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Voorwoord 
Welzijn tussen continuïteit en vernieuwing 

In de afgelopen twee jaar bood Coherente haar jaarverslag aan terwijl Covid19 een 
grote grauwe deken over onze samenleving legde. Maar we waren vast besloten: “de 
samenleving mag dan ‘stil’ gezet zijn, onze bijdrage aan verbinding en samenhang gaat 
door”, zo schreven we.  
We hebben er daarom dan ook alles aan gedaan om in onze gemeente te helpen ‘het 
welzijnslandschap op niveau te houden’, zoals het College van B&W dat heeft ge-
vraagd. We hebben steeds gezocht naar wat wél zou kunnen. Natuurlijk steeds vanuit 
het gezond verstand en binnen de regels van het kabinet. Zo hebben we voortgang we-
ten te houden: in het ouderenwerk, voor jongeren, in het taalwerk en al die andere acti-
viteiten die we ondersteunen. 
 
Maar gelukkig hebben we niet alleen het bestaande voortgezet. We zijn juist ook druk 
geweest met (aanzetten voor) vernieuwing: 

We hebben verschillende nieuwe collega’s mogen verwelkomen en zo een forse 
vernieuwingsimpuls aan ons team kunnen geven; 

Met het team, directie en bestuur hebben we gewerkt aan een nieuw 
‘koersdocument’ waarin we lijnen naar de toekomst hebben geschetst; 

Zo willen we wegen zoeken om onze bijdrage nog meer ‘in de wijk’ te brengen;  
Met de gemeente is het gesprek geopend over het vormgeven aan welzijnsfuncties 

in het kader van de grote woningbouwopgaven waar de gemeente voor staat; 
En we hebben besloten dat we ook eens goed naar ons zelf willen kijken: is onze 

’branding’ op orde? 
 
Onze naam, Coherente, is onze missie: we zijn er om bij te dragen aan de samenhang 
in Ouder-Amstel. En dat heel concreet, in het organiseren van verbindingen tussen de 
mensen binnen onze gemeente. Dat was zo vóór Corona, dat hebben we zo goed mo-
gelijk gedaan tijdens Corona.  Nu er hoopvolle tekens zijn dat er voldoende immuniteit 
is opgebouwd en de samenleving daarom ‘van het slot’ kan, staan wij te trappelen. Niet 
alleen om  de draad weer op te pakken, maar ook en vooral om weer innovatief te zijn. 
Zo borgen we onze continuïteit. 
 
Namens het bestuur, 
 
Nanko Boerma 
Voorzitter   
Ouder-Amstel, maart 2022  
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 Coherente in 2021  
Opnieuw een jaar wat in het teken stond van de COVID-19-pandemie en de 
maatregelen die daarvoor genomen zijn. Voor Coherente betekende het dat we 
onze werkzaamheden in aangepaste vorm hebben voortgezet. De belangrijkste 
maatregelen waar we rekening mee moesten houden waren de afstand van 1,5 
meter, de mondkapjes, thuiswerkadvies en de sluitingstijden. En natuurlijk de hore-
ca-gerelateerde werkzaamheden die onlosmakelijk verbonden zijn met verschillen-
de activiteiten als het Seniorenrestaurant. Vanuit de brancheorganisatie Sociaal 
Werk Nederland werd Coherente ondersteund middels de steeds geactualiseerde 
handreiking dorps- en buurthuizen.  
Zodra de maatregelen het toelieten heeft Coherente haar activiteiten weer opge-
start, soms in vaak in aangepaste vorm. Het bleek lastig om bij iedereen de disci-
pline te kweken om de maatregelen als dragen mondkapje als je in beweging bent 
en scannen Coronatoegangsbewijs uit te voeren. Gelukkig gaven de meeste oude-
ren aan gevaccineerd te zijn en ook eind 2021 de boostervaccinatie te hebben 
gekregen.  
De projecten die door de maatregelen werden bemoeilijkt hebben we in 2021 zo 
goed en kwaad als het ging verder uitgevoerd. Verlenging is bij een 3-tal projecten 
toegekend. 
 

Ook in 2021 is het tabblad Corona beschikbaar gebleven op de website van Co-
herente. Hierop is een keur aan informatie te vinden, van online activiteiten tot wat 
doen de ketenpartners.  
 

In het eerste kwartaal heeft Coherente de trekkersrol Eén tegen Eénzaamheid op 
zich genomen in de gemeente. Veel is via MS Teams gegaan, want live events wa-
ren alleen onder strikte voorwaarden en buiten de lockdowns te realiseren. 

In het vierde kwartaal is Coherente gestart met de jongerenontmoetingslocatie 
(JOL) Level Up in het voormalige schoolgebouw aan de Wilhelminalaan. Helaas 
was er rondom de feestdagen ook weer een nieuwe lockdown.  
Gedurende het jaar hebben we steeds nauw contact onderhouden met onze 
grootste subsidiënt en opdrachtgever de gemeente Ouder-Amstel. De gemeente 
heeft het belang van het Welzijnswerk in deze bijzondere tijden onderkend en 
aangegeven dat zij “het Welzijnslandschap op niveau wil houden”. 
 

De organisatie  
Coherente is georganiseerd in 4 werksoorten met elk een eigen karakter: Jeugd- 
en Jongerenwerk, Sociaal cultureel en opbouwwerk (inclusief taal, werkgroepen 
en cursussen), Vrijwillige inzet en Ouderenwerk. 
Het brede pakket van activiteiten, diensten, werkgroep activiteiten en inwonersini-
tiatieven dat in de loop van de tijd tot stand gekomen is werd in 2021 waar de 
Coronamaatregelen het toelieten voortgezet.  
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-Er zijn in 2021 wisselingen in personeel geweest, de vacatures die daardoor ont-
stonden hebben we goed kunnen opvullen.  
 

Vrijwilligers, medewerkers en directie voeren de verschillende taken en werkzaamhe-
den uit. In de dorpskernen zijn 250 vrijwilligers betrokken, zij worden begeleid en 
aangestuurd door de medewerkers.  
Er waren op 31 december 15 betrokken en deskundige medewerkers, totaal 9,8 Fte. 
De CAO Sociaal Werk en Maatschappelijke Dienstverlening is van toepassing, er is 
aandacht voor deskundigheidsbevordering en duurzame individuele inzetbaarheid. In 
december is er een collectieve loonsverhoging gerealiseerd voor de zorg en het soci-
aal werk.  
Er werd één keer een bijeenkomst gehouden met bestuur, medewerkers en directie, 
waarin we aan de slag zijn gegaan met de Koers 2022-2026. Vervolgens is er 1 
keer een werknemersbijeenkomst over twee thema’s uit het Koersdocument gehou-
den. Om het jaar toch speciaal af te sluiten is een online bijeenkomst georganiseerd 
met team en bestuur, waarbij we een online spel hebben gedaan. 
 

In 2021 is de verandering in de samenstelling van het team medewerkers doorgezet. 
Bij de invulling van de ontstane vacatures is gekeken naar de groeimogelijkheden 
voor bestaande medewerkers.  
Ook is er gekozen voor een andere indeling van de formatie. Gezien de Corona-
beperkingen is behoudend omgegaan met de invulling van de vrijgekomen formatie-
ruimte. Bij versoepeling van de Corona-maatregelen is het dan mogelijk om in te 
spelen op de situatie die dan ontstaat.  
Op het gebied van ICT zijn een aantal computers vervangen door laptops met doc-
kingstations. Hierdoor zijn de hulpmiddelen mobieler en geschikt voor online verga-
deren. Ook zijn er meer zakelijke mobiele telefoons aangeschaft om ook tijdens het 
thuiswerken en onderweg bereikbaar te zijn. Bovendien draagt het bij aan de flexibi-
liteit van de werkplekken, wat met overwegend parttimers gewenst is.  
 

De directie heeft mandaat voor de dagelijkse leiding, het toezichthoudend bestuur 
van de stichting is betrokken op hoofdlijnen en statutair eindverantwoordelijk. Het 
bestuur bestond in 2021 uit 4 leden, die deze taak onbezoldigd vervullen.  
Een voorzitter, een penningmeester en twee leden. Het bestuur is klankbord voor de 
directie en heeft zowel een voorwaardenscheppende als toezichthoudende rol. Be-
stuursleden dragen daarnaast ook bij aan de representatie van Coherente. In 2021 is 
gezocht naar aanvulling van het aantal bestuursleden ook met het oog op het rooster 
van aftreden. Per 1 december 2021 is een nieuw bestuurslid benoemd. Twee be-
stuursleden wonen in Ouderkerk a/d Amstel en twee in Duivendrecht. 
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Volwasseneneducatie 
Coherente biedt diverse vormen van taalondersteuning aan inwoners van de gemeen-
te Ouder-Amstel. Wij richten ons hierbij vooral op anderstaligen, met taalgroepen en 
taalmaatjes.  
Eens in de zes weken overlegt Coherente met diverse andere organisaties (onder an-
dere Vluchtelingenwerk Nederland en de Gemeente) om voor elke anderstalige een 
passend taalaanbod en goede ondersteuning te vinden. Tijdens deze en andere ver-
gaderingen denkt Coherente ook actief mee met de gemeente over de Nieuwe Wet 
Inburgering. 
 

Taalgroepen 
De vijf taalgroepen zijn in 2021 voortgezet. Normaliter vinden de lessen vinden plaats 
in het Dorpshuis in Duivendrecht en het Dienstencentrum in Ouderkerk. De groepen 
worden elk begeleid door de taaldocent en een vrijwilliger. De deelnemers van deze 
groepen zijn veelal vrouwen die na langere tijd in Nederland nog niet genoeg Neder-
lands beheersen om een baan te kunnen vinden. De deelnemers krijgen in deze groe-
pen de kans om hun taalniveau te verbeteren, hun zelfvertrouwen te vergroten en uit 
hun isolement te komen. Sommige deelnemers volgen de taalles op nadrukkelijk ver-
zoek van de Gemeente. In verband met de coronamaatregelen hebben veel taalles-
sen online (via Skype of Whatsapp videobellen) plaatsgevonden.  
De online lessen bieden op sommige momenten meer mogelijkheden dan lessen op 
locatie, doordat het mogelijk is om samen een nieuwsitem of website te bekijken (via 
schermdelen). Daarnaast zijn de deelnemers blij met hun ‘vertrouwde uurtje’ in deze 
gekke tijden.  
In 2021 is er, naast de normale lessen en het coronanieuws, ook veel aandacht ge-
weest voor de Tweede Kamerverkiezingen, nepnieuws en het nieuwe afvalsysteem in 
Ouder-Amstel (diftar).  
 

SamenSpraak (één-op-één taalmaatjes) 
Coherente begeleidt ook taalmaatjes. Dit zijn koppels van een vrijwilliger (taalcoach) 
en een anderstalige die eens per week afspreken om informeel het Nederlands te oe-
fenen. De anderstalige is meestal nog aan het inburgeren en heeft daarom behoefte 
aan het oefenen met Nederlandstalige vrijwilliger.  
Nadat veel taalkoppels vorig jaar online moesten samenkomen, konden zij in 2021 
gelukkig wat vaker ‘in het echt’ afspreken.  
 

Taal voor Thuis 
Taal voor Thuis is een cursus bedoeld voor ouders van kinderen in taalarme gezinnen 
en heeft als doel de ouders meer te betrekken en beter te laten helpen bij de taalont-
wikkeling van hun kind. het project een samenwerking tussen de stichting Le-
zen&Schrijven, de Gemeente , de kinderopvang en basisscholen in Duivendrecht en 
Coherente. In 2021 zijn twee reeksen Taal voor Thuis (basisschoolkinderen) aangebo-
den, één in het voorjaar en één in het najaar.  
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De cursus in het najaar was een vervolg op die uit het voorjaar, hieraan deden deels 
dezelfde deelnemers mee. De cursussen vonden vanwege de coronamaatregelen 
online plaats. Dat had als voordeel dat deelnemers uit beide kernen (Duivendrecht 
en Ouderkerk) tegelijk bereikt konden worden. Ook had het online aspect een posi-
tieve invloed op de aanwezigheid van deelnemers en was de drempel om mee te 
doen minder hoog.  
 

Taal voor Werk 
In het najaar van 2021 is een traject gestart in samenwerking met de gemeente: Taal 
voor Werk. Het doel van het traject is anderstaligen of laaggeletterden die door lager 
taalniveau vastlopen op de arbeidsmarkt helpen dat taalniveau te verbeteren en hen 
zo voor te bereiden op of toe te leiden naar betaald werk, of, indien dit niet mogelijk 
is, vrijwilligerswerk. Maatwerk is hierbij belangrijk. Per deelnemer wordt bekeken wat 
voor hem/haar de beste manier is om het taalniveau te verbeteren. Hierbij wordt 
vooral gelet op de praktische vraag vanuit de deelnemer en/of de gemeente. Deel-
nemers worden door de gemeente aangemeld bij Coherente, waarna Coherente een 
intake doet en de juiste plek (een groep, een taalcoach, vrijwilligerswerk, etc.) voor 
de deelnemer zoekt. In 2021 zijn vier deelnemers in dit traject gestart.  
 

Voor vrijwilligers 
Alle taalvrijwilligers, van de groepen en SamenSpraak, worden begeleid door Cohe-
rente en kunnen met al hun vragen of problemen terecht bij de coördinatoren. We 
werken samen met Stichting Lezen & Schrijven en Stichting Het Begint met Taal. Via 
deze stichtingen is lesmateriaal beschikbaar. De vrijwilligers kunnen dit materiaal 
gebruiken tijdens hun bijeenkomsten. Daarnaast kunnen de vrijwilligers via Stichting 
Het Begint met Taal zelfstandig online trainingen volgen.  
Taalcoaches konden ook in 2021 ‘makkelijk lezen’ boeken lenen uit onze eigen bi-
bliotheken in het Dorpshuis en in het Dienstencentrum. Maandelijks verschijnt een 
Nieuwsbrief voor Taalcoaches. Hierin wordt verwezen naar relevante nieuwsberichten 
en vrijwilligers vinden ook tips voor uitjes en oefeningen die de koppels samen kun-
nen doen. 
 

Meer bewegen voor anderstaligen 
Naast de taalprojecten is er in het najaar van 2018 in Duivendrecht een groep ‘Meer 
bewegen voor anderstalige vrouwen gestart’. Veel vrouwen willen wel bewegen, 
maar beheersen de taal niet voldoende om te snappen wat ze moeten doen. De na-
druk ligt op taal van deze groep. Deze groep is in 2020 voortgezet tot aan het begin 
van de coronapandemie en wordt hervat wanneer dat mogelijk is. 
 

In cijfers 
SamenSpraak anderstaligen: 28 deelnemers - 26 vrijwilligers 
Taalgroepen: 44 deelnemers - 5 begeleiders 
Taal voor Thuis: 8 deelnemers (eerste cursus), 9 deelnemers (tweede cursus) 
Taal voor Werk: 4 deelnemers 

 

-5- 
 
 



 

 

Cursuswerk 
Het Cursusbureau van Coherente biedt cursussen en workshops met als doel maat-
schappelijke participatie en onderlinge sociale contacten te bevorderen, waardoor 
mensen zich prettig voelen in de woonomgeving, een sociaal netwerk kunnen opbou-
wen 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 cursis-
ten: 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). Normaliter is 
het aantal afmeldingen 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 wordt in 2021 opnieuw een impuls gegeven aan activiteiten en cursussen 
gericht op (aangepast) bewegen en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Docen-
ten en het Cursusbureau hebben een signalerende functie: in het geval van 
(langdurige) afwezigheid of uitval van deelnemers wordt gekeken naar mogelijke alter-
natieven. 
 

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 cur-
sussen bestrijkt een heel seizoen (30-35 lessen), daarnaast zijn er ook kortlopende 
cursussen (12-18 lessen). Bij het aanbod wordt rekening gehouden met behoeften en 
trends.  
In de eerste helft van 2021 hebben de overheidsadviezen en -maatregelen met betrek-
king tot het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus grote gevolgen 
gehad voor het cursuswerk. Coherente faciliteerde zoveel mogelijk naleving van de 
maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne en adviezen aan de docenten 
en cursisten. In januari zijn de cursussen stilgelegd en het seizoen is vroegtijdig beëin-
digd. De administratieve gevolgen van het eerder beëindigen van het seizoen waren 
groot, een aanzienlijk deel van de opbrengsten is gerestitueerd.  
Daarnaast is veel aandacht besteed aan zorgvuldige communicatie met docenten en 
cursisten, continu, die steeds aan de hand van gewijzigde maatregelen moest worden 
bijgesteld. 
Ondanks beperkende maatregelen zijn in de tweede helft van 2021 wederom voorbe-
reidingen getroffen voor het nieuwe cursusseizoen, dat startte in september. Het cur-
susaanbod van seizoen 2020-2021 werd gecontinueerd in het seizoen 2021-2022. 
Als gevolg van de anderhalve meterregel waren bij een groot aantal cursussen aan-
passingen nodig met betrekking tot de grootte van de groepen in de daarvoor bestem-
de ruimtes. Daar de kosten van de zaalhuur de laatste jaren is gestegen, heeft Cohe-
rente moeten besluiten de deelnamekosten licht te verhogen.  
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Om diverse corona gerelateerde redenen was het aantal aanmeldingen in 2020-
2021 voor de cursussen aanzienlijk lager dan gebruikelijk. Voor de periode vanaf 
september 2020 tot juni 2021 waren er 303 inschrijvingen genoteerd (na verwer-
king van alle mutaties). Herhaaldelijk werd echter in de zomer van 2021 duidelijk 
dat deelnemers juist nu heel veel behoefte hadden aan en veel plezier beleefden 
aan de lessen en de contacten.  
Het aantal inschrijvingen is dan ook flink gestegen naar 366. Alle basiscursussen 
zitten weer zo goed als vol wat aangeeft hoezeer de lessen gemist zijn en hoe trouw 
de cursisten zijn aan de cursus, de docent en Coherente. 
In november is er helaas een tijdelijke avondlockdown afgekondigd, waardoor de 
avondcursussen niet langer konden plaatsvinden. Gelukkig heeft Coherente snel 
kunnen schakelen en hebben 3 groepen een alternatief aanbod verzorgd,  door 
online verder te gaan. Nog eens drie andere groepen zijn dankzij de hulp van Co-
herente met hun lessen naar een andere dag/tijdstip verplaatst. 
Eind december is een gehele lockdown afgekondigd, waardoor voor alle cursussen 
2 à 3 lessen zijn vervallen. In november (een maand later dan gebruikelijk) heeft 
incasso van de (eerste termijn van de) cursuskosten plaatsgevonden, met daarbij de 
kanttekening dat indien nodig aan het einde van het seizoen opnieuw restitutie zal 
worden aangeboden wanneer niet het gebruikelijke aantal lessen kan worden aan-
geboden. Voor de deelnemers die de lessen niet online of op een andere dag heb-
ben kunnen volgen, is een deel van het cursusgeld reeds terugbetaald of is het ver-
rekend met het bedrag van het 2de termijn. 
Het aantal unieke volwassen cursisten is gelukkig weer aardig toegenomen. Aan het 
einde van het jaar stonden er 381 (263 in 2020) unieke volwassen cursisten inge-
schreven bij cursussen. Er zijn veel hechte groepen, waarin deelnemers (en docent) 
betrokken bij elkaar zijn en ook buiten de cursus contact hebben. In het najaar 
2021 zijn er een aantal nieuwe cursussen gestart zoals essentrics, esoterische yoga 
en werelddansen. Nieuwe docenten zijn aangetrokken en zij geven aan zich heel 
prettig te voelen zowel bij de cursisten als bij de samenwerking met Coherente. 
 

In cijfers: 
Conditietraining (1 groep)   Indoor Bootcamp 
Yoga (13 groepen)    Meer bewegen voor ouderen (5 groepen) 
Stoelyoga (4 groepen)   Pilates (2 groepen) 
Fit for Life (2 groepen)   Tekenen en schilderen (6 korte cursussen) 
Gym met muziek    Naaien (2 korte cursussen) 
Gym voor vrouwen 55+   Essentrics (3 korte cursussen)  
Histo Tour (2 korte cursussen)  Werelddansen 
Tai chi (1 lange cursus voor gevorderden en 1 korte cursus voor beginners) 
                                     Totaal 45 cursussen en 381 cursisten. 
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Opbouwwerk en sociaal cultureelwerk 
Het opbouwwerk inspireert, ondersteunt en verbindt bewoners(groepen)., m.n. waar 
het gaat om initiatieven rond leefbaarheid en participatie te verbeteren. Opbouwwerk 
ondersteunt inwoners om mee te doen. Burgerinitiatieven, buurtnetwerk en onderlinge 
steun wordt gestimuleerd. Zowel de werkgroep Openbare Ruimte (WOR) in Duivend-
recht als ook de Ruimtelijk Ordeningwerkgroep  (ROV) in Ouderkerk zijn nauw betrok-
ken bij verschillende inrichtingsplannen.  
Daarnaast onderzoekt Coherente gezamenlijk met de gemeente en woningstichting 
Eigen Haard of er een zgn Buurtwerkkamer voor de Zonnehofflats gestart kan worden. 
 

Werkgroepen 
In verschillende werkgroepen leveren vrijwilligers op allerlei terreinen een bijdrage aan 
levendige en leefbare dorpsgemeenschappen. Het betreft initiatieven vanuit de lokale 
samenleving die vanuit Coherente de benodigde faciliteiten en gewenste ondersteu-
ning (beide op maat) krijgen. Het aanbod loopt uiteen van 4 mei comités en buurthuis 
de Waver tot de vogel– en Fotowerkgroep. In 2021 hebben alle werkgroepen, on-
danks de pandemie, hun werkzaamheden grotendeels voortgezet. Helaas konden gro-
te evenementen en activiteiten veelal geen doorgang vinden. 
De werkgroep Cultureel Contact is dit jaar gestopt. Bijna 30 jaar is de groep met als 
ondertitel “Een leven lang leren” in het Dorpshuis bijenkomsten met verschillende the-
ma’s voor zichzelf en voor bezoekers georganiseerd. De groep is gestopt vanwege de 
hoge leeftijd van de deelnemers. 
 

Dorpshuis 
In het Dorpshuis beheert Coherente i..s.m. CTO Volleybal en Badminton de bar. Deze 
wordt grotendeels gerund door vrijwilligers. In 2021 is de horeca voorziening nauwe-
lijks open geweest. Vanwege de pandemie waren er weinig bezoekers in het Dorps-
huis . 
Het Dorpshuis in Duivendrecht biedt goede mogelijkheden voor het exposeren van 
kunstwerken. Er is in het Dorpshuis ruimte voor zo’n 20 werken die verspreid over de 
verschillende ruimtes worden opgehangen voor een periode van 6 tot 8 weken.  
Op deze manier ziet het Dorpshuis er gezelliger uit, het geeft de kunstenaar een 
(laagdrempelig) podium en de bezoekers van het Dorpshuis komen in aanraking met 
kunst en hun interesse voor kunst en cultuur kan worden gewekt en geprikkeld. Cohe-
rente verzorgt de coördinatie en communicatie. In september 2021 zijn we na een jaar 
van kale muren weer van start gegaan met het exposeren. 
 

In cijfers: 
13 Werkgroepen ( ROV, OR, Bar Dorpshuis, Vogelwerkgroep, Fotowerkgroep, 4 Mei 
comité Duivendrecht, 4/5 comité Ouderkerk, werkgroep Buurthuis de Waver, Buurt-
dorp Ouderkerk en Cultureel Contact) Creatief Atelier, Repair café en Jeu d’Boules 
Duivendrecht). 
70 Vrijwilligers actief. 
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Gezonde leefstijl 
In beide dorpskernen is de steeds bekender wordende Beweegtuin, waarbij een 
groep ouderen in de buitenlucht onder professionele begeleiding samen gymt, 
vooral in Ouderkerk een succes te noemen, met inmiddels 15 deelnemers. Daar 
wordt in 2022 zelfs een 3e groep Beweegtuin gestart, nabij Theresiastaete.  

Wekelijks waren er vaste momenten om, verzameld vanuit het Dienstencentrum en 
het Dorpshuis met elkaar te wandelen of te fietsen. Coherente begeleidt bij de 
opstart van groepjes; bemiddelt en stimuleert om zelfstandig door te gaan. 

Ook is er in samenwerking met ketenpartners een fietstocht georganiseerd, waarbij 
senioren uit Ouderkerk en Duivendrecht, na een veiligheidsinstructie in groepjes en 
onder begeleiding een route van zo’n 20 km fietsten. Bovendien genoten zij halver-
wege langs de    Amstel van een welverdiende stop met versnaperingen en een interes-
sante geschiedenis-audio-wandel-tour bij het zogeheten Wester-Amstel ‘kasteeltje’. 
 

In de lente werd ook voorzichtig gestart met een buitenactiviteit. Uiteraard met ge-
paste afstand (onder een subtiel doch strenge begeleiding). Zo deden we in beide 
dorpskernen mee aan de landelijke Balkon-beweegdag. Een dansgezelschap bracht 
op straat bij seniorenwoningen in Duivendrecht en in de tuin in het centrum van 
Ouderkerk a/d Amstel een interactieve Dansvoorstelling. Een klasje van 10-jarigen 
van de plaatselijke dansschool           trad ook op voor een blije en enthousiaste groep 
ouderen met nieuw repertoire.  
 

In samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds, was er een heuse Buiten-Bingo. 
Sommige bezoekers namen plaats op de neergezette stoelen, anderen keken vanaf 
hun scootmobiel of rollator of dansten en speelden driftig mee vanaf hun balkon. 
 

De lente werd feestelijk afgesloten met gezonde Culinaire lunches op de eigen loca-
ties, waarbij verwennerij niet geschuwd werd en de boventoon voerde.  
 

Bij het Dorpshuis werd in samenwerking met de fysio-praktijk en de gemeente in sep-
tember een instructiemoment scootmobiel-rijden georganiseerd, voor acht deelne-
mers. Een geplande scootmobiel-tocht werd tot nader order geannuleerd, maar staat 
zeker nog op de wensenlijst. Het instructiemoment zal waarschijnlijk ervoor herhaald 
worden in het voorjaar. 
 

Op dinsdagmiddag spelen 7 heren en 8 dames Dart in het Dorpshuis.  
Koersbal is vanwege geringe animo na de zomer ‘on hold’ gezet in Duivendrecht. 
De groep in Ouderkerk is enthousiast doorgegaan.  
9 Deelnemers waren er in het Dienstencentrum voor een driedelige pilot Esoterische 
Yoga met focus op het plezier van ouder worden.  
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Jeugd– en jongerenwerk 
In het team jeugd- en jongerenwerk lag de focus dit jaar op een doorgaande lijn aan-
pak. Dat wil zeggen: door vroegtijdig de jeugd (groep 8) te betrekken binnen het jon-
gerenwerk kregen we de jeugd in beeld en werd de betrokkenheid vergroot, wanneer 
zij naar het voortgezet onderwijs gaan buiten de eigen gemeente.  
In 2021 lag het accent ook op talentontwikkeling en beleidsparticipatie. Ook het sti-
muleren van de jeugd heeft een actieve samenwerking van de combinatiefunctionaris 
met de basisscholen opgeleverd en hierdoor wisten sportverenigingen ons steeds meer 
te bereiken. De zoektocht voor clinics (éénmalig ’snuffelen’ aan een culturele activiteit 
of sport) of andere activiteiten begint altijd lokaal, als dit niet lukt wordt de sportbond 
benaderd. 
 

Waar werken wij aan in het jeugdwerk 
A. Stimuleren, structureren en coördineren van de samenwerking tussen scholen, sport-
verenigingen en overige partners. 
B. Stimulering en kennismaking van sport op en rond school. 
C. Stimulering en kennismaking van cultuur op en rond de school. 
D. Meer verbinding tussen school en wijk. 
E. Verenigingen ondersteunen. 
 

De combinatiefunctionaris is er om de connectie tussen verschillende partijen te leg-
gen. Een goed voorbeeld zijn de clinics en vakantie activiteiten. De zoektocht begint 
altijd lokaal, de lokale verenigingen en overige partners worden als eerst bevraagd of 
zijn de mogelijkheid zien om een activiteit aan te bieden. Als dit niet lukt wordt de 
sportbond benaderd. 
Vanuit de vereniging of overige partners kan ook de vraag komen om een samenwer-
king te intensiveren met inwoners en dit kan goed gecombineerd worden met de con-
necties binnen de scholen. 
 

Buiten de coronamaatregelen om waren de scholen geïnteresseerd in activiteiten en 
clinics tijdens de schooluren. Extra naschoolse lessen zijn er in 2021 niet geweest, kin-
deren konden wel trainingen bij de plaatselijke vereniging volgen. 
In 2021 hebben de verenigingen die al bekend zijn met de mogelijkheid van onder-
steuning opnieuw gebruik van ons aanbod gemaakt. 
Coherente was altijd nauw betrokken bij de koningsspelen. Vanwege Corona organi-
seerde in 2020 en 2021 elke school voor zich een feestelijke dag met ondersteuning 
van Coherente.  
 

In cijfers  
Georganiseerde clincis: Amstelsschool 4 / Grote Beer 5 / Jan Hekmanschool 4 / 
‘t Kofschip 2 / Bekemaschool 3 
Er zijn 9 “losse” vakantieactiviteiten georganiseerd met de plaatselijke verenigingen, 
o.a. beach-volleybal, dansen, bezoek aan het museum. Er kwamen gemiddeld 10 
deelnemers per activiteit. 
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Ouderkerk aan de Amstel: Sport en cultuur voor jeugd  
Vanaf januari waren we wekelijks te vinden in het Koning Willem Alexanderpark voor 
een sportactiviteit die wij Buurtsport noemen. Buurtsport is een wekelijkse activiteit 
waar de deelnemers elke week verschillende sporten en spellen met elkaar doen. 
Gemiddeld 8 jongeren per week deden mee. Deze activiteit heeft 30 keer plaatsge-
vonden in 2021. Aan het einde van het jaar is buurtsport vanwege het winterse weer 
naar de gymzaal op een andere dag en tijd verplaatst en is helaas geen succes ge-
worden. Per december zijn we ermee gestopt. 
 

Duivendrecht: Sport en cultuur voor jeugd  
Corona had ook dit jaar invloed op de activiteiten. Zeker in het begin van het jaar 
waren er enkel buitenactiviteiten mogelijk. Hierdoor heeft het jongerenwerk meer 
ingezet op sportactiviteiten. Wekelijks zijn er buurtsport activiteiten in de wijk aange-
boden voor de jeugd en jongeren tussen de 6 en 16 jaar. In het begin van het jaar 
liep dit heel goed met wekelijks meer dan 20 kinderen.  
Na de zomerperiode namen de bezoekersaantallen af vanwege het slechtere weer. 
In november is er gestart met een pilot van 6 weken gymzaal van het Dorpshuis. Dit 
bleek  succesvol met gemiddeld 31 kinderen per bijeenkomst.  
 

In Duivendrecht zijn er dit jaar 46 vakantie activiteiten georganiseerd, o.a. voetbal-
toernooien, freerun en basketbal workshops.  
 

In maart zijn wij gestart met Club 8 in de gymzaal van het Dorpshuis. De start verliep 
moeizaam, maar op een gegeven moment wisten de eerste jongeren uit groep 8 ons 
te vinden. Dit heeft ertoe geleid dat wij 60 verschillende jongeren hebben bereikt. 
Van deze groep kwam een groot gedeelte wekelijks terug.  
 

Waar werken we aan in het jongerenwerk 
A. Het jongerenwerk stimuleert competentie- en talentontwikkeling en ervaringen op 
doen in een groep. 
B. Het jongerenwerk levert een bijdrage aan preventie.  
C. Het jongerenwerk heeft een signalerende en toe leidende rol in de jeugdhulp-
structuur.  
D. Het jongerenwerk levert een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid.   
E. Het jongerenwerk draagt bij aan participatie. 
 

Young Leaders  
In december 2020 startte een Young Leaders groep in Amstelveen. Ondanks dat er 
op dat moment een avondklok was konden wij doorgaan met de activiteiten voor 
kwetsbare jongeren. Wij zijn gestart met een groep van 8 jongeren en hebben het 
traject succesvol kunnen afsluiten in juni met 6 deelnemers. 
In Ouderkerk zijn wij in september gestart met een groep van 5 jongeren.  
En in Duivendrecht startte er een groep van 3 jongeren. Beide groepen hebben de 
trainingen afgerond dit jaar.  
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Ambulant werk  
In het hele land zien we een toename van overlast door jongeren op straat, o..a. 
door de corona crisis. Dit is in Ouder Amstel ook het geval. Het jongerenwerk heeft 
in het afgelopen jaar een 10-tal meldingen gehad van overlast die via de gemeente 
bij ons terecht zijn gekomen. Bij deze meldingen is er door de jongerenwerker con-
tact opgenomen met de melder om het verhaal (de klacht) te horen en anderzijds 
om de bewoner advies te geven m.b.t. het aanspreken van jongeren.  
 

Overlastsituaties zijn besproken met de verschillende groepen jongeren op straat 
tijdens de ambulante rondjes. Dit had als doel jongeren meer bewust te maken van 
de effecten van hun gedrag.  
In één geval is er samenwerking met burgemeester, wethouder en de politie geweest 
m.b.t. overlast in een park. Er hebben gesprekken met bewoners en jongeren plaats 
gevonden. 
 

Vanwege de overlast is versneld een JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) geplaats aan 
de Wethouder Koolhaasweg in Ouderkerk. Deze JOP wordt goed gebruikt, alhoe-
wel er door verschillende bewoners negatief is gereageerd op de plaatsing van de 
JOP. Aanleiding was dat er een plek gefaciliteerd wordt voor jongeren waar drugs 
en alcohol gebruikt kan worden en de JOP werd bespoten met ongepaste taferelen. 
De JOP is inmiddels schoongemaakt en gaat bespoten worden door een graffiti 
artiest.   
 
Ouderkerk aan de Amstel: de komst van een JOL  
Het plan om een JOL te gaan vestigen in het Kostershuis van de St. Urbanuskapel is 
in de ijskast geplaatst door de komst van een JOL in ’t Kofschip.  
Begin december is de JOL geopend en heeft de naam Level Up gekregen. 
Het is een mooie en praktische locatie geworden waar we drie keer per week jonge-
ren ontvangen voor een inloop.  
De JOL heeft direct aansluiting bij groep 8 leerlingen en onderbouw van de middel-
bare school. Er komen rond de 8 bezoekers in de middag (12 is de max). We willen 
het liefst lang met jongeren werken en vroeg met ze aan de slag, dus dit is een goe-
de ontwikkeling. Jongeren werven voor de bovenbouw gaat iets moeizamer, maar  
komt steeds meer op gang. In de avond uren zijn er rond de 5 jongeren.  
 
Duivendrecht: JOL (Dorpshuis)  
Vanaf mei zijn wij weer gestart met het aanbieden van een wekelijks inloopmoment 
voor jongeren in het Dorpshuis onder de naam The Hang Out. Wij hebben afgelo-
pen jaar een vast groepje jongeren bereikt die wekelijks komen. Helaas werd dit 
groepje niet veel groter. Er kwamen meerdere jongeren vaker langs, maar zij kwa-
men niet op regelmatige basis bij ons langs. Toch hebben wij 23 inloopmomenten 
gehad en 35 jongeren bereikt. Ook in Duivendrecht is een verkenning gestart naar 
een eigen locatie voor de jongeren. 
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Preventie  
In 2021 hebben we in samenwerking met de Brijder stichting drie preventiebijeenkom-
sten georganiseerd voor ouders. Deze bijeenkomsten waren gericht op het ondersteunen 
van ouders m.b.t. gamen, cannabis en lachgasgebruik gebruik.  
Deze webinars zijn opgenomen en kunnen nadien via de website van Brijder ten alle 
tijde teruggekeken of beluisterd worden door ouders.  
 
Doorverwijzing  
In het afgelopen jaar heeft het jongerenwerk drie jongeren begeleid bij hun HALT straf. 
Eén van die jongeren heeft het Young Leaders traject gevolgd en de anderen zijn bege-
leid vanuit de JOL (Jongeren Ontmoetings Locatie) in Ouderkerk.  
Via de POH is er een jongere doorgestuurd naar de JOL i.v.m. gameverslaving en een-
zaamheid. Hij is nu vrijwilliger en doet het erg goed!  
In Duivendrecht zijn er drie jongeren vanuit de praktijkschool die op dit moment stage 
lopen en betrokken zijn bij alle activiteiten in het Dorpshuis. 
 
Ouderkerk aan de Amstel: Jong en Eerlijk  
Dit project (podcast met beeld waarbij jongeren geïnterviewd worden over wat de jonge-
ren bezig houdt) heeft even stilgelegen. Inmiddels is men gestart in Ouderkerk met de 
productie van een promotievideo voor Level-UP.  
Deze video willen we tevens gebruiken voor het werven van jongeren voor Jong en Eer-
lijk interviews. We hebben in Level-Up een hoek ingericht als opname plek.  
 

Vakantie-activiteiten 
Naast de vakantie-activiteiten georganiseerd door de combinatiefunctionaris zijn er ook 
diverse vakantie-activiteiten door jongerenwerkers georganiseerd. In Ouderkerk was dit 
o.a. Levend Stratego, Bootcamp, Archery Attack, Bubbelvoetbal, Straatvoetbal, Bob Ross 
workshop en in Duivendrecht o.a. Free-run, Basketbal, sportinstuif. 
   
In cijfers 
13 Vakantie-activiteiten     74deelnemers (O’kerk) 
46 Vakantie-activiteiten    156 deelnemers (D’drecht) 
3 Preventiebijeenkomsten voor ouders 17 deelnemers (i.s.m. Brijderstichting) 
9 Inloopbijeenkomsten in Level Up  44 jongeren (O’kerk) 
38 bijeenkomsten Club 8   60 jongeren (D’drecht) 
23 bijeenkomsten Hang Out  35 jongeren (D’drecht) 
22 bijeenkomsten Buurtsport (buiten) 25 jongeren (O’kerk) 
29 bijeenkomsten Buurtsport (buiten) 69 jongeren (D’drecht) 
6 bijeenkomsten Buurtsport (binnen) 60 jongeren (D’drecht) 
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Ouderenwerk 
In het tweede jaar op rij hebben de ouderenwerkers veel te maken gehad met de 
pandemie. Zo is er hard gewerkt aan het onderhouden van contacten van deelne-
mers en vrijwilligers die niet visueel in beeld waren. Men werd frequent gebeld 
voor een praatje en kaartjes werden verstuurd. Bijzondere jaarmomenten, zoals 
een Paaslunch, werden georganiseerd voor een maximaal aantal genodigden 
van twintig deelnemers.  
Sommige oud-deelnemers durfden het aan op onze uitnodiging in te gaan, maar 
gaven aan de gezelligheid van vroeger te missen. Dit omdat de 1,5 meter maat-
regel gehandhaafd werd en hierdoor de gesprekken moeizaam verliepen vanwe-
ge zicht- of gehoorproblemen. 
Blij verrast werden ouderen in Ouder-Amstel door de geste van de Riki-stichting 
middels een Paas-pakket en een Kerstpakket te ontvangen. De ouderenwerkers 
spanden zich in om iedereen te bereiken en het  pakket persoonlijk aan de deur te 
brengen. Hierdoor was er ook gelegenheid tot een face-to-face contactmoment, 
wat meer dan gewaardeerd werd. 
 

Zomerprogramma 
In juli gingen 31 bewoners verdeeld over twee warme dagen met de bus van 
Stichting Groen/Grijs naar de Pluktuin van Nes a/d Amstel, voor een fijn arrange-
ment waarbij bloemen zelf geplukt en tot fleurige boeketten gebonden en de in-
wendige mens ook niet vergeten werd. 
In augustus liepen 11 bewoners mee met een Dorpswandeling door Ouderkerk 
a/d Amstel met een culinair tintje. Zij werden op verschillende locaties getrakteerd 
op een Vegan-hapje, dat goed in de smaak viel. Het was wederom een prachtige 
zomerse dag. 
In september was er een heuse High Tea, met lezing van historicus Jo Blom over 
de geschiedenis van Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel en Waver, zowel in 
het Dorpshuis als in het Dienstencentrum. Hier werd door totaal 40 bewoners 
extreem van genoten werd. Chique aankleding werd niet geschuwd; men was 
echt weer even uit. 

Overige activiteiten 
In de zomermaanden is het Rolstoelfietsen, na bijna twee jaar stilliggen ook her-
start in beide kernen. In de koude maanden is een natuurlijke pauze ingelast. 
Vanuit het Dienstencentrum werd vanaf september wekelijks op donderdag ook 
weer aan Rollator-wandelen gedaan. Vijf vrijwilligers lopen samen met ouderen, 
die niet alleen erop uit durven, door het dorp. De animo is helaas wat teruggelo-
pen de afgelopen periode. 
 

In het Dorpshuis vond een Indische Koempoelan plaats. Bezoekers luisterden naar 
het ontroerende verhaal van een bezoeker die vertelde over zichzelf als Indisch 
kind in de woelige jaren. Ook werd er zoals gebruikelijk gesmuld van typisch In-
donesische hapjes en drankjes. 
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In Augustus en September hebben wij de Zomerhartenwensen-actie van de Riki 
Stichting ondersteund en voor achttien ouderen een uitje met hun maatje geregeld 
(3 ouderen in Ouderkerk en 15 ouderen in Duivendrecht). De wensen varieerden 
van samen een dagje naar het strand, een rondvaart maken, uit eten gaan tot 
even winkelen.  
De herfst werd gevierd met een workshop Herfstkransen maken op beide locaties.  
In navolging op de hoge animo voor het algemene Oktoberfest in Ouderkerk, 
werd de feesttent overdag ingericht voor een speciaal Oktoberfest 70-plus, waarin 
een grote groep ouderen flink heeft gefeest. De organisatie was in samenwerking 
met lokale ondernemers.  
In het najaar kon men ook genieten van een Virtual Reality-uitje naar het Rijksmu-
seum, op zowel het Dorpshuis als het Dienstencentrum, begeleid door studenten 
kunstgeschiedenis. Voor nagenoeg alle 36 deelnemers was het gebruik van een VR
-bril een spannende primeur. Dat kunst op deze wijze naar onze ouderen toe kan 
komen is een enorme verrijking en wellicht voor herhaling vatbaar in het nieuwe 
jaar. 
 

Gezamenlijk eten 
In het Dorpshuis werd drie keer het maandelijkse Samen Eten in combinatie met 
een Bingo-spel aangeboden. Vooral de laatste, een speciale Kerst-editie op 17 
december, met muzikale omlijsting van Andre Rieu, werd zeer gewaardeerd. 
 

In het Dienstencentrum was er een wekelijks Senioren-restaurant, dat een enkele 
keer geannuleerd moest, maar meestal door 8 tot 12 ouderen werd bezocht.  
 

In navolging van de fijne samenwerking met de Rikistichting werden er drie kerst-
lunches, met muzikale omlijsting gepland en voorbereid. Helaas moesten deze 2 
dagen voor aanvang geannuleerd door de ingestelde landelijke harde lock-
down. Onze ouderen werden uiteindelijk toch verwend met de beloofde drie-
gangen Kerstlunch, doordat we met de kok afspraken deze thuis te bezorgen.  
 

Publiciteit 
De activiteiten en speciale evenementen werden gepubliceerd in Corona-periode 
ontwikkelde, wekelijkse nieuwsbrief. Het aantal abonnees op de ‘Week van Co’ is                       
in dit jaar gestaag gegroeid, mede door de specifieke aandacht voor de doel-
groep en de kans op winnen van een prijsje, maar vooral om als eerste geïnfor-
meerd te zijn over uitjes en andere sociale activiteiten. 
 

De uitgave van het tweemaandelijkse Seniorennieuws, waarin met organisaties als 
Markant en  Mantelzorg en meer, de Zonnebloem en het Rode kruis opgetrokken 
wordt, is ook door het ouderenwerk van Coherente gecontinueerd. We werken er 
daarnaast aan om met de samenwerkingspartners het onderling contact te (onder)
houden en elkaar nog beter te vinden. 
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Co’s Kamer 
In 2021 is Co’s Kamer, de lichte dagbesteding voor kwetsbare ouderen, vijf ont-
moetings-ochtenden (2 in Duivendrecht en 3 in Ouderkerk) gecontinueerd.  
Er kwamen nieuwe aanmeldingen. Een aantal ouderen op zeer hoge leeftijd, 
vooral mannen in Ouderkerk a/d Amstel en vrouwen in Duivendrecht bezocht 
Co’s Kamer meerdere dagen in de week. Zij gaven aan dat de ochtend met so-
ciaal contact en een gezelschapsspel, prettige afleiding biedt en de vers bereide 
lunches ook erg gewaardeerd worden. Deze maaltijden zijn vaak een gezondere 
afwisseling van de kant-en-klaarmaaltijd die thuis op hen wacht.  
Tijdens Co’s kamer wordt na de eerste koffieronde een kwartiertje stoelgym, 
stoelyoga, hersengym of een combinatie hiervan geboden. 
We kregen vaak terug dat het fijn is dat er een mogelijkheid is om onder bege-
leiding de stijve spieren van de ochtend aan te pakken en bovenal dat de lach-
spieren hierin altijd aangesproken worden; een leuk moment. 
 

Tegelijkertijd zijn helaas een behoorlijk aantal deelnemers van Co’s Kamer ons 
in de donkere winter ontvallen. Niet alleen bezoekers, maar ook vrijwilligers 
kwamen te overlijden of verhuisden naar een zorg-omgeving.  
Het vrijwilligersbestand was overall erg geslonken in de afgelopen twee jaar. 
Vrijwilligers in het ouderenwerk zijn vaak in de zelfde leeftijdscategorie als haar 
bezoekers, het verschil zit in vitaliteit.   
Een aanzienlijk aantal oud-vrijwilligers in Ouderkerk bleef helaas weg vanwege 
besmettingsangst of andere dagbesteding (bijv. oppassen op kleinkinderen). 
Bij de groep vrijwilligers die wel aanbleef zag je geleidelijk aan steeds meer 
ontspanning en was  de band met deelnemers en professionals intiem en hecht.  
 

Koningsdag werd dit jaar ook aangepast en derhalve alleen tijdens Co’s kamer 
gevierd, met een  speciale Oranje lunch en een bijzonder levendige lezing over 
het Koningshuis. Het was een fijn lichtpuntje in een, door een nieuwe Corona-
golf, spannende tijd. 
 

Stagiaire 
Vanaf oktober is team ouderenwerk in Ouderkerk versterkt met een stagiaire. Ze 
blijft, tot ons genoegen in ieder geval aan tot aan de zomer van ’22.  
 

Week tegen eenzaamheid 
In de week tegen eenzaamheid werden er 2 activiteiten georganiseerd:  
twee bus-uitjes naar kunst (Van Goghmuseum en de ArtZuid route) en een Sa-
men in (thema) gesprek over Veerkracht. In samenwerking met het Van Gogh-
museum werden 10 minder mobiele 85-plussers getrakteerd op een lezing over 
het leven van Vincent van Gogh, inclusief versnaperingen en een rondleiding 
langs zijn hoogtepunten.  
Er waren twee dames in rolstoel en zes met rollator mee die zich bijna niet kon-
den heugen dat zij in een museum konden zijn.  
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De officiële bustocht naar de ArtZuidroute werd door slecht weer en hoge besmet-
tingscijfers geannuleerd. 
Samen in gesprek over veerkracht resulteerde in een aantal individuele gesprekken, 
twee keer een groepsgesprekje en een hand-out met een theoretische onderbouwing 
en de tip hoe een dankbaarheids-dagboek bij te houden, voor het verhogen van een 
mentale veerkracht. 
 

In cijfers 
Co’s Kamer: Duivendrecht 19 - Ouderkerk 40 (unieke) bezoekers. 
Vaste activiteiten: Rolstoelfietsen 25 ritten - Koempoelan 24 bezoekers - Rollatorwan-
delen 5 deelnemers - Zomerprogramma 91 deelnemers - Breiclub 8 deelnemers - 
Spelochtend 9 deelnemers - Kaartclubs  
Incidentele activiteiten: Oktoberfest 81bezoekers - Virtual Rijksmuseum 36 bezoekers 
- Herfstkransen maken 31 deelnemers.  
Gezamenlijk eten: Duivendrecht “Samen eten” 9 tot 19 ouderen - Ouderkerk 
“Senioren Restaurant 8 tot 12 ouderen. 
Publiciteit: Seniorennieuws 1085 lezers - Week van Co 370 lezers. 
 

Ouderenadvies 
De ouderenadviseur geeft informatie, advies, ondersteuning aan zelfstandig wo-
nende ouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Uitgangspunt is de per-
soonlijke situatie van de oudere en dat de oudere zelf de regie houdt. In 2021 is 
het aantal vragen toegenomen en ook de intensiteit van de vragen. 
Naast de reguliere ouderenadvies vragen heeft Welzijn op Recept een doorstart 
gemaakt. Welzijn op Recept is een samenwerking tussen de huisartsenpraktijk, het 
maatschappelijk werk en Coherente. 
 

De preventieve huisbezoeken aan ouderen van 75+ hebben in 2021 niet plaats-
gevonden, vanwege de Corona-maatregelen. Zij  zullen in 2022 weer ingepland 
worden. 
In maart/april heeft de ouderenadviseur een belastingspreekuur voor gepensio-
neerden (65+) georganiseerd. 
De ouderenadviseur koppelt i.s.m. de ouderenwerkers vrijwilligers aan ouderen die 
(tijdelijk) behoefte hebben aan gezelschap, aandacht, ondersteuning en/of een luis-
terend oor. In principe is dit maatjescontact voor een jaar. 
Bij het Buurthulpproject gaat het om een incidentele hulpvraag en praktische on-
dersteuning. 
 
In 2021 zijn de volgende innovatieprojecten Prettig Langer Thuis en Thuis in Dui-
vendrecht tot een afronding gekomen. Coherente gaat in 2022 de onderzoekre-
sultaten omzetten in concrete acties en activiteiten. De volgende speerpunten zijn 
daarbij  gekozen: 
A. verdere differentiatie van activiteiten voor ouderen; 
B. externe communicatie; 
 

-17- 



 

 

     

     

BATEN 2021 Begroting 2020  

     

Opbrengst subsidie             787.347        827.001    793.052   

Sponsoring           4.840       1.648   

Opbrengst activiteiten               50.570          96.935      43.986   

Opbrengst bar                 3.836          39.000      10.284   

Opbrengst verhuur                 3.371           9.300       5.716   

Overige opbrengsten                 6.240           6.475       4.837   

     

Totale baten             851.365        983.551    859.523   

     

LASTEN     

     

Personeelskosten             620.109        669.369    628.650   

Huisvestingskosten               66.077          69.670      67.313   

Organisatiekosten               66.454          46.966      54.710   

Activiteitenkosten               87.482        183.040      92.918   

Bar en Keuken                 6.764          28.235      11.178   

Overige lasten                     32            642   

     

Totale lasten             846.918        997.280    855.411   

     

Saldo van Baten en Lasten                 4.446         -13.729       4.112   

     

Reservering      

Verbindende activiteiten ihkv      

Eén tegen eenzaamheid                -3.034     

     

Ontrekking reserve     

Jeu de Boule                 1.185     

     

Toevoeging subsidie reserve                -2.597       -4.112   

     

 0   0   

Financieel overzicht 2021 
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C. bewust ouder worden; 
D. aanvullend vervoer voor ouderen. 
Verder is in 2021 gewerkt aan de netwerking voor de Coalitie Eén tegen Eén-
zaamheid, wat in 2022 verder wordt uitgewerkt in concrete acties en activitei-
ten. Dit staat voor de oudere inwoners niet los van bovenstaande activiteiten in 
het kader van Prettig Langer Thuis.  
 

In cijfers 
Ouderenadviseur: 30 contactmomenten met hulpvragers 
Ouderenadviseur: 15 korte contacten in 2021 afgesloten 
 
Coördinatie Vrijwillige Inzet 
In 2021 is verder gewerkt met de nieuwe vacaturebank voor vriijwilligers. On-
danks de Coranamaatregelen is het aantal organisaties die zich gemeld heb-
ben verdubbeld.  
In 2022 zal de vacaturebank verder onder de aandacht worden gebracht van 
zowel individuele inwoners  als de organisaties.  
Naast  bovenstaande inzet is er ook een relatie met de gemeente in het kader 
van de Participatiewet om inwoners te laten re-integreren als vrijwilligers als 
opmaat naar betaald werk. Of om deelname aan de maatschappij te bevorde-
ren als de weg naar betaald werk niet lukt.  
 
In cijfers 
CVI: 8 personen ingestroomd in 2021 
Matches vrijwilliger met Coherente: 5 in 2021 
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