183  

Opbrengst  alarmering  €       11.619   €       14.000   €        13.271  

Donatie Stichting de Drieburg  €                  -   €                  -   €        35.509  

Overige baten  €         2.086   €       14.500   €          5.351  

  € 1.069.188   €     994.003   €   1.091.057  

    

    

    

    

Lasten    

    

Personeelskosten  €     787.401   €     667.723   €      720.315  

Huisvestingskosten  €       61.270   €       80.450   €      119.984  

Organisatiekosten  €       45.598   €       53.960   €        68.927  

Activiteitenkosten  €     143.906   €     173.820   €      144.161  

Bar en keuken  €       21.185   €       19.050   €        27.047  

  € 1.059.360   €     995.003   €   1.080.434  

    

    

Saldo  €         9.828    €        10.623  

    

Rentebaten  €            356    €          1.083  

    

Saldo  €       10.184    €        11.706  

    

    

Toev. bestem.fonds Ouderenwerk 0   € -35.509,00  

Onttrekking reservering alarmering 0   €        250,00  

Onttrekking reservering huisvesting  €         8.570    €   26.755,00  

    

Toevoeging subsidiereserve  €       18.754    €     3.202,00  
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AED   Automatische Elektronische Defibrillator  

ANBO  Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen  

AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten  

BSC   Buurt Sportcoach  

BSO   Buiten Schoolse Opvang  

CF   Combinatie Functionaris  

CIZ   Centrum Indicatiestelling Zorg  

CJG   Centrum Jeugd en Gezin  

CPOA  Cultuurplatform Ouder-Amstel  

CTO   Sportvereniging CTO 70  

CVI   Coördinatiepunt Vrijwillige Inzet  

E-Bike  Electrische fiets  

FO   Frontoffice  

GGZ   Geestelijke gezondheidszorg  

GLvO   Gezonde Leefstijl voor Ouderen  

GVO   Gemeenschappelijk Vrijwilligersoverleg (Ouderkerk)  

HbH   Hulp bij het huishouden  

HKZ   Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector  

IVA   Instructie Verantwoord Alcoholschenken  

KDO   Kinderdagopvang  

MAS   Maatschappelijke Stage  

MDO   Multi Disciplinair Overleg  

MEE   MEEdenken en MEEdoen; ondersteuning bij leven met een beperking  

MO groep  werkgeversorganisatie Maatschappelijk ondernemen  

OKC   Ouder Kind Centrum  

OLGA  Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland  

PGB   Persoons Gebonden Budget  

RBOVV  werkgroep Ruimtelijk Beleid, Openbaar Vervoer en Verkeer  

R.O. en V  werkgroep Ruimtelijke Ordening en Vervoer  

SKOO  Stichting voor Kind en Ouder in Ouder-Amstel  

SVO   Sportvereniging Ouderkerk  

SV IVO  Turnvereniging Ouderkerk  

VOD   Vrijwilligersoverleg Duivendrecht  

VOG   Verklaring Omtrent Gedrag  

VZA   Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam  

WIZ   Werk Inkomen Zorg  

Wmo   Wet Maatschappelijke ondersteuning  

ZAP   Zorg Advies Punt  

ZHGA  Zonnehuisgroep Amstelland  

ZRM   Zelfredzaamheid Matrix  

Zoed   Zorg onder één dak  


