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Voorwoord
Samenleven en verbinden
De gemeente Ouder-Amstel kenmerkt zich door een hecht netwerk van
onderlinge verbindingen. Alleen al het aantal vrijwilligers dat op allerlei
manieren actief is, zou je misschien eerder op het platteland verwachten
dan midden in de Metropool-regio Amsterdam. Gelukkig maar, want
een lokale samenleving gaat precies daarover: sámen leven. Wij, de
Stichting Coherente, de welzijnsorganisatie van, voor en door inwoners
van Ouder-Amstel mogen hierin een rol spelen. Onze naam vat daarbij
onze missie samen: wij willen bijdragen aan Coherentie en verbondenheid tussen de inwoners van Ouder-Amstel door het waar mogelijk versterken van netwerken en verbindingen binnen onze gemeente.
Deze invalshoeken vertalen we in concrete activiteiten. In dit jaarverslag rapporteren wij over dat
wat we in 2017 hebben ondernomen. Een praktische consequentie van onze aanpak is dat het
zo veel mogelijk onze vrijwilligers zijn die met elkaar aan de slag zijn om andere mensen te ondersteunen en concrete doelen in onze samenleving te realiseren. U kunt daarbij denken aan het
Ouderenwerk, aan de Taalmaatjes aan het Opbouwwerk en ook aan het Jongerenwerk. Op dit
moment werken we met meer dan 200 vrijwilligers. Als bestuur willen we graag onze grote waardering uitspreken voor hun inzet en ook voor de betrokkenheid en professionaliteit van onze medewerkers en directie die de voorwaarden scheppen om dit alles mogelijk te maken.
In 2017 vierde Coherente haar tweede lustrum. In het voorjaar hebben we deze verjaardag gevierd. We waren erg blij met de waardering die we bij die gelegenheid kregen vanuit een breed
publiek van inwoners en gemeentebestuur. Een ander hoogtepunt waren de eindejaarsrecepties
met onze vrijwilligers.
De Ouder-Amstelse samenleving staat allerminst stil. Er liggen heel wat
uitdagingen op ons te wachten. Het Ouderenwerk zal nog verder aan
belang toenemen. Het Jongerenwerk is uitdagend. Het cursuswerk voor
volwassenen ontwikkelt zich voortdurend. En dan zijn er natuurlijk nog
externe ontwikkelingen: hoe gaan we om met nieuwkomers, kunnen we
gebruik maken van bijdragen van expats, wat betekent de ontwikkeling
van woningbouw, bij voorbeeld in het Entrada-gebied en in De Nieuwe
Kern. Genoeg dus om onze tanden in te zetten. Vol enthousiasme is Coherente dan ook op
pad gegaan naar ons derde lustrum.
Om ook in de komende jaren te blijven doen waar we voor zijn: verbinden van inwoners met
elkaar en daarmee bijdragen aan de samenhang zodat we in Ouder-Amstel kunnen blijven doen
waar het om gaat: sámen leven.
Namens het bestuur,
Nanko Boerma, voorzitter
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1. Coherente
Coherente is de organisatie voor lokaal welzijnswerk in Ouder-Amstel. De naam is veelzeggend:
“samenhang”. Coherente zet zich in om het welzijn en de participatie van inwoners te bevorderen.
Veel inwoners maken gebruik van de verschillende diensten en activiteiten en/of leveren zelf een
bijdrage als vrijwilliger.
Vanuit Coherente stimuleren we sociale samenhang, moedigen participatie van bewoners aan,
(‘meedenken, mee beslissen en meedoen’), geven informatie, advies en ondersteuning. Wij stimuleren en ondersteunen mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel
individueel als groepsgewijs. Wij bevorderen dat jong en oud zelf keuzes maakt en verantwoordelijkheid neemt, elkaar steunt en een bijdrage levert aan de lokale samenleving. Wij dragen bij
aan zelfstandigheid, zelf- en samenredzaamheid. "Kennen en gekend worden" draagt hieraan bij,
daarom maken wij ontmoeting, ontspanning en ontplooiing mogelijk.
Coherente:


Draagt bij aan de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelstellingen, adviseert de gemeente op basis van ontwikkelingen en signalen. Er is goed partnerschap, met korte lijnen,
waarbij vertrouwen en betrouwbaarheid van essentieel belang zijn



Richt zich op alle inwoners van Oude-Amstel, met specifieke aandacht voor kwetsbare burgers



Is gericht op zelfredzaamheid, samenredzaamheid, participatie, sociale samenhang en zelf
organiserend vermogen van mensen, groepen en organisaties



Ondersteunt en verbindt. Zet de vraag van (groepen) mensen centraal, werkt kleinschalig
en dichtbij



Is actief op de terreinen welzijn en zorg, gezondheid, sport en bewegen, openbare orde en
veiligheid, onderwijs en werk



Werkt samen met andere (maatschappelijke) organisaties en bedrijven die zich inzetten
voor (de inwoners van) Ouder-Amstel



Is innovatief en flexibel om in te kunnen spelen op veranderingen en (nieuwe) vragen



Is een compacte organisatie, waar betrokken professionals de ruimte hebben om -met vrijwilligers en inwoners- de activiteiten en diensten in te vullen en uit te voeren.

In de verschillende gemeentelijke nota’s en agenda’s zijn beleidsdoelen, inhoudelijke kaders,
ambities en te bereiken resultaten opgenomen, die betrekking hebben op (delen van) het werk
van Coherente: beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018, beleidsplan preventief jeugdbeleid en jeugdhulp, Mee(r)doen met sport 2017-2024, gezondheidsnota en de re-integratienota.
In het Coherente ondernemingsplan 2016-2020 zijn drie overkoepelende thema’s benoemd:
Verbindingen leggen en meedoen
Betrokken en dichtbij
Samen redzaamheid.
Coherente in 2017
Coherente is georganiseerd in 4 werksoorten met elk een eigen karakter:
Jeugd- en jongerenwerk, Sociaal cultureel en opbouwwerk (inclusief
werkgroepen en cursussen), Vrijwillige inzet en Ouderenwerk.
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Het brede pakket van activiteiten, diensten, werkgroep activiteiten en inwonersinitiatieven dat in
de loop van de tijd tot stand gekomen is werd in 2017 voortgezet.
Het Zorgadviespunt ging per 1 januari 2017 over naar de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie
DUO+.
Coherente - de organisatie
Met een feestelijke bijeenkomst, begin 2017, voor de vrijwilligers vierden we begin 2017 dat Coherente 10 jaar bestond.
Eind 2017 zijn er 2 goed bezochte eindejaarsbijeenkomsten georganiseerd voor vrijwilligers.
Vrijwilligers, medewerkers en directie voeren de verschillende taken en
werkzaamheden uit. In de dorpskernen zijn ruim 200 vrijwilligers betrokken, zij worden begeleid en aangestuurd door de medewerkers.
Er waren op 31 december 13 medewerkers, totaal 9 Fte. De Cao Sociaal werk is van toepassing, er is aandacht voor deskundigheidsbevordering en duurzame individuele inzetbaarheid. Er werd in 2017 2x een werknemersbijeenkomst gehouden.
De werkdruk was - mede door ziekteverzuim van collega’s- opnieuw hoog. Aan het verzuim lagen zowel fysieke als psychische oorzaken ten grondslag.
De directie heeft mandaat voor de dagelijkse leiding, het bestuur van de stichting is betrokken
op hoofdlijnen en statutair eindverantwoordelijk. Begin 2017 nam het bestuur afscheid van Paul
van Kampen en Henk Peter Blok, zij bereikten de maximale zittingstermijn. Nanko Boerma werd
eind 2016 gekozen als voorzitter. Het bestuur bestond in 2017 uit 5 leden, die deze taak onbezoldigd vervullen. Het bestuur is klankbord voor de directie en heeft zowel een voorwaardenscheppende als toezichthoudende rol. Bestuursleden dragen daarnaast ook bij aan de representatie van Coherente.
Coherente is aangesloten bij Sociaal Werk Nederland en de Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening in Noord- en Zuid Holland.
Personeelsformatie

uren/week

Belangrijkste werkterreinen

Coherente, 31/12/17
Directie

28

Financiële administratie
Coördinatie bsc 4-12
jr

29

Jongerenwerk 12+
Sociaal cultureel
werk, cursuswerk, CVI
en werkgroepen
Ouderenwerk &
gezonde leefstijl voor
ouderen

28
64
26
13,5
16
84,5
24

De directie is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. De adjunct directeur heeft tevens taken in het
soc.cult. en opbouwwerk; zie hieronder
(Financieel)administratie v.d. diensten en act. verwerking
van gegevens, informatie verstrekking
Coördinerend combinatiefunctionaris
Present jongerenwerk in Ouder-Amstel
Adjunct directeur/ondersteuning opb. en soc. cult. Werk,
inzet maatjes; Coördinatiepunt Vrijwillige inzet & Reintegratie; Organisatie. en adm. afh. van cursussen, Soc.
cult. Werk, Websitebeheer & PR
Groepsactiviteiten voor (kwetsbare) ouderen, Co’s kamer &
individuele dienstverlening
Gezonde leefstijl voor Ouderen
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Coherente voert zowel de uitvoerende als de ondersteunende werkzaamheden op verschillende
locaties in Ouder-Amstel uit. In Ouderkerk zijn in het Dienstencentrum het kantoor en activiteiten gehuisvest, in Bindelwijk een aantal cursussen. In Duivendrecht zijn zowel het kantoor als de
activiteiten in het Dorpshuis gehuisvest.
Buurthuis Waver wordt gehuurd van de gemeente. Het Buurthuis wordt, vanaf de opening in
1978, vrijwel volledig door een groep vrijwilligers beheerd en geëxploiteerd. Coherente ondersteunt waar gewenst.
Coherente gebruikt verschillende communicatiemiddelen om haar activiteiten en diensten bekend
te maken. Het “seniorennieuws” bevat het tweemaandelijkse activiteitenaanbod en informatie
van het Rode Kruis, Zonebloem, Mantelzorg en Meer, ZHGA (ZonneHuis Groep Amstelland) en
Coherente.
Door het CVI en voor de taalvrijwilligers werden speciale Nieuwsbrieven uitgebracht.
Het “senioren nieuws” werd thuisbezorgd bij 650 ouderen in Ouderkerk en 600 in Duivendrecht.
Het Weekblad voor Ouder-Amstel, de website van Coherente en Sportief Ouder-Amstel en de
digitale nieuwsbrief bieden actuele informatie. Voor incidentele activiteiten worden persberichten,
affiches en flyers gemaakt. Steeds vaker worden (aanvullend) sociale media, zoals Facebook of
Instagram ingezet. Veel aandacht werd besteed aan het gebruiksvriendelijk en up-to-date houden
van de website. Op de website staan ook 2 filmpjes over werkwijze van en vrijwillige inzet bij Coherente.

2017 beknopt per werksoort:
Jeugd en jongerenwerk: Coördinatie combinatiefunctie 4-12 jaar
Dankzij de Rijksregeling Combinatiefuncties en de manier waarop deze in Ouder-Amstel is ingevuld, is er bij Coherente veel aandacht voor sportieve en culturele activiteiten voor 4-12 jarigen
en voor het bevorderen van een Gezonde Leefstijl voor Ouderen (zie de paragrafen 2.1. en 5.2.
De samenwerking met scholen, lokale verenigingen en andere partners loopt goed. Dankzij de
uitbreiding vanaf januari 2017 van de coördinatiefunctie 4-12 jaar van 0,5 naar 0,8 Fte kon in
2017 een uitgebreid, gevarieerd, goed bezocht én gewaardeerd programma in en buiten school
georganiseerd worden.
Jeugd- en jongerenwerk: Jongerenwerk 12- 18 (23) jaar
Sinds de sluiting van beide jongerencentra in 2015 is de werkwijze van
het jongerenwerk niet locatie gebonden. De inzet is breed, en richt zich
op 5 thema’s: talentontwikkeling en meedoen, preventie, signalerende en
toeleidende rol in het hulpverleningsnetwerk, leefbaarheid en veiligheid in
de openbare ruimte. De ambulante inzet en de contacten in het netwerk
werden gecontinueerd.
Het Jongerenlab biedt jongeren de kans zelf -begeleid door JW- invulling
te geven aan een activiteit. Er werd o.a. een bandjesavond voorbereid (januari 2018) en samengewerkt rond de totstandkoming van een buitensport voorziening. Het initiatief O JA
(Ouderamstelse jongeren actief) – een sportieve ontmoetingsgroep voor LVB jongeren/
jongvolwassenen ging succesvol van start.
Opbouwwerk, sociaal cultureel werk, werkgroepen, cursuswerk
In en vanuit deze brede werksoort zijn inwoners actief om een bijdrage te leveren aan leefbare
en levendige kernen.
Aanvullend op de één op één taalmaatjes werden -om nog beter aan de behoeften van anderstaligen tegemoet te komen- in 2017 zowel groepsbijeenkomsten
als fietslessen georganiseerd.
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Het aantal cursisten nam toe. Uit de enquête onder cursisten bleek veel waardering en een hoge ‘klanttevredenheid’.
Met CTO’70 badminton en volleybal zet Coherente zich in om de horecavoorziening in de ontmoetingsruimte van het Dorpshuis in stand te houden. Hierbij leveren vrijwilligers vanuit verschillende doelgroepen een bijdrage.
Coördinatie Vrijwillige Inzet (CVI)
Met de gemeente werd begin 2017 het behoeftenonderzoek onder vrijwilligersorganisaties afgerond. Op basis van de uitkomsten werd gestart met een nieuwsbrief voor organisaties en een
column in het Weekblad.

In 2017 werden 19 cliënten via het CVI bemiddeld en begeleid bij re-integratie vrijwilligerswerk.
De meeste cliënten werden bij Coherente ingezet. Gestart werd met een groepje dat ondersteunende kantoorwerkzaamheden verricht.
Ouderenwerk
Het ouderenwerk heeft een breed pakket aan activiteiten en diensten voor
zelfstandig wonende senioren. Veel ‘jongere’ senioren zijn actief als vrijwilliger.
Aan het einde van 2016 kende de gemeente een aanvullende subsidie
toe voor Co’s kamer, waarmee in 2017 vijf groepen gerealiseerd werden.
In de desbetreffende hoofdstukken vindt u over de verschillende werksoorten en onderwerpen meer informatie.
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2. Jeugd- en Jongerenwerk
2.1. Coördinatie buurtsportcoach 4-12 jaar
De afgelopen drie jaar is het combinatiewerk in de gemeente Ouder-Amstel verder ontwikkeld.
Halverwege 2017 is er ingezet op een nieuwe aanpak van de inzet van de combinatiefunctionarissen. De non-profit organisaties uit Ouder-Amstel kunnen twee keer per jaar (in april en oktober) bij de gemeente een aanvraag indienen voor een combinatiefunctionaris. Hierdoor kan een
combinatiefunctionaris worden ingezet op projectbasis.

Steeds meer verenigingen maken gebruik van de combinatiefuncties.
Door de inzet van een combinatiefunctionaris op projectbasis krijgen de
verenigingen mogelijkheden en ruimte om zich te ontwikkelen. De coördinator ondersteunt de combinatiefunctionarissen en samen worden de
doelen behaald. Verenigingen vonden het lastig om zelf plannen op te
stellen voor de combinatiefunctionarissen. De coördinator speelde hierdoor een grote rol bij het maken van plannen. Verwacht wordt dat verenigingen komend jaar duidelijker zien welke mogelijkheden er zijn met de
inzet van de combinatiefuncties.
Naast de begeleiding van de ontwikkeling van de combinatiefuncties bij
de verenigingen stimuleert de coördinator de samenwerkingen tussen zowel de scholen als de sport- en culturele verenigingen. In samenwerking
met de verenigingen en scholen worden er toernooien georganiseerd.
Leerlingen komen met elkaar in contact, met de vereniging en met de
sport. Ook laten verenigingen de leerlingen kennismaken met hun sport,
zowel op de scholen als naschooltijd door clinics tijdens de gymles en
naschoolse activiteiten.
In Ouderkerk aan de Amstel zijn afgelopen jaar zeven gezamenlijke toernooien georganiseerd.
Onder andere de Koningsspelen waarbij alle leerlingen van de drie Ouderkerkse basisscholen
(1000 leerlingen) aan de slag gingen met de verschillende sporten en spellen. Deze werden begeleid door de trainers van de lokale verenigingen. Daarnaast was het buitensporttoernooi in het
Amstelbad ook een geslaagd gezamenlijk evenement. Dit toernooi werd georganiseerd door een
groep studenten van de opleiding sportkunde.
Sinds schooljaar 2017-2018 worden er ook steeds meer combinaties
gemaakt in Duivendrecht. Er waren diverse naschoolse activiteiten zoals
tekenen en schilderen, muziek maken en sportieve activiteiten in de gymzaal. Ook tijdens schooltijd wordt de inzet van de combinatiefuncties
zichtbaar. Op woensdag 25 april 2018 zal, in samenwerking met de
scholen en lokale partners, in Duivendrecht de eerste gezamenlijke sportdag worden georganiseerd voor alle leeftijdsgroepen: “ De straatspeeldag”. In het 2017 vond in samenwerking met CTO volleybal voor alle
leeftijdscategorieën een volleybalclinic plaats met aansluitend voor de groepen 7 een volleybaltoernooi. Ook was er een dansclinic en judoclinic tijdens de gymles. Beide clinics waren verzorgd
door de dans- en judoschool uit Duivendrecht.
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In het kort wat er afgelopen jaar is gerealiseerd:
Duivendrecht

12

Activiteiten

Ouderkerk aan de Amstel

5

3

Naschoolse activiteiten
(w.o. ook buitenspeeldag)
Clinic op school

6

Vakantie activiteiten

2

1

Gezamenlijke toernooi
(w.o ook Koningsspelen)

7

9

De taak van de coördinerende combinatiefunctie in Ouder-Amstel 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 verschillende vormen van cultuur (zichtbaar in figuur 1). Het tweede doel is de lokale verenigingen, instellingen en sport- en cultuuraanbieders meer met elkaar te laten samen werken (zichtbaar in
figuur 2).

Figuur 1 Kennismaking met gevarieerd sport-, beweeg- en cultuur aanbod.

Figuur 2 Coherente als verbinder (spin in het web).
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2.2. Jongerenwerk 12 - 23 jaar
Het jongerenwerk richt zich op de (kwetsbare) jeugd tussen de tien en drieëntwintig jaar met de
focus op twaalf tot achttienjarigen en herkenbaar voor de kinderen uit de bovenbouw van het
basisonderwijs van tien t/m twaalf jaar uit de gemeente Ouder-Amstel. Het heeft een ambulant
karakter, onderhoudt in de beide dorpskernen contacten met de doelgroep, het (informele) netwerk, de lokale verenigingen en zorgaanbieders. Bij het jongerenwerk waren eind 2017 ruim
130 jongeren tussen de tien en drieëntwintig jaar in beeld. Ongeveer negentig jongeren wonen
in Ouderkerk en veertig in Duivendrecht. Met deze jongeren zijn contacten tijdens het Ambulant
Werk op straat, bij deelname aan georganiseerde activiteiten en vrijwillige inzet bij het organiseren van activiteiten voor de eigen doelgroep.
De inzet van het jongerenwerk:


is gericht op het stimuleren van talentontwikkeling en ‘meedoen’



is een preventieve voorziening



heeft een (brug)functie binnen de jeugdhulp



draagt bij aan leefbaarheid en veiligheid, ambulant jongerenwerk



draagt bij aan het vormgeven van jongerenparticipatie.

Jongerenwerk is gericht op het stimuleren van talentontwikkeling en meedoen

Ongeveer 30 jongeren dachten mee over de invulling van activiteiten. In het begin van het jaar
probeerden we met een wekelijkse inloop in beide dorpskernen jongeren te bereiken onder de
noemer ‘het Jongerenlab’. Deze inloop werd niet goed bezocht en is na drie maanden gestopt.
In plaats van de inloop kwamen diverse werkgroepjes, die op afspraak bij elkaar komen. Eind
2017 waren er vier werkgroepen: Bandjesavond, Overdekte Hangplek, Buitensportvoorziening
Ouderkerk en 16+ Feest Duivendrecht. Een aantal jongeren is actief geworden n.a.v. de Jeugdmonitor in 2016 en via contacten op straat. De jongeren uit de werkgroepen zijn positief over
hun inzet en vinden het leuk om mee te denken en helpen uit te voeren. Het opleidingsniveau is
van VMBO tot VWO. De jongeren geven wel aan dat ze het druk hebben met school, sporten
en/of een baantje waardoor de tijd van hun inzet beperkt is. Enkele jongeren geven trainingen
aan jongere jeugd binnen hun sportvereniging.
De sportieve en educatieve activiteiten in schoolvakanties werden bezocht
door tien tot veertig deelnemers (zie tabel). In samenwerking met de Muziekschool Ouder Amstel zijn diverse activiteiten gerealiseerd zoals: bandbegeleiding, een rapworkshop en de voorbereidingen voor de Bandjesavond in januari 2018.
Tijdens bezoeken van de jongerenwerkers aan alle groepen acht van het
basisonderwijs maakten d.m.v. een presentatie ongeveer 150 elf – en
twaalfjarigen alvast kennis met ons werk en functie. Hier werd ook een oproep gedaan om mee
te denken en mee te doen aan activiteiten in hun dorp. De Koningsspelen en de Buitenspeeldag
zijn ook activiteiten waarbij bovenbouwleerlingen in contact komen met het jongerenwerk. Het is
belangrijk dat deze groep de jongerenwerkers al leert kennen en door de jongerenwerkers gekend worden, voordat zij buiten de gemeentegrens naar de middelbare school gaan.
In 2017 werden voor het eerst activiteiten geprogrammeerd met en voor jongeren met een (licht)
verstandelijke beperking onder de naam O’JA (Ouder-Amstelse Jongeren Actief). Vanaf oktober
was er elke maand een bijeenkomst. Twee keer wordt dezelfde sportieve activiteit gedaan. Naast
kennismaking met sport, ontmoeting en ontspanning is de doelstelling dat deelnemers (ook)
doorstromen naar de lokale sportverenigingen. In 2018 wordt dit gecontinueerd.
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Jongerenwerk is een preventieve voorziening
Ouders gaven bij de jongerenwerkers aan vragen te hebben over hoe het beste om te gaan met
het gedrag van hun puberkind. Hieruit kwamen de informatieavonden ‘Omgaan met je puber’
voort. De deelnemers vonden dit zeer nuttige bijeenkomsten en lieten weten dat iedere ouder met
een puber gebaat zou zijn om aan deze informatieavonden deel te nemen. In Ouderkerk werd
bij de organisatie samengewerkt met SMILE Huiswerkbegeleiding in de Jan Hekmanschool. Hierdoor werden ouders direct bereikt en was de opkomst erg hoog met bijna veertig deelnemers.
In samenwerking met Brijder Jeugd werd tijdens de ‘Oranjeweek’ en de
kermis in Ouderkerk aan jongeren voorlichting over het gebruik van alcohol en drugs aan jongeren. Er werd ook een informatieavond georganiseerd met als thema ‘lachgas’. Vanuit Brijder Jeugd werd een regionaal webinar (online interactieve informatie avond) georganiseerd met
als thema ‘in gesprek gaan met je puber over alcohol en drugs’. Dit had
een groot bereik met 650 deelnemers, maar er was niet te meten hoeveel deelnemers er vanuit de gemeente Ouder-Amstel er waren. De drempel om aan een online
webinar mee te doen is lager dan een bijeenkomst in een dorpskern omdat dit minder anoniem
is.
De training zelfverdediging en weerbaarheid werd geprogrammeerd voor jongens en meiden.
Het was gericht op kinderen uit groep 8 die na de zomer de grote stap naar het voortgezet onderwijs maken.

Jongerenwerk heeft een (brug)functie binnen de jeugdhulp
Het jongerenwerk heeft een brugfunctie van en naar formele zorg- en
hulpverlening. Sommige ouders en jongeren willen (in eerste instantie)
niets met formele zorginstellingen te maken hebben. Informele contacten
en een goede overdracht kunnen drempelverlagend werken. Met lokaal
‘waakvlamcontact’ kan een traject/behandeling op informele wijze afgesloten worden. In 2017 waren met ongeveer dertig jongeren intensieve
(re) contacten; op straat, bij activiteiten of thuis. Een aantal van hen
kreeg eerder zorg vanuit het professionele netwerk. Acht jongeren en
twee ouders werden vanuit het jongerenwerk individueel begeleid met
een hulpvraag. Dit gebeurde in overleg met diverse partners in het zorgnetwerk. Het ging om
bijv. omgaan met een lastige thuissituatie, alcohol en softdrugs gebruik en moeite hebben met
het contact leggen met leeftijdsgenoten.
Vanuit de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Ouder-Amstel zijn er in 2017 een aantal bijeenkomsten georganiseerd rond zorgverwijzingen van jeugd vanuit het Voortgezet Onderwijs in de regio Amstelland onder de naam ‘Lerend Netwerk’. Er is een groot netwerk van zorgaanbieders en overlapping, omdat jongeren in de ene gemeente wonen en in de andere naar
school gaan. Partners kennen vaak elkaars naam, maar weten elkaar nog niet altijd goed te vinden was de uitkomst. Tijdens de bijeenkomsten was aandacht voor de mogelijkheden jongerenwerk(ers) te betrekken en/of in te zetten. Het ‘Lerend Netwerk’ krijgt in 2018 een vervolg, om de
samenwerking te intensiveren.
De jongerenwerkers namen deel aan de nationale dag voor het jongerenwerk in Amsterdam en
één van de jongerenwerkers volgde een training Positief Opvoeden voor ouders van tieners.
Jongerenwerk draagt bij aan leefbaarheid en veiligheid, ambulant jongerenwerk
De twee jongerenwerkers ‘zijn waar de jeugd is’, ze leggen contacten op straat, bij sportverenigingen, op de winkelcentra en hangplekken en tijdens evenementen. Gemiddeld drie dagdelen
per week zijn ze op straat en bij uiteenlopende activiteiten in de gemeente te vinden. Dit gebeurde in de middag, avonden en weekenden.
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Dit wordt ‘Present Jongerenwerk’ genoemd. De jongerenwerkers spraken met jongeren, maar
ook met buurtbewoners, de voorzitter van een bewonersvereniging, met directies van de basisscholen, bedrijven en winkeliers. Deze contacten zijn belangrijk om overlast, behoeften en (zorg)
vragen zo vroeg mogelijk te signaleren, in beeld te krijgen welke personen extra aandacht nodig
hebben en zicht te hebben op wat zich afspeelt in de openbare ruimte.
Ambulant werk op straat is belangrijk voor preventie en om hulpvragen zo vroeg mogelijk te signaleren, het kan kleine problemen klein houden. Met goede contacten en korte lijnen in het netwerk kan snel worden gereageerd op incidenten. De jongerenwerkers zoeken jeugd op bij de
ongeveer vijftien bekende (hang) plekken, met de scooter, de auto of de fiets. Het jongerenwerk
kent ongeveer veertig jongeren die (on)regelmatig op straat te vinden zijn. Een deel hiervan is
18+.
In Ouderkerk gaf jeugd aan door slecht onderhoud weinig/geen gebruik
te maken van beschikbare faciliteiten/speelvoorzieningen en dat zij behoefte te hebben aan een eigen, overdekte hangplek en beter onderhouden speelplekken.
Het jongerenwerk heeft deze plekken d.m.v. foto’s in beeld gebracht en
aanbevelingen gedaan aan de gemeente voor aanpassingen zoals het
verplaatsen van bankjes, plaatsen van lantaarnpalen en repareren van
attributen op de speelplekken.
Een verzamelplek voor jongeren was o.a. het schoolplein van basisschool het Kofschip in Ouderkerk. Hier ontstond overlast door achtergelaten afval, plassen tegen de gevel en (incidenteel) op
het dak klimmen. Er waren meerdere kleine groepjes, op verschillende tijden. In overleg met de
directie van de school, de gemeente, de wijkagent en het jongerenwerk is besloten dat het
schoolplein tussen 22.00 en 07.00 uur niet meer betreden mag worden. Er werden borden geplaatst en gemonitord; de overlast werd geminimaliseerd. Jongeren zijn nu, in wisselende, kleine
groepjes, te vinden bij bushokjes en op een aantal speelplekken zoals in het Willem Alexander
Park en in de wijk Sluisvaart.
De jongerenwerkers wijzen jeugd op plekken die beter geschikt zijn met bankjes, verlichting en
prullenbakken. Het aantal meldingen van overlast (bij de gemeente) is het
afgelopen jaar toegenomen. Dit komt vooral door de overlast op het
schoolplein van het Kofschip.
In 2016 waren er 23 meldingen en in 2017 waren dat er 33. In Duivendrecht was overlast op een industrieterrein. Na onderzoek bleek dit te gaan
om jongeren uit Amsterdam Oost, die ouder dan vijfentwintig jaar waren.
In Ouderkerk en Duivendrecht worden regelmatig lachgas patronen gevonden. In gesprekken met jeugd is hier extra aandacht voor.
Het jongerenwerk draagt bij aan het vormgeven van jongerenparticipatie
Er zijn met verschillende groepen gesprekken geweest over faciliteiten die in de gemeente gemist
worden. In Ouderkerk gaat het om een Street Workout Parkje en een Overdekte Hangplek. De
gemeente heeft budget vrijgemaakt om een Buitensportvoorziening te realiseren. Er is mede met
een aantal geïnteresseerde buurtbewoners en sportverenigingen input verzameld om tot een plan
te komen. Dit zal in 2018 verder uitgewerkt worden.
In Duivendrecht hebben twee meiden het initiatief genomen om een feest te organiseren. Het zal
plaatsvinden in september 2018.
Het jongerenwerk heeft de gemeente ondersteund bij het verzamelen van gegevens voor de totstandkoming van de Visie2030. Er werd gezamenlijk op pad gegaan en er zijn 75 enquêtes door
jongeren uit beide dorpskernen ingevuld.
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Sociale Media
Het aantal volgers op sociale media is eind 2017: Instagram 130, Facebook 690 (2 accounts
Ouderkerk/Duivendrecht), Twitter 85.
De doelgroep 12 t/m 15 jaar is vooral actief op Instagram. Ouders van jongeren en de oudere
jeugd vanaf 16 jaar is op Facebook actief. De netwerkpartners vanuit gemeente en zorg zijn
veelal op Twitter actief. De Facebookgroepen ‘Sportief Ouder-Amstel’, ‘Ouderkerk Yard Sale’ en
‘Ouder-Amstel laat zich horen’ worden ook gebruikt om informatie te delen en hebben een
groot bereik.
Deelnemers
Activiteit

Aantal

Voorjaarsvakantie Speel Sportief – Duivendrecht

15

Zelfverdediging Jongens – Ouderkerk

8

Buitensportdag – Duivendrecht

50

Zelfverdediging voor Meiden – Ouderkerk

11

JONGERENLAB – Overdekte Hangplek

7

Rapworkshop

3

MEIVAKANTIE - Yoga

0

MEIVAKANTIE - Speel Sportief Free Style Sporten

14

Informatieavond – Lachgas

0

ZOMERVAKANTIE - 3 tegen 3 Voetbal

0

HERFSTVAKANTIE - Lasergamen
O’Ja – Jongeren met een beperking

76
8

Informatieavond - Pubers en Gedrag

40

JONGERENLAB – Bandjesavond

12

JONGERENLAB - 16+ Feest Duivendrecht

2
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3. Sociaal cultureel werk & Opbouwwerk
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) en voor het Maatjesproject zie hoofdstuk 4.

3.1. Opbouwwerk
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.
De werkgroep RBOVV is met name actief in Duivendrecht en richt zich op de openbare ruimte in
brede zin. Medio 2017 heeft de werkgroep dan ook haar naam veranderd in werkgroep Openbare Ruimte.
Het afgelopen jaar heeft de werkgroep zich met de volgende onderwerpen bezig gehouden:
Woonwijk Entrada
Renovatie metrostation Van der Madeweg
Renovatie Dorpsplein
Zebrapad Telstarweg
15 km op woonerven
Verbetering van de fiets-infrastructuur
Scooteroverlast op de fietspaden
Veilige school-thuisroutes
Verlichting in tunnels en viaducten
Groen beheerplan
Bijeenkomst Rainproof.
De werkgroep heeft veelvuldig contact met de gemeente en participeert
in verschillende werkgroepen van de gemeente. Contact met bewoners is
er d.m.v. schouwen, oproepjes en aanwezigheid bij festiviteiten. De
werkgroep heeft een eigen Jaarverslag uitgebracht in foldervorm.












Ook dit jaar heeft Coherente deel genomen aan het Cultuur Platform O-A.
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 barmedewerkers op vrijwillige basis. De staf coördineert.
De bar is acht dagdelen per week open onder leiding van Coherente, twee dagdelen onder leiding van CTO ’70 en tijdens incidentele activiteiten.
Het afgelopen jaar was er een poule van ongeveer 15 vrijwilligers. De meeste vrijwilligers staan
één keer per week achter de bar. De vrijwilligersgroep is gevarieerd wat betreft achtergrond, cultuur en leeftijd. Dit is niet altijd vanzelfsprekend in het vrijwilligerswerk.
De bar fungeert tevens als leerwerkplek in het kader van Re-integratie vrijwilligerswerk. In 2017
hebben 5 deelnemers van dit CVI onderdeel vrijwilligerswerk achter de bar gedaan.

3.2. Werkgroepen
In de verschillende (werk)groepen leveren vrijwilligers op allerlei terreinen een bijdrage aan levendige en leefbare dorpsgemeenschappen.
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Het aanbod loopt uiteen van 4 mei comités en buurthuis de Waver, van exposities en Cultureel
Contact, van de werkgroepen RBOVV (zie boven) en RO en V tot de vogel- en fotowerkgroep.
De verschillende groepen zetten ook in 2017 hun activiteiten voort.
In Buurthuis Waver vinden verschillende activiteiten plaats: Meer Bewegen voor Ouderen seniorenrestaurant, klaverjassen, hobbyclub voor kinderen, snertmiddag. Van de zaal wordt gebruik
gemaakt voor vergaderingen van verenigingen en de kerkdienst (1x 3
wkn). Het buurthuis wordt vrijwel geheel geëxploiteerd door een groep
vrijwilligers.
De fotowerkgroep exposeert in Bindelwijk, Dienstencentrum en buurthuis
Waver. Eind 2017 werd opnieuw geëxposeerd in het Gemeentehuis,
met als thema “Contrast”.
Leden van de fotowerkgroep maakten een mooie reportage van de Koningsspelen en leverden -zoals elk jaar- de foto voor de eindejaarsgroet.
De leden van de vogelwerkgroep beschermen al bijna 40 jaar in het wild levende vogels in het
gebied: Ouderkerk, Ouderkerkerplas, Polder De Toekomst en Klein Duivendrechtse Polder. De
groep, die uit ongeveer 20 enthousiaste leden bestaat, houdt zich bezig met het verzorgen van
nestkasten, weidevogelbescherming, de oeverzwaluwwand bij de Ouderkerkerplas, de kijkschuur
bij het landje van Geijsel, gierzwaluwproject, vogeltellingen, lezingen en excursies.
Voor de Jeu-de-Boulesgroep in Duivendrecht was 2017 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 zelfs een toernooi georganiseerd tegen 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 georganiseerd. Zij hebben sinds 2016
een werkgroep ‘alternatieve woonvormen voor ouderen’.
4 Mei herdenkingen Duivendrecht en Ouderkerk
Het thema voor 2017 van het landelijk comité 4/5 mei was: “De kracht van het persoonlijke
verhaal”. De 4 mei comités hebben tijdens de bijeenkomsten aandacht geschonken aan dit thema. In Duivendrecht werd muzikale medewerking verleend door de Klezmerband “Majim”uit
Duivendrecht. 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 muzikale omlijsting werd verzorgd door Dick Waterhout (bariton) en Henk Blok (piano). Na de herdenkingsplechtigheid was er een kaarten- en handtekeningenactie voor gewetensgevangenen, in het gemeentehuis en Dorpshuis.
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
Hert afgelopen jaar hebben verschillende kunstenaars geëxposeerd in het
Dorpshuis: Boud Argelo—”The Art of Drawning”, Anna Khodorovich—
“Russian Colorism, Adnan Al Sabsabi—”Langs de weg”, Ton de Zwart—
”De Schone Slaapster”, Piet de Boer—”Ouder-Amstels Omtrek”, Deelnemers vaan dagbesteding de Reiger—”Gedreven kunst”, Franci Stukart—
”Stukartieve Kunst 2017”.
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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 2017 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.

3.3. Cursuswerk
Het Cursusbureau van Coherente biedt cursussen en workshops voor de inwoners van OuderAmstel, met als doel maatschappelijke participatie en onderlinge sociale contacten te bevorderen, waardoor mensen zich prettig voelen in de woonomgeving, een sociaal netwerk kunnen opbouwen en – indien nodig – een beroep kunnen doen op een ander.
Naast ontmoeting en participatie zijn de cursussen gericht op bewegen,
creativiteit, ontplooiing en zelfredzaamheid. Elk jaar meldt zich opnieuw
een aantal nieuwe cursisten: deelnemers die zich voor het eerst aanmelden voor een cursus bij Coherente, bij de start van een nieuw seizoen of
in de loop van het seizoen (instromers). Het aantal afmeldingen is beperkt. Wanneer afnemende gezondheid de oorzaak van de afmelding is,
denkt het Cursusbureau graag mee over mogelijke alternatieven.
Vanuit het project Gezonde Leefstijl voor Ouderen en mensen met een
chronische beperking is in 2017 een impuls gegeven aan activiteiten en cursussen gericht op
(aangepast) bewegen en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Docenten en het Cursusbureau hebben een signalerende functie: in het geval van (langdurige) afwezigheid of uitval van
deelnemers wordt gekeken naar mogelijke alternatieven.
Het cursusseizoen loopt van september tot en met juni. Er zijn cursussen en workshops op verschillende locaties in Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. Een groot aantal cursussen bestrijkt
een heel seizoen (30-35 lessen), daarnaast zijn er ook kortlopende cursussen (3-12 lessen) en
workshops. Bij het aanbod wordt rekening gehouden met behoeften en trends.
In de eerste helft van 2017 is een enquête verspreid onder de cursisten, onder meer om de tevredenheid te peilen. Uit het aantal geretourneerde ingevulde enquêtes blijkt een hoge betrokkenheid en een hoge waardering voor de cursussen. De wensen, behoeften en ideeën van cursisten
en docenten en hun tevredenheid worden daarnaast door middel van
bezoeken aan de cursussen en gesprekken met docenten en deelnemers
in kaart gebracht.
In de eerste helft van 2017 zijn voorbereidingen getroffen voor het nieuwe cursusseizoen, dat start in september. In verband met het aangekondigde vertrek van een van de yogadocenten, die al tientallen jaren yogalessen voor tien groepen cursisten verzorgde, is veel tijd besteed aan
goede opvolging en de communicatie over vertrek en opvolging met de
docenten en deelnemers.
Ook in 2017 bleek dat inwoners, na een eerste kennismaking als cursist, regelmatig de stap van
deelnemer naar vrijwilliger maken. Cursussen zijn daarmee voor Coherente ook een belangrijke
vindplaats voor (nieuwe) vrijwilligers.
Vanuit het Cursusbureau is in 2017 zeer frequent (administratieve en publicitaire) ondersteuning
geboden aan de combinatiefunctionaris die activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar
organiseert. Ook vindt regelmatig afstemming plaats met het jongerenwerk en het ouderenwerk.
Er is continue aandacht voor kwaliteit en tevredenheid, door regelmatig contact met deelnemers
en docenten. Ook is er voortdurend aandacht voor het signaleren van nieuwe behoeften en bijpassend cursusaanbod.
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4.2. Activiteiten voor anderstaligen
Het afgelopen jaar zijn de activiteiten voor anderstaligen enorm uitgebreid. In verband met de
deskundigheidsbevordering voor de vrijwilligers en begeleiding van de taalgroepen is een 0uren contract met een deskundige afgesloten. Er zijn 2 fietsgroepen van start gegaan.
Eén-op-één contact / SamenSpraak
Vrijwilliger en anderstalige komen in informele sfeer samen om te praten over hun dagelijks leven. Dit informele contact geeft anderstaligen de mogelijkheid om op een ongedwongen manier
Nederlands te leren praten en beter wegwijs te raken in de Nederlandse samenleving. Voor Nederlandstalige vrijwilligers is het een kans om kennis te nemen van andere culturen.
In 2017 waren er 27 vrijwilligers actief. Doordat er meer anderstaligen in Ouderkerk zijn komen
wonen, is het aantal contacten koppelingen daar gestegen (2016: 7 / 2017: 12). In Duivendrecht is dit bijna hetzelfde gebleven (2016: 15 / 2017: 16).
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. Land van herkomst is zeer divers, (Syrië, Eritrea,
Afghanistan) het is niet mogelijk een activiteit op te zetten voor een groep
met een bepaalde nationaliteit.
Taalgroepen
In november 2016 is een taalgroep gestart voor vrouwen die ontheffing hebben om de taal te
leren (analfabeet in eigen taal, te zwaar getraumatiseerd of te hoge leeftijd). Deze groep is in
maart 2017 tijdelijk stopgezet vanwege te sterk wisselende opkomst. De groep wordt hervat in
2018.
In februari en mei 2017 zijn twee andere taalgroepen gestart, met respectievelijk zes en acht
deelnemers. De groepen worden elk begeleid door twee vrijwilligers.
De deelnemers zijn vrouwen die veelal zijn ingeburgerd, maar niet voldoende Nederlands beheersen om een baan te kunnen vinden. Tijdens de lessen op dinsdagochtend en dinsdagmiddag
wordt een lesmethode van Stichting Het Begint met Taal gebruikt. Ook maken de deelnemers
wekelijks huiswerk. Daarnaast is er ruimte om over alledaagse zaken en allerhande problemen te
praten. Het doel van de groepen is het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de vrouwen te
vergroten. Ten slotte bieden de lessen structuur en halen ze de vrouwen uit hun isolement. Voor
een deel van de vrouwen is het uiteindelijke doel een (betaalde) baan te vinden.
Met regelmaat zijn er themalessen die inspelen op de actualiteit of Nederlandse gewoontes, zoals de Tweede Kamerverkiezingen (maart 2017)
of Sinterklaas. De groepen zijn in oktober 2017 op excursie geweest: ze
maakten een rondvaart door de Amsterdamse grachten.
Alle vrijwilligers van Samenspraak worden begeleid door Coherente.
Daarnaast kunnen zij training volgen via organisaties van buitenaf, zoals
Stichting Lezen en Schrijven en Stichting Het Begint met Taal. Van deze
beide organisaties is bij Coherente lesmateriaal aanwezig, dat vrijwilligers indien gewenst kunnen gebruiken in hun bijeenkomsten.
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In november 2017 heeft de Stichting Het Begint met Taal op verzoek van Coherente een training
gegeven voor beginnende taalcoaches: ‘Aan de slag met taal’. Daarnaast kunnen vrijwilligers
zich zelfstandig ontwikkelen via bijvoorbeeld e-learning, e-coaching of
webinars van Stichting Het Begint met Taal.
In de zomer van 2017 is een feestje georganiseerd voor alle taalcoaches
en anderstaligen. De taalcoaches waren vanzelfsprekend ook uitgenodigd voor het jubileum van Coherente (januari 2017) en voor de eindejaarsbijeenkomsten. Deze activiteiten zorgen voor verbondenheid en geven vrijwilligers de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.
In november 2017 is een ‘Nieuwsbrief voor Taalcoaches’ gestart.
Deze nieuwsbrief wordt eens per maand digitaal verspreid onder alle
taalcoaches van Coherente. De nieuwsbrief bevat naast verwijzingen naar relevante nieuwsartikelen uit de landelijke media ook tips voor taalcoaching en nieuws over activiteiten uit de omgeving. De vrijwilligers kunnen zelf ook ideeën voor deze nieuwsbrief insturen.
In 2017 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 bezetting 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 gemeente en
Coherente voortgezet. Doordat anderstaligen veelal de Nederlandse taal niet beheersen en omdat meerdere instanties gesprekken met hen voeren, is het belangrijk zaken af te stemmen en
onderling te bespreken. Daarnaast worden nieuwe inplaatsingen binnen
de gemeente in dit overleg besproken.
Coherente heeft een beperkte bijdrage geleverd in het gemeentelijk traject Participatieverklaring. Twee inhoudelijke bijeenkomsten verzorgde
Vluchtelingenwerk, Coherente verzorgde de derde bijeenkomst waarin
aandacht was voor de verschillende voorzieningen en mogelijkheden
voor anderstaligen in de gemeente O-A.
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4. Vrijwillige inzet
4.1 Coördinatiepunt Vrijwillige Inzet (CVI)
Ter ondersteuning en stimulering van het vrijwilligerswerk in Ouder-Amstel heeft Coherente het
‘Coördinatiepunt Vrijwillige Inzet’ (CVI) .
Het CVI heeft en onderhoudt een breed netwerk aan vrijwilligersorganisaties die actief zijn in welzijn, zorg, sport, cultuur, natuur (behoud) en veiligheid. Wij bieden lokale verenigingen en organisaties ondersteuning in de vorm van bemiddeling van vrijwilligers, promotie, verenigingsondersteuning en deskundigheidsbevordering.

Eind 2016, begin 2017 werd met de gemeente een behoefteonderzoek onder de vrijwilligersorganisaties gehouden. Op basis van de uitkomsten werd de werkwijze van het CVI verder vormgegeven. De informatie omtrent vrijwilligerswerk op de Coherente website werd uitgebreid, o.a. met
verwijzingen naar online trainingen en in het Weekblad voor Ouder-Amstel kwam een maandelijkse artikel met een interview vrijwilliger en informatie over vrijwilligerswerk.
Het CVI promoot vrijwillige inzet middels de Coherente website, de vrijwilligersvacaturebank en
wisselende posters in de gemeente. In 2017 is het aantal adviesgesprekken met potentiële vrijwilligers stabiel gebleven op ca. 60 stuks.
Coherente organiseert workshops en korte cursussen, toegankelijk voor alle vrijwilligers in Ouder
-Amstel. Het aanbod wordt ontwikkeld o.a. op basis van de vragen vanuit verenigingen en vrijwilligersorganisaties. In 2017 zijn de volgende cursussen aangeboden: *PR en communicatie
voor vrijwilligersorganisaties * reanimatietrainingen beginners en herhaling * Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) * Gesprekstechnieken voor ouderenwerk *
Fysiek begeleiden van ouderen.
NLdoet genereert elk jaar (landelijke) aandacht en publiciteit voor vrijwillige inzet. Ook in 2017 werd er lokaal invulling aan gegeven, met 5 klussen en ca. 40 vrijwilligers.
In 2017 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.
In 2017 zijn er bij Coherente geen maatschappelijke stages door middelbare scholieren gelopen.
Re-integratie
De gemeente Ouder-Amstel vindt het belangrijk begeleiding en ondersteuning te bieden aan diegenen die (nog) niet in aanmerking komen
voor betaalde arbeid of werk met behoud van uitkering. Het gaat om
participatie, meedoen, door vrijwillige inzet.
Het CVI heeft een bemiddelings- en begeleidingsfunctie, gericht op het
vinden van een passende, op re-integratie gerichte, vrijwilligersplaats
voor de daarvoor in aanmerking komende personen. Uitgangspunt hierbij is de cliënt, de inzet is gericht op ‘maatwerk’.
De consulenten van de gemeente, het CVI en diverse (vrijwilligers) organisaties in 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. Jaarlijks worden er maximaal 15 re-integratiecliënten simultaan bemiddeld.
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Het CVI heeft als taken: * Bemiddelen, begeleiden en ondersteunen van re-integratie cliënten *
Onderhouden van contacten met gemeentelijke consulenten, verzorgen rapportages * Opbouwen en onderhouden van een netwerk van contactpersonen bij relevante (vrijwilligers) organisaties in (en in 2de instantie nabij) Ouder-Amstel. * Opbouwen van een selectie van speciaal ingerichte vrijwilligersplaatsen.
In 2017 is er op vrijdag bij Coherente een werkplek georganiseerd waar PR en ander kantoorwerk wordt uitgevoerd. De vrijwilligers worden begeleid door de medewerker CVI. Hieraan namen 6 mensen deel.
In totaal hebben 19 mensen deelgenomen aan re-integratie via het CVI.
Welzijn op Recept
In 2017 heeft het CVI met VITA welzijn & advies samengewerkt om Welzijn op Recept verder vorm te geven. Welzijn op Recept is een aanpak
waarbij mensen die kampen met psychosociale problemen, na doorverwijzing door de 1ste lijn, worden ondersteund bij het versterken van hun
gezondheid en welzijn. Niet door middel van medicatie, maar door beweging, creativiteit en betrokkenheid in de samenleving.
Helaas is dit project niet verder van de grond gekomen. Er was niet bij alle partijen ruimte om
aan werving en PR te werken en nieuwe aanmeldingen bleven uit.

4.2. Maatjes

Maatjes zijn vrijwilligers die ondersteuning bieden aan een oudere of volwassene met een (lichte)
beperking. Het gaat hierbij om structurele en langdurige hulp. De aanzet kan een praktische
vraag zijn, zoals hulp met boodschappen of vervoer, ter bevordering van de zelfredzaamheid.
Het kan ook om sociaal contact gaan, zoals wandelen, koffie drinken of samen naar activiteiten.
Onderliggend staat altijd bestrijding van eenzaamheid en bevordering van maatschappelijke
deelname centraal.
Maatjes vragen via Coherente een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan. In 2017 is de lokale
samenwerking van maatjeswerk voortgezet. Aanbieders van maatjeswerk zoals Mantelzorg &
Meer, Zonnebloem, de Urbanuskerk en Coherente wisselen hulpvragen uit. Meerdere huisartsen
en andere eerstelijnszorg hebben hulpvragen bij ons neergelegd.
Het aantal koppelingen van maatjes was in 2017 stabiel met structureel ca. 10 goed lopende
koppelingen.

4.3. Buurthulp

De vrijwilligers van Buurthulp voor Elkaar staan klaar voor inwoners die vanwege een fysieke beperking wat hulp kunnen gebruiken bij praktische zaken. Het gaat dan om eenmalige klusjes en
diensten. Denk hierbij aan tuinhulp, begeleiding naar het ziekenhuis, hulp bij de pc en vervoer.
De hulpvragende neemt contact op met de ouderenwerker van Coherente, die vervolgens een
vrijwilliger inzet. Tegenover deze diensten staat alleen een onkostenvergoeding wanneer van toepassing.

De Belklus levert net als Coherente klus- en tuindiensten. Per aanvraag wordt gekeken bij welke
instantie de vraag het best terecht kan. Wanneer wenselijk wordt doorverwezen of overgedragen
naar de ander.
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5. Ouderenwerk
5.1. Groepsactiviteiten & individuele dienstverlening
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 worden specifiek voor ouderen aangeboden (o.a. Meer bewegen voor Ouderen, volksdansen, creatief atelier).
Zowel in het Dienstencentrum als het Dorpshuis is een breed aanbod van veelal wekelijkse, laagdrempelige groepsactiviteiten. Deze zijn gericht op participatie, het voorkomen van isolement,
het bieden van structuur en het bevorderen van een gezonde levensstijl/welbevinden. Het betreft
bv. samen eten, koersbal, klaverjassen, 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 2017 heel erg veel belangstelling, er deden 25 mensen mee.
In december werd op beide locaties feestelijke Kerst diners georganiseerd, waarbij vrijwilligers de maaltijden verzorgden. In het Dienstencentrum 55 gasten en in het Dorpshuis 100 gasten.
In 2017 werden met de groepsactiviteiten in totaal ruim 300 verschillende personen bereikt, dit
zijn overwegend 75+ senioren.
In juli en augustus zijn diverse zomeractiviteiten georganiseerd, in samenwerking met de Zonnebloem en het Rode Kruis. Ook buurtdorp Ouderkerk is betrokken geweest bij de High Tea met live muziek. Op het
programma stond verder: Een boottocht naar de Biesbosch, een optreden van Harald Veenstra met Hollandse hapjes, bezoek aan de musical
van groep 8 Jan Hekmanschool, Varen naar Amsterdam, een schilderworkshop bij het IJsclubgebouw van de Amstelbocht, een workshop
bloemschikken.
Er deden vanuit Ouderkerk 120 unieke deelnemers aan één of meer activiteiten mee en vanuit Duivendrecht 36.
In Co’s Kamer ontmoeten kwetsbare, zelfstandig wonende, senioren elkaar en beleven ze een
gezellige ochtend. De gasten hebben te maken met geheugenklachten, GGZ problematiek, eenzaamheid, fysieke aandoeningen of een combinatie hiervan.
Er wordt samen koffie gedronken, gewandeld, een spelletje gespeeld, gezongen, bewogen en
geknutseld. Tussen de middag wordt gezamenlijk een verse en smakelijke lunch klaargemaakt en
gegeten. Vrijwilligers 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 zinvolle dag invulling.
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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 4 naar 5.
In totaal waren – door het jaar heen- bijna 70 (2016: 43) verschillende
gasten en 44 (2016: 30) vrijwilligers betrokken bij Co’s kamer. Eind
2017 telde Co’s kamer 50 (unieke) gasten en 37 vrijwilligers. In Ouderkerk zijn er 31 (unieke) gasten en 26 vrijwilligers. In Duivendrecht nemen
19 personen deel en 11 vrijwilligers.

Het brede pakket van individuele diensten werd in 2017 gecontinueerd. Het gaat om de inzet
van de ouderenadviseur, belastingspreekuur, warme maaltijden aan huis en buurthulp Voor Elkaar inclusief bemiddeling maatjes. Er zijn in totaal >300 individuele hulpvragen behandeld.
In 2017 werden 390 uitnodigingen verstuurd voor een preventief huisbezoek. Er werden 83
80+ senioren door 14 vrijwilligers bezocht (48 in Ouderkerk en 35 in Duivendrecht). Dit is minder dan in 2016 (130) en meer dan het aantal aanmeldingen voor 2018 (ruim 100)
Het doel van het huisbezoek is; informeren over lokale voorzieningen, contact leggen, signaleren zorgwekkende omstandigheden achter de voordeur en doorverwijzen naar ouderenadviseur
of andere hulpinstanties. De bezochte senioren stellen – om verschillende redenen- het huisbezoek zeer op prijs.
In 2017 is de samenwerking met lokale partners voortgezet. In Ouderkerk en Duivendrecht
wordt regelmatig vergaderd met het Rode Kruis, Zonnebloem, de kerken, Zonnehuisgroep (de
Reijger, Theresia) en Mantelzorg & Meer. Coherente zit deze vergaderingen voor (GVO)
Ook de samenwerking met de eerstelijns hulpverleners is voortgezet. Zij verwijzen regelmatig
cliënten door naar Coherente of zetten de hulpvragen zelf bij ons uit. Naast het eerstelijnsoverleg van Ouderkerk met Aemstelwijk, de Thuiszorginstanties en VITA Welzijn en Advies, bestaat
er in Duivendrecht nu het KOD, Kwetsbare 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 ander.
De Riki Stichting heeft contact gezocht met Stichting Coherente om een grotere doelgroep ouderen in Ouder-Amstel te kunnen bereiken. Nu de samenwerking met verzorgings– en verpleeghuizen lastiger is geworden vanwege de verslechterde problematiek van de bewoners in deze
complexen verschuift de doelgroep naar ouderen die nog thuis wonen. Inmiddels heeft Coherente aan de kerstactie en paasactie meegewerkt. Er zijn tenminste 4 activiteiten die de Riki
stichting uitzet en waar het ouderenwerk van Coherente aan meewerkt.

5.2. Gezonde Leefstijl voor Ouderen
De overheid stimuleert anderen om steeds langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Leeftijd is geen indicatie meer voor beroep op hulp of zorg.
Van de ouderen wordt verwacht dat zij zo zelfredzaam mogelijk hun huishouden en zorg regelen. Hierbij is goede mobiliteit essentieel. Met de
inzet van combinatiefunctionarissen Gezonde leefstijl voor Ouderen
wordt preventief gewerkt om de thuiswonende 55 plussers zo mobiel mogelijk te laten blijven. Door het aanbod van sportieve activiteiten, maar
ook preventieve trainingen zoals valpreventie, weerbaarheid en voorlichting over een gezonde
leefstijl. Naast het aanbieden van activiteiten en trainingen zijn de combinatiefunctionarissen er
ook om de ouderen te adviseren en te ondersteunen tot een passend aanbod.
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Afgelopen jaar hebben de onderstaande activiteiten wekelijks plaats gevonden voor senioren uit
Ouder-Amstel.

In het Friendship Sportcentre hadden de senioren de keuze om te gaan
zwemmen of aangespast te sporten in de sportzaal. Er was veel animo
voor het zwemmen. Na de geslaagde sportieve dag bleek er vraag te zijn
om vaker door het jaar heen te gaan zwemmen. De hogere temperatuur
van het water is een groot voordeel voor ouderen met gewrichtsklachten,
maar ook de instapmogelijkheden en de aangepaste diepte maken het
mogelijk dat ouderen kunnen zwemmen in het sportcentrum.
In 2016 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van weerbaarheidstraining voor ouderen.
In 2017 is een eerste training succesvol uitgevoerd in Ouderkerk aan de Amstel. In 2018 worden de training doorgezet in zowel Ouderkerk aan de Amstel als Duivendrecht.
De gemeente Ouder-Amstel heeft in 2017 deelgenomen aan een pilot genaamd:
‘’Doortrappen’’. De combinatiefunctionarissen Gezonde Leefstijl voor Ouderen hebben een actieve rol gehad in het werven van senioren voor deze pilot, het organiseren van bijeenkomsten
en verspreiden van informatie zoals de fietskaarten.
Het Theo Janssen MOC fonds heeft in 2017 twee mobiele dartinstallaties gesponsord. Als eerste
is er een mannen dartteam opgezet. In april is voor de dartgroep een clubkampioenschap georganiseerd. Na de zomer zijn de dames begonnen met darten in een eigen groep. Deze groep
zal in 2018 worden uitgebreid.
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Het rollatorwandelen is een laagdrempelige activiteit voor ouderen die tot
2017 alleen werd georganiseerd in Ouderkerk aan de Amstel. In het
voorjaar van 2017 is ook het rollatorwandelen in Duivendrecht gestart.
De wandelaars uit Duivendrecht hebben samen met de Rollatorwandelaars uit Ouderkerk aan de Amstel mee gedaan met de Rollatorloop in
het Olympisch Stadion.
De beweegtuin bij de R. van Rijnweg in Ouderkerk aan de Amstel is opgezet om de periode in de zomer te overbruggen waarin de cursussen en
beweeglessen een zomerstop hebben. In de zomer van 2017 is de beweegtuin gestart. Na een
eerste deelnemer volgden al snel een tweede en een derde. Inmiddels staan er 13 deelnemers
op de lijst die wekelijks buiten sporten onder begeleiding. De activiteiten in de beweegtuin waren
een groot succes waardoor de beweegtuin na de zomervakantie is gebleven. Inmiddels gaat de
beweegtuin het hele jaar door.
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6. Uit de jaarrekening 2017: Staat van baten en lasten
2017

Baten

Begroting

2016

€ 666.990 € 713.476
€
638 €
50
€ 115.610 € 97.670
€ 40.942 € 29.625
€
8.854 € 12.200
€
- €
€ 29.407 € 10.750
€ 862.441 € 863.771

€ 901.337
€
50
€ 100.664
€
42.131
€
11.301
€
11.619
€
2.086
€ 1.069.188

Personeelskosten
Huisvestingkosten
Organisatiekosten
Activiteitenkosten
Bar en keuken

€ 545.397
€ 79.731
€ 69.069
€ 158.316
€ 25.569
€ 878.082

€ 787.401
€
61.270
€
45.598
€ 143.906
€
21.185
€ 1.059.360

Saldo

€

-15.641

€

9.828

Rentebaten

€

66

€

356

Saldo

€

-15.575

€

10.184

Onttrekking reservering huisvesting
Onttrekking reservering ouderenwerk

€ 7.557,00
€ 8.018,13

Subsidie gemeente Ouder-Amstel
Sponsoring
Activiteiten
Baropbrengst
Verhuur
Opbrengst alarmering
Overige baten

Lasten

-

€

25

€ 557.451
€ 61.306
€ 57.964
€ 166.180
€ 20.870
€ 863.771

