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Samenvatting
Wij hebben de subsidieverantwoording 2012 tijdig van Stichting MeerWaarde (hierna te
noemen MeerWaarde) ontvangen. Het verslag bevat een overstijgend en een gebiedsgericht
deel, waarbij we een duidelijke verbetering zien ten opzichte van de verslaglegging van
2011. Op basis van de jaarstukken stellen wij de subsidie aan MeerWaarde voor 2012 vast
op € 7.375.408,-. Dit is € 34.665,- lager dan het verleende bedrag.
1.
Inleiding
Dit is het eerste jaar dat de subsidie niet alleen verleend, maar ook vastgesteld wordt op
basis van de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2011 (Asv). Een verordening
waarin alle instrumenten vanuit de nota sturing zijn verwerkt. Dit betekent onder andere dat
de verantwoording op 15 april (in plaats van 1 mei) in ons bezit moest zijn. Door het
vervroegen van deze datum kon de informatie uit het jaarverslag dienen als input voor het
Programma van Eisen 2014.
Eén van de resultaten van deze nieuwe Asv is een smart geformuleerde subsidiebeschikking
waarmee gestuurd kan worden aan de voorkant en afgerekend aan de achterkant. In de
subsidiebeschikking 2012, wordt duidelijk beschreven:
• wat er aan MeerWaarde werd gevraagd,
• welke budgetten hier aan zijn gekoppeld,
• welke informatie MeerWaarde moet verschaffen en
• waar MeerWaarde op wordt afgerekend.
2.
Verantwoording 2012 MeerWaarde
Op 15 april jl. hebben we de jaarstukken van MeerWaarde met respectievelijk een
goedkeurende controleverklaring van de accountant ontvangen.
Ook dit jaar zien we weer een verbeterslag ten opzichte van vorig jaar. Niet alleen wordt er
meer relatie gelegd tussen inhoud en cijfers, ook worden er trends en ontwikkelingen
beschreven en geeft het toevoegen van casussen in de gebiedsverslagen een
verduidelijking van het verhaal. Aandachtspunt daarbij is wel nog wel de continuïteit van
informatie over de jaren heen.
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PROCES
2.1
Instrumenten Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2011
Voor het tweede jaar is bij de subsidie aan MeerWaarde gewerkt via de uitgangspunten van
de Nota sturing maatschappelijke organisaties. Deze uitgangspunten zijn nu ook verwerkt in
de Algemene subsidie verordening Haarlemmermeer 2011, welke voor alle subsidies 2012
van toepassing is. Hiermee wordt meer greep verkregen op de grote gesubsidieerde
organisaties.
Accoi/nffeam
Vanaf het subsidiejaar 2011 is voor MeerWaarde, binnen de gemeentelijke organisatie, een
accountteam ingesteld. Inhoudelijke, financiële, procesmatige en juridische medewerkers
betrokken bij MeerWaarde hebben de jaarstukken en de subsidievaststelling beoordeeld.
Niveau van toezicht
Met gebruik van de "interventiepiramide" heeft het accountteam een risicoanalyse bij
MeerWaarde uitgevoerd. In 2011 werd op grond van de negatieve resultaten en het niet
conform het PvE leveren van de gevraagde prestaties, het niveau van toezicht voor
MeerWaarde op "rood" gezet.
Uit de jaarstukken 2010, de offerte 2012 en de maand- en kwartaalrapportages 2011,
constateerden wij een duidelijke opwaartse lijn zowel financieel als procesmatig.
Om die reden is het niveau van toezicht voor 2012 afgeschaald naar oranje.
Dit betekende voor 2012 dat er van financiële maandrapportages overgegaan werd naar
kwartaalrapportages. De inhoudelijke kwartaalrapportages, het zes wekelijks
managementoverleg en het indienen van de managementletter bleven van toepassing. Het
bestuurlijk overleg wordt afgeschaald van minimaal 4 naar minimaal 3 keer per jaar.
Gedurende het jaar zijn in gezamenlijk overleg de rapportages steeds verder aangescherpt
en geconstateerd kan worden dat MeerWaarde op een goede wijze aan de gestelde
tussentijdse verantwoordingseisen heeft voldaan. Op basis van deze heldere rapportages
hebben wij nauwlettend onze aandachtspunten (onder andere onderproductie bij een aantal
activiteiten) kunnen volgen.
Controle protocol
De accountant heeft bij de controle van de jaarstukken gewerkt volgens de richtlijnen van het
gemeentelijk ingestelde controle protocol. Daarnaast is, op basis van de subsidiebeschikking
een aantal niet financiële aspecten gecontroleerd. Dit betreft controle van het
tijdschrijfsysteem, gescheiden registratie reguliere en additionele subsidies, mutaties
bestemmingsreserves en de salarisnorm.
De eerste vier punten heeft de accountant akkoord bevonden, met betrekking tot de
salarisnorm heeft hij een overschrijding geconstateerd van de toegestane salarisnorm van
de hoogst verdienende ambtenaar (€ 127.000,-).
Deze overschrijding, die bekend was bij de gemeente, betreft, eenmalige onvermijdbare
personele kosten als gevolg van de door de gemeente georganiseerde overdracht van de
dorps- en wijkaccommodaties van MeerWaarde naar stichting Maatvast. Wij stellen voor
vanwege deze bijzondere omstandigheden op basis van artikel 13 lid 2 sub e van de Asv
éénmalige vrijstelling te geven voor het overschrijden van deze norm.
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INHOUD
2.2
Inhoudelijk jaarverslag 2012
MeerWaarde heeft bij de inhoudelijke verslaglegging een onderscheid gemaakt tussen een
rapportage van de gebiedsoverstijgende activiteiten en een rapportage per gebied.
Hoewel deze gebiedsrapportages goed zijn, en de casussen de rapportage verhelderen,
blijven er twee aandachtspunten:
- Tabellen en cijfers dienen zo ingericht te worden dat deze gemakkelijk te abstraheren zijn
naar cijfers voor de gehele Haarlemmermeer.
- De balans tussen de kwantiteit en kwaliteit van het verslag (nu erg veel informatie).
Indicatoren
Bij de verantwoording wordt er gekeken naar een drietal indicatoren/eisen:
- Prestatie-indicatoren: wat was het aantal uren inzet en in sommige gevallen aantal
activiteiten/casussen/bemiddelingen en hoe verhoudt dit zich tot de subsidiebeschikking
2012. Hierop rekenen we af.
- Kwaliteitseisen: Hoe is voldaan aan de kwaliteitseisen die aan de activiteiten zijn gesteld.
- Informatie-indicatoren: Beleidsinformatie over aantallen, gegevens deelnemers etc.
Uit de verantwoording en de bijbehorende productietabel blijkt dat MeerWaarde meer grip
heeft op de productiecijfers en veel belangrijker op de hieronder liggende uitvoering in de
praktijk. Toch moeten we ook constateren dat MeerWaarde hier nog steeds een slag moet
maken. De toelichting op de onder- en overproductie moet nog veel meer een inhoudelijke
component krijgen, waarbij de ontwikkelingen in de praktijk (meer/minder vraag) leidend
moeten zijn. Dit sluit aan bij de opmerkingen van de accountant.
Wij zullen hier in het managementoverleg met MeerWaarde nadrukkelijk aandacht voor
vragen.
Wij hebben de prestaties 2012 en de inhoudelijke toelichting van MeerWaarde beoordeeld.
Daarbij hebben we geconstateerd dat er bij een aantal productclusters onder- en bij andere
overproductie heeft plaatsgevonden. Een minimale afwijking (< 5%) valt binnen de marges,
wij gaan hier zonder toelichting mee akkoord.
Hoewel er gewerkt wordt met de 4 domeinen, is er over deze domeinen heen een splitsing te
maken tussen Maatschappelijke Dienstverlening, Sociaal Cultureel Werk en het Beheer van
de accommodaties. Dit omdat er bijvoorbeeld een nauwe relatie is tussen Woonbegeleiding
en Maatschappelijk Werk dat in 2 verschillende domeinen zit.
Soms is er in een jaar minder behoefte aan woonbegeleiding maar wordt er meer gevraagd
aan het maatschappelijk werk. Dit wil niet zeggen dat een prestatie niet gehaald wordt, maar
dat er ingespeeld wordt op de vraag. Alleen als er sprake is van een vraag gerelateerde
verschuiving van uren, hebben we dit toegestaan. Hieronder noemen we de grootste
verschuivingen.
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Maatschappelijke Dienstverlening
Binnen dit cluster vallen de activiteiten gericht op hulpverlening. Dit betreft zowel de mensen
die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben als de kwetsbare groepen die soms een veel
langduriger traject bewandelen.
MeerWaarde constateert dat zij in 2012 veel vaker met meervoudige en complexe
problematiek in aanraking is gekomen en een toename ziet van het aantal licht
dementerenden. Daarnaast wordt zij steeds meer geconfronteerd met psychiatrische
patiënten, die vanwege de eigen bijdrage in de GGZ, bij het Algemeen Maatschappelijk
Werk van MeerWaarde terecht komen en problematiek rondom "vechtscheidingen".
Tevens ziet men door de financieel/economische situatie een toename van het aantal
bewoners (ook veel jonge mensen) met forse schulden en huisvestingsproblemen
Dit leidt tot meer vragen bij de werksoorten binnen dit cluster. Doordat medewerkers
productiever zijn geweest is een groot deel van deze vragen toch beantwoord. Daarbij dient
opgemerkt te worden dat er afgelopen jaar vanwege de grote toename bij Sociaal
Raadslieden (schulden) wel wachtlijsten zijn ontstaan.
- Maatschappelijk Werk (jeugd)
Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is de psychosociale hulppost voor inwoners.
Mensen kunnen hier aankloppen voor vragen/ondersteuning op het gebied opvoeding,
financiën, relaties, werk, etc. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen jeugd en
volwassenen. In praktijk is dit onderscheid niet altijd te maken zoals bijvoorbeeld bij
Multiprobleem gezinnen en Sociaal Team. Daarom gaan we er voor 2012 mee akkoord dat
de activiteiten AMW, AMW-Jeugd, Multiprobleemgezinnen en woonbegeleiding in
samenhang verantwoord worden.
Geconcludeerd kan dan worden dat door steeds complexere problematiek van mensen en
een toename van het aantal psychiatrische patiënten bij het maatschappelijk werk er in 2012
niet alleen meer, maar ook langere trajecten voor volwassenen hebben plaatsgevonden.
Daarentegen was er minder vraag naar ondersteuningstrajecten voor jeugdigen. Wel heeft
er meer ondersteuning plaatsgevonden op de vindplaatsen door de jeugdhulpverleners
vanuit het mobiel team. In zijn totaliteit is aan de prestatieafspraak voldaan.
Sociaal Cultureel Werk
Binnen het Sociaal Cultureel Werk (SCW) wordt de talentontwikkeling en eigen kracht van
burgers gestimuleerd waarbij door MeerWaarde veel met vrijwilligers wordt gewerkt. Zo is in
2012 onder andere: 70% van de 97 aanmeldingen bij buurtbemiddeling opgelost door een
team van 25 vrijwillige bemiddelaars; geven vrijwilligers gezinsondersteuning bij de
activiteiten Homestart en Opstapje; wordt ondersteuning gegeven bij de administratie en het
invullen van formulerenbrigade.
Door veel tijd en energie te steken in werving was er in 2012 een toename van het aantal
vrijwilligers. Aandachtspunt daarbij is de toename van zwaardere problematiek bij cliënten,
waardoor sommige vrijwilligers ook weer afhaken. Vrijwilligers willen bijvoorbeeld graag
helpen bij het op orde krijgen van de administratie maar zijn niet opgewassen tegen situaties
waarbij deze mensen ook grote psychiatrische problemen hebben.
Bij een aantal activiteiten was meer/minder vraag wat heeft geresulteerd in een aantal
verschuivingen van ureninzet.
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- Overproductie
Bij een aantal activiteiten zijn er meer activiteiten georganiseerd, vragen beantwoord en
ondersteuning geleverd. Deze overproductie (in een aantal gevallen meer dan 5%) vond,
net als bij Maatschappelijke Dienstverlening, plaats door een hogere productiviteit van
medewerkers, en wordt door de gemeente niet vergoed.
- Opstapje en Kinderwerk (Domein 2)
Het doel van de activiteit Opstap(je) is de kennis en vaardigheden van ouders te vergroten
met betrekking tot de ontwikkeling van hun kind. Via bezoek aan huis en
groepsbijeenkomsten worden kwetsbare gezinnen ondersteunt. Met het bereiken van 45
gezinnen heeft MeerWaarde voldaan aan de inhoudelijke prestatie. Zij heeft dit echter
gedaan met minder uren (195 uur, 6,3%) dan geoffreerd. Wij gaan er mee akkoord dat de
uren die overbleven, zijn ingezet ten behoeve van het kinderwerk waar meer inzet nodig
was.
- Opvoedcursussen, opvoedspreekuren en thema's/lezingen
Om de exacte aantallen en resultaten van deze activiteiten boven tafel te krijgen was veel
en intensief contact met MeerWaarde nodig. Uit de verantwoording hebben wij
geconcludeerd dat de doelstellingen inhoudelijk in grote lijnen zijn behaald: er is een breed
pakket aan cursussen geboden, dat samen met andere organisaties (onder andere GGD) is
uitgevoerd; door de gehele gemeente heen zijn opvoedspreekuren gehouden; er is
daarnaast nog een klein pakket met meer algemene voorlichtingsbijeenkomsten
aangeboden. Hiermee is bijgedragen aan een dekkend aanbod op het gebied van opvoed- &
opgroeiondersteuning.
Echter zijn de cursussen tegen de afspraak in, standaard door twee begeleiders uitgevoerd,
daar waar dit alleen toegestaan is bij 10 of meer deelnemers. MeerWaarde erkent dat dit niet
conform de afspraken is. Dit betekent dat er 467 uren niet zijn geleverd en wij een bedrag
van € 34.665,- zullen terugvorderen.

FINANCIEN
2.3
Het financiële jaarverslag 2012
De afgelopen jaren hebben we de financiële situatie van MeerWaarde langzaam maar zeker
zien verbeteren. Zowel de inspanningen van MeerWaarde als het zware toezichtniveau
vanuit de gemeente hebben hun vruchten afgeworpen en in 2010 en 2011 heeft
MeerWaarde dan ook met een positief exploitatieresultaat afgesloten.
In 2012 diende MeerWaarde per kwartaal een financiële rapportage in. De kwaliteit en
transparantie van zowel de tussenrapportages als de jaarrekening was goed.
Echter door lagere buffetopbrengsten en deelnemers; te laag ingeschatte huurkosten en
hogere kantoorkosten maar met name ook de ontwikkelingen rondom de ontvlechting van de
accommodaties is het MeerWaarde niet gelukt om de hoge ambities van de begroting 2012
- dezelfde productie als 2011 en het creëren van bestemmingsreserves - waar te maken.
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De boeken werden afgesloten met een positief resultaat van € 104.000,-Na dotatie aan de reserves is er echter sprake van een negatief resultaat van € 66.000,Aangezien de algemene reserve voldoende ruimte biedt om dit op te vangen en in verband
met het belang dat wij hechten aan het vormen van de bestemmingsreserves:
Transities Sociaal Domein
€ 55.000,Toekomstige verplichtingen
€ 160.000,(Bezuinigingen/Ontvlechting)
gaan wij als gemeente, ondanks het negatieve resultaat, akkoord met deze dotaties. Dit
levert de volgende reservepositie, waarin ontvlechting is verwerkt, bij MeerWaarde op.

Aloemene reserves
Stand van zaken per 1 januari
Bestemmingsreserve 't Rietland
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

2072
€331.592
€ -64.487
€ -66.449
€ 200.656

2011
€ 149.304

2070
€ 43.136

€ 182.288
€331.592

€106.168
€ 149.304

Een deel van de algemene reserve, een bedrag van € 64.487, was bestemd voor dorpshuis
't Rietland. Dit saldo was betrokken bij de ontvlechting van de Sociaal Culturele
accommodaties en heeft Meerwaarde aan de gemeente overgedragen.

Bestemminasreserves
Transities Zorg en welzijn
Toekomstige verplichtingen
(minus kosten)
Stand per 31 december

€ 55.000
€115.424

€0
€0

€0
€0

€ 170.424

€0

€0

Op basis hiervan kunnen we concluderen dat de totale reservepositie ten opzichte van 2011
met € 39.488,- verbeterd. In dit beeld is echter nog niet de hierboven genoemde
terugvordering van € 34.665,- verwerkt.
Opmerkingen Accountant
Uit de controle van de accountant constateren wij dat er bij MeerWaarde in 2012
verbeteringen zijn aangebracht in de managementinformatie en de administratieve
procedures. Daarnaast constateert de accountant echter nog twee belangrijke
aandachtspunten:
- Door het ontbreken van een tijdige invoering van en fiattering van de weekstaten bestaat
het risico dat geen tijdig en adeguaat inzicht bestaat in de geleverde prestaties ten
opzichte van de afgesproken prestaties met de gemeente.
- De controle op de naleving van met name de kwalitatieve subsidievoorwaarden is nog
niet volledig ingebed in de organisatie.
In verband met de code oranje waarin MeerWaarde verkeerd en het belang van deze punten
voor de verantwoording van de subsidie, monitoren wij nauwlettend hoe deze aanbevelingen
worden opgepakt.
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3.
Stichting Beheer Sociaal Culturele Accommodaties
In 2012 is de ontvlechting en afstoting van de van de sociaal Culturele accommodaties naar
Stichting Maatvast, naar alle tevredenheid van de betrokken partijen afgerond. Daarmee is
het gebruik en exploitatie van de sociaal culturele accommodaties vanaf 1 januari 2013
gescheiden.
Naast de tijd en.energie die deze overdracht gekost heeft, is ook de impact op Meerwaarde
groot. Zo zijn alle beheerders van de accommodaties overgegaan naar de nieuwe stichting.
In haar meerjarenvisie geeft MeerWaarde aan, hoe zij zich de komende jaren, vanuit haar
kerntaak "welzijnsactiviteiten", op de veranderende ontwikkelingen in het sociaal domein zal
richten.
4.
Conclusie en afweging
Met de jaarstukken en de aanvullende informatie hebben wij voldoende inzicht gekregen in
de financiën en de activiteiten van MeerWaarde en hebben wij ook een beeld van de trends
en ontwikkelingen die in de gemeente spelen.
Dit inzicht heeft het beeld bevestigd dat de reservepositie van MeerWaarde is verbeterd.
Hoewel bestuur en directie de afgelopen jaren veel meer grip op de organisatie hebben
gekregen, blijft een belangrijk aandachtspunt de borging binnen de organisatie van de
kwaliteitsafspraken met de gemeente.
Tevens concluderen wij dat MeerWaarde heeft voldaan aan de gevraagde inhoudelijke
prestaties. Wat betreft de kwantitatieve "afrekenbare" afspraken, heeft MeerWaarde in totaal
meer uren inzet geleverd dan geoffreerd. Alleen daar waar sprake was van een vraag
gerelateerde verschuiving tussen activiteiten zijn wij hiermee akkoord gegaan. Overproductie
vergoeden wij verder niet. Niet akkoord gegaan zijn wij met de standaard inzet van 2 trainers
bij de opvoedcursussen met minder dan 10 deelnemers. Om die reden zal een bedrag van
€ 34.665,- wordt teruggevorderd.
Op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlemmermeer 2011 stellen
wij het subsidiebedrag bedrag aan MeerWaarde vast op € 7.375.408,-. Dit is € 34.665,- lager
dan het verleende subsidiebedrag.
Dit bedrag is dit inclusief een aanvullende subsidie van € 4.774,- voor de, op basis van het
cao akkoord Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, gestegen loonkosten per
december 2012 met 1%.
5.
Middelen
In 2012 is er aan MeerWaarde een voorschot verleend van 95% van het verleende
subsidiebedrag. MeerWaarde heeft een voorschot ontvangen van € 7.039.808,-. Het
resterende bedrag is € 335.600,- zal binnen zes weken worden uitbetaald.
Ter dekking van deze reguliere subsidie 2012 zijn de middelen verantwoord in de
jaarstukken 2012 bij Programma 4: Zorg en Welzijn, producten 625 en 628 en bij
Programma 6: Jeugd en Onderwijs, producten 480, 716 en 627.
Omdat in onze Jaarstukken 2012 het volledige verleende bedrag van € 7.410.073 is
verantwoord, levert deze lagere vaststelling in 2013 een eenmalig voordeel op van € 34.665.
Dit zal verwerkt worden bij de Najaarsrapportage.
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6.
Juridische aspecten
De subsidie wordt vastgesteld op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente
Haarlemmermeer 2011 (Asv 2011) en het subsidiebeleidskader.
7.
In- en externe communicatie
Over het Jaarverslag 2012 is uitgebreid gecommuniceerd met alle interne en externe
betrokkenen. Vragen vanuit de gemeente zijn door MeerWaarde op een goede wijze
beantwoord. MeerWaarde wordt via een beschikking op de hoogte gesteld van ons besluit
over de vaststelling van de subsidie 2012.
8.
Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:
1. op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlemmermeer 2011 de
subsidie aan Stichting Meerwaarde voor het jaar 2012 vast te stellen op een bedrag van
€ 7.375.408,-;
het resterende bedrag van € 335.600,- binnen zes weken uit te betalen;
de lagere vaststelling van € 34.665,- ten opzichte van het verleende bedrag te verwerken
bij de Najaarsrapportage 2013;
op basis van artikel 13 lid 2 sub e van de Asv éénmalige vrijstelling te geven voor het
overschrijden van de salarisnorm;
deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
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dossier 12\000162
13.046/02-06/rfp101/ar.rb
aanvraag tot subsidievaststelling

Geacht College,
Ten behoeve van de aanvraag tot subsidievaststelling van Stichting Meerwaarde betreffende
hetjaar 2012 doen wij hierbij de eindverantwoording toekomen bestaande uit:
1. Jaarrekening 2012 Stichting Meerwaarde inclusief accountantsverklaring
2. Inhoudelijk jaarverslag 2012 Stichting Meerwaarde
De jaarrekening is in de bestuursvergadering van 10 april jl. door het bestuur vastgesteld.
Het inhoudelijk jaarverslag is nog niet formeel vastgesteld door het bestuur. Uiteraard zullen
wij u informeren zodra het bestuur het jaarverslag heeft vastgesteld en zullen wij u de
definitieve versie, indien afwijkend van de huidige versie, spoedig toezenden.
Met vriendelijke groet,

MrA. Roorda
Algemeen directeur a.i.

Dokter

van Dorstenstraat

7, Postbus 429, 2130 AK

Hoofddorp

t 023 569 88 88 f 023 569 88 87
e informatie@meerwaarde.nl

i

www.meerwaarde.nl
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Bestuursverslag 2012
Voor u ligt het financiële jaarverslag 2012. Een jaar waarin naast de reguliere werkzaamheden ook
veel activiteiten gericht waren op de afronding van een moeilijke transitieperiode. In 2012 betrof het
met name de definitieve afronding van de ontvlechting en overdracht van de accommodaties aan de
nieuwe stichting Maatvast. De voorbereidingen en uiteindelijke afstoting van de accommodaties en
overdracht van personeel heeft veel energie en inzet van medewerkers, management en directie
gevraagd. Het hele proces tot en met de overdracht heeft in goede samenwerking tussen de
gemeente Haarlemmermeer, de nieuwe stichting Maatvast en Stichting Meerwaarde
plaatsgevonden.
Tegelijk met de voorbereidingen voor de overdracht moest MeerWaarde zich in 2012 gaan oriënteren
op een toekomst zonder accommodaties.
De afsluiting van de transitieperiode werd ook zichtbaar in de samenstelling van het stichtingsbestuur.
Sinds april 2012 is het bestuur weer voltallig. Het bestuur richt zich samen met de directie en
medewerkers op de kerntaken van MeerWaarde en koerst verder op een gezonde financiële positie.
De betrokkenheid en het enthousiasme van de professionals van MeerWaarde geven alle reden om
de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.
Vanuit een transparante bedrijfsvoering is gewerkt aan het leveren van de overeengekomen
prestaties met de opdrachtgever. We kunnen het jaar 2012 dan ook afsluiten met een positief
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. Dit kan beschouwd worden als een goede basis voor de
komende jaren. Het geeft het bestuur het vertrouwen dat ook in tijden van heroverweging de
dienstverlening vanuit MeerWaarde door haar medewerkers op een zelfde professionele wijze
voortgezet kan worden. Uiteraard met oog voor ontwikkelingen in de samenleving en in goede dialoog
met haar opdrachtgevers en overige partners.

Bestuur Stichting Meerwaarde

Mevr. mr. drs. C.M.A. van der Meule
Voorzitter

DIRECTIEVERSLAG 2012
Voor u liggen jaarrekening 2012 van MeerWaarde 2012. MeerWaarde levert diensten variërend van
opvoedingsondersteuning en ambulante jeugdhulpverlening alsmede ouderenadvies en
maatschappelijk werk tot buurtbemiddeling en vrijwilligersondersteuning.
Met het oog op te verwachten ontwikkelingen op het terrein van verslaglegging is er dit jaar nog geen
sprake van een geïntegreerd jaardocument. Beide rapportages worden begeleid door een integraal
directie- en bestuursverslag en moeten uiteraard in onderlinge samenhang gelezen worden. Naar
onze mening is de inhoud van de verslaglegging opnieuw van hogere kwaliteit dan vorig jaar.
MeerWaarde heeft de afgelopen jaren sterk gefocust op transparante prestaties en verantwoorde
bedrijfsvoering. Ook 2012 heeft nog voor een belangrijk deel in dit teken gestaan. Daarnaast gaat
2012 de geschiedenis in als het jaar waarin de Sociaal Culturele Accommodaties Haarlemmermeer
(SCAH) weer zelfstandig zijn geworden. MeerWaarde heeft zich achter het voornemen tot
verzelfstandiging geschaard opdat zij zich in de komende jaren, waarin het sociaal domein sterk zal
veranderen, kan richten op haar kerntaak, nl. welzijnsactiviteiten.
De ontvlechting en afstoting van de accommodaties hebben veel inspanning gekost. Zowel
MeerWaarde als de nieuwe exploitant stichting Maatvast en de gemeente hebben zich tevreden
getoond met het bereikte resultaat. Per 1 januari 2013 zijn er twee zelfstandige organisaties actief,
waarmee gebruik en exploitatie van de accommodaties gescheiden worden in de overtuiging dat de
eindgebruikers, de inwoners van Haarlemmermeer, daarmee optimaal profiteren van de aanwezigheid
van deze buurt- en wijkcentra.
Als gevolg van de ontvlechting van de accommodaties is het een uitdaging gebleken om de hoge
ambities van de begroting 2012 volledig waar te maken . MeerWaarde beschouwt echter de afstoting
ook als 'investering'. Met de aankomende focus op de kerntaken, de sterk verbeterde bedrijfssturing
en de gerealiseerde productiviteitsverhoging, zal een gezonde exploitatie en verdere versterking van
het weerstandsvermogen de komende jaren binnen handbereik liggen. MeerWaarde zal zich daarbij
ook roeren in het (lokale) debat over de aard en reikwijdte van het maatschappelijk ondernemerschap
en daarbij inzichtelijk maken welke randvoorwaarden dit (in de toekomst) vraagt.
De relatie tussen gemeente Haarlemmermeer als hoofdopdrachtgever en MeerWaarde is in het
verslagjaar doorontwikkeld. Vanuit herwonnen vertrouwen wordt de terechte vraag om
verantwoording kwantitatief inmiddels waargemaakt en zijn de gesprekken over een adequate
verantwoording van bereikte beleidseffecten op constructieve wijze in gang gezet. MeerWaarde legt
daarbij nadrukkelijk het verband naar de aankomende veranderingen in het sociale domein, waarbij de
vraag naar te bereiken doelen en een aantoonbaar doelmatige inzet van middelen alleen maar
relevanter zal worden.
Het gebiedsgerichte werken heeft in 2012 definitief zijn beslag gekregen. Professionals, vanuit
deelname in hun gebiedsteam 'thuis' in de wijk, werkend vanuit een multidisciplinair verband en
aangemoedigd tot werken binnen zakelijke kaders, tonen in snel tempo aan dat zij toegewijd zijn aan
datgene wat gevraagd is: ondersteuning en hulp aan burgers, in wijken waar dat gewenst is. Daarmee
sorteren zij al voor op de belangrijke bijdrage van het welzijnswerk van de toekomst.
MeerWaarde heeft in 2012 zowel binnen de organisatie als in contact met stakeholders nadrukkelijk
het gesprek geopend over de vraag wat er de komende jaren nodig is en welke rol onze professionals
daarin kunnen vervullen. Een tweetal transitienota's zijn verschenen die de discussie nader gevoed

hebben. Resultaat is een meerjarenbeleidplan voorzien van meerjarenbegroting, te presenteren in het
voorjaar van 2013.
Daarnaast heeft het in gang gezette beleidsproces geresulteerd in diverse nieuwe activiteiten die in
goed overleg met de gemeente (aanvullend) afgesproken zijn ter voorbereiding op de nieuwe
doelgroepen die de komende jaren zullen instromen in het WMO-domein.
MeerWaarde ziet zichzelf, nu en in de toekomst, primair als partner in het (vroegtijdig) oplossen van
sociaal-maatschappelijke problematiek van inwoners en/of wijken. Opdat iedere inwoner van
Haarlemmermeer of aanpalende gemeenten, met zijn of haar mogelijkheden mee kan (blijven) doen
aan die samenleving.
Ook in 2013 zetten we daar voluit op in. Met de gemeente en andere potentiële financiers zetten we
het gesprek voort over de lokale en regionale sociale behoeften, over de interventies die daarbij
gewenst zijn en over de vraag hoe MeerWaarde er maximaal aan kan bijdragen dat middelen terecht
komen daar waar inspanning ook werkelijk nodig is.
Tot slot: dank aan alle medewerkers en aan alle vrijwilligers betrokken bij MeerWaarde, voor hun inzet
en het vertrouwen waarmee ze zich ook in het voorbije jaar weer aan MeerWaarde verbonden
hebben.
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Overzicht directie en bestuur MeerWaarde in het iaar 2012
De directie bestond uit:
Mw. A.M.W. Kienhuis van 1 januari t/m 31 december
Het bestuur bestond uit:
Mw. C.M.A. van der Meule-voorzitter
Dhr. D. Kooistra - voorzitter
Dhr. H. van Popering - secretaris/penningmeester
Mw. M. Ruimschotel
Mw. R.M.D. Heeres-Schellens
Dhr. P.M.R. Schuurmans

van
van
van
van
van
van

25 april t/m 31 december
1 januari t/m 25 april
1 januari t/m 31 december
1 januari t/m 31 december
1 januari t/m 31 december
1 januari t/m 31 december

Jaarrekening
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JAARREKENING
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Grondslagen van waardering van activa en passiva

Algemene waarderingsgrondslag
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de
bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders
vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
De jaarrekening is opgemaakt conform Richtlijn 640 (organisaties-zonder-winststreven)
van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met
lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Financiële vaste activa
Deelnemingen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Indien in deelnemingen invloed
van betekenins wordt uitgeoefend, worden deze gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde.
Deze is berekend door de activa, voorzieningen en schulden te waarderen en het
resultaat te berekenen op basis van de voor de moedermaatschappij geldende
waarderingsgrondslagen.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs.
Vordering
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder
aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
stichting.
Voorzieningen
De voorzieningen worden opgenomen tegen de nominale waarde.
Pensioenen
Stichting Meerwaarde heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling.
Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd
recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg&Welzijn. Stichting Meerwaarde heeft
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het
pensioenfonds anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting
Meerwaarde heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegdebijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar in jaarrekening verantwoord.

Stichting Meerwaarde
Hoofddorp

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.
Reserves
De algemene reserves staan ter vrije beschikking van de Stichting. Een deel van de
reserves wordt aangemerkt als bestemmingsreserve indien het bestuur van de Stichting een
beperking heeft aangebracht.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies en overige
inkomsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.
Ontvangsten en baten worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben. Bij de berekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd.
Subsidies
Dit betreft de toegekende subsidies, voor zover toe te rekenen aan het verslagjaar.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende materiële
vaste activa.
Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
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JAARREKENING
BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na resultaatbestemming)
(in euro's)
31 december 2072

31 december 2011

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Inventaris
Totaal vaste materiële activa

0
73.221

Financiële vaste activa
Deelnemingen groepsmaatschappijen

135.760
401.928
73.221

537.688

15.102

15.274

340

25.927

Vlottende activa
Voorraden

Vorderingen
Debiteuren
Rekening-courant Stichting Beheer
Sociale Culturele accommodaties
Haarlemmermeer
Rekening-courant Brede School
Rekening-courant Meer Welzijn B.V.
Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal vorderingen

219.251

170.410

0
0
84
756.508

21.491
83

975.843

936.750

1.128.734

Liquide middelen

1.118.918

270.028

Totaal activa

2.183.424

1.977.651
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31 december 2012

31 december 2011

PASSIVA

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserve transitie zorg en welzijn
Bestemmingsreserve toekomstige verplichtingen
Algemene reserve

136
55.000
115.424
200.656

Voorzieningen

136
0
0
331.592
371.216

331.728

18.957

77.797

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Belasting en premies sociale
verzekeringen
Rekening-courant SCAH
Overige schulden en overlopende
passiva

Totaal Passiva

61.152

351.020

411.657
62.198

295.377

1.258.244

1.793.251
2.183.424

921.729

1.568.126
1.977.651
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012
Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

7.868.473
445.117
785.414
9.099.004

7.960.797
361.117
850.669
9.172.583

8.236.391
418.933
742.241
9.397.565

4.899.785
1.099.938
106.243
2.905.743
9.011.709

4.855.259
974.015
171.800
2.951.463
8.952.537

5.257.371
912.167
176.010
2.885.965
9.231.513

Bedrijfsresultaat

87.295

220.046

166.052

Financiële baten en lasten

16.852

9.690

16.474

Baten
Subsidies
Opbrengst doorbelaste diensten
Overige opbrengsten

Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

Resultaat deelneming

-172

-238

Resultaat

103.975

229.736

Dotatie aan reserve transitie zorg en welzijn
Dotatie aan reserve toekomstige verplichtingen
Kosten ontvlechting

55.000
160.000
44.576

55.000
160.000

Totaal

-66.449

14.736

182.288

12

Stichting Meerwaarde
Hoofddorp

2012

2011

87

166

(in euro's in duizenden)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor :
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen
Veranderingen in werkkapitaal
- voorraden
- vorderingen
- kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredietinstellingen)

152
5993
26
153

Ontvangen en betaalde interest
Resultaat deelneming

403
583
17
17
600

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

25338

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutaties reserves
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-64

169
3372-

224

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

176
8-

1.430-

1.8051.470-

16
016
1.454140-

313

140-

-64

Mutatie geldmiddelen (inclusief
kortlopende schulden aan
kredietinstellingen)

849

1.594-

Verloop liquide middelen
Stand per 1 januari

270

1.865

849

1.595270

Mutaties boekjaar
Stand per 31 december

1.119
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en
terreinen

Inventaris

Stand per 1 ianuari 2012
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

441.380
-305.620
135.760

1.556.298
-1.154.370
401.928

Mutaties in de boekwaarde
Investeringen
Desinvestering aanschafwaarde
Afschrijving materiële vaste activa
Desinvestering afschrijvingen
Saldo

-441.380
-18.948
324.568
-135.760

25.289
-438.765
-133.079
217.848
-328.707

0
0
0

1.142.822
-1.069.601
73.221

Stand per 31 december 2012
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

Afschrijvingspercentage per iaar:
Gebouwen
Verbouwingen / Installaties
Inventarissen, automatisering, voertuigen

2,5%
10%
20%

Vaste activa
De exploitatie van de dorpshuizen wordt vanaf 2013 niet meer door MeerWaarde
gedaan, maar door de stichting Maatvast. De daarbij behorende vaste activa is
overgedragen aan de stichting Maatvast en de gemeente
Haarlemmermeer en is als desinvestering opgenomen.
De gebouwen en inventaris zijn verkocht tegen de boekwaarde ad € 215k, hierop is
in mindering gebracht de vrijval fondsen activa ad € 125k. De resterende
boekwaarde is meegenomen in de ontvlechting.
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Financiële vaste activa
Deelnemingen groepsmaatschappijen

Meer Welzijn B.V.

31-12-2012

31-12-2011

15.102

15.274

Stichting Meerwaarde heeft een 100% belang in Meer Welzijn B.V.
(statutair gevestigd in Haarlemmermeer). Het eigen vermogen van Meer Welzijn B.V.
bedraagt per 31 december 2012 € 15.102. Het resultaat over 2012 bedraagt €-172

Vlottende activa

31-12-2012

31-12-2011

340

25.927

Debiteuren

219.251

170.410

Overiqe vorderingen en overlopende activa
Vorderingen inzake ontvlechting
Nog te ontvangen subsidies
Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen en overlopende activa

317.471
368.924
70.113
0_

0
794.154
23.333
119.263

756.508

936.750

5.818
1.113.100

25.281
244.747

1.118.918

27Ö.Ö28

Voorraden

Liquide middelen
Kas
Bank
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PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal

31-12-2012

31-12-2011

136
136

136
136

2012

2011

331.592
-66.449
-64.487
200.656

149.304
182.288

Dit betreft het gestorte stichtingskapitaal.

Reserves
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Bestemmingsreserve 't Rietland
Stand per 31 december

Bestemmingsreserve transitie zorg en welzijn
Stand per 1 januari
Dotatie aan reserve transitie zorg en welzijn
Onttrekkingen aan reserve transitie zorg en welzijn
Saldo per 31 december

0
55.000
0
55.000

Bestemmingsreserve toekomstige verplichtingen
Stand per 1 januari
Dotatie aan reserve toekomstige verplichtingen
Kosten ontvlechting
Saldo per 31 december

0
160.000
-44.576
115.424

331.592

Vorming bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn gevormd zijnde € 55k inzake transitie zorg en welzijn
ten behoeve van de decentralisatie AWBZ, kanteling WMO en de transitie
jeugzorg. € 160k is gevormd voor mogelijke aanloopverliezen en frictiekosten als
gevolg van de ontvlechting Sociaal Culturele Accomodaties Haarlemmermeer en de
aankomende bezuinigingen. De kosten van ontvlechting ad € 45k is onttrokken aan
deze reserve. De ontvlechtingskosten zijn ontstaan door de overdracht van activa en
activiteiten aan de stichting Maatvast
Reserves
Bestemmingreserve Sociaal Cultureel Centrum 't Rietland
Algemene reserve

0
200.656
200.656

64.487
267.105
331.592
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Voorzieningen
Voorziening jubileumuitkering
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Vrijval
Stand per 31 december

Voorziening Dorpshuis Lisserbroek "De Meerkoet"
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen

2012

2011

24.575

23.788
787

-5.618
18.957

24.575

2012

2011

53.222

62.170
19.681
-28.629
53.222

-53.222
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Kortlopende schulden
Overiae schulden en overlopende passiva

31-12-2012

31-12-2011

Personeel
Vooruitontvangen subsidies
Reserveringen fondsen activa
Nog te betalen bedragen
Overige schulden en overlopende passiva

291.039
893.848
0
73.357
0
1.258.244

359.397
87.810
170.462
242.482
61.578
921.729

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Huurverplichtingen
De belangrijkste huurverplichting betreft het pand aan de Dr. Van Dorstenstraat 1
te Hoofddorp. Het huurcontract loopt tot 1 augustus 2018. De huur voor 2012
bedraagt € 287.570. Hiervoor is een bankgarantie ad €49.987 afgegeven. Als
zekerheid hiertoe is een depositorekening ten bedrage van € 55.573 verpand.
Deze middelen staan niet ter vrije beschikking van de Stichting.
Voor de telefooncentrale bestaat een leaseverplichting van € 13.128 per jaar met een
resterende looptijd van 20 maanden.
Ten behoeve van twee koffieapparaten bestaan een tweetal leaseverplichtingen van
€ 6.100 en € 3.800 met een resterende looptijd van resp. 3 en 4 jaar.
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BATEN
Subsidies
Subsidies Gemeente Haarlemmermeer
Subsidies Overige

Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

7.528.580
339.893
7.868.473

7.558.892
401.905
7.960.797

7.891.266
345.125
8.236.391

Voor de hierboven genoemde subsidies is de subsidie gemeente Haarlemmermeer structureel.
De Subsidies Overige zijn projectmatig gebonden.
De subsidies van Gemeente Haarlemmermeer zijn ten op zichte van de begroting €29k lager. De
realisatie wijkt af ten opzichte van de vooraf overeengekomen prestaties vanwege een
onderbesteding bij Algemeen Maatschappelijk Werk Jeugd hetgeen het verschil verklaart.
Inzake de subsidies van de gemeente Haarlemmermeer zijn de volgende voorschotten ontvangen:
Reguliere subsidie gem. H meer
AWBZ WMO beleid
Add beheer P Punt
Add beheer Studio 5 Floriande
Professionalering dorpshuizen
Kindervakantiedagen
Openstelling
Jeugdraad Lisserbroek
Totaal bevoorschotting

€7.035.034
€ 5.582
€ 7.890
€ 11.396
€42.782
€1.260
€26.194
€3.189
€7.133.327

Het verschil tussen het bedrag van de subsidie in exploitatie ad € 7.528.580 en de
bevoorschotting is als vordering op de balans verantwoord
Subsidies Overige zijn lager dan begroot. Definitieve afrekeningen van subsidies vielen lager uit
dan voorzien.
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Opbrengst doorbelaste diensten
Detachering en doorbelastingen
Overige

445.117
0
445.117

361.117

418.933

361.117

418.933

De doorbelaste diensten zijn € 64.000 hoger dan begroot door extra doorbelastingen aan
medegebruikers van accommodaties van MeerWaarde, en managementfee
Overige opbrengsten
Opbrengst barverkopen
Opbrengst verhuur ruimtes
Bijdrage deelnemers cursussen
Overige

237.681
268.423
194.114
85.196
785.414

291.282
269.609
256.908
32.870
850.669

283.143
276.026
155.509
27.563
742.241

De overige opbrengsten dalen met € 54k ten opzichte van begroting, met name de barverkopen
en deelnemersbijdrage zijn lager dan begroot door minder aantal activiteiten.
Daarentegen zijn de overige inkomsten beduidend beter met name door
vrijval dubieuze debiteur €14k
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LASTEN
Lonen en salarissen
Lonen en salarissen
Inhuur derden

Sociale lasten
Sociale lasten
Terugontvangen premies
Pensioenpremies

Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

4.686.530
213.255
4.899.785

4.360.529
494.730
4.855.259

4.657.891
599.480
5.257.371

657.722
0
442.216
1.099.938

585.635
0
388.380
974.015

541.252
-61.063
431.978
912.167

De brutolonen zijn met € 376k gestegen ten opzichte van de begroting door o.a. een hoger
aantal fte, en kosten die in de begroting als inhuur derden opgenomen waren, nu verbond zijn.
De kosten inhuur derden zijn beduidend lager €281 k dan begroot, omdat er minder medewerkers
zijn ingehuurd.
De stijging van de sociale lasten hangt samen met de stijging van de lonen en salarissen.

Afschrijvingen
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Inventaris

Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

18.948
87.295
106.243

21.800
150.000
171.800

19.555
156.455
176.010

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten zijn beduidend lager dan begroot. Niet ingezette investeringen op gebied
van automatisering en inventaris.

Overige bedrijfskosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Kosten ontvlechting

237.232
1.373.588
435.748
481.152
333.447
44.576
2.905.743

341.299
1.142.412
664.367
403.772
399.613

0
2.951.463

336.299
1.203.060
538.953
481.881
325.772
0
2.885.965

Personeelskosten
Zijn €104k lager dan begroot. Ondermeer vanwege lagere kosten voor
dekundigheidsbevordering 64k
Huisvestingskosten
De stijging in 2012 met € 234k wordt veroorzaakt doordat in de begroting de post huurkosten
abusievelijk te laag was vastgesteld
Exploitatiekosten
Lagere activiteitenkosten hebben tot gevolg dat de exploitatiekosten gunstiger zijn
dan begroot
Kantoorkosten
Deze kosten nemen toe door extra kosten in ICT, licenties en telefonie.alsmede kosten bestuur
en OR. De stijging van de kosten bestuur wordt met name veroorzaakt door wervingskosten
voor het bestuur.
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Algemene kosten
De algemene kosten zijn € 66k lager, € 54k vanwege lagere publiciteits- en drukwerkkosten.
Kosten ontvlechting
In 2012 is voor € lOOk aan kosten gemaakt inzake de ontvlechting van dorpshuizen
per 31 december, ter dekking van deze kosten is €56k ontvangen van de gemeente,
het resterende saldo ad €45k is voor rekening van MeerWaarde.
Ten laste van de algemene reserve is €215k gedoteerd als bestemmingsreserve,
inzake transitie zorg en welzijn en €160k voor toekomstige verplichtingen. De kosten van
ontvlechting, ad € 45k is onttrokken aan bestemmingsreserve toekomstige verplichtingen.
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Interest

16.852

9.690

16.474
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Overige informatie
Bezoldiging directie en bestuur
De directie was in 2012 eenhoofdig. De samenstelling van het bestuur in 2012 was vijfhoofdig

De bezoldiging voor directie en bestuur tezamen was € 102.911 (2011: € 98.706).

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het boekjaar 2012 waren gemiddeld 112 fte in dienst (2011: 107).
Verbonden partijen
Stichting Sociaal Culturele Accommodaties Haarlemmermeer wordt aangemerkt als verbonden
partij. Voor verrichte diensten ten behoeve van deze stichting is een management fee ad
€ 35.000 in rekening gebracht. Over de rekening-courant verhouding wordt geen rente berekend,
er zijn geen afspraken vastgelegd over de termijn van aflossing.
Hoofddorp, 10 april 2013

.1^
Dhr. A..Roorda, algemeen directeur a.i.

Mw. C.M.A. van der Meule, voorzitter bes

Dhr. H. van Popèma, seoretaris/penningmeester bestuur

23

Stichting Meerwaarde
Hoofddorp

Goedkeuring jaarrekening
Het bestuur van Stichting MeerWaarde heeft in haar vergadering d.d. 10 april 2013
de jaarrekening 2012 goedgekeurd.

Resultaatbestemming
Het resultaat na bestemming is ten laste gebracht van het eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Vanaf 1 januari 2013 heeft MeerWaarde de activiteiten inzake de exploitatie van
buurtcentra, alsmede de daarbij behorende betrokken medewerkers overgedragen
aan Stichting Maatvast
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting MeerWaarde te Hoofddorp
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten
en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde
grondslagen voor de financiële verslaggeving Richtlijn voor Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder
winststreven" en de subsidieverlening prestatiesubsidie met kenmerk 12/000162 van 19 december
2011. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol 2012 van de gemeente Haarlemmermeer,
zoals is voorgeschreven in de subsidieverlening. Dit vereist dat wfj voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate
van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opstellen van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit
van de Interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de
door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld
van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171184.
BDO Audit a Assurance B.V. Is lid van BDO international Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam "BDO" optreden.

IBDO
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting MeerWaarde per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in
overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" en
de subsidieverlening prestatiesubsidie met kenmerk 12/000162 van 19 december 2011.
Haarlem, 15 april 2013

BDO Audit a Assurance B.V.
namens deze.
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VOORWOORD

Hierbij bied ik u aan het jaarverslag 2012 van MeerWaarde. Dit verslag is opgedeeld in
zeven aparte delen. Er is een gebied overstijgend deel en er wordt verslag gedaan van de
activiteiten die in zes gebieden zijn uitgevoerd.
In de inleiding hebben we aandacht gevraagd voor de manier waarop we ons moeten
verantwoorden. Samen met de gemeente hebben we geconstateerd dat de huidige
verantwoordingssystematiek onvoldoende mogelijkheden biedt om efficiënt aan te geven
waar MeerWaarde het verschil maakt. We zijn daarom blij dat we met elkaar in gesprek zijn
over een andere systematiek.
Als er nog vragen zijn naar aanleiding van het jaarverslag dan horen we het graag. De laatste
jaren zijn we geconfronteerd met een steeds grotere stroom van detailvragen. We hopen
dat dit ons dit jaar bespaard zal blijven en het jaarverslag op hoofdlijnen beoordeeld zal
worden.
Met de huidige systematiek hebben medewerkers hun best gedaan om duidelijk aan te
geven welke werkzaamheden zij verricht hebben. We gaan ervan uit dat iedereen die dit
jaarverslag leest een goed beeld krijgt op welke terreinen MeerWaarde werkzaam is en aan
welke problemen zij samen met bewoners het hoofd probeert te bieden.

Hoofddorp, 15 april 2013

Mr A. Roorda
Algemeen directeur a.i.

Inleiding en verantwoording
Voor u ligt het jaarverslag van MeerWaarde over 2012.
In 2012 bestond MeerWaarde vijftien jaar. Dit hebben we op gepaste wijze gevierd. Er is
teruggeblikt op de afgelopen 15 jaar en er is met inbreng van medewerkers en vrijwilligers
door theatermakers een voorstelling gemaakt en uitgevoerd in cultuurgebouw De Meerse.
Daarin kwam naar voren op welke terreinen MeerWaarde werkzaam is en hoe MeerWaarde
de toekomst ziet.
Medewerkers van MeerWaarde hebben met veel inzet beschreven wat zij het afgelopen jaar
gedaan hebben, hoe zij het hebben aangepakt en wat het heeft opgeleverd. Toch merken
we steeds meer dat de huidige verantwoordingssystematiek tekort schiet om efficiënt aan
te geven waar MeerWaarde het verschil maakt. Gelukkig is de gemeente het hiermee eens
en zijn we hierover in gesprek en denken we gezamenlijk na over een betere en
eenvoudigere wijze van verantwoorden. We hopen dan ook dat we voor de rapportage over
2013 nieuwe afspraken met de gemeente hebben kunnen maken over een compacte,
efficiënte, maar toch toereikende wijze van verantwoorden. Dat is ook met oog op het
integrale werken van groot belang. We zullen niet alleen compact, maar ook "ontschot"
moeten gaan rapporteren.
In dit verslag worden eerst de gebiedoverstijgende activiteiten beschreven. Daarna volgen
de beschrijving en verantwoording van uitgevoerde activiteiten per gebied. Nieuw in dit
jaarverslag zijn de casusbeschrijvingen per gebied. We proberen hiermee een beter inzicht te
geven in de concrete problemen waar de professionals van MeerWaarde mee in aanraking
komen.
Additionele subsidies die met name door de projectleiders verworven zijn in het kader van
nieuwe ontwikkelingen veroorzaakt door overheveling van Rijkstaken naar de gemeente, zijn
over 2012 niet in dit jaarverslag opgenomen omdat daar aparte subsidiebeschikkingen voor
zijn en daarvoor een andere verantwoordingsprocedure geldt.
In overleg met de gemeente is afgesproken om in het jaarverslag een duidelijkere verklaring
te geven voor de onderproductie op het jeugdmaatschappelijk werk met name in het laatste
kwartaal 2012. Hieronder vindt u de verklaring voor de onderproductie. In 2012 zijn 835
casussen gestart binnen het AMW. We startten in 2012 met 330 casussen vanuit 2011. 678
casussen zijn in 2012 afgesloten. 487 casussen hebben we meegenomen naar 2013. Het
aantal casussen ten opzichte van 2011 is toegenomen. Toen startten we 735 casussen en
sloten we met 379 casussen af.
Bovenstaande geeft aan dat er in 2012 op het Algemeen Maatschappelijk Werk meer inzet
gepleegd moest worden dan in 2011. Deze inzet is vanuit het Jeugd maatschappelijk Werk
gehaald. Het aantal casussen in het jeugd maatschappelijk werk liep in 2012 terug van 34
naar 14. Echter, binnen het JMW worden niet alle contacten en inspanningen geregistreerd.
Als er op vindplaatsen gesproken wordt met een groep wordt niet van alle groepsleden een
registratieformulier in Regas aangemaakt. De scheidslijn tussen Mobiel Team en
Jeugdmaatschappelijk werk is ook niet altijd zichtbaar. De jeugdmaatschappelijk werkers

gaan mee met het Mobiel Team en registreren dat onder 'Mobiel Team' in plaats van onder
'Jeugdmaatschappelijk Werk'. Ons inziens is het aannemelijk dat de onderproductie op
jeugdmaatschappelijk werk wegvalt tegen de overproductie op AWM en op het Mobiel
Team.
In 2012 is het gebiedsgerichte werken beter verankerd in de gebieden. De multidisciplinaire
teams zijn beter op elkaar ingespeeld en zijn daardoor goed in staat bewoners op een
adequate manier te woord te staan bij vragen, wensen en behoeften.
De inhoudelijke projectleiders die verantwoordelijk zijn voor innovatie en het verbeteren van
de kwaliteit van de professionals, hebben het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het
effect van de decentralisatie van rijkstaken naar de gemeente op het werk dat MeerWaarde
nu en in de toekomst moet uitvoeren.
MeerWaarde heeft in 2012 het nodige gedaan om medewerkers voor te bereiden op het
integraal werken. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot. Medewerkers moeten wennen
aan een andere manier van werken; zij moeten leren om een bewoner en zijn leefomgeving
te kunnen beoordelen en naast de bewoner te gaan staan en de bewoner stimuleren zelf
oplossingen te laten vinden voor zijn of haar probleem. We zijn daarmee op de goede weg.
In het verslag worden per gebied trends en ontwikkelingen weergegeven. In deze inleiding
willen we wijzen op een aantal algemene opvallende trends en ontwikkelingen in de hele
Haarlemmermeer.
1. Professionals van MeerWaarde nemen steeds meer aan overleggen deel. Hiervoor
zijn verschillende redenen aan te geven:
- Veel ambtenaren willen met beroepskrachten van MeerWaarde samenwerken.
Met oog op de transities jeugdzorg, awbz maatregel, passend onderwijs en
participatiewet willen ambtenaren vaak overleggen met het veld.
Een vereiste is dat bijna alles wat we in netwerkverband doen veel tijd vergt
omdat er veel overlegd moet worden
Onderling overleg en communicatie is natuurlijk nuttig. Maar het kan wel ten koste
van het uitvoerende werk gaan. Daarom zijn we ook bezorgd over deze stijgende
trend. Zeker als het gaat om zaken met een structureel karakter (de netwerken)
moeten we met elkaar alert zijn dat we niet vooral veel tijd als ambtenaren en
professionals aan elkaar besteden in plaats van aan de mensen waarvoor we het
doen.
2. MeerWaarde kwam het afgelopen jaar veel vaker met meervoudige en zwaardere
problematiek in aanraking dan voorgaande jaren.
3. MeerWaarde heeft al haar medewerkers getraind op het signaleren van
kindermishandeling. De meidcode kindermishandeling is binnen de organisatie
geïmplementeerd.
4. We worden steeds meer geconfronteerd met psychiatrische patiënten.
5. Veel psychiatrische patiënten kunnen of willen de eigen bijdrage niet betalen en
komen daarom bij het AMW in plaats van de GGZ.

6. Steeds meer bewoners (ook veel jonge mensen) hebben forse schulden en
huisvestingsproblemen.
7. Er is een toename van vechtscheidingen.
8. Het aantal licht dementerende ouderen stijgt.
9. Het ouderenadvies krijgt in toenemende mate te maken met zorgweigerende oude
mensen. Zij houden dan toch een oogje in het zeil.
10. We hebben meer tijd moeten investeren in de brede school omdat niet bij elke
school de partners hun verantwoordelijkheid namen. Ons inziens moet hier wat aan
gebeuren.
11. MeerWaarde krijgt in toenemende mate te maken met ouders die onzeker zijn over
de opvoeding van hun kinderen. De praktijk is nu dat er daarom specifieke cursussen
voor kinderen worden georganiseerd. De vraag is of dat het goede antwoord is en de
eigen kracht van ouders versterkt.
12. Het afgelopen jaar heeft MeerWaarde veel tijd en energie gestoken in het werven
van vrijwilligers. Dat is goed gelukt. Vrijwilligers worden getraind om specifieke
problemen aan te pakken. Bij verschillende werkzaamheden nam het aantal
vrijwilligers toe:
17 vrijwilligers bij Buurtbemiddeling
11 vrijwilligers bij de Formulierenbrigade
- 65 vrijwilligers bij Eerste Hulp Bij Administratie en Langdurige Hulp Bij
Administratie (EHBA)
- 49 vrijwilligers bij Home Start
- 523 vrijwilliers (inclusief maatschappelijke stages) bij de Vrijwilligers Centrale
Haarlemmermeer
13. De Formulierenbrigade voorziet in een behoefte. We hebben 42 mensen extra
kunnen helpen ten opzichte van 2011.
14. Onder jongerenwerkers en jongeren wordt steeds meer met social media gewerkt
om jongeren te bereiken.
15. Ook vrijwilligers merken dat bewoners met een zwaardere problematiek zitten en
haken dan soms af. Vrijwilligers die bij de EHBA werken willen wel graag helpen om
de administratie op orde te krijgen, maar voelen zich niet opgewassen tegen situaties
waarin deze mensen ook grote psychiatrische problemen hebben.
16. De groots opgezette vrije tijd activiteiten tijdens vakantieperiodes trekken veel
bezoekers (zowel voor kinderen als volwassenen).
17. De Roefeldag wordt steeds succesvoller. Preventieve activiteiten gericht op jonge
kinderen voorziet in een grote behoefte.
18. Mannen weten het P-punt steeds beter te vinden en mensen hebben behoefte aan
activiteiten die gericht zijn op participatie en het perspectief op werk.
MeerWaarde is het afgelopen jaar veel in aanraking gekomen met kwetsbare mensen die in
wijken en buurten wonen, waarbij het van belang is dat het voor iedereen leefbaar blijft.
MeerWaarde heeft haar uiterste best gedaan om daar waar het nodig was mensen te helpen
de regie over het eigen leven te houden of weer te laten krijgen en aan de andere kant
geholpen met het sterk maken van wijken.

We weten dat we een toekomst tegemoet gaan waarin we steeds meer met kwetsbare
mensen geconfronteerd zullen worden; hulp moeten verlenen met minder financiële
middelen en vrijwilligers zodanig moeten toerusten dat ze hun werkzaamheden op een
adequate manier kunnen uitvoeren. Dat is voor ons en ook voor de gemeente
Haarlemmermeer een grote uitdaging. We hebben daar het afgelopen jaar een goed begin
mee gemaakt en gaan daar slagvaardig mee door.
We hopen dat dit verslag u een goede indruk geeft van de activiteiten die MeerWaarde het
afgelopen jaar heeft gedaan.

April, 2013
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1. Buurtbemiddeling
Ergeren aan de buren, vaak begint het om een kleinigheidje. Dit kan echter oplopen tot een
grote frustratie met ruzies tot gevolg. De burenrelatie is verstoord. Soms is het niet nodig
om politie of een andere instantie in te schakelen. In dat geval kan Buurtbemiddeling helpen.
Buurtbemiddeling ondersteunt beide buren om bij elkaar te komen om de problemen aan te
pakken. Door met elkaar de klachten en wensen te bespreken en naar verbetering te zoeken
kan de overlast verminderd worden met gezamenlijk gemaakte afspraken.
Buurtbemiddeling is opgericht voor burgers die een beroep doen op bemiddeling bij
conflicten in de buurt. Het gaat hier in eerste instantie om "gewone" burenruzies. De
doelstelling van buurtbemiddeling is het zelforganiserend vermogen van burgers te
vergroten, buurtbetrokkenheid te bevorderen en participatie te stimuleren. Getrainde
vrijwilligers brengen de communicatie tussen buren op gang en stimuleren bewoners om
zelf naar oplossingen voor gerezen problemen te zoeken. Daarmee wordt rust in buurten
gebracht, het woonplezier vergroot en er wordt een bijdrage aan sociale cohesie geleverd.
MeerWaarde voert Buurtbemiddeling al een aantal jaren succesvol in Haarlemmermeer uit
en neemt daarmee o.a. werk uit handen van politie en woningbouwcorporaties.
Er is een stuurgroep Buurtbemiddeling, waarin woningbouwcorporaties en politie, evenals
de gemeente Haarlemmermeer vertegenwoordigd zijn. MeerWaarde is voorzitter van de
stuurgroep.
Buurtbemiddeling Haarlemmermeer bestaat uit een coördinator en 25 vrijwillige
bemiddelaars: 17 vrouwen en 7 mannen (in 2011: 19 vrijwillige bemiddelaars). De
coördinator neemt de meldingen op en voert intakegesprekken. Zij werft vrijwilligers, zorgt
er voor dat de vrijwilligers getraind worden en zorgt o.a. voor de contacten met verwijzers.
Ook regelt zij dat er twee geschikte bemiddelaars met een burenruzie aan de slag gaan.
Nieuwe vrijwilligers volgen een basistraining bestaande uit 6 dagdelen. Bestaande
vrijwilligers hebben de training 'coaching bij burenruzies' gevolgd. De basistraining is erkend
door het CCV (Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid). Alle bemiddelaars hebben een
verdiepingstraining gevolgd 'topsport voor bemiddelaars'. Deze training is ook erkend door
het CCV. Daarnaast namen de bemiddelaars gedurende het jaar deel aan 5
intervisiebijeenkomsten.
In juni en december 2012 vond het verwijzersoverleg plaats. Het doel van dit overleg is te
zorgen voor een breed draagvlak in de organisaties en het stimuleren van verwijzing.
Daarnaast vindt er evaluatie plaats van de verwezen meldingen.
Buurtbemiddeling richt zich op ruzie tussen buren of wijkbewoners, op individuele klachten,
op conflicten die zijn verwezen door onder meer politie en woningbouwcorporaties en op
conflicten tussen mensen die aanspreekbaar en toerekeningsvatbaar zijn. Buurtbemiddeling
richt zich niet op conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, op conflicten rond
alcohol- en drugsverslaving, crisissituaties, conflicten binnen één familie en op verticale
conflicten, bijvoorbeeld tussen werkgever en werknemer of tussen huisbaas en bewoner.
Buurtbemiddeling signaleert dat de meeste geschillen gaan over geluidshinder en de tuin of
grond. Nadere specificatie van de problematiek: overhangende takken, geluidsoverlast van
personen en apparatuur, grondgeschillen, overlast van dieren, vernielingen, schelden en
pesten. In 2012 zijn er 97 meldingen binnen gekomen met een oplossingspercentage van
70% (In 2011: 117 en in 2010: 124). In bijlage 1 is het jaarverslag en de jaarrapportage van
Buurtbemiddeling te vinden.

2. Vrijwilligerscentrale
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De Vrijwilligerscentrale (VCH) als onderdeel van MeerWaarde ondersteunt alle
vrijwilligersorganisaties in Haarlemmermeer.
Vrijwilligersvacaturebank
De VCH beschikt over een digitale database met honderden vacatures voor vrijwilligers.
Kenmerk daarbij is de grote diversiteit op inhoud, inzet, frequentie en niveau. De eerste
oriëntatie van de klanten naar vrijwilligerswerk is bijna altijd via de website van de VCH. Door
middel van verschillende zoekfuncties op basis van doelgroep, activiteit of functie vindt men
interessante vacatures passend bij de persoonlijke belangstelling. Na een digitale inschrijving
wordt de potentiële vrijwilliger uitgenodigd voor een bemiddelingsgesprek. Er vindt een
globale toetsing plaats op persoon en vacature. Daarna wordt er een afspraak gemaakt bij de
organisatie voor een kennismakingsgesprek. De uiteindelijke beslissing betreffende het gaan
uitvoeren van het gewenste vrijwilligerswerk ligt bij de kandidaat-vrijwilliger en de
organisatie. De Vrijwilligersvacaturebank wordt uitgevoerd door een team van 12 vrijwillige
bemiddelingsconsulenten, aangestuurd door de projectleider. In 2012 stonden 721
vrijwilligersorganisaties ingeschreven (2011: 720 en 2010: 703). Het aantal actuele vacatures
per 31-12-2012 bedroeg 1.607 (2011: 1.365). Dit is inclusief de vacatures voor de
Maatschappelijke Stages. In totaal hebben zich 523 nieuwe vrijwilligers ingeschreven (2011:
251 en 2010: 274). Er zijn 289 bemiddelingen (exclusief MaS) geweest (2011: 168 en 2010:
160). Op 31 december 2012 stonden er 2.253 vrijwilligers ingeschreven (2011: 1.774 en
2010: 1.639). In 2012 is de VCH 660 uur open geweest met inloopspreekuren.
Workshops en voorlichting
De VCH heeft in 2012 3 workshops georganiseerd. 1 Workshop ging over de MaS. 1
Workshop had als thema 'Veilige handen' en 1 workshop ging over 'werving van
vrijwilligers'. Naar aanleiding van het thema 'Veilige handen' is op vraag van een organisatie
een ondersteuningsaanbod georganiseerd. De vertrouwenspersoon van MeerWaarde kan
daarbij worden geconsulteerd.
Bij verschillende bijeenkomsten is voorlichting gegeven over vrijwilligerswerk en de rol
daarin van de Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in
Lisserbroek, intern aan nieuwe medewerkers van MeerWaarde, bij Jeugdland, bij een reintegratiebedrijf, en tijdens de 55+ Beurs.
Overleg Vrijwilligerswerk Meerlanden
Aan dit overleg nemen maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties deel die werken in de
zorg- en hulpverlening, evenals het steunpunt Mantelzorg. Via dit overleg wordt de vinger
aan de pols gehouden van de ontwikkelingen in het werk, wordt informatie uitgewisseld en
werkzaamheden onderling gecoördineerd. Ook de beleidsambtenaar van de gemeente is
deelnemer in het overleg. Het secretariaat en voorzitterschap worden geregeld vanuit de
Vrijwilligerscentrale. In 2012 heeft het overleg 4x plaatsgevonden. Thema's waren:
• WWNV.
• WMO.
• Burenhulp in Haarlemmermeer.
• Opzet vrijwilligersacademie.
• Informatieuitwisseling.

Maatschappelijk betrokken ondernemen
Primair valt onder dit thema de jaarlijkse Beursvloer Haarlemmermeer voor bedrijven en
maatschappelijke organisaties. Het thema MBO staat echter voor veel meer activiteiten en
verdient permanente aandacht en inzet. De Beursvloer vond dit jaar plaats op 2 november
2012. Er zijn 143 matches gemaakt (2011: 111 en 2010: 140). De Beursvloer is een
belangrijke activiteit om het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties dichter bij elkaar
te brengen. Daarnaast zijn er 7 teamdagen georganiseerd. Het gemiddelde aantal
deelnemers per teamdag was 18.
NL-doet
NL-doet is landelijk geadopteerd door het Oranjefonds. De uitvoering van het project in
Haarlemmermeer ligt bij de Vrijwilligerscentrale, afdeling MBO. Vanuit het MBO worden alle
matches geregeld tussen bedrijfsleven, scholen, vrijwilligers en organisaties. NL-Doet vond
dit jaar plaats op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. In totaal waren er 55 klussen aangemeld
(2011: 56) en 655 vrijwilligers actief. Onder de deelnemers waren medewerkers van 12
verschillende bedrijven.
Vrijwilligerswaardering
Op 7 december 2012 waren er 33 workshops
georganiseerd voor de vrijwilligers in Haarlemmermeer.
Voor deelname aan de workshops hadden 411 vrijwilligers
zich ingeschreven. Deze nieuwe opzet van
vrijwilligerswaardering is bijzonder goed beoordeeld door
de deelnemers.
Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
In mei en juni 2012 is er een KTO gehouden onder de ingeschreven vrijwilligers bij de
vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale en de vrijwilligersorganisaties. De resultaten zijn op
de website gepubliceerd. Dit onderzoek is tot stand gekomen door het initiatief vanuit de
NHW (Noord Hollandse Vereniging van VrijwilligersCentrales) waar de Vrijwilligerscentrale
Haarlemmermeer lid van is.

Vrijwilligerscentrale in cijfers

Algemeen
^ Nieuwsbrief is 11 keer verschenen en heeft meer dan 2000 abonnees
^ Huis aan huis actie met antwoordkaarten in de hele gemeente
^ Start van actie "Vrijwilliger van de maand"
Vrijwilligers Verwendag
V De Verwendag vond plaats op 7 december
V Ruim 400 deelnemers aan 33 Verwen Workshops door de hele Haarlemmermeer
Maatschappelijke Stage
^ 390 stageplaatsen voor individuele stages geworven
222 stageplaatsen voor projectstages zijn geworven
^ 292 leerlingen zijn bemiddeld naar stageplaats
Er zijn 17 gastlessen gegeven
Vacaturebank
^ Inloopspreekuur iedere werkdag tussen 10.00 en 12.30 uur
V- 15 vrijwillige consulenten zet zich in voor spreekuren, administratie en pr
V Sinds april 2004 zijn er 2253 vrijwilligers hun weg naar de VCH gevonden
^ Er zijn 721 ingeschreven vrijwilligersorganisaties
V In 2012 zijn 523 nieuwe vrijwilligers ingeschreven (incl. MaS)
^ 315 nieuwe vacatures gemeld (incl. MaS)
289 vrijwilligers bemiddeld (excl. MaS)
Beursvloer
^ De Beursvloer vond plaats in het Raadhuis
^ 55 bedrijven en 63 organisaties sloten 143 matches
V "Recycling.nl Award" uitgereikt aan WelZoWijs
NL DOET
De grootste vrijwilligersactie van Nederland vond plaats op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart
^ In Haarlemmermeer deden 655 vrijwilligers mee bij 55 klussen
MBO Klussen
^ Bemiddeld in klus- of teamdagen voor 7 bedrijven
V 300 medewerkers zette zich in voor Haarlemmermeerse vrijwilligersorganisaties

Acquisitie van stageplaatsen is een zeer wezenlijk en belangrijk onderdeel van de
werkzaamheden van de stagemakelaars van de Vrijwilligerscentrale. De projectmedewerker
MaS zoekt specifiek stageplaatsen, die passen binnen de kaders die door de scholen
worden aangegeven.

3. Maatschappelijke stages (MaS)
Maatschappelijke stages zijn wettelijk verplicht in het voortgezet onderwijs. Deze stages zijn
gericht op het verwerven van vaardigheden om het maatschappelijk functioneren in de
maatschappij te bevorderen. In Haarlemmermeer onderscheiden w e vier vormen van
Maatschappelijke Stages; de projectstage, de vakantiestage, korte klus en de
buitenschoolse stage. Afhankelijk van de school vinden de stages binnen of buiten de
reguliere schooltijden plaats.

Maatschappelijke stages kunnen ook een rol hebben voor risicojongeren. De stages kunnen
leerlingen beter voorbereiden op de maatschappij en/of de arbeidsmarkt, leerlingen die een
zwak sociaal netwerk hebben kunnen via maatschappelijke stages in aanraking komen met
een organisatie of groep waar ze zich thuis voelen. Zo wordt voorkomen dat sommige
groepen afglijden en een beroep gaan doen op professionele hulpverlening.
Platform MaS Haarlemmermeer
Er zijn 2 platformbijeenkomsten geweest.
Overleg schoolcoördlnatoren
Het schoolcoördinatorenoverleg heeft 3 keer plaatsgevonden. In dit overleg komt de stand
van zaken van de MaS op scholen aan de orde en de samenwerking met MaS
Haarlemmermeer.
Regionaal Platform
In 2012 hebben 3 bijeenkomsten plaatsgevonden met andere MaS-makelaars. Primair doel
is onderlinge ondersteuning ten behoeve van de ontwikkeling van de makelaarsfunctie en
regionale afstemming waar nodig.
Ondersteuning van scholen
Met de 6 scholen zijn 3 gesprekken per school gehouden.
Onderstaand schema geeft nog meer vormen van de uitvoering en het resultaat voor 2011
aan:
Aard werkzaamheden

Aantal

Bemiddeling tussen vraag en
aanbod
Werven stageplekken en bilaterale
begeleiding

292 bemiddelingen.

Workshop voor organisaties
Gastlessen op scholen

Voorlichting en promotie

Website

Resultaat

390 individuele stages en 222
projectstages.
4 workshops.
17 gastlessen. De vraag naar
gastlessen vanuit scholen blijft
achter op de verwachtingen.
Vooral in de eerste helft van 2012
bleef het resultaat achter.
PR in lokale krant voor MaS,
MeerWaarde-pagina in
Hoofddorpse Courant, nieuwsbrief
VCH en via Twitter.
Aanwezigheid op evenementen.

bezoekers (leerlingen, ouders,
stagebieders en andere
belangstellenden)

1 nieuwsbulletin per
maand excl. de
zomermaanden, (totaal 10)
Leerlingen worden via
social media geïnformeerd
over stageplaatsen en
nieuwtjes.
4.292 bezoekers.

Overige werkzaamheden
In 2012 is in samenwerking met schooldirecties onderzocht of de makelaarsfunctie van de
MaS financieel kon worden gedragen door de Haarlemmermeerse VO scholen.

In 2012 is een tweetal onderzoeken opgezet en uitgevoerd:
7. Een onderzoek onder leerlingen naar hoe zij een MaS vacature hebben gevonden.
Het onderzoek heeft ons inzicht gegeven in het zoekgedrag van leerlingen wanneer zij de
opdracht hebben gekregen een Maatschappelijke Stage te zoeken. De aandachtspunten zijn
gebruikt om de MaS Vacaturebank voor schooljaar 2012 - 2013 te verbeteren.
Belangrijke conclusies uit de enquête onder leerlingen zijn:
• Er is veel meer gebruik gemaakt van de MaS Vacaturebank dan van Stagerage
voorgaande jaren. Dat geeft aan dat de MaS Vacaturebank een stuk beter te vinden
is en makkelijker in gebruik.
• Er is veel eigen initiatief bij leerlingen, leerlingen slagen erin om zelfstandig een
stageplaats te vinden. Voor ca. 20% is een vacaturebank een uitkomst.
• Leerlingen vinden het aanbod van de vacaturebank soms saai omdat ze liever bij een
kinderdagverblijf of de politie een stage willen doen. Deze stages zijn echter geen
vrijwilligerswerk, leerlingen zullen er niet snel een vrijwilliger tegen komen. Dit zijn
eigenlijk beroepsstages.
2. Een onderzoek onder organisaties naar hoe zij de MaS en de organisatie rond de MaS
Haarlemmermeer ervaren.
Dit onderzoek heeft ons inzicht gegeven in de mate van samenwerking en tevredenheid ten
opzichte van de Maatschappelijke Stage, de scholen en de MaS Makelaar.
Belangrijke conclusies uit de enquête onder stagebieders zijn:
• 25% van de stagiaires komen binnen bij organisaties via de MaS vacaturebank.
• 46% van de organisaties die een MaS aanbieden werkt samen met de MaS
stagemakelaar van VCH of Sportservice.
• Bij 36% van de organisaties zijn leerlingen actief gebleven als vrijwilliger.
• Alle stagebiedende organisaties zijn tevreden over samenwerking met de
stagemakelaars van VCH en Sportservice. Het levert ze vooral op dat er MaS
stagiaires komen en dat zij goed geïnformeerd zijn over de MaS. Ook vinden ze het
fijn dat ze een contactpersoon hebben als er problemen zijn tijdens een
stageperiode.
• 26% van de stagebiedende organisaties geeft aan niet tevreden te zijn over de
wisselwerking met de school, vooral vanwege de desinteresse die door deze
organisaties wordt ervaren vanuit de school.
Beide onderzoeken zijn op te vragen bij de Vrijwilligerscentrale.
Acquisitie van stageplaatsen is een zeer wezenlijk en belangrijk onderdeel van de
werkzaamheden van de stagemakelaars van de Vrijwilligerscentrale. De projectmedewerker
MaS zoekt specifiek stageplaatsen, die passen binnen de kaders die door de scholen
worden aangegeven. De gemeente heeft aangekondigd de stagemakelaarsfunctie niet meer
te willen subsidiëren. We hebben aangetoond dat de MaS erg succesvol is geweest en
vinden het onbegrijpelijk dat de politiek hier geen geld meer voor over heeft.

4. Gebiedsoverstijgende onderdelen
4.1 Domein 1
4.1.1 (Overdracht) Beheer sociaal culturele accommodaties (SCAH)
en Ondersteunen dorpshuisbesturen
Het beheer van de sociaal culturele accommodaties heeft in 2012 volledig in het teken
gestaan van de overdracht per 1 januari 2013 van dit bedrijfsonderdeel naar een nieuwe,
onder auspiciën van de gemeente opgerichte, exploitatiestichting. Doelstelling van dit
bedrijfsonderdeel, c.q. deze activiteit, is het openstellen van de wijk- en buurtcentra voor de
burgers van Haarlemmermeer. In deze centra kunnen burgers elkaar ontmoeten, recreëren
of educatieve activiteiten volgen of organiseren. MeerWaarde is in 2012 en 2013 nog
grootgebruiker van deze locaties in het kader van het door haar uitgevoerde welzijnsaanbod.
MeerWaarde gaat er vanuit dat deze overdracht kansen biedt. Zowel voor een
toekomstbestendige exploitatie van deze accommodaties als voor het gemoderniseerde en
op nieuwe behoeften toegesneden welzijnswerk, dat zich in toenemende mate richt op
kwetsbare burgers en het sterker maken van wijken.
Het beheer en de exploitatie van deze accommodaties
is net als het welzijnswerk een 'vak apart' en beslaat
een divers takenpakket met uiteenlopende
verantwoordelijkheden. Afhankelijk van de locatie
varieerde de rol van MeerWaarde ook in 2012 tussen
eigenaar, beheerder namens eigenaar, exploitant,
programmeur, verantwoordelijk voor (groot) onderhoud
en hoofdhuurder.
Onderdeel van de reguliere taken was in dit jaar het definitief vormgeven en inrichten van de
nieuw- en verbouwde centra het Ontmoetingscentrum, wijkcentrum Linquenda, en
wijkcentrum de Boskern.
Het hele verslagjaar is gewerkt aan het overdrachtsklaar maken van accommodaties en
beheer. Dat wil zeggen dat in praktijk sprake was van 'verbouwing van de winkel tijdens
openingstijd'. Uiteraard heeft dit voor veel drukte gezorgd maar MeerWaarde kijkt met
tevredenheid terug op dit proces omdat uiteindelijk zowel voor gebruikers als voor personeel
de continuïteit in grote mate gewaarborgd kon worden.
Openstelling (wijk-)centra
MeerWaarde heeft in haar laatste jaar als exploitant van de (wijk-)centra het voornemen
gehad om de effectiviteit verder te verbeteren. Naast de productieve inzet op openstelling is
aandacht besteed aan het verder doorvoeren van een verbeterd zakelijk beleid, waarbij de
kostprijs van beheer, verhuurzaken en barexploitatie met elkaar inzichtelijk en in evenwicht
werden gebracht met de gemaakte productafspraken. De verzamelde gegevens waren de
input voor de overdracht naar de nieuwe onderneming.
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Openstelling jongerencentra
Het uitgangspunt van het beheer van de jongerencentra is dat tiener- en jongerenwerk in
toenemende mate outreachend wordt vorm gegeven. Het centrumgebruik had in 2012
hierin nog een ondersteunende rol. Gedurende het hele jaar 2012 waren de jongerencentra
minimaal 2 dagdelen per week geopend. Er werd actief op de behoefte van de tieners en
jongeren ingespeeld door hen zelf een belangrijke rol te laten vervullen in de uitwerking van
de activiteiten. De beheerder was daarbij, vanuit de facilitaire functie, als ondersteuner op de
achtergrond aanwezig.
Ondersteunen dorpshuisbesturen
Diverse dorpshuizen opereerden ook in 2012 nog als 'kleine zelfstandigen' onder stichting
SCAH en MeerWaarde vervulde daarvoor de werkgeversfunctie van het beheer.
Werkzaamheden op het gebied van financiën, administratie, personeelszaken maar ook
huur- en huisvestingzaken die het zelfbestuur overstijgen vonden in 2012 plaats vanuit
MeerWaarde. Specifiek is extra ondersteuning verleend aan de overname van het
gedetacheerd personeel naar stichting Maatvast.

4.1.2 Integratie en Emancipatie (P Punt)
Doelstelling: het activeren van inwoners om deel te nemen aan de samenleving en hen
zodanig toe te rusten dat zij een stap verder kunnen zetten op de Re-integratieladder.
Momenteel is Integratie en Emancipatie veel gericht op werk. In 2013 zal er gewerkt gaan
worden met de participatieladder. Hiervoor is het plan 'Participatiepunt Nieuwe Stijl 2013'
geschreven waarin werkwijze en inhoud beschreven staan. Dit is november naar de
gemeente verstuurd. In de laatste maanden van 2012 zijn de verschillende partners van het
P Punt over de nieuwe werkwijze ingelicht. Aan cursisten is verteld dat er vanaf volgend jaar
intakes gaan plaats vinden. Het afgelopen jaar is gemerkt dat er nog weinig bekendheid is
over wat het P Punt nu daadwerkelijk doet. Hieraan zal dus veel meer bekendheid gegeven
moeten gaan worden. De Haarlemmermeerders weten het P Punt nog niet te vinden en dit
zal veranderd moeten worden. De mensen die in 2012 deelnamen aan cursussen/activiteiten
in het P Punt kwamen voornamelijk binnen via bekenden.
Totalen van de activiteiten
Activiteit
Trede 0:

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Samen koken en
samen eten

l x per week: 40
weken

13 deelnemers

Vrouwen

Creatief bezig zijn bij
Atelier Nissa

lx per week: 40
weken

7 deelnemers

Vrouwen

Activiteit
Trede 1:

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Huiskamerproject Moeders en
pubers

lx per maand: 5 keer

9-12 deelnemers

Vrouwen
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lx per maand: 9 keer

25-30 deelnemers

Mannen en vrouwen

l x per maand: 3 keer
in 3 en 4 kwartaal

12 deelnemers

Vrouwen

I.s.m. Mantelzorg
Steunpunt
Huiskamergroep in
de Veste/samenzijn
en voorlichting

lx per maand: 7 keer

12 deelnemers

Vrouwen

Activiteit
Trede 2:

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Instapcursus
Nederlands

1 x per week
1 cursus in het 4
kwartaal

8 deelnemers

Mannen en vrouwen

Fietslessen

1 x per week 10
lessen per cursus
2 cursussen

6 deelnemers

Vrouwen

Begin bij jezelf:
Empowerment
traject

l x per week
2 cursussen

8 deelnemers

Vrouwen

Activiteit
Trede 3

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Nederlands
Conversatie Niveau
II en
maatschappelijke
oriëntatie

lx per week
2 cursussen

15 deelnemers

Mannen en vrouwen

Beter Nederlands
spreken

lx per week
1 groep in 4
kwartaal

7 deelnemers

Mannen en vrouwen

Individuele
begeleiding
cursisten
Conversatielessen
Ned. Niveau 2

lx per 2 maanden
een gesprek

4 deelnemers

Vrouwen

I.s.m. P-Team
Haarlemmermeer
Asranti project,
samenzijn en
voorlichting
I.s.m. Mantelzorg
Steunpunt en PTeam H'meer
voorlichting over
zorg en mantelzorg

de

de

de

de
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Computercursussen
Dubbelklik voor
anderstaligen

2 cursussen: 10
lessen per cursus

5 deelnemers

Vrouwen

Project Vrijwilligers
in de Zorg i.s.m. PTeam H'meer

1 cursus: 6
bijeenkomsten

11 deelnemers

Vrouwen

Bedrijfsbezoek met
deelnemers van
project Vrijwilligers
in de zorg
Vrijwilligers in de
Zorg i.s.m. P-Team
H'meer

Eenmalig bezoek

6 deelnemers

Vrouwen

Individuele
begeleiding van
vrijwilligers die via
het ROC , AM groep
en Capabel Taal en
Tiff Co zijn
ingestroomd

1 x per 8 weken een
voortgangsgesprek,
gesprekken met
doorverwijzende
organisaties en
begeleiding op de
werkvloer

8 vrijwilligers

Vrouwen

Activiteit
Trede 4

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Nederlands
Conversatie Niveau
lll en
beroepsoriëntatie

1 x per week
2 activiteiten

15 deelnemers

Mannen en vrouwen

Individuele
begeleiding
cursisten
Conversatielessen
Niveau 3
Computercursussen

l x per 2 maanden
een gesprek

4 deelnemers

Vrouwen

2 cursussen:
10 lessen per cursus

5 deelnemers

Vrouwen

Individuele
begeleiding van
vrijwilligers die in
het CJG zijn ingezet
en door
MeerWaarde
worden begeleid
Oriëntatiecursus
Starten Eigen bedrijf

l x per maand een
begeleidingsgesprek
+ lx per maand een
vrijwilligersoverleg en
overleggen met Ons
Tweede Thuis en
CJG
8 bijeenkomsten
per cursus: 2
cursussen
1 activiteit

7 vrijwilligers

Mannen en vrouwen

9 deelnemers

Vrouwen
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Arbeidsmarktoriëntatie traject
Zorg en Welzijn

2 keer per week: 16
weken, 1 traject

16 deelnemers

Vrouwen

Cursus Assertiviteit

lx per week: 1
cursus van 10
bijeenkomsten

8 deelnemers

Vrouwen

Activiteit
Trede 5

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Nederlands Niveau
IV en zakelijk
corresponderen

1 x per week
2 cursussen in 2012

17 deelnemers

Mannen en vrouwen

Individuele
begeleiding van
cursisten
Conversatielessen
Niveau IV

Individuele
gesprekken lx in de
6 è 8 weken

3 vrijwilligers

Vrouwen

Cursus Solliciteren
en Communiceren

8 bijeenkomsten
per activiteit
1 activiteit

7 deelnemers

Vrouwen

Opleiding Zorg en
Welzijn MBO 2
niveau
Bedrijfsbezoek aan
Cordaan Zomerpark

16 weken
2x per week

9 deelnemers

Vrouwen

Eenmalig bezoek

6 deelnemers

Vrouwen

De viering van de
Intern. Vrouwendag
op 8 maart

lx per jaar

Ca. 125 vrouwen

Vrouwen

In 2012 heeft MeerWaarde 23 cursussen binnen het P-punt georganiseerd die
ondergebracht zijn op één van de 5 treden van de re-integratieladder. Daarnaast heeft
MeerWaarde thema- en voorlichtingsbijeenkomsten en huiskamergroepen georganiseerd
(26x) in samenwerking met onder andere Steunpunt Mantelzorg en het P-Team
Haarlemmermeer. Themabijeenkomsten die in samenwerking met collega's opbouwwerk
en Sociaal Cultureel werk zijn georganiseerd zoals de bijeenkomsten voor vaders uit twee
culturen en die voor kwetsbare anderstaligen die in isolement verkeren door de taalbarrière,
zijn niet bij dit aantal meegerekend.
Voor de meest kwetsbaren die te maken hebben met eenzaamheid en een geïsoleerd
bestaan, was er een aanbod waar ongeveer 20 personen wekelijks aan meededen. Een
aantal van deze groep is in de loop van het jaar doorgestroomd naar andere activiteiten
binnen het P-punt, waarvan 1 deelnemer na het volgen van een sollicitatietraining in oktober
weer aan het werk ging in de thuiszorg.
De ervaring van het afgelopen jaar heeft geleerd dat er veel behoefte is aan informatie en
advies over onderwerpen die te maken hebben met Zorg en Welzijn. De gemiddelde
opkomst is groot te noemen: 25 voor de thematische bijeenkomsten en 12 personen voor
de huiskamergroepen. Een deel van de participanten aan deze bijeenkomsten is
doorgestroomd naar andere activiteiten binnen het P-punt zoals de Conversatielessen
Nederlands, Computerlessen en naar meer beroepsgerichte activiteiten.
14

Voor de Conversatielessen Nederlands is de belangstelling in 2012 erg groot geweest. In het
P-punt hebben wij 8 cursusgroepen georganiseerd. In september is er gestart met een
opstapcursus voor personen die de taal helemaal niet spreken en een cursus themagericht
conserveren met een gemiddeld van 7 a 8 deelnemers per groep. Gebleken is dat men meer
keren per week lessen wil volgen en dat ook mannen de weg weten te vinden voor
deelname aan de conversatielessen Nederlands. Zo volgden 4 mannen en 4 vrouwen de
instapcursus vanaf september en deze tendens zet zich nog steeds door. Eind december
heeft de docent de vorderingen met de cursisten van de conversatielessen besproken en
zijn verschillende cursisten op haar advies doorgestroomd naar een hoger niveau. Ook
vrouwen die hebben deelgenomen aan het traject arbeidsmarktoriëntatie en vervolgens naar
het traject Zorg en Welzijn zijn doorgestroomd, hebben extra taaiondersteuning gekregen ter
voorbereiding op het examen Zorg en Welzijn Niveau 2.
In het P-Punt heeft MeerWaarde zich in 2012 ingespannen om inwoners door middel van
vrijwillige inzet maatschappelijk te activeren. Inwoners met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt hebben in het P-Punt en in het CJG de mogelijkheid gekregen om
werknemersvaardigheden aan te leren en ervaringen op te doen. De inhoudelijke en
procesmatige begeleiding van deze vrijwilligers lag bij MeerWaarde. Vanaf januari heeft
MeerWaarde 6 vrijwilligers ingezet in het CJG; één in de functie van baliemedewerkster
(deze persoon is sinds het voorjaar van 2012 via het uitzendbureau gedetacheerd bij het
CJG) en vijf vrijwilligers als gastvrouw en balieassistente. In mei zijn 3 gastvrouwen om
diverse redenen gestopt met het vrijwilligerswerk in het CJG. In september is het team
uitgebreid met 1 cliënt van de AM Groep en 1 cliënt van Ons Tweede Thuis. Via de AM
Groep, het ROC Amsterdam Schiphol en andere taaiaanbieders zijn 7 vrijwilligers
ingestroomd en ingezet in het P-Punt als gastvrouw, baliemedewerkster en administratief
medewerkster. Uit evaluatiegesprekken met vrijwilligers en hun externe begeleiders kwam
naar voren dat het P-Punt als plek om vrijwilligerswerk te doen goed uit de bus kwam; men
gaf aan zich thuis en nuttig te voelen, in contact te komen met anderen en te kunnen
oefenen met het spreken van het Nederlands. Verder heeft MeerWaarde in het P-punt nog 9
vrijwilligers in 2012 ingezet ter ondersteuning bij het organiseren en uitvoeren van
activiteiten. Om vrijwillige inzet verder te stimuleren heeft MeerWaarde potentiële
vrijwilligers getraind en is er een werkbezoek aan Cordaan Zomerpark in Nieuw-Vennep
georganiseerd.
Om de kansen van kwetsbare inwoners op het vinden van een baan te vergroten, heeft
MeerWaarde in 2012 een aantal arbeidsmarktgerichte activiteiten georganiseerd in het PPunt. Na het volgen van een sollicitatie- en communicatietraining hebben 4 deelnemers
binnen 3 maanden werk gevonden en 3 cursisten (schoenen en tassen importeren en
verkopen, thuiszorg en het maken van websites) zijn voor zichzelf begonnen na een cursus
oriëntatie op het starten van je eigen bedrijf. Tijdens een terugkomst dag hebben nog 4
andere cursisten kenbaar gemaakt serieus bezig te zijn met stappen te zetten richting een
eigen bedrijf op kleinschalig niveau (kapperszaak, cateringbedrijf, trainerschap en kleding
importeren en doorverkopen) Ook voor het traject arbeidsmarkt oriëntatie en empowerment
en het vervolg hierop de opleiding Zorg en Welzijn Niveau was grote belangstelling. 16
cursisten hebben het voortraject gevolgd, waarvan 6 zijn doorgestroomd naar de opleiding.
In december hebben 6 vrouwen dit traject afgesloten en hebben nu een startkwalificatie: het
diploma Zorg en Welzijn Niveau 2.
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4.1.3 AMW -cursussen gericht op psychosociaal welbevinden
Groepsgewijze hulpverlening is naast systeemgericht werken (waaronder gezins- en
relatiebegeleiding) en individuele begeleiding, een derde basismethode van het AMW.
Groepsmaatschappelijk Werk is een methode die geschikt is voor het uitwisselen van
informatie, het delen van ervaringen en daarmee de mogelijkheid bieden tot herkenning en
erkenning en bewustwording van persoonsoverstijgende factoren. De cliënt leert zichzelf en
anderen te helpen en leert naast alternatieven voor het eigen gedrag ook van ervaringen van
anderen met dezelfde problematiek.
In 2012 heeft MeerWaarde het volgende cursusaanbod uitgevoerd:
Totaal aantal deelnemers
Naam cursus
Aantal keer gegeven
Empowerment voor vrouwen die te
maken hebben met huiselijk
geweld
Assertiviteit
Stress op het werk de baas

In de put, uit de put, in
samenwerking met GGZ
InGeest
Met Lef in samenwerking met GGZ
InGeest
Rouwverwerking

lx

5

2x
Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.

6+ 5

Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.
lx

6

Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.*

*Deze cursus had in eerste instantie een aantal deelnemers. Enkele hiervan hebben
afgezegd. Redenen hiervoor waren dat ze het toch te eng vonden om aan een rouwgroep
deel te nemen. Het is een groep waar veel emoties loskomen en mensen hebben vaak
moeite om ook de zware verhalen van anderen aan te horen. Van deze afzeggingen is 1
cliënt de cursus 'Geef uw leven GLANS' van het Ouderenadvies gaan volgen. Het streven is
10 deelnemers maar dat lijkt haast uitgesloten. Bij een te kleine groep gebeurt het dat
deelnemers vaak nog afhaken tijdens de bijeenkomsten en in het geval van de rouwgroep
wordt de dynamiek van de groep dan erg kwetsbaar.
De cursussen voor volwassen zijn moeilijk vol te krijgen. Dit ondanks de extra aandacht die
hier afgelopen kwartaal voor is geweest en de speciale brochure die we hebben gemaakt en
verspreid in Haarlemmermeer. MeerWaarde zal in 2013 deze groepen niet meer aanbieden
m.u.v. de assertiviteitstraining. Hiervoor blijven mensen zich inschrijven en is in 2012 een
keer extra gegeven. De huidige trends in de maatschappelijke dienstverlening zijn
ketenbenadering, integrale aanpak, vraaggericht werken en kortdurende hulp dichtbij huis.
Voor het groepswerk is in de loop der jaren steeds minder animo. De overgebleven uren die
gemoeid zijn met de voorbereiding en de bijeenkomsten van een cursus die niet gestart is,
zijn ingezet in het reguliere (Jeugd) Maatschappelijk Werk.
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4.2 Domein 2
4.2.1 Meerbabbels
Algemeen
De Meerbabbelsmethodiek is ontwikkeld voor kinderen die achterstanden hebben in het
spreken en begrijpen van de Nederlandse taal. Aanleiding om deze methodiek te
ontwikkelen was de terugkerende vraag naar extra ondersteuning voor kinderen die
achterblijven in hun taalontwikkeling. Deze vraag kwam zowel vanuit de scholen als vanuit
het Opstapprogramma.
Meerbabbels is zowel voor kinderen van allochtone als autochtone ouders, die behoefte
hebben aan extra ondersteuning, extra oefenmomenten bij het verwerven van de
Nederlandse taal en is nadrukkelijk niet bedoeld voor kinderen met een taalspraakprobleem/stoornis. Deze kinderen kunnen beter worden doorverwezen naar een
logopedist.
Het voornaamste doel van Meerbabbels is kinderen op een plezierige manier bezig te laten
zijn met de Nederlandse taal. Taalontwikkeling is een sociaal leerproces, dat ontstaat in de
interactie tussen het kind en mensen die de taal al spreken. Door naar anderen te luisteren
leert het kind. Tijdens de Meerbabbelsbijeenkomsten worden situaties gecreëerd waarin
interactie en dus het oefenen van de Nederlandse taal, kan worden uitgelokt.
Thema's
Het Meerbabbelsprogramma bestaat uit zes thema's en elk thema bestaat uit zes
bijeenkomsten. De laatste bijeenkomst is telkens een bijzondere afsluiting, waarbij de
ouders ook welkom zijn. Tijdens de overige 5 bijeenkomsten worden reguliere activiteiten
gedaan. Deze activiteiten zijn er op gericht om situaties te creëren waarbij de kinderen
interactie wordt ontlokt, waarbij ze veel gelegenheid hebben zelf de Nederlandse taal te
oefenen. In 2012 hebben we thema's Eten en drinken, Dieren Natuur, Familie en Verkeer
behandeld. In 2013 vervolgen we de cursus met de thema's Sport en spelen Wereld.
Tijd en plaats
We zijn gestart met 2 groepen: één groep in Floriande (Wijkcentrum) voor kinderen uit groep
3/4 en één groep in Bornholm ('t Kattegat; na de zomer Sterrenschool Bikube) voor kinderen
uit groep 1/2. De kinderen komen wekelijks ongeveer 90 minuten bijeen o.b.v. twee
begeleiders.
Ouders
We zijn gestart met een ouderbijeenkomst op 21 februari 2012, waarin het programma
uitgelegd werd en de ouders kennis konden maken met elkaar en de coördinatoren.
Om de ouderbetrokkenheid bij het programma te vergroten komen de ouders iedere
bijeenkomst de laatste 15 minuten in een aparte ruimte samen, waar zij van één van de
begeleiders uitleg krijgen over thuisopdrachten. Ook is er bij het ouderkwartiertje ruimte om
vragen te stellen over de gang van zaken, ervaringen uit te wisselen en zo nodig
doorverwezen te worden.Om te benadrukken dat deelname aan Meerbabbels niet
vrijblijvend is wordt er nu met de ouders een intakegesprek gehouden en wordt de ouders
gevraagd een contract te tekenen, waarin ook hun inzet beschreven staat.
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Voortgang groepen Meerbabbels
In maart 2012 zijn we begonnen met 2 kleine groepen: in totaal namen toen 10 kinderen
deel aan Meerbabbels. Omdat de groep in Floriande wel erg klein was, is er in juni contact
gezocht met de scholen in die wijk om meer bekendheid te geven aan het bestaan van het
programma. Het resultaat is dat er zodanig veel aanmeldingen binnen zijn gekomen dat
beide groepen met ingang van september 2012 vol zitten. De groep in Bornholm bestaat uit
11 kinderen, de groep in Floriande bestaat uit 10 kinderen. Aanmeldingen blijven echter
binnenkomen. Zo is er o.a. een vraag van de scholen in Zwanenburg om daar ook een groep
op te starten.
Herkomst deelnemers Meerbabbels
Aan Meerbabbels wordt op dit moment deelgenomen door 10 verschillende scholen. In
Floriande - de enige wijk waar gericht is geworven - zijn 4 deelnemende scholen. De groep
in Bornholm is in dit opzicht meer divers. Kinderen van deze groep komen vanuit de hele
Haarlemmermeer.
De kinderen worden soms doorverwezen vanuit het Opstapprogramma. Er zijn kinderen die
Opstap helemaal hebben doorlopen, maar die nog wel extra ondersteuning kunnen
gebruiken in de verdere ontwikkeling van hun taal. Ook worden er bij Opstap soms gezinnen
aangemeld die het uitgebreide programma van Opstap eigenlijk niet nodig hebben, maar wel
dat beetje extra op het gebied van taal. Ouders melden zich ook zelf aan. Ze horen van het
bestaan Meerbabbels van andere ouders op school of in de buurt. Deze ouders zijn vaak
zeer gemotiveerd en pakken alles aan om hun kinderen verder te helpen in hun
ontwikkeling. Voor ouders die eerst 1 of 2 jaar Opstap hebben gevolgd, is het feit dat de
activiteit niet thuis wordt aangeboden vaak een grote drempel. Ondanks het feit dat we
vanwege het gelimiteerd aantal deelnemers niet veel ruchtbaarheid hebben gegeven aan het
programma zijn ook steeds meer scholen op de hoogte van het bestaan van Meerbabbels en
komen ook van hen ook meer aanvragen binnen. Tevens is één van de kinderen
doorverwezen door een logopediepraktijk.
Scholen die nu deelnemen aan Meerbabbels
Groep
Groep
Bornholm
Floriande
Scholen Hoofddorp
Bikube
2
Vesterhavet
2
Juliana van Stolberg
1
Bosbouwers
1
Montessori Floriande
1
2
Optimist
4
Brandaris
3
Braambos
1
Zwaanshoek
De Zwanebloem

3

Nieuw-Vennep
Johan Weststeijnschool

1
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Woonachtig in gebied
Gebied
Hoofddorp-West
Hoofddorp-Oost
Hoofddorp-Midden
Nieuw-Vennep
Zwaanshoek

Groep
Bornholm
4
1
3
1
2

Land van herkomst deelnemers
Landen
Groep
Bornholm
Bulgarije
1
China
India
Frankrijk
1
Korea
1
Marokko
4
Polen
Roemenië
1
1
Slowakije
Somalië
2
Turkije

Groep
Floriande
9
1

Groep
Floriande
1
1
2
2
3

1

Knelpunten
• Het is jammer dat het pilotproject is gestart in het voorjaar. Het is voor de ouders en
de scholen heel verwarrend dat de cursus niet gelijk loopt aan het schoolseizoen. Na
de zomervakantie starten de kinderen vaak met nieuwe activiteiten, zoals
zwemles/voetbal etc. en dit is dan niet meer te combineren met de tijd van
Meerbabbels. Zij moesten kiezen: halverwege Meerbabbels afbreken of de andere
activiteit uitstellen.
De scholen gingen er nu ook vanuit dat de Meerbabbels na de zomervakantie met
nieuwe groepen start.
Voorstet. nieuwe groepen starten m.i.v. september 2013, gelijk met het schooljaar.
• Het programma zoals het nu beschreven is, is inhoudelijk hetzelfde voor beide
leeftijdsgroepen. Hierdoor moeten nu geregeld wat aanpassingen gedaan worden.
Gelukkig hebben de leidsters van de groepen genoeg ervaring vanuit Opstap en
Kinderwerk om hier op in te spelen.
Voorstet. hier wordt al op ingespeeld. Aanpassingen zullen zoveel mogelijk
beschreven worden.
• Voor de kleutergroep blijkt 90 minuten op een donderdag na schooltijd erg lang te
zijn. Sommige kinderen zijn dan erg moe.
Voorstet. na de herfstvakantie wordt de tijd voor deze groep teruggebracht naar 75
minuten.
• Groepsgrootte
Voorstel: Nu de groepen groter zijn, is het zinvol een extra vrijwilliger of stagiaire in te
zetten op deze groep. De kinderen krijgen dan meer aandacht en in kleine groepjes
werken. Zo zijn ze meer op hun gemak en nemen ze gemakkelijker het woord. In de
grote groep hebben de meer introverte kinderen de neiging zich te "verstoppen".
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•

•

•

't Kattegat bleek niet geschikt als locatie voor Meerbabbels. Het vergaderlokaal heeft
geen sfeer en er was te weinig ruimte voor spelletjes en beweging.
Voorstel:\Ne zijn dan ook heel blij met het aanbod van Sterrenschool Bikube om daar
te komen. We hebben nu een kleuterklas tot onze beschikking, een ruimte om de
ouders te ontvangen en - niet onbelangrijk - we kunnen gemakkelijker even naar
buiten met de kinderen.
Overige locaties in Haarlemmermeer
Ouders vinden het jammer dat Meerbabbels niet op meer plekken in
Haarlemmermeer wordt aangeboden en op meerdere dagen. De ouders hebben nu
geen keuze en kunnen het moeilijk combineren met bijv. werk.
Voorstel:\Ne gaan onderzoeken of Meerbabbels op andere locaties in
Haarlemmermeer haalbaar is.
De uren t.b.v. coördinatietaken zijn nog relatief hoog. Ouders vragen veel aandacht,
maar ook de voorbereiding van de lessen, inkoop en maken van materiaal,
intakegesprekken, rapportage aan en contact met de scholen kosten veel tijd en
inzet.
Voorstel: De uren voor voorbereiding van de lessen zal bij nieuwe groepen minder
kunnen zijn. Het benodigde materiaal is nu aangeschaft en/of gemaakt. De lessen en
materiaal worden nu getoetst in de praktijk en indien nodig aangepast.
De contacten met de internbegeleiders en de leerkrachten van de scholen worden
door alle betrokkenen als heel waardevol ervaren en zullen nodig blijven.

Reacties van ouders
• De moeder van M. vindt het leuk dat haar zoon nieuwe vriendjes heeft gemaakt.
En hij vindt het altijd leuk om te komen. Ze is verbaasd, want hij vindt school maar
niks en Meerbabbels vindt hij helemaal geweldig.
• De moeder van A. was blij dat zij Meerbabbels heeft ontdekt. Ze heeft toevallig
gehoord dat het bestond en heeft direct contact opgenomen. Ze vindt het jammer
dat haar dochters de twee eerste thema's hebben gemist.
• De moeder van M. was bang dat ze veel moeite moest doen om M. mee te krijgen
naar Meerbabbels, maar tot haar verbazing gaat hij met heel veel plezier en vertelt
ook altijd wat we gedaan hebben.
• Bij één van de natuurlessen zijn we met de kinderen naar buiten gegaan om te kijken
wat voor bloemen en dieren in de directe omgeving te zien zijn. De moeder van A.
heeft al een paar keer verteld dat haar kind in het weekend terug wilde naar het
IJveldje om haar ouders de eendjes en de bloemen te laten zien.
Bevindingen MeerWaarde
• Een half jaar na de start van Meerbabbels is duidelijk dat het in een behoefte
voorziet. Scholen en ouders bellen naar MeerWaarde om meer informatie en met de
vraag kinderen te plaatsen. Het is dus eigenlijk nu al nodig om nieuwe groepen te
starten.
• Ook de deelnemers zijn heel gemotiveerd. Natuurlijk zijn er ook aanmerkingen, zoals
bijv. de vraag of er niet te veel van de kinderen gevraagd wordt na schooltijd (zie
boven). Dit laatste geldt echter niet voor de grotere kinderen uit de groep in
Floriande.
• Door 6 weken te werken met één thema komen dezelfde woorden vaak terug. Door
het aanleren van rijmpjes en liedjes in het thema wordt dit extra gestimuleerd. Door
te werken in kleine groepen worden de kinderen uitgedaagd zich verbaal te uiten.
• De ouders staan open voor de tips op het gebied van (voor)lezen en taal. Vaak
moeten we ze eerder afremmen en aanraden om het thuis ook vooral speels te
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•

houden. Gepland staat nog een activiteit i.s.m. de bibliotheek en informatie
verschaffen over het gebruik van de computer (bijv. digitale prentenboeken).
Het is wenselijk voortaan Meerbabbels gelijk te laten lopen aan het schooljaar.

Na afronding van het eerste jaar Meerbabbels willen we bij ouders en scholen nagaan of er
verandering te zien is in de taalontwikkeling van hun kind.

4.2.2 Opstapje en Opstap
Doelstelling: Kennis en vaardigheden vergroten van ouders. Ouders worden bewust van de
centrale rol bij de opvoeding. Vergroten maatschappelijke participatie ouders/gezinnen.
Vergroten zelfredzaamheid ouders en de betrokkenheid bij KDC/PSZ, school, de
ontwikkeling(somgeving) van het kind.
Het programma van Opstapje en Opstap loopt gelijk met
een schooljaar. Gezinnen doen 2 schooljaren lang mee. De
cijfers uit de tabel hebben betrekking op alle deelnemende
gezinnen in Haarlemmermeer. Uit Haarlemmermeer-Noord
en Haarlemmermeer-Zuid namen in 2012 geen gezinnen
deel. Er is wel een behoefte aan opvoedondersteuning
waargenomen in Zwanenburg. Er zal in 2013 vanuit de
coördinatie meer ingezet worden op informatievoorziening
en werving in dat gebied. Vanaf september 2012 is het
aantal aanmeldingen vanuit de GGD en het plusloket voor
Opstapje toegenomen.
Wijk en gebied
Hoofddorp-West
Hoofddorp-Oost
Hoofddorp-Midden
Nieuw-Vennep
Aantai
gezinnen 1
kwartaal

18 gezinnen doen 1
jaar.
26 gezinnen doen
2 jaar.
e

Aantal
gezinnen
13
12
12
8
Aantal
gezinnen 2
kwartaal

e

e

••'AI iiii4Sffl

18 gezinnen doen 1
jaar.
26 gezinnen doen 2
jaar.

Aantal gezinnen 3
kwartaal
e

e

e

Totaal: 14 2 jaars,
allemaal Opstap.
In september weer
gestart met werving
nieuwe 1 jaars. Tot nu
toe 30 1 jaars gezinnen
op de lijst/waarvan 11 ook
al gestart. (5 Opstapje en
25 Opstap)
e

e

e

Aantal
gezinnen 4
kwartaal

Totaal 2012
e

31 1 jaars
gezinnen (6
Opstapje en 25
Opstap) en 14 2
jaars gezinnen (3
Opstapje en 11
Opstap)
(+ 8 gezinnen op
de wachtlijst voor
start in schooljaar
2013-2014)
e

e

Totaal doen er
45 gezinnen
mee op dit
moment, 31 1
jaars en 14 2
jaars, 9
Opstapje en 36
Opstap.
(+ 8 gezinnen
op de wachtlijst
voor start in
schooljaar
2013-2014)
e

e
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Voorlichtings /themabijeenkomsten in 2012
Datum

Locatie/gebied

doelgroep

opkomst

18-01-2012

Nieuwe Silo/Hoofddorp-Oost

10

25-01-2012
18-04-2012

Ontmoetingscentrum/NieuwVennep
Nieuwe Silo/Hoofddorp-Oost

Opstap(je),
OKI
Opstap(je),
OKI
Opstap(je),
OKI

23-05-2012

Nieuwe Silo/Hoofddorp-Oost

Opstap(je),
OKI

4

27-06-2012

't Kattegat/Hoofddorpmidden

Opstap(je)

25

4
5

^^^^^
Triple P/
ongehoorzaamheid
Triple P/
ongehoorzaamheid
Triple PI slaapproblemen
Triple P/strijd aan de
eettafel
Diploma-uitreiking

Omdat de opkomst bij de themabijeenkomsten gering was in de eerste 2 kwartalen van
2012 (periode voor de zomervakantie, schooljaar 2011 -2012), hebben we in het 4 kwartaal
een start gemaakt met het nadenken over een andere naam voor de bijeenkomsten, een
andere vorm van aanbieden, het samenvoegen van meer doelgroepen vanuit het Kinderwerk
en de Voor- en Vroegschoolse educatiegroepen van MeerWaarde, etc. In 2013 gaan nieuwe
bijeenkomsten in een nieuwe vorm aangeboden worden.
e

4.2.3 Home-Start
MeerWaarde voert sinds enkele jaren het programma Home-Start uit. Zij doet dit in
samenwerking met Humanitas. Home-Start wordt bij gezinnen thuis, door getrainde
vrijwilligers, uitgevoerd en is een programma voor opvoedingsondersteuning. Ervaren en
getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met
ten minste 1 kind van 6 jaar of jonger. De vragen van de gezinnen staan centraal.
Home-Start zorgt ervoor dat:
• alledaagse problemen niet uitgroeien tot ernstige of langdurige problemen;
• zelfvertrouwen van ouders vergroot wordt;
• sociale relaties van ouders versterkt worden;
• gezinnen aangemoedigd worden om efficiënt gebruik te maken van beschikbare
diensten, voorzieningen en regelingen.
In bijlage 2 is het jaarbericht van Home-Start Haarlemmermeer 2012 te vinden.

4.2.4 Opvoedcursussen
MeerWaarde geeft uitvoering aan de opvoedcursussen, opvoedspreekuren en de
voorlichting en themabijeenkomsten in samenwerking met de GGD. Dit doen zij vanuit de
volgende uitgangspunten:
* Het aanbod opvoedondersteuning is voor alle doelgroepen laagdrempelig, gemakkelijk
bereikbaar en niet stigmatiserend.
* Het aanbod is vraaggericht en sluit aan bij de vragen en behoeften van ouder(s) en
kind(eren).
* Het aanbod is gericht op empowerment en sluit aan bij de deskundigheid van ouder(s) en
22

kind(eren) en activeert hen om zelf naar oplossingen te zoeken.
In 2012 heeft MeerWaarde de volgende (opvoed)cursussen gegeven:
Cursus

Aantal keer
gegeven

Aantal
deelnemers

Resultaat

Sociale Vaardigheden 6 - 8 jaar

2x

6 + 8

Sociale Vaardigheden 8 - 1 0

3x waarvan 2x met GGD

7 + 7 + 8

Aanleren van sociale
vaardigheden.
Aanleren van sociale
vaardigheden.

4x waarvan 2x met GGD

8+8+5+7

Aanleren van sociale
vaardigheden.

lx

6

Voorkomen dat
kinderen op lange
termijn problemen
ontwikkelen.

Beter omgaan met pubers

2x waarvan 2x met GGD

8 en 6

Informatie en tips over
manieren waarop
ouders goed contact
met hun puber kunnen
bevorderen en ruzie
voorkomen.

Opvoeden en Zo!

l x met GGD

7

Vergroten opvoedingscompetenties

Tienercursus positief
opvoeden - Teens

1 x met Altra

10

De cursus Positief
Opvoeden is voor
ouders met kinderen in
de leeftiid van 12 tot 16
jaar met gedragsproblemen thuis, op
school of in de omgang
met leeftijdsgenoten.

Positief opvoeden

l x met GGD

12

Peuter in zicht

Is gegeven door de

Gedragsproblemen
herkennen en gewenst
gedrag stimuleren.
Aanleren van
opvoedvaardigheden.
aanleren van
vaardigheden die de
overgang naar de
brugklas bevorderen.
Aanleren van
vaardigheden om beter
voor jezelf op te komen
en om te gaan met
conflicten.

jaar
Sociale Vaardigheden 10-12
jaar
Kinderen van gescheiden
ouders

GGD.
Plezier op school

l x met GGD

7

Kom op voor jezelf

lx

8

Vaderschap tussen twee

5 bijeenkomsten

40 tussen 35 en 70

culturen
Jonge moedergroep

jaar
Niet doorgegaan.
Daarvoor in de plaats zijn
er informatieavonden
georganiseerd.

Zwanger in Nederland

Vergroten besef belang
betrokkenheid bij
opvoeding
Jonge moeders met
elkaar in contact
brengen en
ondersteuning bij de
nieuwe levenssituatie.

l x door diverse
organisaties. Vanuit
MeerWaarde door de
productcluster Integratie
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& Emancipatie.

*Bij de 2 aanbieding van de cursus 'Opvoeden en Zo!' was er geen enkele aanmelding.
GGD wil nu samen met MeerWaarde voorlichting aan ouders gaan geven betreffende
opvoeding.
e

Voor de Sociale vaardigheidstraining komen steeds meer aanmeldingen. Hiervan is er al 1
extra gestart in het 4 kwartaal. Redenen hiervoor zouden kunnen zijn:
• Ouders willen steeds meer het beste voor hun kinderen; erg betrokken en bezorgde
ouders die aanmelden
• Sova-trainingen zijn erg in opkomst, ook op scholen worden deze ingezet, ouders
raken hier meer bekend mee.
• Remedial teachers en Intern begeleiders raken steeds meer op de hoogte van ons
aanbod.
• Een aantal vaste verwijzers verwijst steeds meer door.
• Wanneer leerlingen opvallen op school worden ze steeds vaker doorverwezen naar
Sova.
• Toename van pestgedrag en slechte sfeer in klassen/schoolplein lijkt aan de orde.
• Niet alle scholen houden zich op een adequate manier aan een pestprotocol,
waardoor ouders verder gaan kijken.
• Veel aanmeldingen van kinderen met verdergaande (tweedelijns) problematiek!
Deze kinderen nemen over het algemeen niet deel aan de Sova-training, maar
worden doorverwezen naar andere organisaties . Er is binnen de regio weinig aanbod
voor de jongere kinderen betreffende deze problematiek.
e

4.2.5 Themabijeenkomsten/lezingen
Wat

Frequentie

Thema

Voorlichting Basisschool
Merlijn
Voorlichting Basisschool De
Zevensprong
Themabijeenkomsten OKI

lx

Triple P

lx
7x

Workshop Triple P ongehoordzaamheid i.s.m. GGD.
lx over ongehoorzaamheid. 2x
over Triple P.

Maatschappelijke opvang
Vluchtelingenwerk
Voorlichting Opstap(je)

2x
18x
4

Voorlichting Happy Kids
Informatie-avonden jonge
moeders
Themabijeenkomst in De
Nieuwe Silo
Themabijeenkomst in het
Ontmoetingscentrum
Nieuw-Vennep
Voorlichting Meerbabbels

2x
8x

Triple P - ongehoorzaamheid
Strijd aan de eettafel
Slaapproblemen
Zelfvertrouwen

lx

Triple P

lx

Triple P

lx

Thema: luister 's naar me
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Lezing Zelfvertrouwen
Themabijeenkomst in het PPunt i.s.m. Marhaba

lx
lx

Themabijeenkomst over
opvoedondersteuning bij
Mentaal Beheer
Deelname aan
verschillende ZAT op
basisscholen in
Haarlemmermeer-Noord

lx

4x

t.b.v. allochtone ouders met
schoolgaande kinderen (leeftijd
ouders was tussen de 45 en 55
jaar).

Informatie over aanbod
opvoedondersteuning MeerWaarde

4.2.6 Kinderwerk: roefeldag
Inleiding
In 2012 is er voor de achtste keer geroefeld in Haarlemmermeer.
MeerWaarde is vanaf de eerste Roefeldag betrokken geweest bij
de organisatie. Oorspronkelijk is het initiatief om in
Haarlemmermeer te gaan Roefelen genomen door het Centrum
voor Bedrijf en Samenleving Haarlemmermeer en de Rabobank.
MeerWaarde had vanuit het kinderwerk zitting in het Roefelcomité
om met name de contacten met de scholen te onderhouden.
Sinds het opgaan van de Centrum voor Bedrijf en Samenleving
binnen MeerWaarde, ligt de coördinatie van de Roefeldag bij
MeerWaarde.
Methodiek
Roefelen is een methodiek, gericht op burgerschapsvorming van kinderen. Roefelen draagt
bij aan de toekomstoriëntatie van kinderen en aan het realiseren van een kindvriendelijke
buurt. Tijdens een Roefeldag oriënteren kinderen zich, met steun van vrijwilligers, op de
samenleving in hun eigen buurt in allerlei bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Kinderen maken actief kennis met de wereld om hen heen, en kunnen actief aan de slag in
de Roefelplaatsen: de bedrijven en instellingen. De naam 'Roefeldag' komt van het
Belgische woord 'roefelen' dat snuffelen of ontdekken betekent. Op de Roefeldag
oriënteren kinderen zich op de wereld van volwassenen. Hoe werken ze, wat gebeurt er
achter de schermen in bedrijven en instellingen? En hoe werkt een grote keuken van een
verzorgingstehuis? Kinderen ontdekken op een actieve manier de wereld om hen heen.
Bedrijven en instellingen helpen kinderen de wereld van de volwassenen op een actieve
manier te ontdekken, in 'het echte leven'. Ze leren beroepen kennen, wat de overheid
allemaal doet, en welke hobby's en vrijetijdsorganisaties er zijn.
Roefeldag Haarlemmermeer
De Roefeldag Haarlemmermeer is klein begonnen. In het eerste jaar werd er geroefeld met
40 kinderen (van een school) uit Hoofddorp en ca. 12 bedrijven. Inmiddels is de Roefeldag
uitgegroeid naar deelname van ca. 500 kinderen en bijna 50 bedrijven en instellingen. De
Roefeldag wordt inmiddels in Hoofddorp en Nieuw-Vennep georganiseerd. In
Haarlemmermeer wordt met groepen acht van het basisonderwijs geroefeld zijn er
inmiddels tussen de 17 en 20 basisscholen uit Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Rijsenhout
betrokken bij de Roefeldag. In de laatste vergadering van het Roefelcomité is geconcludeerd
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dat het huidige aantal bedrijven dat mee doet aan de Roefeldag het maximum ongeveer
heeft bereikt tenzij er in Haarlemmermeer uitgebreid wordt naar andere kernen zoals
Rijsenhout, Lissrbroek en/of Badhoevedorp. Voorwaarde hiervoor is wel dat er dan ook inzet
vanuit deze kernen in het Roefelcomité noodzakelijk is.
Organisatie Roefeldag
Op dit moment is er een Roefelcomité in Haarlemmermeer dat verantwoordelijk is voor de
organisatie van een jaarlijkse Roefeldag in Haarlemmermeer. Er zijn twee deelnemers vanuit
de ondernemersorganisaties verantwoordelijk voor de werving en contacten met de
bedrijven. Het Kinderwerk van MeerWaarde is verantwoordelijk voor de werving en
contacten met scholen en de schoolmap. De overige leden zijn verantwoordelijk voor de
verdere organisatie en coördinatie. MeerWaarde is verantwoordelijk voor de ondersteuning
en inbedding van het Roefelcomité.
Terugblik Roefeldag 2012
Door de samenwerking met de MaS hebben er dit jaar ook veel instellingen meegedaan.
Niet alle scholen waren enthousiast over de activiteiten van de bedrijven. Sommige scholen
vonden het saai om alleen te luisteren. Het Roefelcomité blijft hulp aanbieden aan bedrijven
om tot een actief programma te komen. De contacten met de scholen verlopen vooral via
directies en coördinatoren. Dit zou meer via de leerkrachten van groep 8 moeten lopen. Het
maximum aantal scholieren per groep is 10.

4.2.7 Jongerenwerk: chillbus
Het inzetten van de bus heeft als doel: het in contact komen met jongeren en
overlastsituaties verminderen. Jongeren variëren nog wel eens van ontmoetingsplaats, met
de bus kan hier goed op in gespeeld worden. Daarnaast is er niet in alle gebieden in
Haarlemmermeer een plek waar jongeren naar toe (kunnen) gaan.
Uit het hoofddoel kunnen de volgende subdoelen gemaakt worden:
• Het zorgt voor een betere wisselwerking tussen jongeren en bewoners van alle
leeftijdsgroepen.
• Kleine criminaliteit wordt voorkomen of verminderd.
• Jongeren hebben een droge en warme hangplek en staan dus niet meer in de kou
buiten.
• Overlast kan worden voorkomen.
• Jongeren doen mee met verschillende activiteiten bij de bus of in één van de
jongerencentra.
• Jongeren krijgen informatie en advies over alcohol, drugs, scholing, werk of inkomen,
huisvesting, seksualiteit en vrijetijdsbesteding of worden indien nodig doorverwezen.
• Tieners en jongeren worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten binnen
MeerWaarde.
De bus is ingezet als: ontmoetingsplek, opvang, ondersteuner, informatiepunt, verwijzer,
preventie- en signaleringsmiddel.
Lisserbroek
Vanaf half december 2011 is de Chillbus in Lisserbroek ingezet. De jongeren waren erg
enthousiast dat de bus weer in Lisserbroek was. Gemiddeld kwamen er 8 jongeren naar de
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bus die niet alleen kwamen om te gamen, maar ook om hun verhaal kwijt te kunnen. Er
hebben geen doorverwijzingen plaats gevonden.
Toolenburg
Jarenlang is Toolenburg een belangrijke plaats voor de Chillbus geweest. De aanloop is altijd
groot geweest ook toen in Toolenburg nog geen hotspot was. De vriendengroepjes zijn erg
divers en mixten goed samen in de bus. Veel jongeren kwamen alleen om te gamen, maar
een klein groepje komt ook voor het echte contact met de jongerenwerkers. Er zijn een paar
jongens vrijwilliger geworden in De Lans. 1 Jongere hebben wij doorverwezen naar het
AJHV waar verschillende gesprekken mee geweest zijn in samenwerking met de
jongerenwerker. De jongerenwerkers hebben zich voornamelijk ingezet om de
omgangsvormen met elkaar te verbeteren en bij te sturen. Gemiddeld kwamen er 25
jongeren naar de bus in Toolenburg.
Braambos
De Chillbus is voor de laatste keer op 8 januari 2012 ingezet bij Braambos. Er zijn
verscheidene voorvallen met de bezoekersgroep geweest (spiegels stuk trappen van de bus,
achteruitkijkcamera proberen van de bus te stoten etc), waardoor in januari 2012 besloten is
de bus hier niet meer in te zetten.
De bus is toen ingezet op andere plekken in Haarlemmermeer waar op dat moment vraag
was o.a. in Zwanenburg. Gemiddeld kwamen er 22 jongeren naar de bus in Zwanenburg.
De bus die MeerWaarde inzet als mobiele jongerencentrum was aan vervanging toe. Uit
veiligheidsoverwegingen is in overleg met de gemeente besloten de bus vanaf begin maart
2012 niet meer te gebruiken.

4.2.8 MENES
Doelstelling: Het verstevigen van de dialoog tussen gemeente en jongeren. MENES werkt
Haarlemmermeerbreed. De rapportage heeft betrekking op de gehele Haarlemmermeer.
MENES timmert aan de weg in Haarlemmermeer en heeft zich inmiddels een goede positie
weten te bemachtigen.
Ongevraagde adviezen
Onderwerp
Zwembad Zuidrand activiteiten
en toestellen Jeugd
Onderzoek Studio 5
Basisschool Badhoevedorp

op initiatief van
Jongeren
Jongeren
Tieners

Behoefte
Inspraak in relatie tot
programmering en inrichting
Inspraak/inzicht behoefte
jongeren
Inspraak/advies geven over
thema's die tieners raken
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Gevraagde adviezen
Onderwerp

op initiatief van

Behoefte

Dorpshuis "Huiskamer-jeugd"
Badhoevedorp

Gemeente

Input jongeren in relatie tot
programmering en inrichting
Dorpshuis.

Skatepark

Gemeente

Input van jongeren in relatie tot
het skatepark in Floriande.

Klankbordgroep voor Dorpshuis
Badhoevedorp

Gemeente

Werven van jongeren die
aansluiten bij klankbordgroep
en/of peilen van de behoeftes
cq. inbrengen van de wensen
van jongeren.

CJG videobabbelbox

CJG

Model United Nations

Jongeren

Dialoog tussen Jongeren en
Sportplaza.

Sportplaza

Binding jongeren met het CJG
d.m.v. een project; vergroten
naamsbekendheid van CJG
onder jongeren.
Jongeren ondersteund met
wervingsacties
Input jongeren in relatie tot het
beleid van de drie zwembaden in
Haarlemmermeer: het Spectrum,
de Estafette en Sporthoeve.

Jongereninitiatieven
Onderwerp

op initiatief van

Jongerenradio

Jongeren (n.a.v.
klassengesprekken)
Jongere (via
Facebook)
Jongeren (via
Facebook)

Hondenpoepvlaggetjes
Autumn Invitations
Feest bij TBG plas
Meerbeatz

Niet afgeronde projecten
Onderwerp

Jongere (via
Facebook)
Jongere (via
Facebook)

Behoefte
Radio voor en door jongeren.
Bewustzijn voor
hondenpoepoverlast.
Feest voor 16-plussers.
Feest voor en door jongeren.
Grootschalig dancefeest in
Hoofddorp.

Meerlive voor Jongeren

op initiatief van
Jongere

Reden
Geen draagvlak onder de
jeugd.

Rockfeest in Nieuw-Vennep

Jongere

Tijdsnood: jongere i.v.m.
examens.

Zestien + Feest in Nieuw-Vennep

Jongere

Tijdsnood: jongere i.v.m.
examens.

Lichtshow en muziekevenement

Jongere

Workshops Hiphop/urban

Jongere

Geen initiatief van jongere.
Jongere liet niks meer van
zich horen.
Financiering kwam niet rond
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BMX in kader van buitenspeeldagen

MeerWaarde-collega

Activiteiten voor jeugdige vluchtelingen

MENES

en jongerenwerk is ermee
bezig.
Geen draagvlak onder de
jeugd.
Geen animo.

LVG jongeren

MENES

Geen animo.

MENES heeft behalve deboven opgesomde projecten zich met meer taken
beziggehouden
MENES heeft zich gedurende de zomer 2012 bezig gehouden met en veel tijd en
aandacht geïnvesteerd in het ontwikkelen van een goede structuur waarbij de
medewerkers optimaal kunnen functioneren.
Meer dan voorheen heeft MENES in de loop van het jaar 2012 door middel van
samenkomsten met gemeentelijke beleidsbepalers concrete afspraken gemaakt over
de werkwijze van met name het opstarten van een jongerenproject of adviesvraag
(gevraagd en ongevraagd).
De tendens is er dat steeds meer partijen MENES weten te vinden. Dat blijkt uit het
feit dat er niet alleen gevraagde adviezen vanuit de gemeente zijn gekomen maar ook
vanuit instellingen uit de gemeente Haarlemmermeer. Deze zijn ten eerste tot stand
gekomen doordat MENES zelf actiever dan in 2011 diverse partijen zelfstandig heeft
benaderd.
In een ideale wereld komen jongeren naar ons toe, bezoeken zij de website en
leveren ons allerlei tips die van algemeen maatschappelijk belang zijn. De praktijk is
echter weerbarstiger en kan MENES stellen dat van onze zijde een actieve houding
nodig is geweest om dit te realiseren. MENES heeft daarom veel contact met
jongeren gelegd door de straat op te gaan; en is erg actief in het signaleren van
knelpunten, onvrede et cetera.
Uit bovenstaande dergelijke contactmomenten zijn veel ongevraagde adviezen
voortgekomen.
Jongeren weten ons, net zoals gemeentelijke instellingen en organisaties, steeds
beter te vinden. MENES had verwacht dat in het jaar 2012 vooral gezaaid moest
worden en 2013 meer jongeren vanzelf zouden komen. Dit is echter al veelvuldig
gebeurd. Via Facebook zijn er bijvoorbeeld drie vragen gekomen, via
klassenbezoeken zijn er twee naar voren gekomen en het laatste initiatief is door een
jongerenorganisatie naar ons toe gebracht.
MENES heeft in de loop van het jaar geconstateerd dat het werk te bevatten is in
een bepaald stramien. Ondanks dat de soorten manieren van participatie zeer divers
zijn kan er wel gesteld worden dat er enkele algemene patronen zijn aan te duiden;
dat beschouwd kan worden als de werkwijze van MENES in relatie tot de uitvoering
van de drie soorten adviezen.
Gaandeweg het jaar is er meer structuur gekomen in de werkzaamheden van
MENES en is er in reactie op deze ontwikkeling een werkplan ontstaan. Dit plan zorgt
voor handvatten voor de huidige medewerkers maar biedt ook continuïteit voor
andere professionals binnen MeerWaarde die hiermee aan de slag willen/zullen gaan.
Een belangrijk middel is de MENES.NU website. Deze website was bij aanvang van
dit jaar niet erg effectief; de website was sterk verouderd en ietwat chaotisch. De
medewerkers van MENES hebben de website flink aangepast.
MENES maakt gebruik van haar netwerk van o.a. middelbare scholen, Artquake,
bedrijven, jongerenwerk MeerWaarde, Sportplaza, Pier K, MeerRadio, Jongeren
Informatie Punt (JIP) om zich te positioneren in de gemeente.
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Het is van belang hier aan toe te voegen dat MENES actief is geweest in het
onderhouden van de banden die zij hebben. Dit is van belang om MENES structureel
te kunnen inbedden in de gemeente Haarlemmermeer. Dit doet MENES door
partners op de hoogte te houden door middel van persoonlijk contact en sociale
media.
MENES is daarnaast opgenomen in het netwerk
van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG); om
het inbedden in professionele netwerken en
dynamiek tussen jong en oud rondom opvoeden
en puberteit op gang te brengen.
MENES is uitgenodigd door de WMO adviesraad
om de werkzaamheden van MENES nader toe te
lichten. Deze contacten zullen in de toekomst
opdrachten genereren.
Daarnaast heeft MENES goede contacten opgebouwd met scholen. Zowel met
basisscholen als met de middelbare scholen. Scholen zijn een belangrijke vindplek
voor jongeren voor ons geweest. Dit is in 2012 een grote winst geweest. Veel meer
scholen zijn met ons gaan samenwerken en hebben ons aan jongeren geholpen dan
in de jaren 2010 en 2011.
Social media blijft een belangrijk publiciteitsmiddel voor jongeren. Veel evenementen
worden tegenwoordig alleen nog maar via social media gepromoot. Bij social media
is het belangrijk om onder de aandacht te blijven. De facebook- en twitterpagina zijn
iedere week geüpdate en MENES communiceert meer dan voorheen de resultaten
c.q. terugkoppelingen van projectresultaten aan jongeren.
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4.3 Domein 3
4.3.1 Sociaal Cultureel Werk S e n i o r e n
Overstijgende activiteiten, dus door en voor de gehele Haarlemmermeer
Soort activiteit Aantal
Gemiddel Doelgroep
Resultaat
de
opkomst
Beursvloer

lx

Samen Doen
overleg en
deelnemers
bespreking,
opmaak krant,
begeleiding
vrijwilligers
Overleg GGD over
Platform
bewegen,
samenwerking
met Amstelring,
Sportservice,
GGD,
Seniorenraad
Zondagmiddag
podium
Haarlemmermeer

4x

Zomerprogramma

55+ beurs

n.v.t.

30
advertenties

alle profit en
non- profit
organisaties in
de H'meer

Matching tussen AM groep en scw senioren over
maken van levensboeken.

23 jaar en
ouder

(gratis) advertentieaanbod voor mensen die op zoek
zijn op gelijkwaardige basis iemand te vinden om
iets mee te ondernemen.
Vrijwilliger is intermediair.
Doel: activering en eenzaamheidsbestrijding.

Overleg met voorzitter platform GGD over nieuwe
invulling Sportplatform, samenvoeging met ander
platform, rol gemeente, frequentie.doel en inhoud
bijeenkomsten

lx

Iedere
zondag
een
voorstelling van
oktober
t/m april.
24x

leder jaar
in juli en
augustus.
28
activiteiten
l x per jaar

Gemiddelde
opkomst per
voorstelling
is 80
bezoekers.
In de
maanden
mei t/m
september
liggen de
voorstellinge
n stil. De
voorbereidin
gen voor het
najaarsseizo
en (okt./
december)
lopen dan
wel gewoon
door.
n.v.t.

55+

Van oktober t/m april wekelijks op zondag een
voorstelling. Per voorstelling gemiddeld 80
bezoekers.

55+ en
chronisch
zieken v.a. 23

528 inwoners hebben genoten van een
zomeractiviteit.

55+

1500 55 plussers hebben kennis kunnen nemen van
de activiteiten van MeerWaarde middels
voorlichting, actieve deelname aan workshop,
enquêtes en kledingruilbeurs.

ir.
Ruim 1500
bezoekers
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Organisatie 55+-beurs en andere evenementen
Het Sociaal Cultureel Werk voor Senioren heeft deelgenomen aan en een organisatierol
vervuld op de 55+-beurs op 29 september, De beurs heeft veel bezoekers getrokken. Niet
alleen het Raadhuis maar ook in het Cultuurgebouw, in Cinemeerse en op het Raadhuisplein
was van 10:00 tot 15:00 uur van alles te doen. Wethouder Steffe Bak deed mee aan de
workshop 'koken voor mannen', georganiseerd door MeerWaarde. De Linedance groep gaf
een demonstratie en de kledingbeurs van MeerWaarde in de tuin van Pier K was een
succes. Bij de informatiestand in het Raadhuis deden bezoekers mee aan de prijsvraag of
gingen in gesprek met medewerkers.

55+ Beurs
De 55+ Beurs op zaterdag 29 september in het Cultuurgebouw en aan
het Raadhuisplein was een groot succes. Ongeveer 1500 bezoekers
genoten van demonstraties, workshops, muziek en film. Tijdens de
beurs konden Haarlemmermeerders van 55 jaar en ouder zich laten
informeren op het gebied van zorg, wonen, gezondheid, voeding,
cultuur en sport.
Bron:
www.hetcultuurgebouwisvanonsallemaal.nl

4.3.2 Mensen met een beperking
Voor mensen met een beperking heeft MeerWaarde in 2012 Het Klupcafé en Metgezel
georganiseerd.
Klupcafé
De groep is bedoeld voor mensen die bij MEE of MeerWaarde bekend zijn en voor wie deze
groep zinvol is. De doelgroep is mensen met een lager IQ die uitbreiding van het sociale
netwerk nodig hebben en gebaat zijn met sociale vaardigheidsoefeningen. Het gemiddelde
aantal deelnemers in 2012 is 17. De groep is geliefd, dus deelnemers zijn alleen afwezig bij
ziekte of vakantie. Het is een gemengde groep met 12 mannen en 7 vrouwen. De leeftijd
varieert tussen de 25 en 65 jaar. Tijdens de avonden wordt tijd gestoken in het oefenen van
sociale vaardigheiden en aan activiteiten gericht op zelfredzaamheid. Doel van de avonden
zijn plezier hebben, praktische tips geven om sociaal vaardiger in het leven te staan en
mogelijkheden te laten zien met wat en op welke manier deelnemers extra invulling kunnen
geven aan hun vrije tijd. Het Klupcafé wordt lOx per jaar gehouden onder leiding van een
Maatschappelijk Werker met soms met een stagiair. In 2013 wordt er ook een
jongerenwerker betrokken bij deze activiteit.
Metgezel
41 vrijwilligers zijn in 2012 voor kortere of langere tijd actief geweest met het afleggen van
vriendschappelijke huisbezoeken aan alleenwonende ouderen (65+), chronisch zieken en aan
huis gebonden lichamelijk gehandicapten. Het eerste half jaar zorgden 4 coördinatoren voor
ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligersgroep en het screenen van nieuwe cliënten.
Het tweede halfjaar waren dat er 3. Humanitas leverde 2 vrijwillige coördinatoren en
MeerWaarde droeg bij met één betaalde coördinator. Er is behoefte aan een derde
Humanitas coördinator, waarnaar begin 2013 geworven zal gaan worden. De vrijwilligers
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bezochten 52 deelnemers (cliënten) met als doel het verlichten of verminderen van
eenzaamheid, mede als gevolg van sociaal isolement. De deelnemers uit de doelgroep
hebben zelf de wens te kennen gegeven om regelmatig bezoek te krijgen van een vrijwilliger
om het sociale isolement waarin ze verkeren te doorbreken. De deelnemers worden
verwezen door ouderenadviseurs van MeerWaarde en door MEE, Amstelring en
zorginstellingen voor ouderen. De vrijwilligers kwamen 3 keer bij elkaar voor intervisie en
deskundigheidsbevordering. Op 20 december was er ook een eindejaarsbijeenkomst.
Desgevraagd gaven de aanwezige vrijwilligers aan dat ze met voldoening dit werk doen en
dat ze merken dat hun bezoek gewaardeerd wordt door de deelnemer. Verder bleken de
meeste aanwezigen het er over eens zijn dat de deelnemers over het algemeen (nog) niet
over de bereidheid of het vermogen beschikken om zelf iets aan hun levensomstandigheden in positieve zin te kunnen veranderen. Resultaten zijn hooguit op langere termijn en
met kleine stappen te bereiken. De vrijwilligers hebben dan ook mede de opdracht om waar
mogelijk de zelfredzaamheid en eigen initiatief bij de deelnemers te stimuleren en te
bevorderen. Vriendschappelijk huisbezoek onder de naam Metgezel is in 2005 gezamenlijk
opgezet door Humanitas Haarlemmermeer en MeerWaarde. Ook dit jaar is er samengewerkt om deze vorm van individuele ondersteuning aan mensen, die dat (tijdelijk) nodig
hebben. De samenwerking vindt formeel zijn beslag in een paritair samengestelde
stuurgroep. Deze stuurgroep kwam in het afgelopen jaar 3 keer bijeen voor overleg. Eind van
het jaar zijn de samenwerkingsafspraken voor 2013 vernieuwd en bekrachtigd in een
convenant.
Klanttevredenheidsonderzoek
In 2012 is gestart met een klanttevredenheidsonderzoek bij 9 deelnemers. Zij hebben
hiervoor een vragenlijst ingevuld. In 2013 zal het onderzoek verder worden uitgebreid.
Samengevat blijken alle respondenten content te zijn met de aandacht die ze krijgen van de
vrijwilliger, maar liefst 40% van hen geeft aan dat men hierdoor uit eigen beweging meer
sociale contacten heeft verkregen en dat de aard van die contacten diepgaander is
geworden. Hetzelfde geldt voor de toename van dagelijkse bezigheden en zelf ondernomen
activiteiten sinds de komst van de vrijwilliger.
HBO-studenten van de HVA lopen stage als vrijwilliger voor Metgezel
27 Eerstejaars studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie en 4 tweedejaars
studenten van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening liepen in het afgelopen
jaar stage bij Metgezel. Halverwege het jaar sloten 16 TP-studenten hun propedeuse af,
waarna in oktober 11 nieuwe TP studenten en 4 MWD-studenten zich voor hun stage
aanmeldden bij Metgezel. De meesten van hen gaan op bezoek bij cliënten die permanent
woonachtig zijn in de instellingen SEIN, Ons Tweede Thuis en Horizon/Westerkim.
De TP-studenten worden hierin begeleid door een betaalde coördinator vanuit
MeerWaarde. De resultaten zijn, op een enkele uitzondering na, positief te noemen. Vaak
vragen cliënten die bezocht zijn weer een student-vrijwilliger uit de volgende lichting. De
studenten leren hun cliënten ondermeer het bedienen van een mobiele telefoon, het
communiceren met en via de computer en het versterken van hun sociale vaardigheid. Ook
is er tijd voor recreatie in de vorm van een spelletje doen of samen wandelen, winkelen en
koffie drinken op een terras.
Kortom: Metgezel en de studenten doen er hun voordeel mee. De student kan zijn
theoretische kennis toetsen aan de praktijk en Metgezel kan zijn doelstelling van
eenzaamheidsverlichting op een bijzondere wijze tot stand brengen.
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4.3.3 Ouderenadvies: cursussen
De cursus Geef uw leven een beetje meer GLANS' is speciaal
ontwikkeld voor vrouwen boven de 55 jaar. Met deze cursus
bieden we ondersteuning in het zoeken naar nieuwe
mogelijkheden om vrije tijd prettiger in te vullen en in het aanleren
van vaardigheden om zelf actief bij te dragen aan de glans van het
leven.
1

Naam cursus

Aantal cursussen

Totaal aantal deelnemers

Geef uw leven een
beetje GLANS
Zomerprogramma
Voorlichting over 'ik
wil slapen' i.s.m.
Prezens
Zomerprogramma
Voorlichting over
'de kunst van het
ouder worden'
i.s.m. Prezens

2x

10 + 8

lx

11

lx

11

4.3.4 Ondersteuning Belangengroep gehandicapten
Bij de ondersteuning van de belangengroep gehandicapten (BGH) coördineert MeerWaarde
de werkzaamheden die voor deze groep van belang zijn. Het gaat hier om mensen met een
lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte.
De coördinator verrichtte in 2012 vanuit MeerWaarde de volgende werkzaamheden:
• Informeren en adviseren van individuele gehandicapten.
• Voorbereiden van bestuursvergaderingen, notuleren en het uitvoeren van
werkzaamheden voortvloeiend uit de bestuursvergaderingen.
• Informeren van bestuursleden over lopende zaken.
• Informeren van bestuursleden over inhoud van beleidsterreinen die voor de
doelgroep van belang zijn.
• Het verbeteren van de structuur (van het bestuur) van de BGH.
• Redigeren van de nieuwsbrief.
• Opstellen c.q. redigeren van alle brieven en stukken die de BGH verstuurt.
• Onderhouden van contacten met diverse medewerkers van de gemeente.
• Onderhouden van contacten met diverse collega-organisaties.
• Ondersteunen, toerusten en informeren van 16 vrijwilligers van de BGH. Algemeen:
door het schrijven van een maandelijkse interne nieuwsbrief. Individueel: door o.a.
benodigde informatie te zoeken en te delen.
• Deelnemen aan diverse participatieraden.
• Fungeren als intermediair tussen vrijwilligers en instanties.
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4.4

Domein 4

4.4.1 MPG (Multiprobleemgezinnen)
In 2012 is in samenspraak met de gemeente besloten dat de beschikbare uren voor
Multiprobleemgezinnen, wegens het ontbreken van casussen, op zouden gaan in het
Frontlijnteam.

4.4.2 Formulierenbrigade
Bij het invullen van formulieren worden cliënten ondersteund door de vrijwilligers van de
Formulierenbrigade. In 2012 bestond de Formulieren Brigade uit 11 vrijwilligers (2011:11).
De afspraken vonden wekelijks plaats op maandag- en vrijdagmiddag en tweewekelijks op
de woensdagmiddag. De vrijwilligers ondersteunen in duo's onze cliënten bij het invullen
van ingewikkelde formulieren. Voor een afspraak wordt 45 minuten gereserveerd. 2 Keer per
jaar vindt er een bijeenkomst plaats waarin de vrijwilligers door een sociaal raadsman
worden bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen. Er worden ook ervaringen en knelpunten
uitgewisseld en besproken. Tevens hebben 4 vrijwilligers een instructie gekregen over het
doen van een belastingaangifte. Met de belastingaangifte hebben we in 2012 124 cliënten
kunnen helpen vanuit de Formulierenbrigade.
In 2012 werden in totaal 583 cliënten via de Formulierenbrigade geholpen (in 2011: 541). De
tabel geeft de verdeling per hulpvraag aan en de vergelijking met 2011.

Aard werkzaamheden
Kwijtschelding Gouwse Rijnlanden
Kwijtschelding gemeentelijke heffingen
Aanvraag huurtoeslag
Aanvraag Zorgtoeslag
Aaanvraag schuldhulp/budgetbeheer
Aanvraag bijzondere bijstand
Belastingaangifte/heffingskortingen
Aanvraag Kinderopvangtoeslag
Aanvraag kindgebondenbudget
Aanvraag WWB
Aanvraag WW
Aanvraag betalingsregeling/kwijtschelding rijksbelastingen
Schadeformulier
Kinderbijslag
Pensioen
Aanvraag registratie woningnet
Aanvraag urgentie
Aaanvraag verlenging verblijfsdocument
Aanvraag AnW uitkering
Aanvraag krediet kredietbank Noord-West
aanvraag toevoeging rechtsbijstand/peiljaarverlegging

Totaal
2012

snmm
86
109
29
19
17
74
124
7
1
27
14
20
1
2
1
3
4
10
0
5
8

141
115
48
20
14
56
36
7
11
7
7
29
1
2
8
4
5
9
1
4
5
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DIGID
Aanvraag WIA/TW
Aanvraag indicatie CIZ
Aanvraag/wijziging AOW
Aanvraag (tegemoetkoming) studiefinanciering
Declaratieformulier ziektenkosten
Aanvraag PGB
Deskundigenoordeel

9
4
1
2

1
1
1
1

3
1
1
1
583

5
2

541

4.4.3 EHBA/LHBA
Mensen die het lastig vinden om de administratie bij te houden en daardoor in de problemen
dreigen te komen of mensen die de grip op de papierwinkel zijn kwijtgeraakt kunnen
ondersteund worden door de vrijwilligers van de EHBA. In totaal zijn er in 2012 65
vrijwilligers betrokken geweest. Bij de EHBA en LHBA signaleren we
Er is een groeiende vraag naar hulp bij administratie in Haarlemmermeer. De verwachting is
dat deze in 2013 nog meer zal toenemen.
Onderstaande tabel geeft het aantal aanmeldingen per regio weer over 2011 en 2012.
Aanmeldingen per regio's per kwartalen
Regio's
Nw Vennep
Badhoevedorp
Zwanenburg
Rijsenhout
Vijfhuizen
Ussef broek
Abbenes
Beinsdorp
Lijnden
Oudemeer
Aalsmeer derbn
Buitenkaag

Cliënten
totaai
61
32
29
26
9
9
4
3
2

2

1
1
179

2011 kw 1 2011 kw 2 2011 kw 3
1
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
5

7
4
3
0
1
3
0
1
1
0
0
0
20

4
4
4
3
1
0
0
0
0
0
0
0
16

2011 kw 4
4
1
3
2
0
2
0
0
0
0
0
0
12

2012 kw 1
8
7

e

4

0

0
0
0
0
0
0
0
25

2012 kw 2

2012 kw 3

2012 kw 4

10
3
4
4
1
1
0
0
0

10
4
2
1
2
0

6
5
3
3
4
1
0
0
0
1

o
o

0
23

2

1
0
0
0
0
22

0

1
24

De meeste verwijzingen komen via MeerWaarde. Op de tweede plaats komt de Gemeente
Haarlemmermeer en op de derde plaats MEE.
De doelgroep is uitgesplitst naar leeftijd, leefomstandigheden, psychische gesteldheid en
fysieke gesteldheid. De cirkeldiagrammen geven de parameters weer.
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Doelgroepen leeftijd 2012.

Doelgroepen Leefomstandigheden 2012.
554.

•ouderen

•Alleenstaand

i% 2 «

•Alleen + kinderen
•middelbaar

•gehuwd

• jongeren

•samenwonend
• Samenwonend +
kinderen
• gehuwd + kin deren

Oud=>67

Doelgroepen Fysieke
gesteldheid
2012.

Doelgroepen Psychische gesteldheid 2012.
I Gaen svrnptomen

I Tijdelijk Repeverfes

23-

• G e ê n / n i e t bskand

Licht Rcgicverliei

MoSMlitcil

l V s t i g R.£gifivsr!iss

IPsychDEBiiBal

Er zijn 4 hulpverleningsniveaus te onderscheiden: basis (invullen formulier), eenvoudig
(maximaal 3 ontmoetingen), intensief (meer dan 3 contacten < 1 jaar) en complex
(multiproblem, 1 jaar). Onderstaande cirkeldiagram geeft de verhouding tussen de niveaus
weer.
"Niveaus" hulpverleningverlening
8%

2012.

2%

• Basis
•

Eenvoudig

•

Intensief

•

Complex

56%
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Bijlage 1 Jaarverslag en jaarrapport Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling
T: 023 569 88 83
E-mail: buürtbemiddeling@meerwaarde,nl
www.meerwaarde.nl/buurtbemiddeling

Rapportage 2012
HAARLEMMERMEER
Sinds 2005 wordt Buurtbemiddeling aangeboden aan alle inwoners van Haarlemmermeer
die eigenaar bewoner of huurder zijn.
Het voornaamste doel van Buurtbemiddeling is om een bijdrage te leveren aan de
leefbaarheid en sociale cohesie. Belangrijk bij aanmeldingen is dat partijen nog met elkaar
wensen te praten en de oplossing vanuit de mensen zelf komt.
Door de enorme inzet van alle bemiddelaars is er een flinke bijdrage geleverd aan de
leefbaarheid in de Haarlemmermeer.
Sociale cohesie is van groot belang voor een goed functionerende samenleving.
Samenwerkingsovereenkomst en bijbehorende 'Convenant Gegevensuitwisseling'
Het project wordt gesubsidieerd door de Gemeente Haarlemmermeer en Woningcorporatie
Ymere, welke samen met Politie ook verwijzer voor Buurtbemiddeling is.
Om de samenwerking en gegevensuitwisseling goed te regelen, is 10 oktober 2012 op het
Raadhuis de nieuwe Samenwerkingovereenkomst/ Convenant door Burgemeester
Weterings (namens Gemeente Haarlemmermeer), Regiodirecteur de Ruyter (namens
Woningcorporatie Ymere), Districtchef Marchand (namens Regiopolitie Kennemerland) en
Directeur Kienhuis ( namens stichting Meerwaarde) voor onbepaalde tijd ondertekend.
De ondertekening had een feestelijk tintje, waarbij de lokale pers was uitgenodigd om zo
wederom Buurtbemiddeling bij de inwoners van de Haarlemmermeer onder de aandacht te
brengen.
Coördinator
De coördinator is 24 uur per week beschikbaar en vanaf 1 april bereikbaar op maandag,
dinsdag en woensdag. ( de donderdag is hiermee vervallen)
Op dagen dat zij niet aanwezig is, is buurtbemiddeling bereikbaar via haar collega's
(coördinator voor andere gemeenten en projectmedewerker) en/of kan een bericht worden
doorgegeven via de receptie van MeerWaarde of per e-mail.
De belangrijkste taken van de coördinator zijn:
• aannemen en beoordelen van meldingen
• zorgen dat de vrijwilligers goed hun werk als bemiddelaar kunnen uitvoeren en
daartoe voldoende geoutilleerd zijn
• werving van vrijwilligers en organiseren van scholingsactiviteiten
• koppelen van vrijwilligers aan buren die bemiddeld moeten worden
• coachen van de vrijwilligers
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•

informeren van bewoners en bewaken, zo nodig bijsturen van de kwaliteit van het
project
• ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van verwijzers
• PR activiteiten
Er wordt veel tijd besteed aan communicatie met de verschillende betrokken partijen. Deze
vindt veelal dagelijks via e-mail of telefoon plaats. Dit werkt snel en efficiënt. Daarnaast blijft
het persoonlijk contact in de diverse overlegvormen belangrijk.
Bemiddelaars
Het team bemiddelaars is per maart versterkt met 7 enthousiaste vrijwilligers, die allen na
de basistraining hun certificaat hebben behaald.
Op 30 december bestaat het team uit 25 bemiddelaars. De samenstelling van het team is 17
dames en 7 heren.
Om een goede afspiegeling van de samenleving te krijgen is het belangrijk dat bemiddelaars
uit verschillende dorpen aanwezig zijn.
De bemiddelaars wonen in de volgende kernen:
Nieuw Vennep
11
Hoofddorp
8
Badhoevedorp
3
Sassenheim
1 (verhuisd vanuit Nieuw Vennep)
Zwanenburg
1
Vijfhuizen
1
Op dit moment is het team goed op sterkte.
Trainingen
In februari hebben de laatste twee trainingen "coaching bij burenruzies" voor ervaren
bemiddelaars plaats gevonden, om nog beter in staat te zijn complexe burenruzies het hoofd
te bieden. In maart hebben in totaal 7 nieuwe enthousiaste aspiranten de basistraining
gevolgd en hun certificaat behaald. De basis opleiding bestaat uit 6 dagdelen en is erkend
door het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid ( CCV).
In september heeft er een "terugkomdag" voor deze aspiranten plaats gevonden. Doel van
deze dag was om de eerste ervaringen te delen, vragen te kunnen beantwoorden en de
puntjes op de i te zetten qua methodiek en samenwerking.( deze "terugkomdag" was onder
begeleiding van de trainer van de basisopleiding)
Omdat we regelmatig constateren dat de 2 partij niet van Buurtbemiddeling gebruik wil
maken, hebben we voor alle bemiddelaars een verdiepingstraining aangeboden.
In september, oktober en december heeft deze training plaats gevonden met als doel het
overhalen van de 2 partij voor een gespreM "topsport voor bemiddelaars").
De coördinator neemt ook aan verdiepingstrainingen deel en alle trainingen zijn erkend door
het CCV.
e

e

Bemiddelaars / Intervisie / Deskundigheidsbevordering
Het team bemiddelaars is dit jaar vijf maal bij elkaar geweest met als doel intervisie,
versterken van teamgevoel, ervaringen en kennis uit te wisselen.
Bij het voorlaatste teamoverleg is een verwijzer aanwezig geweest om zo met de
bemiddelaars ervaringen te kunnen delen. Voor iedereen was dit een zeer interessante en
leuke ervaring.
Verwijzersoverleg
Het verwijzers overleg heeft in juni en december plaats gevonden. Het overleg wordt als
zinvol en constructief ervaren en de frequentie is voldoende .
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Het doel van dit overleg is te zorgen voor een breed draagvlak in de organisaties en het
stimuleren van verwijzing. Daarnaast vindt evaluatie plaats van de verwezen meldingen en is
er overleg over specifieke gevallen. Het verwijzersoverleg zorgt voor een goed contact
tussen de partijen onderling. Het is voor verwijzers belangrijk om goed geïnformeerd te zijn
en te blijven over de methodiek en werkwijze. Het vroegtijdig inzetten van buurtbemiddeling
is belangrijk voor het zorgen van goede resultaten.

Meldingen
Voor 2012 is door de samenwerkende partijen een streefgetal van 125 meldingen
overeengekomen.
Tot 30 december 2012 zijn er 97 meldingen binnen gekomen met een oplossingspercentage
van 70%. Er zijn 3 zaken heropend welke zijn opgelost d.m.v. warme doorverwijzing, info en
advies door bemiddelaars en een bemiddelingsgesprek.
Er zijn 3 meldingen welke nog in behandeling zijn.
Het grootste aandeel in klachten is geluidsoverlast van directe buren. Daarnaast komt tuin/grondgeschillen en bedreiging/intimidatie/lastig vallen veel voor.
Buurtbemiddeling merkt dat aanmelding van complexe zaken nog steeds in aantal groeit.
Ook is gebleken dat bewoners na contact te hebben gehad met buurtbemiddeling niet willen
overgaan tot bemiddeling, de coördinator geeft dan waar nodig advies waarna de bewoners
toch zelf verder kunnen zonder in conflict te raken met hun buren.
PR
De volgende activiteiten zijn in 2012 ondernomen:
Diverse persberichten in Hoofddorpse Courant
Diverse persberichten InforMeer
Artikelen Haarlems Dagblad (editie Haarlemmermeer)
Folders verspreid via verwijzende organisaties
Inschrijving bij de Vrijwilligerscentrale
Informatie in dagbladen vanuit het CCV
55+ beurs, waarbij 5 bemiddelaars Buurtbemiddeling onder de aandacht hebben
gebracht
Presentatie voor alle disciplines binnen MeerWaarde
Presentatie Home team Badhoevedorp
Activiteiten organiseren samen met de gemeente en de politie om intern meer
bekendheid te geven aan buurtbemiddeling
• Verwijzers overleg met vertegenwoordigers uit samenwerkende partijen
Regionaal overleg
Sinds begin 2008 is er vanuit het CCV besloten om niet alleen landelijk overleggen te
houden, maar tevens de toevoeging van regionale overleggen te bewerkstelligen.
De coördinator van Buurtbemiddeling Haarlemmermeer neemt deel aan het regio-overleg
waaraan 11 coördinatoren/ projectleiders uit de regio deelnemen ( deze regio's bestaan uit:
Alkmaar,Amstelveen, Amsterdam, Bergen, Egmond, Groet, Haarlem, Haarlemmermeer,
Heemstede, Heerhugowaard, Hilversum, Huizen, Purmerend, Uithoorn, Velsen,
Wijdemeren, Zaanstad en Zandvoort).
Coördinatoren/ projectleiders verzamelen input voor het landelijk overleg en twee
vertegenwoordigers brengen deze informatie in bij het landelijk overleg.
Het regionaal overleg vindt 4 x per jaar plaats. Alle partijen tonen hun inzet en betrokkenheid
en in samenwerking met elkaar worden veel bruggen geslagen. Er wordt gebruik gemaakt
van eikaars capaciteit en kennis in de vorm van o.a. :
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elkaar op de hoogte houden van diverse trainingsinstituten (trainers) voor
deskundigheidsbevordering van de bemiddelaars
elkaar informatieverstrekking aanleveren met betrekking tot geplaatste artikelen in de
landelijke bladen (kranten, tijdschriften etc.)
het bespreken van onderwerpen die betrekking hebben op de landelijke procedures
en ontwikkeling en deze doorgeven aan het CCV

Algemeen / Tendensen
Over het algemeen kun je zeggen dat buurtbemiddeling goed ingeburgerd is, zowel bij de
burgers als bij de verwijzers.
Vooral persoonlijk contact met en informatieverstrekking aan verwijzers resulteren in meer
kennis over de inzet van buurtbemiddeling met als gevolg meer geschikte meldingen.
Bewoners nemen steeds vaker zelf contact op met buurtbemiddeling na door een verwijzer
te zijn geattendeerd op buurtbemiddeling.
Tijdens het verwijzersoverleg en instructie- bijeenkomsten wordt consequent aandacht
besteed aan de criteria van aanmelding. Er worden duidelijke afspraken met elkaar gemaakt
en waar nodig verbeteringen aangebracht zodat de samenwerking zo optimaal mogelijk op
elkaar wordt afgestemd. Buurtbemiddeling is de eerste schakel bij klachtenprocedure als het
om burenconflicten gaat.
Op 31 december 2012 zijn er landelijk 157 projecten Buurtbemiddeling in 174 gemeenten.
Een groei van 5 projecten en 12 gemeenten.

Vooruitzichten / verwachtingen 2013
Buurtbemiddeling is een professionele organisatie in een goed functionerend netwerk met
politie, woningcorporaties, gemeente en welzijnsorganisatie. Door buurtbemiddeling
vroegtijdig in te zetten, is de meeste kans van slagen en wordt veel tijd uit handen genomen
van de verwijzende partners.
Meldingen
In 2013 zal weer veel aandacht worden besteed aan netwerken, persoonlijke contacten en
informatieverstrekking aan verwijzende organisaties.
Dit om buurtbemiddeling nog meer onder de aandacht te brengen.
Bemiddelaars/deskundigheidsbevordering
In 2013 zal ook weer aandacht worden besteed aan deskundigheidsbevordering van de
bemiddelaars. Dit betekent dat de coördinator weer op regelmatige basis een evaluatie met
bemiddelaars persoonlijk heeft. Bij de teambijeenkomsten zal waar mogelijk, weer
professionele trainers/gasten ingevlogen worden om verdieping aan het overleg te geven.
In het voorjaar van 2013 wordt weer een verdiepingstraining georganiseerd voor ervaren
bemiddelaars.
PR / informatievoorziening
De volgende activiteiten, zowel voor de korte als lange termijn staan op de agenda:
• Persberichten en artikeltjes via kranten, wijkkranten en berichtgeving via gemeente
en woningcorporatie;
• Interne berichtgeving bij verwijzende organisaties;
• Instructiebijeenkomsten waar nodig en gewenst;
• Presentaties voor wijkraden/ bewonersbijeenkomsten;
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Informatiebijeenkomsten bij andere organisaties waaruit verwezen kan worden;
Op de site van Ymere graag telefoonnummer Buurtbemiddeling MeerWaarde
vermelden (023-5698883, op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 14:00 uur)
Op de site van de gemeente is nog steeds geen link naar buurtbemiddeling te vinden

Buurtbemiddeling MeerWaarde heeft een eigen pagina op de site van MeerWaarde met een
direct E-mail adres: buurtbemiddelinq@meerwaarde.nl
Certificering
De methodiek Buurtbemiddeling wordt gefaciliteerd en beheerd door het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
Het CCV houdt de landelijke ontwikkelingen van alle projecten Buurtbemiddeling bij.
Buurtbemiddeling Haarlemmermeer heeft voor de kwaliteitstoets vanuit het CCV een
certificaat ontvangen.
Twee jaar na erkenning vindt een verkorte toets vanuit het CCV plaats.
Dit zal naar verwachting eind 2013 plaats vinden.

"Ruzie maken is niet zo moeilijk,
ruzie voorkomen dat is de kunst"
Nelleke van Wonderen,
Coördinator huurbemiddeling
Haarlemmermeer, februari 2013
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Buurtbemiddeling
O V E R Z I C H T MELDINGEN

Regio:

Haarlemmermeer

Vanaf:

01-01-2012

Tot en met:

31-12-2012

Aantal meldingen:

97

Aantal opgelost:

66

Percentueel:

70%

Totaal aantal bemiddelaars:

25

Eindresultaten

97

100%

Aard v a n de klacht

97

100%

Opgelost Informatie en advies gegeven

25

26%

Overiqe

1

1%

Opgelost na intakegesprekken

25

26%

Geluidsoverlast apparatuur/audlo

7

7%

Opgelost na bemiddelingsgesprek

10

10%

Geluidsoverlast personen

27

28%

Opgelost Verhulzen

0

0%

Overlast dieren

7

7%

Geen oplossing

0

0%

Pesten/treiteren

3

3%

Opgelost Warme doorverwijzing

6

6%

Tuin/grondgeschll

20

21%

Ongeschikt voor bemiddelinq

1

1%

Overlast kinderen

2

2%

In behandeling

3

3%

Bedreiging/intlmidatie/lastlg vallen

17

18%

In de wacht

0

0%

Rommel/troep

0

0%

Eerste partij weigert bemiddeling

4

4%

Stankoverlast

6

6%

20

21%

Parkeerproblemen

4

4%

Terugverwezen

1

1%

Vernielingen

1

1%

Overige

2

2%

Schelden/Verbaal geweld

2

2%

100%

Verhouding h u u r / k o o p

97

100%

2%

Huurwoningen corporatie

58

60

1

1

29

30

9

9

Tweede partij weigert bemiddelinq

Verwijzer
Gemeente

97
2

Woningcorporatie

30

31%

Huurwoningen particulier

Politie

36

37%

Koopwoningen

Op eigen Initiatief

24

25%

Onbekend

Welzijnsorganisaties

0

0%

Maatschappelijke dienstverlening

2

2%

Overiqe organisaties

3

3%

Schelden/Verbaal geweld

Discriminatie

Vernielingen

Parkeerproblemen

Stankoverlast

Rommel/troep

Bedreiging/intimidatie/lastig vallen

Overlast kinderen

Tuin/grondgeschil

Pesten/treiteren

Overlast dieren

Geluidsoverlast personen

Geluidsoverlast apparatuur/audio

Overige

0 1 Zwanenburg

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

02 Badhoevedorp

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

03 Vijfhuizen

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

3

04 Lijnden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Boesingherliede

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Nieuwe Meer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Nieuwe Brug

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Hoofddorp West

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

09 Hoofddorp Zuid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Hoofddorp Oost

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

1

1

0

0

8

11 Hoofddorp Noord

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

12 Graan voorVisch

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

4

13 Hoofddorp Pax

0

0

0

0

1

0

1

0

2

1

0

1

0

1

7

14 Hoofddorp Toolenburg

1

2

0

0

1

0

1

0

1

4

2

0

12

Specificatie
Aard v a n de klacht
aantallen

0

0

15 Hoofddorp Bornholm

0

0

0

0

1

0

1

0

2

0

2

0

1

0

7

16 Vrijschot Noord

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Hoofddorp Overbos

0

0

0

0

1

0

3

1

1

0

0

5

0

0

11

18 Hoofddorp Floriande

0

0

0

0

0

0

3

0

1

1

1

2

1

0

9

19 Nieuw Vennep

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

8

0

0

13

20 Getsewoud

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

2

1

0

6

21 Oude Meer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Aalsmeerderbrug

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Rozenburg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Rijsenhout

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

25 Burgerveen

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

26 Leimuiderbrug

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Weteringbrug

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Abbenes

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

3

29 Buitenkaag

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Vredenburg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Lisserbroek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

32 Beinsdorp

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

2

0

2

0

0

0

0

0

2
0

0

0

33 Zwaanshoek

0

0

0

0

0

0

0

34 Cruquius

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL

2

0

1

4

6

0

17

2

20

3

7

27

7

1 97

Fig. 1-Klachten per .vijk
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Overige
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Vernielingen
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21K

Stankoverlast
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Inde wacht

Rommel/troep

In behandeling
Ongeschiktvoor bemiddeling

Bedreiging/intimidatie/lastig vallen

Overlast kinderen

IK

Opgelost Warme doorverwijzing

Tuin/grondgeschil

6%

Geen oplossing

OK

Opgelost Verhuizen

OK

Pesten/treiteren

Overlast dieren

Opgelost na bemiddelingsgesprek
Opgelost na intakegesprekken
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Jaarrapport

HOME

®

START
Thuis in gezinnen

Home-Start Haarlemmermeer
Inleiding
Dit jaarrapport van Home-Start Haarlemmermeer is een verantwoording van de resultaten van 2012.
Het geeft achtergrondinformatie over de gezinnen die gebruik gemaakt hebben van Home-Start en de
vrijwilligers die daarbij betrokken zijn.

Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.

Home-Start in uw gemeente(n)
Resultaten 2012
De gezinnen
De vrijwilligers
Conclusies en aandachtspunten

0 1 . Home-Start in u w g e m e e n t e ( n )
Home-Start zit sinds augustus 2008 in het aanbod
Opvoedingsondersteuning van de gemeente
Haarlemmermeer. Het wordt uitgevoerd
door MeerWaarde &. Humanitas. Het programma is in
2012 doorgegroeid naar 62 gezinnen die ondersteund
zijn door 49 vrijwilligers.
Home-Start maakt deel uit van het Centrum Jeugd en
Gezin (C]G). De samenwerking binnen het CJG loopt,
mede dankzij de netwerk-lunches in Hoofddorp,
goed. Verwijzers weten Home-Start goed te vinden
en de doorverwezen gezinnen passen doorgaans goed
bij wat het progamma kan bieden. 10% van de
aangemelde gezinnen wist Home-Start op eigen
initiatief te vinden.
De volgende beschrijvingen van moeders geven goed
weer hoe Home-Start werkt: "Zij liet me de weg zien en
dan kon ik zelf kiezen hoe ik dat ging doen", en "Je kan
de hengel geven of je geeft de vis; de vrijwilligster
heeft mij de hengel gegeven."

0 2 . Resultaten 2 0 1 2
Resultaten
2008 2009 2010 2011 2012
Resultaat afspraak

40

55

55

Doorlopende gezinnen van
vorig jaar

17

25

27

34

42

36

39

22

50

50

62

Nieuw aangemelde
gezinnen
Gezinnen
m e t HS o n d e r s t e u n i n g

1

Aantal afgesloten gezinnen

5

25

23

31

Gemiddelde duur van
ondersteuning per maand

1

8

9

12

Home-Start Jaarverslag 2012

Toelichting op de resultaten 2 0 1 2
We hebben dit jaar met 72 gezinnen kennisgemaakt.
Tijdens of na de kennismaking hebben 6 gezinnen
aangegeven dat zij toch geen gebruik wilden maken van
Home-Start. Zij zochten andere hulp, hadden er niet de
rust of tijd voor, of wilden niet 'weer iemand in huis'.
Voor 4 gezinnen hadden wij eind 2012 nog geen geschikte
vrijwilliger. Wij hebben dit jaar 31 ondersteuningen af
kunnen sluiten. De gemiddelde duur van de ondersteuning
is gestegen naar 12 maanden. Dit is ook het landelijk
gemiddelde.
Hoe komen ouders bij Home-Start?
Onze grootste verwijzer is de GGD zowel het
Consultatiebureau als Stevig Ouderschap. Andere
verwijzers zijn o.a. Maatschappelijk werk, MEE,
Schoolmaatschappelijk werk en Amstelring.
Verwijzing naar HS
Aantal gezinnen
Verwijzer

52

Familie / buren / kennissen

6

Folder (bibliotheek / huisarts)

1

Website

1

Eigen initiatief

8

03. Gezinnen

Gegevens

Achtergrond informatie gezinnen
Het grootste aantal gezinnen (68%) woont in
Hoofddorp. Bijna een kwart van de moeders is
alleenstaand en de helft is werkzoekend. Meer dan de
helft (58%) van de moeders heeft een MBO opleiding of
hoger afgerond.
We komen bij gezinnen met zeer verschillende
achtergronden. 3 7 % is Nederlands, de andere
gezinnen komen uit 25 verschillende landen.
De gezinnen hebben gemiddeld 2 kinderen. Er is 1
gezin met 6 kinderen.
De laatste maanden zijn er veel aanmeldingen van
jonge moeders met een eerste kind. Hun
ondersteuningsvragen zijn: hoe m o e t j e een baby
"opvoeden", hoe gaat dat in Nederland of wat kun je
allemaal doen met een baby.

Waar wonen de Home-Start

Aantal
kinderen

kinderen
Aantal
gezinnen

Aantal kinderen

1

27

Jongen

55

2

16

Meisje

67

3

15

4

3

5 en meer

1

Leeftijdsopbouw

kinderen

gezinnen

Hoogst genoten opleiding

ouder

H'dorp Midden
0 ) H'dorp Oost
^

H'dorp West

w

Landelijk Noord

O Landelijk Zuid
Niet ingevuld
Q

Samenstelling

Nieuw Vennep

so-

gezinnen

T o t a a l a a n t a l k i n d e r e n v a n alle g e z i n n e n
Gemiddeld aantal kinderen per gezin

2,0

Gemiddelde leeftijd vraagouder

Gegevens

io -

34,8

ouders

Burgerlijke staat

Aantal ouders

Ongehuwd/alleenstaand

8

Gehuwd

39

Verweduwd

1

Gescheiden

8

Samenwonend

5

Niet ingevuld

1

Risico en b e s c h e r m e n d e factoren
Bij de kennismaking proberen wij een beeld te krijgen
van wat de ondersteuningsvraag van het gezin is. Wij
zien regelmatig dat er weinig beschermende factoren
aanwezig zijn. Een vrijwilliger helpt bij het versterken
van de draagkracht van de ouders. Bij 7 4 % van de
gezinnen is sprake van meer dan drie risicofactoren.
Hierbij vallen op: 'probleemgedrag bij de kinderen' en
'gering sociaal netwerk'. 8 7 % van de gezinnen zegt
moeite te hebben om financieel rond te komen.

Aantal risicofactoren

Aantal ouders
Man
Vrouw

Werksituatie

2
60

Aantal ouders

Betaald werk

17

Geen betaald werk

45

Vrijwilligerswerk

2

Werkzoekend

29

Reïntegratie

1

Volgt opleiding

Home-Start Jaarverslag 2 0 1 2

5

24

4 of meer

/ aantal
10

gezinnen
15

20

Vraag & behoefte van de gezinnen
Home-Start werkt vraaggericht. De ouder bepaalt hoe
en waarin ze ondersteuning wil. Bijna alle gezinnen
hebben behoefte aan een luisterend oor. Kunnen praten
over de moeilijke en vooral ook over de leuke dingen
kan al zoveel lucht geven. Zo zegt een moeder: "Als je
je hart kan luchten wordt je van binnen sterker".
Opvoedingsvragen zijn vaak gericht op hoe te spelen
met kinderen en wat kan je doen als ze niet luisteren.
In een aantal gezinnen is sprake van 1 of meer
kinderen met gedragsproblemen. Oefenen met de
Nederlandse taal is ook een vraag die we regelmatig
krijgen. Een zoon over de ondersteuning: "Het heeft mij
heel veel rust gegeven, mijn ouders zijn rustiger en ik
hoef niet steeds alles te vertalen." In de loop van een
ondersteuning blijkt, zie - tussentijdse evaluatie -, de
vraag niet erg te veranderen.

Ondersteuningsvragen

Afsluiting

Afsluiting, evaluatie en mate van tevredenheid
ouders

Reden van afsluiting wanneer het
programma volledig is afgerond
Ik voel me weer sterk genoeg om de situatie / problemen
aan te kunnen

24

Ik ga naar een andere hulp / dienstverlenende instantie
Afronding vanwege doorverwijzing hulpverlening
Reden van afsluiting wanneer het
programma niet volledig is afgerond
Het programma is niet zoals ik verwacht had
Geen afsluiting / geen contact meer
Anders

Evaluatie en

tevredenheid

Mijn contact met de vrijwilliger was goed.
Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens
Niet ingevuld
Mijn contact met de coördinator was goed.
Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens
Niet ingevuld

58,1
35,5
3,2
0,0
3,2

51,6
48,4
0,0
0,0

Home-Start Jaarverslag 2012

{ . . Tussentijdse evaluatie

0

10

20

30

40

50

60

Luisterend oor
Doorbreken sociaal isolement
Leren gebruikmaken van diensten
Steun opvoeding/aanpak 'moeilijk' kind
Ouders ontlasten
Praktische hulp verzorging kinderen
Praktische hulp organisatie huishouden
Anders

Meestal wordt in gezamenlijk overleg tussen gezin,
vrijwilliger en coördinator besloten dat de ondersteuning
kan stoppen. We gaan dan afbouwen, er wordt overlegd
wat het gezin nog nodig heeft. In de eindfase wordt
toegewerkt naar het (weer) vertrouwen hebben in het
eigen kunnen van het gezin. We sluiten af met een
eindevaluatie. Het gezin vertelt in dit gesprek hoe het nu
gaat en er wordt gekeken naar wat er veranderd is. "De
vrijwilliger hield mij steeds een spiegel voor en daardoor
leerde ik mezelf kennen en kon ik soms van mezelf leren."
zei een moeder tijdens de eindevaluatie.

Evaluatie en tevredenheid
9 3 , 6 % van de gezinnen is tevreden of zeer tevreden over
het contact met de vrijwilliger.
"Ik ben blij dat ik haar heb leren kennen, ze was als een
moeder voor me" is een tekenende opmerking van een van
de gezinnen. In de meeste ondersteuningen onstaat na
verloop van tijd een goede vertrouwensband tussen de
vrijwilliger en het gezin. Dankzij dit vertrouwen kan bijna
alles besproken worden. Gezinnen durven dan hun twijfels
en andere wezenlijke zaken te bespreken. Vaak geeft het
"praten over" al een verandering. Een moeder zei hierover:
"Dat ik alles mocht vertellen; dat is ook een oplossing
maken in mijn lichaam."

0,0

De vrijwilliger heeft mij ondersteund in
mijn vraag / behoefte.
Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens
Niet ingevuld

Kennismaking

58,1
32,3
9,7
0,0
0,0

Doelrealisatie van Home-Start
Home-Start ouders geven in de kennismaking aan welke
concrete vragen en wensen zij hebben. Er wordt besproken
wat zij bijvoorbeeld over een jaar bereikt willen hebben.
Bijvoorbeeld wat ze willen veranderen in hun leef- en/of
opvoedsituatie. Het wel of niet bereiken / vervullen van
deze vragen, behoeften en wensen wordt gemeten bij de
afsluiting. Volgend jaar wordt de uitkomst van deze meting
ook in het jaarrapport opgenomen.

04. De vrijwilligers van Home-Start
Werving en inzet van

vrijwilligers

Opleiding

2008 2009 2010 2011 2012 •
10

24

23

24

13

7

26

40

44

49

1

1

18

13

10

20 15 -

Aantal afgesloten vrijwilligers

10 -

54
0 -

Achtergrond en training vrijwilligers
Onze vrijwilligersgroep is van een zeer divers
pluimage. De gemiddelde leeftijd is 49. Het werven van
nieuwe vrijwilligers blijft een punt van aandacht.
Nieuwe vrijwilligers starten met een training van 6
dagdelen. Gemiddeld besteedt een vrijwilliger 4 uur per
week aan Home-Start. Er is regelmatig contact tussen
vrijwilliger en coördinator tijdens individuele
gesprekken, terugkom- en themabijeenkomsten. Als
thema's zijn dit jaar aan bod gekomen: Mama Kits:
"depressieve klachten bij moeders", Gespreksvoering
en How 2 talk 2 kids heeft een workshop gegeven. De
vrijwilligers zeggen veel te leren bij Home-Start zowel
van het werk in de gezinnen als van de begeleiding
en de groepsbijeenkomsten.
In de zomer zijn zij verwend met een boottocht door de
Amsterdamse grachten en in de winter met een leuk
avondje uit.

Leeftijd
Leeftijd

Aantal vrijwilligers

20-29
30-39
40-49
50-59
60-69

1
8
15
17
S

05. Conclusie en aandachtspunten
Conclusies
Home-Start heeft haar volledige capaciteit bereikt met
een ondersteuning van 62 gezinnen. De gemiddelde
ondersteuningsduur is 12 maanden. Bijna alle gezinnen
( 9 0 % ) zijn tevreden met de ondersteuning. 7 7 % van de
moeders voelt zich, bij afsluiting van het programma,
sterk genoeg om de situatie zelf aan te kunnen. Steeds
meer gezinnen (87%) zeggen moeite te hebben
financieel rond te komen.
Er is sprake van een goede samenwerking binnen het
CJG. Gezien de groei van Home-Start kunnen we
concluderen dat er behoefte is aan deze laagdrempelige
wijze van opvoedingsondersteuning.
Aandachtspunten
•
•
•
•

Werven en behouden van vrijwilligers
Verwijzers buiten Hoofddorp.
Organiseren van activiteiten voor gezinnen.
Jubileum: 5 jaar Home-Start Haarlemmermeer
Home-Start Haarlemmermeer wordt
uitgevoerd door MeerWaarde & Humanitas
Coördinator(en):
Elize Maris
Magriet

Home-Start Jaarverslag 2012
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Inleiding
In Haarlemmermeer-Noord zijn er het afgelopen jaar diverse ontwikkelingen geweest. Door
met name in de verschillende dorpen in te zetten op een meer integrale aanpak weten de
professionals van verschillende disciplines elkaar steeds beter te vinden. Deze
ontwikkelingen kunnen gezien worden als de voorloper van een wijkteam.
Samenwerking is ontstaan bij activiteiten die georganiseerd zijn in de dorpen en bij
individuele casuïstiek waarbij overlap plaats vond. Professionals zijn beter op de hoogte van
eikaars vakgebied en mogelijkheden om de kwetsbare burger zo goed mogelijk van dienst te
zijn. Omdat het gebied Haarlemmermeer-Noord uit verschillende dorpen bestaat, met ieder
een eigen cultuur, problematieken en kenmerken volgt hieronder een korte beschrijving van
de grootste dorpen.
Badhoevedorp
In Badhoevedorp is de inzet van MeerWaarde in 2012 redelijk groot geweest. Van oudsher is
de vraag naar ouderenadvies groot, Ook de vraag naar sociaal raadslieden is toegenomen.
De vraag naar algemeen maatschappelijk werk is licht gestegen. Daarentegen is de vraag
naar jongerenwerk afgenomen. Voor Badhoevedorp is van toepassing, dat ondanks
pogingen jongeren te binden aan het jongerenwerk, er bijna geen vraag is naar activiteiten,
workshops of inlopen. Jongeren schrijven zich niet of komen niet binnenlopen bij
activiteiten. Daarom is eind 2012 gekozen de inzet van het jongerenwerk te beperken te
focussen op een regelmatigere ambulante inzet in plaats van accommodatiegebonden
activiteiten te organiseren.
Zwanenburg
Er lijkt een hoge drempel te zijn om hulp te vragen in het dorp en als er hulp wordt gevraagd,
dan is dit in een laat stadium waarbij meerdere problemen aan de orde komen. Er lijkt een
hoog aantal Zorgmijders te zijn waardoor we in 2013 starten met een kernteam. Door een
outreachende aanpak proberen we met het kernteam meer Zorgmijders te bereiken.
Vijfhuizen
In 2012 heeft MeerWaarde haar inzet in Vijfhuizen verhoogd. Allereerst is er gestart met de
inzet van een goede opbouwwerker die verschillende casussen (verbinden oude/nieuwe
dorp en doorstart van De Jungle) heeft opgepakt. Ook heeft de opbouwwerker samen met
het mobiele team en het jongerenwerk van MeerWaarde contact gelegd met de (overlast-)
groepen.
Accommodaties MeerWaarde In Landelijk Noord
't Rietland (Badhoevedorp
De Badkuip (Badhoevedorp)
De Basis (Zwanenburg)

Ontwikkelingen en trends
Maatschappelijke dienstverlening
Binnen de psychosociale dienstverlening komen steeds meer mensen die te maken hebben
met financiële en schuldenproblematiek. Er is een toename van GGZ-cliënten die de eigen
bijdrage niet meer kunnen of willen bekostigen. Zij melden zich aan bij het algemeen
maatschappelijk werk. De maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs krijgen te maken
met een toename van de doelgroep die met psychiatrische problemen kampt. Deze
doelgroep vraagt doorgaans meer tijd dan cliënten met een ander soort hulpvraag.
De verwachting is dat in 2013 zwaardere problematieken meettijd gaan kosten en dat dit
ten koste zal gaan van de hoeveelheid cliënten die MeerWaarde kan gaan bedienen.
Daarnaast komen veel cliënten naar de maatschappelijke dienstverlening toe met
huisvestingsvragen. De rol van MeerWaarde is het geven van informatie en advies.
De spreekuren van de maatschappelijk werkers en de ouderenadviseurs worden goed
bezocht. De inzet van de sociaal raadslieden is steeds meer nodig en eind 2012 uitgebreid in
het gebied Haarlemmermeer-Noord (Badhoevedorp en Zwanenburg).
Bij de LAZ-trajecten valt het op dat er steeds zwaardere problematiek binnenkomt. In de
meeste casussen is niet alleen MeerWaarde betrokken maar bijv. ook bureau Jeugdzorg, de
maatschappelijke opvang of Amstelring thuisbegeleiding. a de 7 gesprekken is de hulp niet
altijd voldoende en is een doorverwijzing soms op zijn plaats. De meeste ouders staan onder
stress, hebben niet alleen zorgen omtrent de kinderen maar ook schulden, arbeidsproblemen of huisvestingsproblematiek. Dit maakt dat de maatschappelijk werker niet altijd
rustig aan de opvoedvragen kan werken maar soms ook brandjes moet blussen en eerst de
praktische vragen moet aanpakken voordat wordt toegekomen aan de opvoedvragen. Dat
maakt dat sommige trajecten langer duren dan de 7 gesprekken die ervoor staan.
Wat de LAZ-zaken het afgelopen jaar met elkaar gemeen hebben is dat er weinig financiële
draagkracht is bij ouders. De zaken komen binnen meestal via scholen omdat er veel in het
contact met scholen geïnvesteerd is. De scholen weten MeerWaarde steeds beter te
vinden.
De sociaal raadslieden signaleren de volgende trends:
In algemene zin kan worden gezegd dat door de bezuinigingen op sociale voorzieningen,
prijsstijgingen, hogere eigen bijdrages van bijvoorbeeld de zorgverzekering, de cliënten van
de sociaal raadslieden steeds meer in de financiële problemen terecht zijn gekomen. Er is bij
veel cliënten hierdoor geen financiële ruimte om onverwachte financiële tegenvallers op te
kunnen vangen. Veel cliënten hebben geen financiële buffer en zijn niet in staat reserves op
te bouwen. Het is algemeen bekend dat de schuldenlasten van de Nederlander snel aan het
toenemen is. Ook is er een toename van problematische schulden bij de middenklasseninkomens met koopwoningen. Er is dan ook een toename te zien in de vraag om hulp in, het
relatief rijke. Badhoevedorp, met betrekking tot financiële problemen. Ervaring is ook dat
schulden een negatieve weerslag hebben op kinderen.

Een trend is ook dat wanneer er een cliënt gebruikt maakt van een schuldsaneringstraject,
de cliënten een intensiever begeleiding nodig hebben om het driejarige contract tot een
goed einde te brengen. Uitval tijdens de schuldsanering komt vaak voor. Er zijn dan geen
mogelijkheden meer om schuldeisers tegen te houden. Nu is begeleiding minimaal.
De sociaal raadslieden merken op dat er steeds beter, structureel overleg wordt gevoerd
over cliënten middels terugkerende netwerkoverleggen. Tevens hebben de Sociaal
Raadslieden een zeswekelijks overleg met de budgetadviseurs en Sociaal.nl
(schuldhulpverlening) over cliënten met financiële problemen. Tijdens het overleg worden
taken op elkaar afgestemd en een aanpak besproken.
Een algehele trend is dat de invordering van schulden door incassobureaus en
gerechtsdeurwaarders regelmatig niet op een wetmatige wijze gebeurd. In veel gevallen
wordt er te veel beslag gelegd op het inkomen van een schuldenaar. De zogenaamde
beslagvrije voet wordt dan niet gehanteerd waardoor een schuldenaar niet meer in staat is
de lopende vaste lasten te kunnen voldoen. De schulden lopen daardoor steeds meer op.
De woningmarkt zit op slot. De wachttijd voor een woning in Haarlemmermeer is ruim 6 jaar.
Er zijn strengere eisen gesteld aan het verkrijgen van een urgentie. Deze mensen melden
zich steeds vaker bij MeerWaarde in de hoop dat wij iets kunnen betekenen.
Jeugd
Het jeugdwerk in Haarlemmermeer-Noord heeft zich in 2012 gericht op het in kaart brengen
van de jeugd in de regio, het organiseren van activiteiten en het leggen van contacten met
de (basis)scholen en het aanbieden van activiteiten.
In Zwanenburg neemt het jongerenwerk van MeerWaarde een prominente rol in. De
jongerenwerker is de spil in het dorp en jongerencentrum "de Basis" wordt trouw door een
grote groep kwetsbare tieners en jongeren bezocht. In Zwanenburg komen veel complexe
gezinssituaties voor die voornamelijk binnenkomen via huisartsen en het steunpunt huiselijk
geweld. In Zwanenburg speelt een rol dat de jeugd steeds mondiger wordt, hierdoor is het
voor ouders lastig is om grenzen aan te geven. Dit signaal komt ook van de jongerenwerker
van de Basis vandaan die met deze jeugd werkt. Daarnaast is er regelmatig sprake van
huiselijk geweld. Casussen voor JMW komen voornamelijk binnen via het jongerenwerk.
In Badhoevedorp is de situatie anders. In het laatste kwartaal van 2012 zijn er in
Badhoevedorp diverse activiteiten en workshops aangeboden. Deze zijn echter net als de
eerste 3 kwartalen slecht bezocht. Ook zijn er 2 open dagen georganiseerd die door weinig
mensen zijn bezocht. Het lijkt er op dat er geen behoefte is aan jongerenwerk in
Badhoevedorp. We vermoeden dat dit komt doordat er al een groot aanbod is van
(sport)activiteiten door andere aanbieders in het dorp. De focus voor 2013 zal in
Badhoevedorp dan ook gaan liggen op het ambulante werken i.p.v. locatiegebonden
activiteiten.
In Vijfhuizen is er samenwerking gezocht met de vrijwilligers van de Jungle die deze locatie
willen heropenen. Er wordt geprobeerd in een soort van uitwisselingsgedachte gebruik van
elkaar te maken (knowhow van MeerWaarde m.b.t. jeugdwerk versus organisatie van
activiteiten).

Senioren
De verwachting is dat de complexe problematiek explosief zal stijgen. O.a. de hieronder
genoemde ontwikkelingen spelen hierbij een rol:
Het kabinet wil dat mensen langer zorg thuis kunnen ontvangen. Nieuwe cliënten die
in 2012 nog in aanmerking zouden komen voor een licht zorgzwaartepakket (ZZP 1-2)
en een indicatie voor zorg in een instelling (intramuraal) aanvragen, krijgen in 2013
een indicatie voor zorg thuis (extramuraal). Het is voor de verzorgingshuizen nog niet
duidelijk wat er moet gebeuren met de mensen die momenteel met een licht
zorgzwaartepakket op de wachtlijst staan. Het kabinet wil dat op termijn ook
zwaardere vormen van zorg (ZZP's 3 en 4) thuis worden geleverd.
Steeds meer AWBZ taken worden overgeheveld naar de WMO en komen daarmee
onder de gemeente te vallen. Per 2015 zal dit gaan gelden voor ondersteuning,
begeleiding en persoonlijke verzorging aan huis.
Digitalisering van de samenleving
Met name de oudere ouderen beschikken niet over een computer/ internetverbinding en
dreigen hierdoor buiten de samenleving te vallen. Zonder een computer is het vrijwel
onmogelijk om, zonder hulp van derden, een andere woning te zoeken. Het aanbod van
woningnet is uitsluitend digitaal beschikbaar. Woningnet heeft zelfs van mensen, van wie
geen e-mailadres bekend was, de inschrijving per brief beëindigd. Om de inschrijving te
herstellen, moesten zij per mail hun e-mail adres doorgeven.
Inkomensgrens sociale huurwoningen/ slechte markt voor koopwoningen
Een aantal ouderen blijft "gedwongen" in zijn huidige woning. Omdat ze net boven de
inkomensgrens voor een sociale huurwoning zitten en daardoor alleen in aanmerking komen
voor een te dure woning in de vrije sector. Ook komen er steeds meer ouderen op het
spreekuur die graag naar een aanleunwoning willen verhuizen, maar zich zorgen maakt over
de verkoop van de huidige woning.
Toename vergeetachtigheid/ dementie
Er is niet alleen een toename in vragen m.b.t. vergeetachtigheid/ dementie van
mantelzorgers. De ouderenadviseur komt ook steeds vaker in aanraking met cliënten zonder
partner, kinderen of andere mantelzorgers, waarbij het vermoeden bestaat van beginnende
dementie. Deze ouderen zijn zich hier vaak zelf helemaal niet van bewust.
Voor deze mensen is veel inzet van de maatschappelijke dienstverlening en vrijwilligers
nodig.
Eenzaamheid
Eenzaamheid is een veel voorkomend en moeilijk op te lossen probleem. Het huidige
groepsaanbod van dagbesteding (met voornamelijk spelletjes doen) lijkt steeds minder aan
te sluiten bij de behoefte van de hedendaagse en toekomstige ouderen. Er is behoefte aan
een aanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoefte.
Daarbij is de dagverzorging en de groep voor dementerenden door Amstelring / Osiragroep
samengevoegd tot de groep OBO (overdag bij ons). Met name in Zwanenburg heeft dit
geleid tot een zeer slecht imago in het dorp. Mensen willen niet naar die "gekkengroep".
Het Metgezelproject biedt in het Landelijke gebied geen oplossing, aangezien er vrijwel
geen vrijwilligers beschikbaar zijn die actief willen zijn in dit gebied.

Toename van cliënten waarbij twijfel is of ze wel bij het ouderenadvies thuis horen
Ouderenadvies krijgt geregeld vragen uit het verzorgingshuis. Veelal betreft dit financiële
problemen. De mensen die in een verzorgingshuis wonen vallen onder de AWBZ. Vraag is of
wij onze dienstverlening daar moeten blijven aanbieden.
Steeds vaker komen wij in aanraking met cliënten met psychiatrische problematiek. Het is
moeilijk om deze groep mensen vrijwillig naar de GGZ te krijgen. Komt nog bij dat het steeds
moeilijker wordt om een huisbezoek afspraak te krijgen met de GGZ, ouderen worden
verondersteld om naar Haarlem te komen. Veel van deze cliënten zouden gebaat zijn bij een
langdurige begeleiding aan huis, het is helaas erg moeilijk om hiervoor in aanmerking te
komen. Vrijwilligers zijn zelden in staat om voor een langere periode bij deze cliënten ingezet
te worden. Deze cliënten worden vaak aangehouden als waakvlamcontact. Want als je het
dossier sluit verdwijnen ze uit beeld. Een groot aantal van deze cliënten werkt niet mee,
hebben geen diagnose en blijken ongeschikt te zijn om vrijwilligers bij in te zetten (de
vrijwilligers haken namelijk af). Deze cliënten vragen veel van onze tijd en vergen andere
aanpak.
Toename van ouderen die zich zorgen maken over de toekomst
Steeds meer merken we dat er een grote groep ouderen is die zich zorgen maakt over de
toekomst. Het is voor hen bijvoorbeeld nog onduidelijk hoe hun pensioen eruit zal gaan zien.
Het eigen risico gaat in 2013 omhoog, veel ouderen komen met gemak aan dit eigen risico
en vragen zich af hoe ze dat weer moeten betalen. Een ander punt van zorg voor veel
ouderen is het feit dat ze qua inkomen net boven de norm vallen om voor toeslagen en
eenmalige uitkeringen in aanmerking te komen. In de toekomst zal er ook nog het e.e.a.
gaan veranderen op het gebied van de financiering van de hulp bij het huishouden. Er wordt
door de politiek veel over gesproken, echter het overzicht van wat dit feitelijk gaat
betekenen voor ouderen ontbreekt totaal.

Domein 1
Welzijn & Sociale samenhang
1.

Opbouwwerk

Doelstelling Opbouwwerk: burgers activeren tot het nemen van initiatieven en
zelfredzaamheid te bevorderen. Opbouwwerkers zijn de ogen en oren van de wijk en
bevorderen participatie, ondersteunen nieuwe initiatieven en versterken vrijwilligersorganisaties waaronder dorps- en wijkraden.
Het opbouwwerk heeft zich in 2012 gericht op het verstevigen van de inzet in Zwanenburg
en Vijfhuizen. In samenwerking met het Mobiel Team en het jongerenwerk worden
(overlast)groepen in kaart gebracht en activiteiten ingezet.
Stimuleren en activeren van burgers
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Soort
activiteit
opkomst
Christian
Huygensstraat

doorlopend

Bew.Chr.Huygensstrat (rond nr. 30)

Contacten met
bewoners
Vijfhuizen,
Zwanenburg,
Nieuwebrug/De
Liede en
Vijfhuizen

27x

Bewoners
Vijfhuizen,
Zwanenburg,
Nieuwbrug/De
Liede, Vijfhuizen

Resultaat
De straat heeft last van een taxibedrijf dat
haar voertuigen in de beperkte
parkeerplaatsen parkeert. Bewoners kunnen
daardoor hun auto niet meer kwijt. De
opbouwwerker heeft een rol gehad bij de
vergroting van het draagvlak en de noodzaak
om het probleem hoog op de agenda van het
gebiedsmanagement van de gemeente te
krijgen. Op basis van advies en tips van de
opbouwwerker zi|n 2 bewoners als
spreekbuis aangesteld. Er is een
handtekeningactie geweest, het onderwerp
is tijdens het politiek café in Badhoevedorp
aan de orde gesteld waardoor er meer
aandacht ontstond voor het probleem en er
zijn brieven geschreven naar betrokken
instanties. De twee burgers voelden zich
serieus genomen. Er is ook daadwerkelijk
een afname van parkeeroverlast
geconstateerd. Er zijn allerlei toezeggingen
en beloftes gedaan voor verbetering van de
situatie.
Ambulant contact gemaakt met bewoners
d.m.v outreachend werken. Behoeften zijn in
kaart gebracht en bewoners zijn
doorverwezen naar andere disciplines binnen
MeerWaarde of andere organisaties.

Ondersteunen van nieuwe initiatieven
Soort
activiteit

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

55+
Badhoevedorp.nl

l x per week

Overleg met
Ond.ver.Vijfhuizen VDV,
gebiedsman.
En bewoners
Vijfhuizen
over het
plaatsen van
een prieel in
het dorp

3x

Doelgroep

Resultaat

n.v.t.

Belangenbehartigers doelgr.55+
in Badhoevedorp
e.o.

9 personen

Org.en bewoners
uit Vijfhuizen

Er was behoefte aan een digitale
verzamelplaats van informatie en activiteiten
voor 55+ in Badhoevedorp e.o.
De opbouwwerker heeft onderzocht wat de
mogelijkheden zijn en welke financiële bronnen
aangeboord konden worden om de website te
ontwikkelen en te onderhouden. Het resultaat
is een website met een overzicht aan actueel
aanbod op sociaal-cultureel gebied voor 55+ .
Veel verenigingen en organisaties weten elkaar
te vinden via de website. Er zijn 2 vrijwilligers
gevonden die de website gaan onderhouden.
Er is consensus over de plek van het te
plaatsen pneel en er is een convenant
ondertekend door alle partners over het beheer
van het prieel en de inzet van de verschillende
partijen.

Deelname aan gebiedsteam
Soort
Frequentie Gemiddelde
activiteit
opkomst
Overleg met
het gemeentelijk gebiedsmanagement

2x

Doelgroep

Resultaat

Dorps- en
wijkraden
HaarlemmermeerNoord

Afstemming werkzaamheden partners en MW.
Elkaar informeren.

Ondersteunen van Dorps- en wijkraden
Soort
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
activiteit
opkomst

Resultaat
Samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken
en/of afspreken.
Ondersteuning van bestuur i.v.m. teruglopende
animo voor de voorzittersrol. Ondersteuning bij
aantrekken van nieuwe bestuursleden.
Bijwonen van jaarvergadering + netwerken.
Meedenken over acties/ontwikkelingen in
Badhoevedorp o.a.(boomkaping aan de
Schipholweg weg (N 201).
Opbouwwerker heeft de wijkraad geïnformeerd
over de dienstverlening. Afspraken gemaakt.

Overleg

1 x per 6
weken

7

Dorpsraden
Badhoevedorp
en Lijnden

Wijkraad
Vijfhuizen
Wijkraad
Stellinghof

lx

10

Leden wijkraad

14x

6

Bewoners wijk
Stellinghof in
Vijfhuizen
Bewoners
Vijfhuizen
Leden dorpsraad
Vijfhuizen

Wijkraad heeft ondersteuning gevraagd van de
opbouwwerker bij de organisatie van het
wijkfeest op 22 september 2012.

Leden
buurtschap
Nieuwebrug en
de Liede

Kennis gemaakt met leden buurtschap.
Afstemming bereikt over ondersteuning opbouwwerk. Mediationtraject opgezet i.s.m. buurtschap over doorstart communicatie tussen
gemeente en buurtschap.

Uitvoering
wijkfeest
Vereniging
Dorp
Vijfhuizen
Buurtschap
Nieuwebrug
en de Liede

lx

200

5x

9

6x

6

Wijkfeest op 22 september 2012.
Kennis gemaakt en afspraken gemaakt.

Ondersteunen van overige organisaties en comités
Soort
activiteit

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Overleg met
vrijwilligers
van St. Oud
doet Wijs
(Lijnden)

3x

Overleg met
vrijwilligers
van Stg.
Graag Gedaan
Zwanenburg
Overleggen
met
organisaties
en
vrijwilligers.

lx

Ondersteunen
van bewoners
complex De
Schuilhoeve

doorlopend

Overleg met
Ymere over
Vijfhuizen
Doorstart JC
De Jungle

2x

2 personen

Partners Ymere

12x

12 personen

Bestuur De
Jungle,
gemeente, ver.
Dorp vijfhuizen.

Doelgroep

Resultaat

3 vrijwilligers

65+

Opbouwwerker Is gevraagd ondersteuning te
bieden bij de organisatie van een activiteit.
Vrijwilligers zijn op weg geholpen met het
aanvragen van offertes, subsidies en het zoeken
van sponsors.

2 vrijw.

65+

Informeren over gang van zaken project dat bij
Ymere loopt. Vragen van de stichting uitzetten
bij partners, communicatie gaande houden.

Bewoners van
De Schuilhoeve
(70+ jaar)

Opbouwwerker is gevraagd ondersteuning te
bieden bij diverse werkzaamheden:
Enquêtes uitzetten en uitwerken, mailcorrespondentie, telefonisch contact, vragen
uitzetten bij partners, overleggen met partners
(telefonisch, mail, direct), aanwezig zijn bij
openingen, informatie uitzoeken.
Diverse dienstverlenende activiteiten zijn
verdwenen. De opbouwwerker heeft De
Schuilhoeve ondersteunt bij de communicatie
rondom de oorzaken en achtergronden van
deze beslissingen. Er zijn gesprekken gevoerd
om met betrokken partijen kansen en
mogelijkheden te bekijken (WoonZorg NL;
eigenaar van het complex en met Amstelring).
De opbouwwerker werkte hierbij nauw samen
met de ouderenadviseur.
Afstemming werkzaamheden tussen Ymere en
MeerWaarde.
De Jungle wordt in staat gesteld een doorstart
te maken in 2013 onder voorwaarden, gesteld
vanuit de politie, MW, de VDV en de gemeente.
Het Opbouwwerk heeft daarbij een
ondersteunende rol en brengt know how in.

Ondersteuning kernenoverleg en klankbordgroep
Soort
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Resultaat
opkomst
activiteit
Bijwonen
kernenoverleg

l x per
kwartaal

25

Dorps- en
wijkraden in
Haarlemmermeer

Ontwikkelingen en behoeften van de
verschillende dorpskernen en/of wijkraden in
Haarlemmermeer m.b.t. ondersteuning vanuit
de opbouwwerker zijn in kaart gebracht.

Voorzitten en/of begeleiden van bestaande buurtnetwerken (op maat)
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Soort
Resultaat
activiteit
opkomst
Buurtnetwerk
Zwanenburg

2x

12

Buurtnetwerk
Zwanenburg

i

12

Basisscholen,
GGD, Altra,
Politie, Ymere,
M W , BSO en
peuterspeelzalen
GGD,
basisscholen,
politie, BSO,
(School)
maatschappelijk
werk.

Deelnemers zijn blij met het netwerk. Ze ervaren
het overleg als positief, omdat ze (gezamenlijke)
problemen met elkaar kunnen delen. Daarnaast
zijn de lijnen tussen de organisaties korter
geworden.
Het buurtnetwerk Zwanenburg blijft wel onder
de "oude"condities doorgaan. Dat betekend vier
keer per jaar samenkomen en ook individuele
casussen bespreken. Met name de basisscholen
zijn blij met elkaar en partners uit het dorp de
problemen te kunnen bespreken. Dit was
voorheen niet goed mogelijk. Daarnaast is het
netwerk flink verstevigd.

10

10

3x

Buurtnetwerk
Vijfhuizen

Basisscholen,
GGD, Altra,
Politie, Ymere,
MW, BSO en
peuterspeelzalen

In Vijfhuizen loopt het BNW nu twee jaar en gaat
er een volgende stap in de professionalisering
gezet worden. Deze voorbereidingen zorgen voor
een verhoogd aantal inzet van uren en zal
plaatsvinden in oktober 2012

Inzet t.b.v. hotspots

Soort
activiteit

Frequentie Gemiddelde Doelgroep
opkomst

Resultaat

Overleg
aanpak
jongerenoverlast
Straatwerk met
jongerenwerker

4x

6 personen

Leden dorpsraad
en bewoners
Vijfhuizen

Afstemming met Mobiel Team inzake aanpak.
Opbouwwerker heeft de dorpsvereniging en
de bewoners geïnformeerd over de aanpak.

3x

2 personen

Bewoners
Vijfhuizen

Op zoek naar overlastgevende jongeren.
Jongeren zijn aangesproken.

2.

Algemeen Maatschappelijk Werk

Doelstelling: Laagdrempelige en kortdurende ondersteuning bij psychosociale problemen al
of niet als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen, relatie, opgroei- of opvoedingsproblemen met het doel mensen snel weer op weg te helpen door groepsgericht,
individuele of gezinsgerichte aanpak. Zware problematiek (psychiatrie) wordt doorverwezen
naar GGZ. AMW is met name een eerstelijns voorziening en kan worden getypeerd als
'sociale huisartsenpost'. De cijfers van het Algemeen Maatschappelijk Werk zijn te vinden in
de bijlage.
Zwanenburg
De doelgroep, die van het algemeen maatschappelijk werk gebruikt maakt, is voornamelijk
vrouw tussen de 40 en 60 jaar. Naast praktische vragen (schulden, ontslag, huisvesting of
een combinatie van vragen) hebben zij ook vaak vragen omtrent assertiviteit en sociale
contacten. Daarnaast is er ook een cliëntengroep die vraagt om een outreachende aanpak.
Vrouwen die vanuit een opvang geplaatst zijn in Zwanenburg en hun leven in Zwanenburg
moeten opbouwen.
Badhoevedorp
In Badhoevedorp komen ook meer vrouwen dan mannen. In de loop van het jaar is er een
toestroom van cliënten. Steeds vaker wordt het spreekuur gevonden door de inwoners van
Badhoevedorp. Ook hier krijgen we veel te maken met vrouwen tussen de 40-60 jaar die
vaak alleenstaand zijn en problemen ervaren omtrent hun financiële situatie of contacten
met kinderen. Daarnaast komen we veel cliënten tegen die te zware problematiek hebben
voor het maatschappelijk werk en begeleid worden naar de 2 lijn (GGZ, psycholoog). Wat
hierbij regelmatig een probleem is, is dat mensen moeite hebben met het reizen naar
bijvoorbeeld Hoofddorp voor de passende hulp. We onderzoeken of het spreekuur op de
juiste locatie plaatsvindt omdat we vermoeden dat de mensen ons nog niet goed genoeg
kunnen vinden.
e

Casus 7
Mw. C, 45 jaar, heeft last van het overlijden van haar moeder een aantal jaren geleden.
Daarnaast heeft zij ook financiële problemen. Samen zijn we een traject rouwverwerking
gestart en heeft mw. een ritueel bedacht om goed afscheid te kunnen nemen van haar
moeder en om schuldgevoelens te laten gaan. Middels 5 gesprekken hebben we gesproken
over haar moeder en hoe zij de dood een plekje kon geven. Tijdens het laatste gesprek gaf
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mw. aan dat zij nog wel verdrietig was om de dood van haar moeder maar niet meer
constant met haar bezig was met alles wat zij deed, zij voelde zich beter in haar vel zitten.
Casus 2
Mw., 60 jaar, kan door ziekte minder werken en heeft daarnaast schulden opgelopen.
Hierdoor ervaart mw. een enorme stress die haar lijkt te verlammen. Mw. is verwezen naar
de sociaal raadslieden om de schulden in kaart te brengen en schuldhulpverlening op te
zetten. De sociaal raadslieden brachten haar in contact met het maatschappelijk werk voor
het psychosociale deel. In de gesprekken bij het maatschappelijk werk hebben we het over
hoe mw. goed voor zichzelf kan zorgen en activiteiten onderneemt die haar energie geven.
Doordat zij de gesprekken aan ging had zij het gevoel er niet alleen voor te staan en kan zij
beter overzicht krijgen van de situatie. De gesprekken zorgden er voor dat haar emmer
geleegd werd zodat zij er weer even tegen aan kon.
Spreekuren
Totaal 2012
Zwanenburg: 1 keer perweek 3 uur
Badhoevedorp: 1 keer per week 3 uur

Cursussen

Naam cursus

Aantal keer gegeven

Totaal
Haarlemmermeeraantal
Noord
deelnemers

Empowerment voor vrouwen
die te maken hebben met
huiselijk geweld
Assertiviteit
Stress op het werk de baas

lx

5

0

2x
Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.
Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.

5+ 5

1 (vrouw, 33 jaar)

lx

6

1 (vrouw, 21 jaar)

In de put, uit de put, in
samenwerking met GGZ
InGeest
Met Lef in samenwerking met
GGZ InGeest
Rouwverwerking

Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.
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Domein 2
Jeugd
1. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
MeerBabbeis
MeerBabbels is een project dat gestart is in 2012. Het doel van dit project is om kinderen in
de leeftijd van 4 tot 7 jaar met een taalachterstand door middel van taalgerichte activiteiten
deze achterstand in te laten halen. Ouders worden bij elke bijeenkomst betrokken zodat ze
thuis door kunnen gaan met oefenen. MeerBabbels wordt uitgevoerd met samenwerkingspartners. In oktober 2012 is dit project geëvalueerd. De evaluatie vindt u in het jaarverslag
met de gebiedsoverstijgende onderdelen. Vanuit Haarlemmermeer-Noord waren geen
deelnemers aan het project MeerBabbels.
Opstapje en Opstap
Doelstelling: Kennis en vaardigheden vergroten van ouders. Ouders worden bewust van de
centrale rol bij de opvoeding. Vergroten maatschappelijke participatie ouders/gezinnen.
Vergroten zelfredzaamheid ouders en de betrokkenheid bij KDC/PSZ,school, de
ontwikkeling(s omgeving) van het kind.
Het programma van Opstapje en Opstap loopt gelijk met een schooljaar. Gezinnen doen 2
schooljaren lang mee. De cijfers uit de tabel hebben betrekking op alle deelnemende
gezinnen in Haarlemmermeer. Uit Haarlemmermeer-Noord namen in 2012 geen gezinnen
deel. Er is wel een behoefte aan opvoedondersteuning waargenomen in Zwanenburg. Er zal
in 2013 vanuit de coördinatie meer ingezet worden op informatievoorziening en werving in
dat gebied. In het Jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen vindt u meer
informatie over het Opstap(je)-programma

2. Home-Start
Doelstelling: Door de inzet van geschoolde vrijwilligers wordt opvoedingsondersteuning
geboden met als doel: voorkomen dat problemen groter worden, zelfvertrouwen ouders en
sociale relaties versterken, stimuleren tot efficiënt gebruik voorzieningen.
In 2012 hebben wij in Haarlemmermeer-Noord 4 gezinnen ondersteund. De gemiddelde
ondersteuningsduur per gezin is 12 maanden. Perweek hebben gemiddeld 1 dagdeel
contact. In Haarlemmermeer-Noord zijn er geen gezinnen doorverwezen. Het jaarrapport van
Home-Start is te vinden in het jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen.
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3. Opvoedcursussen
Op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning draagt MeerWaarde samen met de
GGD de verantwoording voor de uitvoering voor de opvoedspreekuren en de
opvoedcursussen en themabijeenkomsten. Het doel van opvoed- en opgroeiondersteuning
is het voorkomen dat opvoedingsvragen uitgroeien tot problematische situaties die de
ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het versterken van competenties bij de
ouders en kinderen. In het jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen zijn de
gegevens van de opvoedcursussen weergegeven.
In gebied Haarlemmermeer-Noord hebben geen opvoedcursussen plaatsgevonden. Er is
gepromoot voor de cursus kinderen van gescheiden ouders als de SOVA training maar
beiden hebben niet voldoende aanmeldingen gekregen in zowel Badhoevedorp als
Zwanenburg. Een probleem zou kunnen zijn dat iedereen elkaar kent wat het moeilijk maakt
om met elkaar in een groep te participeren, mensen hangen niet graag de was buiten aan
mensen die bij hun in de omgeving wonen. Er zijn wel inwoners van Zwanenburg en
Badhoevedorp die de cursus positief opvoeden, positief opvoeden Teens en de cursus
kinderen van gescheiden ouders hebben gevolgd.

4. Opvoedspreekuren
Doelstelling: Het voorkomen dat opvoedingsvragen en -problemen uitgroeien tot
problematische situaties die de ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het
versterken van competenties van ouders en jongeren. De cijfers van de opvoedspreekuren
zijn te vinden in de bijlage.
Spreekuren
Zwanenburg: 1 keer per week 1 uur
Badhoevedorp: 1 keer per week 1 uur
Sinds 22 oktober wordt het opvoedspreekuur aangeboden in het consultatiebureau in
Badhoevedorp. De vraag is hierdoor gestegen. Er wordt meer gebruik gemaakt van het spreekuur.

5. Licht Ambulante Zorg (LAZ)
Doelstelling: Het voorkomen dat opvoedingsvragen en -problemen uitgroeien tot
problematische situaties die de ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het
versterken van competenties van ouders en jongeren.
Casus
Mw. en dhr. A. met dochters van 2 en 7 jaar uit Zwanenburg. In het gezin was sprake van
huiselijk geweld. De relatie stond onder spanning. Met behulp van een LAZ traject is er
gekeken naar de veiligheid van de kinderen en de opvoedvaardigheden van ouders. Samen
hebben we onderzocht wat er nodig is om de veiligheid van de dochter te bevorderen.
Uiteindelijk is het gezin in contact gekomen met bureau jeugdzorg en wordt er een
intensievere vorm van hulpverlening ingezet in het gezin thuis. Door het LAZ traject is de
doorstroming soepel verlopen.
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6. Maatschappelijk Werk Jeugd (AMWJ) en Ambulante
Jeugdhulpverlening (AJHV)
Doelstelling: Laagdrempelige en kortdurende ondersteuning bij psychosociale problemen al
of niet als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen, relatie, opgroei- of
opvoedingsproblemen met het doel jongeren snel weer op weg te helpen door
groepsgericht, individuele aanpak. Zware problematiek wordt doorverwezen naar GGZ. MWJ
is een eerste lijnsvoorziening en kan worden getypeerd als een 'sociale huisartsenpost' voor
zowel jongeren als ouders.
De jeugdmaatschappelijk werker neemt in Badhoevedorp deel aan het Home-team en het
buurtnetwerk. Het Zorg Advies Team heeft geleid tot een betere samenwerking tussen de
deelnemende organisaties.
Zwanenburg
In Zwanenburg komen veel complexe gezinssituaties voor die voornamelijk binnen komen
via huisartsen en het steunpunt huiselijk geweld. In Zwanenburg speelt een rol dat de jeugd
steeds mondiger wordt, hierdoor is het voor ouders lastig is om grenzen aan te geven. Dit
signaal komt ook de jongerenwerker van de Basis vandaan die met deze jeugd werkt.
Daarnaast is er regelmatig sprake van huiselijk geweld.
In Zwanenburg bestaat er al een nauwe samenwerking tussen het AMWJ en Jongerenwerk.
Hierdoor komen er regelmatig via het jongerenwerk gezinnen en jongeren binnen. In een
aantal gevallen gaat dit ook om jongere jeugd in de leeftijd 12 t/m 15 jaar, waarbij de
hulpverlening wordt gecombineerd met hulp aan ouders. De Basis kan gebruikt worden als
locatie voor afspraken met jeugd omdat dit een laagdrempelige plek is. Hier is regelmatig
gebruik van gemaakt. De aanmeldingen komen vooral binnen via het jongerenwerk, de
aanmeldingen via de voordeur zijn minimaal.
Badhoevedorp
In Badhoevedorp ligt de focus van hulpverlening voornamelijk op ouderen omdat de meeste
inwoners onder deze doelgroep vallen. Daarom lijkt er weinig focus te liggen op jongeren en
opvoeders. Er is niet veel vraag naar AMWJ in Badhoevedorp, de jeugd weet het
maatschappelijk werk niet te vinden waardoor er weinig aanmeldingen komen. Dit zou
verbeterd kunnen worden door een intensievere samenwerking met het jongerenwerk in
Badhoevedorp. De Maatschappelijk Werker neemt zitting in het Home-team Badhoevedorp
om deze groep onder de aandacht te brengen.
Casus 1
S., 13 jaar, is via het jongerenwerk bij het AMWJ terecht gekomen. Later blijkt dat moeder
en vader (AMW en groepswerk) al bekend zijn bij MeerWaarde. Door contacten te leggen
met de maatschappelijk werker die al bekend is in het gezin kan er een eenduidige
hulpverlening ingezet worden. De vraag is voornamelijk: hoe kan de veiligheid van S.
gewaarborgd worden? Er worden gesprekken gevoerd met S. en er wordt onderzocht welke
hulp er nodig is voor het gezin. De contacten tussen de verschillende gezinsleden worden
versterkt. Door de inzet van AMWJ zijn de contacten tussen de gezinsleden en de contacten
met andere betrokken instanties versterkt en kan de juiste hulpverlening ingezet worden.
S. voelt zich gehoord en serieus genomen; zij heeft een uitlaatklep.
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Casus 2
M., 21 jaar, woont samen met haar zoontje van 6 maanden bij haar ouders. Haar relatie is op
de klippen gelopen waardoor zij noodgedwongen terug moest verhuizen. Huisvesting was
hier het probleem. Samen met de cliënt is de maatschappelijk werker gaan kijken naar de
mogelijkheden en heeft haar informatie en advies gegeven. Daarnaast is haar verteld over
het hulpaanbod betreft jonge moeders. M. heeft handvaten gekregen en weet nu waar zij
aan toe is betreft huisvesting.

7. Kinderwerk (O -12 jaar)
Doelstelling: Het Kinderwerk richt zich op activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar, met als
doel de talentontwikkeling van deze kinderen te stimuleren.
In Badhoevedorp is ondanks uitgebreide inspanningen geen animo voor een Ouder- en
Kindinloop. In het eerste kwartaal 2013 wordt onderzocht om een Ouder- en kindinloop in
Zwanenburg op te zetten. In Haarlemmermeer-Noord wordt, m.u.v. Podium KrisKras, verder
geen kinderwerk aangeboden.
Coördinatie Podium KrisKras
Podium Kris Kras blijft een goedlopend programma. De vraag blijft echter wel of we dit in de
toekomst apart aan moeten bieden. Wanneer je meer gebiedsgericht en vraaggericht wil
gaan werken dan zal er per gebied en met de samenwerkingspartners meer gekeken
moeten worden of dit wel of niet aangeboden kan worden.

8. Tienerwerk (10 -16 jaar) en Jongerenwerk (16 - 23 jaar)
In het gebied Haarlemmermeer-Noord zijn we in 2012 bezig geweest een goede balans te
vinden tussen openstellingen, thematische activiteiten en ambulant werken. MeerWaarde
heeft zich hierbij gericht op de dorpen Zwanenburg, Badhoevedorp en later in het jaar
Vijfhuizen. Deze dorpen hebben allemaal een eigen cultuur en problematiek.
Zwanenburg
In Zwanenburg heeft het tiener- en jongerenwerk in heel 2012 een grote inzet gepleegd.
Met inlopen op dinsdag en woensdag (2x per week zowel tieners als jongeren), disco's,
thema- avonden en individuele begeleiding is het jongerenwerk succesvol geweest.
Er is onder de tieners (10-13jr) grote behoefte aan (besloten) activiteiten. Een reden hiervoor
kan zijn dat er in Zwanenburg, behalve sportverenigingen, voor deze groep niet veel te doen
is. Het is opvallend dat de groep tieners meer betrokkenheid toont met het jongerencentrum
en actiever is met het organiseren van extra activiteiten dan de jongeren uit Badhoevedorp.
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In de loop van het jaar werd opgemerkt dat de inloop voor jongeren op woensdagavond niet
meer goed loopt. De jongeren die er komen willen hangen, drinken, blowen en dingen
slopen. Nadat de inlopen een aantal keer zijn opgeschort en er geen verandering in het
gedrag van de jongeren kwam, werd hier definitief mee gestopt.
De focus is daarna meer op de tieners en de jonge jongeren gericht. Tijdens de inlopen
werden er regelmatig thema's besproken. De inloop van de jongeren die gestopt is, werd
vervangen door de straat op te gaan; ambulant werken. Als de jongeren met gerichte
vragen/ ideeën kwamen heeft het jongerenwerk daar op ingesprongen en gefaciliteerd.
In 2012 zijn er veel individuele contacten met tieners en jongeren geweest. Het betreft dan
hoofdzakelijk tieners met problemen in de thuissituatie of op school. Bij jongeren lag de
nadruk meer bij het hulp krijgen bij het huiswerk maken of het vinden van een juiste
opleiding en/of baan (opstellen CV en/of sollicitatiebrief). In de meeste gevallen waren
gesprekken met de jongerenwerker voldoende. In een aantal gevallen volgde er een
doorverwijzing naar jeugdmaatschappelijk werk en/of de sociaal raadslieden.
Badhoevedorp
In Badhoevedorp heeft MeerWaarde gedurende 2012 niet de gewenste resultaten geboekt.
Ondanks het aanbieden van inlopen, workshops en opendagen is het niet gelukt de
specifieke (overlast)jongeren binnen te krijgen en te houden. De inloop werd veelal bezocht
door dezelfde (kleine) groep jongeren die voordat ze naar de kroeg gingen even de
jongerenwerkers gedag kwamen zeggen. In het laatste kwartaal is door extra inzet
geprobeerd deze patstelling in Badhoevedorp/Jongerencentrum de Badkuip te doorbreken.
Dit is door extra activiteiten aan te bieden, schoolbezoeken, workshops en thema-avonden
niet gelukt. Op de 2 openmiddagen die gehouden zijn in november zijn 2 belangstellenden
afgekomen. Bovenstaande heeft er toe geleid dat we voor 2013 de werkwijze voor het
jongerenwerk hebben aangepast (meer ambulant, minder inlopen).
Vijfhuizen
In de loop van 2012 er in combinatie met een opbouwwerker en het mobiele team contact
gemaakt met groepen (overlast)jongeren. Voor 2013 zal hiervoor een aantal activiteiten
georganiseerd worden.
Motiveren en activeren van tieners en jongeren die niet bereikt worden via het
reguliere aanbod
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Soort
Resultaat
activiteit
opkomst
Ambulant
werken

2 x per 2
weken

10

12-20 jr.

Vraaggerichte activiteiten in jongerencentra
Soort
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
activiteit
opkomst
De Basis
Thema-avond
De Basis
meidenavond

l x per
kwartaal
l x per half
jaar

Overlastjongeren opzoeken en hen motiveren
naar het jongerencentrum te komen.
Overlast is teruggedrongen.

Resultaat

15

12-15 jr

Ontmoeting, educatie en dialoog

12

12-13 jr

Ontmoeting, educatie en dialoog
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Ondersteuning jeugdige vrijwilligers In de jongerencentra en ondersteuning
individuele of groepen jongeren bij de organisatie van eigen activiteiten
Soort
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Resultaat
activiteit
opkomst
Badkuip
Fifa toernooi
Badkuip
finale WK
Filmnacht

1X

21

13 t/m 23 jr

Leuke activiteit georganiseerd door de
vrijwilligers

1 x

14

16 t/m 23 jr

Activiteit georganiseerd door de vrijwilligers

l x per
kwartaal

7

14t/m15jr.

Ondersteunen zelf georganiseerde activiteit

Organiseren van bijzondere activiteiten
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Soort
activiteit
opkomst
Workshop
kickboxen

4x p.m.

Kika Fonds
Luilak

l x per jaar
1 x per jaar

De Basis
filmavond
tieners

l x per
kwartaal

Resultaat

3

17t/m18jr.

Talentontwikkeling

35

10t/m80jr.
12 t/m 16 jr.

16

11 t / m 1 3 j r

Jongeren maatschappelijk betrokken gemaakt.
Organiseren nachtelijke activiteit, voorkomen
overlast en vernielingen
Ontmoeting en ontspanning

Organiseren gebiedsgerichte activiteiten
Soort
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
activiteit
opkomst

Resultaat

De Basis
Inloop
jongeren
De Basis
Inloop tieners
De Badkuip
Inloop
jongeren
Week van de
opvoeding in
Zwanenburg

4x per
maand

9-15

1 3 t / m 16jr.

Jongeren de gelegenheid geven voor
ontmoeting, ontspanning en organiseren van
activiteiten.

4x per
maand
4x per
maand

10-20

11 t/m 13 jr.

Tieners een veilige plek bieden om hun vrije tijd
door te brengen.

3-8

15 t/m 23 jr

Jongeren de gelegenheid bieden voor
ontmoeting, ontspanning en gesprek

8 t/m 12 jaar en
hun ouders

Betere bekendheid met het aanbod van
MeerWaarde (Marije)

De Basis
Tienerdisco
De Badkuip
Tienerdisco

l x p.m.

11-13 jr

Veilig feest voor tieners

11-13jr

Geannuleerd wegens te weinig deelnemers.

lx

lx

23 kinderen

65 -100
kinderen
0

Week van de opvoeding
In samenwerking met de GGD, CJG en het jongerenwerk is er een activiteit georganiseerd
in Zwanenburg in het kader van de week van de opvoeding. De activiteit werd verzorgd door
Spirit en was gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen. In totaal hebben
er 23 kinderen aan de workshop deel genomen. De doelgroep was kinderen tussen de 8 t/m
12 jaar. De jongerenwerker is bezig geweest met het bedenken van de activiteit, de
organisatie erom heen (locatie, folders) en was aanwezig bij de activiteit. Om bekendheid te
geven aan de workshop is de jongerenwerker met collega's verschillende scholen langs
geweest om folders uit te delen en er iets over te vertellen. Ook zijn netwerkpartners in het
gebied geïnformeerd. Tijdens de activiteit is een kraam bemand om aan ouders informatie te
geven over MeerWaarde. Naast de educatieve workshop heeft de jongerenwerker een
creatieve workshop georganiseerd voor de wat jongere kinderen. De activiteiten in de week
van de opvoeding was een samenwerking tussen de jongerenwerker, jeugdmaatschappelijk
werker en opbouwwerker.
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Het resultaat van deze activiteit is een betere samenwerking met de netwerkpartners in
Zwanenburg. Daarnaast zijn ook inwoners en scholen in Zwanenburg meer bekend geraakt
met het aanbod van MeerWaarde. De kinderen die mee hebben gedaan aan de activiteit
hebben een leuke middag gehad en hebben hun sociale vaardigheden vergroot.
Openstelling jongerencentra De Basis

Maand
Januari
Februari
Maart
Apnl
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Aantal uur
18
35
36
39
41
37
24
24
43
39
35
41

man
61
102
87
106
81
71
39
31
81
86
55
110

vrouw
54
88
94
95
94
92
37
29
88
92
54
102

Totaal aantal
bezoekers
115
190
181
201
175
163
76
60
169
178
94
212

9. Mobiel Team
Doelstelling: Het Mobiel Team wordt in opdracht van de Regiegroep Jeugd- en Veiligheid
ingezet op zgn. hotspots binnen de gemeente.
Inleiding
Nadat het besluit gekomen is het Mobiel Team te integreren binnen het tiener- en
jongerenwerk, zijn hiervoor 3 mensen aangesteld als werker binnen het Mobiel Team. Vanaf
mei 2012 is er met het volledige team van start gegaan in de nieuwe werkvorm. Hierbij is
gezorgd dat er een duidelijke middeling zou blijven tussen het zichtbaar zijn als Mobiel Team
en tevens integreren binnen het reguliere tiener- en jongerenwerk. Met hierbij als groot
aandachtspunt; het ambulante werken een duidelijke plek geven binnen het regulier werk.
Hierin is duidelijk gezocht naar zowel een leading rol van de Mobiel Teamleden alsmede naar
het ondersteunen van het reguliere ambulante werk om op deze manier kwaliteit neer te
zetten op het gebied van groepsaanpak jeugd, welke verder reikt dan alleen de hotspots.
Tevens is er een duidelijke start gemaakt om in de plannen van aanpak een breder beeld te
creëren waarbij het contact met jongeren, ouders, buurtbewoners en andere betrokkenen
duidelijk voorop staat. In gezamenlijkheid met het netwerk wordt steeds meer getracht om
een completer beeld te krijgen van de situatie op de hotspots. Denk hierbij aan het delen van
overlastmeldingen, het in samenspraak contact leggen met buurtbewoners, duidelijke
rolverdeling binnen het netwerk etc.
Bovengenoemde punten zullen ook voor 2013 belangrijke peilers zijn om de groepsaanpak
jeugd tot een succes te maken en ook te kunnen gaan denken in meer preventief werken.
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Hotspot Badhoevedorp
N.a.v. de inzet 2011 is 2012 rustig begonnen op de verschillende overlastlocaties
(Lorentzplein, Bibliotheek, Burgemeester van Amersfoortschool, speeltuin Jan van Gendt).
Een toename van de overlast op het Lorentzplein en bij de Bibliotheek heeft ervoor gezorgd
dat het contact met de medewerkers en ondernemers is aangesterkt. Een directe inzet door
het Mobiel Team en de straatcoaches heeft ervoor gezorgd dat deze overlast meteen in de
kiem is gesmoord. Tevens is er in het 1 half jaar van 2012 ingezet op het opzetten van een
preventieve inzet om de overlast te blijven beperken. Er is een vast aanbod in JC de Badkuip
op vrijdagavond n.a.v. van de vraag vanuit de doelgroep, een samenwerking tussen het
Mobiel Team en het regulier tiener- en jongerenwerk. Hiermee is bereikt dat de grootste
overlastgevende groep vanaf februari deze activiteit bezoekt. Dit zorgt ervoor dat ze goed
aangesproken kunnen worden op gedrag zowel binnen als buiten de Badkuip.
Het contact met de ondernemers van het Lorentzplein en de medewerkers van de
Bibliotheek zijn versterkt zodat er bij een eventuele aanwakkering van overlast, meteen
ingezet kan worden. De informatie, contacten, afspraken etc. omtrent deze hotspot zijn
zoveel mogelijk overgedragen naar het regulier tiener- en jongerenwerk. Tevens wordt er
voor gezorgd dat het doen van ambulant werk, ingeroosterd wordt binnen het regulier werk.
Hierdoor kan preventief een vinger aan de pols worden gehouden.
e

De inzet die in het verleden en in 2012 is gepleegd, heeft ervoor gezorgd dat Badhoevedorp
in de 2 helft van dit jaar is afgeschaald als hotspot.
e

Hotspot Vijfhuizen
Begin 2012 is er door het Mobiel Team gestart met de verkenning en analyse van de groep
die in Vijfhuizen aan de Liniewal overlast zouden veroorzaken. Hierbij is contact gelegd met
de melders en tevens met de jongeren. Het zou gaan om een groep jongeren van
autochtone afkomst die voornamelijk overlast veroorzaakten door excessief muziekgebruik,
zwerfafval en het gebruik van alcohol en (soft)drugs. Daarnaast speelde er bij de melders
een duidelijk onveiligheidsgevoel. Tevens is contact gelegd met de ondernemer van
supermarkt Hoogvliet, hij heeft aangegeven sporadisch overlast te ervaren van middelbare
schooljeugd. Na inventarisatie in de groep blijkt er een groot gemis te zijn aan activiteiten
gericht op jongeren in het dorp. JC de Jungle is gesloten en er zijn weinig toch geen andere
faciliteiten voor jongeren. Tevens zijn een aantal jongeren doorverwezen naar de AJHV'er
aan de hand van een hulpvraag. Vanuit de frequente bezoeken en het daarbij wijzen op de
regels door oa. het Mobiel Team, is de overlast vanaf de zomermaanden zo goed als
verdwenen. De in kaart gebrachte jongeren geven zelf aan vooral bezig te zijn met school en
werk en hierdoor de interesse te hebben verloren om buiten te zijn.
Contact met de melders aan de Liniewal is wederom aangehaald, lijnen zijn kort gemaakt dat
op het moment van overlast direct contact gelegd kan worden. Hier speelt voornamelijk een
onveiligheidsgevoel bij een tweetal klagers. Helaas heeft het Mobiel Team moeten
concluderen dat zij niet open staan om hierover in gesprek te gaan. De groep die overlast
zou veroorzaken, zou dit voornamelijk doen in de nachtelijke uren, welke ook gepaard gaat
met gebruik van veelvuldig alcohol en (soft)drugs. N.a.v. de ervaren overlast heeft de
Gemeente in samenspraak met het Mobiel Team het bankje die aan het appartementencomplex grenst, besloten te verwijderen. Door contact met de bewonersvereniging
Stellinghof, blijkt tevens dat door de plaatsing van camera's bij de bushalte van de Zuid
Tangent aldaar, de overlast zo goed als verdwenen is.
N.a.v. de signalen dat er weinig tot geen faciliteiten zijn in het dorp voor jongeren, het
verwijderen van het bankje aan de Liniewal en de mogelijke plaatsing van een prieel op deze
locatie, is er besloten een traject te starten om een JOP te plaatsen. Omdat er helaas geen

20

jongeren meer door het Mobiel Team worden aangetroffen op straat, is er gekozen om een
participatietraject te starten i.s.m. Menes en Voetbalvereniging DSOV. Dit wordt in 2013
voortgezet. Samenwerking met wijkraad Stellinghof en dorpsraad Vijfhuizen is gelegd.
Mobiel Team heeft geadviseerd Vijfhuizen af te schalen als hotspot.
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MatrWisrda

Domein 3
Senioren, chronisch zieken en mensen
met een beperking
1. Sociaal Cultureel Werk voor Senioren
Doelstelling: Het bevorderen van zelfredzaamheid en het bestrijden van het isolement.
Act! viteiten aa n bod
Vanuit MeerWaarde wordt op diverse manieren ondersteuning geboden. Een manier is
activiteiten met een cursorisch karakter. Hieronder vallen creatieve, educatieve en algemene
bewegingsactiviteiten (exclusief Meer Bewegen voor Ouderen). Het Cursorisch aanbod
staat onder leiding van een betaalde vakkracht.
Doelgroep

Resultaat

12

55+

Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, kennis vergaren /
deskundigheidsbevordering

6x

11

55+

Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, kennis vergaren /
deskundigheidsbevordering

Internet&E-mail

6x

7

55+

Boetseren

30x

9

55+

Boetseren

30x

7

55+

Engels
conversatie

29x

10

55+

Engels
gevorderden

32x

7

55+

Frans

30x

7

55+

Gymnastiek
Mensendieck 1

29x

11

55+

Gymnastiek
Mensendieck 2

29x

8

55+

Gymnastiek
Mensendieck 3

29x

12

55+

Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, kennis vergaren /
deskundigheidsbevordering
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, ontspanning, kennis
vergaren.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, ontspanning, kennis
vergaren.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, kennis
vergaren/deskundigheidsbevordering,
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, kennis
vergaren/deskundigheidsbevordering.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, kennis
vergaren/deskundigheidsbevordering,
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer
gezond/zelfstandig blijven.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer
gezond/zelfstandig blijven.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer
gezond/zelfstandig blijven.

Soort
activiteit

Frequentie

Kennismaken
met de
computer
Kennismaken
met de
computer

6x

Gemiddelde
opkomst
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Tekenen en
schilderen

30x

10

55+

Yoga 1

35x

8

55+

Yoga 2

35x

8

55+

Zangkoor
'Zingen houdt
jong'
Country Line
Dance

37x

29

55+

30x

14

55+

Sportief
wandelen

40x

7

55+

Engels

31 x

7

55+

Tekenen en
schilderen 1

30x

12

55+

Tekenen en
schilderen 2

30x

12

55+

Tekenen en
schilderen 3

30x

11

55+

Tekenen en
schilderen 4

30x

11

55+

Zangkoor
'Zingen is leven'

30x

11

55+

Eenzaamheidsbestrijding, activering,
participatie, kennis
vergaren/deskundigheidsbevordering.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer
gezond/zelfstandig blijven.
Eenzaamheidsbestrijding, activering,
participatie, langer gezond/zelfstandig
blijven.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, ontspanning.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer
gezond/zelfstandig blijven.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer
gezond/zelfstandig blijven.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, kennis
vergaren/deskundigheidsbevordering,
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, kennis
vergaren/deskundigheidsbevordering.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, kennis
vergaren/deskundigheidsbevordering,
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, kennis
vergaren/deskundigheidsbevordering.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, kennis
vergaren/deskundigheidsbevordering.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, ontspanning.

Activiteiten onder begeleiding per gebied
Hierbij gaat het om activiteiten voor ouderen die niet meer binnen het reguliere programma
passen, omdat hun fysieke of sociaal psychische conditie dat niet meer toelaat. Hieronder
valt bijvoorbeeld de Soos of de VODO (Voor ons Door ons). De uitvoering van deze
activiteiten wordt verricht door vrijwilligers, ondersteund door een agogische beroepskracht.
De deelnemers betalen een symbolische bijdrage.

Groepen met zelfbeheer
Activiteiten in zelfbeheer zijn bijvoorbeeld kaart-, sjoel- en biljartclubs. Vaak lang geleden
opgestart als initiatief vanuit het Ouderenwerk. Deze clubs draaien organisatorisch volledig
zelfstandig (meestal met een bestuur), al dan niet onder de vlag van een eigen
rechtspersoon.
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Bewegingsactiviteiten
Onder leiding van een gediplomeerde vakkracht organiseert MeerWaarde op diverse locaties
MBVO-activiteiten.
Soort
activiteit

Frequentie

MBVO
Gymnastiek

34x

MBVO Sport
& spelinstuif

35x

Huiskamergroepen
Soort activiteit Frequentie
HKG in het
Zernikehof
(Badhoevdorp)
HKG in De Olm
(Zwanenburg)

Doelgroep

Resultaat

10

55+

29

55+

Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer gezond/zelfstandig
blijven.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer gezond/zelfstandig
blijven.

Gemiddelde
opkomst

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

58x

ii

65+

17 vrijwilligers.
Eenzaamheidsbestrijding, activering.
participatie, ontspanning.

55x

14

65+

13 vrijwlligers.
Eenzaamheidsbestrijding, activering,
participatie, ontspanning.

Organisatie 55+-beurs en andere "evenementen"
Soort activiteit
Frequentie
Gemiddelde
Doelgroep
opkomst
Overleg met Schuilhoeve
(Badhoevedorp) m.b.t.
ondersteuning van
bewoners initiatieven

2x

55+

Overleg met verschillende
organisaties (Rode Kruis,
Zonnebloem, Rietland,
Schuilhoeve, KBO) over
organiseren van busreizen

2x

55+

Resultaat
Bewoners/vri|wiliigers van
de Schuilhoeve voelen zich
ondersteund bij het
bedenken, organiseren en
uitvoeren van activiteiten
voor de bewoners.
Vermindering van
organiseren van reizen op
dezelfde dagen/tijden, met
als gevolg niet genoeg
deelnemers. Elkaar
ondersteunen in het
organiseren, uitvoeren en
werven van deelnemers
voor de verschillende
busreizen.

2. Ouderenadvies
Doelstelling: het actief ondersteunen van ouderen en mensen met een chronische ziekte of
beperking ter bevordering en hun mantelzorgers.
Het Ouderenadvies is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor mensen van 55 jaar
en ouder, hun mantelzorgers en chronisch zieken en gehandicapten. Mensen uit de
doelgroep kunnen bij het Ouderenadvies terecht voor informatie en advies, hulp en
ondersteuning of langdurige begeleiding op het gebied van wonen, zorg, welzijn, vervoer en
financiën. Ouderen doen een terugkerend beroep op het Ouderenadvies.
Casus 1
Ymere meldt zorgwekkende melding van buurvrouw. Allereerst wordt er contact gelegd met
de buurvrouw. Zij geeft aan overlast te ervaren van haar oudere buurman. Ze hoort hem vaak
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vallen en hij schreeuwt dan heel hard. Ook is zijn brandalarm al een paar keer afgegaan. Dit
maakt haar ongerust over zijn en haar veiligheid. De heer is niet bekend bij MeerWaarde. De
ouderenadviseur gaat op zoek naar betrokken instanties om te polsen hoe zorgwekkend de
situatie is. Meerdere hulpverleners blijken bij de heer betrokken te zijn, waaronder de
wijkverpleging, die meerdere malen per dag bij de heer aan huis komt. Daarna wordt de heer
door de ouderenadviseur benaderd voor een huisbezoek. Het blijkt te gaan om een 85-jarige
heer, die zeer slecht ter been is. Ook binnenshuis loopt hij moeizaam met zijn rollator. Hij
komt vrijwel niet meer buiten. Terwijl hij hier wel behoefte aan heeft.
De heer is weduwnaar en heeft geen kinderen. Er zijn wel betrokken mensen om hem heen,
die zich om hem bekommeren. Na zijn pensionering heeft hij als vrijwilliger jarenlang
maaltijden langs gebracht bij ouderen. Van dagopvang of een opname in een verzorgingshuis
wil hij niets weten. Het valprobleem is door zijn aandoening niet volledig te voorkomen,
maar voor de heer is een vaste achterwacht en een sleutelkastje bij zijn voordeur geregeld.
Ook zijn er verbeteringen getroffen om brandgevaar te voorkomen. Bij de heer bestaat angst
dat hij een keer doorzijn glazen huiskamerdeur heen zal vallen. Via de Consulent
Gebiedsbeheer van Ymere wordt geregeld dat de deur wordt vervangen. Om het valgevaar
te beperken worden via de WMO beugels/steunen aangevraagd (traplift is al aanwezig).
Gelijkertijd wordt de aanvraag voor een scootmobiel meegenomen, die de heer weer in staat
zal stellen om zelfstandig boodschappen te doen. Ook de buurvrouw wordt nog even
teruggebeld. Zij voelt zich door deze terugkoppeling gerustgesteld en serieus genomen.
Casus 2
Een man van 65 komt op het spreekuur binnenvallen. Of zijn AOW papieren even ingevuld
kunnen worden. Op de vraag wanneer hij dan 65 wordt antwoordt hij "4 maanden terug ".
AOW hoort een halfjaar voor het bereiken van het 65* jaar te worden aangevraagd. Meneer
kan niet goed uitleggen waarom hij niet eerder is gekomen. Zijn verhaal klinkt erg
onsamenhangend. De heer ziet erg onverzorgd uit.
Los van dit probleem blijkt de heer in de schuldsanering te zitten en heeft hij
budgetbeheer. Budgetbeheer wil voor hem een andere rekening openen en heeft hiervoor
een geldige ID nodig. Meneer geeft aan dat hij deze heeft aangevraagd maar dat hij hem
even moet ophalen. Als hem gevraagd wordt om dan direct de kaart te gaan halen bij het
servicecentrum geeft hij schoorvoetend toe dat hij de kaart nooit heeft aangevraagd. Hij
heeft er ook geen geld voor.
De ouderenadviseur neemt contact op met de Sociale verzekeringsbank en legt de situatie
van de heer uit; er wordt afgesproken dat de aanvraag z.s.m. wordt ingestuurd en dat zij het
zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Meneer blijkt ook nog eens 20 jaar in Duitsland
gewerkt te hebben. Dus er zal over een tijdje ook nog pensioen uit Duitsland opgevraagd
moeten worden. Ook neemt de ouderenadviseur contact op met sociaal.nl; zij zullen geld
overmaken voor een ID kaart en pasfoto 's. Gelukkig zijn er nog geen achterstanden met
betalen maar de reserve raakt op. Er is veel aan gelegen om weer inkomen op de rekening
te storten. Meneer belooft plechtig de kaart te zullen aanvragen. Er gaan wat weken voorbij;
de heer is enkel te bereiken per post (er is geen telefoon of een PC) Hij reageert niet op mijn
brief met de vraag om met zijn ID kaart en alle papieren die zijn binnengekomen op kantoor
te komen. De ouderenadviseur besluit om op huisbezoek te gaan. Meneer blijkt niet thuis;
de ouderenadviseur laat weer een brief achter met de vraag om spoedig op het spreekuur
langs te komen.
Gelukkig reageert hij. Eenmaal op het spreekuur blijkt dat hij geen ID kaart heeft
aangevraagd en dat hij wederom papieren voorde SVB in had moeten vullen i. v.m. zijn
pensioen uit Duitsland. Hij is hier weer te laat mee. Gelukkig blijkt er wel een voorschot
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AOW te zijn toegekend. Meneer is weer erg onsamenhangend en blijkt het geld dat is
overgeschreven voor zijn ID kaart aan levensmiddelen te hebben uitgegeven. De
ouderenadviseur zoekt wederom (veel) contact met de SVB en Sociaal.nl. De papieren
blijken een heel geregel en meneer werkt niet mee. Uiteindelijk besluit ik met meneer mee
te gaan om zijn ID kaart aan te vragen bij de gemeente. Hij moet dan wel zelf pasfoto 's laten
maken. Inmiddels is het zo ver dat de pasfoto's er zijn, er was wederom geen geld voor een
ID kaart. Doordat de ouderenadviseur er nu zo achteraan zit bestaat de kans dat verdere
problemen voorkomen kunnen worden.
Casus 3
Mw. van 76 jaar heeft reuma en diabetes. Mw. geeft aan de ouderenadviseur aan dat ze
voorlichting wil over het wonen in een verzorgingshuis. De ouderenadviseur gaat op
huisbezoek omdat mw. met haar scootermobiel bij de ouderenadviseur het pand niet in kan.
Ze kan maar zeer korte stukjes lopen. Eenmaal bij haar thuis blijkt dat ze enorm veel pijn
heeft en ernstig beperkt is in haar doen en laten. Mw. wordt 2 keer per week geholpen met
douchen en aankleden. De situatie in de douche is niet ideaal. Haar kousen en insuline
worden elke dag door de thuiszorg verzorgd. Mw. heeft wekelijks huishoudelijke hulp.
Geestelijk is mevrouw nog erg goed en dat maakt ook dat ze niet zeker weet of ze al toe is
aan een verzorgingshuis. Mw. is emotioneel, boos op artsen en voelt zich vaak aan een
lijntje gehouden. Door meerdere gesprekken met haar te voeren helpt de ouderenadviseur
haar om haar gedachten te ordenen. Ook geeft de ouderenadviseur haar (in overleg met het
VZ huis) de juiste voorlichting over hoe het tegenwoordig werkt om in een VZ huis te
komen. Mw. besluit om in haar thuissituatie meer hulp te vragen. De ouderenadviseur
neemt contact op met de zorgregisseur en de hulp wordt per direct uitgebreid naar
dagelijkse zorg. Daarbij wordt er een aanvraag naar de gemeente gestuurd voor
aanpassingen in de badkamer. De ouderenadviseur houdt contact met deze vrouw, wanneer
nodig vragen we een indicatie aan voor opname.
Spreekuren
Totaal 2012
Wekelijks 2 uur op de maandag- en woensdagochtend in de Olm
Wekelijks 4 uur op maandag, dinsdag 2 uur en donderdag 2 uur in
Badhoevedorp.

Thematische huisbezoeken 75+ en 80+ door vrijwilligers
In samenwerking met de gemeente is in 2012 het project 'preventief huisbezoek 80+'
gestart. Vanaf het 2 kwartaal zijn de 80 plussers in Zwanenburg benaderd met een brief
vanuit de gemeente. Daarnaast is er in het 3 kwartaal gestart met het aanschrijven van de
kleine kernen in landelijk noord en landelijk zuid.
De belangrijkste doelstelling is het vroegtijdig signaleren van ouderdomsgerelateerde
problemen met betrekking tot de zelfredzaamheid. Daarnaast het geven van informatie en
advies over de hulp en dienstverlening met als doel de toegang tot voorziening te vergroten
en vroegtijdig achter de voordeur hulp aan te bieden. De wensen en behoeften van de 80plusser op het gebied van wonen, netwerk/ mantelzorg, mobiliteit, gezondheid, financiën en
hulp en dienstverlening worden door een getrainde vrijwilliger samen met de oudere in kaart
gebracht aan de hand van een vragenlijst. Wanneer er sprake is van een (complexere)
hulpvraag wordt er een afspraak met de ouderenadviseur gemaakt.
De huisbezoeken hebben dus niet plaats gevonden in Hoofddorp West.
e

e
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1 kwartaal

2 kwartaal

3 kwartaal

Totaal 2012

X

114

150

291

8

17

23

23

Aantal
cursussen

Totaal aantal
deelnemers

Uit Haarlemmermeer-Noord

2x

10 + 8

5 (vrouw, 2x64, 68, 71 en 80)

lx

11

2 (vrouw, 70 en 74)

lx

11

1 (vrouw, 74)

e

Thematische
huisbezoeken
Aantal vrijwilligers

Cursussen
Naam cursus

Geef uw leven een
beetje GLANS
Zomerprogramma
Voorlichting over 'ik wil
slapen' i.s.m. Prezens
Zomerprogramma
Voorlichting over 'de
kunst van het ouder
worden' i.s.m. Prezens

e

e
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Domein 4
Kwetsbare groepen
1. Sociaal Raadslieden
Doelstelling: Het geven van informatie/advies of concrete ondersteuning aan cliënten met
juridische en/of praktische problemen zodat inwoners op een goede wijze kunnen
functioneren in de samenleving en problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en
vervolgens opgepakt of doorverwezen worden.
Casus
Cliënte met minderjarige dochter wordt vanuit een blijf van mijn lijf huis middels een
urgentie in een dorp in Haarlemmermeer in een sociale huurwoning geplaatst. Cliënte is
eerder reeds toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) en had in
Amsterdam, waar ze vandaan komt, een WWB uitkering. Nu cliënte terecht gekomen is in
Badhoevedorp dient zij opnieuw een WWB-uitkering aan te vragen bij de gemeente
Haarlemmermeer, alsmede een huurtoeslag bij de belastingdienst Toeslagen. De gemeente
Haarlemmermeer mag er 8 weken over doen om een WWB uitkering toe te kennen. Na 4
weken mag de cliënte wel om een voorschot verzoeken. Ook de aanvraag huurtoeslag zou
in het ergste geval 8 weken kunnen duren. In de tussentijd dient cliënte haar vaste lasten te
voldoen. Deze kan cliënte (tijdelijk) niet voldoen, daar zij geen inkomen heeft. Cliënte bouwt
nieuwe schulden op waardoor de bewindvoerder WSNP besluit om mevrouw voortijdig bij
de rechter af te melden. Het gevolg is dat alle schuldeisers wederom bij mevrouw op de
stoep zullen staan. Mevrouw dient zicht voor de rechtbank te verantwoorden. Tijdens de
zitting heeft de sociaal raadsman het woord gevoerd en aan de rechter aangegeven dat
wanneer mevrouw uit de WSNP zal worden gezet dit ernstige gevolgen zal hebben voor de
hulpverlening van cliënte. Tevens geeft raadsman aan dat de schulden zijn ontstaan zonder
dat cliënte daar debet aan is. Vanwege de trage en foutieve afhandeling van de aanvraag
WWB-uitkering heeft cliënte immers enkele maanden geen inkomen gehad. De rechter is
gevoelig voor de argumenten en besluit cliënte nog drie maanden de tijd te geven om de
schulden in te lopen alsmede de hulp van diverse hulpverleners te accepteren. Nadien heeft
de Raadsman tezamen met een maatschappelijk werker van MeerWaarde ervoor gezorgd
dat er beschermingsbewindvoering is aangevraagd. Tevens is er beroep gedaan op het
noodfonds van de kerk. Deze heeft de schulden van cliënte betaald. Bureau jeugdzorg is
ingezet voor de minderjarige dochter van cliënte. Een heel netwerk van hulpverleners is
inmiddels ingezet waardoor cliënte in een rustiger vaarwater terecht gekomen is.
In deze casus is het van belang dat de samenwerking van de diverse hulpverleners goed op
elkaar afgestemd blijft.
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Inleiding
De inzet van MeerWaarde in het gebied Haarlemmermeer-Zuid bestaat voor het grootste
gedeelte uit een basisinzet op het gebied van Maatschappelijke dienstverlening en Sociaal
Cultureel werk.
In Haarlemmermeer-Zuid zijn er het afgelopen jaar diverse ontwikkelingen geweest. Door
met name in de verschillende kernen in te zetten op een meer integrale aanpak weten de
professionals van verschillende disciplines elkaar steeds beter te vinden.
Er wordt hierdoor met een bredere blik naar verschillende casuïstiek gekeken.
Ook is er samenwerking ontstaan bij activiteiten georganiseerd in dorpskernen, in de Brede
School en bij individuele casuïstiek. Professionals zijn beter op de hoogte van elkaar
vakgebied en mogelijkheden om de kwetsbare burger zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Deze ontwikkeling kunnen in het licht van startende wijkteams gezet worden waarbij vaste,
laagdrempelige gezichten in de buurt cruciaal zijn om successen te behalen.
Omdat het gebied Haarlemmermeer Zuid bestaat uit verschillende dorpen met ieder een
eigen cultuur, verschillende problematieken en kenmerken volgt hieronder een korte
beschrijving van bijzonderheden in de grootste dorpen.
Rijsenhout
Kenmerkend voor Rijsenhout zijn de korte lijnen en het organiserend vermogen van het dorp
bij problemen en casussen. Er is een actieve gemeenschap en een grote sociale controle.
De in verhouding grote concentratie sociale huurwoningen heeft zijn weerslag op het dorp;
steeds meer inwoners doen een beroep op disciplines als Maatschappelijk werk en Sociaal
Raadslieden ivm schuldenproblematiek.
Lisserbroek
Kenmerkend voor Lisserbroek is dat ondanks het goedlopende en drukbezochte Dorpshuis
de Meerkoet en de aanwezigheid van verschillende disciplines van MeerWaarde de vraag
van de inwoners achterblijft. Er lijkt een hoge drempel te zijn om hulp te vragen in het dorp.
Abbenes
Kenmerkend voor Abbenes zijn de activiteiten die haar dorpsraad voor de inwoners
organiseert en de grote hoeveelheid vrijwilligers die hierbij meehelpen.
Accommodaties MeerWaarde in Landelijk Zuid
De Meerkoet (Lisserbroek)
De Nooduitgang (Lisserbroek)

Ontwikkelingen en trends
Maatschappelijke dienstverlening
Binnen de psychosociale dienstverlening komen steeds meer mensen die te maken hebben
met financiële en schuldenproblematiek. Er is een toename van GGZ cliënten die de eigen
bijdrage niet meer kunnen of willen bekostigen. Zij melden zich aan bij Algemeen
Maatschappelijk Werk. De Maatschappelijk Werkers en Ouderenadviseurs krijgen hebben te
maken mat een toename van de doelgroep die met psychiatrische problemen kampt, deze
doelgroep vraagt doorgaans meer tijd dan cliënten met een ander soort hulpvraag.
Gezien de uitgestrektheid van het gebied Haarlemmermeer-Zuid en hiervoor zou het goed
zijn in 2013 meer tijd te reserveren voor outreachende hulpverlening waarbij de
maatschappelijk werker/ouderenadviseur of sociaal raadman gerichter zorgmijders kan gaan
bezoeken. Deze aanpak is nodig om eerder inzet te kunnen plegen en hierdoor escalaties te
voorkomen. Belangrijke vraag hierbij is "hoe kunnen we de betreffende zorgmijder
motiveren om hulp te aanvaarden?".
De verwachting is dat in 2013 zwaardere problematieken meer tijd gaan kosten en dat dit
ten koste zal gaan van de hoeveelheid cliënten die MeerWaarde kan gaan bedienen.
In het vierde kwartaal kwamen er meer verwijzingen vanuit het Steunpunt Huiselijk Geweld
binnen. Het SHG weet MeerWaarde goed te vinden en vragen ons om bij gesprekken aan te
sluiten (warme overdracht). Vanuit het AMW vragen we ook regelmatig of de
crisismedewerkers willen meedenken of willen aansluiten bij een gesprek. We hebben zeer
regelmatig overleg over gezamenlijke cliënten, hierdoor ontstaan er korte lijnen en een
prettige samenwerking.
In 2012 zien we in Haarlemmermeer-Zuid een toename van financiële - en
huisvestingsproblemen (mede door inkomensdaling door toenemende werkloosheid).
Cliënten blijven noodgedwongen in een gezamenlijke (koop)woning wonen na het verbreken
van de relatie. Kinderen zijn getuigen van de spanningen en escalaties tussen ouders.
Cliënten komen niet meer in aanmerking voor een urgentieverklaring na echtscheiding.
Ook is het lastig voor starters en tienermoeders om passende betaalbare woonruimte te
vinden. Deze cliënten blijven vaak noodgedwongen bij ouders wonen, met spanningen in de
relatiesfeer tot gevolg.
In Haarlemmermeer-Zuid kunnen we een top 3 maken van de problematieken:
Vechtscheidingen - huisvesting
Ouders die na het verbreken van de relatie niet meer samen in de woning kunnen wonen
door alle spanningen en geweld. Woning is niet te verkopen. Ze blijven met een restschuld
achter, hebben geen zicht op urgentieverklaring - huurwoning. Ouders komen er samen niet
meer uit en kinderen zijn getuigen van huiselijk geweld. Er vinden bemiddelingsgesprekken

plaats waardoor ouders weer tot afspraken komen in het belang van de kinderen. We doen
zorgmeldingen met als doel, snel geïndiceerde zorg inzetten.
Huiselijk geweld
Vrouwen, met kind(eren) naar de vrouwenopvang begeleiden.
Intake (bemoeizorg) en aanmelding bij de vrouwenopvang en de samenwerking zoeken met
het Steunpunt Huiselijk Geweld.
Psychiatrie - schuldenproblematiek
Psychiatrisch patiënten die niet openstaan voor een verwijzing naar de GGZ (geen
ziektebesef) en die bij ons terecht komen met schuldenproblematiek, dreigende ontruiming,
afsluiting etc. Het maatschappelijk werk pakt deze problematiek integraal op in
samenwerking met gemeente en sociaal raadslieden. Vanuit het AMW proberen we cliënten
te motiveren - toe te leiden naar de GGZ middels de module bemoeizorg.
Spreekuren van de maatschappelijk werkers en de ouderenadviseurs worden met wisselend
succes bezocht. De kerncultuur speelt hierin een rol. De inzet van de sociaal raadslieden is
steeds meer nodig en is in de loop van 2012 uitgebreid in het gebied Haarlemmermeer-Zuid.
Het ouderenadvies signaleert onderstaande trends.
WonenA/erhuizen
Cliënten willen meer in de buurt van voorzieningen wonen. In de kleine dorpskernen zijn er
weinig voorzieningen. Naarmate de cliënt ouder wordt en afhankelijker wordt van
voorzieningen worden deze gemist in de kernen. Het openbaar vervoer is veelal een
probleem. Opvallend is dat de vraag in Rijsenhout minder is en dat de mensen aldaar meer
gehecht zijn aan hun woonplek en minder snel verhuizen naar een ander dorp. Er is sprake
geweest van het bouwen van een zorgcentrum in Rijsenhout. Tot op heden is hier nog geen
duidelijkheid over.
Woningen afgestemd op de beperkingen van de ouderen zijn maar schaars aanwezig en de
doorstroming in gelijkvloerse woningen is klein. Daarnaast komen er ook veel aanvragen
voor aanpassingen thuis tot aanvraag huishoudelijke hulp en bijzondere bijstand, ook met als
doel om zolang mogelijk in huidige woonomgeving te kunnen blijven wonen.
Woningmarktaanbod via digitale woningaanbod
Om voor een woning in aanmerking te komen moet men beschikken over internet om te
kunnen reageren op woningen. Onze doelgroep beschikt veelal niet over een computer of
weten hier niet mee om te gaan. De woningen worden alleen op deze manier aangeboden.
Deze mensen zijn vaak ook niet in staat om naar het kantoor van Ymere te gaan voor hulp
aldaar. De woningen die worden aangeboden zijn veelal niet te betalen gezien de inkomsten.
Mensen hebben in de meeste gevallen een AOW hebben en een klein pensioen. Ze komen
dan bij de ouderenadviseur op het spreekuur en verwachten dat wij met/voor ze op zoek
gaan en reageren. Bij het afschaffen van de woonkrant is afgesproken dat niet wij, maar
Ymere deze ondersteuning zou bieden. We proberen in het eigen netwerk van de cliënt
iemand te vinden die digitaal op zoek gaat naar een woning en hierop reageert. Het
probleem hierbij is, dat dan niet frequent genoeg gekeken en gereageerd wordt. Soms is er
ook geen sociaal netwerk. Het kost allemaal behoorlijk wat tijd. De site is erg traag, niet
gebruikersvriendelijk, onoverzichtelijk en voor ouderen te ingewikkeld.
Opname verzorgingshuis
Ontwikkeling 2013: ZZP 3 en 4 verdwijnen. Het kabinet wil dat mensen langer zorg thuis
kunnen ontvangen. In 2013 wordt hiermee een begin gemaakt. Nieuwe cliënten die in 2012

nog in aanmerking zouden komen voor een licht zorgzwaartepakket (ZZP 1-2, intramuraal),
krijgen in 2013 een indicatie voor zorg thuis (extramuraal).
Bestaande cliënten die op 1 januari 2013 een indicatie hebben voor zorg met verblijf,
behouden hun recht op zorg in een instelling. Het kabinet wil dat op termijn ook zwaardere
vormen van zorg (ZZP's 3 en 4) thuis worden geleverd. Dit betekent dat er meer en
intensievere zorg thuis geboden moet gaan worden, zodat het een haalbare en
verantwoorde thuissituatie blijft. Het ouderenadvies ziet daarbij wel een rol voor zichzelf
weggelegd.
Toename van eenzaamheid
Deze mensen doen vaker een beroep op de gezondheidszorg, vaak zie je dat deze groep
mensen depressief is. De overheid geeft aan dat het in eerste plaats de
verantwoordelijkheid van de burgers zelf is om hiermee aan de slag te gaan, maar als er
geen sprake is van netwerk wat je veel ziet wordt het lastig. De huidige dagbesteding of
andere vrijwillige hulpverlening sluit niet altijd aan bij de behoeften van de cliënt. Het
voorkómen van eenzaamheid heeft naast het verbeteren van de kwaliteit van leven
inderdaad ook een positief effect op de gezondheid.
Geheugenproblemen
Een groot deel van de caseload in Haarlemmermeer-Zuid bestaat uit cliënten met
geheugenproblematiek. Er zijn veel vragen van cliënten, partners of hulpverlenende
instanties met geheugenproblemen, mensen die veelal alleen wonen, waar het thuis vaak
niet goed gaat en die ook geen zorg of andere hulp accepteren. Geheugenproblematiek lijkt
steeds meer toe te nemen. De zorg thuis is zwaar, mantelzorgers zijn belast maar willen ook
dat de partner zolang mogelijk thuis blijft. Goede afstemming met de hulpverleners en tijdig
inschakelen van casemanagers is nodig.
Algemeen
Het is een groot verschil of de cliënt zelf met een vraag komt of dat het gaat om een
zorgmijdende cliënt. Opbouwen van een vertrouwensrelatie is van belang.
Wat we zien is dat er toch meer zorgmijders zijn en dat het contact veelal via een ingang
moet plaatsvinden.
Toename ouderen zorgen over toekomst
Ouderen maken zich steeds meer zorgen over de toekomst, wat betreft het financiële
aspect, beperkt inkomen, hoge lasten, eigen risico. Onze doelgroep is veelal een groep met
een inkomen van rond de € 1.000,- en soms een klein pensioen. Er zijn veel mensen met
schulden. Mensen moeten rondkomen van een minimum. Gemeenten scherpen hun criteria
aan. Toeleiding tot schuldhulpverlening/voedselbank/veel financiële problemen/aanvragen
bijzondere bijstand, aanpassingen woning/verhuizen komt steeds vaker voor.
Jeugd
Het jeugdwerk in het gebied Haarlemmermeer-Zuid heeft zich afgelopen jaar gericht op het
in kaart brengen van jeugd in de regio, contacten te leggen of te intensiveren bij de (basis)
scholen en het aanbieden van activiteiten.
De samenwerking met de Brede School heeft zich voortgezet en uitgebreid. Inhet eerste
deel van 2012 lagen de verwachtingen uit elkaar. Er is in het tweede deel toenadering
gezocht en gevonden en er wordt meer op één lijn gewerkt. MeerWaarde heeft in 2012 de
stap gemaakt van passieve naar actieve deelnemer in de Brede school. Hierin zijn in 2013
nog verdere slagen in te maken.

In Rijsenhout is er in de zomer samenwerking gezocht met de vrijwilligers die
zomeractiviteiten voor de jeugd aanboden (o.a. Huttenbouw). Ook zijn er vanuit het
kinderwerk diverse zomeractiviteiten aangeboden die goed bezocht zijn.
In Lisserbroek is het MeerWaarde d.m.v. een wekelijkse inloop en het ondersteunen van de
jeugdraad bij het organiseren van activiteiten gelukt om de overlastgroep aan zich te binden.
Hierdoor is de overlast (Lisserbroek was in het verleden een hotspot) afgenomen.

n professioneel

Domein 1
Welzijn & Sociale samenhang
1.

Opbouwwerk

Doelstelling Opbouwwerk: burgers activeren tot het nemen van initiatieven en
zelfredzaamheid te bevorderen. Opbouwwerkers zijn de ogen en oren van de wijk en
bevorderen participatie, ondersteunen nieuwe initiatieven en versterken
vrijwilligersorganisaties waaronder dorps- en wijkraden.
Het opbouwwerk heeft in 2012 op een aantal vlakken veranderingen doorgemaakt. Om te
beginnen met de buurtnetwerken. De buurtnetwerken die de afgelopen jaren zijn opgezet
worden door de deelnemers als prettig ervaren, omdat het zorgt voor een goed netwerk in
de dorpen. Mensen kennen elkaar nu ook van gezicht en mensen die nieuw zijn, kunnen
direct aan iedereen worden geïntroduceerd. Wel is gebleken dat er een overlap was met de
Zorg Advies Teams (ZAT). Hierdoor is er bij twee buurtnetwerken besloten om alleen nog
algemene zaken te bespreken. Hierdoor blijft het buurtnetwerk aansluiten bij de behoeften
van de deelnemers. Bij alle buurtnetwerken wordt nog steeds aangegeven door de partners
dat ze een meerwaarde zien in de netwerken.
Bij verschillende activiteiten heeft het opbouwwerk in 2012 een bijdrage gespeeld. Zo is er
ondersteund bij de huttenbouw in Rijsenhout, kerstmarkt in Lisserbroek, het opzetten van
een kinderdisco in Beinsdorp, helpen van peutergym in Lisserbroek en nog meer kleinere
vragen in initiatieven. De Kracht van het opbouwwerk is niet dat het opbouwwerk de
activiteiten zelf organiseert en uitvoert, maar het helpt de vrijwilligers in staat te stellen de
activiteiten uit te voeren. Bij de uitvoering is de opbouwwerker wel aanwezig, maar dan op
de achtergrond. Dit biedt ook gelijk kansen om te bouwen aan het netwerk en in gesprek te
gaan met bewoners. Met name in de buitengebieden helpt het als je daadwerkelijk je
handen uit de mouwen steekt. Daarmee wordt krediet opgebouwd bij de bewoners, omdat
ze zien dat er niet alleen dingen gezegd worden, maar ook daadwerkelijk gedaan. Deze inzet
zal altijd worden gevraagd van bewoners. Hoe actiever een opbouwwerker in een gebied is,
hoe meer vraag er zal zijn en hoe meer prioriteiten er gesteld dienen te worden. Het doel is
echter ook om te werken aan de zelfstandigheid van de bewoners, waardoor uiteindelijk de
bewoners zelf in staat zijn alles uit te voeren.
Het opbouwwerk is ook de ingang voor partners om kennis te krijgen over een gebied, of
om met de juiste mensen in contact te komen. Voorbeeld hiervan is de vraag van het CJG bij
de "Week van het opvoeden". Hierbij kan de opbouwwerker helpen door praktische kennis,
maar ook inzet van het netwerk. Hierdoor is het voor andere organisaties gemakkelijker om
dingen sneller van de grond te krijgen.

In 2012 zijn er twee buurtonderzoeken gehouden in Rijsenhout. Doel was om een beeld te
krijgen van straten waar het vermoeden over bestond dat er sociale achterstand is. Door
steekproefsgewijs met bewoners in gesprek te gaan, kon er een beeld gevormd worden van
de belevenis van de bewoners. Over het algemeen was dit beeld positief. Dit neemt niet
weg dat er ook negatieve punten waren, welke meegenomen werden in het
gebiedsteamoverleg in Rijsenhout. Hier werden de problemen op de juiste plaats gelegd.
Het mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds worden problemen inzichtelijk en voor zover
mogelijk opgelost. Anderzijds wordt de bekendheid van het opbouwwerk vergroot, omdat er
persoonlijk contact plaatsvindt. De bewoners hebben de gesprekken als prettig ervaren. Dit
werd meegegeven wanneer gesprekken afgerond waren.
Stimuleren en activeren van burgers
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Soort
activiteit
opkomst
Kinderdansmiddag
Ondersteunen
kerstmarkt
Lisserbroek

lx

150

lx

400

Kinderen van 5
t/m 12 jaar
Bewoners van
Lisserbroek en
omstreken

Ondersteunen van nieuwe initiatieven
Soort
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
activiteit
opkomst

Resultaat
Middag met dans voor kinderen.
De vrijwilligers van Lisserbroek zijn goed in staat
de kerstmarkt te organiseren. De ondersteuning
is voor een deel bedoeld om contact te leggen
met bewoners en vrijwilligers. Bekend raken
met de vrijwilligers en de vrijwilligers bekend
maken met het opbouwwerk. Door mee te
helpen staat het Opbouwwerk weer meer op de
kaart en het heeft een versteviging van het
netwerk opgeleverd.

Resultaat

Ondersteunen
vrijwilligers bij
organiseren
kinderdisco
Beinsdorp

4x

80+ kinderen

Kinderen van 5
tot 12 jaar

Kinderdisco volledig door vrijwilligers
uitgevoerd, waarbij meer dan 80 kinderen
kwamen.

Huttenbouw
Rijsenhout

lx

40 +

Kinderen van 4
t/m 12 jaar

Een door vrijwilligers georganiseerde
huttenbouw in week 30.

Deelname aan gebiedsteam
Soort activiteit
Frequentie Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat
In kaart brengen welke
problemen spelen en in kaart
brengen van grijs, groen en
sociaal.
Door regelmatig samen te
komen banden versterken en
snei doeltreffend inspringen
op de behoefte van de
bewoners en andere
belangenorganisaties.
Informatieoverdracht (o.a. via
pres.v. genodigden), inspelen
op actualiteit, plannen nwe
activiteiten, discussies,
werken aan een
meerjarenplan.
Idem. Er komen steeds meer
gebiedsteams, dit werkt
goed.

Gebiedsteam
Lisserbroek

lx

10

Belanghebbenden

Gebiedsoverleg
Zwaanshoek

lx

10

Samenwerkingspartners van
Gemeente en opbouwwerk

Gebiedsteam
Rijsenhout

l x p.6 w k n .

10-12

Ketenpartners en genodigden

Gebiedsteam
Abbenes, Kaag en
Buiten Jaag, ORA,
Zwaanshoek

2-4x p.j.

Idem

Ondersteunen van Dorps- en wijkraden
Doelgroep

Resultaat

25
6

Dorpsraden
Dorpsraden

Ondersteuning geboden bij kernenoverleg
Geïnventariseerd of er vraag was vanuit de
Dorpsraden en te weten komen wat er speelt.

lx

35

Bewoners van Lisserbroek bijgepraat over
activiteiten van de dorpsraad.

lx

n.v.t.

Bewoners
Lisserbroek
Bewoners
Abbenes

Soort
activiteit

Frequentie

Kernenoverleg
Langsgaan bij
Dorpsdraden
Dorpsraadverg.
Lisserbroek
Dorpsraadverg.
Abbenes

lx
5x

Gemiddelde
opkomst

Op de hoogte brengen van lopende zaken.

Ondersteunen van overige organisaties en comités
Resultaat
Soort
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
activiteit
opkomst
Bijeenkomst
met Ymere

lx

30

MeerWaarde en
Ymere

Ondersteunen
bij :"Dag van
het
opvoeden" in
Lisserbroek

lx

50

Basisschoolleerlingen

Kennis nemen van eikaars werkgebied, om
in de toekomst beter met elkaar te kunnen
samenwerken.
Een dag georganiseerd, met voortraject, in
samenwerking met het CJG. De bedoeling
was om ouders en kinderen na te laten
denken over opvoeden. In het voortraject is
dit goed gelukt. De dag zelf was door
hevige regen en wind helaas minder
geslaagd. Desondanks heeft het het CJG
en opvoeden wel op de kaart gezet. De
taken van het opbouwwerk waren:
Meedenken met de invulling van het traject
het aanreiken van het netwerk in
Lisserbroek. Daarnaast ondersteuning op
de dag zelf. Met name het praktisch
meedenken en het netwerk hebben een
bijdrage geleverd die erg werd
gewaardeerd vanuit het CJG.

Voorzitten en/of begeleiden van bestaande buurtnetwerken (op maat)
Soort
activiteit

Frequentie

Buurtnetwerk

4x

Integraal
Buurtbeheer
Rijsenhout

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

8

Basisscholen,
GGD, politie, Altra,
MeerWaarde, BSO
etc.

Partijen bij elkaar gebracht en casussen
besproken

3x

9

Elkaar op de hoogte brengen van wat er
speelt in het dorp en daaruit actie
ondernemen.

Buurtnetwerk
Lisserbroek

lx

7

Buurtnetwerk
Rijsenhout

lx

8

Dorpsraad,
gemeente, politie.
basisscholen,
Ymere
Basisscholen,
politie,
maatsch. werk,
peuterspeelzalen,
BSO
GGD, basisscholen,
politie, BSO,
maatschappelijk
werk

Signaleren van problemen, bespreken van
algemene tendensen en versterken van
samenwerkingsverbanden.

In Rijsenhout is er net als in Vijfhuizen
besloten om het netwerk twee keer per
jaar te doen, om de zelfde reden en onder
dezelfde condities als in Vijfhuizen.

10

Flexibel
Soort activiteit

Frequentie Gemiddelde Doelgroep
opkomst

Resultaat

Buurtonderzoek in
Rijsenhout,
Loefzijde
Buurtonderzoek
Rijsenhout
Olympiastraat,
Vrijheidsstraat en
Regenboogstraat

lx

Minimaal 10
bewoners

Bewoners van de
Loefzijde

Inzicht in de leefbaarheid van de
Loefzijde.

lx

12 bewoners
gesproken

Bewoners van eerder
genoemde straten en
samenwerkingspartners

Opening Brede
school Rijsenhout

lx

200

Kinderen basisscholen

Ondersteuning bij
diverse vragen
Netwerkactiviteiten
in dorpen en
kernen

lOx

n.v.t.

5x

Bewoners en
verenigingen
Bewoners en
netwerkpartners

Een beeld gevormd over de
straten door langs te gaan bij
bewoners en met ze in gesprek te
gaan. Naar aanleiding hiervan zijn
de belangrijkste klachten wensen
en positieve punten besproken
met Gemeente, Ymere dorpsraad
etc. in het IBB overleg. Op
klachten is ingegaan door de
betreffende organisaties en alle
bewoners zijn ingelicht over de
stappen die zijn genomen.
19 uur
Leuke opening voor de kinderen
van Rijsenhout om de opening van
de Brede school te vieren.
Individuen en organisaties bijstaan.

Inwerken in gebied

Wekelijks

2.

verschillend

Collega's, Hannie v.d.
Bosch, Lydia Heerens,
buurtbewoners

Door langs te gaan bij voor de
dorpen belangrijke gebeurtenissen,
kennis vergaren over problematiek
en zichtbaar zijn voor bewoners.
Voorbeelden hiervan zijn:
Informatieavond in Lisserbroek
over HVIijn, en kennis opgedaan bii
het LPB congres omzetten in
handige informatie en inspiratie
voor allerhande partners.
Div. dorpsraadvergaderingen
bijgewoond. Ingewerkt door
gemeente middels gesprekken en
overdracht.

Algemeen Maatschappelijk Werk

Doelstelling: Laagdrempelige en kortdurende ondersteuning bij psychosociale problemen al
of niet als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen, relatie, opgroei- of
opvoedingsproblemen met het doel mensen snel weer op weg te helpen door
groepsgericht, individuele of gezinsgerichte aanpak. Zware problematiek (psychiatrie) wordt
doorverwezen naar GGZ. AMW is met name een eerstelijns voorziening en kan worden
getypeerd als 'sociale huisartsenpost'. De cijfers van het Algemeen Maatschappelijk Werk
zijn te vinden in de bijlage.
In Rijsenhout treft de maatschappelijk werker vaak cliënten met spanningsklachten
(lichamelijke klachten) en depressieve gevoelens die doorverwezen zijn door de huisarts.
Deze cliënten komen voor een intakegesprek en vervolggesprekken om de problematiek klachten in kaart te brengen (vraagverheldering). Soms zijn cliënten geholpen met een
aantal gesprekken modulen: ondersteunende en verwerkingsgerichte begeleiding veranderings- en competentiegerichte begeleiding. Anderen worden warm doorverwezen
naar de GGZ voor gericht nader onderzoek en overname behandeling. Vanuit het AMW doet
de beroepskracht het voorwerk en blijven we contactpersoon totdat de behandeling is
gestart.

n

Casus 7
Een mevrouw (1986) woonachtig in Rijsenhout is door de huisarts verwezen naar het AMW
met depressieve klachten. Mevrouw heeft na 9 jaar haar (gewelddadige) relatie verbroken
en is bij haar alcoholverslaafde moeder ingetrokken. Mevrouw heeft geen inkomen (werkte
voor haar ex-man) en blijft met forse schulden achter. Mevrouw is verslaafd geweest aan
alcohol en is bang voor een terugval nu ze bij haar alcoholverslaafde moeder verblijft.
Mevrouw heeft inmiddels een WWB uitkering aangevraagd. Samen hebben we de aanvraag
schuldhulpverlening Sociaal.nl in orde gemaakt en mevrouw is aangemeld bij GGZ Ingeest
voor nader onderzoek en overname behandeling. Vanuit het AMW worden de lijnen uitgezet.
Mevrouw wordt ondersteund bij het uitvoeren van de stappen die nodig zijn en wordt
bijgestaan waar nodig door mee te gaan naar afspraken. Er wordt gekeken met mevrouw
wat ze nodig heeft om het vol te houden. Belangenbehartiging - bemiddeling daar waar ze
niet kan voldoen aan voorwaarden i.v.m. haar psychische klachten.
Spreekuren
Totaal 2012
Spreekuur Rijsenhout (op afspraak)
Woensdag oneven weken van 13.00 - 17.00
In 2012 is er in de eerste 2 kwartalen een stabiel aantal aanmeldingen geweest, in het derde
kwartaal liep het aantal aanmeldingen echter terug. Na een gesprek met de huisartsen in
Rijsenhout nam het aantal aanmeldingen weer toe. De huisartsen zijn de belangrijkste
verwijzers in Rijsenhout. In het vierde kwartaal is de samenwerking met de directeur en de
intern begeleider van de Zevensprong effectief geweest. Hierdoor is er een gedeelde
zorgmelding tot stand gekomen met als resultaat een indicatie voor zorg vanuit de tweede
lijn voor ouders met vijf minderjarige kinderen (vechtscheiding). Ook hebben in het vierde
kwartaal 40 cliënten van MeerWaarde, die een extraatje kunnen gebruiken, een cadeaubon
ontvangen van de kerk; € 35,- te besteden bij de plaatselijke supermarkt. Vanuit het
maatschappelijk werk en het sociaal raadsliedenwerk hebben we aangegeven welke
cliënten het financieel moeilijk hebben.
In Rijsenhout hebben we veel te maken met armoede, eenzaamheid en verslavingsproblematiek. Daarnaast worden cliënten met lichamelijke (stressgerelateerde) klachten door
de huisartsen naar het Algemeen Maatschappelijk Werk verwezen.
Cliënten uit Rijsenhout worden niet altijd ontvangen in Rijsenhout voor gesprekken. Een deel
van de cliënten komt graag op de woensdag naar de huisartsenpraktijk. Maar een groot
aantal cliënten bezoekt liever onze locatie in Hoofddorp. Omdat ze liever op een andere dag
-tijdstip komen. Dit is voor cliënten over het algemeen geen probleem. Daarnaast worden
cliënten ook regelmatig thuis bezocht wanneer ze niet op de woensdagmiddag kunnen
komen, niet naar de praktijk kunnen komen of niet in de gelegenheid zijn om naar Hoofddorp
te reizen. Vaak gaat dit samen met armoede of ziekte.
Cursusaanbod

12

Assertiviteit
Stress op het werk de baas
In de put, uit de put, in
samenwerking met GGZ
InGeest
Met Lef in samenwerking met
GGZ InGeest
Rouwverwerking

2x
Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.
Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.

5+ 5

0

lx

6

0

Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.
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Domein 2
Jeugd
1. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
MeerBabbels
MeerBabbels is een project dat gestart is in 2012. Het doel van dit project is om kinderen in
de leeftijd van 4 tot 7 jaar met een taalachterstand door middel van taalgerichte activiteiten
deze achterstand in te laten halen. Ouders worden bij elke bijeenkomst betrokken zodat ze
thuis door kunnen gaan met oefenen. MeerBabbels wordt uitgevoerd met samenwerkingspartners. In oktober 2012 is dit project geëvalueerd. De evaluatie vindt u in het jaarverslag
met de gebiedsoverstijgende onderdelen. Vanuit Haarlemmermeer-Zuid waren 2
deelnemers aan het project MeerBabbels.
Opstapje en Opstap
Doelstelling: Kennis en vaardigheden vergroten van ouders. Ouders worden bewust van de
centrale rol bij de opvoeding. Vergroten maatschappelijke participatie ouders/gezinnen.
Vergroten zelfredzaamheid ouders en de betrokkenheid bij KDC/PSZ, school, de
ontwikkeling(s) omgeving van het kind.
Het programma van Opstapje en Opstap loopt gelijk met een schooljaar. Gezinnen doen 2
schooljaren lang mee. De cijfers uit de tabel hebben betrekking op alle deelnemende
gezinnen in Haarlemmermeer. Uit Haarlemmermeer-Zuid namen in 2012 geen gezinnen
deel. In het Jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen vindt u meer informatie
over het Opstap(je)-programma.

2. Home-Start
Doelstelling: Door de inzet van geschoolde vrijwilligers wordt opvoedingsondersteuning
geboden met als doel: voorkomen dat problemen groter worden, zelfvertrouwen ouders en
sociale relaties versterken, stimuleren tot efficiënt gebruik voorzieningen.
In 2012 hebben wij in Haarlemmermeer-Zuid 2 gezinnen ondersteund. De gemiddelde
ondersteuningsduur per gezin is 12 maanden. Per week hebben gemiddeld 1 dagdeel
contact. In Haarlemmermeer-Zuid zijn er een gezin doorverwezen, nadat de vrijwilliger van
Home-Start actief is geweest, het gezin dat is afgesloten, is niet helemaal tevreden. Moeder
gaf aan dat ze wel blij was met de vrijwilliger omdat ze veel konden praten, maar moeder gaf
ook aan dat haar problemen nog net zo waren als daarvoor. Ze had gehoopt meer te
bereiken met Home-Start, dan dat ze nu heeft gedaan. Dit gezin is terugverwezen naar de
verwijzer voor andere hulp. Het jaarrapport van Home-Start is te vinden in het jaarverslag
met de gebiedsoverstijgende onderdelen.
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3. Opvoedcursussen (jeugd en volwassenen)
Op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning draagt MeerWaarde samen met de
GGD de verantwoording voor de uitvoering voor de opvoedspreekuren en de
opvoedcursussen en themabijeenkomsten. Het doel van opvoed- en opgroeiondersteuning
is het voorkomen dat opvoedingsvragen uitgroeien tot problematische situaties die de
ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het versterken van competenties bij de
ouders en kinderen. In het jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen zijn de
gegevens van de opvoedcursussen weergegeven.

4. Opvoedspreekuren
Doelstelling: Het voorkomen dat opvoedingsvragen en -problemen uitgroeien tot
problematische situaties die de ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het
versterken van competenties van ouders en jongeren. De cijfers van de opvoedspreekuren
zijn te vinden in de bijlage.

5. Licht Ambulante Zorg (LAZ)
Doelstelling: Het voorkomen dat opvoedingsvragen en -problemen uitgroeien tot
problematische situaties die de ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het
versterken van competenties van ouders en jongeren.
Casus
Alleenstaande moeder M. met dochter van 8 jaar uit Rijsenhout. Moeder heeft last van
depressie en wordt daardoor behandeld bij een psycholoog. Het maatschappelijk werk is
ingezet voor de LAZ om de communicatie tussen moeder en dochter te verbeteren.
Door een huisbezoek is de maatschappelijk werker in gesprek geraakt met moeder en
dochter samen. We hebben de huisregels doorgenomen en daarbij beloningen en
consequenties benoemd. Zo weten moeder en dochter beiden waar ze aan toe zijn en
kunnen ze elkaar helpen herinneren wat de afspraken in huis zijn. D.m.v. de inzet van TripleP is de relatie tussen moeder en dochter op een positieve manier verbeterd. Wat we samen
hebben bereikt is de negatieve spiraal doorbreken van het contact tussen moeder en
dochter door meer duidelijkheid te bieden.

6. Maatschappelijk Werk Jeugd (AMWJ) en Ambulante
Jeugdhulpverlening (AJHV)
Doelstelling: Laagdrempelige en kortdurende ondersteuning bij psychosociale problemen al
of niet als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen, relatie, opgroei- of
opvoedingsproblemen met het doel jongeren snel weer op weg te helpen door
groepsgericht, individuele aanpak. Zware problematiek wordt doorverwezen naar GGZ. MWJ
is een eerste lijnsvoorziening en kan worden getypeerd als een 'sociale huisartsenpost' voor
zowel jongeren als ouders.
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Casus
Via de jongerenwerker heeft de jeugdmaatschappelijk werker een jongere doorverwezen
gekregen. Het ging om een meisje van 12 jaar, waarbij in de thuissituatie sprake is van
huiselijk geweld. Ouders gescheiden en de ouders hebben geen/moeizame communicatie.
Gespannen thuissituatie waarbij het tussen dochter en moeder telkens escaleert waarbij ook
lx politie aan te pas is gekomen i.v.m. huiselijk geweld. De JMW er heeft verbindingen
gemaakt tussen de wijkagent, de mentor op school, de schoolpsycholoog, de
schoolmaatschappelijk werker en tussen de ouders. Het resultaat is dat we met elkaar 1
hulpverleningsplan en 1 lijn trekken naar zowel het meisje als de ouders.

7. Kinderwerk (O -12 jaar)
Doelstelling: Het Kinderwerk richt zich op activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar, met als
doel de talentontwikkeling van deze kinderen te stimuleren.
Organiseren van Kinderwerk in wijken en kernen en aanbod voor de Brede
School:
r kwartaal
Soort activiteit

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

Brede school:
Kinderkookclub

5 wk

7

10-12 j r . Bijna alle
kinderen kwamen van
de wachtlijst van de
vorige kookclub in dec
2011.

Tieners leren koken,
samenwerken, rekenen
tijdens wegen e.d. en
etiquette.

Brede school:
Kinderkookclub

1 w k (rest in 2e
kwartaal

11

8-10 jr. Veel kinderen
kwamen van de
wachtlijst van de vorige
kookclub in dec 2011

Kinderen leren koken,
samenwerken, rekenen
tijdens wegen e.d. en
etiquette.

n.v.t.

n.v.t.

Naschools programma +
richtlijnen zijn vastgesteld.

n.v t.

n.v.t.

Voorbereidingen getroffen
voor de opening.

Brede school: werkgroep 5x
activiteiten
Brede school: werkgroep 4x
Opening BS Rijsenhout

2 kwartaal
In het tweede kwartaal 2012 heeft Meerwaarde het accent op een goede inzet kinderwerk
in de Brede school Rijsenhout gelegd. De frequentie van activiteiten is omhoog gegaan en er
is tijd gestoken in het ontwikkelen van een (zomer)vakantie-activiteitenprogramma en het
ontwikkelen van een goed aansluitend aanbod voor nieuwe schooljaar.
e

Soort activiteit

Frequentie

Kinderkookclub

4x

Kinderkookclub

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

ii

8-1 Ojr

lx

8

6-8 jr

Techniek

2x

9

9-11 jr

Kleuterdans

4x

9

4-6 jr

Ontmoeting, leren van kookvaardigheden,
educatie over gezond eten, etiquette
Ontmoeting,
leren van kookvaardigheden,
educatie gezond eten
etiquette
Ontmoeting, leren techniekvaardigheden en
veiligheid, verbeteren fijne motoriek
Ontmoeting, beweging, ontwikkelen
ritmegevoel, ontwikkelen geheugen
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3* kwartaal
MeerWaarde neemt de regierol betreffende de activiteiten op zich. Door het coördineren en
het samenbrengen van diverse partijen wordt er voor de kinderen in Rijsenhout een
uitdagend en aansluitend (activiteiten)programma geboden. Door middel van het aanbieden
van vakantieactiviteiten zijn er diverse kinderen in Rijsenhout en omstreken bereikt. In het
derde kwartaal is de rol die de kinderwerker in de Brede School Rijsenhout veranderd. De
kinderwerker is vanaf dat moment de stuwende, organiserende kracht op het gebied van
activiteiten en heeft hierop de regie t.o.v. de andere samenwerkingspartners.
Soort
activiteit

Frequentie

Kleuterdans

lx

Gemiddelde
opkomst
9

Doelgroep

Resultaat

4-6 jr

Ontmoeting, beweging, ontwikkelen
ritmegevoel, ontwikkelen geheugen

Voorbereiden
Najaarsprogramma
Kinderkookclub

2x

10

9-12 jr

Natuurclub

2x

6

6-8 jr

Italiaans koken
Ouder en kind
koken
Natuurclub

7x
7x

Groep 7/8
Groep 1/2

2x

Groep 3/4

BS Rijsenhout

Leren samenwerken. Leren van kookvaardigheden. Educatie over gezond
eten en etiquette.
Ontmoeting. Educatie over natuur,
buiten spelen, natuur in eigen
omgeving leren kennen.
Knutselvaardigheden.
Samenwerking met Heimanshof.

4 kwartaal
Nu in de laatste 2 kwartalen heeft MeerWaarde geïnvesteerd in haar rol in de Brede School.
MeerWaarde heeft aangegeven de netwerkregisseursrol op zich te willen nemen in de
Brede School Rijsenhout. Dit om zo een goede koppeling te kunnen maken tussen
didactische- en zorgaspecten wat ten goede komt aan een eenduidige pedagogische lijn en
hulpaanbod.
e

In het 4 kwartaal blijft MeerWaarde stabiel participeren in de Brede School Rijsenhout.
Ook wordt er onderzocht of het opvoedspreekuur op één van de scholen plaats kan vinden
om het aanbod nog beter aan te laten sluiten en of er een OKI gestart kan worden.
e

Soort activiteit

Frequentie

Knutselclub

5x

Kleuterdans

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

8

4-6 jr

3x

9

4-6 jr

Peuterdans

4x

40

2-4 jr

Kinderkookclub

4x

10

9-12 jr

Natuurclub

3x

6

6-8 jr

Ontmoeting, ontwikkeling fijne motoriek,
kennismaking materialen en technieken
Ontmoeting, beweging, ontwikkelen
ritmegevoel, ontwikkelen geheugen
Ontmoeting, beweging, ontwikkelen ritme
en motoriek, ontwikkelen fantasie, leren
bewegen op muziek
Ontmoeting, leren van kook-vaardigheden,
educatie over gezond eten, etiquette
Ontmoeting, educatie over natuur, buiten
spelen, natuur in eigen omgeving leren
kennen, knutselvaardigheden
Samenwerking met Heimanshof

Techniek

6x

Groep 5/6
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Gebiedsgerichte activiteiten en projecten
Soort
Frequentie Gemiddelde
Doelgroep
opkomst
activiteit
Opening
Brede school
Rijsenhout

Eenmalig

400 basisschool
kinderen 200
ouders/genodigden

Kinderen van beide
basisscholen Rijsenhout,
wijkbewoners en genodigden

Gebiedsoverstijgende activiteiten en projecten
Soort activiteit Frequentie Gemiddelde
Doelgroep
opkomst
Voorbereidingen
concept
zomervakantie
programma
Roefeldag

Resultaat
Officiële aftrap BS Rijsenhout
en actief circusprogramma
voor alle kinderen waarbij ze
trucs en circusvaardigheden
leerden. Ontmoeting.

Resultaat
Het maken van een goed
aansluitend
zomervakantieprogramma
voor kinderen in Rijsenhout

eenmalig

+ 1000

10-12 jaar

Girlz Only Zomervakantieactiviteit:
sieraden maken
en cupcakes
versieren

lx

Tienermeiden 8-12 jr. uit
Rijsenhout

Boyz Only Zomervakantie- activiteit
t-shirts ontwerp
maken en
pannenkoeken
bakken

lx

Tienerjongens 8-12 jr. uit
Rijsenhout

Zomervakantieactiviteit Mega
Spetter Instuif

lx

65 kinderen en
ong.15 ouders

Kinderen van 4-12 jr. uit
Rijsenhout en dorpen
daarbuiten.

Kinderen maken kennis met
bedrijven en organisaties
zodat ze beter inzicht hebben
in maatschappij en hun blik
daarop verbreden.
Leuke laagdrempelige
meidenactiviteit in de
zomervakantie.
Kennismaking met
(activiteiten van)
MeerWaarde.
Ontwikkeling creativiteit en
fijne motoriek.
Ontmoeting meiden van
beide scholen in Rijsenhout,
Nieuwe vrijwilligster
geworven.
Contact ouders m.b.t. nieuwe
ideeën voor activiteiten.
Werving kinderen voor
andere vakantie-activiteiten.
Leuke laagdrempelige
jongensactiviteit in de
zomervakantie.
Kennismaking met
(activiteiten van)
MeerWaarde.
Ontwikkeling creativiteit.
Internet- en
kookvaardigheden.
Ontmoeting jongens van
beide scholen in Rijsenhout
Contact ouders
m.b.t. nieuwe ideeën voor
activiteiten.
Werving kinderen voor
andere vakantie activiteiten.
Contact/ kennismaking
nieuwe kookdocent
najaarsprogramma.
Samenwerking met collega
Team West.
Laagdrempelige activiteit voor
kinderen die niet op vakantie
(kunnen) gaan.
Ontmoeting tussen kinderen
van beide scholen in
Rijsenhout.
Spelen met
leeftijdsgenootjes.
Samenwerking tussen

Zomervakantieactiviteit
Kindervoorstelling
'Biggetje Bas' en
aansluitend
knutselen in
zelfde thema als
voorstelling

lx

30 kinderen en
12 ouders

Kinderen van 2-6 jr uit
Rijsenhout en dorpen

daarbuiten

diverse brede schoolpartners.
MeerWaarde- activiteiten in
Rijsenhout promoten.
Nieuwe contacten met
ouders i.v.m. signalering en
nieuwe ideeën voor
activiteiten.
Samenwerking met collega
uit gebied West.
Veel aandacht in de pers voor
de activiteit.
Samenwerking met lokale
sponsor.
-laagdrempelige voorstelling
voor iedereen
-eerste kennismaking met
kunst/cultuur
-kind en ouder samen naar
voorstelling én samen
knutselen
-MeerWaarde activiteit In
Rijsenhout promoten
-samenwerking met BS
partners
-samenwerking met collega's
uit gebied West en Midden.
Uitbreiding netwerken
Rijsenhout.

Coördinatie Podium KrisKras
Podium Kris Kras blijft een goedlopend programma. De vraag blijft echter wel of we dit in de
toekomst apart aan moeten bieden. Wanneer je meer gebiedsgericht en vraaggericht wil
gaan werken dan zal er per gebied en met de samenwerkingspartners meer gekeken
moeten worden of dit wel of niet aangeboden kan worden.

Deelname netwerkoverleg Brede School door G T L

Deelname (netwerk)overleg diverse organisaties door Kinderwerker
Soort activiteit
Frequ Gemiddeld Doelgroep
Resultaat
entie
e opkomst
Overleg coördinator
SBSH

lx

2

Werkgroep Naschoolse
Activiteiten

4x

5

Vertegenwoordiging
van 2 scholen,
sportservice,
MeerWaarde

-Samenwerking,
-verbetering communicatie,
-afstemming voorjaarsprogramma
Samenwerking, zelfde werkwijze,
bewaking kwaliteit, afstemming
nieuw programma

19

Overleg Sportservice
voor- en
najaarsprogramma
Overleg zomervakantieactiviteit

5x

2

Nvt

-afstemming voorjaarsprogramma

2x

3

Sportservice/
7Klapper

Inhoud en randvoorwaarden zijn
vastgesteld

Ondersteuning van vrijwilligers (stimuleren en activeren)
Resultaat
Soort activiteit
Werven vrijwilligers bij bs activiteiten
(ouders benaderen en afspraken maken)

Bij de Natuurclub helpen ouders tijdens de les ter
ondersteuning van de vakkracht als extra ogen en handen.

8. Tienerwerk (10 -16 jaar) en Jongerenwerk (16 - 23 Jaar)
Doelstelling: Het bereiken van die tieners en jongeren in hun vrije tijd, die in de regel niet
door het reguliere aanbod (verenigingen, vrijwilligerswerk en commercieel aanbod) bereikt
worden.
Binnen het jongerenwerk is het volgende bereikt in 2012. Allereerst Is de voormalige
overlastgroep nog steeds een vaste groep bezoekers van het jongerencentrum. De jongeren
komen trouw iedere donderdag wanneer het jongerencentrum open is. Het is merkbaar dat
de groep is veranderd. De gesprekken met de jongeren zijn meer open en het gedrag is
merkbaar verbeterd. De sfeer tijdens de activiteiten en inlopen is erg goed. Het is nauwelijks
nodig de jeugd echt aan te spreken op verkeerd gedrag. Dit is een verbetering ten opzichte
van 2011 toen de jeugd nog regelmatig (soms streng) aangesproken moest worden.
De jeugdraad Lisserbroek is in 2012 zelfstandiger geworden. De activiteiten voeren ze bijna
helemaal zelfstandig uit, met alleen ondersteuning op de achtergrond. Na de zomervakantie
zijn ze echter wel gestopt met de opening op vrijdag voor de 16-23 jarige leeftijd. Het was
voor de vrijwilligers niet op te brengen om en van 19-21 bezig te zijn voor de leeftijd 8-12 jaar
en daarna nog twee uur voor de oudere leeftijd. Wel hebben ze vier jonge nieuwe
vrijwilligers mogen verwelkomen, die nu worden begeleid door de oudere generatie. Opzet
is om de jongeren te blijven interesseren voor het vrijwilligerswerk. Dit heeft de jeugdraad
een positieve nieuwe impuls gegeven.
In 2012 is er begonnen met het betrekken van de groepen 8 bij het jongerencentrum. Er is
een dag georganiseerd, waarbij de groepen langs zijn geweest in het jongerencentrum.
Tijdens deze dag hebben ze kennis gemaakt met wat het jongerencentrum allemaal te
bieden heeft. Dit is erg succesvol gebleken en wel om de volgende redenen. Van de totaal
dertig kinderen waar het in dit geval om gaat zijn er drie kinderen bij de jeugdraad
aangesloten. 22 Kinderen kwamen op de reünie die door 5 van hen is georganiseerd onder
begeleiding van het jongerenwerk. 12 Tieners hebben meegedaan en geholpen met de
spooktocht. Kinderen zijn dus én bekend geworden met het jongerenwerk én gestimuleerd
om vrijwillig iets te doen voor andere kinderen in Lisserbroek. De opzet van 2012 zal in 2013
worden voorgezet.
Er is door het jongerenwerk ondersteuning geboden bij een aantal activiteiten. In Rijsenhout
is er ondersteuning geboden bij de huttenbouw die door vrijwilligers voor het eerst sinds
jaren weer is opgezet. Ook is er met Luilak een nacht georganiseerd in Lisserbroek,
waardoor alle jeugd die in voorgaande jaren op straat was, nu in het jongerencentrum was te
vinden. Dit was een bijzonder gezellige nacht, waarbij de gehele viering van Luilak onder
controle is gehouden. Dit soort activiteiten zullen ook in 2013 weer plaats gaan vinden.
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Vraaggerichte activiteiten in jongerencentra
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Soort activiteit
opkomst
Groepen 8
basisscholen

lx

Inloop
jongerencentrum

lx perweek

22

12-13

14-23 jaar

Resultaat
Om de kinderen van groep 8 kennis te
laten maken met het jongerenwerk en
het jongerencentrum, is er eerder in
2012 een bezoek geweest van de beide
groepen 8. Toen hebben zij aangegeven
dat ze graag nog een keer een reünie
zouden willen. Deze reünie heeft op 24
november plaatsgevonden. Hierbij
kwamen 22 van de 30 kinderen langs.
De reünie was met ideeën van de
kinderen zelf opgezet en ook uitgevoerd
met medewerking van 4 vrijwilligers uit
de klas.
De avond was een groot succes. De
kinderen hebben een leuke avond
gehad en het heeft het jongerenwerk
de kans gegeven om de jeugd beter te
leren kennen.
Er komt al sinds de openstelling een
groep jongeren in het jongerencentrum
die redelijk constant zijn. Er zijn eens in
de zoveel tijd wat verschuivingen (er
vallen jongeren af en er komen
jongeren bij). Het is de groep die twee
jaar terug ervoor heeft gezorgd, dat
Lisserbroek een hotspot werd. De
groep komt iedere donderdag dat het
iongerencentrum open is langs. Door dit
regelmatige bezoek, kunnen de
jongeren goed worden gemonitord
omtrent hun ontwikkeling en gedrag.

Ondersteuning jeugdige vrijwilligers in de jongerencentra en ondersteuning
individuele of groepen jongeren bij de organisatie van eigen activiteiten
Soort
activiteit

Frequentie

Ondersteunen
in Beinsdorp
bij disco
Openstelling
door
jeugdraad

Op aanvraag

l x per week

Nieuwe
jeugdraad
Contact met
Jeugdraad

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

Vrijwilligers

Er is de vraag gekomen of het jongerenwerk
kan ondersteunen bij het organiseren van een
disco.

8

8 t/m 12 jaar

n.v.t.

3

Jeugd
Lisserbroek

l x p.mnd.

8

Jeugdraad
Abbenes

Door de jeugdraad Lisserbroek te
ondersteunen, maken zij het mogelijk om
activiteiten te organiseren voor kinderen in de
leeftijd van 8t/m 12 jaar. Het is een redelijk
zelfstandige groep vrijwilligers die in staat zijn
zelf een activiteit te begeleiden, maar wel
ondersteuning nodig hebben bij de de
organisatie en het maken van een programma.
In het derde kwartaal zijn er vier jonge leden
bijgekomen, welke nu worden begeleid door
de oudere jeugdraadsleden, zodat zij het werk
wellicht in de toekomst voort kunnen zetten.
De jeugdraad heeft eens per maand een
vergadering en daarnaast is aanwezigheid
soms ook gewenst op de vrijdag, maar in veel
mindere mate. Ook is het jongerenwerk op
aanvraag beschikbaar.
Er hebben zich n.a.v. het bezoek van de
groepen acht van beide basisscholen in
Lisserbroek 3 nieuwe kinderen aangemeld bij
de jeugdraad. Totaal aantal jonge leden is nu 4.
Bekendheid bij jeugdraad en zorgen dat
jeugdraad eventueel vragen kan stellen.

2i

Abbenes
Gezin met
problemen

lx

n.v.t.

In Rijsenhout is een gezin waarvan kinderen
voor overlast zorgden. Er is besloten de ouders
hiervan op de hoogte te brengen en een
opening te vinden, van waaruit de ouders te
benaderen zijn bij problemen. Er is gesproken
met de vader van het gezin en de overlast is
hem voorgelegd. Het gesprek is goed verlopen
en er is een opening gecreëerd voor het
jongerenwerk om nogmaals langs te komen,
mochten er problemen zijn.
Inclusief voorbereiding (informatie inwinnen bij
verschillende instanties, gesprek voorbereiden
met maatschappelijk werk, het gesprek zelf en
de evaluatie van het gesprek:

gezin

Organiseren van bijzondere activiteiten
Soort
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
activiteit
opkomst
Lan-Party

IX

10

Halloween
+
voorbereiden

lx

156

Resultaat
Er is door de jeugdraad onder begeleiding van
het jongerenwerk een Lan-Party georganiseerd
op 8 sept.van 11-23 uur.
Een hele leuke avond met 156 deelnemers en
ruim 30 vrijwilligers. In samenwerking met de
jeugdraad. Koet actief en jonge vrijwilligers
heeft het jongerenwerk een goed verlopen
spooktocht georganiseerd. Naast dat het een
leuke activiteit was, heeft de tocht 12 kinderen
uit voormalig groep 8 kennis laten maken met
vrijwilligerswerk. Deelnemers en vrijwilligers
staan te springen voor een nieuwe editie in
2013.

Jeugd 16+

8+

lx

Organiseren gebiedsgerichte activiteiten
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Soort
activiteit
opkomst
Ambulant
werken
Rijsenhout
en
Lisserbroek

l x p.w.
Rijsenhout

Ambulant
werken in
Abbenes

l x p.m.

5

12-23 jaar

3

Alle

Resultaat
Inzicht gekregen en informatie ingewonnen
over jongeren die in Rijsenhout en Lisserbroek
op straat hangen. Door met jongeren in gesprek
te gaan weten wat er leeft en weten wat de
problemen zijn. Het heeft geresulteerd dat er bij
één gezin is langsgegaan wegens overlast die
wed veroorzaakt door jongeren die buiten
hingen.
Er is contact gelegd met een groepje jongeren.
Groep is dusdanig dat het niet nodig is om hier
meer te investeren.

l x p.3 wkn.

Openstelling jongerencentrum Nooduitgang (exclusief openstelling door Jeugdraad
Lisserbroek). In september is de openstelling een half uur per keer verlengd i.v.m. jongeren
die zelf willen dansen. Dit is een half uur voor de normale openingstijd.
Totaal aantal
Totaal
Maand
Aantal uur
2012
bezoekers
vrouw

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus

12
12
15
9
9
12
6
6

5
4
5
5
8
5
4
5

3
3
2
3
5
2
2
3

32
28
35
24
39
28
12
16
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September
Oktober
November
December

14
7
17,5
7

4

3
3
2
2

5
6
5

28
16
40
14

312

Sport- en spelteam
Frequentie
Soort
activiteit
Laagdrempelige
Sportinloop
Lisserbroek
Laagdrempelige
Sportinloop
Riisenhout

32x

9x
per kwrt.

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

10 018

16 t/m 22 jr.

De maatschappelijke ontwikkelingskansen
zijn verruimd voor de deelnemers d.m.v. deze
laagdrempelige sportactiviteiten.

16

12 t/m 15 jr.

D.m.v. doelgericht coachen (empowerment)
een zichtbare toename in zelf georganiseerde
sportactiviteiten.

9. Mobiel Team
Doelstelling: Het Mobiel Team wordt in opdracht van de Regiegroep Jeugd- en Veiligheid
ingezet op zgn. hotspots binnen de gemeente.
Het Mobiel Team is niet ingezet in Haarlemmermeer-Zuid. In dit gebied was geen hotspot.
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Domein 3
Senioren, chronisch zieken en mensen
met een beperking
1. Sociaal Cultureel Werk voor Senioren
Doelstelling: Het bevorderen van zelfredzaamheid en het bestrijden van het isolement.
Activiteitenaanbod
Vanuit MeerWaarde wordt op diverse manieren ondersteuning geboden. Een manier is
activiteiten met een cursorisch karakter. Hieronder vallen creatieve, educatieve en algemene
bewegingsactiviteiten (exclusief Meer Bewegen voor Ouderen). Het Cursorisch aanbod
staat onder leiding van een betaalde vakkracht.
Soort
activiteit

Frequentie

Koersball

35

Koersbal2

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

10

55+

39

16

55+

Country Line
Dance 1

35

14

55+

Country Line
Dance 2

35

13

55+

Tekenen en
schilderen

39

10

55+

Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer gezond/zelfstandig
blijven.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer gezond/zelfstandig
blijven.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer gezond/zelfstandig
blijven.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer gezond/zelfstandig
blijven.
Eenzaamheidsbestrijding, activering, participatie,
kennis vergaren/deskundigheidsbevordering.

Activiteiten onder begeleiding per gebied
Hierbij gaat het om activiteiten voor ouderen die niet meer binnen het reguliere programma
passen, omdat hun fysieke of sociaal psychische conditie dat niet meer toelaat. Hieronder
valt bijvoorbeeld de Soos of de VODO (Voor ons Door ons). De uitvoering van deze
activiteiten wordt verricht door vrijwilligers, ondersteund door een agogische beroepskracht.
De deelnemers betalen een symbolische bijdrage.

Bewegingsactiviteiten
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Onder leiding van een gediplomeerde vakkracht organiseert MeerWaarde op diverse locaties
MBVO-activiteiten.
Soort
activiteit

Frequentie

MBVO
Gymnastiek

40

MBVO
Werelddansen

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

17

55+

Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer gezond/zelfstandig
blijven.

24

18

55+

Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer gezond/zelfstandig
blijven. Eenzaamheidsbestrijding,
zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer gezond/zelfstandig

MBVO
Gymnastiek

40

15

55+

MBVO Door
bewegen
een beter
leven
MBVO
Gymnastiek

48

14

Volwassenen

44

17

55+

Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer gezond/zelfstandig
blijven.

Doelgroep

Resultaat

Ouderen

Een ontmoetingsmiddag voor (thuiswonende)
ouderen die eenmaal in de week via de
huiskamergroep bij elkaar komen en
leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Een middag
waar niets hoeft, maar gezellig kan worden
meegedaan aan een spelletje of een babbeltje
wordt gemaakt. Ook worden er uitstapjes
georganiseerd en is er voor elk wat wils.

blijven

Huiskamergroepen
Soort
Frequentie
activiteit
Rijsenhout

Gemiddelde
opkomst

55x

14

Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer gezond/zelfstandig
blijven.
Eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid,
activering, participatie, langer gezond/zelfstandig
blijven.

2. Ouderenadvies
Doelstelling: het actief ondersteunen van ouderen en mensen met een chronische ziekte of
beperking ter bevordering en hun mantelzorgers.
Het Ouderenadvies is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor mensen van 55 jaar
en ouder, hun mantelzorgers en chronisch zieken en gehandicapten. Mensen uit de
doelgroep kunnen bij het Ouderenadvies terecht voor informatie en advies, hulp en
ondersteuning of langdurige begeleiding op het gebied van wonen, zorg, welzijn, vervoer en
financiën. Ouderen doen een terugkerend beroep op het Ouderenadvies. Door complexere
hulpverleningsvragen wordt Outreachend hulpverlenen steeds belangrijker.
Casus 1
Cliënt uit Rijsenhout met Alzheimer zit in een kwetsbare situatie. Hij is alleenstaand. Dochter
is betrokken maar verder geen netwerk. Betrokkenheid van huisarts en buurtzorg. Dhr. wilde
aanvankelijk geen hulpverlening. De ouderenadviseur werd gevraagd dhr. te motiveren voor
dagbesteding. Dhr. is vrij frequent bezocht om zo een vertrouwensband op te bouwen, dit
lukte en dhr. liet hulp toe. Dhr. was niet te motiveren voor dagbesteding maar met de
verschillende partijen die betrokken waren probeerden we via andere wegen hulp in te
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zetten. Middels veel overleg, ook binnen het hometeam, is huishoudelijke hulp gestart.
Ondertussen verslechterde dhr. geestelijk en bleek hij ook een drankprobleem te hebben.
Dhr. ging 's nachts buiten lopen en ook belde hij bij de buren aan. Hij rommelde met het
stroom en het gas. Gas werd afgesloten, gasfornuis is verwijderd en er werd een
magnetron geplaatst. Het is niet meer haalbaar dat dhr. nog zelfstandig woont en hij zal op
korte termijn opgenomen moeten worden. We hebben veelvuldig contact gehad omtrent
deze situatie; er is overleg geweest met de GGZ/Buurtzorg en familie hoe nu verder. Het
contact met dhr. is zeer intensief en er is meerdere keren per week overleg met de
betrokken hulpverleners.
Casus 2
Cliënt uit Zwaanshoek met Alzheimer, geen ziekte-inzicht en wonend met huisgenoot. Zij
wijst alle hulp af. Via de preventieve huisbezoeken is gevraagd of er een ouderenadviseur
langs wil gaan. Ouderenadviseur trof een zeer vervuild huishouden. Kinderen zijn betrokken
maar mogen niet veel. Huisgenoot heeft beperkt inzicht in de huidige situatie, geeft aan dat
zij dhr. goed verzorgt en het huishouden goed kan voeren. Aantal keren op huisbezoek
geweest, ook met maatschappelijk werk vanwege de zorgmijdende kant. Middels meerdere
gesprekken geprobeerd hen beiden ervan te overtuigen dat het noodzakelijk is dat er
hulpverlening wordt gestart ook gezien het proces van dhr., tot nu toe geen resultaat, daarbij
met regelmaat overleg met de kinderen en maatschappelijk werk. Op dit moment loopt de
hulpverlening min of meer vast, zowel wij als professionals, als de kinderen weten nu niet
wat te doen omdat huisgenoot niets accepteert. Dhr. accepteert wel hulp als de
ouderenadviseur met hem alleen praat, zodra huisgenoot bij het gesprek aanwezig is wijst
hij weer alle hulp af en vindt hij het niet nodig. Ondertussen is de huisarts ook benaderd en
met verschillende partijen wordt de situatie bekeken.
Casus 3
Cliënt geboren in Engeland, wonende in Rijsenhout, voelt zich eenzaam en wil meer
contacten, gescheiden, ex-partner psychiatrisch, dochtertje van 6 jaar die in pleeggezin
woont. Dhr. is o.a. bekend met epilepsie. Verder nog een aantal lichamelijke beperkingen.
Dhr spreekt gebrekkig nederlands. Dhr. heeft een traumatische periode achter de rug als de
hulpverlening van de ouderenadviseur bij hem wordt gestart. Tijdens de hulpverlening heeft
de ouderenadviseur veel contact met de buurvrouw, huisarts en de maatschappelijk werker
van SEIN (epilepsie). In de maanden die volgen heeft de ouderenadviseur meerdere
gesprekken met dhr. en doen we alles stapsgewijs. Dhr. neemt zelf ook initiatief. In de
periode dat dhr. wordt ondersteund zijn er meerdere doelen bereikt zodat dhr. grotendeels
zelfstandig kan functioneren, bijv. aanpassingen thuis, aanvragen van vervoersvoorziening,
aanmelding Metgezel vanwege eenzaamheid en inburgeringcursus bij P-punt.
Soms is er een terugslag vanwege zijn lichamelijke beperkingen. Dhr. heeft na maanden zijn
leven weer op orde, hij voelt zich rustiger en heeft het idee dat hij de regie weer zelfstandig
kan voeren. Als er problemen of vragen zijn dan doet hij een beroep op de ouderenadviseur.
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Spreekuren
Aantal spreekuren 1 kwartaal
e

Gezondheidscentrum Lisserbroek,wekelijks inloopspreekuur donderdag van 09.00-11.00 uur
Huisartsenpraktijk Rijsenhout tweewekelijks op afspraak tussen 13:00 - 17:00 uur.

Cursussen
Naam cursus

Geef uw leven een
beetje GLANS
Zomerprogramma
Voorlichting over 'ik
wil slapen' i.s.m.
Prezens
Zomerprogramma
Voorlichting over 'de
kunst van het ouder
worden' i.s.m.
Prezens

Aantal
cursussen

Totaal aantal
deelnemers

Uit
HaarlemmermeerZuid

2x

10 + 8

2 (vrouw, 65 en 67)

lx

ii

0

lx

ii

0
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Domein 4
Kwetsbare groepen
1. Sociaal Raadslieden
Doelstelling: Het geven van informatie/advies of concrete ondersteuning aan cliënten met
juridische en/of praktische problemen zodat inwoners op een goede wijze kunnen
functioneren in de samenleving en problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en
vervolgens opgepakt of doorverwezen worden.
Ook in het gebied Haarlemmermeer-Zuid, met name in Rijsenhout, is er een toename te zien
met cliënten met problematische schulden. Deze schulden worden met name veroorzaakt
door inkomstenachteruitgang en relatief grote vaste lasten. Een toename is eveneens te
verklaren door de nauwe samenwerking met de huisartsen waar de Sociaal raadsman eens
in de veertien dagen spreekuur houdt. Door de huisarts werd in een aantal gevallen
rechtsreeks doorverwezen naar de Raadsman. Korte lijnen dus. Tevens werkt de raadsman
regelmatig samen met de zeer actieve diaconie van Rijsenhout. Door deze
samenwerkingsverbanden en kortere lijnen wordt 'stille' armoede steeds meer zichtbaarder.
Met name Rijsenhout kenmerkt zich door het niet praten over privéproblemen. Rijsenhout
blijft een gesloten gemeenschap. Tevens vindt er een zeswekelijks overleg plaats tussen
schuldhulpverlening,budgetadviseurs van de gemeente Haarlemmermeer en de Sociaal
raadslieden plaats. Er wordt veelvuldig gezocht naar een integrale aanpak vanwege de
toenemende complexiteit van de hulpvragen..
Casus
Een voorbeeld hiervan is een gezin die niet in aanmerking komt voor schuldhulpverlening in
verband met een gokverslaving. De enige mogelijkheid om het gezin te behoeden voor een
woningontruiming of afsluiting is om intensief budgetbeheer in te zetten door Sociaal.nl.
Hierdoor worden de vaste lasten betaald, echter blijft er weinig geld over om het gezin van
te onderhouden. Het gezin is daarom aangemeld bij de voedselbank.
Tevens dient de administratie op orde blijven. De familie is hiertoe tijdelijk niet in staat.
Hiervoor is door de Raadsman een vrijwilliger van de langdurige hulp bij administratie
ingezet. De kinderen uit het gezin hebben onlangs een traumatische ervaring opgedaan.
Voor de verwerking hiervan dienen zij een behandeling te ondergaan bij de
kinderpsycholoog. Deze sessie vinden plaats in Haarlem. De ouders hebben geen geld om
de reiskosten naar Haarlem te kunnen betalen. Tevens is de eigen bijdrage voor deze kosten
erg hoog. Voor deze kosten Is bijzondere bijstand aangevraagd.
Tevens valt het op dat in met name Rijsenhout er in veel casussen sprake is van
alcoholverslaving dan wel drugsverslaving. Ook deze problematiek is in de meeste gevallen
niet direct zichtbaar.
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Inleiding
Hieronder volgt het jaarverslag van Hoofddorp Midden. Bij de gemeente indeling wordt dit
Gebied Zuid-West genoemd. Deze naam zal vanaf 2014 bij MeerWaarde gehanteerd
worden.
Hoofddorp Midden bestaat uit de woonwijken Toolenburg, Bornholm en Vrijschot. In het
gebied liggen de winkelcentra Toolenburg en Skagerrak. Recreatiepias Toolenburg vormt
een herkenningspunt.
De woonwijken Toolenburg, Bornholm en Vrijschot liggen aan de westkant van Hoofddorp,
niet ver van het centrumgebied. Bornholm en Toolenburg zijn beide zogenoemde
groeikernwijken: grootschalige wijken uit de jaren tachtig en begin jaren negentig. Vrijschot
is een kleine luxe wijk uit de jaren negentig aan de rand van Hoofddorp.
Bornholm
Een grootschalig woonerven wijk. In Bornholm is sprake van een behoorlijke vergrijzing,
aandeel 55+ stijgt van 25,6% in 2010 naar 29,8% in 2015. Bornholm is meer etnisch divers
dan de rest van Haarlemmermeer. Het aandeel jeugd is minder groot dan in Toolenburg
maar nog wel fors. Er zijn kwetsbare groepen o.a. psychiatrische patiënten. Bornholm is
sociaaleconomisch gezien een kwetsbare wijk. Het aantal hoogopgeleide bewoners ligt lager
dan in veel andere wijken, 10% van de huishoudens heeft moeite om rond te komen.
Wijkraad Bornholm is actief. In 2011 is Brede School Bornholm opgestart. De sociale
cohesie in de wijk is zwak. En de geringe ruimtelijke kwaliteit van de wijk draagt niet bij aan
de positieve identificatie van bewoners met hun wijk en staat daarmee een betere sociale
samenhang in de weg. Ondanks een individuele instelling is er relatief veel mantelzorg en
hulp aan bekenden. Er is draagvlak voor vrijwilligerswerk. [Bron Kijk op de Wijk 3, 2011]
Toolenburg
De sociale cohesie is laag doordat bewoners (nog) sterk op activiteiten elders buiten de wijk
of gemeente georiënteerd zijn. De wat duurdere woningen trekken ook hoger opgeleiden
met een meer individualistische levensstijl. Er is sprake van een toenemende vergrijzing. Het
aantal kinderen, tieners en jongeren neemt af maar het aandeel is nog steeds behoorlijk
hoog. In de wijk zijn bepaalde plekken waar de concentratie ouderen groter is zoals bij de
Meirmansflat. Wijkraad Toolenburg is in de opstartfase. Jeugdoverlast met name rond de
Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) en het wijkcentrum was fors. Dit is nu onder controle,
maar blijvende inzet is gewenst. De recreatiepias wordt intensief gebruikt en als zeer
positief ervaren.
Accommodaties MeerWaarde in Hoofddorp Midden
De Amazone
De Veste
't Kattegat en
Jongerencentrum De Lans

Ontwikkelingen en trends
Het afgelopen jaar heeft het gebiedsteam Midden zich steeds meer ontwikkeld tot een
gebiedsteam. Door meer met elkaar de samenwerking te zoeken zijn er verschillende
signalen opgepakt. Signalen afkomstig van gemeente, wijkraden, scholen en burgers uit de
Haarlemmermeer. Waar de medewerkers eerst nog Haarlemmermeer cliënten begeleiden,
is er in 2012 een steeds grotere omslag gemaakt naar hulpverlening en ondersteuning van
bewoners in het eigen werkgebied. Hieronder staan enkele samenwerkingsprojecten
beschreven en andere trends en ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar hebben
voorgedaan.
De zomermaanden
In de zomermaanden is opgevallen dat veel activiteiten stil liggen.
Dit heeft te maken dat er anders weinig deelnemers zijn i.v.m. vakantie. Door het Sociaal
Cultureel Werk wordt meer ingezet op grotere activiteiten voor verschillende doelgroepen
zoals het Zomerprogramma voor senioren en de Drop Out voor jongeren aan de
Toolenburgse plas etc. Deze activiteiten zijn druk bezocht.
Binnen de Maatschappelijke Dienstverlening gaan de individuele trajecten gewoon door. De
cursussen liggen veelal stil. Doordat veel mensen op vakantie zijn komen cursussen in de
zomermaanden niet vol. Aangezien voldoende inschrijvingen aan cursussen überhaupt al een
punt van zorg is, worden er in de zomer geen cursussen geprogrammeerd.
In Hoofddorp Midden is in de zomer gezocht naar een locatie om een goed
opvoedspreekuur te starten. Dit is niet gelukt. Er wordt nu gebruik gemaakt van een
wijkcentrum de Veste.
Verbindingen
De Opbouwwerker heeft in samenwerking met het Maatschappelijk Werk en de Sociaal
Raadsman gekeken hoe er gezamenlijk ingezet kan worden in bepaalde wijken in Midden
waar deze inzet gewenst is. De basis voor deze samenwerking is het afgelopen jaar
gerealiseerd en krijgt een uitwerking in 2013
Vanuit de gemeente is er een mediator ingezet die samen met het Maatschappelijk Werk
huisbezoeken heeft afgelegd in een straat waar veel onrust is.
Wat in 2012 goed te zien is dat mensen/organisaties elkaar beter weten te vinden. Er wordt
meer samenwerking gezocht waardoor problemen een gezamenlijke aanpak krijgen. Het
Opbouwwerk heeft hier een grote verbindende rol in. De contacten met de gemeente,
Ymere, Brede School, Wijkraden, Politie etc. zijn geïntensiveerd. Dit is goed om te zien,
want hierdoor worden problemen in wijken en straten sneller en adequater aangepakt en
worden bewoners met dezelfde vraag niet door 3 verschillende partners benaderd. Deze
samenwerking zal in 2013 een nog vastere vorm moeten krijgen.

Ouderenadvies
Het ouderenadvies ziet de zwaarte van het werk toenemen. Hieronder enkele signalen die
onder de aandacht gebracht dienen te worden.
- Er is een toename te zien van psychiatrisch patiënten bij het ouderenadvies. Omdat
ze nergens anders terecht kunnen, komen ze bij ons.
- We krijgen meer en meer het gevoel de afvoerput te zijn voor de gemeente en de
GGZ.
- GGZ ouderenpoli is gevestigd in Haarlem. We zien of horen er nooit iets van. Voor
cliënten is dit moeilijk bereikbaar.
- Er is een toename van complexe problematiek zonder diagnose. Deze ouderen
komen nergens, weigeren alles en zijn niet geschikt voor vrijwilligers.
Je kunt met deze mensen nergens naar toe, dus blijven ze bij ons. Als je het dossier
sluit worden het Zorgmijders.
- Woningnet; alles gaat digitaal en de site is vreselijk ontoegankelijk. Is absoluut niet
ingericht op ouderen. Mensen kunnen een keer in de week terecht op het kantoor
van Ymere, voor hulp, maar voor onze cliënten is dat slecht bereikbaar.
- Wachtlijsten voor verzorgingshuizen en aanleunwoningen zijn zo lang, dat het in de
thuissituatie soms uitmondt in een crisis.
- Legeskosten GPK en GPP zijn van niks opeens naar € 240 gegaan.
- Informatievoorziening en klantvriendelijkheid van Wmo-loket op het Raadhuis is niet
altijd correct. We zien vaak foute verwijzingen naar Meerwaarde.
- OA worden niet geïnformeerd over wijzigingen qua voorzieningen. Het steeds
opnieuw telefonisch opvragen/ bijwonen van bijeenkomsten kost gewoon te veel van
onze tijd
- Er is bij MeerWaarde een lijst met directe nummers van medewerkers van de
gemeente, maar dit werkt niet. Er wordt vaak niet opgenomen.
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Opbouwwerk

Doelstelling Opbouwwerk: burgers activeren tot het nemen van initiatieven en
zelfredzaamheid te bevorderen. Opbouwwerkers zijn de ogen en oren van de wijk en
bevorderen participatie, ondersteunen nieuwe initiatieven en versterken
vrijwilligersorganisaties waaronder dorps- en wijkraden.
Stimuleren en activeren van burgers
Grote Belt
Door de intensieve integrale aanpak met
de gemeente, Ymere en de bewoners is
de problematiek goed in beeld gebracht.
Het buurtonderzoek door het opbouwwerk van
MeerWaarde heeft hier een wezenlijk bijdrage
aan geleverd. Er is op veel terreinen winst
geboekt: o.a. het contact tussen de bewoners
is verbeterd er is zelfs samengewerkt door
bewoners van de flats en bewoners van
de koopwoningen. Er is contact met een
van de meest problematische gezinnen
en zij zijn aangesproken op een aantal zaken en dit lijkt te werken. Bewoners voelen zich
mede door de ruime inzet van het opbouwwerk serieus genomen en ze hebben kunnen zien
dat er in de openbare ruimte en op de gevel van de appartementen verbeteringen zijn
aangebracht o.a. ophogen bestrating, schoonmaken watergangen, etc.
We hebben ervaren dat participatie van bewoners vaak moeizaam is. De opschoondag
kwam bijvoorbeeld niet van de grond. Het proces loopt nog door. Mede door de inzet van
het opbouwwerk is er urgentiebesef gecreëerd. Ymere heeft inmiddels geld vrijgemaakt
voor een groot kunstproject dat in 2013 wordt uitgevoerd in samenwerking met het
opbouwwerk en de gemeente. Het opbouwwerk heeft een rol gespeeld in het gezamenlijk
oppakken van het project.
Nienke v. Hichtumstraat
In deze straat waren er spanningen in de buurt rondom een speelplek. Er is intensief met
gemeente, Ymere, GGD en de wijkagent samengewerkt.
Inzet van het opbouwwerk was gericht op maken van een analyse, doorverwijzing naar de
hulpverlening, bespreken van oplossingsrichtingen met de bewoners. De situatie in de straat
lijkt nu rustig.

Musholm
Het opbouwwerk heeft een analyse gemaakt van de 'kwetsbare delen' van de wijk. op
basis van eigen kennis en gesprekken met de wijkagent, de gebiedsconsulent van Ymere,
de assistent gebiedsmanager en de wijkraad Bornholm. Deze analyse is met de partners
besproken en er zijn twee straten uitgekomen die als het meest kwetsbaar worden
beschouwd: Grote Belt en Musholm. In Grote Belt wordt al langer geïnvesteerd en dat zal
worden gecontinueerd. In Musholm is het opbouwwerk bezig met het opzetten van gerichte
preventieve huisbezoeken in samenwerking met de maatschappelijke dienstverlening om
een beter beeld te krijgen wat de wensen en behoeften van bewoners zijn en waar de
kansen liggen voor ontwikkeling/verbetering. De huisbezoeken starten in februari 2013.
Wijkfeest Bornholm
Het wijkfeest Bornholm wordt jaarlijks gehouden in september. Het is langzamerhand aan
het uitgroeien tot een volwassen wijkfeest waarbij de winkeliers, de scholen, instellingen,
bewoners etc. een gezamenlijk 'evenement' neerzetten. Inzet van het opbouwwerk is en
was gericht op verbindingen leggen tussen wijkraad en winkeliers, horeca, scholen en
instellingen zoals verpleeghuis Bornholm.
Het was dit jaar een zeer geslaagd evenement met
meer dan 500 bewoners die konden kiezen uit een
ruim aanbod zoals de braderie, kinderboerderij,
sportactiviteiten, theater, draaimolen, etc.
Het opbouwwerk ondersteunt de wijkraad
bij de opzet van een 'professioneel' wijkfeest.
Geeft advies over wat wel en niet werkt.
Het wijkfeest wordt door bewoners steeds
meer gezien als een samenbindend evenement.
Nieuwe speeltuin Mary Zeldenrust opening
Het opbouwwerk leverde op aanvraag van het gebiedsmanagement een bijdrage aan de
opzet van de opening van de nieuwe speeltuin aan de Mary Zeldenrust straat die is geplaatst
op basis van het speelruimtebeleidsplan. Er waren meer dan 60 bewoners aanwezig en er is
veel contact geweest tussen bewoners onderling en tussen bewoners en professionals.
Vanuit het sociaal cultureel werk zijn er bij de opening activiteiten georganiseerd.
Er zullen in de toekomst steeds meer activiteiten plaats vinden. Dit is een vraag vanuit de
bewoners.

Ondersteunen van nieuwe initiatieven
Groenproject Tudorpark (moestuin)
Het opbouwwerk is betrokken bij dit groenproject omdat
een van de doelen is om de sociale cohesie te verbeteren.
Alle huurders van de sociale huurwoningen in Toolenburg
zijn aangeschreven. Het opbouwwerk heeft onder andere
een bijdrage geleverd aan de ideevorming en het opstellen
van het projectplan. Het opbouwwerk heeft verder een rol
gespeeld in het maken van goede samenwerkingsafspraken.
Het project start na een goede voorbereiding in 2013
met 35 deelnemers.

Wijkfeest Toolenburg
Via het gebiedsmanagement van de gemeente kwamen we in contact met een twaalfjarig
meisje dat graag een 'samenlevingsparty' wilde organiseren bij de Toolenburgerplas. In een
aantal gesprekken met zowel het meisje als de vader hebben we de mogelijkheden
besproken. Uiteindelijk is het niet doorgegaan door de lange vakantie die het meisje had
gepland en de drukte bij een aantal samenwerkingspartners. Besloten is om het in 2013 te
organiseren.
Overleg scholeneiland Brede School
Het opbouwwerk neemt deel aan de overleggen.
Samenwerking is er op gebied van jeugdoverlast.
De overlast is onder controle. Tevens is er samenwerking op gebied van de pijler sociale cohesie en
context in de wijk. Het opbouwwerk deelt relevante
informatie uit de wijk en levert een bijdrage aan het
gezamenlijke project Droomeiland onder andere door
verbinding te leggen met de wijkraad. Het opbouwwerk
stimuleert de scholen om een bijdrage te leveren aan de
sociale cohesie en denkt mee hoe zij die rol kunnen invullen.
Ondersteunen van Dorps- en wijkraden
Wijkraad Bornholm
De wijkraad Bornholm is actief. Ze organiseren allerlei activiteiten zoals de uitgave van de
wijkkrant, cola disco, wijkfeest, etc. Ook participeren ze in het lokale beleid bijvoorbeeld
m.b.t. het hondenbeleid, schoolzones. Brede School etc. Het opbouwwerk ondersteunt de
wijkraad waar nodig en in goed overleg. In de praktijk is de inzet met name gericht op het
uitwisselen van informatie over de wijk, meedenken bij nieuwe ideeën, hoe iets
organisatorisch aan te pakken, vergroten van denkkader, ondersteuning bij subsidie
aanvragen en ondersteunen bij het vergroten van draagvlak.
De wijkraad heeft sinds de zomer een nieuwe voorzitter. Hij heeft veel ervaring, een groot
netwerk en is iemand die rust uitstraalt en respect afdwingt. De samenwerking met de
scholen wordt steeds beter omdat de nieuwe voorzitter ook in de stuurgroep van de Brede
school plaats neemt. De wijkraad is met ondersteuning van het opbouwwerk aan de slag
gegaan met het opstellen van een wijkagenda; de punten in de wijk die bewoners graag
willen veranderen. Eind december zijn daartoe tientallen straatinterviews gehouden bij het
winkelcentrum.
De wijkraad werkt verder aan een professionelere uitstraling door middel van een facebookpagina, een nieuwe website, jasjes, nieuw logo etc. Het opbouwwerk zal dit in 2013 verder
ondersteunen. De wijkraad Bornholm heeft de interne organisatie verstevigd en krijgt steeds
meer samenwerking en draagvlak in de wijk.
Wijkraad Toolenburg
Het eerste half jaar werd gekenmerkt door onrust en
onderlinge spanningen in de wijkraad. Er was een
conflict tussen de ex-voorzitter en de vicevoorzitter. Inmiddels is betreffende voorzitter
vertrokken. Helaas heeft ook de 2 secretaris haar taken
neergelegd omdat zij te weinig tijd had voor de wijkraad.
Toen de rust was wedergekeerd is er in september
een wijkkrant uitgegeven en er is op 25 september
e

een bewonersbijeenkomst georganiseerd met als doel participatie over de renovatie van
kastanjebomen en kennismaking met de wijkraad/opbouwwerk. Deze avond is goed bezocht
+/- 75 mensen. Zowel gemeente als wijkraad hebben de avond positief beoordeeld en als
zeer nuttig ervaren. Het drukken van pennen en gadgets heeft een positief effect op het
imago. Mede hierdoor is de wijkraad inmiddels behoorlijk versterkt met drie leden
waaronder een nieuwe voorzitter en penningmeester. De nieuwe voorzitter heeft gewerkt
aan een doorstart. Inzet van het opbouwwerk was tot en met de zomer behoorlijk intensief
o.a. door ondersteuning bij vergaderingen, ondersteuning bewonersbijeenkomsten,
organisatorische ondersteuning o.a. wijkkrant, vergroten draagvlak. Sinds de wijkraad
versterking heeft, is de benodigde inzet sterk verminderd. Het opbouwwerk heeft de
nieuwe voorzitter informatie gegeven over het afgelopen jaar en zijn visie gegeven op de
wijkraad Toolenburg en de kansen die er liggen. In 2013 zullen er nieuwe afspraken worden
gemaakt over de inzet van het opbouwwerk.
Ondersteunen van overige organisaties en comités
Netwerkbijeenkomsten
Het opbouwwerk leverde een bijdrage aan de netwerkbijeenkomst Bornholm en de
bewonersbijeenkomst omtrent het 'nieuwe ouder' worden. De bijdrage van het
opbouwwerk was gericht op de invulling en organisatie van de bijeenkomsten. Het resultaat
is dat partners elkaar in de wijk beter kennen en er een volgende netwerkbijeenkomst
rondom 'ouder worden' is georganiseerd door de wijkraad met ondersteuning van het
opbouwwerk. Er zijn op beide bijeenkomsten een aantal duidelijke kansen en uitdagingen
benoemd die in 2013 nog concreter uitgewerkt gaan worden.
Inzet t.b.v. hotspots
Integrale aanpak: ;lnzet van het opbouwwerk was gericht op deelname aan
jeugdwerkgroepen (1 halfjaar), bespreken overlast met omwonenden en overleg met de
basisschool. Het opbouwwerk leverde een bijdrage aan het inzichtelijk maken van de
problematiek en het in samenwerking met het jongerenwerk uitvoeren van acties die nodig
zijn om de overlastsituatie te verbeteren zoals het betrekken van jongeren bij de
Jongerencentrum de Lans of een tijdelijke intensivering van bezoek aan een hangplek.
De hotspot Toolenburg is relatief rustig. De jongeren zijn bekend en 'in beeld'.
e

Het opbouwwerk heeft regelmatig overleg gevoerd zowel intern als extern over de te
plaatsen JOP. Het participatietraject is niet tot stand gekomen omdat er geen jongeren
gevonden werden die hieraan mee wilde doen. De JOP is inmiddels wel geplaatst.
In juni is er in samenwerking met het jongerenwerk een activiteit voor jongeren
georganiseerd tijdens de Luilaknacht. Doel was om jongeren een plek te geven waar ze zich
op een positieve manier konden vermaken. De overlast op straat tijdens luilak was minimaal.
Flexibel
Zwerfvuil route KSH
Het opbouwwerk heeft een poging gedaan om in samenwerking met de gemeente de KSH
te bewegen om mee te doen aan een brede aanpak van de zwerfvuilroute van en naar het
winkelcentrum Toolenburg. Dit is niet gelukt waarschijnlijk doordat de focus van KSH ligt bij
de interne organisatie. Idee was onder andere om leerlingen mee te laten denken over de
afvalinzameling op de route. De vuilnisbakken zijn inmiddels wel op beter zichtbare plaatsen
neergezet.

Bevorderen integrale
samenwerking
Het opbouwwerk heeft in 2012 een bijdrage geleverd aan de integrale samenwerking door
veelvuldig contact te maken en waar mogelijk verbindingen te leggen met
bewonerscommissies, de protestantse kerk, met bewoners (huisbezoeken), verpleeghuis,
bedrijven, winkeliers, etc. Regelmatig werd er doorverwezen bijvoorbeeld naar het
maatschappelijk werk van MeerWaarde, Ymere of het gebiedsmanagement.
Stimuleren en activeren van burgers
Soort activiteit
Frequentie
Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat
Contact met bewoners en
meewerken actie op vijf
pijlers. Contact met
kwetsbaar gezin/bewoners
positief. Leefbaarheid in
kaart gebracht. Klachten
van bewoners i.s.m.
Ymere en gemeente
aangepakt. Buurt
geactiveerd.
Goed inzicht in de lokale
problematiek gedeeld met
partners (12 bewoners
individueel gesproken).
Individuele problematiek
van buurtbewoners
doorverwezen.
Bewoners gemotiveerd
zelf in actie te komen. Ze
nemen nu zelf initiatief,
buurtbewoners met elkaar
in contact gebracht.
Gezamenlijke aanpak
leefbaarheid in de wijk
knelpunten bekend,
besproken en onder
controle (Ymere,
gemeente, politie en
hulpverlening instanties als
Ouderenadvies en GGD)
Zwerfvuil route onder de
aandacht gebracht,
betrokkenheid bij
leefomgeving vergroot
Groep jongeren is
betrokken bii het te
plaatsen JOP
Contacten met
buurtbewoners gelegd.
Succesvolle opening.
Jeugd en bewoners
tevreden.
Zeer geslaagd wijkfeest,
grote opkomst +/- 500
bewoners, grote
tevredenheid bij bewoners,
wijkraad en netwerk van
o.a. scholen, winkeliers en
verpleeghuis.
Bewoners doorverwezen
en/of geadviseerd

Aanpak Grote Belt

Wekelijks/per
mail

n.v.t.

Bewoners Grote
Belt

Buurtonderzoek Grote Belt

eenmalig

n.v.t.

Bewoners Grote
Belt

Buurtbijeenkomst 06-03-12
'Kattegat

lx

14 personen

Bewoners Grote
Belt

Aanpak leefbaarheid Nienke
v.Hichtum/Betje Wolffstraat

lx

n.v.t.

Bewoners

Aanpak zwerfvuil route KSH

lx

n.v.t.

Bewoners

Participatie JOP Toolenburg

tweewekelijks

n.v.t.

Jongeren

Opening speeltuin Mary
Zeldenruststraat

1x09-05-12

60 bewoners

Bewoners
M.Zeldenruststraat

Wijkfeest Bornholm +
voorbereiding

lx

500 bewoners

Bewoners Grote
Belt

Bewonerscontacten activiteit
Egholm, vissteiger,
rijschoolhouder, verlichting
Toolenburgse plas
Kennismaking en verkennen
samenwerkingsmogelijkheden
protestantse kerk (Lichtkring)

n.v.t.

n.v.t.

Bewoners
Toolenburg

eenmalig

n.v.t.

Bewoners
Toolenburg

Contact gelegd. Ideeën
voor samenwerking
uitgewisseld.
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Ondersteunen van nieuwe initiatieven
Soort
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
activiteit
opkomst
Initiatief
"Wijkfeest"
Toolenburg
Jongerendag
geïnitieerd
door
bewoners

2x

eenmalig

5

n.v.t.

Overleg
scholeneiland
Bornholm

Alle
wijkbewoners

Plan van aanpak gemaakt en het wijkfeest is
uitgevoerd.

Jongeren 16-23

Plan van aanpak gemaakt. De uitvoering
hiervan zou nog in 2012 plaats vinden, maar dit
is verplaatst naar 2013.

jr.

Deelname aan gebiedsteam
Soort
Frequentie Gemiddelde
activiteit
opkomst
lx

Resultaat

Doelgroep

Resultaat

partners

Aanpak jeugdproblematiek afgestemd.

Ondersteunen van Dorps- en wijkraden
Soort
Frequentie
Gemiddelde Doelgroep
activiteit
opkomst
Wijkraad
Bornholm

wekelijks

n.v t.

Bewoners
Bornholm

Toolenburg

tweewekelijks

n.v.t.

Bewoners
Toolenburg

Resultaat
Coladisco, wijkkrant, bewonersbijeenkomst,
wijkfeest. Wijkraad functioneert naar behoren
en is zeer tevreden met ondersteuning.
Wijkraad kan doorstarten. Begeleiden bij
organiseren bewonersbijeenkomsten.
Begeleiden van de organisatie van de wijkkrant.
Aanwezig bij vergaderingen.

Ondersteunen van overige organisaties en comités
Soort
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Resultaat
activiteit
opkomst
Luilak
Groenproject
Tudorpark

l x p.j.
5x overleg

60
38
deelnemers

jongeren
Bewoners
Toolenburg

Samenwerking
verpleeghuis
Bornholm

Regelmatig
contact

+1-2

Bewoners
Toolenburg

Overlast op straat verminderd.
Groenproject voorbereid en gestart.
Samenwerking met Ymere loopt goed. Druk
bezochte info bijeenkomst in de Veste.
Samenwerking loopt goed, verpleeghuis neemt
actief deel aan de wijkraad, actieve deelname
(meedenken en uitvoering) aan wijkfeest.
Nieuw project in de maak waarbij
kunstenaars/amateurs met bewoners van het
verpleeghuis samen kunst gaan maken.
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Voorzitten en/of begeleiden van bestaande buurtnetwerken (op maat)
Resultaat
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Soort activiteit
opkomst
wijkbewoners

Bewonerscommissie
Rondenburglaan

Eenmalig

Netwerkbijeenkomst
12-04-12

Eenmalig

Bewonersbijeenkomst
omtrent het nieuwe
ouder worden
Overleg Scholeneiland
Bornholm

Eenmalig

25
deelnemers

Eenmalig

n.v.t.

Scholen en
bewoners
Toolenburg

Bewonersbijeenkomst
Toolenburg

25-09-12

75

Bewoners

Inzet t.b.v. hotspots
Frequentie
Soort
activiteit
Deelname
jeugdwerkgroep.

maandelijks

Inzet hotspot
Toolenburg

tweewekelijks

Overleg over
JOP Toolenburg

Regelmatig
gesproken
met
gemeente en
jongerenwerk
(12x1

20
organisaties
40 personen

Gemiddelde
opkomst
+/-5
organisaties

+/-3

Flexibel
Soort
activiteit

Frequentie

Gebiedsanalyse

lx

n.v.t.

Overleg Brede
School
Bornholm

lx

n.v.t.

Gemiddelde
opkomst

netwerkpartners

Netwerk vergroot.
Knelpunt doorgegeven aan
winkeliersvereniging.
Inzet partners afgestemd, nieuwe
ideeën voor de toekomst uitgewisseld.
Inzet partners afgestemd, nieuwe
ideeën voor de toekomst uitgewisseld.
Casus doorgezet naar Ouderenadvies.
Jeugdoverlast beperkt en onder
controle. Samenwerking rondom pijler
sociale cohesie en context in de wijk
(brede school) begint van de grond te
komen. Project droomeiland heeft
positieve invloed.
Wijkraad heeft zichzelf positief kunnen
profileren. Participatie omtrent
herplanting kastanjebomen.
Opbouwwerk presenteert zichzelf.

Doelgroep

Resultaat

Jongeren 12-21
en
wijkbewoners
Wijkbewoners
Toolenburg en
netwerkpartners
buurt

Informatie intern en extern afgestemd, inzet
MW duidelijk. Inzet afgestemd
Informatie bij scholen en buurtbewoners
ingewonnen, intern afgestemd.
JOP is geplaatst

Doelgroep

Resultaat

netwerkpartners

Gebiedsanalyse op basis waarvan
gebiedsprogramma is geschreven.
Samenwerken, informeren, acties uitzetten

Onderzoek en analyse wijken en bepalen inzet
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2.

Algemeen Maatschappelijk Werk

Bewoners van Hoofddorp-Midden kunnen dagelijks inlopen bij het Voordeurteam op het
hoofdkantoor van MeerWaarde tussen 9:00 en 12:00 uur. In Hoofddorp-Midden kan men
terecht op het inloopspreekuur in 't Kattegat op woensdag tussen 12:00 en 17:00 uur en kan
men terecht bij het spreekuur in de Veste op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.
Deze afspraken worden ingepland via het Voordeurteam van MeerWaarde.
Doelstelling: Laagdrempelige en kortdurende ondersteuning bij psychosociale problemen al
of niet als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen, relatie, opgroei- of
opvoedingsproblemen met het doel mensen snel weer op weg te helpen door
groepsgericht, individuele of gezinsgerichte aanpak. Zware problematiek (psychiatrie) wordt
doorverwezen naar GGZ. Algemeen maatschappelijk werk is met name een eerstelijns
voorziening en kan worden getypeerd als 'sociale huisartsenpost'.
Project Musholm
Het maatschappelijk werk heeft in samenwerking met het opbouwwerk en sociaal
raadslieden een aantal bijeenkomsten gehad. In deze bijeenkomsten is er besproken wat we
precies willen onderzoeken in de Musholm en wat ons doel is. Het doel is om te
onderzoeken hoe de leefbaarheid in de wijk is. Een belangrijk subdoel hiernaast is, om ons
als maatschappelijke dienstverlening kenbaar te maken in de wijk. Outreachend in contact
komen met de bewoners van de Musholm, te signaleren en eventuele hulpvragen op te
kunnen pakken. Door deze manier van samenwerken zullen we eikaars dagelijkse
werkzaamheden en de kenmerken van de verschillende disciplines beter leren kennen
waardoor samenwerking sterker wordt en onze inzet als maatschappelijke dienstverlening
meer effect kan hebben in het gebied. Deze manier van werken is een goed voorbeeld van
hoe we bezig zijn met de ontschotting van disciplines. Er is tijdens deze bijeenkomsten
besloten om met een vragenlijst te werken. De bewoners zullen voor de huisbezoeken een
brief krijgen waarin ze geïnformeerd worden over onze inzet. Ook gaan er 3 stagiaires van
het NOVA college opleiding maatschappelijke dienstverlening meewerken aan het project.
Begin januari 2013 is de eerste kennismaking met de stagiaires. Belangrijk hierin is dat we
elkaar beter leren kennen, omdat we vrij intensief met elkaar gaan samen werken. De
stagiaires zullen actief betrokken worden.
Korte contacten tot maximaal 1 uur
Onder korte contacten wordt verstaan: die hulpverleningscontacten waar de hulpverlening
binnen 1 uur kon worden afgerond. Dit zijn voor het maatschappelijk werk de contacten via
het Voordeurteam. Zie bijlage voor cijfers.
Psychosociale hulpverlening
De hulpverlening is kortdurend en vraaggericht en beoogt het bieden van voldoende hulp in
een zo beperkt mogelijke tijdspanne. Met andere woorden "zo kort als mogelijk en zo lang
als nodig". Bij uiteenlopende problemen als rouwverwerking, relatieproblemen, problemen
met kinderen, echtscheiding, sociaal isolement, problemen met financiën worden aan de
cliënt 5 of meerdere gesprekken aangeboden. De gesprekken hebben tot doel om de cliënt
voldoende handvatten te geven om in de toekomst beter de problemen te kunnen hanteren.
Na 5 gesprekken vindt er een evaluatie plaats met de cliënt en bespreekt de maatschappelijk
werker de voortgang van de hulpverlening met de werkbegeleider.
Zie bijlage voor cijfers.
Het afgelopen jaar is duidelijk dat de problematiek binnen het maatschappelijk werk
toeneemt. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om de hulpverlening te beperken tot 5
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gesprekken. Meer mensen met een psychiatrische achtergrond, meer problematische
echtscheidingsproblematiek etc. Hierdoor is vaker meer dan 1 hulpverlener betrokken bij
een casus.
Hieronder volgt een voorbeeld van een gemiddelde casuïstiek waar de medewerkers mee te
maken krijgen.
Casus: Verwijzing gezin vanuit Bureau Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg verwijst een gezin naar het Maatschappelijk Werk.
Situatie: Vader en moeder zitten al 6 jaar in een vechtscheiding. Vader en moeder hebben 1
dochter van 12 jaar die bij haar moeder woont. De relatie tussen moeder en dochter verloopt
niet goed. De basisschool van dochter heeft meerdere zorgmeldingen gedaan bij het
Algemeen Meldpunt Kindermishandeling. Bureau Jeugdzorg zou graag in samenwerking
met het Maatschappelijk Werk het gezin willen begeleiden. Het doel hiervan zou dan zijn de
communicatie tussen vader en moeder herstellen en het begeleiden van dochter in deze
situatie. Voor dochter zou het goed zijn als zij zou starten in de groep kinderen van
gescheiden ouders. Deze groep was helaas al gestart. Voordat de intake met moeder en
dochter plaatsvond is de situatie thuis bij moeder geëscaleerd en heeft BJZ besloten
dochter bij vader te plaatsen. Samen met BJZ hebben we een plan van aanpak opgesteld
hoe we dit gezin zo efficiënt mogelijk kunnen begeleiden. We hebben gekozen voor
individuele gesprekken met vader, moeder en dochter, mediationgesprekken met vader en
moeder en gesprekken met vader en dochter en moeder en dochter. Vader en moeder
hadden al jaren niet met elkaar gesproken. Communicatie verliep via de advocaat en via
dochter. Uit het eerste gesprek met dochter kwam naar voren dat moeder haar woede en
verdriet over vader tegen dochter uitte en gebruikte. Ook werden alle verdenkingen die
moeder over vader heeft met dochter besproken. Dochter kreeg hierdoor last van
lichamelijke klachten zoals buikpijn. Ook kon dochter hierdoor slecht slapen. Maatschappelijk
Werk is gestart met ondersteuning die aansluit op de leeftijd van dochter. Dit o.a. door
middel van creativiteit: het bijhouden van een dagboekje waarin dochter mocht opschrijven
hoe zij zich voelde, vrolijke dingen en verdrietige dingen. Het dagboekje was alleen voor
dochter zelf en ze hoefde dit niet met vader of moeder te delen. Het Maatschappelijk Werk
heeft tijdens de gesprekken dochter uitgelegd, door middel van het samen maken van
tekeningen, wat loyaliteit is. Hoe kan dochter naar moeder toe haar grenzen aangeven.
Bijvoorbeeld door het gebruiken van een zelfverzonnen stopwoord. Deze vorm van
hulpverlening was effectief voor dochter. Met dochter ging het na een aantal gesprekken al
veel beter. Waarschijnlijk ook omdat ze nu bij vader woont en daar haar rust heeft gevonden.
De gesprekken met vader waren heel open. Vader geeft aan dat het heel moeilijk is om met
moeder te communiceren. Door de begeleiding die hier nu op zit gaat dit een stuk beter.
Spreekuren
Totaal 2012
2 locaties:
Woensdagochtend het Kattengat
Dinsdagochtend de Veste
Totaal aantal spreekuren in 2012= 54
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Cursussen

Naam cursus

Aantal keer gegeven

Totaal
Hoofddorpaantal
Midden
deelnemers

Empowerment voor vrouwen die te
maken hebben met huiselijk
geweld
Assertiviteit

lx

5

1 (vrouw, 32
jaar)

2x

5+ 5

3 (vrouw, 35, 36
en 61 jaar)

6

1 (vrouw, 21
jaar)

Stress op het werk de baas
In de put, uit de put, in
samenwerking met GGZ
InGeest
Met Lef in samenwerking met GGZ
InGeest
Rouwverwerking

Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.
Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.
lx
Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.

Crisishulpverlening
Soms lopen situaties en problemen zo hoog op dat er sprake is van een crisissituatie.
Burgers die in een crisissituatie verkeren en burgers die dakloos dreigen te worden kunnen
van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantooruren direct terecht bij de crisisdienst van
het AMW. Acute problemen worden zonder afspraak direct aangepakt en ter plaatse wordt
psychosociale ondersteuning geboden. Acute problematiek: een geweldsincident, een
traumatische gebeurtenis, een dreigende uithuis zetting of een ongeluk. Op werkdagen,
tijdens kantooruren, is het Algemeen Maatschappelijk Werk 5 dagen per week beschikbaar
voor crisishulpverlening. Een crisis wordt opgepakt door de coördinator van het
Voordeurteam waarna het door een Algemeen Maatschappelijk Werker wordt opgepakt.
Zie bijlage voor cijfers.
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Domein 2
Jeugd
1. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
MeerBabbels
MeerBabbels is een project dat gestart is in 2012. Het doel van dit project is om kinderen in
de leeftijd van 4 tot 7 jaar met een taalachterstand door middel van taalgerichte activiteiten
deze achterstand in te laten halen. Ouders worden bij elke bijeenkomst betrokken zodat ze
thuis door kunnen gaan met oefenen. MeerBabbels wordt uitgevoerd met
samenwerkingspartners. In oktober 2012 is dit project geëvalueerd. De evaluatie vindt u in
het jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen. Vanuit Hoofddorp-Midden waren 3
deelnemers aan het project MeerBabbels.
In Hoofddorp Midden zijn het afgelopen jaar geen voorstellingen geweest.
Opstapje en Opstap
Doelstelling: Kennis en vaardigheden vergroten van ouders. Ouders worden bewust van de
centrale rol bij de opvoeding. Vergroten maatschappelijke participatie ouders/gezinnen.
Vergroten zelfredzaamheid ouders en de betrokkenheid bij KDC/PSZ,school, de
ontwikkeling(s omgeving) van het kind.
Het programma van Opstapje en Opstap loopt gelijk met een schooljaar. Gezinnen doen 2
schooljaren lang mee. Uit Hoofddorp-Midden namen in 2012 12 gezinnen deel. In het
Jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen vindt u meer informatie over het
Opstap(je)-programma.

2. Home-Start
Doelstelling: Door de inzet van geschoolde vrijwilligers wordt opvoedingsondersteuning
geboden met als doel: voorkomen dat problemen groter worden, zelfvertrouwen ouders en
sociale relaties versterken, stimuleren tot efficiënt gebruik voorzieningen.
Home Start heeft een eigen jaarverslag. Dit verslag is als bijlage toegevoegd bij het
gebiedsoverstijgende deel. Home-Start is een goed draaiend programma binnen
Haarlemmermeer met betrokken vrijwilligers die op een goede manier aangestuurd worden
door de coördinatoren. Home-start wordt steeds bekender in Haarlemmermeer.

3. Opvoedcursussen
Op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning draagt MeerWaarde samen met de
GGD de verantwoording voor de uitvoering voor de opvoedspreekuren en de
opvoedcursussen en themabijeenkomsten. Het doel van opvoed- en opgroeiondersteuning
is het voorkomen dat opvoedingsvragen uitgroeien tot problematische situaties die de
ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het versterken van competenties bij de
ouders en kinderen. In het jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen zijn de
gegevens van de opvoedcursussen weergegeven.

4. Opvoedspreekuren
Doelstelling: Het voorkomen dat opvoedingsvragen en -problemen uitgroeien tot
problematische situaties die de ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het
versterken van competenties van ouders en jongeren.
Totaal 2012
45 spreekuren op 2 locaties
Wekelijks op maandag in het CJG: 10.00 tot 12.00 uur
1 keer per 2 weken in de Veste: 10.00 tot 12.00 uur

5. Licht Ambulante Zorg (LAZ)
Doelstelling: Het voorkomen dat opvoedingsvragen en -problemen uitgroeien tot
problematische situaties die de ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het
versterken van competenties van ouders en jongeren.

6. Maatschappelijk Werk Jeugd (AMWJ) en Ambulante
Jeugdhulpverlening (AJHV)
Doelstelling: Laagdrempelige en kortdurende ondersteuning bij psychosociale problemen al
of niet als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen, relatie, opgroei- of
opvoedingsproblemen met het doel jongeren snel weer op weg te helpen door
groepsgericht, individuele aanpak. Zware problematiek wordt doorverwezen naar GGZ. MWJ
is een eerste lijn voorziening en kan worden getypeerd als een 'sociale huisartsenpost' voor
zowel jongeren als ouders. Voor de cijfers zie bijlage. Hieronder staan enkele casussen
beschreven.
Casus Identiteit
Een jonge meid van 18 jaar meldt zich aan bij Het Voordeurteam met spanningsklachten.
Tijdens de intake kwamen de volgende problemen naar voren: onzekerheid, twijfels over
seksuele geaardheid en stress over het afstuderen op de universiteit. De klachten die uit
deze problemen voortkwamen uitte zich in: hoofdpijn, emotioneel, fel reageren op anderen,
zich terugtrekken en geen relaties aan durven gaan. Als jeugd maatschappelijk werker heb
ik een taakgerichte interventie ingezet. We hebben gewerkt aan positieve en negatieve
gedachten en gevoelens. Cliënte heeft hiermee geoefend in de praktijk. Ook hebben we
geoefend met de assertiviteit. Hiervoor heb ik kleine onderdelen gebruikt uit de
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assertiviteitstraining. Door deze interventies heeft cliënte succeservaringen bereikt waardoor
zij zich weer positief ging voelen en klachten zoals o.a. hoofdpijn zijn verdwenen. Hierdoor
werd cliënte sterker in het kijken naar zichzelf. Wie ze is en wie ze zelf wilt zijn. We hebben
vooral gewerkt aan het accepteren van het eigen zijn van cliënte. Voor cliënte is dit
hulpverleningstraject goed geweest. Ze heeft haar eigen identiteit gevonden en is trots op
wie ze is. 2 maanden na afsluiting belde cliënte om te laten weten dat het nog steeds goed
met haar ging en inmiddels cum laude is afgestudeerd aan de universiteit.
Casus: Slechte prestaties op school en ongepast gedrag vertonen in de thuissituatie
Collega Maatschappelijk Werk biedt hulpverlening aan ouders van een zoon van 14 jaar die
zich thuis ongepast gedraagt en daarnaast slecht presteert op school. Collega meldt zoon
aan bij het Jeugd Maatschappelijk Werk. Cliënt geeft aan het thuis niet leuk te vinden. Hij
voelt zich niet begrepen door zijn ouders en daardoor gaat hij nog minder zijn best doen
thuis. We hebben gekozen om een interventie in te zetten gericht op het systeem. Er heeft
een aantal gesprekken plaatsgevonden samen met vader, moeder, zoon en collega
maatschappelijk werk. Dit heeft positief uitgepakt. Er zijn regels vanuit ouders gesteld die
gepast zijn voor een jongen van 14 jaar. Ook heeft cliënt zelf in het opstellen van de regels
meegedacht. Zo voelt cliënt zich gewaardeerd, wat een positief effect heeft op zijn gedrag.
Tijdens de individuele gesprekken werd duidelijk waarom cliënt slecht presteerde op school.
Hij heeft aangegeven het veel te moeilijk te vinden en de lesstof niet goed te begrijpen.
Cliënt geeft aan zich hiervoor te schamen en dit niet met ouders te kunnen delen. Toch wil
hij zich stoer voor doen en daardoor raakt hij op school ook in de problemen. Cliënt geeft aan
niet meer naar school te willen, maar te werken. Zijn droom is om hovenier te worden en hij
werkt vaak mee in het hoveniersbedrijf van kennissen. We hebben gekeken naar
oplossingen. Uiteindelijk hebben we in samenwerking met ouders en school het volgende
bereikt: cliënt gaat starten op het Sterren College. Dit is een praktijkgerichte groenschool. Ik
blijf cliënt in het begin van de overstap begeleiden, en zal o.a. helpen met het maken van
huiswerkschema's. Door deze vorm van hulpverlening gaat het nu goed met cliënt en in de
thuissituatie is meer rust gekomen.

7. Kinderwerk (O -12 jaar)
Doelstelling: Het Kinderwerk richt zich op activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar, met als
doel de talentontwikkeling van deze kinderen te stimuleren. Het kinderwerk in HoofddorpMidden krijgt steeds meer herkenbaarheid. Basisscholen weten de kinderwerker te vinden.
De samenwerking met de Brede School krijgt steeds meer vorm. Er is een programma
ontwikkeld (Droomeiland) dat in de Brede School uitgevoerd wordt. Wat echter opvalt is dat
dit programma nog niet bij alle scholen evenveel leeft. Hierdoor is het lastiger om iedereen
even enthousiast te houden. Voor het volgende schooljaar is het van belang dat het
programma aansluit bij de behoefte van de scholen. MeerWaarde wil steeds meer
vraaggericht gaan werken. Hiermee voorkom je dat mensen deel moeten nemen aan een
project dat niet door iedereen gedragen wordt. Naast het werk in de Brede School worden
er contacten gelegd met andere basisscholen om ze te laten kennis maken met het
kinderwerk en hoe ze hier gebruik van kunnen maken organiseert het kinderwerk enkele
proefactiviteiten. In de wijken wordt er vraaggericht gewerkt. Bij de vraag rondom de
opening van de speeltuin bij de Mary Zeldenruststraat is het kinderwerk actief betrokken
geweest. Verschillende kleine activiteiten zijn in dit kader georganiseerd.
Organiseren van Kinderwerk in wijken en kernen en aanbod voor de Brede
School
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Soort
activiteit

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Kinderatelier

1 x per week
m.u.v.
vakanties

17

Kinderen van
groep 4,5,6

Kinderateliertje

1 x per week
m.u.v.
vakanties

7

Kinderen van
groep 1,2,3

Droomeiland
Bijeenkomsten
met de groep
"De Bouwers"
Droomeiland
gastles

l x per 2
weken

10

Kinderen van
groep 7 en 8

l x per maand

Voor alle
kinderen uit
groep 7 en 8
van Brede
school
Bornholm (+/170)

Organisatie Ouder- en kindinloop
Frequentie Gemiddelde
Soort
activiteit
opkomst
Ontmoeting
tussen
ouders en
kinderen van
0-4 jaar uit de
wijk

1 x keer per
week m.u.v.
vakanties

Ouder en
Kind
Knutselinloop

lOx

Min. 5 max. 25
per keer

10 kinderen
6 ouders

Kinderen van
groep 7 en 8 en
hun
leerkrachten

Resultaat
Zinvolle vrijetijdsbesteding. Creativiteit en
vrije expressie worden ontwikkeld en
gestimuleerd. Sociale contacten tussen
kinderen van div. scholen worden versterkt.
Zinvolle vrijetijdsbesteding. Creativiteit en
vrije expressie worden ontwikkeld en
gestimuleerd. Sociale contacten tussen
kinderen van div. scholen worden versterkt.
Brainstorming, discussies en workshops om
met z'n allen de nieuwe duurzame wereld te
creëren.
lx per maand wordt er les gegeven over
diverse thema's die van belang zijn om aan
Droomeiland te kunnen werken maar vooral
om eigen gedrag en houding voorde
toekomst bij te stellen en zich te ontwikkelen
tot de actieve en bewuste burger van de
toekomst.

Doelgroep

Resultaat

Activiteit is bestemd voor
ouders en verzorgers en
kinderen van 0-4 jaar.

Ontmoeting tussen groepen
ouders met kleine kinderen in
de wijk mogelijk maken en
stimuleren. Een veilige plek
bieden voor de uitwisseling
van de vragen en ervaringen
over diverse
opvoedingsthema's. Bijdragen
aan de versterking van de
sociale contacten tussen
ouders in de wijk.
-Kinderen spelen in veilige
omgeving,
-maken kennis met div.
materialen,
-leren eerste knutselvaardigheden
- ontwikkeling fijne motoriek
-ontmoeting voor
wijkbewoners en
gelijkgestemden
-uitwisseling ervaringen
tussen ouders/vrijwilligers

0-4 jaar en hun
ouders/verzorgers uit de wijk
Toolenburg of daarbuiten.
Sommige ouders komen van
andere dorpen in de H'meer
o m deze OKKI te bezoeken

Gebiedsgerichte activiteiten en projecten
Soort
Frequentie Gemiddelde
Doelgroep
activiteit
opkomst
Opening
speelveldje
Mary
Zeldenruststraat

Eenmalig

55

Wijkfeest
Bornholm

Eenmalig

+/-70

Kinderen en bewoners uit de
buurt

Kinderen uit de wijk
Bornholm en hun ouders

Resultaat
Sociale cohesie,
samenwerking met
netwerkpartner (gemeente),
jongerenparticipatie,
samenwerking met Sport en
Spel, signaleren van
problemen in de wijk, contact
met bewoners over jeugd.
Drukbezocht, veel kinderen
hebben deelgenomen aan de
creatieve act. Veel contact
met kind. en ouders uit de
wijk en Kinderwerk van MW
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middels div.kunstzinnige
workshops en gesprekken,
met ouders en kinderen.

Gebiedsoverstijgende activiteiten en projecten
Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

Kinderen uit gezinnen die van
de Voedselbank gebruik
maken.

Contact met deze kwetsbare
groep, de kinderen een leuke
en zinvolle activiteit aanbieden
en tegelijkertijd achterhalen
wat MeerWaarde hen nog
meer kan bieden
Een leuke festiviteit om een
project af te sluiten.

Soort
activiteit

Frequen
tie

Koken voor
kinderen

1 x in
maart
2x in april

11 kinderen +
laatste keer
familieleden

Opstap(je)
diplomauitreiking

eenmalig

+/-100 mensen

Vakantieactiviteit
"Verhalendag in
't Kattegat"
poppenkastvoorstelling "Jip
en Janneke
gaan
gymnastieken"
Vakantieactiviteit
"Verhalendag in
't Kattegat"
Kamishibai
verhaal
"Morgen ga ik
naar China

eenmalig

37

Gezinnen die deelgenomen
hebben aan Opstap, andere
familieleden, leerkrachten,
samenwerkingspartners
4-5 jaar

eenmalig

16

6-9 jaar

Drukbezochte
poppenkastvoorstelling met
afsluitend een gymnastiek- en
dansworkshop.

Goedbezochte intieme
verhaalvoorstelling met
afsluitend gesprekken met
kinderen en een creatieve
workshop.

Deelname netwerkoverleg Brede School door GTL
Soort
activiteit

Frequentie

Netwerk
overleg
Bornholm

5x

Gemiddelde
opkomst
8

Doelgroep

Resultaat

Directeuren en
samenwerkingspartners
Brede School

Planning en afstemming voor
het schooljaar 2012-2013.
Samenwerkingsafspraken
bespreken, evalueren en
aanpassen.

Deelname (netwerk)overleg diverse organisaties door Kinderwerker
Soort
activiteit

Frequentie

Brede School
Overleg
Speciaal
Onderwijs
overleg
Toolenburg
Overleg
voortgang
MeerBabbels
met directeur
(WE/PO/BS)

2x

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

5

Samenwerking partners

Jaarplanning doorgesproken.
Evaluatie van afgelopen jaar.

lx

4

Samenwerking partners

Oriëntatiegesprek over
mogelijkheden tot
samenwerking.

3x

2

Directeur Brede School

Afspraken over werving
nieuwe deelnemers en de
inhoud en uitvoering van de
activiteit.
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Ondersteuning van vrijwilligers (stimuleren en activeren)
Soort activiteit
Resultaat
2 nieuwe vrijwilligers
Het is gelukt ouders actief te betrekken bij de activiteit + 1 vrijwilliger van buiten de
groep

Podium Kris Kras
Voedselbank project

8. Tienerwerk (10 -16 jaar) en Jongerenwerk (16 - 23 jaar)
Doelstelling: Het bereiken van die tieners en jongeren in hun vrije tijd, die in de regel niet
door het reguliere aanbod (verenigingen, vrijwilligerswerk en commercieel aanbod) bereikt
worden.
Vraaggerichte activiteiten in jongerencentra
Soort activiteit Frequentie Gemiddelde Doelgroep
opkomst
Open Mie
Woensdagmiddag

lx per week

20

1 0 - + / - 1 7 jaar

Inloop
woensdagavond

4x per
maand

23

1 6 - 2 3 jaar

Inloop de Lans
vrijdagavond

1 x per week
Tot 29-juni

I.p.v. de bus zijn
er op zondag
inlopen geweest
in de Lans

Totaal 5x

15-70

14-23 jaar

21

13-18 jaar

Resultaat
- Signaleren; veel nieuwe tieners doen deze
activiteit aan, voornamelijk een groep
risicojongeren.
- Talentontwikkeling; gericht op muziek rappen en bealontwikkeling - waarbij
jongeren die al bezig zijn met muziek nieuwe
uitdagingen zoeken en tevens andere
jongeren stimuleren.
- Nieuwe initiatieven worden ontwikkeld voor
nieuwe groepen ofwel om verdieping te
creëren in bestaande groepen.
- Contact & ontmoeting; jongeren vanuit
ambulant werk doorgeleid naar inloop,
waarbij ingezet wordt op vertrouwensband &
contact.
- Signaleren; veel problematieke worden
gesignaleerd tijdens de inloop. Hierop wordt
door jongerenwerkers ingezet in de vorm
van individuele gespreksvoering, vergroting
van bewustwording van jongeren op eigen
leven, evt. doorverwijzing, (denk aan;
drugsgebruik, school, werk, thuissituatie,
relaties etc).
- Contact met jongeren geïntensiveerd; zijn
tevens jongeren die zich op straat begeven,
waardoor zij ook op hun gedrag aldaar
aangesproken kunnen worden.
Ontmoeting, ontspanning,
vrijetijdsbesteding/gerichte activiteiten. Deel
v.d. jongeren die normaal bij de hotspots
hangen een plek bieden voor vragen en
dagbesteding.
Tieners en jongeren die normaal bij het
winkelcentrum Toolenburg hangen weten op
zondag nu ook de weg naar de Lans te
vinden. Dit is gestopt voor de zomer, In de
zomer kwamen deze jongeren naar de
Toolenburgse Plas.

Nadat de inlopen op vrijdagavond zijn gestopt is er ambulant ingezet.
Ondersteuning jeugdige vrijwilligers in de jongerencentra en ondersteuning
individuele of groepen jongeren bij de organisatie van eigen activiteiten
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maand

Vrijwilligers
vergaderingen

l x per
maand

5

1 3 - 2 3 jaar

Vrijwilligers
vergaderingen
Vrijwilligers/
bezoekers

l x per
maand
2 x per
maand

8

14 t/m 18 jaar

1

14 t/m 23 jaar

Organiseren van bijzondere activiteiten
Soort
Frequentie
Gemiddelde
activiteit
opkomst
11 kinderen/
jongeren

ontmoeten. Vrijwilligers ontwikkelen
vaardigheden. Vrijwilligers werken de
maatschappelijke stagiaires in.
Vrijwilligers weten steeds beter zelfstandig een
tienerdisco te organiseren. Vrijwilligers kunnen
zelf nieuwe vrijwilligers inwerken.
Risicojongeren, begeleiden en ondersteunen in
het organiseren van activiteiten.
Begeleiden en doorverwijzen

Doelgroep

Resultaat

Beoogde
doelgroep.:
jongeren 14-23 jr.
In de middag was
de doelgroep
echter vaak
tussen de 8 en
12 jaar

Preventief t.o.v. overlast op
momenten waarop er aanwezigheid
was (zowel opening Drop Out
alsmede ambulant werk).
Bekendheid MeerWaarde

Drop Out bij de
Toolenburgse
Plas

37 dagdelen open

Voorbereiding
tienerdisco
Toolenburgse
Plas

l x per maand

5

19 t/m 23 jr.

Vrijwilligers hebben zelfstandig alle
voorbereidingen uitgevoerd en
besproken.

Scholenbezoek

1
woensdagochtend

50

Groep 8

Voorbereiding
Drop Out

2 uur per week

Leerlingen van 2 basisscholen hebben
kennis gemaakt met de Lans en het
JIP. Leerlingen weten nu wat het JW
van MW te bieden heeft.
Inventarisatielijst; wat is er nodig.
Rooster maken. Vergunningen
regelen voor de zomermaanden.

Maatschappelijke
stage

6 leerlingen
Haarlemmermeer
lyceum

n.v.t.

6

Kinderen/jongeren
in de leeftijd van
8-23 jr.
12-16 jaar

Organiseren gebiedsgerichte activiteiten
Frequentie
Soort
Gemiddelde
Doelgroep
activiteit
opkomst
Ambulant
werk

1 a 2 keer per
week

2
jongerenwerkers
per keer de
straat op

Risico
jongeren 12+
contact met
Halt

l x per maand

3 trajecten in
2012

Jongeren op
straat in
Toolenburg en
Bornholm

14-23 jr.

Stage aanbod. Jongeren zijn bekend
met MW en de mogelijkheden om
vrijwilliger te worden. Sport in de
wijk. Talentontwikkeling.

Resultaat
- Contact & ontmoeting; jongeren
bereiken die niet het regulier aanbod van
het jongerenwerk bezoeken.
Kennismaken en bekendheid geven aan
jongerenwerk en aanbod.
- Toeleiding naar aanbod jongerenwerk;
vanuit daar kan gekeken worden naar het
opzetten van nieuwe, vraaggerichte
activiteiten en/of aansluiting vinden bij
bestaande activiteiten.
- Signaleren; door het frequent bezoeken
van jongeren op straat ontstaat een
vertrouwensband, vanuit hier worden
problematieken gesignaleerd. Dit kan
tevens ontstaan vanuit signalen vanuit de
omgeving.
- Contact met wijk/buurtbewoners; zowel
vanuit overlast alsmede vanuit preventie.
- Overlastbestrijding.
Taakstraf en doorverwijzing. Via de
kinderbescherming mogen jongeren een
taakstraf uitvoeren binnen het
jongerencentrum. Hiervoor moeten ze
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klusjes opknappen: voorraad bijvullen,
ramen lappen etc. De jongere wordt
begeleid door een jongerenwerker van
MeerWaarde.
- Contact met Kinderbescherming is
opgezet (5 uur) waardoor meerdere
taakstraf trajecten kunnen gaan lopen in
de Lans.
- Verdieping in contact met jongere uit de
wijk wat op lange termijn kan resulteren
in individuele begeleiding, toeleiding naar
zorg, beheersing van overlast op straat
etc.

Begeleiding
taakstraf

2/3 uur per week

3

14-16 jr

Workshop DJ

6x op maandag
1,5 uur

4

11-15jr.

Workshop DJ

4

11-15 jr.

4

11-15 jr.

Tieners leren nieuwe vaardigheden en
maken kennis met het jongerenwerk van
MW.

Workshop
zelfverdediging

6x op
donderdagmiddag
1,5 uur
6x op
donderdagavond
1,5 uur
4x op
donderdagmiddag

10

11-15 jr.

Luilak

l x per jaar

80

12-15 jr.

Tieners leren voor zichzelf op te komen
en leren zichzelf te verdedigen in
verschillende omstandigheden. Daarbij
maken zij kennis met het jongerenwerk
van MeerWaarde.
Tieners hebben een plek waardoor er
geluidsoverlast en vandalisme
voorkomen kan worden.

Workshop DJ

Sport- en Spelteam
Soort
Frequentie
activiteit

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat
Een zinvolle vrijetijdsbesteding, tieners en
jongeren hebben een veilige plek om hun vrije
tijd door te brengen en kwetsbare jongeren
worden sneller getraceerd.
Een zinvolle vrijetijdsbesteding, tieners en
jongeren hebben een veilige plek om hun vrije
tijd door te brengen. Deze activiteiten hebben
nieuwe deelnemers opgeleverd die nadien
instroomden bij het reguliere aanbod van het
sportteam van MeerWaarde.
Zie dagrapportage Drop Out

Laagdrempelige
sportinloop

1 x per week

18 a 20
deelnemers

12-23jr.

Vakantie sport
activiteiten

5x

20
deelnemers
per activiteit.

1 0 t / m 16jr.

Drop Out
activiteiten

4x per week

+/-10 per act.

12 t/m 18 jr.

Flexibele inzet
Soort activiteit

Frequentie

Contact
zorgcoördinator
Koninklijke
Scholengemeenschap
Haarlemmermeer

l x in 2
kwartaal.

Voorlichting
Koninklijke
Scholengemeenschap
Haarlemmermeer

lx

e

Tieners leren nieuwe vaardigheden en
maken kennis met het jongerenwerk van
MW.
Tieners leren nieuwe vaardigheden en
maken kennis met het jongerenwerk van
MW.

Gemiddelde
opkomst
2

+/-25
leerlingen

Doelgroep

Resultaat

Leerlingen
.KSH+ouders+
docenten

Zorgcoördinator heeft zicht op
mogelijkheden van het jongerenwerk en
AJHV (voorlichtingen, activiteiten,
individuele begeleiding, aanwezigheid
ZAT, doorverwijzing etc.)
Samenwerkingsverband met KSH
opgezet.
- Inzicht in wat er speelt bij jongeren
omtrent jeugd problematieke op straat.
- Informatie verstrekking omtrent JOP's
en aanpak jeugd.
- Inzicht In mogelijkheden Meerwaarde.

Leerlingen 3
Mavo KSH
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Openstelling jongerencentrum
Aantal uur

Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

115
156
192
173
122
153

28
35
48
48
48
48
0
0
16
3
8
6

20
22
148
97

vrouw

Totaal aantal
bezoekers

19
27
40
28
31
36

134
183
232
201
153
189

3
2
34
20

60
24
182
117

Totaal
2012

1475

Overzicht 2012:
De Inloop in de Lans is in het 2 kwartaal uitgebreid met de zondag. Dit i.v.m. het niet meer
inzetbaar zijn van de Chillbus. Jongeren zijn hiervan op de hoogte gebracht.
Drukbezochte woensdagmiddag- en -avondactiviteit; intensivering van het contact met de
groepen jongeren die frequent de activiteit(en) bezoeken. Hierdoor kan er goed worden
gesignaleerd wat zorgt voor individuele gesprekken die uitmonden in individuele begeleiding
en/of doorverwijzing naar hulpverlening. Hierin hebben zeker 20 jongeren sturing gekregen
op één van de leefgebieden (thuissituatie, justitie etc.) Tevens wordt er geïnvesteerd in
talentontwikkeling waardoor jongeren een betere vrijetijdsbesteding hebben en wellicht een
beter toekomstbeeld krijgen. Het jongerenwerk motiveert jongeren ook hierin steeds meer.
Er is een begin gemaakt in het maken van een overzicht van jongeren op straat door
frequent bezoeken van hangplekken, intensief contact met netwerkpartners en een
registratiesysteem. Tevens is er een goed begin gemaakt in het ambulant werk en het
opzetten van het netwerk in Bornholm. Versteviging van het netwerkcontact, vanuit hier
goed onderling en snel contact met partners. Opzet contact met middelbare school in
Toolenburg; Koninklijke Scholengemeenschap Haarlemmermeer. Contact hiermee is erg
gewenst vanuit MeerWaarde. Dit, omdat veel jongeren van deze school in de wijk
Toolenburg rondhangen en er via school in de samenwerking dan een plan voor een
betreffende jongere kan komen.
e

Drop out Toolenburgse plas
Dit jaar is voor het eerst de "Drop Out" uitgevoerd. Dit zijn activiteiten aan de Toolenburgse
plas. Het doel hiervan was activiteiten aanbieden aan jongeren in de middag en avond om
de overlast van jongeren, die werd ervaren door de buurtbewoners op de warme
zomeravonden, te beperken en ze daarvoor een leuke activiteit aan te bieden.
Hieronder staan de punten beschreven die ons hierbij zijn opgevallen:
Positieve punten:
- Goed bereik van kinderen; Kinderwerk heeft hier een goede vindplaats zowel voor
kinderen als voor ouders. Wellicht schifting maken; middagbezetting door
kinderwerker(s), avondbezetting door jongerenwerker(s).
- Omwonenden zijn positief over plaatsing Drop Out als preventief middel.
Verbeterpunten:
- Andere locatie Drop Out; er is duidelijk geconstateerd dat de beoogde doelgroep,
namelijk jongeren 1 4 - 2 3 jaar, op een andere plek zitten aan de Toolenburgseplas.
De locatie waarop de Drop Out nu was geplaatst zorgde er voor dat de bereikte
doelgroep voornamelijk kinderen 5 - 1 0 jaar was.
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-

-

Slecht weer plan; door slecht weer, voornamelijk de 1 weken, was er vaak geen
opkomst en waren er geen jongeren rondom de Toolenburgseplas. Een alternatief op
zo'n moment is gewenst.
PR moet eerder; naar alle betrokkenen, omwonenden, netwerkpartners etc.
De daadwerkelijk georganiseerde activiteiten was minimaal, dit kan doorgewerkt
hebben in de opkomst van jongeren.
Duidelijke reglement in de Drop Out hangen, voornamelijk vraag naar m.b.t. alcoholgebruik.
e

Bovenstaande punten zijn goed aan te pakken. We zien mogelijkheden om hier volgend
jaar mee door te gaan en weer een zomerprogramma te organiseren.

9. Mobiel Team
In het overstijgende gedeelte staat het jaar 2012 beschreven van het Mobiele Team.
In Hoofddorp-Midden is in 2012 alleen in Toolenburg een Hotspot geweest. Het gaat hier
om een locatie waar jongeren samen komen. De aandacht van het Mobiel Team en reguliere
jongerenwerk heeft er in geresulteerd dat er goede contacten zijn met de jongeren.
Toolenburg blijft echter een aandachtspunt. Er ontstaan steeds nieuwe groepen. De inzet
hierop wordt zeker in 2013 voortgezet.
Hotspot Toolenburg
De Hotspot Toolenburg bestaat uit meerdere locaties alwaar jongeren zich verzamelen.
Voornaamste locaties waar overlast wordt gemeld zijn in 2012; Octopus, JOP, het Spectrum,
Winkelcentrum Toolenburg en Toolenburgseplas (zomermaanden). Het contact met de vaste
groepen is goed, zowel vanuit het Mobiel Team alsmede vanuit het reguliere werk. Dit heeft
geresulteerd in individuele trajecten met behulp van AJHV, doorverwijzing naar activiteiten
van het regulier werk etc. Contacten met de verschillende omliggende scholen, wijkraden,
uitbaters van openbare gebouwen etc. zijn aanwezig. Inzet van het Mobiel Team richt zich
met name op het aanblijven spreken van de jongeren op de gedragsregels, bekendheid
geven aan activiteiten en mogelijkheid van het regulier werk en inbedding van ambulant
werk bij het regulier werk. Dit laatste heeft geresulteerd in een duidelijke ondersteuning van
elkaar en het structureel doen van ambulante rondes door het regulier werk. Inzet tijdens de
zomermaanden op de Toolenburgseplas heeft geresulteerd in een afname van de ervaren
overlast aldaar t.o.v. voorgaande jaren. Dit door een combinatie te maken van inzet van
regulier werk (de Drop Out), het doen van ambulante rondes door regulier werk en Mobiel
Team en inzet van Politie en Straatcoaches. Acties waren vooral gericht op alcohol gebruik
en vernielingen. Vanuit vraag van de Gemeente is geprobeerd de Octopus groep bij elkaar te
krijgen en te motiveren om een JOP te creëren. Helaas blijkt deze groep uit elkaar te zijn
gegaan. Tevens blijken er na intensieve inzet van het Mobiel Team en regulier werk van
Meerwaarde, geen standvastige groepen te zijn die wel te interesseren en te motiveren zijn
om hierover mee te denken. De Gemeente besluit de JOP toch te plaatsen, op het
parkeerterrein bij Health City/Handbal vereniging. Hierop is inzet gepleegd door Meerwaarde
om alsnog groepen jongeren hier naartoe te verwijzen en mee te laten denken over de
nadere invulling, versiering, regels etc.
Er is in 2012 sterk ingezet op de intensivering van het netwerk, tevens voor Bornholm,
omdat hier een duidelijke overlap in blijkt te zitten.
In de laatste helft van 2012 blijkt er een aantal nieuwe overlastlocaties te zijn ontstaan in
Toolenburg. Het Mobiel Team is bezig in samenwerking met het reguliere werk om analyses
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te maken van de nieuwe locaties en/of groepen. Inzet op oude locaties als het Spectrum en
de Octopus zijn door de inzet nu voornamelijk preventief.
Bornholm: deze locatie is meegenomen omdat er en een toename van meldingen kwam en
tevens een grote overloop tussen Toolenburg en Bornholm is. Daarnaast neemt het regulier
werk deze locatie ook mee. Een start is gemaakt van de inventarisatie van groepen en
locaties. Tevens is er een start gemaakt met het opzetten van een netwerk in Bornholm
De bovenstaande locaties zijn door het Mobiel Team aangedragen in het netwerk als
potentiële, preventieve, hotspots.
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Domein 3
Senioren, chronisch zieken en mensen
met een beperking
1. Sociaal Cultureel Werk voor Senioren
Doelstelling: Het bevorderen van zelfredzaamheid en het bestrijden van het isolement.
Activiteitenaanbod
Vanuit MeerWaarde wordt op diverse manieren ondersteuning geboden. Een manier is
activiteiten met een cursorisch karakter. Hieronder vallen creatieve, educatieve en algemene
bewegingsactiviteiten (exclusief Meer Bewegen voor Ouderen). Het Cursusaanbod staat
onder leiding van een betaalde vakkracht. In 2012 is een begin gemaakt met het bekijken
welke groepen zelfstandig door zouden kunnen zonder steun vanuit MeerWaarde. Dit zal
voortgezet en veranderd worden in 2013. Enkele groepen draaien al jaren hun activiteiten en
hierbij is weinig steun nodig. Het is wel van belang dat het doorgaat, omdat het mensen
actief maakt. Mensen komen vaak uit een isolement en/of waren aan het vereenzamen.
Door deel te nemen aan activiteiten is er weer contact met de buitenwereld.
Soort activiteit
De

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

Amazone:

Engels licht gevorderden

36x

10

55+

Door kennis te vergaren, is
zelfbewustzijn vergroot waardoor
zelfredzaamheid is bevorderd.

Engels conversatie

36x

10

55+

Engels
conversatie/grammatica

35x

ii

55+

Tekenen en schilderen

31x

ii

55+

Door kennis te vergaren, is
zelfbewustzijn vergroot waardoor
zelfredzaamheid is bevorderd.
Door kennis te vergaren, is
zelfbewustzijn vergroot waardoor
zelfredzaamheid is bevorderd.
Een ontspannen dagdeel samen
delen en beleven door je hobby uit
te oefenen en daardoor is kennis
vergaard. Sociaal netwerk is
onderhouden en (dreigend) sociaal
isolement of eenzaamheid is
voorkomen.

Tekenen en schilderen

31x

ii

55+

Een ontspannen dagdeel samen
delen en beleven door je hobby uit
te oefenen en daardoor is kennis
vergaard. Sociaal netwerk is
onderhouden en (dreigend) sociaal
isolement of eenzaamheid is
voorkomen.
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36x

14

55+

gezondheid en mobiliteit is
bevorderd waardoor men langer
zelfstandig kan blijven
functioneren.

Country Line Dance

31x

12

55+

Engels conversatie

33x

12

55+

gezondheid en mobiliteit
bevorderd waardoor men langer
zelfstandig kan bliiven functioneren
Kennis te vergaren, waardoor
zelfbewustzijn is vergroten
waardoor zelfredzaamheid is
bevorderd

Kalligrafie 1
Yoga

lOx
36x

8
13

55+
55+

Yoga

16x

12

55+

Yoga

't Kattegat:

Gezondheid en mobiliteit is
bevorderd waardoor men langer
zelfstandig kan blijven functioneren
gezondheid en mobiliteit is
bevorderd waardoor men langer
zelfstandig kan blijven functioneren

Activiteiten onder begeleiding per gebied
Hierbij gaat het om activiteiten voor ouderen die niet meer binnen het reguliere programma
passen, omdat hun fysieke of sociaal psychische conditie dat niet meer toelaat. Hieronder
valt bijvoorbeeld de Soos of de VODO (Voor ons Door ons). De uitvoering van deze
activiteiten wordt verricht door vrijwilligers, ondersteund door een agogische beroepskracht.
De deelnemers betalen een symbolische bijdrage.
Soort
activiteit

Frequentie

VODO met
de SASA

42x

Koffieinloop

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

14

55+

42 x

17

55+

Koffieclub

38x

8

55+

Wijktuin
Toolenburg
Zuid
't Landje

G e m . l x per
week
voorbereiding
overleg

In een laagdrempelig omgeving een ontspannen
ochtend samen delen en beleven . Sociaal netwerk is
onderhouden en (dreigend) sociaal isolement of
eenzaamheid is voorkomen.
In een laagdrempelig omgeving een ontspannen
ochtend samen delen en beleven . Sociaal netwerk
is onderhouden en (dreigend) sociaal isolement of
eenzaamheid is voorkomen.
In een laagdrempelig omgeving een ontspannen
ochtend samen delen en beleven . Sociaal netwerk is
onderhouden en (dreigend) sociaal isolement of
eenzaamheid is voorkomen.
Onderhoud van de wijktuin.

Alle
deelnemende
organisaties

Toekomstige
bewoners
v.d. nieuwe
wijk Tudor in
ToolenburgZuid

Groepen met zelfbeheer
Activiteiten in zelfbeheer zijn bijvoorbeeld kaart-, sjoel- en biljartclubs. Vaak lang geleden
opgestart als initiatief vanuit het Ouderenwerk. Deze clubs draaien organisatorisch volledig
zelfstandig (meestal met een bestuur), al dan niet onder de vlag van een eigen
rechtspersoon.
Soort
activiteit
De
Amazone:

Frequentie

Handwerken
voor Albanië

41x

Gemiddelde
opkomst

15

Doelgroep

Resultaat

55+

In een laagdrempelige omgeving een ontspannen
middag samen delen en beleven en je hobby
samen uitoefenen. Sociaal netwerk is
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onderhouden en (dreigend) sociaal isolement of
eenzaamheid voorkomen.
Neven doel: Goed doel ondersteunen.

't Kattegat:
Biljart inloop

65x

Hobby club

34x

9

55+

Koersbal

35x

15

55+

Tafeltennis

37x

12

55+

Senioren
bridge

35x

35

55+

Klaverjassen

35x

16

55+

55+

In een laagdrempelig omgeving een ontspannen
middag het spel samen beleven,
sociaal netwerk is onderhouden en (dreigend)
sociaal isolement of eenzaamheid is voorkomen.
In een laagdrempelig omgeving een ontspannen
middag samen delen en beleven en je hobby
samen uitoefenen. Sociaal netwerk is
onderhouden en (dreigend) sociaal isolement of
eenzaamheid is voorkomen.
In een laagdrempelig omgeving een ontspannen
middag het spel samen beleven,
sociaal netwerk is onderhouden en (dreigend)
sociaal Isolement of eenzaamheid is voorkomen.
Gezondheid en zelfredzaamheid en sociaal
netwerk is bevorderd door samen te
tafeltennissen

De Veste:
In een laagdrempelig omgeving een ontspannen
middag samen beleven, geheugen trainen,
sociaal netwerk is onderhouden en (dreigend)
sociaal isolement of eenzaamheid is voorkomen
In een laagdrempelig omgeving een ontspannen
middag het spel samen beleven,
sociaal netwerk is onderhouden en (dreigend)
sociaal isolement of eenzaamheid is voorkomen.

Bewegingsactiviteiten
Onder leiding van een gediplomeerde vakkracht organiseert MeerWaarde op diverse locaties
MBVO-activiteiten.
Soort
activiteit
De
Amazone:

Frequentie

MBVO
Gymnastiek

37x

MBVO
Gymnastiek

MBVO
werelddansen

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

13

55+

een bijdrage is geleverd aan het zo optimaal en
zelfstandig mogelijk functioneren van ouderen
d.m.v. bewegen. Belangrijk is het plezier en de
gezelligheid door de mogelijkheid tot ontmoeting
en contact.

37x

10

55+

31x

16

55+

een bijdrage is geleverd aan het zo optimaal en
zelfstandig mogelijk functioneren van ouderen
d.m.v. bewegen. Belangrijk is het plezier en de
gezelligheid door de mogelijkheid tot ontmoeting
en contact.
een bijdrage is geleverd aan het zo optimaal en
zelfstandig mogelijk functioneren van ouderen
d.m.v. bewegen. Belangrijk is het plezier en de
gezelligheid door de mogelijkheid tot ontmoeting
en contact

Huiskamergroep de Veste
Soort
activiteit

Frequentie

HKG in De
Veste

39x

Gemiddelde
opkomst
9

Doelgroep

Resultaat

65 +

In een laagdrempelige omgeving een ontspannen
middag samen delen en beleven d.m.v. spellen en
een praatje met elkaar. Sociaal netwerk is
onderhouden en (dreigend) sociaal isolement of
eenzaamheid is voorkomen.
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Vervoersgroep
werving
nieuwe
vervoerders
Overleg
coördinator
Vervoerders

6x

8x

n.v.t

werven, spreken, selecteren en registreren
nieuwe vrijwillige vervoerders. Er zijn er 6
bijgekomen als vaste vervoerder of invalkracht.
Bespreken nieuwe deelnemers, nieuwe vrijwillige
vervoerders, logistieke oplossingen

2. Ouderenadvies
Doelstelling: het actief ondersteunen van ouderen en mensen met een chronische ziekte of
beperking ter bevordering en hun mantelzorgers
Het Ouderenadvies is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor mensen van 55 jaar
en ouder, hun mantelzorgers en chronisch zieken en gehandicapten. Mensen uit de
doelgroep kunnen bij het Ouderenadvies terecht voor informatie en advies, hulp en
ondersteuning of langdurige begeleiding op het gebied van wonen, zorg, welzijn, vervoer en
financiën. Ouderen doen een terugkerend beroep op het Ouderenadvies.
De cijfers met betrekking tot het ouderenadvies zijn terug te vinden in de bijlage.
Hieronder staan 2 casussen beschreven over inwoners uit Haarlemmermeer die het
afgelopen jaar hulp hebben gezocht.
Casus
De ouderenadviseur wordt met enige regelmaat gebeld door mevr. B. Zij heeft moeite met
het begrijpen van brieven van bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen of haar
pensioenfonds. Ze wordt daar erg nerveus van. De ouderenadviseur gaat dan bij haar langs
en neemt deze brieven met haar door. Soms belt de ouderenadviseur de betreffende
instantie voor meer informatie of om een wijziging door te geven. Na zo'n bezoekje heeft
mevr. B weer rust in haar hoofd.
Casus
Met een echtpaar heeft de ouderenadviseur al enkele jaren contact. Het begon met een
aanvraag Meertaxi en Hulp Bij Huishouden. Nu gaat dhr. erg achteruit; is aan het
dementeren. Mevr. kan er slecht mee omgaan. Beiden hebben de nodige lichamelijke
problemen en hebben diverse opnames in het ziekenhuis achter de rug. Vanuit het
ziekenhuis is persoonlijke verzorging voor beiden geregeld. Via het Mantelzorg Steunpunt
heeft de ouderenadviseur een vrijwilliger geregeld, die eens per maand komt, om mevr. te
ontlasten. Voor Dhr heeft de ouderenadviseur een CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
aanvraag gedaan voor dagopvang, ook vooral om mevr. te ontlasten. De indicatie is
toegekend, maar Dhr weigert te gaan. Het enige dat ze willen, is samen In een
verzorgingshuis worden opgenomen. Dit is waarschijnlijk niet mogelijk, omdat er in de
verzorgingshuizen nauwelijks units voor echtparen zijn. Bovendien wordt Dhr, met een PG
(Psycho-Gehathe =dementle) indicatie, daar niet opgenomen. Uit elkaar gaan is voor dit
echtpaar geen optie, terwijl het op termijn onvermijdelijk Is. De rol van de ouderenadviseur is
op dit moment vooral in gesprek blijven met deze mensen en langzaam toewerken naar
opname. In deze casus heeft de ouderenadviseur regelmatig contact met de zoon, de
huisarts en de thuiszorg.
Spreekuren
Totaal 2012
34 weken a 3 uur in het Kattegat.
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Cursussen
De cursussen zijn gemeentebreed georganiseerd. De tabel geeft het aantal deelnemers uit
Hoofddorp-Midden weer.
Naam cursus

Aantal
cursussen

Totaai aantal
deelnemers

Geef uw leven een
beetje GLANS
Zomerprogramma
Voorlichting over 'ik
wil slapen' i.s.m.
Prezens
Zomerprogramma
Voorlichting over
'de kunst van het
ouder worden'
i.s.m. Prezens

2x

10 + 8

lx

11

lx

11

Uit
HoofddorpMidden
2 (vrouw, 66
jaar en 74 jaar
0

2 (man, 56 en
69 jaar)
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Domein 4
Kwetsbare groepen
1. Woonbegeleiding
Doelstelling: het begeleiden van kwetsbare gezinnen of alleenstaanden zodat deze (weer)
zelfstandig in hun woning kunnen functioneren.
De laatste tijd wordt de problematiek van de doelgroep die woonbegeleiding behoeft steeds
zwaarder en neemt meer toe. De financiële crisis, werkeloosheid en toename van het
individualisme zijn problematieken waardoor deze doelgroep toeneemt. Er is een groei van
de groep mensen tussen de 20 en 30 jaar. Zij ondervinden veel problemen op het gebied
van financiën en zijn niet in staat om op tijd hulp te zoeken. Hierdoor worden problemen
versterkt en glijden ze steeds meer af. Schaamte om hulp te zoeken wordt groter, waardoor
ze meer afglijden. De cijfers betreffende woonbegeleiding zijn terug te vinden in de bijlage.
Casus
Mw. J. 25 jaar oud, verwezen door GGD. Problematiek: verwaarlozing, geen inkomen, mw.
heeft € 2000,- a €3000,- schulden, sociale en psychische problemen, problemen met
instanties. Mw. heeft geen dagstructuur. Mw. komt uit een gezin van gescheiden ouders
(Marokkaanse vader en Nederlandse moeder) Mw. heeft regelmatig contact met haar
moeder. Haar vader woont in Limburg en er is geen contact onderling. Mw. heeft nooit haar
opleiding kunnen afmaken, de relatie met haar ouders was problematisch. Op haar 18e ging
ze zelfstandig op kamers wonen. Er was geen toezicht vanuit haar ouders op haar leven. Zij
vertelde ook niet altijd de waarheid tegen haar ouders. Mw. werkte af en toe en ging vaak
met slechte jongeren om die ook werkloos waren en gebruikten drugs en drank.
Woonsituatie: mw. woonde tijdelijk in een sloopwoning van Ymere. Betrokken instanties.
GGD, GGZ, Ymere, WMO en maatschappelijk werk.
Fase 1:
Maatschappelijk werker heeft een paar gesprekken met haar gehad. Centrale bedoeling was
dat er een vertrouwensband tussen maatschappelijk werker en haar kon ontstaan. In deze
fase ging maatschappelijk werker vaak naar haar toe en was maatschappelijk werker
toegankelijk en laagdrempelig. Mw. vertelde steeds meer over haar achtergrond en zag
kleine positieve veranderingen in haar leven.
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Fase 2:
Doel: het aanvragen van een uitkering en het zicht krijgen over haar financiële zaken.
In deze fase is de maatschappelijk werker een paar keer met haar samen bij de gemeente
geweest. Mw. is sinds een paar weken dakloos. Tijdens een gezamenlijk gesprek (GGD en
mw. en maatschappelijk werker) gaf ze aan dat ze bij een vriendin in Hoofddorp gaat
logeren. Mw. is verwezen door de GGD naar GGZ.
Fase 3:
Doel: het stabiliseren (woning en inkomen) van haar leven. Hierin zal de maatschappelijk
werker haar nog begeleiden op afstand. Hulpverlening vindt nu plaats via de GGZ

2. Sociaal Raadslieden
Doelstelling: Het geven van informatie/advies of concrete ondersteuning aan cliënten met
juridische en/of praktische problemen zodat inwoners op een goede wijze kunnen
functioneren in de samenleving en problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en
vervolgens opgepakt of doorverwezen.
Korte contacten
Onder korte contacten wordt verstaan: die hulpverleningscontacten waar de hulpverlening
binnen 1 uur kon worden afgerond. Voordeur, telefonisch of face to face zonder afspraak.
Voor de Sociaal Raadslieden worden deze contacten gemaakt in Het Voordeurteam. Wat
opvalt is dat de problematieken/vragen hierin steeds complexer zijn geworden. Hierdoor is er
een grotere tijdsinvestering per cliënt. Voor cijfers en problematieken van het afgelopen jaar
zie de bijlage.
Spreekuren
Totaal 2012
lx per 2 weken is er een spreekuur in 't Kattegat op de woensdagavond.
Huisbezoeken
Totaal 2012
13 huisbezoeken in Hoofddorp-Midden aan verschillende bewoners.
Het werk van de Sociaal raadslieden is zeer divers. Hieronder staat beschreven hoe en waar
de raadsleden mee te maken hebben in hun dagelijkse werkzaamheden.
De vijf cliënten aan wie de Sociaal raadsman de meeste tijd heeft besteed, zijn allen van
niet-westerse afkomst, hebben allen problematische schulden en zijn tussen 35 en 55 jaar
oud. Vier zijn vrouw. Vier hebben een uitkering (waarvan drie WWB en een WW/WIA). Drie
zijn alleenstaand (waarvan er een na huiselijk geweld door zijn vrouw en kinderen is
verlaten), een is alleenstaande moeder met vier kinderen en een woont samen met haar drie
kinderen en een depressieve partner. Een bewoont een kamer bij een meerderjarig kind dat
haar niet met sociaaljuridische zaken wil helpen. Twee van deze vijf beheersen de
Nederlandse taal onvoldoende, een derde is analfabeet, vier hebben psychosociale
problemen (onder andere hebben twee van hen depressies en twee vermoedelijk PTSS) en
een is wellicht laagbegaafd. In drie van de vijf gevallen geldt dat zij door deze
belemmeringen moeite hebben zich aan de verplichtingen van hun schuldenregeling (WSNP
of minnelijk traject) te houden, in het vierde geval is deze daardoor al mislukt en in het vijfde
is er nog geen schuldenregeling tot stand gekomen. Bij drie van de vijf cliënten heeft de
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sociaal raadsman een maatschappelijke werker ingeschakeld die de cliënt sindsdien
begeleidt, bij een vierde was die al betrokken en bij de vijfde is al een psycholoog betrokken.
Bij vier van de vijf heeft de sociaal raadsman een EHBA-/LHBA-vrijwilliger ingeschakeld,
waarvan hij dit driemaal moest herhalen omdat de cliënt deze hulp voortijdig had laten
eindigen; de vierde had eerder al meermalen een agressie-incident met dergelijke
vrijwilligers veroorzaakt en deed dat nu weer. Genoemde vijf cliënten kunnen vaak niet
alleen begrijpen wat een brief inhoudt, maar drie van hen missen daarnaast veelal de
daadkracht om daarbij hulp in te schakelen. Van de andere twee komt er een zeer vaak naar
het inloopspreekuur en komt er een vaak na afloop van haar werkdag naar een afspraak die
de sociaal raadsman op individuele basis met haar maakt. Bij elk van deze vijf cliënten is
kortom sprake van multi-problematiek.
Aan 1 cliënt werden vier huisbezoeken afgelegd, waarvan een met de aan hem toewezen
WSNP-bewindvoerder. Tijdens dat bezoek bleek dat deze cliënt een groot aantal zaken
moest regelen en/of aanleveren bij deze bewindvoerder. Over de hulpverlening aan deze
cliënt heeft de sociaal raadsman ook tweemaal uitgebreid met de werkbegeleider en een
maatschappelijk werker van gedachten gewisseld en eenmaal op het gemeentehuis tijdens
een casuïstiekoverleg met schuldhulpverleners en budgetadviseurs. De andere drie
huisbezoeken en een aantal afspraken op kantoor hadden ten doel gehad om hem daarbij te
ondersteunen. De andere twee huisbezoeken waren aan cliënten die fysiek niet in staat
waren om naar kantoor te komen
MeerWaarde heeft onderzocht wat de problemen en hulpvragen van inwoners van
Hoofdddorp-Midden waren die in 2012 het meest aan de sociaal raadslieden zijn gesteld.
Zowel in de eerste helft als in de tweede helft van het jaar waren schulden het meeste
genoemde onderwerp waarvoor mensen kwamen, met 19% van alle cliëntcontacten die
een onderwerp betroffen dat in de top 10 stond. Het een na meest genoemd in elk van
beide semesters was aangifte inkomstenbelasting (met 15% 13%). Als derde, met 14% en
12%, volgden in beide semesters problemen rond de algemene bijstand (Wet Werk en
Bijstand). Daarna volgden problemen rond bijzondere bijstand en huurtoeslag (elk met 10%
in het eerste semester en 11 % in het tweede semester). Als zesde volgde zorgtoeslag (met
8% en 6%). Sommige, minder vaak voorkomende, onderwerpen die ongelijk door het jaar
verdeeld zijn, waren het aanvragen van heffingskortingen of van kwijtschelding voor
gemeentelijke of waterschapsbelastingen.
Regelmatig kwamen bij de sociaal raadslieden cliënten die dringend om andere woonruimte
verlegen zaten. Dat de inschrijfduur voordat woningzoekenden aan de beurt zijn voor een
vrijkomende woning in de sociale huursector gemiddeld ongeveer 12 jaar bedraagt, betekent
vaak een teleurstelling en een ontnuchtering voor hen. Een ander probleem voor vooral
dakloze cliënten in Haarlemmermeer is dat zij geen briefadres bij de gemeente kunnen
krijgen (iets wat bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam wel kan).
Over de wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand die per 1-1-2012 ingingen, hebben de
sociaal raadslieden begin 2012 veel aan cliënten uitgelegd. Zij hebben er een dag scholing
over gevolgd en zij hebben er intern een scholingsbijeenkomst over gegeven. Later in 2012
werd een van de belangrijkste van genoemde wijzigingen, de invoering van de
huishoudmiddelentoets, met terugwerkende kracht ingetrokken. Een belangrijk gevolg van
deze inmiddels ingetrokken maatregel was dat gezinnen met een of meerdere inwonende
volwassen kinderen die aanspraak op bijstand maakten, in inkomen aanzienlijk achteruit
gingen. Naar verwachting zal de invoering van de Wet Werken naar Vermogen in 2013 of
2014 leiden tot een nieuwe wijziging op dit punt.
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Sommige cliënten hadden onredelijke of onrealistische wensen en verwachtingen, wendden
zich meermalen voor hulp tot de sociaal raadslieden en konden niet of moeilijk van deze
verwachtingen worden afgebracht. Zo was er een cliënt die ooit geld had geleend van een
bank en vond dat hij zo lang rente had betaald dat redelijk was om hem de hoofdsom nu
kwijt te schelden. Een tweede cliënt was in gebreke gebleven in de nakoming van een
betalingsregeling bij een energiemaatschappij en wilde een nieuwe regeling met ze treffen.
Een derde cliënt, die een WWB-uitkering kreeg en die geweigerd had zich voor een reintegratietraject beschikbaar te stellen, wilde zich niet neerleggen bij de maatregel die hij
daarom had opgelegd gekregen.
Enkele cliënten hadden bijzondere bijstand gevraagd voor een factuur van de tandarts die
werkzaamheden had uitgevoerd waarvoor hij meer dan € 1.000 in rekening had gebracht.
Hun aanvraag werd afgewezen, hoewel de folder van de gemeente over bijzondere bijstand
voor tandartskosten niet duidelijk vermeldde dat zij hun aanvraag bij de gemeente hadden
moeten indienen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de tandarts.
Ten slotte bleken bij sommige cliënten hardnekkige misverstanden te bestaan over wat de
afdelingen Schuldsanering en Budgetbeheer van Sociaal.nl voor hen (kunnen) doen.
Casus 1
Het betreft hier een 45-jarige Afghaan die daar Talibaanstrijder was, is psychisch ernstig
beschadigd en beheerst de Nederlandse taal matig tot slecht. Hij is sinds een jaar of zeven
cliënt van MeerWaarde. Vanaf dat begin tot kort voor heden was dat bij AMW en sinds ten
minste ruim vijf jaar ook bij diverse sociaal raadslieden. Na lange voorbereiding door AMW is
in het verslagjaar een WSNP-regeling van start gegaan. De sociaal raadsman is in september
met de WSNP-bewindvoerder op huisbezoek gegaan. Toen bleek dat er nog veel geregeld
moest worden om hem de WSNP-verplichtingen te kunnen laten nakomen, zaken die hij
volgens de sociaal raadsman zonder professionele hulp niet kon (laten) nakomen/bereiken.
Zo moest een zoon worden uitgeschreven van het woonadres van de cliënt, moest de
aanvraag van bijzondere bijstand voor kunstgebit en voor beschermingsbewind worden
aangevraagd, moesten diverse verzekeringen worden aangevraagd en leek noodzakelijk dat
beschermingsbewind zou worden aangevraagd.
Vanaf het moment dat de sociaal raadsman hem is gaan helpen, wilde hij niets meer met de
AMW er te maken hebben. Zonder hulp van een derde die kan vertalen, kon de sociaal
raadsman aan de cliënt niet uitleggen wat er moet gebeuren, waarom dat moeten gebeuren,
hoe dat dient te gebeuren en wat de sociaal raadsman van hem nodig had om hem te
kunnen helpen.
Vanaf het moment dat de sociaal raadsman op huisbezoek ging en de cliënt te horen kreeg
wat hij moest gaan doen, wilde hij ook niet meer door de sociaal raadsman geholpen
worden. Hij ging zaken op zijn eigen manier regelen, kwam geen hulp meer vragen en
reageerde niet meer op pogingen om contact te leggen. De sociaal raadsman kon hem niet
meer helpen. Er is meermalen overlegd met AMW, werkbegeleider, schuldhulpverleners en
de gemeentelijke budgetadviseur. Als laatste actie heeft de sociaal raadsman hem een
uitgebreide brief gestuurd, die ook in zijn eigen taal is vertaald, waarin nog eens wordt
uitgelegd wat er moet gebeuren en waarom. Daarop is geen reactie meer gekomen.
Naar alle waarschijnlijkheid zal voorjaar 2013 zijn WSNP-regeling voortijdig en zonder schone
lei worden beëindigd. Ontruiming en andere problemen zullen daarvan het gevolg zijn.
Casus 2
Cliënte is een vijftigjarige vrouw van Marokkaanse afkomst. Zij leeft met haar vriend, een
gezamenlijk kind van drie en twee kinderen van veertien en twintig uit een eerder huwelijk
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wier vader in de gevangenis zit. De sociaal raadsman heeft haar begeleid vanaf najaar 2011,
toen dreigde dat haar Wsnp-schuldenregeling (totaalbedrag van de schulden ruim € 55.000)
zonder schone lei zou worden beëindigd. In het halve jaar dat daarop volgde, heeft de sociaal
raadsman ruim dertig contactmomenten met haar gehad, waarvan ruim twintig face to face
gesprekken. De hulpverlening aan haar loopt nog steeds door. Daarnaast heeft de sociaal
raadsman een maatschappelijk werker en een vrijwilliger voor haar administratie
ingeschakeld. Ook heeft zij zich aangemeld bij de GGZ. De hulpverlening met alle drie
genoemde partijen is een of meerdere malen tot stilstand gekomen door toedoen of nalaten
van de cliënte. In elk van deze gevallen heeft de sociaal raadsman haar weer ertoe bewogen
om zich daarvoor aan te melden.
Ze raakt gauw In paniek. Zij heeft een dubbele nekhernia en een hernia in haar been, is bang
om te slapen en kan dat moeilijk, gebruikt medicijnen, is daardoor vergeetachtig, kan
daardoor niet goed schrijven en heeft twee keer een zelfmoordpoging gedaan. Zij heeft
onder meer last van depressiviteit en soms zelfmoordneigingen en heeft allerlei materiële
problemen te zeer op hun beloop gelaten. Zij woont sinds enkele jaren in een
vrijesectorwoning, waarvan het de huur niet kan betalen (het gezin leeft van een WWBuitkering). Haar vriend is depressief.
In het verslagjaar is zij gekeurd, gaan werken en vervolgens weer langdurig ziek gemeld. De
maatschappelijk werker en sociaal raadsman hebben haar begeleid bij het zoeken naar een
goedkopere woning, wat nog niet tot succes heeft geleid mede doordat zij een huurschuld
heeft. Zij heeft enkele malen een urgentieverklaring aangevraagd, waarbij de sociaal
raadsman heeft geholpen. De maatschappelijk werker en sociaal raadsman zijn enkele malen
op huisbezoek geweest in twee fasen toen zij niet meer reageerde terwijl er acute
problemen moesten worden opgelost. De sociaal raadsman heeft voor haar de maandelijkse
verantwoordingsformulieren voor de WSNP-bewindvoerder ingevuld en met diegene
gecorrespondeerd over vragen en aanvullende verplichtingen. Voor maart 2013 staat
opnieuw een rechtszitting gepland over het verzoek van de WSNP-bewindvoerder om haar
schuldenregeling voortijdig en zonder schone lei te beëindigen.
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Inleiding
In Hoofddorp-Oost zijn er het afgelopen jaar veel positieve ontwikkelingen geweest.
Met name binnen het gebiedsteam is er een grote stap gezet in de samenwerking.
Samenwerking is ontstaan bij jeugdactiviteiten, activiteiten georganiseerd door wijkraden,
samenwerking in de Brede School en door met elkaar uit te wisselen wat ieders inbreng is
in het gebied. Er is meer inzicht gekomen in eikaars werk en mensen weten beter waar ze
elkaar voor kunnen gebruiken. Een positief effect van deze samenwerking is dat er meer
bekendheid in Hoofddorp-Oost gekomen is onder de bewoners over wat MeerWaarde
precies te bieden heeft. Hoofddorp-Oost bestaat uit verschillende wijken die veel van elkaar
verschillen. Hieronder volgt een korte beschrijving per wijk.
Graan voor Visch
Kenmerkend voor de wijk is de straatnummering die in duizendtallen en honderdtallen wordt
weergegeven (13000 t/m 19000). De enige moskee van de gemeente staat in deze wijk en
de wijk is vrij klein maar heeft toch veel mogelijkheden/aanbod voor activiteiten in de wijk als
wel vlak om de wijk heen doordat Graan voor Visch naast het centrum ligt, vlakbij station en
ook nabij een industrieterrein.
Pax
Kenmerkend voor de wijk Pax is de manier van bebouwing. Er zijn veel hofjes. Daarnaast
lopen er twee doorgaande wegen dwars door de wijk heen, waardoor de wijk niet echt als
één geheel aan doet. In de wijk zijn verschillende diensten op één plek samen gebracht:
winkelcentrum, wijkgebouw, Amstelring, peuterspeelzaal, café, tafeltennisvereniging. Pax is
een erg groene wijk.
Hoofddorp Oost
Kenmerkend voor Hoofddorp Oost is dat het nagenoeg geen voorzieningen in de wijk zelf
heeft. Dit komt doordat het tegen het centrum aan ligt. Wel is er een groot sportpark, veel
bedrijven in de wijk, veel groen, een sportzaal met partycentrum, maar er mist een plek waar
bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Er is geen wijkgebouw of iets dergelijks waar
MeerWaarde haar activiteiten kan organiseren. In de Freinetschool wordt één activiteit voor
senioren aangeboden. De wijkraad huurt ruimtes daar waar mogelijk en heeft dus veel
contacten in de wijk met partners/instanties zoals Eijkenhoven, de kerk, partycentrum en de
scholen.
Hoofddorp Noord
Hoofddorp Noord ligt aan de rand van Hoofddorp langs de Weg om de Noord, net als
Hoofddorp Oost. Het is een wijk waar een bedrijventerrein aan ligt waar bewoners veel mee
te maken hebben door alleen al het vrachtverkeer dat door de wijk rijdt. Het is een
gevarieerde wijk qua leeftijd, veel kinderen en ook veel ouderen. Hoofddorp Noord heeft wel

voorzieningen als een supermarkt in de wijk waardoor men niet de wijk uit hoeft voor
boodschappen.
Centrum/Oude Kern
Kenmerkend voor de Oude Kern is dat wonen en winkels samen gaan. Er is veel oud, maar
met een nieuw winkelcentrum ook veel nieuw. Er liggen kleinere bedrijven rondom het
centrum tussen de woningen in. Het Raadhuis staat ook in het centrum. Bewoners hebben
te maken met veel verkeer van bezoekers aan het centrum als leveranciers. Verwacht wordt
dat de komst van de bioscoop vanaf eind april 2012 voor meer overlast gaat zorgen in dit
gebied.
Accommodaties MeerWaarde in Hoofddorp Oost
De Boerderij
De Nieuwe Silo
Het P-Punt

Ontwikkelingen en Trends
Maatschappelijke dienstverlening
Binnen de psychosociale dienstverlening komen steeds meer mensen die te maken hebben
met financiële en schuldenproblematiek. Er is een toename van GGZ-cliënten die de eigen
bijdrage niet meer kunnen bekostigen of willen bekostigen. Zij melden zich aan bij het
Algemeen Maatschappelijk Werk. De Maatschappelijk Werkers krijgen te maken met een
toename van de doelgroep die vaak met psychiatrische problemen kampt. Deze doelgroep
vraagt doorgaans meer tijd dan we voor kortdurende ondersteuning hebben staan (2,5 uur).
Bij outreachende hulpverlening gaat het steeds meer om mensen waarbij de oorsprong van
de problemen ligt bij de ontstane schulden en daar veel druk van ervaren. Ze hebben moeite
om aan alle eisen van de schuldhulpverlening te voldoen en ontwikkelen angst voor
deurwaarders. Deze cliënten hebben een Maatschappelijk Werker nodig om het vol te
houden. De samenwerking tussen het Maatschappelijk Werk en de Sociaal Raadslieden is
versterkt en zal in de toekomst nog meer plaats vinden.
De verwachting voor 2013 is dat de zwaardere problematieken die veel tijd gaan kosten,
zullen toenemen.
Avondspreekuren van het Maatschappelijk Werk in Hoofddorp-Oost vonden geen aftrek.
Daarentegen lopen de spreekuren die overdag worden gehouden goed. Een inloopspreekuur
van de Sociaal Raadslieden wordt te druk bezocht. Hierdoor kan niet iedereen binnen de tijd
geholpen worden. Er is gekozen voor een spreekuur op afspraak.
Jeugd
Het afgelopen jaar is de jeugd in Hoofddorp-Oost goed in beeld gebracht. Door meer
ambulant te werken, op (hang)jongeren af te stappen en vraaggerichte activiteiten te
organiseren zijn er meer en verschillende kinderen/jongeren bereikt. De Fun Day en de
buitenspeeldag waren nieuwe activiteiten voor Hoofddorp-Oost en zijn heel goed bezocht.
Ouders waren enthousiast en kinderen hebben, met name bij de buitenspeeldag, met ander
speelgoed dan waar tegenwoordig mee wordt gespeeld, kennis gemaakt. Kinderen zijn
actief benaderd om deel te nemen aan de activiteiten. Scholen zijn bezocht. Onze
medewerkers mochten klaslokalen in bij verschillende scholen in verschillende wijken om op
deze manier meer kinderen te bereiken. De tienerdisco die in Graan voor Visch veelal
dezelfde doelgroep bereikte is verplaatst naar Pax. Hier kwamen zowel kinderen uit Graan
voor Visch als kinderen uit Pax op af.
De samenwerking met de Brede School heeft zich voortgezet. Waarin er in het eerste deel
van 2012 vaak de verwachtingen van elkaar nog wat uit elkaar lagen, is daar in het 2
gedeelte van 2012 jaar veel meer op 1 lijn gewerkt. De doelstelling om meer kinderen uit de
wijk te laten deelnemen is gehaald. Met betrekking tot zorg is er een begin gemaakt met de
intern begeleider van de Wegwijzer, de intern begeleider van de SKH en Maatschappelijk
Werker van MeerWaarde. Er zijn verschillende overleggen geweest waarin er met elkaar is
e

gekeken hoe we de zorg binnen de wijk met elkaar af kunnen stemmen zoals een
gezamenlijk pestprotocol, spreekuren op het gebied van opvoeding etc. Op dit moment
hangt dit nog samen met de nieuwe pedagogische aanpak die we in Brede School gaan
integreren. Hierin is nog geen besluit genomen en een aantal protocollen en werkwijzen zijn
hiervan afhankelijk. Het blijft echter een prioriteit om dit goed met elkaar af te stemmen.
De inzet die is gepleegd op de Opaallaan wordt in 2013 groter. In 2012 is er door DUWO in
samenwerking met politie, MeerWaarde en de gemeente geïnvesteerd in meer controle en
betrouwbaarheid. Door het inzetten van camera's en het meteen beantwoorden van vragen
en reageren op klachten is er getracht meer vertrouwen te creëren bij de bewoners. We
hoopten dat er meer problemen aan de kaak gesteld zouden kunnen worden. Dit heeft
echter niet de uitwerking gehad die verwacht werd. MeerWaarde zou direct de vragen
betreffende zorg oppakken. In totaal zijn er hiervan 2 binnen gekomen. Dit heeft er toe
geleid dat we in 2013 een kernteam gaan inzetten. Het kernteam zal in eerste instantie een
analyse maken van alles wat ze tegenkomen en vervolgens hier vraaggericht op gaan
inzetten.
Voor de oudere jeugd in Hoofddorp-Oost zijn er activiteiten georganiseerd in samenwerking
met Sportservice Haarlemmermeer. 1 Keer per maand is er een groot voetbaltoernooi. Dit is
een groot succes.
In het 2 gedeelte van 2012 was het gebied centrum een hotspot, maar dit bleek alleen uit
de meldingen. Op de meeste dagdelen dat de we de straat op gingen troffen we weinig tot
geen jongeren aan. Troep vonden we wel en gesprekken met de buurtbewoners leerden
ons dat dit voornamelijk op vrijdag- en zaterdagavond daar achtergelaten wordt. De vraag is
dus of dergelijke inzet in 2013 noodzakelijk is. Preventief kan het geen kwaad, maar het
Jongerenwerk heeft geen vaste groepen aangetroffen en is dus ook geen vervolgtrajecten
gestart.
e

Vanuit de bibliotheek kwam een melding over overlast. De situatie bij de bibliotheek liep
zodanig uit de hand dat er een beveiligingsbedrijf ingehuurd is. Samen met het schorsen van
enkele notoire onruststokers is de situatie nu onder controle. Monitoren in 2013 is voor alle
partijen raadzaam gezien het feit dat de jongerenwerkers de tieners kennen die overlast
veroorzaken. De bibliotheek heeft aangegeven het erg prettig te vinden dat de agogen
regelmatig binnen lopen.
Het gebied Pax moet in 2013 goed in de gaten gehouden worden middels preventief
ambulanten. De Kelloggstraat is belangrijk om waakzaam te blijven vanwege de onrust van
voetballende jongeren. Een aantal jongeren uit Pax zal meedoen aan met het Ajax Campus
project waarbij MeerWaarde een rol heeft.
Het Vischveld Graan voor Visch is momenteel een van de hangplekken. Hangplekken zijn
vaak verschillende en gevarieerde locaties in een wijk. Voor het Vischveld is de verwachting
dat de aanwezigheid van jongeren structureel is i.v.m. de centrale ligging in de wijk en het
aantrekkelijke voetbalveld. Veel contact met omwonenden, gemeente, politie en jongeren is
belangrijk. Een positieve activiteit samen organiseren kan bijdragen aan het draagvlak en de
maatschappelijke tolerantie en acceptatie onderling.
De doelgroep bij de inlopen is veranderd. Waar er voorheen met name alleen de
Marokkaans- Nederlandse jeugd op af kwam, komen er nu steeds meer Nederlandse
jeugdigen. Hierdoor ontstaat er meer samenhang. Er wordt samen gespeeld en
afgesproken.

De tienerdisco lijkt steeds bekender te worden onder de doelgroep. De leerkrachten en
directeuren van de basisscholen herkennen de tiener- en jongerenwerkers van MeerWaarde
die de activiteit op de scholen promoten. De kinderen geven aan het leuk te vinden om naar
de disco toe te komen en zien graag dat deze activiteit in 2013 ook weer georganiseerd
wordt. In de wijk Pax heeft het echter niet het aantal bezoekers opgeleverd wat wij hadden
gehoopt. Dit kan te maken hebben met het feit dat er in andere gebieden al jaren
kinderdisco's worden georganiseerd die veel bekendheid hebben en waar deze doelgroep
meer of liever heengaat.
Bij veel activiteiten die worden georganiseerd komen over het algemeen alleen jongens op
af. De meiden zijn lastig te vinden en te motiveren.
De Oud- en Nieuw viering in Graan voor Visch is een goed lopende activiteit die jaarlijks
weer op de agenda staat. De samenwerking tussen de betrokkene partijen verloopt prima.
Op straat blijft het ook elk jaar rustig (geen incidenten).
De inloopavond voor vluchtelingen verloopt goed; de bezoekers vinden het erg fijn dat zij
elkaar kunnen ontmoeten en verhalen kunnen delen. In 2013 willen we de activiteit
voorzetten voor deze kwetsbare groep. Om dan een grotere doelgroep te bereiken is
samenwerking met de scholen, die taallessen aanbieden, nodig.
Voor het eerst is er een gezamenlijke activiteitenfolder gemaakt door MeerWaarde en haar
samenwerkingspartners in de wijk Graan voor Visch (Brede School Graan voor Visch,
Stichting Marhaba, Sportservice Haarlemmermeer en de Wijkraad Graan voor Visch).
In de folder 'Activiteitenprogramma Graan voor Visch' staan activiteiten voor 0-12-jarigen, 1218-jarigen en 18+. Bovengenoemde samenwerkingspartners zijn vaak bij elkaar gekomen
om te overleggen over de vormgeving en de inhoud van de folder. Er is besloten om de
samenwerking door te zetten en ook een folder 'Voorjaar 2013' te maken
In 2012 zijn er een paar zaalvoetbaltoernooien voor tieners en jongeren georganiseerd.
Deze activiteit loopt erg goed, tijdens het ambulanten vragen veel jongeren wanneer er weer
een toernooi georganiseerd wordt. Sport blijft een goed middel om jongeren te leren
kennen. Tijdens toernooien wordt er contact gelegd met tieners en jongeren, worden
behoeften geïnventariseerd, wordt het aanbod van MeerWaarde besproken en worden
eventuele problemen gesignaleerd. Via de zaalvoetbaltoernooien komen er ook
maatschappelijke stagiaires bij het jongerenwerk in Graan voor Visch binnen. Door middel
van recreatie/ontspanning/beweging ontmoeten de jongeren elkaar. Veel van hen kunnen
goed voetballen (talentontwikkeling). Er wordt een beroep gedaan op de sociale
vaardigheden van alle bezoekers, namelijk op tijd zijn, prijzen delen, geduld hebben,
wachten, je aan de regels houden en na afloop samen opruimen.
De maandelijks terugkerende voetbalactiviteit is wisselend bezocht ondanks de populariteit
van voetbal. De middagactiviteit voor tieners trok weinig bezoekers. De reden hiervoor is de
afstand naar Pax vanuit Graan voor Visch. Onder de tieners in Pax is het niet gelukt om grote
bekendheid te verwerven. Voor de jongeren in de avond geldt dezelfde afstandsdrempel. De
behoefte om dit voort te zetten is vanuit de doelgroep wel aanwezig, maar gebleken is dat
ze eerder naar de activiteit komen als deze in hun eigen wijk (Graan voor Visch) plaatsvindt.
De Fun Day is in 2012 zowel binnen (in Hoofddorp-Oost) als buiten (in Pax in de zomer)
uitgevoerd. Beide keren was het een succes. Met name de Fun Day Outdoor bij de scholen

in Pax werd goed bezocht. Het is wel belangrijk om de doelstelling goed uit te werken. Er
vindt te weinig doorverwijzing plaats dus moet er kritisch naar deze opzet gekeken worden
zonder de kracht weg te nemen. Een Fun Day team opzetten die door de hele gemeente
dergelijke dagen organiseert is een goed idee. Dit zorgt voor herkenning en een waarborging
van de kwaliteit.
Door aanhoudende overlastmeldingen bij de Toolenburgseplas is ervoor gekozen om een
drop out te plaatsen op de plaats waar veel jongeren komen. Helaas stond de drop out op
een verkeerd gekozen locatie, waardoor niet het gewenste aantal jongeren is bereikt. Wel
konden veel kinderen die niet op vakantie gingen deelnemen aan het activiteitenaanbod. De
activiteiten zouden groter moeten zijn zodat grotere groepen bereikt worden. In 2013 zal
door het jongerenwerk ingezet worden op een activiteit die werkt om de jeugdoverlast terug
te dringen.
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Welzijn & Sociale samenhang
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Opbouwwerk

Doelstelling Opbouwwerk: burgers activeren tot het nemen van initiatieven en
zelfredzaamheid te bevorderen. Opbouwwerkers zijn de ogen en oren van de wijk en
bevorderen participatie, ondersteunen nieuwe initiatieven en versterken
vrijwilligersorganisaties waaronder dorps- en wijkraden.
Het Opbouwwerk is in het afgelopen jaar een grote verbindende factor geweest in de
samenwerking met andere organisaties en andere disciplines binnen MeerWaarde. De week
van de opvoeding is hiervan een goed voorbeeld. Het Opbouwwerk heeft samen met het
Maatschappelijk Werk en andere medewerkers vanuit het CJG scholen bezocht waarin
kinderen hun stem konden laten horen.
De Opbouwwerker weet wat er in de verschillende wijkenspeelt. Er is regelmatig contact
met de verschillende wijkraden en er worden vragen uitgezet bij de verschillende disciplines.
Stimuleren en activeren van burgers
Soort activiteit Frequentie Gemiddelde Doelgroep
opkomst

Resultaat

Ondersteunen en
begeleiden van
vrijwilligers in het
P-Punt en CJG

4x

2 vrijwilligers

Allochtone
vrouwen die via
vrijwilligerswerk
een opstap naar
een baan zoeken.

Zelfstandig werken, inzicht krijgen in waar
werk is, verantwoording dragen over taken,
communiceren over het werk. Vrouwen
werken zelfstandig en kunnen aangeven
wanneer ze het ergens niet mee eens zijn.

CJG l u n c h / C J G
network-lunch

2x

15

Professionals van
verschillende
organisaties/CJG

Vrouwendag PPunt

lx

+/-100

Seniorenraad

lx

30-40
bewoners

Vrouwen uit de
gemeente
Haarlemmermeer
55+

Netwerkcontacten opbouwen, nieuwe info
krijgen over projecten in de wijk,
inzet/ideeën /werkwijze van andere
organisaties beter leren kennen.
Door de lunches bij te wonen als
opbouwwerker is het makkelijker om
contact te maken met andere partners en
de samenwerking te zoeken.
Een dag voor vrouwen om zich te
ontspannen, te informeren over en te
activeren tot de stap naar een baan.

Inloop voor
bewoners

lx

2

Bewoners van de
wijk 55+

Ondersteuning
aan bewoner bij
renovatie Ymere
Leeghwaterbuurt

2x

1 bewoner

bewoners

Fun Day Pax

lx

50

Ouders/

Informatie over seniorenactiviteiten, vragen
opgenomen/beantwoord, p.r. van
activiteiten.
Vragen omtrent activiteiten beantwoorden,
bewoners geïnformeerd over mogelijke
activiteiten.
Advies over welke stappen te ondernemen
en naar welke instanties te (blijven) gaan.
Bewoner heeft hierdoor meer informatie
gekregen over ontwikkelingen van zjin buurt
en weet waar hij nu heen kan met vragen.
16 ouders/volwassenen gesproken die hun

idee/klacht/wens hebben uitgesproken. Niet
iedereen wilde iets melden.
Bewoners geinformeerd over activiteiten
van MeerWaarde en gericht folders mee
kunnen geven. PR voor MeerWaarde in het
algemeen, meer bekendheid bij de school.

volwassenen
Ouderavond
Albert
Schweitzerschool
Pax
Bewonersavond
Pax

lx

40 ouders

Ouders van
kinderen van de
basisschool

lx

16 bewoners

Bewoners van de
wijk Pax

Ondersteuning
Computerclub
H'meer in wijk
budgetaanvraag
en in leven
houden van de
club

l x per
maand

1

Voorzitter van de
club

Ondersteuning
speel-o-theek o m
speelgoedbeurs
te kunnen blijven
organiseren (Pax)

2x

2 vrijwilligers

Vrijwilligers van
de speel-o-theek

Door op de dag van de beurs zelf samen te
werken in wijkgebouw van MeerWaarde
was het mogelijk voor de speel-o-theek om
de beurs door te laten gaan en de huur te
kunnen betalen.

Peuterspeelzaal
De Kleiduifjes (zit
in het
wijkgebouw in
Pax)

2x

1 leidster

Peuterspeelzaal
ouders/bewoners
van de wijk

Meer samenwerking aangaan in 2013 om
bewoners/ouders te kunnen benaderen
(opbouwwerk) en peuterspeelzaal
ondersteuning bieden bij pr in de wijk.

Ondersteunen van nieuwe initiatieven
Soort
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
activiteit
opkomst
Fun Day in
HoofddorpOost

lx

50 ouders

Deelname aan gebiedsteam
Soort
Frequentie Gemiddelde
activiteit
opkomst

Ouders/bewoners
van de wijk

Eerste contact met bewoners is gelegd om
samen verder te gaan werken aan
vragen/klachten van bewoners, 4 oudwijkraadsleden waar een afspraak mee
gemaakt wordt om te kijken voor een
herstart van bijvoorbeeld een platform/
aanspreekpunt, eerste overleg met
flatbewoners is gepland, samenwerking
met SCW senioren brengt korte lijnen naar
de doelgroep.
Direct contact met bewoner over situatie in
de Kelloggstraat. Meteen een afspraak
gemaakt.
Contactgegevens van bewoners gekregen.
Continuïteit in contact behouden, tijdens
afwachting van goed/afkeuring van
wijkbudget aanvraag.

Resultaat
D.m.v. een korte vragenlijst een beeld
gekregen van wensen/behoeften
ten naar activiteiten en andere zaken in de wijk.
Behoefte aan activiteiten voor kinderen is
groot, vervolg is wenselijk.

Doelgroep

Resultaat
Korte lijn om elkaar te informeren over
werkzaamheden, problemen, klachten,
waar inzet van welke organisatie nodig is,
informeren
over
activiteiten
en
mogelijkheden van MeerWaarde. Voor
MeerWaarde komt hier uit dat mensen
meer
geïnformeerd
worden
over
activiteiten.
Directe info over stand van zaken omtrent
overlast, leefbaarheid. Mogelijkheid om
vragen snel uit te zetten naar collega's
waar nodig. Mogelijkheid om info te
geven vanuit MeerWaarde.
Directe info over stand van zaken omtrent

Wijkplatform
overleg
Centrum. Op
uitnodiging
en eigenbelang

4x per jaar

20 bewoners

Bewoners
uit
bewonerscommissies
en
afgevaardigden
van bedrijven

Wijkplatform
overleg GvV

4x per jaar

10
Netwerkpartners
en bewoners

Bewoners GvV

Wijkplatform

lx

Bewoners Centrum

10

overleg
Centrum

Overleg
Ymere/
MeerWaarde

overlast, leefbaarheid. Mogelijkheid om
vragen snel uit te zetten naar collega's
waar nodig. Mogelijkheid om info te
geven vanuit MeerWaarde.
Informeren over eikaars werkzaamheden
in de gebieden en waar samenwerking
gewenst is.
Uitwisseling van wensen/behoeften van
eikaars inzet.
Resultaat hiervan is korte lijnen naar de
verschillende personen verbonden aan de
verschillende wijken/gebieden

Netwerkpartners
en bewoners
lx

20
medewerkers
van Ymere en
MeerWaarde

Ondersteunen van Dorps- en wijkraden
Soort activiteit
Frequentie
Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat
Netwerken, informatie van
bewoners over zaken die in de
wijk spelen, nieuwe contacten
met bewoners.
Informatie ontvangen van
bewoners over
vragen/klachten/ideeën over de
wijk/buurt/straat.
Info en advies geven waardoor
de wijkraad verder kan met
vragen die zij hebben over
juridische zaken als wel een
wijkfeest en een onderzoek die
zij willen houden. Als
opbouwwerker krijg je helder
waar extra ondersteuning nodig
is. Dit zit met name in hoe welke
formulieren in te vullen en waar
deze in te dienen.
Info naar wijkraad loopt via 1
medewerker van MeerWaarde,
Door een mfokraam bewoners
van de wijk informeren over
activiteiten en werksoorten/inzet
van MeerWaarde in de wijk.

Nieuwjaarsreceptie
Wijkraad GvV

lx

30 bewoners

Bewoners 16+

Bestuursvergadering/
Jaarvergadering
Wijkraad GvV

Best.verg,2x
Jaarverg.lx

5 leden
25-30
bewoners

Bewoners 16+

Bestuursvergadering
Wijkraad HoofddorpOost

lx

3 bewoners
(zijn bestaande
leden)

40+

Ondersteuning
wijkraad GvV bij
wijkfeest / eigen
profilering
MeerWaarde tijdens
wijkfeest.
Ondersteuning
wijkraad bij
behoeftepeiling bij
senioren

wekelijks

3

Wijkraadsleden

1 x overleg met
voorzitter

11 senioren
gesproken

Senioren in de wijk

Vervolg na het wijkfeest;
wijkfeest was 1 onderdeel om de
doelgroep te benaderen; andere
mogelijkheid is via de gemeente.

Wijkraadvergadering
GvV

3x

5
wijkraadsleden

Bewoners uit de
wijk/wijkraadsleden

Ondersteuning
wijkraad HoofddorpOost

l x 3 maanden

3 bewoners /
wijkraadsleden

Bewoners van de
wijk

Directe info uitwisseling vanuit
MeerWaarde naar wijkraad. Info
uitwisseling van de wijkraad naar
MeerWaarde, Dit gaat o,a. over
het wijkfeest, veranderingen in
de wijk, onderst, jongeren en wat
volwassenen willen. Een ieder is
op de hoogte van wat er bij de
verschillende partijen gebeurt.
Data's worden met elkaar
afgestemd zodat er niet op
dezelfde dagen verschillende
grote activiteiten staan gepland.
Ondersteuning wijkfeest en info
over opzetten enquête in de wijk.
De wijkraad is hierin geïnteresseerd en dit krijgt een vervolg.
Werven van meer wijkraadsleden
en een onderzoek uitzetten om
bewoners meer te betrekken bij
de wijkraad in alg. zin. Dit jaar zijn
er geen leden bijgekomen.

11

Raadsleden fietsen
door gebied Oost

lx

10 raadsleden
25 bewoners

Bewoners van de
wijk en raadsleden

Wijkfeest HoofddorpOost

l x per jaar

100 bezoekers

Bewoners van de
wijk

Stabiel houden van
wijkraad GvV

l x p. maand
vergadering
bijwonen (2x)

6
wijkraadsleden

Bewoners van de
wijk en
wijkraadsleden

Ondersteunen van
bewoners bij sloop-/
nieuwbouwproject
Leeghwaterbuurt in
Hoofddorp-Oost

2x met bewoner
gesproken. 2x
met collega
Ouderenadviseur
overleg

1 bewoner

Bewoners van de
betreffende huizen

Ondersteunen van overige organisaties en comités
Soort activiteit Frequentie Gemiddelde Doelgroep
opkomst

Netwerken met raadsleden.
Informatie delen over
MeerWaarde en onze
werkzaamheden in de wijk en de
werkzaamheden van de
opbouwwerker. Contacten
leggen met nieuwe bewoners /
wijkraad.
Informeren van bewoners over
MeerWaarde, inventarisatie van
behoeften/wensen van bewoners
kunnen maken, contacten met
kerk gelegd, bewoners
informeren over werkzaamheden
wijkraad, interview bij Meerradio
gedaan over MeerWaarde.
Door regelmatig contact een
continu aanspreekpunt kunnen
zijn voor de wijkraad, snel
signalen oppakken bijvoorbeeld
wanneer de wijkraad ter sprake
stelt of zij nog een bestaansrecht
heeft.
Door met de voorzitter te
overleggen kan gericht met
vragen van de wijkraad aan het
werk worden gegaan over hoe
bewoners te betrekken bi| de
toekomst van de wijkraad
Informatie van en naar bewoner,
van en naar collega, advies geven
over te ondernemen stappen
richting Ymere. Hoe dien je een
klacht, advies in, welke
formulieren gebruik je etc. Voor
de bewoners vaak nieuwe
informatie.

Resultaat
Contact/kennismaking met de
vrijwilligers en het bestuur. Een
aanvraag voor wijkbudgetten is
gedaan. Ondersteuning bij het
krijgen van financiële ruimte voor
de jaarlijkse speelgoedbeurs.
Aanvraag wijkbudget (vervolg is
uitzoeken van mogelijkheden
worden tot een vereniging of
stichting).
Ondersteuning bij aanvragen
subsidies.

Overleg Speel-otheek bestuur

lx

2 leden van
speel-o-theek
bestuur

Vrijwilligers/bestuursleden
van de speel-o-theek

Computerclub
Haarlemmermeer

lx

1: voorzitter
computerclub

Leden van de club

Modelbouw
vereniging
Haarlemmermeer
Imkervereniging
Haarlemmermeer

2x

2

Leden van de club

2x

1

voorzitter

Ondersteuning
bewoners
renovatie project
Ymere
Hoofddorp-Oost

2x een
gesprek
In juli
wekelijks
mailcontact
en/of
telefonisch
2x gesprek

3

Bewoners huurwoningen

Advies geven bij opstellen van
brieven en contact leggen met
gemeente/wethouder/ burgemeester
Bewoners kunnen informeren over
mogelijkheden, hoe informatie in
te winnen en waar, informatieuitwisseling over het project,
aanbieden van rol opbouwwerker,
contact met bewonerscommissie.

1

Leden van computerclub

Door overleg met collega van
sociaal cultureel werk is er een

Ondersteuning
Computerclub bij

12

aanvraag
wijkbudget en
voortgang van de
club.
Overleg CJG
Week van de
Opvoeding

3x

Ouders en kinderen

Bewoners Pax
ondersteunen bij
'aanvechten' van
aanbouw buren

3x

4 bewoners

Bewoners koopwoningen

CJG Week van
de opvoeding

l x p.j. een
hele week.
5 scholen
bezoeken
verdeeld
over 3 dagen

Overleggen
met 6
partners. Bij
de scholen
korte
vragenlijsten
afgeleverd
voor leerlingen
en ouders.
Gem. 20
leerlingen per
school. Gem.
10 ouders p.
school

Leerlingen van groep 7 en
8

Ondersteuning kernenoverleg en klankbordgroep
Soort
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
activiteit
opkomst
Vergadering
klankbordgroep

4x

Secretariële en
beleidsmatige
ondersteuning
Klankbordgroep

Wekelijks via
de mail

5/6 pers.
(bestaande
leden)

40+ vrijwilligers
van dorps/wijkraden

nieuw aanbod gedaan aan de club
om de club bij activiteiten van
MeerWaarde te betrekken en hen
daarvoor in ruil bepaalde steun te
bieden. De computerclub moet
hier nog een beslissing in nemen.
Bereiken van ouders en kinderen
via activiteit op scholen, inbreng
van ouders en kinderen over
opvoeden en vragen daarover.
Bewoners hebben een beeld van
wat hun rechten zijn, helaas niet
verder kunnen helpen dan dat
omdat bewoners die aanbouw
gaan uitvoeren geheel in hun recht
staan.
Contact met scholen gelegd, bij
De Flamingo (Pax) direct contact
met de ouders en hier proberen
we een vervolg te geven aan de
vragen/opmerkingen van de
ouders door een workshop aan de
school aan te bieden in
samenwerking met CJG.
Samenwerking met partners waar
eerder nog geen contact mee was
brengt nu kortere lijnen en
samenwerkingsmogelijkheden/
ideeën.
Inzicht gekregen over wat
kinderen en ouders over opvoeden
denken en waar mogelijk kunnen
signalen omgezet worden in
activiteiten.
D
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Resultaat
Informatie uitwisselen met dorps- en
wijkraden (via de klankbordgroep), een
communicatielijn zijn waardoor de
klankbordgroep goed geïnformeerd is/blijft
zodat zij de dorps- en wijkraden weer kunnen
informeren. Adviseren van de klankbordgroep
over hoe acties te ondernemen.
De lijnen tussen gemeente/burgemeester en
klankbordgroep zijn korter en directer.

Notuleren bij kernenoverleg, aanwezig bij
Kernenoverleg gemeente Informatie van en
naar de klankbordgroep organiseren,
enquêtes uitzetten en verwerken, informeren
van de dorps- en wijkraden in brede zin en
informatie ontvangen zodat opbouwwerk
gericht kan werken met/voor dorps- en
wijkraden.
Informatiewisseling van en naar gemeente
Andere acties
en dorps- en wijkraden en klankbordgroep,
voorbereidende werkzaamheden voor
vergaderingen, telefonisch contact/overleg,
informatie opzoeken.
Beide activiteiten op verzoek van dorps- en wijkraden, in oorsprong initiatief vanuit MeerWaarde.
Kennismaking, wijkraadlid heeft
lx
Overleg
2
Dorpsdeelgenomen aan de klankbordgroep.
voorzitter met
/wijkraadleden
nieuw lid
klankbordgroep
Direct contact onderhouden over lopende
Communiceren
1
Dorps-/wijkraden
Kernenoverleg

2x per jaar
Maandelijks
contact

+/-25

35+ dorps/wijkraadsleden

13

over
afspraken/opstart
en werkgroep
Ringdijkbeleid
Ondersteuning
werkgroep
Ringdijkbeleid

zaken. Informatiestroom klankbordgroep naar
dorps- en wijkraden en andersom.
Informatiestroom van klankbordgroep naar
gemeente en andersom.
Maandelijks
contact

8 dorps/wijkraadleden

Dorps-Zwijkraden
die gelegen zijn
aan de Ringdijk

Werkgroep heeft bij elkaar kunnen komen,
inventarisatie van gevaarlijk/onopgeloste
punten rondom Ringdijk welke aan de
wethouder aangeboden zal worden.

Voorzitten en/of begeleiden van bestaande buurtnetwerken (op maat)
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Soort activiteit
Resultaat
opkomst
Contact met CJG over mogelijkheden
tot aanschuiven bij 12+ overleg. Het
gaat nl. om kinderen onder 12 jaar.
Organiseren van een bijeenkomst voor
partners uit gebied Oost.

Alleen nog
voorbereidend
overleg met collega
op verzoek van hem
vanwege 'probleem
kinderen' waarmee
hij steeds meer te
maken krijgt.
Voorbereiding
buurtnetwerk
bijeenkomst
Buurtnetwerkoverleg

wekelijks

lx

3 partners

Jeugd en ouders

Komen tot een buurtnetwerkoverleg

Netwerk
parters/instanties
werkzaam in het
gebied die met
jeugd te maken

Helderheid over eikaars
werkzaamheden in het gebied en
eikaars eventuele rol in een
buurtnetwerk, behoefte aan een soort
overleg als deze is aanwezig.
Aanwezig waren BJZ, GGD en de
wijkagent
Tijdens het overleg was de uitkomst
echter dat er al verschillende
overleggen zijn, waar met iedereen
nog aan deelneemt, zoals wijkoverleg,
ZAT 0-4, Frontline team. Hier kan meer
inbreng naar toe, waardoor vragen en
eventuele zorgen besproken kunnen
worden. Er wordt nog veel langs elkaar
gewerkt. De opbouwwerker heeft
uiteindelijk in samenwerking met het
CJG de verschillende overleg vormen
in kaart gebracht,

hebben.

Inzet t.b.v. hotspots
Soort activiteit

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

Overlast Pax

Half uur per
week

15

Tieners en
jongeren

Op locatie
(Kelloggstr.Pax)

2x

2 tieners en
2 ouders

Tieners en
ouders

Overleg met Mobiel
Team

lx

2

Jeugd

Beter beeld van overlast in Pax,
welke locaties het betreft, welke
overlast het betreft. Dit door lezen
van mail van politie, mobiel team.
Overleg met het tiener/jongerenwerk en mobiel team hoe
en wanneer ambulant te werken.
Acties zie jongerenwerk.
Het spreken van tieners, 1
jongerenwerker die tieners
begeleidt en een bewoner en
moeder van de jongere geeft
(deelsl een beeld van de situatie
die er momenteel speelt: de
overlast in Pax.
Overleg over met welke hotspots
Mobiel Team bezig is en wat de rol
van de opbouwwerker daarin kan
zijn. Helder krijgen wat er speelt in
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Straat op met
wijkagent van de
wijken HoofddorpOost en Noord

lx

Mensen van Health
City gesproken over
overlast van jongeren

Instanties,
bewoners die
overlast
ervaren (of juist
niet)

Toolenburgse Plas

3x een
dagdeel

5
bewoners/bezoekers/
volwassenen per
keer

Volwassenen
en jeugd

Inzet overlast Visch
veld in GvV*

lx
benaderen
van
bewoners
thuis
1 x overleg
met
bewoners,
gemeente
en wijkagent

2 bewoners

Omwonenden
van Visch veld

2x

2 bewoners

Bewonerscommissie
Kelloggstraat Pax
ondersteund bij
realiseren van
tafeltennistafel voor
de jeugd.*

5 bewoners

Bewoners en
jeugd

welke wijk en welke inzet daarvoor
het beste is. Goede taak/rolverdeling kunnen maken.
De opbouwwerker heeft de rol van
het leggen van verbindingen
tussen jongerenwerk, ambulant
werk en buurtbewoners.
Informatie wordt doorgegeven aan
de betrokkenen.
Directe informatie van wijkagent
over overlastplekken, 'klagende'
bewoners, in zijn algemeenheid
wat er speelt in de wijken,
frequenter meelopen met de
wijkagent door de wijken,
jongerenwerk en Mobiel Team
erbi| betrokken.
Informatie over MeerWaarde
meegegeven, uitleg over het doel
van de activiteit, MeerWaarde op
de kaart zetten met alle activiteiten
en de verschillende hulpverlening
die MeerWaarde heeft.
Rondom het Visch veld hangen de
laatste tijd veel jongeren. Afval
wordt neergegooid, muziek wordt
gedraaid en het is een komen en
gaan van scooters/auto's.
Bewoners hebben hier veel last
van.
Contact met bewoners is gelegd,
verduidelijking rol MeerWaarde,
direct contact en info uitwisseling
van bewoners naar gemeente en
andersom. Bewoners weten nu
waar ze met hun klachten heen
moeten en er wordt een gericht
plan van aanpak gemaakt. Dit krijgt
een vervolg In 2013.
Op verzoek van gemeente en
bewoners inventariseren hoeveel
bewoners tegen komst van de
tafel zijn. Duidelijke informatie van
bewoners (commissie) over
situatie/wat er speelt waardoor
effectief ingezet kan worden op de
vraag. Er was weinig opkomst, dus
het probleem was minder groot
dan verwacht.

*ls geen Hotspot maar valt wel onder een overlastsituatie dus daarom hierbij geplaatst.
Het Opbouwwerk in Oost heeft zich het afgelopen jaar veel gericht op onderzoek met twee
doelen: meer zichtbaarheid in de wijk en inventarisatie van behoeften. De wijk Graan voor
Visch weet het Opbouwwerk goed te vinden. Dit geldt nog niet voor alle wijken in Oost.
Hierdoor ligt nu de focus meer op de wijk Pax. Dit is tevens in samenspraak gegaan met de
gebiedsmanager Hans Kleiss. In 2013 zal dit verder uitgezet gaan worden. Wat tevens blijkt
is dat er veel verschillende overleggen zijn waarin veel dezelfde doelen worden nagestreefd.
Voor het Opbouwwerk is een taak in 2013 om te kijken of een aantal overleggen niet
samengevoegd en/of opgeheven kunnen worden.
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2.

Algemeen Maatschappelijk Werk

Doelstelling: Laagdrempelige en kortdurende ondersteuning bij psychosociale problemen al
of niet als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen, relatie, opgroei- of
opvoedingsproblemen met het doel mensen snel weer op weg te helpen door
groepsgericht, individuele of gezinsgerichte aanpak. Zware problematiek (psychiatrie) wordt
doorverwezen naar GGZ. AMW is met name een eerstelijns voorziening en kan worden
getypeerd als 'sociale huisartsenpost'. Zie bijlage voor de trajecten binnen het Algemeen
Maatschappelijk Werk.
Psychosociale hulpverlening
De hulpverlening is kortdurend en vraaggericht en beoogt het bieden van voldoende hulp in
een zo beperkt mogelijke tijdspanne. Met ander woorden "zo kort als mogelijk en zo lang als
nodig". Bij uiteenlopende problemen zoals rouwverwerking, relatieproblemen, problemen
met kinderen, echtscheiding, sociaal isolement, problemen met kinderen, problemen met
financiën worden aan de cliënt 5 of meer gesprekken aangeboden. De gesprekken hebben
tot doel om de cliënt voldoende handvatten te geven om in de toekomst beter de problemen
te kunnen hanteren. Na 5 gesprekken vindt er een evaluatie plaats met de cliënt en
bespreekt de Maatschappelijk Werker de voortgang van de hulpverlening met de
werkbegeleider.
Door het jaar heen is opgevallen dat er bij de psychosociale hulpverleningscontacten meer
mensen komen die te maken hebben met financiële - en schuldenproblematiek.
Verder valt op dat er een toename is van GGZ-cliënten die de eigen bijdrage niet meer
kunnen bekostigen of willen bekostigen en die melden zich dan aan bij het AMW. Het AMW
krijgt dus te maken met een toename van een doelgroep die vaak met psychiatrische
problemen kampt. Dit maakt het soms lastig om de kortdurende ondersteuning te bieden,
omdat deze mensen meer gesprekken nodig hebben en meer tijd vergen.
Outreachende hulpverlening - langdurend
Het gaat om meerdere contactmomenten waarbij wordt uitgegaan van maximaal 40 uur. Dit
zijn contacten buiten de deur.
Wat opvalt bij de outreachende langdurige hulpverlening is dat het veelal gaat om mensen
met schuldenproblematiek en die in mentaal opzicht daar veel druk van ervaren; veel moeite
hebben om aan alle eisen van de schuldhulpverlening te voldoen en angst ontwikkelen voor
deurwaarders. De papiermolen waarin mensen zitten en aan moeten voldoen is voor deze
cliënten vaak te ingewikkeld. Deze cliënten hebben echt iemand naast zich nodig zoals een
maatschappelijk werker om het vol te houden. We merken dat in de maatschappij dit soort
problemen de laatste tijd steeds complexer worden. De samenwerking hierin met het
Sociaal Raadsliedenwerk wordt hierdoor groter. Het gebeurt steeds vaker dat er 2
hulpverleners in 1 systeem betrokken zijn.
Waakvlamcontacten
Bij kwetsbare mensen die niet blijvend zelfstandig kunnen functioneren en toch niet zo
gemakkelijk een beroep doen op ondersteuning van het Maatschappelijk Werk op het
moment dat dit nodig is, ondersteunt het Maatschappelijk Werk de cliënt blijvend. Als
nazorg houdt de Maatschappelijk Werker een vinger aan de pols door op gezette tijden
contact op te nemen met de cliënt en volgt hem wanneer het goed gaat maar ook wanneer
hij afglijdt. Het waakvlamcontact ondersteunt de cliënt en draagt bij aan stabiliteit. De cliënt
kan wanneer dat nodig is een beroep doen op ondersteuning zonder dat er een nieuw
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hulpverleningstraject opgestart hoeft te worden. In de toekomst moeten we bekijken of we
waakvlamcontacten over kunnen laten aan getrainde vrijwilligers.
Spreekuren
De spreekuren in Hoofddorp-Oost lopen redelijk. De spreekuren overdag worden goed
bezocht. Echter het avondspreekuur wordt niet bezocht.
Om deze tijd toch in te vullen zijn er intakes ingeboekt. Cliënten gaven hierbij aan dat ze
liever overdag wilden komen. In het 4 kwartaal is het avondspreekuur in de Nieuwe Silo
gestopt. Hiervoor in de plaats is er meer ruimte gekomen voor intakes en nieuwe
begeleiding van cliënten die zich aanmelden via het Voordeurteam van MeerWaarde.
e

Aantal spreekuren totaal 2012
Woensdagochtend de Boerderij: 32 keer
Maandagavond 1 keer per 2 weken: 16 keer

Cursussen
Naam cursus
Empowerment voor vrouwen
die te maken hebben met
huiselijk geweld
Assertiviteit
Stress op het werk de baas
In de put, uit de put, in
samenwerking met GGZ
InGeest
Met Lef in samenwerking met
GGZ InGeest
Rouwverwerking

Aantal keer gegeven

Totaal aantal
deelnemers

Uit
Hoofddorp-Oost

lx

5

0

2x

5+ 5

3 (vrouw, 36, 38 en 41
jaar)

6

2 (vrouw 23 en 47 jaar)

Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.
Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.
lx
Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.

Crisishulpverlening
Soms lopen situaties en problemen zo hoog op dat er sprake is van een crisissituatie.
Burgers die in een crisissituatie verkeren en burgers die dakloos dreigen te worden kunnen
van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantooruren direct terecht bij de crisisdienst van
het AMW. Acute problemen worden zonder afspraak direct aangepakt en ter plaatse wordt
psychosociale ondersteuning geboden. Acute problematiek: een geweldsincident, een
traumatische gebeurtenis, een dreigende uithuiszetting of een ongeluk. Op werkdagen,
tijdens kantooruren, is het Algemeen Maatschappelijk Werk 5 dagen per week beschikbaar
voor crisishulpverlening. Een crisis wordt opgepakt door de coördinator van het
Voordeurteam waarna het doorgezet wordt naar een Algemeen Maatschappelijk Werker.
Deze pakt de crisis dan op. Zie voor het aantal crisissen de bijlage.
Wat opvalt in 2012 is dat er een toename is van de huisvestingproblematiek bij mensen.
Moeders met kinderen die gaan scheiden komen niet snel meer in aanmerking voor een
urgentie. Verder is het zo dat mensen die gaan scheiden hun huis moeilijker verkopen
waardoor ze langer bij elkaar moeten blijven wonen, de spanning toeneemt en de kinderen
hier ook last van hebben. Andere problematieken die binnen komen als crisis hebben vaak te
maken met huiselijk geweld. Wanneer dit te omvangrijk is voor maatschappelijk werk dan
wordt de crisis doorgezet naar het Steunpunt Huiselijk Geweld.
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Wanneer het probleem niet beoordeeld wordt als crisis wordt de cliënt gevraagd de
volgende ochtend zich aan te melden bij het Voordeurteam of er wordt direct een afspraak
ingeboekt voor een intake.
Internethulpverlening
Cliënten kunnen op verschillende manieren gebruik maken van internethulpverlening bij
MeerWaarde:
1. Via de gemeenschappelijke digitale voordeur: de Sociale Coach van de NoordHollandse Alliantie waarin MeerWaarde participeert.
2. Via www.internethulpverleninq.nl
3. Via e-mail naar het Voordeurteam: voordeurteam@meerwaarde.nl
Er waren geen vragen vanuit gebied Hoofddorp-Oost betreffende internethulpverlening. In
2013 zal MeerWaarde geen internethulpverlening meer aanbieden. Er zijn andere
organisaties die deze hulp aanbieden.

MaarWa«rdi

Domein 2
Jeugd
1. Informatie- en adviesfunctie Centrum voor Jeugd en Gezin
Doelstelling: uitvoeren informatie & adviesfunctie door CJG-consulent, het uitvoeren van
reguliere consulenttaken en de CJG+-consulent is intermediair tussen de CJG-consulenten.
Informatie-indicator: stuurgegevens uit het registratiesysteem.
Het CJG wordt vertegenwoordigd door een medewerker van MeerWaarde die hier 8 uur per
week actief is als CJG consulent, voor het gebied Oost.
De CJG consulent is betrokken bij de Brede School en heeft regelmatig overleg met de
coördinator van de Brede School. Daarnaast behandelt de CJG consulent de vragen die op
de dag van het consulentschap binnen komen. Bij ons is dit op de vrijdag en incidenteel als
vervanging voor collega consulenten op andere dagen.
Taken van de CJG consulent zijn:
• Het bijwonen van het informatie- en adviesoverleg, elke donderdagochtend van 9.00
uur tot 11.00 uur.
In dit overleg komt het Informatie en Adviesteam bij elkaar. Dit zijn de vijf
consulenten en procesmanagers van het CJG. De ene week worden er voornamelijk
organisatorische vragen besproken en de andere week inhoudelijke zaken. Hoe gaan
we ons profileren in de gebieden, wie pakt aanvragen voor voorlichting op etc.
• De CJG consulent heeft een tweeledige taak, namelijk het wijkgericht werken en het
afhandelen van binnengekomen vragen bij het CJG. Deze vragen komen van zowel
burgers als professionals. Deze vragen worden geregistreerd in de Google doe
omgeving.
• Elke vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur is de CJG consulent van MeerWaarde
aanwezig. In 2012 zijn er bij het CJG in totaal 60 vragen binnengekomen. Waarvan
een derde van professionals en twee derde van ouders/verzorgers.
• Overleggen bijwonen die zich afspelen in Gebied Oost:
- ZAT 0-4 overleg
1 keer
Buurtnetwerkoverleg
1 keer
Netwerklunch CJG
3 keer
De vragen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
Naschoolse behandelmogelijkheden
Opvoedproblemen
Opgroeiproblemen
Vraag van jonge moeder
Vragen vanuit het netwerk over aanbod
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Tevens is de CJG consulent actief geweest met het organiseren van activiteiten in gebied
Oost in het kader van de week van de opvoeding. Naast het beantwoorden van vragen is de
CJG consulent actief in gebied Oost. Netwerkpartners in dit gebied weten bij wie ze terecht
kunnen in Oost als het gaat om Jeugd en Gezin. De CJG consulent neemt sinds het 2e
kwartaal deel aan het Front Line team. Tevens is vanaf dit tweede kwartaal een tweede
medewerker van Meerwaarde aangesloten bij het frontlijnteam voor 8 uur per week.
Daarmee wordt er in totaal 16 uur ingezet. Het frontlijnteam is constant in ontwikkeling. De
eerste maanden is ingezet op het vormen van een team het helder krijgen van de visie en
taken.

2. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
MeerBabbels
MeerBabbels is een project dat gestart is in 2012. Het doel van dit project is om kinderen in
de leeftijd van 4 tot 7 jaar met een taalachterstand door middel van taalgerichte activiteiten
deze achterstand in te laten halen. Ouders worden bij elke bijeenkomst betrokken zodat ze
thuis door kunnen gaan met oefenen. MeerBabbels wordt uitgevoerd met
samenwerkingspartners. In oktober 2012 is dit project geëvalueerd. De evaluatie vindt u in
het jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen.
Opstapje en Opstap
Doelstelling: Het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen en tegelijkertijd het
stimuleren van hun algemene ontwikkeling en daarmee een betere aansluiting op de
basisschool.
Het programma van Opstapje en Opstap loopt gelijk met een schooljaar. De cijfers uit de
tabel hebben betrekking op alle deelnemende gezinnen uit Hoofddorp-Oost. De andere
gegevens staan beschreven in het gedeelte gebiedsoverstijgend.
Totaal 2012
12 gezinnen uit Hoofddorp-Oost.
Hieronder volgt een casus van een jongen die meedoet aan het programma Opstap.
Casus
C. is een Zuid-Koreaans jongetje die meedoet aan Opstap. Aan het begin van het programma
was Chaun een heel verlegen jongetje die geen woord durfde uit te spreken. De eerste 6
maanden van de begeleiding heb ik C. zijn stem niet gehoord. Hij durfde amper te fluisteren.
Samen met zijn moeder heb ik manieren uit geprobeerd om C. minder verlegen te maken.
Op school was hij ook heel erg verlegen. Ik zag op C. zijn nachtkasje de dierenkaartjes van
de Albert Heijn. En vroeg aan zijn moeder of C. die verzamelt. Dat was het geval. Ik heb
daarna alle kaartjes die ik thuis had liggen meegegeven aan C. En toen begon hij hele
verhalen te vertellen over de dieren. Sinds die dag is C. niet meer stil te krijgen. Hij vertelt
alles wat er gebeurt op school. En ik weet nu ook heel veel over zijn vriendjes en
vriendinnetjes op school. Het gaat nog steeds goed met C.
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3. Home-Start
Doelstelling: Door de inzet van geschoolde vrijwilligers wordt opvoedingsondersteuning
geboden met als doel: voorkomen dat problemen groter worden, zelfvertrouwen ouders en
sociale relaties versterken, stimuleren tot efficiënt gebruik van voorzieningen. In het
jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen is het jaarrapport 2012 van Home-Start
te vinden.

4. Opvoedcursussen
Op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning draagt MeerWaarde samen met de
GGD de verantwoording voor de uitvoering voor de opvoedspreekuren en de
opvoedcursussen en themabijeenkomsten. Het doel van opvoed- en opgroeiondersteuning
is het voorkomen dat opvoedingsvragen uitgroeien tot problematische situaties die de
ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het versterken van competenties bij de
ouders en kinderen. In het jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen zijn de
gegevens van de opvoedcursussen weergegeven.

5. Opvoedspreekuren
Doelstelling: Het voorkomen dat opvoedingsvragen en -problemen uitgroeien tot
problematische situaties die de ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het
versterken van competenties van ouders en jongeren.
Aantal 1 kwartaal

Aantal 2
kwartaal

5 locaties

Maatschappelijke
Opvang: op afspraak
(tot. 3 cliënten).
7 spreekuren op HK
MeerWaarde

e

e

Aantal 3
kwartaal

e

6 spreekuren

Aantal 4
kwartaal

e

DOVD: 5 unieke
klanten, 12
afspraken
verdeeld over 7
opvoedspreekuren
waarin 21
afspraken
mogelijk zijn

Totaal 2012
20 spreekuren

6. Licht Ambulante Zorg (LAZ)
Doelstelling: Het voorkomen dat opvoedingsvragen en -problemen uitgroeien tot
problematische situaties die de ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het
versterken van competenties van ouders en jongeren. De cijfers van de LAZ-casussen staan
vermeld in de bijlage.
Van de 31 afgenomen tevredenheidonderzoeken die er zijn afgenomen bij de LAZ-zaken
waren de uitslagen positief. Echter de onderzoeken worden slecht ingevuld. Dit heeft te
maken met slordigheid van veel ouders, die geen ingevulde formulieren terugsturen,
waardoor je als Maatschappelijk Werker hier achteraan moet gaan. Dit gebeurt wel, maar na
een tijdje wordt het vergeten. De resultaten zijn: 3x beoordeelden de ouders hun
tevredenheid met een 10, 3x met een 9, 1 lx een 8 en 2x een 7.
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7. Maatschappelijk Werk Jeugd (AMWJ) en Ambulante
Jeugdhulpverlening (AJHV)
Doelstelling: Laagdrempelige en kortdurende ondersteuning bij psychosociale problemen al
of niet als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen, relatie, opgroei- of
opvoedingsproblemen met het doel jongeren snel weer op weg te helpen door
groepsgerichte, individuele aanpak. Zware problematiek wordt doorverwezen naar GGZ.
AMW Jeugd is een eerste lijnvoorziening en kan worden getypeerd als een 'sociale
huisartsenpost' voor zowel jongeren als ouders. De cijfers van het AMW jeugd zijn terug te
vinden in de bijlage.
Korte contacten tot maximaal 1 uur
Onder korte contacten wordt verstaan: die hulpverleningscontacten waar de hulpverlening
binnen 1 uur konden worden afgerond. Bij MeerWaarde zijn dit de contacten die het
Voordeurteam bezoeken. Op het gebied van jeugd komt dit weinig voor. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met het tijdstip: de ochtenden. Jongeren bellen eerder met
MeerWaarde voor een afspraak. Er wordt dan een intake ingepland. Dit wordt niet onder
korte contacten geregistreerd maar onder de psychosociale hulpverlening. Er zijn wel ouders
die zich melden voor hun zoon of dochter. In eerste instantie wordt er dan een gezamenlijke
afspraak gemaakt.
Psychosociale hulpverlening
De hulpverlening is kortdurend en vraaggericht en beoogt het bieden van voldoende hulp in
een zo beperkt mogelijke tijdspanne. Met ander woorden "zo kort als mogelijk en zo lang als
nodig". Bij uiteenlopende problemen zoals rouwverwerking, relatieproblemen, problemen
met kinderen, echtscheiding, sociaal isolement, problemen met kinderen, problemen met
financiën worden aan de cliënt 5 of meer gesprekken aangeboden. De gesprekken hebben
tot doel om de cliënt voldoende handvatten te geven om in de toekomst beter de problemen
te kunnen hanteren. Na 5 gesprekken vindt er een evaluatie plaats met de cliënt en
bespreekt de Maatschappelijk Werker de voortgang van de hulpverlening met de
werkbegeleider.
Spreekuren
Totaal 2012
36
Doel van het spreekuur op het ROC College Airport is om in samenwerking met docenten
en studieloopbaan begeleiders, problemen vroegtijdiger te signaleren en vanuit de vindplaats
deze jeugdigen te motiveren om hulp te aanvaarden en daarmee te voorkomen dat
problemen verergeren en de jeugdige zonder diploma zijn studie beëindigt. In de
zomermaanden is er geen spreekuur geweest omdat het ROC College Airport dicht is.
Afgelopen jaar is het ROC Spreekuur geëvalueerd. Het verschil met School Maatschappelijk
werk en de jeugd maatschappelijk werker (LAZ+) zit in de doelstelling. Vanuit school is het
met name gericht op het terugdringen van verzuim. De jeugd AMW-er richt zich op
verschillende leefgebieden en werkt systeemgericht. Dit houdt in dat de jeugd
maatschappelijk werker ouders of derden betrekt die nodig zijn in het hulpverleningstraject.
Wanneer een leerling niet komt opdagen dan is dit aan de leerling. Uiteindelijk wordt de
leerling 3x uitgenodigd en als hij of zij niet komt opdagen houdt het op. Het betreft vrijwillige
hulpverlening. Dit is anders bij het School Maatschappelijk Werk.
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Bij het Jeugd AMW wordt niet automatisch de studentbegeleider betrokken. De Jeugd
Maatschappelijk werker laat weten aan de Studie loopbaan begeleider dat de leerling op de
afspraak is gekomen en begeleiding krijgt. De Jeugd Maatschappelijk werker betrekt de
Studie loopbaan begeleider wel als het gaat om de opleiding. Op inhoudelijk vlak wordt er
niet gecommuniceerd i.v.m. de privacy van de leerling. De leerlingen die bij het Jeugd AMW
binnen komen hebben meervoudige problematiek o.a.: schulden, inkomen, school, relatie
ouders, identiteit, communicatieproblemen in het gezin, sociaal maatschappelijke problemen
en problemen van ouders. Als na de intake blijkt dat de problemen van de leerling
dieperliggend is, dus wellicht een psychische stoornis denk aan depressie, seksueel
misbruik, geweld, persoonlijkheidsproblematiek, add/ adhd en/of gedragsproblemen, dan
wordt de leerling doorverwezen naar het Jeugd Riagg. Wat opvalt is dat schulden bijna altijd
een rol spelen. Er wordt nu onderzocht of een Sociaal Raadslid hierbij kan aansluiten, zodat
de problemen snel en adequaat opgepakt kunnen worden. In september werd het spreekuur
matig bezocht. School begint dan weer en dan komen er weinig aanmeldingen voor het
spreekuur. In het laatste kwartaal is er weinig gebruik gemaakt van het spreekuur.
Casus 1: Man 22 jaar woont op de studentencampus bij het ROC
Leerling is afkomstig uit Suriname en is daar opgevoed door zijn oom, tante en oma. Zijn
moeder is naar Nederland gegaan en heeft al die tijd weinig contact onderhouden met haar
zoon. Als zoon 11 jaar is komt hij naar NL om bij zijn moeder te wonen. Dit gaat niet goed en
er zijn veel ruzies tussen moeder en zoon. Moeder gooit zoon op straat als hij 18 jaar is.
Vanaf daar worden de problemen erger. Hij krijgt schulden die oplopen en heeft niemand om
zich heen. Leerling heeft meervoudige problematiek: schulden, problemen op school, geen
contact met moeder, identiteitsproblematiek, relatie is uit, in zijn jeugd is hij misbruikt, hij
heeft zijn vader nooit gekend maar draagt wel zijn achternaam. Leerling is naar mij verwezen
doordat hij een huurschuld heeft en hij in zijn flat op de campus is bedreigd met een
vuurwapen. Leerling vertoont symptomen van depressie en ik verwijs leerling door naar de
Jeugd Riagg. Hiervoor is een verwijsbrief nodig van de huisarts. Leerling heeft geen huisarts
in deze Gemeente maar in Amsterdam. Ik probeer leerling te activeren om zelf de huisarts te
regelen maar dit lukt leerling niet. Inmiddels praat hij over suïcidale gedachten. Ik bel wat
huisartsen, de meesten zitten vol en hebben geen plek. Ik regel z.s.m. een afspraak voor
leerling bij huisarts en zorg dat de huisarts een verwijsbrief schrijft voor de Jeugd Riagg. Als
leerling een afspraak bij de Jeugd Riagg heeft begeleid ik leerling nog met zijn praktische
zaken, denk aan school, huurschuld en andere schulden. Bij de Jeugd Riagg wordt er Post
Traumatische Stress Stoornis geconstateerd en een depressie. Vervolgens zegt de Jeugd
Riagg dat hij wordt uitgenodigd voor vervolggesprekken, maar 2 maanden later is dit nog
niet gebeurd. Ik bel de Jeugd Riagg en kennelijk is er ergens een fout gemaakt. Ik blijf
leerling begeleiden en maak verbindingen tussen alle hulpverleners en instanties. Dit zijn de
huisarts, Jeugd Riagg, Studie loopbaan begeleider van school en andere contactpersonen
op ROC, DUWO en DUO, Sociaal Raadslieden. Ik heb voor leerling een afspraak geregeld
met een Sociaal Raadsman omdat de schulden hoog beginnen op te lopen en er snel
betalingsregelingen moeten komen. Leerling geeft aan dat hij nauwelijks kan rondkomen en
weinig eet. Hij is afgevallen en ik verwijs hem naar de WMO loket van de Gemeente voor
een voedselpakket.
Inmiddels betrek ik ook mensen uit zijn sociaal netwerk, een nicht die hem bij kan staan en
hem kan steunen. Doordat leerling depressief is maak ik regelmatig afspraken met hem om
zijn hart te luchten omdat de Jeugd Riagg dit niet biedt. De leerling heeft 2 maanden
moeten wachten op een vervolgafspraak terwijl hij depressief is en er sprake is van een
PTSS. Aangezien er sprake is van meervoudige problematiek is dit niet in 5 gesprekken op te
lossen en blijf ik de verbindende factor tussen alle instanties naast het begeleiden van de
praktische problemen. Als Jeugd Maatschappelijk Werker werk je systeemgericht en leg je
verbindingen. Je werkt eclectisch wat inhoudt dat je verschillende methodieken gebruikt.
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Casus 2: Vrouw 20 jaar woont op de studentencampus van het ROC
Leerling is afkomstig uit Sri Lanka en reden van aanmelding bij Jeugd Maatschappelijk
werker is dat leerling gevlucht is van haar ouders i.v.m. eergerelateerd geweld. Leerling
komt in aanmerking voor een urgentie voor een kamer op de studentencampus. Leerling
heeft meervoudige problematiek: schulden, huiselijk geweld binnen gezin zowel psychisch
als lichamelijk geweld, huisvesting en problemen op school omdat leerling zich niet kan
concentreren op haar opleiding door haar problemen. Leerling heeft een relatie met een
Marokkaanse vriend en dit wordt door ouders niet geaccepteerd. Moeder werd vroeger ook
mishandeld door haar man en moeder en kinderen verbleven daardoor regelmatig in Blijf van
mijn lijf huizen door het hele land. In verband met veiligheid van leerling is politie
ingeschakeld en dan specifiek een agent die gespecialiseerd is in eergerelateerd geweld. Als
Jeugd Maatschappelijk werker heb ik contact opgenomen met politie. Studie loopbaan
begeleider en opleidingsmanager van school, huisarts en Jeugd Riagg om hulpverlening op
elkaar af te stemmen en te stroomlijnen. Als Jeugd maatschappelijk werker werk ik
outreachend. Ik heb leerling doorverwezen naar de Jeugd Riagg voor therapie i.v.m. het
psychische en lichamelijk geweld voor verwerking hiervan. Daarnaast heb ik leerling
begeleid in haar andere hulpvragen door doelgericht te werken. Ik heb leerling begeleid bij
het zelfstandig wonen; wat komt er kijken bij het voeren van een hulshouding zowel
financieel als praktisch. Ik heb leerling begeleid bij het omgaan met geld en het zoeken van
een baan. Tevens heb ik leerling begeleid bij het psychosociale gedeelte zodat leerling haar
emoties en verhaal kwijt kan en dat de verwerking op gang komt. Zo worden de spanningen
voor de leerling weer hanteerbaar en krijgt ze zelfvertrouwen en een realistische kijk op
mogelijkheden en beperkingen in haar situatie. De kracht van een Jeugd Maatschappelijk
Werker is het ontrafelen van alle problemen en dit samen met de leerling op orde brengen
en haar in haar krachten zetten naast de heftige problematiek van huiselijk geweld. En dit
alles op een laagdrempelige manier.

8. Kinderwerk (O -12 jaar)
Doelstelling: Het Kinderwerk richt zich op activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar, met als
doel de talentontwikkeling van deze kinderen te stimuleren.
Organiseren van Kinderwerk in wijken en kernen en aanbod voor de Brede

Schooi
Soort
activiteit

Frequentie

Kinderkookclub

g
bijeenkomsten

Buitenschoolse
activiteiten
-The Voice of
Kids
Talentenjacht

Samenbuurten

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

9

8 t/m 12 jr.

8
bijeenkomsten
van 11/2 uur
plus 2
optredens op
wijkfeest GvV
en buurthuis

17

Groep 5, 6 en 7

wekelijks

14 kinderen en
Ouders, meestal
alleen de

Alle bewoners van GvV. Is
intergenerationele
ontmoeting, activiteit.

Kookcursus gebaseerd op
lekker maar bewust koken
i.s.m. diëtiste van Amstelring
en bezoek aan biologische
zorgboerderij. Kinderen
woonachtig In GvV afkomstig
van verschillende scholen
Talentontwikkeling, Kinderen
van verschillende scholen uit
GvV leren zingen, dansen,
presenteren voor publiek.
Kennismaking kinderen in de
wijk GvV, Niet alleen
kinderen van de school de
Wegwijzer,
Intergenerationele activiteit
die deelnemers van
verschillende leeftijden en

24

moeder

ledereen uit de wijk, van alle
leeftijden is welkom

Voorbereiding
Musical de
Lien King

2x

Kinderen

Musical de
Lion King

6x

Kinderen uit GvV 6-12 jr.

hun ouders/verzorgers de
gelegenheid biedt elkaar te
ontmoeten. Activiteit vindt
plaats in de Nieuwe Silo in
GvV en is bedoeld voor alle
deelnemers uit gebied Oost.
Bevorderen sociale
competenties op het gebied
van samenwerking,
Talentontwikkeling
Ontmoeting staat centraal.
Creativiteit is het middel.
Mensen uit de buurt
(kinderen en volwassenen)
ontmoeten elkaar, raken met
elkaar in gesprek, leren
elkaar kennen. Op deze
manier wordt de
betrokkenheid bij elkaar en
bij de wijk vergroot,
-Kinderen maken kennis met
div, materialen,
-leren nieuwe knutselvaardigheden
- ontwikkeling fijne motoriek
-ontmoeting voor
wijkbewoners en
gelijkgestemden
-uitwisseling ervaringen
tussen ouders/vrijwilligers
Een musical

-verbetering zelfvertrouwen
-ontmoeting
-zang-Aoneeltechnieken
-samenwerken

Organisatie Ouder- en kindinloop
Soort
Frequentie Gemiddelde
activiteit
opkomst

Doelgroep

Resultaat

Ouder en
Kind inloop

0-4 jr en hun ouders/
verzorgers uit de wijk GvV

Kinderen spelen in veilige
omgeving. Ontmoeting voor
wijkbewoners en
gelijkgestemden. Uitwisseling
ervaringen tussen ouders/
vrijwilligers m.b.t. diverse
opvoedingsthema's.
Opvoedondersteuning voor
ouders.

25x per jaar

5 kinderen en
hun ouders

Gebiedsgerichte activiteiten en projecten
Soort
Frequentie
Gemiddelde
Doelgroep
activiteit
opkomst
Boetseren
Pax

8
bijeenkomsten

14 kinderen

Groep 5, 6, 7 en 8

Buitenspeeldag

lx

150

0-12 jr.

Resultaat
Kinderen leren d,m,v.
boetseren contact te leggen
met andere kinderen. De wijk
Pax heeft kennis gemaakt
met MeerWaarde. Tot nu toe
werden hier weinig
activiteiten gedaan vanuit het
kinderwerk. Alle inzet was
m.n. in GvV.
Kinderen spelen weer buiten.
Nemen deel aan
verschillende activiteiten.
Leren samen spelen,

25

Fun Day Pax

lx

150-200
kinderen

Kinderen en ouders van 0 tot
lOOjr.

Fun Day
Fanny
Blankers Koen
Hal
Herfstvakantie

lx

100+

Kinderen 4-12 jr

ontmoeten van andere
kinderen.
De Fun Day is bedoeld als
toeleiding naar andere
activiteiten van het kinder- en
tienerwerk van MeerWaarde.
Ontmoeting:
Kinderen, tieners en ouders
uit de wijk maken kennis met
elkaar en met MeerWaarde.
Bevorderen samenwerking
verschillende vakgebieden uit
Hoofddorp-Oost.
Persoonlijk contact:
Vrijwilligers werven en
bekendheid geven aan
activiteiten van MeerWaarde
laagdrempelige vakantieactiviteit
ontmoeting
spelen
samenwerking
zichtbaarheid MeerWaarde In
de wijk. Tijdens deze activiteit
kwamen er veel kinderen uit
de hele Haarlemmermeer. In
het vervolg zullen de Fun
Day's dan ook in de vakantie
plaats vinden, omdat er dan
kinderen op af komen die niet
met hun ouders op vakantie
zijn.

Deelname netwerkoverleg Brede School
Soort
activiteit

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

Werkgroep
Brede School

6 x per jaar

Netwerkpartners van de
Brede School die betrokken
zijn bij de uitvoering

Het jaar- en visieplan
gezamenlijk volgen,
afstemmen en nieuwe input
inbrengen.
Afstemming en informatie
uitwisseling
Visieontwikkeling,
samenwerking evalueren,
bekijken of doelstellingen
worden behaald.
Kennisneming van stand van
zaken rondom BS GvV.
Trekkersrol goed kunnen
vervullen. Contact directeur
en leerlingbegeleider de
Wegwijzer

Stuurgroep
Brede School
(door GTL)

5 x per jaar

7

Netwerkpartners van de
Brede School

Overleg SBSH
i.v.m.
werkgroep
Naschoolse act.
BS GvV

l x per jaar

6

Netwerkpartners van de
Brede School

Deelname (netwerk)overleg diverse organisaties door Kinderwerker
Soort
activiteit

Frequentie

Werkgroep
naschoolse
activiteiten

3x

Wijkoverleg

8x per jaar

Gemiddelde
opkomst
4

6 partners

Doelgroep

Resultaat

Vertegenwoordiging school,
KDV, MeerWaarde, SBSH

Samenwerking
-zelfde werkwijze
-bewaking kwaliteit
-afstemming nieuw
programma
Gezamenlijke flyer voor gebied
ontwikkelen.

Partnerorganisaties verbonden
aan de wijk Graan Voor Visch

Ondersteuning van vrijwilligers (stimuleren en activeren)
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Soort activiteit

Resultaat

Ouder Kind Inloop

4 vrijwilligers bij de OKI worden ondersteund.
3 vrijwilligers komen via het ROC die taaiondersteuning zoeken en
hiermee kunnen oefenen op een laagdrempelige manier met kinderen en
hun ouders. De ondersteuning vind plaats vanuit de kinderwerker.

Coördinatie Podium KrisKras
Podium Kris Kras wordt georganiseerd door een kinderwerker uit dit gebied. Vandaar dat de
cijfers hiervan zijn opgenomen in dit gedeelte van het jaarverslag.
Kris Kras blijft een goedlopend programma. De vraag blijft echter wel of we dit in de
toekomst apart aan moeten bieden. Wanneer je meer gebiedsgericht en vraaggericht wil
gaan werken dan zal er per gebied en met de samenwerkingspartners meer gekeken
moeten worden of dit wel of niet aangeboden kan worden.

Kinderwerk als medetrainer bij Groepsmaatschappelijk Werk
Het Kinderwerk van MeerWaarde draait tevens mee in het cursusaanbod. De cursussen met
name gericht op kinderen; Sociale Vaardigheidstraining en de cursus kinderen van
gescheiden ouders. Doordat een Kinderwerker goed aansluit bij de belevingswereld van een
kind is dit samen met een maatschappelijk werker een goed werkende combinatie
De meerwaarde hiervan zit hier echter niet in het gebiedsgerichte werken. Aangezien de
aanmeldingen van kinderen uit de hele Haarlemmermeer zijn. Op dit moment zijn we nog
aan het onderzoeken of het mogelijk is om in een wijk een cursus aan te bieden. Dit ligt
namelijk gevoelig. Kinderen willen van of voor elkaar niet altijd weten dat zij een bepaalde
cursus nodig hebben. In wijken waar verschillende scholen zijn (bijvoorbeeld Bornholm) kan
dit een keer uitgeprobeerd worden.

9. Tienerwerk (12 - 16 jaar) en Jongerenwerk (16-23 jaar)
Doelstelling: Het bereiken van die tieners en jongeren in hun vrije tijd, die in de regel niet
door het reguliere aanbod (verenigingen, vrijwilligerswerk en commercieel aanbod) bereikt
worden.
Motiveren en activeren van tieners en jongeren die niet bereikt worden via het
reguliere aanbod
Soort activiteit
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Resultaat
opkomst
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Ambulant werken
GvV/Pax/Centrum

14x

15 jongeren
(m.n.15+)

14 t/m 24 jaar

Netwerkoverleg met
gemeente en politie

6x

n.v.t.

Overlastgevende
jeugd in
Centrum

Overlast
terugdringen bij
Hotspot
Centrum

21x

11 t/m 25 jaar
Tieners en
jongeren

4x

Tieners,
bezoekers van de
Bibliotheek
Hoofddorp,
medewerkers en
vestigingmanager van de
Bibliotheek
Hoofddorp

Wijken:
Centrum,
Wandelbos,
Verzetsheldenwijk,
Beukenhorst West.

Overlast
terugdringen bij
Bibliotheek in
Hoofddorp Centrum

Jongeren ontmoeten. Groep in kaart
brengen. Vertrouwensband vergroten.
Jongeren toeleiden naar het wijkgebouw
of naar activiteiten. Behoeften peilen.
Overlast verminderen.
Jongerenparticipatie. Vergroten van de
veiligheid bij buurtbewoners. Toename
van tolerantie (buurtbewoners/jongeren
en jongeren/buurtbewoners).
Jongeren ondersteunen (problemen) en
wellicht doorverwijzen. Zelfredzaamheid
van de jongeren verbeterd. Netwerksamenwerking verbeterd (politie,
ambtenaren, Jeugdhulpverlener,
organisaties in de buurt).
De buurtbewoners weten nu waar ze
terecht kunnen met vragen. Voelen zich
gehoord.
Afstemmen en informeren over plan van
aanpak m.b.t. hotspots en
overlastgevende plekken
In samenwerking met gemeente, politie
en beveiligingsbedrijf is de overlast
teruggedrongen. Jongeren gaan naar
jongerencentra en/of nemen deel aan
activiteiten (zoals de voetbaltoernooien).
Het blijft wel een aandachtsgebied.
Buurtbewoners voelen zich serieus
genomen, voelen en ervaren een
veiliger leefomgeving. Er heeft
netwerksamenwerking (gemeente
Haarlemmermeer, politie, straatcoaches,
Halt, Mobiel Team, jongerenwerk en
maatschappelijk werk MeerWaarde)
plaats gevonden. Er zijn geen groepen in
kaart gebracht, maar er is wel inzicht
over de aanwezigheid hiervan. Het is
bekend wie de jongeren zijn en er zijn
contactgegevens uitgewisseld,
Er is contact gelegd met tieners /
bezoekers van Bibliotheek Hoofddorp en
met medewerkers van de Bibliotheek
Hoofddorp,
Er was een duidelijke afname van
overlast.
Medewerkers hebben de nodige tips en
ideeën met medewerkers van
MeerWaarde uitgewisseld over hoe te
handen (om escalaties te voorkomen).
Er heeft netwerksamenwerking
(gemeente Haarlemmermeer, politie,
straatcoaches. Halt, Mobiel Team,
jongerenwerk en maatschappelijk werk
MeerWaarde) plaats gevonden.
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Overlast
terugdringen in Pax:
Winkelcentrum en
Kellogstraat

4x

Tieners en
jongeren van 10
t/m 25 jaar
Omwonenden
Volwassenen

Overlast
terugdringen bij
Vischveld in Graan
voor Visch

5x

11 t/m 25 jaar
Tieners en
jongeren
Omwonenden
Volwassenen
Graan voor Visch
14501-14509

Sinds de
herinrichting van het
sportveld, wordt er
veel gebruik van
gemaakt. Dit brengt
ook overlast met
zich mee.
Omwonenden
hebben geklaagd
over geluidsoverlast
en zwerfvuil.

Vraaggerichte activiteiten in jongerencentra
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Soort
activiteit
opkomst
Inloop tieners/
jongeren

2x p.m.

10

16 t/m 23 jr.

Tienerinloop
(chillmiddag)

29x

12 jongens

Tieners 10, 11,
12 en 13-jarigen

Tienerdisco
(Pax, de
Boerderij en de
Nieuwe Silo)

4x

Er is contact gelegd met tieners in de
wijk Pax
De plekken waar de jeugd rond hangt
zijn in kaart gebracht.
Probleemsignalering heeft plaats
gevonden en er is een plan van aanpak
gemaakt wat in 2013 verder wordt
uitgevoerd.
Er was een afname van overlast en
vervuiling. Er zijn deelnemers gevonden
voor Ajax Campus. Dit is een project
voor jongeren in samenwerking met
Axios wat in 2013 zal plaats vinden.
Er heeft netwerksamenwerking
(gemeente Haarlemmermeer, politie,
straatcoaches. Mobiel Team,
jongerenwerk en maatschappelijk werk
MeerWaarde) plaatsgevonden.
Zie andere overlastlocaties.
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Tieners uit
Hoofddorp Oost
10, 11 en 12
jarigen
(groep 7 en 8).

Resultaat
Overlast verminderen. Sociale vaardigheden
aanleren, ontmoeting, ontspanning, recreatie.
Problemen signaleren.
De tienerinloop in De Nieuwe Silo is nog steeds
een goedlopende activiteit.
Vanaf begin 2012 komen er veel tieners naar de
inloop. Sommige van hen (groep van 6) zorgen
voor overlast bij het nieuwe cultuurgebouw, in
het centrum van Hoofddorp.
Hier wordt met de jongeren over gesproken en
gezocht naar alternatieven.
Tieners leren kennen, behoefte peilen, tieners
weten MeerWaarde te vinden, kunnen uiting
geven aan hun vrijetijdsbestedingspatroon,
ontmoeting, ontspanning, ontplooiing, nieuwe
vriendschappen ontstaan en overlast
verminderen/tegengaan zijn resultaten.
Op 7 december is er een disco voor alle
kinderen uit de groepen 7 en 8 in Hoofddorp
Oost georganiseerd.
Er is gekozen om alleen in de wijk Pax te
flyeren op de basisscholen, omdat de disco
georganiseerd wordt in De Boerderij. Als je op
alle basisscholen in Hoofddorp-Oost de flyer
zou uitdelen, dan komen er te veel kinderen (er
mogen maar 100 kinderen In de discoruimte in
De Boerderij).
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Tijdens disco's ontmoeten tieners elkaar, leren
zij de tienerwerkers kennen, geven ze zich
sneller op voor workshops, vriendschappen
ontstaan, tieners kunnen inrichting geven aan
hun vrije tijd.
Op elke disco worden de bezoekers
geïnformeerd over het aanbod van
MeerWaarde. Zo zijn er in het verleden flyers
voor de Fun Day uitgedeeld en is de Graan voor
Visch folder gepromoot.

Meidenmiddag

2x

Meidenmiddag
voorbereiding

lx

Meiden van 15
t/m 23 jr.

Tieners
13 t/m 16 jaar

n.v.t.

Er helpen 3 vrijwilligers mee tijdens de disco.
Tieners en jongeren leren kennen, behoefte
peilen, ontplooiing, sociale vaardigheden
aanleren, zelfvertrouwen vergroten,
ontmoeting, ontspanning, recreatie,
bekendheid met MeerWaarde vergroten.
Twee maatschappelijke stagiaires hebben
aangegeven dat zij graag een meidenmiddag
willen organiseren
In het begin van 2012 is er een aantal keren
een meidenmiddag georganiseerd dat qua
deelnemers aantal erg terugliep.
Door met twee meiden, die in dezelfde
leeftijdscategorie vallen als de potentiële
bezoeksters, de middagen te organiseren,
zullen de meiden misschien eerder een bezoek
brengen aan de meidenmiddag. Zij staan
dichterbij de doelgroep en kunnen Ideeën
inbrengen en echt mee helpen met de
voorbereidingen en de uitvoering.
Er is besloten om de 'eerste' meidenmiddag
In januari 2013 te organiseren, samen met de
twee maatschappelijke stagiaires.

Organiseren van bijzondere activiteiten
Soort activiteit
Frequentie
Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat
Een rustige nieuwjaarsviering
organiseren.
Afname van (jeugd)overlast.
Jongerenparticipatie.
Vergroten van de veiligheid(sgevoel) van
inwoners uit Graan voor Visch..
Toename van tolerantie
(buurtbewoners/jongeren en
jongeren/buurtbewoners).
Jongeren ondersteunen, problemen
signaleren en bespreekbaar maken.
Samenwerking MeerWaarde en
Marhaba.
Het onderwerp 'opvoeding' onder de
aandacht brengen.
Samenwerking tussen Spirit, Centrum
Jeugd en Gezin, Stichting Mee,
Gemeentelijke Gezondheidsdienst,
jongerenwerk, opbouwwerk van
MeerWaarde.
Ontmoeting (vergroten van het sociale
netwerk, vriendschappen ontstaan).
Een draai vinden in de maatschappij.
Sociale vaardigheden aanleren.
Nederlands leren praten. Tegengaan van
verveling, en isolement.
Leerzame, gezellige invulling van de vrije
tijd.
Ervaringen kunnen uitgewisseld worden
(dialogen ontstaan tussen 'lotgenoten').

lx
Jaarlijks
terugkerend
op 31
december

50 tieners en
jongeren en 50
volwassenen
(omwonenden)

10 t/m 24 jaar
Tieners
jongeren

Activiteit in het kader
van de Week van de
Opvoeding.

8x

50

Ouders van
schoolgaande
kinderen

Inloopavond
vluchtelingen

4x

20

Eind Goed al Goed
(eindejaarviering)
Elk jaar wordt Oud &
Nieuw
georganiseerd
Door MeerWaarde
i.s.m. Stichting
Marhaba.

18 tot en met

30 jaar

30

Het organiseren van
gerichte themaavonden en
voorlichting voor
ouders.

6x

Traject voor
allochtone ouders

bijeenkomsten

Hulpverleningstraject

Doorlopend

Ambulant

20

Ouders van
schoolgaande
kinderen
Volwassenen

40

35-70 jaar

12-19 jaar

35

Traject aanpak
jeugdoverlast

Doorlopend

Scholenbezoeken

4x

12 t/m 23 jaar

10-13 jaar

n.v.t.

Tieners van 10

De kwetsbare groep vluchteling maakt
kennis met MeerWaarde.
De behoefte aan informatie van ouders
is geïnventariseerd en er is gehoor aan
gegeven.
Ouders ontmoeten elkaar en gaan met
elkaar in gesprek over onderwerpen die
zij interessant vinden. Er ontstaan
dialogen.
Ouders ontvangen informatie over
onderwerpen die van belang zijn / die
een rol spelen in het puberbestaan van
hun zoon(s) en/of dochter(s) (Citotoets,
spijbelen, het Nederlandse
onderwijssysteem, communicatie
tussen ouder en kind, social media
enzovoort).
Ouders zijn zich na de thema-avonden
meer bewust over hun rol in verhouding
met die van de school (verwachtingen).
De informatie die tijdens de themaavonden gegeven wordt, wordt
doorgegeven aan anderen (echtgenoten,
echtgenotes, familie, vrienden, buren
enzovoort).
Taboes bespreekbaar maken
(bijvoorbeeld: hoe ga je ermee om als
jouw dochter pikante foto's op
Facebook plaatst?)
Door samen te werken met
gastsprekers/deskundigen komt
netwerksamenwerking tot stand.
Dit is een serie van 5 bijeenkomsten
voor allochtone ouders, m.n. vaders met
kinderen in de leeftijd van 10 t/m 20 jaar.
Onderwerpen hebben direct of indirect
met school te maken. Het doel was om
de betrokkenheid van doelgroep bij de
school waar hun kinderen zitten te
vergroten
Dankzij de bemiddeling van de
jongerenwerker en de collega AJHV'er
in het gebied zijn er 5 tieners met veel
(gezins)problematiek naar het
hulpverleningstraject toegeleid en
aangemeld. Een bemiddelingstraject is
opgestart voor 1 tiener i,v,m, problemen
rond zijn school en stage. Andere tieners
die zijn aangemerkt als aandacht
behoevend worden gevolgd. Hierbij is
contact gelegd met ouders van deze
tieners.
In het gebied zijn er 5 structurele hangplekken en met enige regelmaat worden
andere locaties als 'tijdelijke' hangplek
gebruikt, 1 patatzaak achter de Aldi in
GvV, 2.Het portiek van de 16.000 flat,
3.groepje rond het kunstgrasveldje bij de
wijk 14.000, 4.Rondom het
winkelcentrum In Pax 5.JOP in Pax.
In de centrale bibliotheek van Hoofddorp
zorgt een groepje tieners voor de nodige
overlast. Omdat de meeste tieners
bekend zijn bij de jongerenwerkers van
het gebied is er i.s.m. de bibliotheek een
traject opgestart wat tot doel heeft de
overlast te verminderen. Dit heeft tot
positieve resultaten geleid en resulteert
in een duidelijke afname van de overlast.
Kennismaken met participanten die zijn
gevestigd in het gebied Hoofddorp Oost
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t/m 13 jaar

(7,8,13 en 14 maart
2012)

Organiseren gebiedsgerichte activiteiten
Soort activiteit Frequentie Gemiddelde Doelgroep
opkomst

(sociale kaart), aanbod samengesteld
door tienerwerker en jongerenwerker
onder de aandacht te brengen.

Resultaat

Voorbereiding
activiteiten najaar
2012.
Activiteitenfolder
Hoofddorp-Oost
najaar 2012
vormgeven,
verspreiden

2x per jaar
een folder

5 partners

Tieners 10 tot
en met 13
jarigen

De activiteitenfolder Graan voor Visch 2012
is de eerste activiteitenfolder die huis aan
huis verspreid is in de wijk. Qua tiener- en
jongeren activiteiten is gebleken dat er voor
elke activiteit te weinig deelnemers zich
hebben opgegeven om de activiteit door te
laten gaan.

Zaalvoetbal
toernooi

1 x

10 tieners (1
team)
72 jongeren
(9 teams)
35
toeschouwers
(tieners en
jongeren)

Tieners en
jongeren 14 t/m
22 jaar

Elk zaalvoetbaltoernooi dat in 2012
georganiseerd is, is erg druk bezocht wat
jongeren betreft (15+).
Er schrijven zich te weinig tieners in om een
echt toernooi te realiseren van teams van 12tot en met 14-jarigen (gemiddeld 3).
Gemiddeld schrijven 10 teams bestaande uit
15+ zich in.

Zaalvoetbal op
donderdagavond
in Centrum en
Pax

3x

Totaal: 117
6 tieners
9 jongeren

Tieners en
jongeren van 12
t/m 23 jaar

Nieuwe groepen jongeren leren kennen.
Recreatie, ontmoeting & ontspanning
aanbieden.
Netwerk jongerenwerker uitbreiden.
Beweging stimuleren.
Problemen signaleren.
De behoefte vanuit de tieners en jongeren, in
met name de wijk Graan voor Visch, voor
voetbalactiviteiten is groot. Het aanbod is dat
soms ook. In de zomer voetballen deze
jongens op eigen initiatief op de diverse
velden in de wijk. In de winterperiode
organiseren zowel Sportservice
Haarlemmermeer als MeerWaarde
verschillende activiteiten in het gebied.
Vanuit Sportservice op zondag 2 uur in de
sporthal en op dinsdag een uur in de
gymzaal. Om die reden organiseert
MeerWaarde lx per maand een dubbele
activiteit voor 2 doelgroepen: 1,5 uur voor 12
t/m 15 jaar en 2 uur voor 16+. Hieruit
voortvloeiend zijn de zaalvoetbaltoernooien
gekomen wat een zeer succesvolle
samenwerking tussen beide organisaties is.
De laatste maanden van het jaar werden er
naast jongeren uit Graan voor Visch ook
enkele jongeren uit Pax bereikt.
De rol van sportservice is het begeleiden van
de activiteit en de rol van MeerWaarde is
hierin het aanspreken van de jongeren. Door
deze duidelijke taakverdeling is het helder bij
de jongeren bij wie ze voor wat terecht
kunnen.

Fun Day
Nationale
Buitenspeeldag

3x

175

Kinderen,
tieners en
volwassenen
van 6 t/m 100
jaar

Kinderen, tieners en ouders uit de wijk
hebben kennis met elkaar gemaakt en zijn
gestimuleerd en aangezet tot bewegen. De
onderlinge samenwerking tussen
verschillende vakgebieden uit HoofddorpOost en de samenwerking met
ketenpartners (Sportservice
Haarlemmermeer, SKH en politie is

Wijkbewoners
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Kinderen/
tieners in de
leeftijd van 8
t/m 14 jaar.
Jongeren 15+.

Toolenburgseplas
Drop - out

Buurtnetwerk
Hoofddorp Oost

lx

4

Wijkfeest
Hoofddorp Oost

lx

200 bezoekers
20 tieners/
jongeren

Ketenpartners
die de
doelgroep 8-12
jarigen
bedienen
Wijkbewoners
Hoofddorp Oost

bevorderd.
Er zijn vrijwilligers geworven voor diverse
activiteiten en er zijn potentiële cliënten
gesignaleerd.
In juni vond een Fun Day plaats
gecombineerd met de Nationale
Buitenspeeldag op straat voor De Nieuwe
Silo. Die dag stond in het teken van
buitenspeelonderdelen waardoor buiten
spelen gestimuleerd werd en er aandacht
werd gegeven aan deze landelijke dag ter
stimulatie van bewegen en buiten spelen.
Er is contact gelegd met (nieuwe) jongeren/
potentiële vrijwilligers.
Jongeren zijn aangesproken op middelen
gebruik (alcohol & drugs).
Er is gewerkt aan de naamsbekendheid van
MeerWaarde en haar jongerenwerk, door bij
de Toolenburgseplas activiteiten te
organiseren, contact te leggen en
promotiemateriaal te gebruiken.
Overlast rondom de plas teruggedrongen.
Mogelijkheden voor afstemming en
samenwerking in kaart gebracht.

Tijdens het wijkfeest zijn inwoners van GvV
geïnformeerd over het aanbod van
MeerWaarde. Er is contact gelegd met
wijkbewoners, gemeentemedewerkers en
organisaties gevestigd in de wijk.

Flexibele inzet
Soort
activiteit

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

Opening Studio
5 in Floriande
Toolenburgse Plas

lx

4 t/m 100
jaar
12 t/m 18
jaar tieners
en jongeren

Buurtbewoners kennis laten maken met het
nieuwe accommodatie Studio 5.

14x

200-250
bezoekers
0 t/m 60
Variërend per
keer.

Inloopavond De
Nooduitgang
(Lisserbroek)

lx

7 bezoekers

15 t/m 20
jaar
Jongeren

KIKA Fun Day
(Zwanenburg)

lx

120
bezoekers

4 t/m 100
jaar

Alle activiteiten staan in het kader van ontmoeting.
sport en talentontwikkeling in de vrije tijd en
overlastvermindering.
De leefbaarheid van de wijk wordt vergroot
(ontmoeting / recreatie / participatie).
Jeugd geeft zelf invulling aan hun eigen vrije tijd.
Het tiener -en jongerenwerk zichtbaar maken voor
de buurt, gemeente en organisaties.
Samenwerking in het tiener en jongerenwerk is
versterkt
Overlast verminderen
Sociale vaardigheden aanleren, ontmoeting,
ontspanning, recreatie, meer kennis van het
aanbod van MeerWaarde.
Problemen signaleren.
Ophalen van geld ten bate van KIKA.
Jongeren leren zich voor de maatschappij in te
zetten.

Deze activiteiten zijn o.a. uitgevoerd door medewerkers van Team-Oost in andere gebieden.
Openstelling iongerencentrum De Nieuwe Silo (2 uur per activiteit)
Januari
Februari

6
8

37
48

0
0

19
48
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Maart
April
Mei
Juni

Juli (dicht)
Augustus (dicht)
September
Oktober
November
December

8
8
8
0
0
0
8
10
8
6
70

43
46
29
25
0
0
44
61
52
30
379

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2

43
46
29
25
0
0
44
63
52
30
399

399

Er is het afgelopen jaarr voor twee verschillende doelgroepen inloop gedraaid in de Nieuwe
Silo. De eerste doelgroep is van 12 t/m 15 jaar en de tweede doelgroep is van 16 t/m 23 jaar
(deze is één keer per maand). De groep 16 t/m 23 jaar is echter 2 keer gestopt. Jongeren
kwamen eigenlijk alleen om rottigheid uit te halen. Reden met scooters naar binnen etc.
Deze doelgroep bereik je het beste door gerichte activiteiten aan te bieden. Als voorbeeld
dus de voetbaltoernooien. Op de wekelijkse inloop komen op dit moment alleen jongens op
af. Voor de meisjes is er een inloop georganiseerd met thema (high tea). Dit is in overleg
met de meisjes gedaan. Echter op het moment dat het daar was, kwam er niemand. De
reguliere inloop is voor deze doelgroep (allochtone) meisjes niet interessant. Ze vinden het
niet leuk om samen met de jongens spelletjes te doen. In 2013 zal hier meer aandacht naar
uitgaan.

10.

Mobiel Team

Doelstelling: Het Mobiel Team wordt in opdracht van de Regiegroep Jeugd- en Veiligheid
ingezet op zgn. hotspots binnen de gemeente.
Centrum & Wandelbos
In het 2 half jaar zijn Centrum & Wandelbos toegevoegd aan de lijst met hotspots,
voornamelijk vanuit preventief oogpunt. In het verleden zijn wel overlastmeldingen geweest
omtrent een aantal plekken op beide locaties. In de beginfase is vooral een inventarisatie
gemaakt om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie. Hierbij zijn meldingen
meegenomen, gesprekken binnen het netwerk voornamelijk met de gebiedsmanager van de
Gemeente, maar ook buurtbewoners en melders zijn benaderd. Tevens zijn rondes gemaakt
door het Mobiel Team. Daarbij is ook contact gelegd met Security4AII die ook
werkzaamheden verrichten in het Centrum t.a.v. jeugdoverlast.
In het Wandelbos is de overlast voornamelijk gebaseerd op de vernielingen die incidenteel
worden aangericht, hiervan zijn gebruikers van het Wandelbos de dupe. Tevens wordt er
door medewerkers van de kinderboerderij gemeld dat zij hinder ervaren van jongeren en na
het weekend veel zwerfafval vinden, tevens zouden dieren worden lastiggevallen.
In het Centrum wordt er voornamelijk overlast ervaren in de parkeergarage van Duycker,
achter de AH en op het Burgemeester van Standplein.
e

N.a.v. alle inventarisaties en rondes, blijkt dat er geen vaste groepen aan te wijzen zijn die
hangen op één van beide locaties. Daarnaast blijkt de overlast zich voornamelijk te
groeperen in het weekend rondom de nachtelijke uren. Dit alles maakt het voor het Mobiel
Team lastig hier adequaat in te zetten. De pedagogische functie die verricht wordt t.o.v.
vaste groepen, kijkend naar individuen, problematieken, vrijetijdsbesteding etc. is hierin niet
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mogelijk. Winst die behaald is, is dat het contact van het Mobiel Team van MeerWaarde met
het regulier werk van MeerWaarde duidelijk verbeterd is en het ambulant steeds meer
ingebed is binnen het reguliere werk. Tevens is er contact gelegd met de betrokken partijen
in de gebieden, wat een preventieve werking heeft.
Mobiel Team heeft geadviseerd Centrum & Wandelbos af te schalen als hotspot.
Verzetsheldenwijk & Beukenhorst West
In het 2 half jaar zijn Verzetsheldenwijk & Beukenhorst West toegevoegd aan de lijst met
hotspots, voornamelijk vanuit preventief oogpunt. In het verleden zijn wel overlastmeldingen
geweest omtrent een aantal plekken op beide locaties.
In de beginfase is vooral een inventarisatie gemaakt om een duidelijk beeld te krijgen van de
huidige situatie. Hierbij zijn meldingen meegenomen, gesprekken binnen het netwerk met
voornamelijk de gebiedsmanager van de Gemeente, maar ook buurtbewoners en melders
zijn benaderd. Tevens zijn rondes gemaakt door het Mobiel Team.
In de Verzetsheldenwijk zijn meldingen vooral gebaseerd op de overlast die mensen ervaren
van jongeren die in de portieken hangen/hingen van de appartementencomplexen en de
jongeren die overlast veroorzaken achter de kerk, voornamelijk geluidsoverlast en het
vervuilen van de plek. In Beukenhorst West zijn meldingen geweest van vernielingen aan
voornamelijk parkeergarages. N.a.v. alles inventarisaties en rondes, blijkt dat er geen vaste
groepen aan te wijzen zijn die hangen op één van beide locaties. De Verzetsheldenwijk is
een vaak een verzamelplek voor jongeren die vanuit daar zich verplaatsen naar andere
locaties in de Haarlemmermeer ofwel uitgaansgelegenheden. Tevens is het de doorstroom
vanuit het Centrum naar wijken als Graan voor Visch. Daarnaast is het een 'blauwe zone
gebied', wat betekent dat je er niet hoeft te betalen om te parkeren, wat uiteraard de nodige
overlast met zich mee kan brengen (denk aan afval, geluid etc).
De incidenten in Beukenhorst West blijken ook alleen dat te zijn, ook hier staan geen vast
groepen. Dit alles maakt het voor het Mobiel Team lastig hier adequaat in te zetten. De
pedagogische functie die verricht wordt t.o.v. vaste groepen, kijkend naar individuen,
problematieken, vrijetijdsbesteding etc. is hierin niet mogelijk. Winst die wel behaald is voor
MeerWaarde is dat het contact met het reguliere werk duidelijk verbeterd is en het ambulant
steeds meer ingebed is binnen het reguliere werk. Tevens is het contact gelegd met de
betrokken partijen in de gebieden, wat een preventieve werking heeft.
e

Mobiel Team heeft geadviseerd Verzetsheldenwijk & Beukenhorst West af te schalen als
hotspot.
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Domein 3
Senioren, chronisch zieken en mensen
met een beperking
Het Sociaal cultureel werk omvat vele verschillende activiteiten die al jaren bestaan.
In elk gebied worden er veel activiteiten aangeboden om ouderen te activeren en te
stimuleren mee te doen. Dit jaar en begin volgend jaar zal er gekeken worden naar welke
activiteiten zelfstandig doorgang kunnen vinden zonder begeleiding van MeerWaarde.
De activiteiten door het jaar heen bereiken veel senioren; met name mensen die eerder
weinig tot niet meer buiten kwamen en/of deelnamen aan de maatschappij. Het gevaar van
activiteiten in eigen beheer geven is dat de organisatie niet vol gehouden wordt en dat
mensen weer thuis komen te zitten.
Een groot succes dit jaar was het project levensboeken. Hierdoor hebben mensen hun
levensverhaal in boekvorm gekregen. Deze activiteit is gesubsidieerd door het Oranje Fonds.
De samenwerking met andere disciplines o.a. ouderenadvies krijgt steeds meer gestalte.
Hierdoor wordt de herkenbaarheid van de ouderenadviseur groter in het gebied. Het naar
elkaar doorverwijzen van bewoners zodat er sneller en gerichter hulp kan worden geboden
werkt steeds beter.
In 2013 zal het ouderenadvies zich meer gaan richten op de allochtone ouderen. In
samenwerking met het sociaal cultureel werk ouderen zijn in 2012 de eerste contacten
gelegd met de allochtone organisaties Marhaba e.a.

1. Sociaal Cultureel Werk voor Senioren
Doelstelling: Het bevorderen van zelfredzaamheid en het bestrijden van het isolement.
Activiteitenaanbod
Vanuit MeerWaarde wordt op diverse manieren ondersteuning geboden. Een manier is
activiteiten met een cursorisch karakter. Hieronder vallen creatieve, educatieve en algemene
bewegingsactiviteiten (exclusief Meer Bewegen voor Ouderen). Het Cursorisch aanbod
staat onder leiding van een betaalde vakkracht.
Soort
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Resultaat
activiteit
opkomst
Boetseren

39x

13

55+

een ontspannen dagdeel samen delen en
beleven door je hobby uit te oefenen en kennis
te vergaren. Sociaal netwerk is onderhouden
en (dreigend) sociaal isolement of
eenzaamheid is voorkomen.
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Kennis is vergaard, zelfbewustzijn wordt
vergroot waardoor zelfredzaamheid wordt
bevorderd.
een ontspannen dagdeel samen delen en
beleven door je hobby uit te oefenen en kennis
te vergaren. Sociaal netwerk is onderhouden
en (dreigend) sociaal isolement of
eenzaamheid is voorkomen.
een ontspannen dagdeel samen delen en
beleven door je hobby uit te oefenen en kennis
te vergaren. Sociaal netwerk is onderhouden
en (dreigend) sociaal Isolement of
eenzaamheid Is voorkomen.
gezondheid en mobiliteit is bevorderd van
senioren en chronisch zieken waardoor men
langer zelfstandig kan blijven functioneren
d.m.v. aangepast sporten.

Frans

34x

9

55+

Aquarelleren

31x

10

55+

Schilderen
en tekenen

34x

8

55+

Yoga op maat 1

37x

12

23 en ouder

Yoga op maat 2

37x

12

23 en ouder

gezondheid en mobiliteit is bevorderd van
senioren en chronisch zieken waardoor men
langer zelfstandig kan blijven functioneren
d.m.v. aangepast sporten.

Yoga op maat 3

37 x

12

23 en ouder

gezondheid en mobiliteit is bevorderd van
senioren en chronisch zieken waardoor men
langer zelfstandig kan blijven functioneren
d.m.v. aangepast sporten.

Yoga op maat 4

12x

9

23 en ouder

Zang 50+ koor

37x

26

55+

Zhingeng
Qigong

34x

16

55+

Kennismakeken
met de
computer

12x

9

55+

Internet en email

11x

8

55 +

Koken voor
mannen

7x

6

55 +

gezondheid en mobiliteit is bevorderd van
senioren en chronisch zieken waardoor men
langer zelfstandig kan blijven functioneren
d.m.v. aangepast sporten.
een ontspannen dagdeel samen delen en
beleven door je hobby uit te oefenen. Sociaal
netwerk is onderhouden en (dreigend) sociaal
isolement of eenzaamheid is voorkomen.
gezondheid en mobiliteit bevorderen waardoor
men langer zelfstandig kan blijven
functioneren.
Computervaardigheden aangeleerd, die nodig
zijn om in gedigitaliseerde maatschappij
zelfredzaamheid te behouden
Wordt gedaan door docent met vaardigheden
In lesgeven aan senioren.
Computervaardigheden aangeleerd, die nodig
zijn om in gedigitaliseerde maatschappij
zelfredzaamheid te behouden
Wordt gedaan door docent met vaardigheden
In lesgeven aan senioren
Mannen leren (basis)koken en zijn daardoor
zelfredzaam bij afwezigheid, ziekte of
overlijden partner.

Activiteiten onder begeleiding per gebied
Hierbij gaat het om activiteiten voor ouderen die niet meer binnen het reguliere programma
passen, omdat hun fysieke of sociaal psychische conditie dat niet meer toelaat. Hieronder
valt bijvoorbeeld de Soos of de VODO (Voor ons Door ons). De uitvoering van deze
activiteiten wordt verricht door vrijwilligers, ondersteund door een agogische beroepskracht.
De deelnemers betalen een symbolische bijdrage.
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Soort activiteit

Frequentie

Doelgroep

Resultaat

Soos

Gemiddelde
opkomst

7x

Inloop

55+

Senioren
themabijeenkomsten
Freinet School

7 bijeenkomsten
( l x per 2 weken)

12

55+

groep Blinden en
slechtzienden

8x
l x per maand

8

55 jaar en ouder

Samenbuurten

l x per maand

3

Ouderen, zo
mogelijk met
familieleden, w.o.
ook (klein)kinderen.
Dit deel van
Samenbuurten is
wat anders:
samenbuurten als
kinderactiviteit op
woensdagmiddagen,
samen met (grootjouders /broers of
zussen/verzorgers.

Sociaal netwerk in de wijk is
vergroot en eenzaamheid
wordt voorkomen.
Sociaal netwerk in de wijk is
vergroot en eenzaamheid
wordt voorkomen. D.m.v.
themabespreking wordt
onderlinge relatie verdiept.
herkenning en uitwisseling
zorgen voor acceptatie
problemen en samenkomen,
maakt het sociaal netwerk
van kwetsbaren groter.
Samenbuurten met kinderen
loopt beter. Met
ouderen/volwassenen is het
bezoek zeer matig te
noemen; gemiddeld tegen de
3 volwassenen.

groep allochtone
vrouwen 45+
Samenwerking tussen
Steunpunt mantelzorg,
P team en
MeerWaarde

3 bijeenkomsten
( l x per maand)

14

45 jaar en ouder

Middels thema's rond ouder
worden, zoals dementie,
gezonde voeding,
gezondheid, WMO, kennis
overdragen aan jongere
ouderen en via hen aan
oudere ouderen.
SCW senioren: Bereik van
allochtone doelgroep via
intermediairs

Groepen met zelfbeheer
Activiteiten in zelfbeheer zijn bijvoorbeeld kaart-, sjoel- en biljartclubs. Vaak lang geleden
opgestart als initiatief vanuit het Ouderenwerk. Deze clubs draaien organisatorisch volledig
zelfstandig (meestal met een bestuur), al dan niet onder de vlag van een eigen
rechtspersoon.
Soort
activiteit

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

Leesgroep
Paraplu

6x (Ixl per 6
weken)

12

55+

Schrijfgroep

26x ( l x per 2
weken)

6

55+

Sjoelen

40 x

16

55+

Fietsgroep
de
Meertrappers

25x
(stoppen in
november)

8

55+

Kennis vergaren, zelfbewustzijn vergroten en
ervaringen delen d.m.v. samen boek lezen,
voorbereiden en bespreken.
D.m.v. eigen verhalen persoonlijke geschiedenis
delen en sociaal netwerk ontwikkelen.
Inzet als vrijwilliger bij andere Meerwaarde
activiteiten
In een laagdrempelige omgeving een
ontspannen middag het spel samen beleven,
sociaal netwerk onderhouden en (dreigend)
sociaal Isolement of eenzaamheid voorkomen.
Gezondheid en mobiliteit wordt bevorderd
waardoor men langer zelfstandig kan blijven
functioneren.
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Bewegingsactiviteiten
Onder leiding van een gediplomeerde vakkracht organiseert MeerWaarde op diverse locaties
MBVO-activiteiten.
Soort
activiteit

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

MBVO
Gymnastiek
vrijdag

34x

11

55+

een bijdrage te leveren aan het zo optimaal en
zelfstandig mogelijk functioneren van ouderen
d.m.v. bewegen. Belangrijk is het plezier en de
gezelligheid door de mogelijkheid tot ontmoeting
en contact.

MBVO
Gymnastiek
maandag

33x

18

55+

een bijdrage te leveren aan het zo optimaal en
zelfstandig mogelijk functioneren van ouderen
d.m.v. bewegen. Belangrijk is het plezier en de
gezelligheid door de mogelijkheid tot ontmoeting
en contact.

MBVO Sport
& spelinstuif
dinsdag

35x

29

55+

een bijdrage te leveren aan het zo optimaal en
zelfstandig mogelijk functioneren van ouderen
d.m.v. bewegen. Belangrijk is het plezier en de
gezelligheid door de mogelijkheid tot ontmoeting
en contact.

MBVO Sport
& spelinstuif
maandag

30x

12

55+

een bijdrage te leveren aan het zo optimaal en
zelfstandig mogelijk functioneren van ouderen
d.m.v. bewegen. Belangrijk is het plezier en de
gezelligheid door de mogelijkheid tot ontmoeting
en contact.

Huiskamergroepen en vervoersgroep
Soort
activiteit

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

HKG Boerderij

39 x

12

55+

Vergadering
vervoersgroep
voor gebied
Midden en Oost.
Vergadering
coördinator
Werving en
gesprekken
(vrijwillige)
vervoerders

lx
(1 maal per 3
maanden)

10

n.v.t.

In een laagdrempelig omgeving een
ontspannen middag samen delen en beleven
d.m.v. spellen en een praatje met elkaar.
Sociaal netwerk onderhouden en (dreigend)
sociaal isolement of eenzaamheid
voorkomen. Is ontstaan doordat men met
meer mobiel is of weinig tot geen netwerk
om zich heen heeft.
Uitwisselen ervaringen, bespreken
problemen, afspraken maken over bezetting.

Wijkfeest
Soort activiteit

Uitwisselen ervaringen, bespreken
problemen, afspraken maken over bezetting.

lx
4x

alle bewoners
boven 23 jaar
Hoofddorp

Nieuwe vervoerders voor huiskamergroepen
waardoor de groepen kunnen continueren

Frequentie

Doelgroep

Resultaat

Werkzaamheden

Wijkfeest Graan
voor Visch

lx

alle
leeftijden

•
•
•

Inrichting
Voorlichting
Uitvoering

Buitenspeeldag

lx

kinderen

M W bekend maken in
de wijk.
Nieuwe activiteiten
promoten.
M W bekend maken in

•

Inrichting
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de wijk.
Netwerken

Organisatie 55+-beurs en andere evenementen
Soort activiteit Frequentie Gemiddelde
Doelgroep
opkomst
50 uur

n.v.t.

55+

8,5 uur

1500+

55+

Brandpreventie

lx

8

55 +

Evaluatie 55+ beurs

lx

n.v.t.

Fun day
Hoofddorp-Oost
FBKhal

lx

50
geïnterviewden
en
belangstellenden
act.
MeerWaarde

alle partners van
Beurslgemeente,
Sportservice, Pier
K, Bibliotheek en
Meerwaarde)
alle bewoners

Voorbereiding 55+
beurs extern
Uitvoering 55+
beurs

Uitvoering
Samenwerking Sportservice

Resultaat

1500 aanwezige 55+ers hebben
kennis kunnen nemen van de
activiteiten van MW middels
voorlichting actieve deelname aan
workshop, enquêtes en
kledingruilbeurs.
Brandweervoorlichting voor senioren
maakt doelgroep attent op gevaren in
huis en hoe dit te voorkomen.
Nabespreking en knelpunten van
beurs 2012. Voorbeschouwing
invulling, deelnemers en resultaat van
beurs en/of vervangende activiteit in
2013.
Mensen kunnen spreken en enquête
kunnen laten invullen die MeerWaarde
niet bereikt.
Voorlichting kunnen geven over
activiteiten MeerWaarde.

Voorbereiding nieuwe activiteiten Hoofddorp oost
Soort activiteit Frequentie Gemiddelde Doelgroep
opkomst

Resultaat

Voorbereiding
Enquête Pax
samen met
opbouwwerker

2x

n.v.t.

bewoners Pax

Ontwikkeling pilot: flats Pax voor
bewonersonderzoek in 2013 door
vrijwilligers om behoeftepeiling te doen
onder de (deels) ouderen

Voorbereidend
gesprek Eetgroep
Graan voor Visch
in samenwerking
met P team en P
Punt

lx

n.v.t.

alle bewoners

Mensen uit wijk en daarbuiten tegen een
redelijke vergoeding iedere maand een
maaltijd aanbieden en vrijwilligers
werven. Vrijwillige koks komen ook uit
wijk of daarbuiten.
Doel is eenzaamheidsbestrijding en
activering.

Overstijgende activiteiten, dus door en voor de gehele Haarlemmermeer
Soort activiteit Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Resultaat
opkomst
Voorbereiding
Levensboeken
voortgang 2013

8x

Levensboeken
evaluatie en
verantwoording aan
Oranjefonds

2x

Tot eind
december: 13
vrijwilligers
13 vertellers en
4 "oude"
vrijwilligers

Vertellers: 65 plus
Schrijvers:
volwassenen vanaf
23 jaar

Voortzetting project levensboeken in januari 2013,
Werving van nieuwe vertellers en nieuwe schrijvers
voor start in 2013
PR,
Contacten vrijwilligers en vertellers.
Afrekening en evaluatie november project 2012 en
december 2012 herziening hiervan.
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Zomerprogramma
voorbereiding

Uitvoering zomerprogramma
maanden juli en
augustus

28x

Beursvloer

lx

Raad van 100

lx

Samen Doen
overleg en
deelnemers
bespreking,
opmaak krant,
begeleiding
vrijwilligers

4x

Netwerkoverleg
met
Mantelzorgsteunp
unt Amstelring en
P team

8x

Overleg GGD
over Platform
bewegen,
samenwerking
met Amstelring,
Sportservice,
GGD, Seniorenraad

lx

528
deelnemers

n.v.t.

30
advertenties

Volwassenen vanaf
23 jaar met of
zonder beperking

In de periode waarin de accommodaties gesloten zijn,
burgen en familie op vakantie, doelgroep gelegenheid
bieden via workshops, excursies, busreisjes, lezingen,
sociaal netwerk onderhouden en (dreigend) sociaal
isolement of eenzaamheid voorkomen.

55+

In de periode waarin de accommodaties gesloten zijn,
buren en familie op vakantie, doelgroep gelegenheid
bieden via workshops, excursies, busreisjes, lezingen,
sociaal netwerk onderhouden en (dreigend) sociaal
isolement of eenzaamheid voorkomen.
Matching tussen AM groep en SCW senioren over
maken van levensboeken.

alle profit en non
profit organisaties
in de H'meer
Maatschappelijk
middenveld en
vrijwilligers
organisaties
23 jaar en ouder

n.v.t.

Kennisbevordering, inspiratie en
netwerkontwikkeling.

(gratis) advertentieaanbod voor mensen die op zoek
zijn op gelijkwaardige basis iemand te vinden om iets
mee te ondernemen.
Vrijwilliger is intermediair.
Doel: activering en eenzaamheidsbestrijding.

Afstemming in samenwerking en gebruik kunnen
maken van elkaar kennis en netwerk.

Overleg met voorzitter platform GGD over nieuwe
invulling Sportplatform, samenvoeging met ander
platform, rol gemeente, frequentie,doel en inhoud
bijeenkomsten

Koken voor mannen: mannen leren basiskoken en worden
daardoor zelfredzaam bij wegvallen partner.

2. Ouderenadvies
Doelstelling: het actief ondersteunen van ouderen en mensen met een chronische ziekte of
beperking ter bevordering en hun mantelzorgers

41

Het Ouderenadvies is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor mensen van 55 jaar
en ouder, hun mantelzorgers en chronisch zieken en gehandicapten. Mensen uit de
doelgroep kunnen bij het Ouderenadvies terecht voor informatie en advies, hulp en
ondersteuning of langdurige begeleiding op het gebied van wonen, zorg, welzijn, vervoer en
financiën. Ouderen doen een terugkerend beroep op het Ouderenadvies.
Spreekuren
64 spreekuren (2 keer per week 3 uur)
De spreekuren van het Ouderenadvies lopen niet goed. Er zijn weinig tot geen mensen die
het spreekuur bezoeken. Het spreekuur in Hoofddorp-Oost is ingezet in 2 verschillende
wijken, Pax en Graan Voor Visch. In Pax zijn in 2012 de eerste voorbereidingen gedaan voor
een buurtonderzoek en dit wordt in 2013 voortgezet. De hoop is dat wanneer dit onderzoek
is afgerond er meer mensen naar het spreekuur zullen komen. Voor Graan Voor Visch zal de
aandacht zich gaan verplaatsten naar de allochtone ouderen. Hierdoor zal het spreekuur in
2013 waarschijnlijk komen te vervallen, maar zal er in samenwerking met de Moskee andere
aandacht naar de ouderen gaan.
Hieronder volgen 2 casussen waarin het werk van het ouderenadvies in Hoofddorp-Oost
goed belicht wordt.
Casus 7
Aanmelding:
Mw. M., 72 jaar wordt aangemeld door haar schoonzus bij het Voordeurteam. Schoonzus
belt: het gaat niet goed met mw. Ze is vanuit Amsterdam In Hoofddorp komen wonen, heeft
nu geen huishoudelijke hulp meer, ze is slecht ter been en het is onduidelijk of mw. een
nieuwe huisarts geregeld heeft. Mw. M. is op de hoogte dat haar schoonzus voor haar belt.
Verzoek is om mw. te bellen voor een intake afspraak.
Situatie:
Mw. woont een aantal maanden in Hoofddorp. Sindsdien redt ze het niet meer. Mw. heeft
geen huishoudelijke hulp meer en ze kan niet weg van huis. Mw. is niet bekend in
Hoofddorp en weet bijvoorbeeld niet waar de bushalte is, ze heeft namelijk geen collectief
vervoer meer. Mw. heeft versleten ruggenwervels, een vlek op haar long, levercirrose,
evenwichtsstoornissen, heeft moeite met lopen en kan niet bukken door pijnklachten.
Mw. geeft aan dat ze niet kookt. Ze eet brood en kookt 1 keer per week. Ze geeft aan dat ze
hier geen energie voor heeft. Er zijn verschillende problemen met de administratie. Er liggen
stapels met ongeopende post in de woning. Mw. M. heeft 1 dochter. Volgens mw. is zij
carrièrevrouw (advocate). Ze heeft hier wel goed contact mee maar ziet haar niet vaak.
Dochter heeft samen met mw. gezorgd dat zij een huisarts heeft. Heeft een broer en
schoonzus in Lisserbroek die haar wel ondersteunen en een neef in Hoofddorp waar ze
contact mee heeft.
Acties:
Als ouderenadviseur heb ik met mw. als eerste een aanvraag bij de WMO ingediend voor
huishoudelijke hulp, scootmobiel, douchestoel en een meertaxipas. Dit waren voor mw. de
belangrijkste punten waarbij zij geholpen wilde worden. Al deze voorzieningen zijn
geïndiceerd vanuit de WMO. Mw. krijgt ondersteuning voor de boodschappen en er worden
kant en klare maaltijden verzorgd. Hierdoor eet zij beter. Samen met mw. haar post
geopend. Het blijkt dat er betalingsachterstanden zijn. Vervolgens betalingsregelingen
getroffen die voor haar haalbaar zijn. Ze geeft aan haar post niet te openen omdat ze hier
tegenop ziet en daarnaast heeft ze geen overzicht meer. Afgesproken om LHBA aan te
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vragen om haar weer op weg te helpen en zij ondersteuning krijgt voor een wat langere
periode. Haar doel is om het uiteindelijk wel weer zelf te gaan doen.
Mw. voelt zich nu een stuk beter en is blij met de ondersteuning die zij nu krijgt en heeft
meer rust nu de administratie/financiën op orde komen. Daarnaast is zij minder geïsoleerd
en kan ze zelfstandiger functioneren doordat zij gebruik kan maken van de meertaxi en een
scootmobiel.
Het traject wat er is aangeboden aan mw. M. is nog niet afgesloten. Het gaat hier om een
kwetsbare oudere waarbij er een toenemende gezondheidsproblematiek speelt. Op dit
moment heeft ze weinig contacten en geen dagstructuur. Nu ze mobieler is gaat de
ouderenadviseur samen met haar kijken naar activiteiten die bij haar interesses passen.
Hierin zullen dan weer de contacten met sociaal cultureel werker senioren gelegd worden.
Casus 2
Aanmelding:
Mw. V. is een zelfstandige vrouw van 69 jaar. Haar partner dhr. V is 77 jaar.
Nadat in januari 2012 de diagnose dementie is gesteld bij dhr. V. heeft mw. een afspraak
gemaakt bij het ouderenadvies. Mw. weet niet goed hoe ze nu verder moet en welke
mogelijkheden met betrekking tot zorg er voor haar man zijn. Daarnaast wil ze meer weten
over de hoogte van de eigen bijdrage. Mw. is van slag van de diagnose van haar man. Ze
staat zelf nog vol in het leven.
Situatie:
De ouderenadviseur is op huisbezoek geweest bij dhr. en mw.
Tijdens het gesprek is er gesproken over de diagnose. Dhr. was gedeeltelijk bij het gesprek
aanwezig maar neemt niet actief deel aan het gesprek. Dhr. en mw. wonen in een vrije
sector huurwoning. Voor beiden is het hun tweede huwelijk en dhr. draagt een gedeelte van
zijn inkomen af aan zijn ex-partner. Mw. ervaart stress omdat ze geen inzicht heeft in de
eigen bijdrage die zij gaat betalen wanneer dhr. naar een dagopvang/ontmoetingsgroep zou
gaan. Ze weet niet of ze dit kunnen betalen. Daarnaast weet ze ook niet veel van de
dagopvang af. Verder vindt mw. het prettig dat er nu een diagnose is voor de heer omdat zij
nu meer begrip heeft voor zijn vergeetachtigheid. Ze red het nu nog goed maar is zich ervan
bewust dat het in de toekomt zwaarder zal worden.
Acties
Bij deze casus is er voornamelijk informatie en advies gegeven en zijn er geen concrete
acties ondernomen door de ouderenadviseur. De ouderenadviseur heeft mw. geïnformeerd
over de verschillende vormen van dagopvang daarnaast is er afgesproken dat mw. en dhr.
een keer gaan kijken op 2 locaties. De ouderenadviseur zal hierover contact opnemen met
Amstelring. Ook zoekt de ouderenadviseur uit wat de hoogte van de eigen bijdrage
ongeveer zal worden voor mw. V. Tijdens het gesprek is er gesproken over de steun die
mw. kan krijgen, zoals onder andere vanuit steunpunt Mantelzorg. Ook is er psychosociale
ondersteuning aangeboden aan mw. V. Mw. V. heeft een beter beeld gekregen van de
voorzieningen waar zij recht op heeft wanneer het nodig is en weet waar zij terecht kan met
haar vragen. Doordat mw. nog actief is voelt zij zich met dit traject voldoende gesteund. Zij
neemt met regelmaat contact op met de ouderenadviseur met nieuwe hulpvragen.
De casuïstiek zoals hierboven beschreven zet nog verschillende middelen in vanuit het
reguliere hulpverleningsaanbod. De bedoeling is echter dat er in de korte toekomst steeds
meer gewerkt gaat worden met vrijwilligers die actief betrokken gaan worden bij een gezin.
Hier zal in 2013 meer naar gekeken gaan worden.
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Cursussen
De cursussen zijn gemeentebreed georganiseerd. De tabel geeft het aantal deelnemers uit
Hoofddorp-Oost weer.
Naam cursus

Aantal
cursussen

Totaal aantal
deelnemers

Uit HoofddorpOost

Geef uw leven een beetje
GLANS
Zomerprogramma
Voorlichting over 'ik wil
slapen' i.s.m. Prezens
Zomerprogramma
Voorlichting over 'de
kunst van het ouder
worden' i.s.m. Prezens

2x

10 + 8

lx

11

lx

11

3 (vrouw, 57, 63 en
65 jaar)
8 (vrouw, 63, 65,
67, 69, 70, 73, 75
en 80 jaar)
6 (vrouw, 64, 67,
72, 75, 76 en 79
jaar)
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in 4
Kwetsbare groepen
1. Woonbegeleiding
Doelstelling: het begeleiden van kwetsbare gezinnen of alleenstaanden zodat deze (weer)
zelfstandig in hun woning kunnen functioneren.
De woonbegeleiding binnen MeerWaarde gegeven neemt toen. Er zijn steeds meer
Zorgmijders. Voor de cijfers hiervan zie de bijlage.
Hieronder staat een casus beschreven van een cliënt uit Hoofddorp-Oost.
Casus
Het gaat hier om een alleenstaande man van 54 jaar oud uit Suriname. Hij heeft geen
familiefniet in beeld). Hij is niet verzekerd en ontvangt geen uitkering. Hij is in de war en
ondervindt veel lichamelijk en geestelijke problemen. Hij heeft geen huisarts/tandarts. Hij
zegt dat hij geen behoefte heeft aan de medische zorg.
Sinds 5 jaar woont hij in een zelfgemaakt hutje in het bos, (dichtbij het CS te Hoofddorp)
Voor die tijd heeft hij in verschillende plaatsen gezworven. Hij is 2 jaar geleden verwezen
door het vangnetadvies. Sinds 2 jaar is de maatschappelijk werker van dichtbij bij hem
betrokken,
ln de eerste fase heeft de maatschappelijk werker veel aandacht en tijd besteed aan het
bouwen van een vertrouwensband. Hij was bang voor de buitenwereld en vertrouwde
niemand. Hij zegt dat zijn familie allemaal zijn vermoord en verkracht, (door wie? Wist hij
niet)
De maatschappelijk werker ging vaak naar hem toe en later kwam hij ook regelmatig naar de
maatschappelijk werker toe in GvV. Dit was voor hem een belangrijke positieve ervaring. Hij
nam toen geen koffie of thee aan, omdat hij bang is dat mensen hem willen vergiftigen. Hij
denkt dat dit sowieso al gebeurd is door politie en instanties.
In de 2 fase,is de maatschappelijk werker samen met hem naar instanties toe gegaan
(WMO, Ymere, voedselbank enz.) Toen heeft hij een paar maanden een voedselpakket
ontvangen. Hij heeft in deze periode wat meer vertrouwen In de omgeving gekregen.
e

In de 3? fase is het contact met de gemeente ontstaan. De maatschappelijk werker ging
vaak samen met hem naar de gemeente om voor hem een uitkering aan te vragen.
Hij komt regelmatig bij de gemeente. De maatschappelijk werker heeft voor de eerste keer
voor hem een bijzonder bijstand geregeld. Hij heeft €50 ontvangen om een ID kaart te
regelen.
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Hij ziet nu steeds meer positieve dingen in zijn leven.
In fase 4 wil de maatschappelijk werker ervoor zorgen dat hij terug komt in de maatschappij
met een woning en sociale contacten. Dit is echter nog een lang proces.

2. Sociaal Raadslieden
Doelstelling: Het geven van informatie/advies of concrete ondersteuning aan cliënten met
juridische en/of praktische problemen zodat inwoners op een goede wijze kunnen
functioneren in de samenleving en problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en
vervolgens opgepakt of doorverwezen worden.
Spreekuren
Alle afspraken op locatie in Graan Voor Visch: de Nieuwe Silo
Totaal 2012
36 spreekuren van 3 uur
De spreekuren van het Sociaal Raadslieden werk lopen heel goed. Doordat het spreekuur in
de wijk is, is het voor mensen laagdrempelig en toegankelijk. De spreekuren van het Sociaal
Raadslieden werk kunnen echter geen inlopen zijn. De afspraken op het spreekuur worden
altijd ingeboekt, omdat er anders een te grote toeloop is.
Hieronder staan 2 casussen beschreven van bewoners die zich hebben gemeld bij de sociaal
raadsvrouw uit Hoofddorp-Oost.
Casus 1
Mevrouw A. is sinds september jl. woonachtig in Hoofddorp. Ze is sinds kort gescheiden,
woont met haar 15-jarige zoon in een driekamerappartement. Ze heeft Inkomsten uit
loondienst (als chauffeuse bij Connexxion) van € 850,- netto per maand. Mevrouw A. heeft
zich aangemeld bij de raadslieden omdat zij financieel niet rond kan komen.
Tijdens de eerste afspraak heb ik haar situatie besproken.
Ik heb haar gewezen op de volgende financiële voorzieningen;
Aanvullende bijstandsuitkering van de gemeente Haarlemmermeer:
Alleenstaande ouderkorting van de Belastingdienst
Huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget
Daarnaast heb ik haar aangemeld voor hulp bij administratie, EHBA. Haar administratie is na
haar echtscheiding niet meer opgeruimd.
Mevrouw A. gaf aan dat zij niet in staat is om deze voorzieningen zelf aan te vragen. Tijdens
een vervolgafspraak heb Ik de bovenstaande voorzieningen aangevraagd. In haar situatie
krijgt ze de volgende bedragen:
- Aanvullende bijstandsuitkering van de gemeente Haarlemmermeer:
Inkomen wordt aangevuld tot ca. € 1100,-per maand
Alleenstaande ouderkorting van de Belastingdienst € 120,-per maand
Toeslagen van de Belastingdienst, huurtoeslag €286,-, Zorgtoeslag € 70,-,
kindgebonden budget € 84,- per maand
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Er zijn helaas ook een aantal schulden ontstaan, ongeveer € 2500,-. Ik heb de schuldeisers
gebeld/aangeschreven met het verzoek om betalingsregelingen.
Nu een aantal maanden later, is haar financiële situatie stabiel en zijn er een aantal schulden
al bijna afbetaald. Mevrouw A. heeft aangegeven dat ze erg opgelucht is en minder stress
ervaart. De komende maanden hou ik haar dossier open, mochten er zich nog nieuwe
ontwikkelingen voordoen.
Casus 2
Mevrouw B. komt tijdens het inloopspreekuur op de vrijdagochtend. Ze heeft een stapel
blauwe enveloppen bij zich, die ze niet meer durft open te maken. Ze woont alleen met 4
kinderen en beheerst de Nederlandse taal nauwelijks. Ze geeft aan dat zij graag de
belastingproblemen wil oplossen, maar dat zij dit niet zelf aan kan.
Met haar toestemming heb ik alle post van de Belastingdienst ingenomen. Op een later
tijdstip heb ik deze brieven geopend en geordend. Uit de brieven blijkt dat zij sinds 2007
geen belastingaangifte heeft gedaan. Omdat zij aangifteplichtig is en maandelijks de
alleenstaande ouderkorting krijgt uitbetaald, heeft de Belastingdienst ambtshalve aanslagen
opgelegd. Een ambtshalve aanslag houdt in dat de uitbetaalde heffingskortingen worden
teruggevorderd plus de heffingsrente plus een boete van € 226,- omdat mevrouw B. geen
aangifte heeft ingediend. In totaal gaat het om een schuld van ong. € 6500,- bij de
Belastingdienst.
In ons telefoongesprek leg ik mevrouw B. uit wat er aan de hand is en dat dit probleem
opgelost kan worden. Ik maak een vervolgafspraak en leg uit welke gegevens zij mee dient
te nemen.
Tijdens de vervolgafspraak doe ik voor de jaren 2007 t/m 2011 alsnog belastingaangifte. Uit
de belastingaangiftes blijkt dat zij wel recht heeft op de uitbetaalde heffingskortingen in die
jaren. In een begeleidend schrijven naar de Belastingdienst leg ik haar situatie uit en vraag ik
(op basis van de kopieën van de aangiftes) om ambtshalve herzieningen van de aanslagen.
Daarnaast verzoek ik de Belastingdienst om de opgelegde boetes kwijt te schelden en haar
uitstel van betaling te verlenen totdat er een beslissing is genomen.
Ik heb aan mevrouw B. uitgelegd hoe belangrijk het is om de post te openen. In de
tussenliggende periode zie ik mevrouw een aantal keer tijdens het inloopspreekuur. We
maken samen de brieven open van de Belastingdienst. Na een aantal maanden zijn alle
aanslagen van de Belastingdienst op basis van de juiste gegevens vastgesteld. De boetes
zijn helaas niet kwijtgescholden. In plaats van een bedrag van € 6500,- staat er nu nog een
bedrag van € 1130,- open. Samen met mevrouw B. vraag ik de Belastingdienst om een
betalingsregeling voor deze schuld, de betalingsregeling wordt toegekend.
Bovenstaande casuïstieken geven een beeld over wat er al binnen komt bij de sociaal
raadslieden. De problematieken zijn divers en veelomvattend. Elke casus vergt tijd.
Outreachende hulpverlening
Hieronder wordt verstaan de externe contacten, voorlichtingen, bezoeken aan externen met
cliënten of inzet op sociale media en/of internet
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Individuele trajecten
Dit is de tijd die besteed wordt aan cliënten waar je langer mee bezig bent. Het uitzoekwerk,
het schrijven van bezwaarschriften etc.
Voor alle cijfers binnen het Sociaal raadslieden werk zie bijlage.
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Inleiding
Hoofddorp West omvat in het werkgebied twee wijken: Overbos en Floriande.
Overbos
Een grootschalig woonervenwijk, met één van de hoogste woningdichtheid van alle wijken
in Haarlemmermeer. Betrekkelijk goedkope bouw en hoogste aandeel sociale woningbouw
en magere aankleding van de buitenruimte. Het aantal sociaal economisch zwakkere
huishoudens en het percentage werkzoekenden is hoger dan het gemiddelde van
Hoofddorp. Er wonen relatief veel eénouder gezinnen. Jongeren ontwikkelen zich goed.
Buurtcohesie neemt iets toe, maar betrokkenheid op de eigen buurt is nog steeds minder
dan bij andere wijken. De buitenruimte is geschikt voor kinderen, maar onaantrekkelijk voor
volwassenen. [Bron: Kijk op de Wijk 3, 2011]
Floriande
Floriande is een jonge wijk, bestaat sinds 2002. Grote gevarieerde woningen, steniger dan
bedoeld door 'verstening' tuinen, weinig openbare ruimte. Tevredenheid van bewoners is
hoog, extern georiënteerd leefpatroon, toch neemt buurtcohesie toe. [Bron: Kijk op de Wijk
3, 2011]
Accommodaties MeerWaarde in Hoofddorp West
De Boskern
Wijkcentrum Floriande
Studio 5

Ontwikkelingen en trends
In Hoofddorp-West zijn er het afgelopen jaar veel ontwikkelingen geweest en zijn meerdere
initiatieven uitgewerkt en uitgevoerd.
De verschillende disciplines van het gebiedsteam van MeerWaarde zoeken steeds de
samenwerking op bij diverse jeugdactiviteiten en activiteiten georganiseerd door wijkraden.
Samenwerking vindt plaats in de Brede Schoolverband met de gemeente,
winkeliersverenigingen. Sportservice en niet in de laatste plaats met de bewoners.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Opening JOP
Oasis Game
- Wijktuin
Koffie inloop
Halloween
Opening Studio 5
Nationale buitenspeeldag.
Meer toelichting over dergelijke activiteiten is in het verslag opgenomen.
Maatschappelijke Dienstverlening
Binnen de psychosociale dienstverlening komen steeds meer mensen die te maken hebben
met financiële en schuldenproblematiek. Verlies van betaald werk en /of
echtscheidingsproblematiek en de huidige malaise op de woningmarkt ligt hier veelal aan
ten grondslag. In de top 10 problematiek van het Maatschappelijk Werk en Sociaal
Raadsliedenwerk is het aantal vragen over partnerrelatie, schulden en inkomensverlies hoog.
Deze doelgroep vraagt doorgaans meer tijd dan er formeel voor kortdurende ondersteuning
beschikbaar is (2,5 uur). Voor doorlooptijden, inkomende hulpvragen en afgesloten casussen
wordt verwezen naar de bijlage "Dashboard MeerWaarde Hoofddorp West en
Boseilanden".
Bij outreachende hulpverlening gaat het steeds meer om mensen waarbij de oorsprong van
de problemen ligt bij de ontstane schulden en waar bewoners veel druk van ervaren. De
samenwerking tussen het Maatschappelijk Werk en de Sociaal Raadslieden is het afgelopen
jaar geïntensiveerd en zal in de toekomst gecontinueerd worden.
Jeugd
Het Jongerenwerk wordt steeds meer door bewoners en organisaties benaderd.
Door meer ambulant te werken, op (hang)jongeren af te stappen en vraaggerichte
activiteiten te organiseren zijn meer en verschillende kinderen/jongeren bereikt. Onder
andere de buitenspeeldag in Hoofddorp-West is goed bezocht.
De samenwerking met de partners in de Brede School heeft zich op een constructieve wijze
voortgezet.

De naschoolse activiteiten zijn voor alle in Hoofddorp-West wonende kinderen toegankelijk.
De deelnemende partners participeren in de verschillende overlegvormen van de Brede
School:
Netwerkoverleg
- Zorgoverleg en
Naschoolse activiteiten.
Gezamenlijk worden zorg, leer- en opvoedkundige lijnen onderschreven en uitgedragen.
Voor de oudere jeugd in Hoofddorp-West zijn er activiteiten georganiseerd al of niet in
samenwerking met Sportservice Haarlemmermeer.
Hoofddorp-West is een kinderrijk gebied met veel jeugd. De Waddenweg is een hotspot.
Almkerkplein is afgeschaald als hotspot, doch blijft aandachtsgebied wat met regelmaat
preventief bezocht wordt.
Het Jongerenwerk is in contact getreden met een groep jongeren en is vraaggericht met
deze groep jongeren en hun ouders aan de slag gegaan met een plaatsing van een JOP tot
gevolg.
Mobiel Team
In de zomerperiode kreeg het Mobiel Team van MeerWaarde contact met de bibliotheek in
Floriande, omdat zij aanhoudende jeugdoverlast ervaren. Een Mobiel Team lid en een
reguliere jongerenwerker zijn met de bibliotheek in gesprek gegaan over de overlast. Dit
gesprek heeft opgeleverd: dat het jongerenwerk van MeerWaarde met regelmaat controle in
de bibliotheek doet om in contact te komen met de overlastgevende jongeren. Het
jongerenwerk is in het laatste kwartaal 5 keer langs geweest bij de bibliotheek. Daar zijn
afspraken gemaakt over de overlastgevende jongeren. Ook heeft het jongerenwerk de
bibliotheek medewerkers kunnen informeren en adviseren over vragen rondom jeugd.
In 2013 zal deze activiteit naar behoefte en mate van jeugdoverlast gecontinueerd worden.
Studio 5
MeerWaarde is in november gestart met de openstelling van Studio 5 voor de jongeren op
de dinsdagavond. Om bekendheid te geven aan deze ontwikkeling is een dinsdagmiddag
geflyerd bij het Haarlemmermeer Lyceum. Hier zijn echter geen nieuwe jongeren op
afgekomen. Bij de zorgcoördinator van het Haarlemmermeer Lyceum zijn de flyers en
posters ook afgegeven. Ook is er een oriënterend gesprek geweest met een docent om
gezamenlijk één of meerdere activiteit(en) te organiseren. Zie verder in dit jaarverslag.
Om meer bekendheid te geven aan de MeerWaarde jongerenavonden in 'Studio 5' zal in
2013 - samen met de huidige groep jongeren - gekeken worden naar (ludieke)
promotieacties met betrekking tot het vergroten van (naams)bekendheid.
Wekelijks vindt er op dinsdagavond een inloop plaats. Momenteel wordt deze avond bezocht
door 'De Braambosgroep', welke afgelopen zomer overlast veroorzaakte bij de school
Braambos. De groepsgrootte varieerde wekelijks van 10 tot 30 jongeren. De jongeren geven
aan het fijn te vinden een plek te hebben waar zij kunnen 'chillen'. Ook ten tijde van de
aanschrijfactie in december 2012 kwam deze groep naar het jongerencentrum om te praten
over deze maatregel. De jongerenwerkers van MeerWaarde hebben de jongeren hierin
gerust kunnen stellen, informeren en adviseren.
Een docent van het Haarlemmermeer Lyceum heeft MeerWaarde benaderd om in 2013
mogelijk samen een activiteit te organiseren. Wordt vervolgd in 2013.

Opvoeden is een thema waar iedereen mee te maken krijgt. Om opvoeders op een
laagdrempelige manier kennis te laten maken met de dienst- en hulpverlening van
MeerWaarde en het CJG is er gekozen om tijdens een ouderavond een informatiestand op
het Haarlemmermeer Lyceum te plaatsen. Een aantal ouders heeft informatie ingewonnen.
Sociaal Cultureel Werk Senioren
Inzet van ondersteuning van initiatieven voor senioren is bedoeld voor de leeftijdsgroep 55+.
De ervaring is dat de bewoners die aan deze activiteiten deelnemen veelal een hogere
leeftijd hebben dan 65 jaar.
Ouderenadvies
Bij het ouderenadvies zien we een stijging van cliënten met complexe problematiek. Dat
vraagt veel tijd. Het aantal cliënten zegt dus niets over de hoeveelheid uren die je nodig
hebt, om deze goed te ondersteunen. De verwachting is dat deze groep (gezien alle
veranderingen in de indicering) in het komende jaar explosief zal groeien.
Er is een toenemende behoefte aan woningen in de buurt van zorgcentra
(aanleunwoningen). Er is echter maar een gering aantal van deze woningen in Hoofddorp en
ze komen niet vaak beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat mensen langer blijven wonen in de
huidige woning waarin men zich soms eenzaam of onveilig voelt. Een bijkomend probleem
is, dat deze woningen worden toegewezen via Woningnet en er alleen op kan worden
gereageerd via Internet. Deze (oudere) ouderen hebben die mogelijkheid vaak zelf niet en
regelmatig ontbreekt er mantelzorg om hier hulp bij te bieden.
We zien een toename van het aantal vragen van mantelzorgers die te maken hebben met
een ouder of een partner die lijdt aan vergeetachtigheid/dementie.
Eenzaamheid is nog steeds een veel voorkomend probleem. Het is iets dat moeilijk is op te
lossen. Voor dagbesteding/-opvang is een indicatie nodig en het wordt steeds lastiger om
deze te krijgen. Daarbij is de dagverzorging en de groep voor dementerenden door
Amstelring /Osiragroep samengevoegd. Dit is niet voor iedereen even prettig.
Het Ouderenadvies krijgt steeds vaker vragen uit het verzorgingshuis. Veelal betreffen dit
financiële problemen en dus veel werk. Het verzorgingshuis heeft zelf geen medewerker in
dienst waar bewoners een beroep op kunnen doen. De mensen die in een verzorgingshuis
wonen vallen onder de AWBZ maatregel en indicatiestelling. MeerWaarde en dus ook de
ouderenadviseurs kunnen niet indiceren en vallen niet onder de AWBZ maatregel. Daarbij
zijn de VZ huizen zelf verantwoordelijk voor hun bewoners. Vraag is of wij onze
dienstverlening daar moeten blijven aanbieden.
Het grootste gedeelte van de aanvragen voor het ouderenadvies van team West, komt uit
Overbos. Wel is er vanuit Floriande een lichte stijging merkbaar.
Sociaal Raadslieden
De spreekuren van het Sociaal Raadslieden werk worden druk bezocht met een toename
van hulpvragen als gevolg. Wachttijden variëren van 1 tot 3 weken. Het spreekuur in de wijk
voor mensen is laagdrempelig en toegankelijk.
EHBA/LHBA
In 2012 is gebleken dat de aansturing en organisatorische inbedding niet optimaal is
geweest. Door personele wisselingen zijn de uitgangspunten zoals overeengekomen en
vastgelegd in de startnotitie "Administratie op vier niveaus" niet gehanteerd.
Met de Gemeente is besproken de EHBA/LHBA binnen MeerWaarde beter te borgen en op
een logischere wijze in te richten. Met ingang van 2013 zal dit onder Sociaal Raadslieden
worden ondergebracht.

Definiëring van resultaten, registratie en verantwoording zal met de Gemeente in 2013
gezamenlijk worden besproken.

Domein 1
Welzijn & Sociale samenhang
1.

Opbouwwerk

Doelstelling Opbouwwerk: burgers activeren tot het nemen van initiatieven en
zelfredzaamheid te bevorderen. Opbouwwerkers zijn de ogen en oren van de wijk en
bevorderen participatie, ondersteunen nieuwe initiatieven en versterken
vrijwilligersorganisaties waaronder dorps- en wijkraden.
Stimuleren en activeren van burgers
Gemiddelde
Soort activiteit
Frequentie
opkomst
Begeleiding en
ondersteuning
bewonersgroep
Liesbos

34x

Wijkfeest Floriande

8x

Wijktuin Floriande

16x

(Opzet i.s.m.
ouderenwerk
MeerWaarde)

(waarvan 4x met
initiatiefnemers
en 6x met
ouderenwerk
MeerWaarde)
52x

Contacten met
bewoners Overbos
en Floriande.

personen

Doelgroep

Resultaat

Bewoners
Liesbosflat

Doorlopend proces om activiteiten uit te
voeren en te begeleiden.
De bewonersgroep heeft op 7 april '12
een Paasbrunch georganiseerd voor de
bewoners van de flat. Overleggen: met
Ymere inzake opknappen trapveldje en
plaatsen groenbakken; met gemeente en
NMCH inzake verbeteren
groenvoorziening rondom de flat en
egaliseren toegang voor minder validen.
Voorbereidingen: Burendag okt. '12 en
onderzoekje naar wenselijkheid
opknappen leefomgeving.
Overleg met gemeente en NMCH inzake
groenvoorziening rondom wooncomplex
en leeg baggeren van de sloot
Ontwerp nieuw speelveld gemaakt,
voorbereiding en uitvoering Kerstfeest.
Wijkbudget aangevraagd, activiteiten
benoemd. Opzetten van draaiboek voor
het wijkfeest op 16 juni '12.
Op 16 juni '12 vond het wijkfeest plaats.
Opkomst: ong. 850 personen, kinderen en
ouders/verzorgers.
Overleg geweest met de initiatiefnemers,
wijkbudget is aangevraagd en overleg is
geweest met ambtenaren van de
gemeente. Overleg met leden wijktuin en
ondersteuning realisatie wijktuin.
De tuin is gerealiseerd.

Bewoners wijk
Floriande

7al3
personen

60 personen

Bewoners wijk
Floriande

Bewoners uit
Overbos en
Floriande.

Men weet de weg te vinden naar
Opbouwwerk MeerWaarde,
belangenbehartiging, krijgen van
informatie over de wijken.
Contacten met bewoners Liesbos mbt
overlast in de buurt. Inzicht in overlast
gevers en problematiek.
Informatie over leefbaarheid gekregen,

1 4 è 17
personen

kennis gemaakt met bewoners.
Afspraken gemaakt over hoe te melden
over overlast, wijkraad betrokken bij
problematiek, Ymere informatie gegeven
over wat zij kunnen doen, politie uitgelegd
wat hun werkwijze is en wat zij specifiek
aan deze casus kunnen doen.

Organiseren van
overleg tussen
bewoners Liesbos
complex, politie,
wijkraad en Ymere
inzake ernstige
overlast van andere
buurtbewoners.

5x
(plus 11
voorbereidende
gesprekken)

Bewoners
Liesboscomplex

Begeleiding
Vrijwilligersraad
MeerWaarde
Overleg met
Ymere, ecoloog
gem.
Haarlemmermeer,
bewoners Liesbos
en assistent
Gebiedsmanageme
nt over
groenvoorziening in
Liesbos
Begeleiding
bewoners Liesbos
inz. renoveren
speelveldje i.s.m.
Ymere
Contacten op straat
Overleg met
MNCH en
bewonersgroep
Liesbos inzake
verbeteren
groenvoorziening
Liesbosflat.

6x

5 personen

2x

7 personen

4x

12 personen

Bewoners
Liesbos
complex

Workshop voor bewoners georganiseerd
i.s.m. Tanja van der Laan en Ymere.

n.v.t.
3x

n.v.t.
8 personen

Bewoners
Bewoners
Liesbosflat

Informatie verkrijgen.
Met gemeente en NMCH plan gemaakt
voor vernieuwen groen, plantenbakken
e.d.

Vrijwilligersraad
MeerWaarde
Bewoners
Liesboscomplex

Positioneren Vrijwilligersraad binnen de
organisatie.
Besproken hoe de groenvoorziening aan
de Liesbosflat een impuls kan krijgen en
plan van aanpak gemaakt.

Ondersteunen van nieuwe initiatieven
Soort
activiteit

Frequentie

Bewoners
RIBW in
contact
brengen met
Studio 5.
Bewoner
eiland 1
ondersteunt
met
ontwikkelen
activiteiten en
deze
onderbrengen
in Studio 5.

2x

3x

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

6 personen

Bewoners RIBW

Overleg tussen RIBW en Studio 5 voor het
opzetten van activiteiten.

1 vrijwilliger

Jongeren uit
Floriande

Overleg tussen vri|williger en medewerkers
Studio 5.

Deelname aan gebiedsteam

wijkraden
Overbos en
Floriande.

van de gemeente
Haarlemmermeer

Ondersteunen van Dorps- en wijkraden
Frequentie Gemiddelde
Soort activiteit
opkomst

Elkaar informeren en afstemming
werkzaamheden partners en
MeerWaarde.

Doelgroep

Resultaat

Leden wijkraad

Doorlopend proces van
voorbereiden en bijwonen
vergadering, afstemming,
ondersteuning vanuit
MeerWaarde aan wijkraad
Mondt uit in Zomerfeest in
Overbos op 2 juni '12

Dorps- en wijkraad
Overbos

13x

Ondersteuning
organisatie Zomerfeest
2012 in Overbos
Ondersteuning wijkraad
Floriande

8x

5 personen

Volwassenen

2x

5 personen

Volwassenen

Kerstbomeninzameling
2012

lx

6 personen

Analyse input informatie
van bewoners over
veilige en onveilige
plekken in de wijk
Overbos. Input
verkregen tijdens PR
campagne Wijkraad
Overbos en MeerWaarde
in december 2011.

3x

24Ö32
personen

Kinderen en
volwassenen uit
Overbos
Wijkraad Overbos
en
gemeente
Haarlemmermeer

8 ö 11
personen

Ondersteunen van overige organisaties en comités
Soort activiteit
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
opkomst

Informeren over voortgang
activiteiten MeerWaarde in
Floriande en afspraken gemaakt
over de samenwerking.
168 bomen opgehaald en leuke
middag georganiseerd voor de
bewoners uit Overbos.
Gegevens worden gebruikt door
de wijkraad tijdens het
gebiedsteamoverleg met de gemeente.

Resultaat
Realiseren van de uitgave van de
Bosbode.
Inbreng vanuit MeerWaarde aan redactie
Bosbode.
Programmaraad ziet er op toe dat de
lokale omroep zich houdt aan de ECI
norm vanuit de mediawet.

Ondersteuning de
Bosbode

30x

5 personen

Volwassenen
Redactie
Bosbode

Programmaraad
Meer Radio-TV

4x

7 personen

Stuurgroep project
"in Goede Aarde"
van het 5-de
Kwartier
Overleg met Cum
Suis inzake nieuw
buurtcentrum
Floriande
Ondersteuning
opzetten Oasis
Games Floriande

8x

6 personen

Volwassenen
Programmaraad
Meer Radio-TV
Bewoners van
Overbos

12x

2 personen

Bewoners
Floriande/Oerbos

Voorbereiden opening buurtcentrum
Floriande, inrichting van het pand,
jongeren betrekken bij plan van aanpak
Idem voor de wijkraad Floriande.

5x

2 ó 6 personen

Bewoners en
Brede Scholen in
Floriande

Overleg met
Ymere over
Overbos en
Floriande.

4x

2 personen

Overleggen met collega's en partners
over de inhoud van de Games.
Uitvoering van Oasis Games in
herfstvakantie '12.
Afstemming werkzaamheden tussen
Ymere en MeerWaarde.

Partners Ymere

Op 17 april '12 was er een 1-dagscafé in
Overbos, waar de resultaten van het
project (o.a. een boekpresentatie)
bekend zijn gemaakt.
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Inzet t.b.v. hotspots

Flexibel

Soort activiteit

Frequentie Gemiddelde Doelgroep
opkomst

Resultaat

Contact met de
winkeliersvereniging 't
Paradijs
Contact met de
winkeliersvereniging
Floriande
Overleg met directie
Brede School de
Brandaris in Floriande
Overleg met politie in
verband met overlast in
Overbos en Floriande
Ambulant jongeren
benaderen
Activiteiten in
wijkcentrum Floriande

5x

4 personen

Winkeliers

Informatie jongerenoverlast,
gezamenlijk met de wijkraad
Zomerfeest Overbos organiseren.

7x

2 personen

Winkeliers

Afstemming bereikt over activiteiten
braderie van de winkeliers en
wijkfeest Floriande op 16 juni 2012.

5x

1 persoon

Bewoners
Floriande

Afspraken gemaakt over inzet school
tijdens wijkfeest in Floriande op 16
juni 2012.

14x

4 personen

30x

n.v.t.

Verbindingen gelegd met het
Jongerenwerk en Mobiel team.
Jongeren 15
t/m 22 jaar
Jongeren 15
Vm 22 jaar

Contacten leggen en onderhouden,
huisbezoek en/of doorverwijzing
Vrijwilligersgroep formeren die zich
bezighoudt met de opening van het
nieuwe buurtcentrum in Floriande,
kleinschalige activiteiten organiseren,
ontmoetingsfunctie.
Uitkering is (door moeder)
aangevraagd, jongere heeft tijdelijk
werk gevonden in de catering.

9x

12 è 15
jongeren

Jongere ondersteunen bij
aanvragen Wajong
uitkering en re-integratie
arbeidsmarkt

8x op
huisbezoek
geweest

1 jongere

Jongeren 15
t/m 22 jaar

Voetbaltoernooi

3x gesprek
met
collega's
lx

4 personen

Jongeren 15
t/m 22 jaar

Voorbereidingen. Uitvoering van het
voetbaltoernooi was op 22 april 2012.

200 kinderen
en hun ouders

Kinderen en
ouders uit
Floriande
Brede school
Floriande

Op 13 juni is er een Buitenspeeldag
geweest in Floriande.

Floriande

Buitenspeeldag

Overleg met Brede
school

2.

2x

4 personen

Opzetten verkeersveiligheidcursus
voor kinderen

Algemeen Maatschappelijk Werk

Doelstelling; Laagdrempelige en kortdurende ondersteuning bij psychosociale problemen al
of niet als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen, relatie, opgroei- of
opvoedingsproblemen met het doel mensen snel weer op weg te helpen door
groepsgericht, individuele of gezinsgerichte aanpak. Zware problematiek (psychiatrie) wordt
doorverwezen naar GGZ. AMW is met name een eerstelijns voorziening en kan worden
getypeerd als 'sociale huisartsenpost'.
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Psychosociale hulpverlening
De hulpverlening is kortdurend en vraaggericht en beoogt het bieden van voldoende hulp in
een zo beperkt mogelijke tijdspanne. Met ander woorden "zo kort als mogelijk en zo lang als
nodig". Bij uiteenlopende problemen zoals rouwverwerking, relatieproblemen, problemen
met kinderen, echtscheiding, sociaal isolement, problemen met kinderen, problemen met
financiën worden aan de cliënt 5 of meer gesprekken aangeboden. De gesprekken hebben
tot doel om de cliënt voldoende handvatten te geven om in de toekomst beter de problemen
te kunnen hanteren. Na 5 gesprekken vindt er een evaluatie plaats met de cliënt en
bespreekt de Maatschappelijk Werker de voortgang van de hulpverlening met de
werkbegeleider.
Door het jaar heen is opgevallen dat er bij de psychosociale hulpverleningscontacten meer
mensen komen die te maken hebben met financiële - en schuldenproblematiek.
Verder valt op dat er een toename is van GGZ-cliënten die de eigen bijdrage niet meer
kunnen bekostigen of willen bekostigen en die melden zich dan aan bij het AMW. Het AMW
krijgt dus te maken met een toename van een doelgroep die vaak met psychiatrische
problemen kampt. Dit maakt het soms lastig om de kortdurende ondersteuning te bieden,
omdat deze mensen meer gesprekken nodig hebben en meer tijd vergen.
Outreachende hulpverlening - langdurend
Het gaat om meerdere contactmomenten waarbij wordt uitgegaan van maximaal 40 uur. Dit
zijn contacten buiten de deur.
Wat opvalt bij de outreachende langdurige hulpverlening is dat het veelal gaat om mensen
met schuldenproblematiek en die daar in mentaal opzicht veel druk van ervaren; veel moeite
hebben om aan alle eisen van de schuldhulpverlening te voldoen en angst ontwikkelen voor
deurwaarders. De papiermolen waar mensen mee te maken krijgen, is voor deze cliënten
vaak te ingewikkeld. Deze cliënten hebben echt iemand naast zich nodig zoals een
maatschappelijk werker om het vol te houden. We merken dat in de maatschappij dit soort
problemen de laatste tijd steeds complexer worden. De samenwerking hierin met het
Sociaal Raadsliedenwerk wordt hierdoor groter.
Waakvlamcontacten
Bij kwetsbare mensen die niet blijvend zelfstandig kunnen functioneren en toch niet zo
gemakkelijk een beroep doen op ondersteuning van het Maatschappelijk Werk op het
moment dat dit nodig is, ondersteunt het Maatschappelijk Werk de cliënt blijvend. Als
nazorg houdt de Maatschappelijk Werker een vinger aan de pols door op gezette tijden
contact op te nemen met de cliënt en volgt hem wanneer het goed gaat maar ook wanneer
hij afglijdt. Het waakvlamcontact ondersteunt de cliënt en draagt bij aan stabiliteit. De cliënt
kan wanneer dat nodig is een beroep doen op ondersteuning zonder dat er een nieuw
hulpverleningstraject opgestart hoeft te worden.
Spreekuren
De spreekuren in Hoofddorp-West worden goed bezocht. Echter het avondspreekuur werd
niet of nauwelijks bezocht. In het 4 kwartaal is het avondspreekuur in Floriande gestopt en
is deze vrijgekomen capaciteit benut voor het houden van intakegesprekken.
e

Gedurende het verslagjaar zijn er veel aanmeldingen gekomen die verband hielden met
scheiding, huiselijk geweld en huisvesting. Ook spelen er vaak meerdere problemen
tegelijkertijd. De volgende casussen zijn hier een voorbeeld van:
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Casus: Huiselijk
geweld/scheiding/huisvesting
Een vrouw meldt zich bij het maatschappelijk werk omdat zij de relatie met haar vriend wil
verbreken. Hij is verslaafd en gewelddadig en ze trekt het niet meer. Ook hebben zij samen
een zoontje van drie jaar. In overleg met het SHG geeft het maatschappelijk werk haar
informatie over de mogelijkheden om bij hem weg te gaan. Uiteindelijk krijgt haar vriend een
huisverbod en komt hij niet meer terug naar huis.
Vervolgens zijn de gesprekken gericht op emotionele ondersteuning en ondersteuning bij
praktische zaken rondom de aanvraag van uitkering en toeslagen. Hierdoor kan deze vrouw
haar leven weer vorm gaan geven na het verbreken van deze problematische relatie. Het
contact tussen de vrouw en haar ex verloopt echter nog altijd problematisch. Gezamenlijk
met een collega-maatschappelijk werker wordt een mediation gesprek met de twee expartners gevoerd waarin afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling betreffende
hun zoon. Na dit gesprek verloopt het nog steeds niet heel goed, maar is wel verbetering
zichtbaar in het nakomen van afspraken. De maatschappelijk werker uit haar zorgen over het
zoontje omdat hij veel van de spanningen mee krijgt en heeft meegekregen. Zoon wordt
gezien door Loket Vroeg hulp omdat hij wat ander gedrag laat zien.
Casus: Multiproblemgezin
Een vrouw meldt zich aan bij MeerWaarde omdat zij haar financiën en leven weer op orde
wil krijgen. In het verleden heeft zij gezinsbegeleiding gehad en dat zou ze graag weer
willen. Tijdens de intake blijkt dat er in het gezin veel speelt: mevrouw is werkloos, haar exman (waarmee de scheiding nog niet rond is) heeft twee van haar kinderen misbruikt. Hij
valt hen nog lastig, stalkt hen. Het gezin, bestaande uit 5 personen, woont in een klein flatje.
De 2 minderjarige kinderen staan onder toezicht van een voogd.
Met behulp van het maatschappelijk werk wordt o.a. schuldhulpverlening in gang gezet, een
voedselpakket en aanvullende bijstand aangevraagd. De maatschappelijk werker gaat mee
met mevrouw naar het UWV zodat zij tijdelijk wordt vrijgesteld van solliciteren omdat zij dit
psychisch en fysiek niet aan kan. Mevrouw wordt voor het omgaan met de gebeurtenissen
uit haar verleden doorverwezen naar de GGZ. Er vindt regelmatig overleg en afstemming
plaats tussen voogd en maatschappelijk werk. Gezamenlijk wordt besloten dat de voogd
gezinsbegeleiding gaat aanvragen. Hoewel het gezin nog tegen een groot aantal problemen
aanloopt zijn met het behulp van het maatschappelijk werk een aantal dingen in gang gezet
en heeft deze vrouw meer overzicht over haar leven.
Spreekuren Maatschappelijk Werk
Wekelijks spreekuur op
- dinsdag in het Gezondheidscentrum Overbos en op
woensdag in het Gezondheidscentrum Floriande.
Cursussen

Naam cursus

Aantal keer gegeven

Totaal
aantal
deelnemers

HoofddorpWest

Empowerment voor vrouwen die
te maken hebben met huiselijk
geweld
Assertiviteit

lx

5

4 (vrouwen, 33,
35, 38 en 54 jaar)

2x

5+ 5

2 (vrouw, 51 en
59 jaar)

Stress op het werk de baas
In de put, uit de put, in
samenwerking met GGZ
InGeest

Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.
Niet doorgegaan i.v.m, geen
aanmeldingen.
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Met Lef in samenwerking met
GGZ InGeest
Rouwverwerking

lx

6

2 (vrouwen, 24 en
30 jaar)

Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.*

* Deze cursus had in eerste instantie een aantal deelnemers. Enkele hiervan hebben
afgezegd. Redenen hiervoor waren dat ze het toch te eng vonden om aan een rouwgroep
deel te nemen. Het is een groep waar veel emoties loskomen en mensen hebben vaak
moeite om ook de zware verhalen van anderen aan te horen. Van deze afzeggingen is 1
cliënt de cursus 'Geef uw leven GLANS' van het Ouderenadvies gaan volgen.
Het streven is 10 deelnemers maar dat lijkt haast uitgesloten. Bij een te kleine groep
gebeurt het dat deelnemers vaak nog afhaken tijdens de bijeenkomsten en in het geval van
de rouwgroep wordt de dynamiek van de groep dan erg kwetsbaar.
De cursussen voor volwassen zijn moeilijk vol te krijgen. Dit ondanks de extra aandacht die
hier afgelopen kwartaal voor is geweest en de speciale brochure die we hebben gemaakt en
verspreid in Haarlemmermeer. MeerWaarde zal in 2013 deze groepen niet meer aanbieden
m.u.v. de assertiviteitstraining. Hiervoor blijven mensen zich inschrijven.
Crisishulpverlening
Soms lopen situaties en problemen zo hoog op dat er sprake is van een crisissituatie.
Burgers die in een crisissituatie verkeren en burgers die dakloos dreigen te worden kunnen
van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantooruren direct terecht bij de crisisdienst van
het AMW. Acute problemen worden zonder afspraak direct aangepakt en ter plaatse wordt
psychosociale ondersteuning geboden. Acute problematiek: een geweldsincident, een
traumatische gebeurtenis, een dreigende uithuiszetting of een ongeluk. Op werkdagen,
tijdens kantooruren, is het Algemeen Maatschappelijk Werk 5 dagen per week beschikbaar
voor crisishulpverlening. Een crisis wordt opgepakt door de coördinator van het
Voordeurteam waarna het door een Algemeen Maatschappelijk Werker wordt opgepakt. Een
crisis op het gebied van Huiselijk Geweld wordt buiten kantooruren doorverwezen naar de
24-uursdienst van het Steunpunt Huiselijk Geweld.
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Domein 2
Jeugd
1. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
MeerBabbels
MeerBabbels is een project dat gestart is in 2012. Het doel van dit project is om kinderen in
de leeftijd van 4 tot 7 jaar met een taalachterstand door middel van taalgerichte activiteiten
deze achterstand in te laten halen. Ouders worden bij elke bijeenkomst betrokken zodat ze
thuis door kunnen gaan met oefenen. MeerBabbels wordt uitgevoerd met
samenwerkingspartners. In oktober 2012 is dit project geëvalueerd. De evaluatie vindt u in
het jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen. Vanuit Hoofddorp-West waren 4
deelnemers aan het project MeerBabbels
Opstapje en Opstap
Doelstelling: Kennis en vaardigheden vergroten van ouders. Ouders worden bewust van de
centrale rol bij de opvoeding. Vergroten maatschappelijke participatie ouders/gezinnen.
Vergroten zelfredzaamheid ouders en de betrokkenheid bij KDC/PSZ, school, de
ontwikkeling(s omgeving) van het kind.
Het programma van Opstapje en Opstap loopt gelijk met een schooljaar. Gezinnen doen 2
schooljaren lang mee. De cijfers uit de tabel hebben betrekking op alle deelnemende
gezinnen in Haarlemmermeer. Uit Hoofddorp-West namen in 2012 13 gezinnen deel. In het
Jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen vindt u meer informatie over het
Opstap(je)-programma

2. Home-Start
Doelstelling: Door de inzet van geschoolde vrijwilligers wordt opvoedingsondersteuning
geboden met als doel: voorkomen dat problemen groter worden, zelfvertrouwen ouders en
sociale relaties versterken, stimuleren tot efficiënt gebruik voorzieningen.
In 2012 zijn in Hoofddorp-West 14 gezinnen ondersteund. De gemiddelde
ondersteuningsduur per gezin was 12 maanden. 2 Gezinnen hebben een langere tijd
ondersteuning gehad en 1 gezin heeft vrij kort ondersteuning gehad. Per week was er
gemiddeld 1 dagdeel contact. Er hebben in Hoofddorp-West dit jaar geen doorverwijzingen
plaatsgevonden. De gezinnen die afgesloten zijn, zijn allemaal tevreden. Het jaarrapport van
Home-Start is te vinden in het jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de werkzaamheden van de HomeStartcoördinator.
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Soort activiteit

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

Kennismaken
gezin

Met 1 gezin
kennisgemaakt

Dit gezin wacht nog op een vrijwilliger.

Koppeling

Bij 1 gezin kennis
gemaakt met
vrijwilliger

Tussentijdse
evaluatie

Er is wel telefonisch
contact geweest met
een aantal gezinnen.
Maar geen officiële
evaluatiegesprekken
3 gezinnen zijn in deze
periode afgesloten,
maar er zijn 4
eindevaluatie
gesprekken geweest.

Gezin die
mogelijk
ondersteuning
van Home-Start
nodig h e e f t .
Gezinnen waar
wij een
vrijwilliger voor
hebben
gevonden.
Gezinnen waar
een vrijwilliger
actief is.

Eindevaluatie

De koppeling heeft een match opgeleverd.
Het gezin krijgt ondersteuning. Gegevens:
vader & moeder & meisje van 1,1 jr

De gesprekken waren goed, soms was er
Iets wat het gezin liever anders wilde, dat
werd dan besproken met de vrijwilliger

Gezinnen waar
de ondersteuning
stopt.

Alle vier de gezinnen waren blij met de
ondersteuning van Home-Start. Heeft ze in
hun kracht gezet. 1 moeder gaf aan dat de
vrijwilliger haar de weg liet zien, zodat ze
daarna zelf kon kiezen. Zij gaf ook aan dat
als je je hart lucht, je sterker wordt van
binnen.
Een andere moeder zei over de
vrijwilligster "She is the best"

3. Opvoedcursussen
Op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning draagt MeerWaarde samen met de
GGD de verantwoording voor de uitvoering voor de opvoedspreekuren en de
opvoedcursussen en themabijeenkomsten. Het doel van opvoed- en opgroeiondersteuning
is het voorkomen dat opvoedingsvragen uitgroeien tot problematische situaties die de
ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het versterken van competenties bij de
ouders en kinderen. In het jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen zijn de
gegevens van de opvoedcursussen weergegeven.

4. Opvoedspreekuren
Doelstelling; Het voorkomen dat opvoedingsvragen en -problemen uitgroeien tot
problematische situaties die de ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het
versterken van competenties van ouders en jongeren.
Aantal 1 kwartaal

Aantal 2
kwartaal

5 locaties

Maatschappelijke
Opvang: op afspraak
(tot. 3 cliënten).
7 spreekuren op HK
MeerWaarde

e

e

Aantal 3
kwartaal

Aantal 4
kwartaal

Totaal 2012

6 spreekuren

DOVD: 5 unieke
klanten, 12
afspraken
verdeeld over 7
opvoedspreekuren
waarin 21
afspraken
mogelijk zijn.

20 spreekuren

e

e
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5. Licht Ambulante Zorg (LAZ)
Doelstelling: Het voorkomen dat opvoedingsvragen en -problemen uitgroeien tot
problematische situaties die de ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het
versterken van competenties van ouders en jongeren.
Van de 31 afgenomen tevredenheidonderzoeken die er zijn afgenomen bij de LAZ-zaken
waren de uitslagen positief. Echter de onderzoeken worden slecht ingevuld. Dit heeft te
maken dat veel ouders het na willen sturen en dit vervolgens niet doen, waardoor je als
Maatschappelijk Werker hier achteraan moet gaan. Dit gebeurt wel, maar na een tijdje wordt
het vergeten. De resultaten zijn: 3x beoordeelden de ouders hun tevredenheid met een 10,
3x met een 9, 1 lx een 8 en 2x een 7.

6. Maatschappelijk Werk Jeugd (AMWJ) en Ambulante
Jeugdhulpverlening (AJHV)
Doelstelling: Laagdrempelige en kortdurende ondersteuning bij psychosociale problemen al
of niet als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen, relatie, opgroei- of
opvoedingsproblemen met het doel jongeren snel weer op weg te helpen door
groepsgericht, individuele aanpak. Zware problematiek wordt doorverwezen naar GGZ. MWJ
is een eerste lijnsvoorziening en kan worden getypeerd als een 'sociale huisartsenpost' voor
zowel jongeren als ouders. De cijfers van het AMW jeugd zijn terug te vinden in de bijlage.
Korte contacten tot maximaal 1 uur
Onder korte contacten wordt verstaan: die hulpverleningscontacten waar de hulpverlening
binnen 1 uur konden worden afgerond. Bij MeerWaarde zijn dit de contacten die het
Voordeurteam bezoeken. Op het gebied van jeugd komt dit weinig voor. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met het tijdstip: de ochtenden. Jongeren bellen eerder met
MeerWaarde voor een afspraak. Er wordt dan een intake ingepland. Dit wordt niet onder
korte contacten geregistreerd maar onder de psychosociale hulpverlening. Er zijn wel ouders
die zich melden voor hun zoon of dochter. In eerste instantie wordt er dan een gezamenlijke
afspraak gemaakt.
Psychosociale hulpverlening
De hulpverlening is kortdurend en vraaggericht en beoogt het bieden van voldoende hulp in
een zo beperkt mogelijke tijdspanne. Met ander woorden "zo kort als mogelijk en zo lang als
nodig". Bij uiteenlopende problemen zoals rouwverwerking, relatieproblemen, problemen
met kinderen, echtscheiding, sociaal isolement, problemen met kinderen, problemen met
financiën worden aan de cliënt 5 of meer gesprekken aangeboden. De gesprekken hebben
tot doel om de cliënt voldoende handvatten te geven om in de toekomst beter de problemen
te kunnen hanteren. Na 5 gesprekken vindt er een evaluatie plaats met de cliënt en
bespreekt de Maatschappelijk Werker de voortgang van de hulpverlening met de
werkbegeleider.
Casus
Stiefmoeder belt het voordeurteam met een hulpvraag: haar stiefzoon heeft geen vrienden,
hij zondert zich af en heeft toren hoge schulden. Mevrouw zou graag iemand willen spreken
die haar stiefzoon zou kunnen activeren en die door kan sturen naar een psycholoog. De
jongen zijn moeder is 6 jaar geleden overleden hij woont nu met een zusje en zijn vader in
hun ouderlijke (huur)huis. Zijn vader heeft hun huis opgezegd en is in het huis van zijn
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nieuwe vriendin getrokken. Omdat het huis van zijn vriendin veel te klein is voor vier
volwassenen moesten de kinderen maar iets voor zich zelf zoeken. Dit wil maar niet lukken
ze worden ondergebracht op een camping waar ze nu allebei broer en zus een half jaar
zitten. Zijn zusje vindt al snel een eigen plek en verlaat de caravan. Hij woont er nu alleen ik
ga hem opzoeken. Ik heb alleen het adres van de camping gekregen waar hij op dat moment
zou moeten zitten (Rijsenhout) Ik vind de cliënt bespreek wat ik voor hem kan betekenen en
als ik hem overtuigt heb lopen we een traject af waarna een warme overdracht plaats vindt
naar de instanties waar hij verder geholpen kan worden. Stiefmoeder en zijn vader erg blij
met mijn interventies en weten zeker dat het niet gelukt was door andere collega's.
Casus
Mevrouw loopt bij het AMW met verschillende klachten Eén van haar spanningsbronnen is
toch wel de zorgen om haar zoon. Hij is moeilijk bereikbaar, is niet sociaal, sluit zich zelf op
en is al 4 jaar niet op straat geweest. Door moeder in contact gekomen met deze jongeman
en een goed gesprek gehad met hem tweede gesprek is hij niet op komen dagen daarna
veelvuldig gebeld en weer contact gekregen met hem. Veel gesproken over waar hij
tegenaan liep en wat hem vrolijk maakte een lijst gemaakt van de dingen die we nu
oppakken en dingen die we later oppakken. Samen met hem en een andere collega zijn CV
verandert en laten zien wat we voor hem kunnen betekenen. Aangemeld bij een DJ
workshop in een buurthuis (socialiseren) hij vond het heel interessant en is alle
bijeenkomsten geweest. Hij heeft nieuwe vrienden gemaakt Is gaan solliciteren en heeft
werk gevonden en zoekt er nu nog een baan bij. Veel problemen met zijn vader gehad nu is
alles uit gesproken en weet vader wat er speelt bij zijn zoon. De druk die hij bij zijn vader had
is afgenomen en is nu vaker beneden te vinden dan alleen op zijn kamer. Hij bespreekt nu
ook veel met zijn vader dit was eerst niet mogelijk.

7. Kinderwerk (O -12 jaar)
Doelstelling: Het Kinderwerk richt zich op activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar, met als
doel de talentontwikkeling van deze kinderen te stimuleren.
Organiseren van Kinderwerk in wijken en kernen en aanbod voor de Brede
School
De gebiedsgerichte activiteiten en projecten van het Kinderwerk in wijken en kernen worden
veelal georganiseerd vanuit wijkcentrum Floriande en vinden plaats in Floriande en/of
Overbos. De Kinderwerkactiviteiten t.b.v. de Brede Scholen vinden onder of na schooltijd
plaats in een van de drie Brede Scholen in Floriande (Midden, Noord en In De Breedte). Het
doel is: samenwerking, vrijetijdsbesteding, educatie, ontspanning.
Soort activiteit

Frequentie

Ondersteuning
buurtinitiatieven/activ
iteiten/projecten

lx
Informatieve
werkbijeenk
omst.

Bakkie on tour

lOx

Gemiddelde
opkomst

10 è 15 ouders
per school

Doelgroep

Resultaat

bewoners

Bewoners ondersteunen bij
het opzetten van een
Ouder-ZKindinloop in het
weekend (voorbereidende
fase). Uiteindelijk is het
doel dat deze inloop door
de bewoner zelf wordt
gestart.
Ouders en wijkbewoners
onder het genot van een
bakkie koffie of thee rond
de bakfiets met elkaar in
gesprek brengen op een

Ouders en wijkbewoners
Floriande en Overbos
(incl. 3 Brede Scholen in
Floriande)
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Disco

Rond 200

Groepen 7 en 8

l x inloop

8

Groepen 5 t/m 7

4x

8

1,5 t/m 4 jr. + ouders

lx

3

Groepen 6 t/m 8

3x

14
Wachtlijst 4

Meiden uit groepen 5 en
6

3x

4

Meiden uit groepen 7 en
8

lx

Brede School In de
Breedte

Filmmiddag
Brede School In de
Breedte
(wijkcentrum)
Dans mee met Eddy
de Kikker
Brede School
Floriande Noord

Pimp tha Window
Brede School
Floriande Midden

Meidenmiddag 1
Brede School In de
Breedte

Meidenmiddag 2
Brede School In de
Breedte

ongedwongen manier. Ook
is dit het moment waarop
feedback, vragen of andere
zaken met de betreffende
kinderwerker besproken
kunnen worden.
Ondersteuning Tienerwerk
Floriande. Tieners van
verschillende scholen in het
gebied de gelegenheid
bieden om in een veilige
omgeving te gemeten van
het samenzijn. Er is een
grote behoefte aan de
disco's die georganiseerd
worden vanuit het
Tienerwerk. Door de grote
aantallen tieners is er wel
ondersteuning vanuit o.a.
het kinderwerk nodig.
Inloop filmmiddag tijdens
voorjaarsvakantie. Activiteit
zonder inschrijven (buiten
cursusbureau om). Een
veilige ontmoetingsplek
voor kinderen.
Ouder en kind zijn samen
intensief met de
bewegingsles bezig.
Versterkt band tussen
ouder/kind, brengt ouders
onderling in contact en
stimuleert kinderen om met
andere samen te werken
en te spelen/dansen.
Dit project verzorgd door de
kinder- en tienerwerker
was een samenwerkingsproject ontstaan n.a.v, een
vraag vanuit Brede School
Floriande Midden. Het
thema was:
"Glasbewerking" en daar
wilde men graag in het naschoolsaanbod verder op in
gaan. Activiteit is helaas
niet door gegaan i.v.m. te
weinig aanmeldingen..
Meiden van verschillende
scholen komen in het
wijkcentrum bij elkaar om
onder het genot van een
kopje thee, het bakken van
muffins en het spelen van
Sing Star met elkaar in
gesprek te gaan zonder dat
hier specifiek de nadruk op
ligt. Ook is dit een veilige
omgeving waar meiden
zich zelf kunnen zijn en
even kunnen ontsnappen
aan 'de rol' die ze op school
moeten vervullen.
Meiden van verschillende
scholen komen in het
wijkcentrum bij elkaar om
onder het genot van een
kopje thee, het bakken van
muffins en het spelen van
Sing Star met elkaar in
gesprek te gaan zonder dat
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Koud koken 1

4x

Groepen 3 en 4

3x

Groep 1/2 + 1
ouder/verzorger

5x + tijdens
buitenspeeldag

Groepen 6 t/m 8

Brede School
Floriande Midden

Dansen met je
kleuter
Brede School
Floriande Midden

Whoz Next
Brede School In de
Breedte

hier specifiek de nadruk op
ligt. Ook is dit een veilige
omgeving waar meiden zich
zelf kunnen zijn en even
kunnen ontsnappen aan 'de
rol' die ze op school
moeten vervullen.
Koken was is een van de
naschoolse activiteiten die
in het wijkcentrum van
Brede School In de Breedte
al jaren goed loopt. Om
kinderen van de andere
scholen ook de
mogelijkheid te bieden om
'dichter bij huis' kennis te
maken met koken is er
bedacht om Koud Koken in
den Brede Scholen
Floriande Midden en Noord
uit te proberen. Tijdens
deze kooklessen maken
kinderen kennis met
verschillende ingrediënten
en recepten en leren ze hoe
ze stapsgewijs kunnen
koken zonder een
gasfornuis of oven te
gebruiken.
Het idee was om kinderen
uit groep 1 en 2 de
mogelijkheid te bieden
samen iets leuks te laten
doen met hun ouder. In
deze tijd hebben kinderen
en ouders het ontzettend
druk en is er weinig tijd om
samen door te brengen.
Helaas is deze activiteit
i.v.m. te weinig
aanmeldingen uiteindelijk
niet doorgegaan.
Sport en Spel
participatieproject waarbij
we kinderen volgens een
bestaand project van het
NISB wilden stimuleren om
een actievere rol aan te
nemen bij het ontwikkelen
en opzetten van sport en
spel activiteiten in de wijk.
Stapsgewijs leren de
kinderen wat er komt kijken
bij het opzetten van een
(sport)activiteit in de wijk.
Ze maken kennis met het
maken van een draaiboek,
het regelen van de
financiën, bestellen van
materialen, vragen van
vrijwilligers en alle andere
facetten die komen kijken
bij het opzetten van een
evenement. Uiteindelijk zal
het een hecht team zijn
welke zelf een grote rol zal
vervullen bij het opzetten
van passende
evenementen in de wijk
(ondersteund door d e
kinder- en tienerwerker van
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Ontwikkelen
Programmering
najaar 2012

0-12 jaar Floriande &
Overbos (inclusief
oriëntatie op speciaal
onderwijs)

Wie is de chef 1?

3x

9

Groepen 3 t/m 5
van verschillende
(Brede)scholen uit de
wijken Floriande en
Overbos

Wie is de chef 2?

3x

10

Groepen 3 t/m 5
van verschillende
(Brede)scholen uit de
wijken Floriande en
Overbos

(wachtlijst 2)

Masterchef

3x

10
(wachtlijst 9)

Masterchef

Groepen 6 t/m 7
van verschillende
(Brede)scholen uit de
wijken Floriande en
Overbos

3x

9

Groepen 6 t/m 7
van verschillende
(Brede)scholen uit de
wijken Floriande en
Overbos

Koud Koken 2

4x

8

Groepen 5 t/m 6

Koud Koken 3

4x

6

Groepen 5 t/m 6

4x

6

1,5 t/m 4 jr. + 1
ouder/verzorger

(extra groep)

{"extra activiteit
i.v.m. hoge aantal
inschrijvingen)

Dans mee met Eddy
de kikker 2

MeerWaarde). Dit keer
opgezet op basis van
inschrijven. Helaas niet
voldoende om van start te
kunnen gaan dus werving
doen wij nu middels
bestaande
(inloop)activiteiten zoals
een meidenmiddag en
chillmiddag.
A.d.h.v. de resultaten van
het programma van voorjaar
'12, ervaringen voorgaande
jaren, en behoefte (Brede)
scholen, kinderen en
ouders werd een nieuwe
programmering ontwikkeld
voor het najaar van 2012.
Ontmoeting, talentontwikkeling op ander
gebied dan sport na
schooltijd, samenwerking,
zintuigen prikkelen (bv bij
het proeven van eten).
Ontmoeting,
talentontwikkeling op ander
gebied dan sport na
schooltijd,
samenwerking, zintuigen
prikkelen (bv bij het
proeven van eten).
Ontmoeting,
talentontwikkeling op ander
gebied dan sport na
schooltijd.
Samenwerking, zintuigen
prikkelen (bv bij het
proeven van eten).
Ontmoeting,
talentontwikkeling op ander
gebied dan sport na
schooltijd,
samenwerking, zintuigen
prikkelen (bv bij het
proeven van eten).
Aangepast koken op Brede
School Floriande Noord
i.p.v. in het wijkcentrum
van Floriande. Tijdens deze
kooklessen kennis maken
met verschillende
ingrediënten en recepten.
Ontmoeting en de
samenwerking tussen
kinderen van verschillende
scholen staat centraal.
Aangepast koken op Brede
School Floriande Noord
i.p.v. in het wijkcentrum
van Floriande. Tijdens deze
kooklessen kennis maken
met verschillende
ingrediënten en recepten.
Ontmoeting en de
samenwerking tussen
kinderen van verschillende
scholen staat centraal.
Bewegingsles voor ouder
en kind waarbij de band
tussen ouder en kind wordt
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Sterren op de
Catwalk!

lOx

Groepen 6 t/m 8

Circusdans 1

3x

2

Groepen 3 t/m 4

Circusdans 2

3

2

Groepen 3 t/m 4

Skatetour
(* samenwerking
Tienerwerk)
Promotie

eenmalig

5

Groepen 7 t/m 8

Workshop drumming
bisines

lx

6

lx

Kinderen
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6 tot 12 jaar

versterkt. De
gecombineerde les brengt
ouders uit de wijk met
elkaar in contact en
kinderen kunnen hier
vriendjes maken, (ouders
hebben hier in Floriande
behoefte aan omdat zij
aangeven zich eenzaam te
voelen)
Talentontwikkeling,
ontmoeting, samenwerken,
grenzen verleggen,
ouderbetrokkenheid.
Tijdens deze cursus zijn de
meiden ontzettend dicht
naar elkaar toegegroeid. Ze
spraken iedere week af na
de les en zelfs de ouders
spraken na uitvoering van
de modeshow met elkaar
af. De afsluitende
modeshow zorgde ervoor
dat de kinderen (soms voor
het eerst) zich als echte
sterren in de spotlights
voelden 1
Activiteit is ontwikkeld
n.a.v. de evaiuatie Brede
School activiteiten Floriande
Noord 2011. Circusdans
sloot aan bij vraag en
behoeften op dat moment.
Echter is de activiteit niet
doorgegaan i.v.m. te weinig
deelnemers.
? Kwartaal: ActivWeiX is
ontwikkeld n.a.v. de
evaluatie Brede School
activiteiten Floriande Noord
2011. Circusdans sloot aan
bij vraag en behoeften op
dat moment.
Echter is de activiteit niet
doorgegaan i.v.m. te weinig
deelnemers.
Niet doorgegaan i.v.m. te
weinig aanmeldingen.
Activiteiten starten
allemaal. Inschrijvingen
lopen goed en beter dan
verwacht.
Op alle activiteiten zijn
voldoende deelnemers
vanuit MeerWaarde.
Behoefte is aanwezig aan
meer activiteiten en
reacties zijn positief.
In oktober, november en
december hebben vele
activiteiten plaatsgevonden
in Floriande.
Tijdens de herfstvakantie
heeft er een drumontmoetingsactiviteit plaats
gevonden. Doel was
ontmoeting tot stand
brengen tussen kinderen
van verschillende scholen,
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werken aan sociale
vaardigheden en werken
aan talentontwikkeling.

Overige georganiseerde activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen in
het tweede half jaar van 2012:
Muziek op schoot
Knutselclub
Creatief atelier
Natuurlijk gaan we timmeren
- Koken best off 1-2
Koken feest
Meidenmiddag
Boyz only
Fotolab winter
Studio Floriande
Kinderkamerkunst
Natuurlijk gaan we knutselen
Koken get in to the media
Organisatie Ouder- en kindinloop
Soort
Frequentie Gemiddelde
activiteit
opkomst

Doelgroep

Resultaat

Ouder en
Kind Inloop

Inloopactiviteit welke
bestemd is voor
ouders/verzorgers en
kinderen in de leeftijd van
0-4 jaar. De Ouder- en
Kindinloop biedt
ouders/verzorgers een
unieke gelegenheid om
andere ouders uit de wijk
te ontmoeten. Ook leren
de kinderen tijdens deze
inloop met andere
kinderen te spelen en
bereiden zich voor op
kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal of
basisschool.
De Kinderwerker uit
Hoofddorp West:
- onderhoudt contact met
het CJG voor goede
doorstroming naar OKI en
andere
kinderwerkactiviteiten.
- houdt de CJGmedewerkers op de
hoogte d.m.v. informatie
en krijgen relevant
foldermateriaal
aangeleverd.
- wordt uitgenodigd bij
Zorgoverleg om op deze
manier te informeren over
het aanbod van
MeerWaarde.
OKI biedt
ouders/verzorgers een
unieke gelegenheid om
andere ouders uit de wijk
te ontmoeten. Kinderen

13x

Ong. 156
Gem. 6 kinderen en 6
ouders pw

0-4 jaar + ouder(s)/
verzorger(s)

15x

Inloop wekelijks woe.: 6
è 8 kinderen en
ouder(s)/verzorger(s) per
keer.

0-4 jaar + ouder(s)/
verzorger(s)

Wijkcentrum
Floriande
Wekelijks op
woensdag en
l x per maand
op vrijdag

Afstemming
doorgeleiding
CJG naar OKI

Ouder en
Kind Inloop
Wijkcentrum
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Floriande
Inloop l x p.m. vrijdag: 4
a 5 kinderen en
ouder(s)/verzorger(s) per
keer.

Ouder en
Kind Inloop

2x

Ouders/ kinderen 0-4 jaar
Overbos

De Boskern

OKI

Elke
woensdag
09:30-11:00

15

Ouders + kind

Gebiedsgerichte activiteiten en projecten
Soort activiteit Frequentie Gemiddelde
Doelgroep
opkomst
Nationale
Buitenspeeldag

Eenmalig

Sportbakkie on
Tour
(* was
oorspronkelijk een
Brede School
activiteit maar
door het uitblijven
van inschrijvingen
besloten om deze
toch voort te
zetten als
G ebiedsgerich te
activiteit zonder
inschrijvingsverplichting)

7x

Braderie/
Wijkfeest
Floriande
16 juni

lx

300

Kinderen/ ouders/
wijkbewoners uit Gebied
West in de leeftijd van 0-99
jaar

Kinderen uit Floriande en
Overbos. De aandacht ging
uit naar kinderen
woonachtig op een van de
eilanden in Floriande.

+/-150

Wijkbewoners Floriande

leren spelen met andere
kinderen en bereiden zich
voor op kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal,
basisschool. Naar wens
kunnen er thema's
behandeld worden:
schoolkeuze, opvoeding
etc.
Inventarisatie
mogelijkheden opstarten
OKI in wijkcentrum de
Boskern in Overbos.
Is niet gestart in 2012
bekeken wordt of dit in
2013 haalbaar is.
Vanaf de eerste week van
september wekelijks.
Ouders kunnen met hun
kind andere ouders
ontmoeten en meedoen
aan verschillende
activiteiten.
Ouders hebben
gelegenheid om in een
veilige omgeving met
kinderen en ouders te
praten overallerlei zaken.
Daarnaast is de OKI een
plek waar ouders ideeën,
problemen en andere
zaken neer kunnen leggen.

Resultaat
Ontmoeting, kinderen
woonachtig op de eilanden
stimuleren om op een
andere plek in de wijk te
gaan 'buiten' spelen. Metde
hele familie en omgeving
buiten zijn i.p.v. binnen
achter de computer of
televisie.
Voor iedereen toegankelijk
zonder geen
deelnemersbijdrage.
Vereenzaming op de
eilanden in Floriande
tegengaan door met een
bakfiets met sport en
spelmateriaal de eilanden te
bezoeken. De kinderen
worden gestimuleerd om
gezamenlijk op de
speelvelden in de wijk te
gaan spelen. Een 'zetje in de
rug' voor het maken van
speelafspraken.

Braderie opgezet door
vrijwillige wijkbewoners
i.s.m. opbouwwerk van
MeerWaarde. Vanuit

2-1

Meivakantie
pannenkoekfestijn

Eenmalig

(kleinschalige)
Funtour
Floriande

Eenmalig

OASIS GAMES

3x

Opening studio 5
Diverse
workshops

lx

11

Groepen 5 t/m 7

Kinderen uit hele
Haarlemmermeer

12

15+

Bewoners
Hoofddorp West

Kinderwerk activiteiten
verzorgt en begeleid voor
kinderen 0-12 jaar die dag.
Vrijetijdsbesteding voor het
gehele gezin waarbij de
nadruk ook lag op het de
sociale cohesie in de wijk.
Kinderen in de vakantie ook
gelegenheid bieden samen
te komen in het
wijkcentrum. Ontmoeting
stond centraal bij deze
activiteit.
Buitenevenement opgezet
om op een laagdrempelige
manier zoveel mogelijk
kinderen tegelijkertijd samen
te brengen. De
hoofdactiviteit was een
voetbaltoernooi met
daaromheen verschillende
losse activiteiten.
Voor het project Oasis
games zijn verschillende
organisaties bezocht en met
verschillende doelgroepen
gesproken.
I.s.m. stichting Elos twee
avonden georganiseerd voor
bewoners, professionals en
organisaties, actief in de
wijk.
Verschillende bewoners en
organisaties hebben zich
ingeschreven en samen met
Pier K uitvoering aan het
programma gegeven.
Op zaterdag 15 september
is het nieuwe centrum
Studio 5 geopend.
Er werd samengewerkt met
de Wijkraad Floriande, de
Wijkraad Overbos,
gemeente Haarlemmermeer
en Sportservice
Haarlemmermeer.
In één keer is de aandacht
gevestigd op het nieuwe
centrum. Het aanbod van
MeerWaarde is gepromoot
en daarnaast is duidelijk dat
er nog ruimte is voor
initiatieven van de
bewoners.
Er is veel (nieuw) contact
gelegd met leden van de
Wijkraad, bands,
horecaondernemingen
andere aanwezigen.
MeerWaarde organiseerde
Fun Tour van 13:30 tot 18:00
uur en een feest voor 14+
van 19:30 tot 22:30 uur.
Jong en oud raakten met
elkaar in gesprek.
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Coördinatie Podium KrisKras
Podium Kris Kras blijft een goedlopend programma. De vraag blijft echter wel of we dit in de
toekomst apart aan moeten bieden. Wanneer je meer gebiedsgericht en vraaggericht wil
gaan werken dan zal er per gebied en met de samenwerkingspartners meer gekeken
moeten worden of dit wel of niet aangeboden kan worden.

Deelname netwerkoverleg Brede School door GTL
Soort
Frequentie Gemiddelde
Doelgroep
activiteit
opkomst
Netwerkoverleg
in Breedte

1 x per 6
weken

6 personen

Netwerkoverleg
Floriande
midden/noord

variabel

nvt

Netwerkoverleg
SBSH
Evaluatie
netwerkoverleg
in de Breedte

30 personen

lx

nvt

Schooldirecteuren
basisscholen de Brandaris en
Klavertje Vier, Brede School
Coördinator, de
Gebiedsteamleider
MeerWaarde en de
leidinggevende
Kindercentrum Mirakels. De
netwerkregisseuse is de
directrice van basisschool de
Brandaris.
Directie basisscholen, SKH,
SBSH en MeerWaarde

Directie basisscholen, SKH,
SBSH en MeerWaarde
Directie basisscholen, SKH,
SBSH en MeerWaarde

Resultaat
Netwerkoverleg zorgt ervoor
dat alle Brede School
Partners vanuit dezelfde visie
werken.
Afstemming samenwerking.
Visievorming,
jaarplanbespreking,
bespreking voortgang
programmering activiteiten.

Afstemming
activiteitenaanbod na
voorlopig staken inzet
naschoolse activiteiten van
één van de basscholen.
Visievorming.
Opstellen van een
gezamenlijk visiedocument.

Deelname (netwerk)overleg diverse organisaties door Kinderwerker
Soort activiteit
Frequentie
Gemiddelde Doelgroep
Resultaat
opkomst
Zorgoverleggen
Brede School In de
Breedte

3x

Intern begeleiders
basisscholen, twee
leidsters van
peuterspeelzaal en
kinderdagverblijf, de
kinderwerker van
MeerWaarde en de
Brede School
Coördinator. De
werkgroep wordt
voorgezeten door een
leidinggevende van
Kindercentrum
Mirakels. Incidenteel
schuiven er andere
samenwerkingspartners

Alle Brede School
'Zorgthema's' worden
hier gezamenlijk
opgepakt: Pestprotocol,
WE, Vreedzame School
etc. Onderlinge
afstemming en een
doorgaande lijn tussen
onder- en na schooltijd
zijn hierbij van
essentieel belang.
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Werkgroep (naschools)
activiteitenaanbod In de
Breedte

aan zoals CJG.
2 leerkrachten, 1
pedagogisch
medewerker Mirakels,
Kinderwerk
MeerWaarde,
Tienerwerk
MeerWaarde
(incidenteel)

+/-1 x in de 2
maanden.
Totaal: 3

Naschoolse activiteiten

lx

Algemeen Bredeschool
overleggen

Gedurende
seizoen +/-1 x
in de maand.
Voorafgaand
aan nieuwe
programmering
frequent
overleg

Overleg overige netwerk
samenwerkingspartners

10

Scholen

Kinderwerk,
Tienerwerk, Brede
School Coördinatoren,
Pier K, Sportservice
(Incidenteel
leerkrachten)

Pier K, Sportservice,
Vakdocenten,
Homestart,
Samenwerkingspartners
binnen MeerWaarde,
Kindercentra, OKC,
leerkrachten
basisscholen Floriande
en Overbos,
Wijkbewoners.

Gezamenlijk
ontwikkelen van
(naschools)aanbod.
Zorgen dat zoveel
mogelijk vragen en
behoeften van scholen,
kindercentrum en de
kinderen zelf terug
komen In het aanbod
van najaar '12. Zorgen
voor een doorgaande
lijn is hierbij van groot
belang. Op Brede
School staat het profiel
'Zorg en Wijk' centraal.
Aanbod is
gepresenteerd en er is
gesproken over
promotie van het
bredeschool aanbod.
Alle activiteiten van
MeerWaarde lopen
goed en zitten vol of
Hepen boven
verwachting.
Afstemming
programma.
Ontwikkelen
programmaboekjes.
Evaluatie programma
voorjaar 2012,

Behoeften signalering
en afstemming
werkzaamheden met
daarbij altijd het belang
van de doelgroep als
uitgangspunt.

Ondersteuning van vrijwilligers (stimuleren en activeren)
Soort activiteit

Frequentie

Resultaat

Themawerkavonden
voor vrijwilligers OKI

3x

Tijdens deze avonden werd besproken wat verbeterd kon
worden aan de OKI, thema's bedacht en de ruimte netjes
opgeruimd. Er zijn drie vrijwilligers.
Met de Vrijwilligerscentrale is contact gelegd voor de
werving van nieuwe vrijwilligers. Er is een nieuwe vacature
opgesteld. Ook op de website van MeerWaarde wordt
aandacht besteed aan het werven van vrijwilligers voor het
Kinderwerk.
Professionalisering werkzaamheden vrijwilligers OKI
waardoor de inzet van de Kinderwerker op den duur kan
worden teruggebracht.

Werven en begeleiden
vrijwilligers
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8. Tienerwerk (10 -16 jaar) en Jongerenwerk (16 - 23 jaar)
Doelstelling: Het bereiken van die tieners en jongeren in hun vrije tijd, die in de regel niet
door het reguliere aanbod (verenigingen, vrijwilligerswerk en commercieel aanbod) bereikt
worden.
Motiveren en activeren van tieners en jongeren die niet bereikt worden via het
reguliere aanbod
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Soort
Resultaat
opkomst
activiteit
Chillbus
Floriande

lx

12

Jongeren
15 t/m 25
jarigen

Outreachend
werken

Ambulant
jongerenwerk

1 a 2x per
week

Promoten
MeerWaarde
jongeren
middag/avond
in Studio 5

lx

Verschillende
samenstelling
en van
groepen
20 jongeren

Jongeren in de
leeftijd van 12
t/m 23 jaar

100

Jongeren in de
leeftijd van 13
t/m 16 jaar.

Vraaggerichte activiteiten in jongerencentra
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Soort
activiteit
opkomst

Inzet van de bus slechts in de eerste maanden
van 2012.
Een bana met de jongeren opbouwen, betere
sfeer creëren. Contact onderhouden met de
jongeren, overlast terugdringen, netwerk
uitbreiden, hotspots in kaart brengen.
Tijdens de busdiensten is er contact met de
Straatcoaches. Na elke busdienst wordt een
registratieformulier ingevuld. De Chillbus is
over het algemeen een vindplaats van
risicojongeren. Indien noodzakelijk wordt
gesproken met een Ambulant
Jeugdhulpverlener (AJHV) over een jongere.
De AJHVer komt dan langs en gaat in gesprek
met de risicojongere.
Er is gemonitord en contact geweest met
veel verschillende groepen jongeren.
Er is contact geweest met meerdere
buurtbewoners
Het jongerenwerk en MW zijn zichtbaarder
aanwezig in de buurten.
Toeleiding van jongeren richting
wijkcentrum Floriande.
Er wordt minder jongerenoverlast ervaren.
• Contact leggen met (nieuwe) jongeren,
• Naamsbekendheid vergroten door in
gesprek te gaan met jongeren over de
mogelijkheden van MeerWaarde binnen
studio 5,

Resultaat

Inloop

l x per week

+/-15
jongeren

16 t/m 23 jaar

• Bekendheid jongerenwerk,
• Binding jongeren aan het jongerenwerk.

Openstelling
wijkcentrum tbv
inloop Jongeren

l x per week

Variabel van 4
tot 12
jongeren

Jongeren tussen
de 14 en 23 jaar.

•
•
•
•
•

•
Ondersteuning
tiener-werker
tijdens
tienerdisco

lx

200
jongeren

Jongeren van 10
t/m 13 jaar

•

•

Contact gelegd met (nieuwe) jongeren,
Een vertrouwensband gecreëerd tussen
de jongeren en jongerenwerkers
Toeleiding van jongeren richting
vrijwilligerswerk,
Jongeren zijn gemotiveerd om zelf
activiteiten op te zetten,
Jongeren voelen zich veilig, gezien en
kunnen zichzelf op een ongedwongen
manier ontwikkelen,
Er zijn jongeren doorverwezen naar het
AJHV,
Competenties/vaardigheden op diverse
gebieden (bijv,: samenwerken,
organiseren, talent etc) van jongeren
worden ontwikkeld en vergroot.
Er is voor een grote groep jongeren
zinvolle vrije tijdsbesteding, waarvoor

28

Openstelling
'Studio 5'

6x

20

Jongeren in de
leeftijd van 16
t/m 23 jaar.

Cursus Get Into
Media

3x

7

Tieners 10 tot
en met 13
jarigen

7, M e n 21
november

overlast op straat wordt verminderd.
• Naamsbekendheid wordt vergroot
doordat er een (Nieuw) doelgroep in
contact komt met jongerenwerk(ers) en
de accommodatie.
• Er wordt contact gelegd met
ouders/verzorgers die de tieners komen
brengen.
• Er is contact gelegd met (nieuwe)
jongeren.
• Er is een vertrouwensband gecreëerd
tussen de jongeren en jongerenwerkers
• Jongeren voelen zich veilig, gezien en
kunnen zichzelf op een ongedwongen
manier ontwikkelen.
Activiteiten die aansluiten op het profiel en
de vraag van(uit) de Brede School
Accommodaties.
Samenwerking met Stichting Brede Scholen
Haarlemmermeer.
Naamsbekendheid van MeerWaarde
vergroten.
Aanbod van MeerWaarde onder de aandacht
brengen.
Kinderen informeren over het gebruik van
media in deze tijd (social media, digitaal
pesten, manipulatie, wat is nieuws, wat is
media).
Samenwerking kinderwerk en tienerwerk.

Ondersteuning jeugdige vrijwilligers in de jongerencentra en ondersteuning
individuele of groepen jongeren bij de organisatie van eigen activiteiten
Soort activiteit
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Resultaat
opkomst
16 t/m 23 jaar

Jongeren draaien de inloop zo goed als
zelfstandig (vooral facilitair).

5x

15 t/m 21 jaar

De competenties van de jongeren
vrijwilligers zijn verder ontplooit en
vergroot.

Elke week,
soms enkele
keren per
week.

15 t/m 21 jaar

Inloop

l x perweek

Vrijwilligersbijeenkom-sten
Floriande
Vrijwilligersbegeleiding
Floriande

Talentontwikkeling /
ondersteuning
individuele of groepen
jongere(n) bij
organisatie van
activiteiten.

+/-15
jongeren

12 t/m 18 jaar

De competenties van de
jongerenvrijwilligers zijn verder
ontplooit en vergroot.
De vrijwilligers hebben zelf
activiteiten bedacht en uitgevoerd.
De jongerenvrijwilligers hebben zich
ingezet voor andere jongeren
(participatie).
Er zijn vrijwilligers doorverwezen naar
het AJHV.
Er zijn tieners/ jongeren binnen die
regelmatig wekelijks de
jongereninloop bezoekt en zich bezig
houdt met muziek.
Er is een groep jongeren die zich
willen gaan inzetten om activiteiten
door en voor jongeren te organiseren.
De jongeren hebben hun
competenties/talenten verder
ontplooid en vergroot.
Er zijn tieners/jongeren die zich in
willen zetten en gaat inzetten om
sportactiviteiten door en voor
jongeren te organiseren.
De jongeren hebben hun
competenties/talenten verder
ontplooid en vergroot.
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Tieners 14 tot
en met 21
jarigen

Een vertrouwensband opbouwen en
onderhouden met de vrijwilligers.
Vrijwilligers helpen met het schrijven
van een sollicitatiebrief, vragen
bespreekbaar maken en beantwoorden
(liefde, seks, relaties).
Sociale vaardigheden aanleren.
Maatschappeliike stagiair(e)s aannemen.
Contact leggen/hebben/onderhouden
met buurtbewoners.
Netwerken/netwerk uitbreiden. Tieners
laten inzien wat er allemaal geregeld
moet worden om activiteiten goed te
laten verlopen.
Werken volgens de methode van
Welzijn Nieuwe Stijl.
Zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden.

Organiseren van bijzondere activiteiten
Gemiddelde
Soort activiteit Frequentie
opkomst

Doelgroep

Resultaat

WNFdag

6 t/m 14 jaar

5x

Begeleiden van
vrijwilligers

lx

1 april 2012

14

30 kinderen, 30
tieners en ong. 30
ouders.
Allen wonend in
gemeente
Haarlemmermeer.

Kinderen,
tieners en hun
ouders.

Totaal 90
bezoekers
Netwerksamenwerking

n.v.t.

Voorbereidingen
'Week van de
Opvoeding'

3x overleg

'Week van de
Opvoeding'

2x overleg
2x middag
uitvoering
2x avond
aanwezig op
het
Haarlemmerm
eer Lyceum
ouderavond

2x uitvoering

15

n.v.t.

Deelnemers
Centrum
Jeugd en
Gezin +
zorgcoördinator
Haarlemmermeer Lyceum.
Inwoners van
Floriande, jong

& oud +
hulpverlenings!
nstanties in de
wijk, CJG en
zorgcoördinator
Haarlemmermeer Lyceum.

Elk jaar een Wereld Natuurfonds Dag
organiseren in het Wijkcentrum
Floriande.
Samenwerken met het Wereld Natuur
Fonds (WNF). Aandacht besteden aan
de natuur (duurzaamheid).
Kinderen en tieners iets bijbrengen
over het begrip duurzaamheid.
Ontmoeting, ontspanning, recreatie.
meer kennis van het aanbod van
MeerWaarde.
• Contact gelegd met bibliotheek in
Floriande.
• Contact gelegd met
Haarlemmermeer Lyceum.
Activiteit opgezet omtrent week van
de opvoeding.

• Informatie naar inwoners van
Floriande over 'Week van de
Opvoeding'
• Nieuwe contacten binnen de wijk
met zorgcoördinator
Haarlemmermeer Lyceum en
hulpverleningsinstanties (Spirit,
Amstelring etc.)
• Film 'Week van de Opvoeding';
deze gaat vertoond worden op
verschillende locaties in Floriande
om nog meer kennis te generen
over het thema 'Luister eens naar
me' + de instanties die bezig zijn
met kinderen/jongeren.
• Bekendheid gegeven van
mogelijkheden MeerWaarde aan
ouders/verzorgers van leerlingen
Haarlemmermeer Lyceum.
• Samenwerking tussen
Haarlemmermeer Lyceum,
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Bibliotheek Floriande, Spirit,
Amstelring en MeerWaarde.

Organiseren gebiedsgerichte activiteiten
Soort
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
activiteit
opkomst
Wijkraden,
bewonersgroepen &
andere
netwerkpartners in
Floriande &
Overbos

Contact is gelegd met wijkraden,
bewonersgroepen & andere
netwerkpartners in de wijk. Start gemaakt
met het delen van potentiële
activiteiten/samenwerking.

Tieners 10 t/m
15 jaar

Samenwerking met Sportservice
Haarlemmermeer, sportverenigingen
gelegen in Haarlemmermeer, gem.
Haarlemmermeer, Stichting Kinderopvang
Haarlemmermeer, Stichting Brede
Scholen Haarlemmermeer.
Netwerk uitbreiden, behoeftevraag peilen,
goodwill kweken, vrijwilligers werven,
naamsbekendheid vergroten, het aanbod
van MeerWaarde op de kaart zetten,
vertrouwensband opbouwen.
Netwerk uitbreiden, behoeftevraag peilen,
vrijwilligers werven, naamsbekendheid
MeerWaarde vergroten, het aanbod van
MeerWaarde op de kaart zetten, sociale
cohesie in de wijk vergroten,
samenwerken met organisaties gevestigd
in de wijk Floriande, Floriande op de kaart
zetten, ontmoeting, ontspanning en
recreatie.
Beweging, ontmoeting, ontspanning,
recreatie, meer kennis van het aanbod van
MeerWaarde.
Ontplooiing, sociale vaardigheden
aanleren, zelfvertrouwen vergroten,
ontmoeting, ontspanning, recreatie, meer
kennis van het aanbod van MeerWaarde.
Zorgcoördinator heeft zicht op
mogelijkheden van het jongerenwerk
(voorlichtingen, activiteiten, individuele
begeleiding etc). Samenwerkingsverband
met HL is opgezet.

Contactopbouw
wijkraden/bewon
ersgroepen/netwerkpartners in
de wijk

4x

Buitenspeeldag

lx

Wijkfeest
Floriande

lx

Skate Tour

n.v.t.

n.v.t.

Tieners 10 t/m
12 jaar

Whoz Next

n.v.t.

n.v.t.

Tieners 10 t/m
14 jaar

Contact
zorgcoördinator
Haarlemmermeer
Lyceum

3x in 2
kwartaal

Fun Tour
Floriande

lx

240 bezoekers

Nationale
Sportweek

lx

250

Panna Voetbal/
activiteiten
Floriande

12x

250 bezoekers

200 bezoekers

4 t/m 15 jaar
kinderen en
tieners

Leerlingen
Haarlemmerm
eer Lyceum +
ouders +
docenten

e

10

Resultaat

Tieners 10 t/m
12 jaar

6+

12+

Samenwerken met collega's van het
Project Jongeren Floriande. In gesprek
raken met buurtbewoners, netwerk
uitbreiden, behoeftevraag peilen,
naamsbekendheid vergroten en het
aanbod van MeerWaarde op de kaart
zetten.
• jongeren en ouders zijn bekend met het
jongerenwerk en andere
werkzaamheden van MeerWaarde.
• De sociale cohesie tussen
buurtbewoners is vergroot.
• De leefbaarheid in een wijk of buurt is
verbeterd.
• De vrijwilligers zetten zich in voor het
tienerwerk De competenties van de
vrijwilligers zijn verder ontplooit en
vergroot.
• Relatie tussen verschillende
samenwerkingspartners (SKH, etc.) is
verbeterd.
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Opening Studio 5

lx

1000

Alle bewoners

4+
n.v.t.

Tieners 10 t/m
13-jarigen

5x

n.v.t.

Jongeren in de
leeftijd van 10
t/m 16 jaar.

Oriënterend
gesprek jongeren
activiteiten in
samenwerking
met
Haarlemmermeer
Lyceum.

lx

n.v.t.

n.v.t.

Informatiestand
tijdens
ouderavond op
het
Haarlemmermeer
Lyceum.

2x

n.v.t.

n.v.t.

Oasis Game

5x

Bijeenkomst 1:
20 geïnteresseerden

6 september
12 september
20 oktober
21 oktober
26 oktober
27 oktober
28 oktober
6 november
januari 2013

9x

20 oktober
Trainingsdag 1
- 1 7 deelnemers
(3 x Elos, 6 x
Oasis, 2 x
MeerWaarde, 3
x Pier K, 3 x
wijkbewoners)

Voorbereiding
activiteiten najaar
2012.
Activiteitenfolder
Hoofddorp West
najaar 2012
vormgeven en
verspreiden.
Terugdringen
jeugdoverlast bij
bibliotheek
Floriande.

n.v.t.

Er zijn 14
activiteiten
geprogramme
erd vanuit het
tienerwerk

21 oktober
Trainingsdag 2
- 15 deelnemers
(3 x Elos, 6 x
Oasis, 2 x
MeerWaarde, 2
x Pier K, 2 x
wijkbewoners)
26 oktober
- 17 deelnemers
(3 x Elos, 6 x

Wijkbewoners (jong &
oud) Floriande,
medewerkers
van
organisaties
gevestigd in
Floriande

Een zinvolle dagbesteding voor alle
buurtbewoners.
Aandacht vestigen op het bestaan van het
nieuwe buurtcentrum incl. de
(voorgenomen) activiteiten voor en door
bewoners.
Een gezamenlijke activiteitenfolder.
Activiteiten die aansluiten op het profiel
van de Brede School Accommodaties.
Samenwerking met Pier K, Sportservice
Haarlemmermeer en Stichting Brede
Scholen Haarlemmermeer.
Aanbod van MeerWaarde bekend.

Contact is gelegd met bibliotheek
Floriande.
Bibliotheek medewerkers zijn bekend
met het jongerenwerk en de werkers
van MeerWaarde
Er is 5x controle geweest naar
aanleiding van door de bibliotheek
gemelde jongerenoverlast.
jeugdoverlast gecontinueerd
Wederzijdse interesse is ontwikkeld om
in de toekomst samen activiteiten te
organiseren.

Contact leggen met opvoeders.
Opvoeders informeren en adviseren
met betrekking tot jeugd.
Informatie verspreiden over het aanbod
van MeerWaarde en CJG.
Oasis is een Braziliaans
trainingsprogramma voor participatieve
wijkontwikkeling. Niels en Edo van
Stichting Elos hebben contact gezocht
met MeerWaarde en Pier K om
gezamenlijk dit project te gaan realiseren
in vinexwijk Floriande.
Het doel was om met een groep
wijkbewoners en professionals uit de wijk
een gemeenschappelijke droom te
realiseren. Dit op een interactieve, speelse
maar vooral laagdrempelige manier.
Er werd contact opgenomen met
wijkbewoners, scholieren, vrijwilligers bij
MeerWaarde, bewoners van Amstelring,
leerlingen van het Haarlemmermeer
Lyceum, leden van de Wijkraad,
kunstenaars, zelfstandige ondernemers,
medewerkers van Pier K en MeerWaarde
om het project te doen slagen.
Wij motiveerden geïnteresseerden om
mee te doen als ambassadeur of lid te
worden van de kerngroep.
Alle deelnemers gingen de wijk in om
bewoners te mobiliseren en te betrekken
bij het project om samen te werken aan
een droom/resultaat.
Samenwerking met verschillende
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organisaties zoals Stichting Elos, Wijkraad
Floriande, Pier K en Ymere.
Een oase is geslaagd als de mensen
voelen dat zij samen wat kunnen bereiken.

Oasis, 2 x
MeerWaarde, 3
x Pier K, 3 x
wijkbewoners)
27 oktober
Realisatiedag
'Miracle'
- 1 7 deelnemers
{4 x Elos, 10 x
Oasis, 2 x
MeerWaarde, 2
x Pier K, 15 x
wijkbewoners)
28 oktober
Realisatiedag
'Miracle
celebration'
- 17 deelnemers
(4 x Elos, 10 x
Oasis, 2 x
MeerWaarde, 2
x Pier K, 20 x
wijkbewoners)
Evaluatie
6 november
- 17 deelnemers
(4 x Elos, 15 x
Oasis, 2 x
MeerWaarde, 3
x Pier K, 2 x
wijkbewoners)
Terugkomdag
'en nu verder??'
Januari 2013

Sport- en Spelteam
Soort activiteit
Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat
Door outreachend te werken zijn er
verbindingen gemaakt tussen
verschillende jongerengroepen in
Overbos.
Door outreachend te werken zijn er
verbindingen gemaakt tussen
verschillende jongerengroepen in
Floriande.
De vakantieactiviteiten hebben nieuwe
deelnemers opgeleverd die nadien
instroomden bij het reguliere aanbod van
het Sport- en Spelteam.
De maatschappelijke
ontwikkelingskansen zijn verruimd voor
de deelnemers door middel van deze
laagdrempelige sport activiteiten Door
outreachend te werken, zijn er
verbindingen gemaakt tussen
verschillende groepen jongeren in
Haarlemmermeer.
Doelgroep heeft kennis gemaakte met
andere groepen jongeren uit andere

Activiteit in Overbos

23x

per activiteit
25 a 30
jongeren

14 t / m 23 jaar

Activeiten in
Floriande

4x

25

10 t / m 16 jaar

Vakantieactiviteiten

30x

25è40
jongeren

10 t / m 16 jaar

Sport Team
Laagdrempelig
Sportinloop

l x p.w.

20

14 t / m 23 jaar

Voetbaltoernooi

2x

60
deelnemers
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Creatieve
workshop Air
Brush Caps
Met deze
workshop is
aangesloten bij
het project hiphop
dat werd
georganiseerd op
BS Floriande
Midden, De
workshop is i.p.v.
op BS In de
Breedte op BS
Floriande Midden
georganiseerd.

lx

Air Brush Shoes

lx
2 bijeenkomsten

Queensdayparty

lx

Graffitiworkshop

Tieners
1 0 t / m 12
jarigen

Ontplooiing, sociale vaardigheden
aanleren, zelfvertrouwen vergroten,
ontmoeting, ontspanning, recreatie,
meer kennis van het aanbod van
MeerWaarde.
Aansluiten op het project van Brede
School Floriande Midden.
Ontplooiing, sociale vaardigheden
aanleren, zelfvertrouwen vergroten,
ontmoeting, ontspanning, recreatie,
meer kennis van het aanbod van
MeerWaarde.

10 t/m 12 jaar
Tieners

Aansluiten op het project van Brede
School Floriande Midden.
Ontplooiing, sociale vaardigheden
aanleren, zelfvertrouwen vergroten,
ontmoeting, ontspanning, recreatie,
meer kennis van het aanbod van
MeerWaarde.
Aanbod laagdrempelige activiteit, waar
elke tiener aan kan deelnemen.
Ontmoeting, ontspanning,
betrokkenheid, goede
vrijeti|dsbesteding, vrijwilligers
ontwikkelen hun sociale vaardigheden.
Vrijwilligers begeleiden. Tieners
ontmoeten elkaar, leren de tienerwerker
kennen, geven zich sneller op voor
workshops, vriendschappen ontstaan,
tieners kunnen richting geven aan hun
vrije tijd.
Recreatie en ontspanning zijn
speerpunten. Daarnaast raakt het
aanbod van MeerWaarde bekender
onder de doelgroep.
Aansluiten op het project van Brede
School Floriande Midden.
Ontplooiing, sociale vaardigheden
aanleren, zelfvertrouwen vergroten,
ontmoeting, ontspanning, recreatie,
meer kennis van het aanbod van
MeerWaarde.
Aansluiten op het project van Brede
School Floriande Noord.
Ontplooiing, sociale vaardigheden
aanleren, zelfvertrouwen vergroten,
ontmoeting, ontspanning, recreatie,
meer kennis van het aanbod van
MeerWaarde.
Ontplooiing, sociale vaardigheden
aanleren, zelfvertrouwen vergroten,
ontmoeting, ontspanning, recreatie,
meer kennis van het aanbod van
MeerWaarde en leren wat gezond koken
Is.
Uit het verleden bleek dat
kookworkshops goed liepen in Floriande.

12

240 bezoekers

Tieners 10 t/m
12 jaar

lx
1 bijeenkomst

9 bezoekers

Tieners 10 t/m
12 jaar

Sieradenworkshop

lx
1 bijeenkomst

9 bezoekers

Tieners 10 t/m
12 jaar

Workshops High
Tea 1 & 2

7x

8a9

Tieners 10 t/m
13 jaar

Amerikaans koken
1 &2
Vegetarisch koken
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Tienerdisco

2x

200

Vrijdag 14
december

lx

220

Voorbereiding
activiteiten
voorjaar 2013

N.v.t.

Activiteitenfolder
Hoofddorp West
voorjaar 2013
vormgeven en
verspreiden.

Er zijn 10
activiteiten
geprogrammeerd
vanuit het
tienerwerk

N.v.t.

Tieners uit
Floriande
10, 11 en 12
jarigen
(groep 7 en 8)

Tieners 10 tot
en met 13
jarigen

De folder is begin 2012 ook in Overbos
uitgedeeld. De workshops die nu nog
alleen in Floriande plaatsvonden, trokken
steeds meer deelnemers uit
van MeerWaarde.
Activiteiten die aansluiten op het profiel
van de Brede School Accommodaties.
Samenwerking met Stichting Brede
Scholen Haarlemmermeer.
Naamsbekendheid van MeerWaarde
vergroten en aanbod van MeerWaarde
onder de aandacht brengen.
Kinderen gezond leren koken.
Kinderen met een beperking (adhd /
asperger) laten samenwerken met
andere kinderen die sneller meekomen
met een groep.
Tijdens disco's ontmoeten tieners
elkaar, leren zij de tienerwerker kennen,
geven ze zich sneller op voor
workshops, vriendschappen ontstaan,
tieners kunnen inrichting geven aan hun
vrije tijd. Als tienerwerker begeleid je
tijdens de disco's een groep van 10
vrijwilligers die tussen de 14 en 16 jaar
oud zijn.
Een gezamenlijke activiteitenfolder.
Activiteiten die aansluiten op het profiel
en de vraag van(uit) de Brede School
Accommodaties.
Samenwerking met Pier K, Sportservice
Haarlemmermeer en Stichting Brede
Scholen Haarlemmermeer.
Aanbod van MeerWaarde onder de
aandacht brengen (MeerWaarde op de
kaart zetten in Floriande en Overbos en
meer naamsbekendheid creëren).

9. Mobiel Team
Doelstelling: Het Mobiel Team wordt in opdracht van de Regiegroep Jeugd- en Veiligheid
ingezet op zgn. hotspots binnen de gemeente.
Inleiding
Nadat het besluit gekomen is het Mobiel Team te integreren binnen het tiener- en
jongerenwerk, zijn hiervoor 3 mensen aangesteld als werker binnen het Mobiel Team. Vanaf
mei 2012 is er met het volledige team van start gegaan in de nieuwe samenstelling. Hierbij
is ervoor gezorgd dat er een duidelijk evenwicht zou blijven tussen het zichtbaar zijn als
Mobiel Team en tevens integreren binnen het reguliere tiener- en jongerenwerk. Met hierbij
als groot aandachtspunt; het ambulante werken een duidelijke plek geven binnen het
regulier werk. Hierin is gezocht naar zowel een leading rol van de Mobiel Teamleden
alsmede naar het ondersteunen van het reguliere ambulante werk om op deze manier
kwaliteit neer te zetten op het gebied van groepsaanpak jeugd, welke verder reikt dan alleen
de hotspots.
Tevens is er een start gemaakt om in de plannen van aanpak een breder beeld te creëren
waarbij het contact met jongeren, ouders, buurtbewoners en andere betrokkenen in
samenhang plaatsvindt. In gezamenlijkheid met het netwerk wordt steeds meer getracht om
een completer beeld te krijgen van de situatie op de hotspots. Denk hierbij aan het delen van
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overlastmeldingen, het in samenspraak contact leggen met buurtbewoners, rolverdeling
binnen het netwerk etc.
Bovengenoemde punten zullen ook voor 2013 belangrijke peilers zijn om de groepsaanpak
jeugd tot een succes te maken.
Hotspot Almkerkplein
In het verleden werd veel overlast ervaren en geconstateerd door omwonenden,
ondernemers, politie, straatcoaches en MeerWaarde. In 2012 was daarom ook een
duidelijke afname, zelfs tot nagenoeg 0 gereduceerde, geconstateerde overlast. De groep
die zich in het verleden ophield op het Almkerkplein wordt niet of weinig gesignaleerd. Op
een aantal meldingen van zwerfafval na, zijn er geen meldingen geweest.
In 2012 is er wel nog ingezet op een aantal zaken om op lange termijn de overlast in te
perken en preventief te werk te gaan. Er is een activiteit opgezet voor een groep jongeren
die zich ophield in wijkcentrum Floriande. Deze is elke dinsdagavond gedraaid en heeft
geleid tot nieuwe vrijwilligers en tevens een plek in Studio 5, het nieuwe buurtcentrum aan
de Waddenweg. Er is contact gelegd met de ondernemers rondom het Almkerkplein.
Tevens is het reeds bestaande contact verstevigd, zodat wanneer de overlast zich in de
toekomst wederom dreigt voor te doen, de lijnen kort zijn en er snel kan worden
ingegrepen. Contacten met wijkagenten zijn verstevigd.
De informatie, contacten, afspraken etc. omtrent deze hotspot zijn zoveel mogelijk
overgedragen naar het regulier tiener- en jongerenwerk. Tevens wordt er voor gezorgd dat
het doen van ambulant werk, ingeroosterd wordt binnen het regulier werk. Hierdoor kan
preventief een vinger aan de pols worden gehouden.
De Bibliotheek is ook meegenomen in de hotspot, omdat hier ook overlast werd ervaren van
jongeren. Er is veel gewerkt aan de samenwerking met deze groep mensen, vooral in het
kader van preventie en eventuele huisbezoeken aan jongeren die een ontzegging hebben
gekregen. Tevens wordt er geregeld advies gevraagd en gegeven aan de medewerkers in
omgang met jongeren. Daarbij is ook de link gelegd naar de aangrenzende school, het
Haarlemmermeer Lyceum. Nauw contact is ontstaan met de zorgcoördinator.
De inzet die in het verleden en in 2012 is gepleegd, heeft ervoor gezorgd dat het
Almkerkplein in de 2 helft van dit jaar is afgeschaald als hotspot.
e

Hotspot Waddenweg
Inzet in 2012 is vooral geweest op de 'Braambosgroep'. Dit is de grootste gebruiker van de
ruimte rondom de Braambosschool. Begin 2012 is gebleken dat de overlast redelijk in toom
gehouden is. De plaatsing van de JOP aldaar heeft als functie de overlast te beperken en/of
terug te dringen. Duidelijk is dat deze niet gebruikt wordt door de 'Braambosgroep' maar wel
door andere groepen, voornamelijk jongeren die voor of na het uitgaan zich ophouden alhier.
Hierbij wordt ook overlast veroorzaakt, voornamelijk in de vorm van zwerfafval en geluid.
Inzet hierop is door het netwerk gedaan, een duidelijke analyse en/of plan van aanpak is
hierop niet te maken. De 'Braambosgroep' is duidelijk in beeld bij het Mobiel Team. Er wordt
veel gegeven aan hen in de vorm van een JOP, inspraak in programmering bij Studio 5, hulp
bij opening JOP etc. Helaas heeft dit niet geresulteerd in het aanhouden van de rust aan de
Waddenweg. N.a.v. overlast tijdens de Ramadan, voornamelijk geconstateerd door enkele
omwonenden, heeft de Gemeente besloten een aanschrijfactie. Dit met als doel de overlast
inzichtelijk te maken bij ouders en hen de verantwoordelijkheid te geven van het gedrag van
hun kind(eren). Daarnaast wordt door de inzet van MeerWaarde en Halt n.a.v. de
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aanschrijfactie gepoogd onderliggende problematieken naar boven te krijgen om hier
vervolgens inzet op te plegen.
We hebben ervaren dat regelmatig contact met ouders en omwonenden belangrijk is en
veel onvrede wegneemt.
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Domein 3
Senioren, chronisch zieken en mensen
met een beperking
1. Sociaal Cultureel Werk voor Senioren
Doelstelling: Het bevorderen van zelfredzaamheid en het bestrijden van het isolement.
In samenwerking met het opbouwwerk is op initiatief van buurtbewoners een wijkbudget
aangevraagd en verkregen voor de realisatie van wijktuintjes ten behoeve van bewoners.
Ondersteuning is geboden aan het initiatief van een buurtbewoner een wekelijks koffie
inloop in het wijkcentrum Floriande op te zetten. Animo tot deelname is in het laatste
kwartaal van 2012 beperkt gebleven. Dit is mogelijk te wijten aan de onbekendheid van dit
initiatief. In overleg met de vrijwilliger is besloten de koffie inloop in 2013 tot en met mei
2013 te laten voortduren en meer bekendheid te geven aan deze activiteit.
Hoewel de aandacht gericht is op de bewonersgroep boven de 55 jaar, is de ervaring dat de
deelnemers van de verschillende activiteiten ouder is dan 65 jaar.
Activiteitenaanbod
Vanuit MeerWaarde wordt op diverse manieren ondersteuning geboden. Eén manier is
activiteiten met een cursorisch karakter. Hieronder vallen creatieve, educatieve en algemene
bewegingsactiviteiten (exclusief Meer Bewegen voor Ouderen). Het Cursorisch aanbod
staat onder leiding van een betaalde vakkracht.
Soort
activiteit

Frequentie

Taj Chi/Qi
Gong 1

8x

Taj Chi/Qi
Gong 2
Tai Chi met
aangepast
programma
voor
kwetsbaren

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

7 ö 10

55+

8x

8 a 10

55+

5x

10

Gezondheid en mobiliteit bevorderen waardoor
men langer zelfstandig kan blijven functioneren.
Locatie de Boskern.
Gezondheid en mobiliteit bevorderen waardoor
men langer zelfstandig kan blijven functioneren.
Locatie de Boskern.
Gezondheid en mobiliteit zijn bevorderd van
senioren en chronisch zieken d.m.v. aangepast
sporten, waardoor men langer zelfstandig kan
blijven functioneren.

vanaf 23 jaar
senioren en
kwetsbare
groepen
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Activiteiten onder begeleiding per gebied
Hierbij gaat het om activiteiten voor ouderen die niet meer binnen het reguliere programma
passen, omdat hun fysieke of sociaal psychische conditie dat niet meer toelaat. Hieronder
valt bijvoorbeeld de Soos of de VODO (Voor ons Door ons). De uitvoering van deze
activiteiten wordt verricht door vrijwilligers, ondersteund door een agogische beroepskracht.
De deelnemers betalen een symbolische bijdrage.
Wijkgebouw de Boskern
Frequentie Gemiddelde
Soort
opkomst
activiteit

Doelgroep

Resultaat
Gezondheid en mobiliteit bevorderen
waardoor men langer zelfstandig kan blijven
functioneren.
Gezondheid en mobiliteit bevorderen
waardoor men langer zelfstandig kan blijven
functioneren
Bezoekers bedenken met elkaar wat ze gaan
doen.

Wandelgroep
65+ Floriande

31x

8

65+

Fietsgroep
Floriande

13x

10

65+

Koffie inloop
50+
Inloop Biljarten
seniorendag

39x

5 t o t 10

50+

53 x

6

55+

Inloop
Klaverjassen
seniorendag

41 x

20

55+

34x

20

55+

Bridge
Wijkinloop

Chinese groep
ouderen thema
bijeenkomsten
uitvoering

6x

12 tot 16

Overleg
Mantelzorg
steunpunt
Amstelring

2x

n.v.t.

55 plus

In een laagdrempelig omgeving een
ontspannen middag het spel samen beleven,
sociaal netwerk is onderhouden en (dreigend)
sociaal isolement of eenzaamheid is
voorkomen.
In een laagdrempelige omgeving een
ontspannen middag het spel samen beleven,
sociaal netwerk is onderhouden en (dreigend)
sociaal isolement of eenzaamheid is
voorkomen.
In een laagdrempelige omgeving een
ontspannen middag samen beleven,
geheugen trainen.
sociaal netwerk is onderhouden en (dreigend)
sociaal isolement of eenzaamheid is
voorkomen
Sociaal netwerk in de wijk is vergroot en
eenzaamheid voorkomen d.m.v, thema
bespreking. Hierdoor is onderlinge relatie
verdiept.
Integratie wordt bevorderd door contact met
externe groepen en maatschappelijke
onderwerpen.
Afstemming over taken en gebruik van elkaar
deskundigheden en netwerk betreffende
allochtone ouderen.

Groepen in zelfbeheer
Activiteiten in zelfbeheer zijn bijvoorbeeld kaart-, sjoel- en biljartclubs. Vaak lang geleden
opgestart als initiatief vanuit het Ouderenwerk. Deze clubs draaien organisatorisch volledig
zelfstandig (meestal met een bestuur), al dan niet onder de vlag van een eigen
rechtspersoon.
Soort
activiteit

Frequentie

Biljarten

41x

Klaverjassen

41x

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

6

55+

20

55+

In een laagdrempelig omgeving een
ontspannen middag het spel samen beleven,
sociaal netwerk onderhouden en (dreigend)
sociaal isolement of eenzaamheid voorkomen.
In een laagdrempelig omgeving een
ontspannen middag het spel samen beleven,
sociaal netwerk onderhouden en (dreigend)
sociaal isolement of eenzaamheid voorkomen.

39

25

Bridge
wijkinloop

34x

55+

Voorbereiding
groep Chinese
ouderen

5x

Chinese groep
ouderen
uitvoering

l x per
maand een
middag

16

55 plus

Hobbyclub
Floriande

33x

15

55+

Zondagsoos
met SASA

18x

20

55+

55+

In een laagdrempelig omgeving een
ontspannen middag samen beleven, geheugen
trainen.
sociaal netwerk onderhouden en (dreigend)
sociaal isolement of eenzaamheid voorkomen.
Sociaal netwerk in de wijk vergroten en
eenzaamheid voorkomen d.m.v. thema
bespreking. Hierdoor wordt onderlinge relatie
verdiept. Integratie wordt bevorderd door
contact met externe groepen. Start sep. '12 in
de Boskern.
Sociaal netwerk in de wijk vergroten en
eenzaamheid voorkomen d.m.v. thema
bespreking. Hierdoor wordt onderlinge relatie
verdiept. Integratie wordt bevorderd door
contact met externe groepen.
In een laagdrempelig omgeving een
ontspannen middag samen delen en beleven
en je hobby samen uitoefenen. Sociaal netwerk
onderhouden en (dreigend) sociaal isolement of
eenzaamheid voorkomen
In een laagdrempelige omgeving een
ontspannen middag samen delen en beleven
d.m.v. spellen en een praatje en een maal per
maand samen eten met elkaar. Sociaal netwerk
is onderhouden en (dreigend) sociaal isolement
of eenzaamheid is voorkomen.

Invulling;
• 1 x Overleg contactpersoon SASA
Bewegingsactiviteiten
Onder leiding van een gediplomeerde vakkracht organiseert MeerWaarde op diverse locaties
MBVO-activiteiten.
Soort
activiteit

Frequentie

MBVO
Gymnastiek
actief

35x

MBVO
Gymnastiek

35x

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

1 6 ö 18

55+

Een bijdrage te leveren aan het zo optimaal en
zelfstandig mogelijk functioneren van ouderen
d.m.v. bewegen. Belangrijk is het plezier en de
gezelligheid door de mogelijkheid tot ontmoeting
en contact.

16

55+

Een bijdrage te leveren aan het zo optimaal en
zelfstandig mogelijk functioneren van ouderen
d.m.v. bewegen. Belangrijk is het plezier en de
gezelligheid door de mogelijkheid tot ontmoeting
en contact.

2. Ouderenadvies
Doelstelling; het actief ondersteunen van ouderen en mensen met een chronische ziekte of
beperking ter bevordering en hun mantelzorgers.
Het Ouderenadvies is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor mensen van 55 jaar
en ouder, hun mantelzorgers en chronisch zieken en gehandicapten. Mensen uit de
doelgroep kunnen bij het Ouderenadvies terecht voor informatie en advies, hulp en
ondersteuning of langdurige begeleiding op het gebied van wonen, zorg, welzijn, vervoer en
financiën. Ouderen doen een terugkerend beroep op het Ouderenadvies.
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Casus
Mw. K, 75 jaar werd aangemeld door de praktijkondersteuner van de huisarts. Mw. bleek op
diverse vlakken praktische ondersteuning nodig te hebben. Ook was zij op dat moment zeer
depressief vanwege een traumatische ervaring rond haar dochter die weer opspeelde.
Tijdens het eerste gesprek werd hier uitgebreid op in gegaan. Daarna werden er een aantal
praktische acties ondernomen. Zo werd mw. aangemeld voor de EHBA omdat haar
administratie niet was bijgehouden en werd zij aangemeld bij de huiskamergroep omdat zij
meer aanspraak wenste. Ook werd informatie over alarmering gegeven; dit werd opgepakt
door haar zoon. Inmiddels bezoekt mw. met veel plezier (2x per week!) de huiskamergroep,
kan zij haar administratie zelf weer bijhouden en heeft het spreken over haar dochter haar
zoveel goed gedaan dat ze veel beter in haar vel zit dan een jaar geleden. Ook is uitgebreid
met haar gesproken over haar woonwensen zodat ze beter zicht heeft op de mogelijkheden
die er zijn. Ze heeft dit besproken heeft met haar zoon en hij zal verder actie ondernemen.
Mw. neemt contact op met het ouderenadvies als zij weer een hulpvraag heeft en het
traject is na 3 maanden afgesloten.
Casus
Mw. R., 56 jaar, meldde zich bij MeerWaarde voor psychosociale ondersteuning en kwam bij
het ouderenadvies terecht. Na jarenlang verbleven te hebben in een instelling, woonde zij nu
weer zelfstandig en had hierbij hulp nodig. In de daaropvolgende gesprekken werd
voornamelijk vooruit gekeken naar een positieve opbouwende lijn. Het aangaan van sociale
contacten was een gespreksonderwerp en ook praktische zaken zoals het kopen van een
laptop om te kunnen mailen en zelfstandig allerlei nuttige informatie op te kunnen zoeken,
bijv. i.v.m. het zoeken naar een andere woning. Mw. had zowel behoefte aan een luisterend
oor, als aan praktische adviezen. De persoonlijke succesjes die mw. behaalde zorgden
ervoor dat ze zich steeds sterker ging voelen. Uiteindelijk is de mw. gelukt een andere, meer
passende woning te vinden en zelfstandig de verhuizing te regelen. Het traject is na een jaar
afgesloten.
Cursussen
Voordat een cliënt aan de cursus deelneemt, wordt er een intakegesprek gehouden. In totaal
hebben er 2 Glanscursussen plaatsgevonden. Hiervan waren deelnemers 2 deelnemers
afkomstig uit Hoofddorp-West.

Naam cursus

Aantal
cursussen

Totaal aantal
deelnemers

Uit
HoofddorpWest

Geef uw leven een
beetje GLANS

2x

10 + 8

2 (vrouw, beiden
63)

Zomerprogramma
Voorlichting over 'ik
wil slapen' i.s.m.
Presens

lx

11

0

Zomerprogramma
Voorlichting over 'de
kunst van de ouder
worden' i.s.m.
Prezens

lx

11

1 (vrouw, 66)

41

MaarWa«rd«

Domein 4
Kwetsbare groepen
1. Sociaal Raadslieden
Doelstelling: Het geven van informatie/advies of concrete ondersteuning aan cliënten met
juridische en/of praktische problemen zodat inwoners op een goede wijze kunnen
functioneren in de samenleving en problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en
vervolgens opgepakt of doorverwezen worden.
Spreekuren
Voor bewoners uit Hoofddorp West vinden de spreekuren plaats op het hoofdkantoor,
Dokter van Dorstenstraat 1.
De spreekuren zijn druk bezocht en het gevolg was dat er lange wachttijden ontstaan.
Doordat het spreekuur in de wijk is, is het voor mensen laagdrempelig en toegankelijk. De
spreekuren van het Sociaal Raadslieden werk kunnen echter geen inlopen zijn. De afspraken
op het spreekuur worden altijd ingeboekt, omdat er anders een te grote toeloop is.

2. Langdurige Hulp bij Administratie (LHBA) en Eerste Hulp Bij
Administratie (EHBA)
Per 1 oktober 2011 is het centrale aanmeldpunt (loket) voor hulp bij thuisadministratie in
Haarlemmermeer operationeel geworden. Deze functie is belegd bij het Voordeurteam van
MeerWaarde. Daarachter is een back-office geplaatst (CTAH) waar de binnengekomen
aanmeldingen worden verdeeld over de aanbiedende organisaties. Daarin nemen nu twee
uitvoerende werkeenheden deel: EHBA/LHBA (MeerWaarde) en Humanitas Thuisadministratie.
In 2012 is gebleken dat de aansturing en organisatorische inbedding niet optimaal is
verlopen. Als gevolg van personele wisselingen zijn de uitgangspunten zoals
overeengekomen en vastgelegd in de startnotitie "Administratie op vier niveaus" niet
gehanteerd.
Met de Gemeente is besproken de EHBA/LHBA binnen MeerWaarde beter te borgen en op
een logischere wijze in te richten. Met ingang van 2013 zal dit onder Sociaal Raadslieden
worden ondergebracht.
Definiëring van resultaten, registratie en verantwoording zal met de Gemeente in 2013
gezamenlijk worden besproken.

Voor de resultaten wordt verwezen naar de beschrijving in het overstijgende deel.
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Inleiding
Nieuw-Vennep is een woonkern van formaat met twee gezichten: een oud en een nieuw
deel. Het kanaal de Nieuwerkerkertocht vormt de grens tussen de twee delen. De
Venneperweg die over het kanaal loopt is de slagader van Nieuw-Vennep en verbindt beide
delen.
Oud en Nieuw-Vennep
Het oude gedeelte van Nieuw-Vennep heeft een dorps karakter. De nieuwbouwwijk
Getsewoud is rond 2000 ontstaan en heeft haar 10-jarig jubileum gevierd. Verder is in
Nieuw-Vennep: de nieuwe dorpskern 'Nieuwe Kom' in aanbouw. Het Centrum voor Kunst
en Cultuur, Pier K en het nieuwe Ontmoetingscentrum zijn gerealiseerd. De bouw van
woningen is bijna afgerond. Het grote plein, waar ook de markt een plek krijgt, is bijna
gereed.
Nieuw-Vennep is een dorp met een grote variëteit aan wijken. Het was altijd een kleinschalig
dorp met wijken als Nieuw-Vennep west en zuidoost en Welgelegen. Linquenda is lange tijd
de nieuwste wijk van Nieuw-Vennep geweest. In het "oude" Nieuw-Vennep wonen minder
dan de helft van de huidige 29.872 inwoners. De bouw van Getsewoud heeft het dorp in
bevolkingsaantal verdubbeld. In Getsewoud wonen nu 16.697 mensen, (jan. 2012).
De wijkindeling van Nieuw-Vennep Zuid-Oost (Hoofdvaart, Noordelijke Randweg, Spoordijk,
Wandelpark), Welgelegen (Hoofdvaart, Venneperweg, Nieuwekerkertocht, Noordelijke
randweg). West (Hoofdvaart, Venneperweg, Nieuwekerkertocht, Zichtweg/Zuiderdreef),
Linquenda (Hoofdvaart, Zuidrand, Nieuwekerkertocht, Zichtweg/Zuiderdreef), Getsewoud
Noord en Zuid (Nieuwekerkertocht, Wechelerveld/Bramerveld, Uweg, Noordelijke randweg).
Accommodaties MeerWaarde in Nieuw-Vennep
Ontmoetingscentrum (OC)
Activiteitencentrum Zomerpark (AC Zomerpark)
Jongerencentrum De Stip
Wijkgebouw Linquenda
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

I

Ontwikkelingen en trends
Er valt een toename van aanvragen voor relatie- en bemiddelingsgesprekken voor het
Algemeen Maatschappelijk Werk waar te nemen. Relatieproblematiek/(v-)echtscheiding
houdt verband met de economische omstandigheden: hoge hypotheek, huis niet makkelijk
verkoopbaar, gebrek aan sociale huurwoningen waardoor men min of meer gedwongen
besluit niet uit elkaar te gaan. Toenemende spanningen in de relatie of het gezin zijn het
gevolg.
De Sport- en spelinstuif van het Sociaal Cultureel Werk voor senioren staat onder druk. Door
inlevering van een deel van de zaalruimte is er een risico dat er een wachtlijst ontstaat voor
nieuwe deelnemers.
Bij het ouderenadvies zien we een stijging van cliënten met complexe problematiek. Dat
vraagt veel tijd. Het aantal cliënten zegt dus niets over de hoeveelheid uren die benodigd is,
om deze goed te ondersteunen. De verwachting is dat deze groep (gezien alle
veranderingen in de indicering) in het komende jaar explosief zal groeien.
Er is een toenemende behoefte aan woningen in de buurt van zorgcentra
(aanleunwoningen). Echter deze zijn in mindere mate aanwezig en minder beschikbaar. Dit
zorgt ervoor dat mensen langer blijven wonen in de huidige woning waarin men zich soms
onveilig voelt. Een bijkomend probleem is, dat aanleunwoningen worden toegewezen via
Woningnet en er alleen op kan worden gereageerd via Internet. Deze (oudere) ouderen
hebben die mogelijkheid niet. Veel ouderen beschikken niet over een computer.
We zien een toename van het aantal vragen van mantelzorgers die te maken hebben met
een ouder of een partner die lijdt aan vergeetachtigheid/dementie.
Eenzaamheid is nog steeds een veel voorkomend probleem. Het is iets dat moeilijk op te
lossen is. Voor dagbesteding/-opvang is een indicatie nodig en het wordt steeds lastiger om
deze te krijgen. Daarbij is de dagverzorging en de groep voor dementerenden door
Amstelring/Osiragroep samengevoegd. Dit is niet voor iedereen even prettig. Er is een
maatjesproject (vrijwilligers), maar helaas zijn er niet voldoende vrijwilligers voor dit project
en de vraag is erg groot.
Analyses van de wijken en de daar aanwezige problematiek is nog niet voldoende zichtbaar
gemaakt. In Linquenda hebben bewoners veel te maken met financiële problemen.
Vergrijzing en daarmee mogelijk gepaard gaande vereenzaming komt in de deze wijken voor.
Een Ouder-Kind inloop in wijkgebouw Linquenda is niet van de grond gekomen. Onderzocht
moet worden hoe dit komt.
Openbare ruimte Bolwerkse Poort heeft in dit kwartaal de nodige aandacht gehad vanuit de
groepsaanpak. Gemeente Haarlemmermeer, Straatcoaches, Politie en Jongerenwerkers zijn
gezamenlijk opgetrokken om de overlast te beperken en te handhaven op de gewijzigde

openingstijden van het voetbalveld. In september is een bewonersavond georganiseerd om
in gesprek met de omwonenden tot suggesties te komen voor een verbeterde leefbaarheid.
De werkwijze zoals in 2012 uigevoerd werkt voor de jongerenwerkers goed. Er zijn veel
locaties bezocht en er is contact gelegd met jongeren. Op verzoek van de gemeente en naar
aanleiding van de overlastmeldingen zal het jongerenwerk deze activiteit continueren.
MeerWaarde is bezig met het ontwikkelen en uitbreiden van ambulante werkzaamheden
Haarlemmermeer breed. Dit betekent dat de Haarlemmermeer opgesplitst wordt in 2
gebieden (gebied 1: Haarlemmermeer-Zuid, Nieuw-Vennep, Hoofddorp-West. Gebied 2:
Haarlemmermeer-Noord, Hoofddorp-Midden, Hoofddorp-Oost). De jongerenwerkers worden
in 'ambulante teams' ingedeeld en ambulanten aan de hand van een rooster, dat wordt
afgestemd op de overlastmeldingen.
De contacten met de Brede Scholen in Nieuw-Vennep, waar MeerWaarde
samenwerkingspartner is, zijn geïntensiveerd. De opvoedcursussen en opvoedspreekuren
worden onder de aandacht gebracht en er wordt verwacht dat een toenemend aantal ouders
gebruik zal maken van de opvoedcursussen.
Tot de zomer heeft de Villa Frissco met succes (gem. 30/40 bezoekers) wekelijks plaats
gevonden. De activiteit is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ontspannen. In 2013
zal de openstelling naar behoefte gecontinueerd worden. Daarbij kan de villa Frisco worden
ingezet voor de doelgroep 12 t/m 15 jaar. Op die manier wil het jongerenwerk inspelen op
het creëren en vergroten van een vertrouwensband, waardoor zij snel en adequaat kan
reageren op vragen/behoeften/overlastsituaties. Vrijdagmiddag zijn tieners vroeg uit school.
Er wordt onderzocht of er behoefte is aan activiteiten.
Tot slot worden de volgende problematieken vanuit het ouderenadvies gesignaleerd:
- Veel geheugenproblematiek.
- Woningmarkt: verkoop huis is moeilijk in deze tijd. Dit betekent dat men langer
wacht met het verhuizen naar een seniorenwoning.
- Digitaliseren van woningnet is voor veel ouderen een probleem omdat ze geen
computer hebben of het niet begrijpen.
- CIZ indicaties worden steeds minder vaak afgegeven.
- Opname verzorgingshuis wordt steeds moeilijker.
- Huidige dagbestedingsmogelijkheden niet altijd passend bij cliënten.
Bovenstaande veroorzaakt dat de problemen steeds complexer worden, men meer hulp
nodig heeft, de kans op vereenzaming groter wordt en het beroep op het ouderenadvies
steeds groter wordt.
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Domein 1
Welzijn & Sociale samenhang
1.

Opbouwwerk

Doelstelling Opbouwwerk: burgers activeren tot het nemen van initiatieven en
zelfredzaamheid te bevorderen. Opbouwwerkers zijn de ogen en oren van de wijk en
bevorderen participatie, ondersteunen nieuwe initiatieven en versterken
vrijwilligersorganisaties waaronder dorps- en wijkraden.
Stimuleren en activeren van burgers
Soort
Frequentie
Gemiddelde
activiteit
opkomst
Organisatie
opening
wijkgebouw
Linquenda

lx

200

Doelgroep

Resultaat

Contactpersonen,
samenwerkings- en
ketenpartners,
wijkraad, bewoners
en collega's.

Men heeft kennis kunnen
nemen van het nieuwe
gebouw, de mogelijkheden en
het aanbod.

Sociale
samenhang
versterken
en
eenzaamheid
verminderen

Organisatie
nieuwe
activiteiten in
Wijkgebouw
Linquenda

Inrichting
speelplek
jeugd A l
locatie
NieuwVennep

Contactpersonen,
samenwerkings- en
ketenpartners,
wijkraad, bewoners
en collega's.

Bewonersinformatieavond

-24

Kinderinspraakproject

-42

Zou in september a.d.h.v.
invulling architect weer
opgepakt worden.

Bewoners die in de
buurt van het
terrein wonen.
22 kinderen, 20
volwassenen plus
gemeente, politie,
architect, kinder/
tiener- en
opbouwwerker en
omwonenden.

Bewoners met elkaar in
contact brengen en
ondersteunen bij het
organiseren van zomer- en
buurtactiviteiten, bewoners
met dorps/wijkraad in contact
brengen,
bewoners helpen bij het
organiseren van
bewonersavonden,
bewoners gebruik laten maken
van buurtgericht
activiteitenaanbod.
In voorbereidingsfase met
collega's: betreft met name
bewonersavonden,
voorlichtingsavonden
(schulden,
ouderenmishandeling)
verplaatsing
ontmoetingsgroep
verschillende culturen.
Informatieoverdracht door
gemeente en architect en
besluit kinderinspraak door
MeerWaarde te laten
organiseren.
Inspraak wordt meegenomen
door de architect.
Kinderinspraak is door
MeerWaarde georganiseerd,
Inspraakpunten worden
meegenomen door de

Koffiegroep
Getsewoud
stimuleren
de MBVOgroep uit te
breiden in
navolging
van vorig
seizoen

wekelijks

10-25

Koffiegroep
Getsewoud,
zelfstandige
bewoners
Zomerpark,
buurtbewoners

Naaigroep
OZ opzetten
in
wijkgebouw
Linquenda
(PR,
aenjagen,
organiseren,
etc).

2x per maand, met de
bedoeling toe te werken
naar wekelijks

7-12

Vrouwen van
verschillende
culturen die elkaar
erg graag willen
blijven ontmoeten
middels diverse
activiteiten.

architect.
Pas in september weer verder.
De uitwerking van architect en
doorrekening gemeente
afwachten.
Is de verantwoordelijkheid van
de Gemeente: inrichting
openbare ruimte. Indien
voortgang bekend dan zal in
samenwerking met de
bewoners input geleverd
worden.
In september geen nieuws van
de gemeente. November:
gemeente wil geen avond
meer organiseren. Nog steeds
geen uitsluitsel over
oplevering. Opzet was om de
plannen van de architect in een
informatieavond aan de
bewoners en kinderen te
presenteren.
Vanaf 7 mei 2012 is de MBVO
groep in AC Zomerpark gestart
i.s.m. Sportservice. De groep
maakt nog steeds gebruik van
de accommodatie.

Was gestart in Linquenda,
daarna verplaatst naar AC
Zomerpark per 5 juli en vindt
vanaf dan wekelijks plaats.
Wens was om per januari 2013
weer in de eigen wijk
Linquenda door te gaan.
Kostenplaatje is te hoog, blijft
in Zomerpark.

Ondersteunen van nieuwe initiatieven
Sport activiteit
Frequentie
Gemiddelde Doelgroep
opkomst
Start marktseizoen
op het nieuwe
Harmonie plein voor
het OC

Wekelijks.
Bijeenkomsten
om per begin
juni tot een
mooi op elkaar
afgestemd plan
te komen

Opwaarderen Jeu de
Boulesbaan in
Getsewoud en
zorgdragen voor
onderhoud.

Tot nog toe
slechts l x per
week, ligt door
nat weer ook
stil.

De buurt ondernemers
die aan de Elemastraat
wonen/werken (5), PierK, marktmeesters,
ondernemers markt,
gemeente, dorpsraad.
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Bewoners, andere
stichtingen en
samenwerkingspartners
(denk aan SKH,
Kinderwerk
MeerWaarde, toernooien

Resultaat
Voorbereidende fase
feestelijke opening van het
plein rond de eerste
marktdag m.m.v. Pier-K,
WE, gemeente. Politie,
MeerWaarde, Zanggroep.
Feestelijke opening van het
plein rond de eerste
marktdag was een groot
succes op 7 juni met 50
kramen! M.m.v. Pier-K,
gemeente, Politie,
MeerWaarde, Zanggroep
MW, gratis optreden band.
Op 12 juli start de
werkgroep Harmonieplein.
Baan wordt lx per week
gebruikt. Onderhoud van de
baan kan door tuinmensen
van Cordaan gedaan
worden, start in juli.
Baan wordt nog steeds lx
per week gebruikt..

met bv Westerkim).

Wijkfeest in
Linquenda d.d. 17
juni
Boosten van het
Harmonie plein, in
eerste instantie extra
activiteiten
organiseren op de
marktdag
(donderdagochtend),
verder aandacht voor
Sinterklaas, Kerstmis,
Fun Tour op het
plein, andere
markten op het plein,
PR in de kranten, etc.

Maandelijks.

300

wekelijks
aansluitend
maandelijks

variabel

buurt

De buurt, ondernemers
die aan de Elemastraat
wonen/werken (5), PierK, Marktmeesters,
Ondernemers markt.
Gemeente, Dorpsraad
i.s.m. MeerWaarde
(trekker).

Onderhoud van de baan
wordt tegenwoordig door
tuinmensen van Cordaan
gedaan. In het voorjaar van
2013 weer actueel.
Prachtig feest, MW kraam,
goede samenwerking en
afstemming.
Op 12 juli is de werkgroep
PCH (Plein Commissie
Harmonie) gestart. Bestaat
uit een eerste en tweede
laag. Dorpsraad is ook
commissielid, WE is 2 * laag
(alle informatie).
Wijkbudgetaanvraag is
nauwelijks gehonoreerd.
Streven is de ruimte zo
intensief/actief mogelijk te
benutten.

Deelname aan gebiedsteam

Ondersteunen van Dorps- en wijkraden
Soort activiteit
Frequentie Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat
Dorps- en wijkraden ondersteunen bij
bewonersavond, brug slaan tussen
gemeente & dorps- en wijkraden,
vergroten zelfredzaamheid dorps- en
wijkraden, ondersteuning
fondsenaanvraag en sponsoring.
Gevraagd en ongevraagd advies
geven.
Aanjagen van samenwerking (bv
wijkraad Gestewoud en Brede School
Bredenborgh).
Voorbereiding opening nieuw gebouw.
Ondersteuning bij:
wijkraadvergaderingen, brieven
achterstallig onderhoud In de wijk,
bewonersavonden, activiteiten in de
wijk, wijkfeest. Reclame voor nieuwe
activiteiten op de website. Werving
vrijwilligers, discussies en
wijkbudgetten.
Ondersteuning wijkraadvergaderingen.
Informatieoverdracht. Uitwisseling
hotspotsituaties. Gedachtenwisseling
invulling Zomerparkgebouw.

Stimuleren
bewonersparticipatie

Overleg met wijkraad
Linquenda

l x per
maand

Wijkraad

Overleg met wijkraad
Getsewoud

l x per
maand

Wijkraad

l x per 6
maanden

Ketenpartners
Wijkraad

NB door vergaderingen
van dorpsraden in het
landelijk gebied, wel
betrokken (mails)maar
niet altijd aanwezig

geweest.

Wijkplatformvergadering
Getsewoud

Goede informatie uitwisseling tussen
alle ketenpartners, planning nieuwe

activiteiten, aanpak problematieken en
samenwerkingsprojecten.

Getsewoud

Ondersteunen van overige organisaties en comités
Soort activiteit
F requentie
Gemiddel C)oelgroep
de
opkomst
Ondersteuning
Braderie in de
Bredenborgh

Overleg gebruikers
Zomerparkgebouw

Overleg over/met
bewonerscommissie

Diverse
werkgroepver
gaderingen,
overleggen
met
coördinator ter
ondersteuning.
4-6 x per jaar

Alle leerlingen van de
drie scholen en de
omgeving

Meer bekendheid van de school in
de wijk Getsewoud Noord. In
samenwerking met nieuwe
partners zoals de wijkraad
Getsewoud, Pier-K, de bibliotheek.

Gebruikers
Zomerparkgebouw:
Cordaan, Sport Plaza,
SKH, 's Heerenloo,
MeerWaarde,
bewonerscommissie

Nieuw,
contact
gezocht voor
bemiddeling
en
ondersteuning

Bewonerscommissie

Informatieoverdracht. Bespreking
nieuwe initiatieven (jeu de
boulesbaan, zomeractiviteiten,
samenwerkingsprojecten).
Toegewerkt naar het oprichten
van een facilitair overleg. Zeer
geslaagde Kerst-lnn op 21 dec.
2012. Georganiseerd met alle
partners m.m.v. Kerstman en
optredens van Pier-K.
Goed overleg met de Gemeente
over problematiek.
Vervolgafspraken.

Diverse
werkgroepvergaderin
gen BS. Overleggen
met coördinator ter
ondersteuning en
regelmatige
mailwisseling.
Fun Tour

De leerkrachten in de
werkgroep, t.b.v.
braderie, voor alle
leerlingen (en hun
ouders) van de drie
scholen en de
omgeving en
contactpersonen.
11 juli en 12
september

Nieuw, contact
gezocht voor
bemiddeling en
ondersteuning.

300-400

Bewoners, partners,
contacten, scholen

De Bewoners
Commissie

Ondersteuning kernenoverleg en klankbordgroep
Soort activiteit Frequentie Gemiddelde Doelgroep
opkomst
Deelname aan
klankbordgroep
NV
NB in 2 en 4
kwartaal door de
gemeente
uitgesteld.
Kernenoverleg
e

Draaiboeken klaar en stevig. Meer
bekendheid van de school in de
wijk Getsewoud Noord. In
samenwerking met nieuwe
partners zoals de wijkraad
Getsewoud, Pier-K en de
bibliotheek. Uitvoering 10 oktober
was zeer geslaagd. Scholen zijn
iets meer met elkaar verbonden.
11 juli leuke samenwerking met
de school de Polderrakkers:
optredens i.v.m. afsluiting
schooljaar. Beide Fun Tours waren
weer magnifiek
Goed overleg met de gemeente
over problematiek.
Vervolgafspraken.

Resultaat

2-4 x per jaar

Ketenpartners,
organisaties,
ondernemers,
wijk- en
dorpsraden,
politie,
gemeente, etc.

Informatieoverdracht, inspraakmomenten
over o.a. Al locatie, workshops, PowerPoint
presentaties. Beantwoording vragen.
Heldere inzichten van gebruikers van NV
worden in gemeenteplannen venwerkt.

2-4 x per jaar

Alle leden van
de kernen

Behandeling notulen, presentatie
opbouwwerk, behandelen vragen,
agendapunten en inventarisatie mogelijke

e

NB afstemming

Resultaat

onderwerpen voor MeerWaarde.

met collega
opbouwwerkers
wie er heen gaat.

Inzet t.b.v. hotspots
Soort activiteit Frequentie
Intern overleg
over de
Poortenbuurt in
Nieuw-Vennep
GetsewoudNoord

Afhankelijk
van
noodzaak

Bewonersavond
Poortenbuurt.
Trekker
gemeente

5 september

Flexibel
Soort activiteit

32 bewoners

Resultaat

Ketenpartners,
mobiel team,
jongerenwerk,
jongeren

Interventie bij overlast door mobiel team en
tienerjongerenwerk na informatieoverdracht
en besluitvorming.
Planvorming Bolwerksepoort in
afgerond.

betrokkenen

Bewoners zouden met de ketenpartners in
gesprek gaan over de evaluatie. Ze kregen
echter de mededeling van de gemeente wat
er gaat veranderen.

Resultaat

Leefomgeving
verbeteren

Bewoners,
netwerkpartners
(zoals politie, Ymere
en gemeente),
wijkraad

Bevorderen
integrale
samenwerking in
de wijk

Bewoners,
netwerkpartners
(gemeente, (brede)
scholen, Ymere,
politie,
buurtverenigingen,
winkeliersverenigingen)
ledereen, denk aan
alle bewoners van
Getsewoud,
cursisten, maar ook
de dominee van
Cross-Point, Cordaan,
's Heerenloo, SKH,
Sport Plaza, de W E
A l locatie, de
gemeente, de politie,
winkeliers,
vrijwilligerscentrale.

Veilig, schoon en prettig wonen in de
buurt-wijk-dorp. Uitvoeren
kleinschalige buurtonderzoeken
Ondersteunen van bewoners bij het
opstellen van een wijk verbeterlijst
(bv opzetten Jeugdland In NieuwVennep, inspelen op actuele
situaties: brandgevoelig: Pimp da
House project).
Samen met netwerkpartners en
bewoners verbeterlijst in een plan
van aanpak omzetten, bij overlast
inventarisatie klachten opstellen en
netwerkpartners met wijkraad en
bewoners In contact brengen,
ondersteuning bij aanvragen
wijkbudgetten en fondsen.
Maken van wijk- en gebiedsanalyses,
samenbrengen van bewoners met
netwerkpartners, toeleiden naar
specialistische hulp voor gezin of
individu.

Ondersteuning
activiteiten van
MeerWaarde (PR,
planontwik-keling.

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Doelgroep

Diverse

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

dagelijks

± 6x per jaar

300 è 4 0 0
Afhankelijk
van de

Bewoners, andere
organisaties en
collega's

Doorverwijzing, luisterend oor voor
vragensteller, basis voor nieuwe
activiteiten, kortom
contactactiviteiten.

Grote buurtgerichte activiteiten waar
iedereen naar toe komt en waar
MeerWaarde (maar ook de SKH,
Vrijwilligerscentrale, Happy Kids,
politie, gemeente, wijkraad,
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sportservice. Sport- en Spelteam,
etc.) zich profileert.

activiteit en
het weer.

gastvrouw zijn,
nieuwe vaste
partners er bij
halen) zoals 4x per
jaar Fun Tour,
Burendag,
Buitenspeeldag,
Nationale
sportweekdag, etc.
Analyses van o.a.
de wijken
Welgelegen,
Linquenda

Verzorgen PR en
layout van/voor de
pagina voor de
Wijkkrant
Getsewoud.

2.

Aanvang gemaakt in het 3 kwartaal.
Analyses van de wijken en eventueel
aanwezige problematiek is nog niet
voldoende zichtbaar gemaakt. De
indicaties zijn aanwezig dat in
Linquenda financiële problematiek
veelvuldig voor komt. Evenals een
vergrijzing en de daarmee mogelijk
gepaard gaande vereenzaming.
MeerWaardePagina in de Wijkkrant
Getsewoud is gestopt. Andere vorm
wordt gezocht in samenwerking met
de wijkraad Getsewoud.
e

5x per jaar

Alle bewoners van
Getsewoud

Algemeen Maatschappelijk Werk

Doelstelling: Laagdrempelige en kortdurende ondersteuning bij psychosociale problemen al
of niet als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen, relatie, opgroei- of
opvoedingsproblemen met het doel mensen snel weer op weg te helpen door
groepsgericht, individuele of gezinsgerichte aanpak. Zware problematiek (psychiatrie) wordt
doorverwezen naar GGZ. AMW is met name een eerstelijns voorziening en kan worden
getypeerd als 'sociale huisartsenpost'.
Het algemeen maatschappelijk werk signaleert een toename van conflictueuze
echtscheidingen die uitmonden in een jarenlange vechtscheiding. Ouders die verwikkeld zijn
in een vechtscheiding, zijn meestal zo bezig met hun eigen problemen en hebben geen oog
meer voor wat er met hun kinderen gebeurt. Echtscheiding leidt vaak tot financiële
problemen We zien dan ook een verband tussen de verslechterde economische situatie en
de toename van het aantal vechtscheidingen.De grote restschuld die vanwege prijsdaling na
verkoop van de woning overblijft, het gegeven dat de woning moeilijk verkocht zal worden
en dat vervangende huisvesting niet voor handen is, zijn factoren die echtparen doen
besluiten om ondanks de slechte verstandhouding bij elkaar te blijven wonen en de
echtscheiding uit te stellen. Echtparen blijven noodgedwongen samenwonen en wanneer
vanwege de spanningen en escalatie van conflicten samenleven niet meer mogelijk is wordt
de relatie resoluut verbroken en de echtscheiding in gang gezet. Gevoelens van
wantrouwen, rancune en boosheid overheersen, communicatie is niet mogelijk en ouders
blijken niet meer in staat om in het belang van hun kinderen in de opvoeding als ouders met
elkaar samen te werken. De kinderen groeien op in een sfeer van vijandigheid en
onveiligheid. Niet zozeer de echtscheiding op zich, betekent een gevaar voor de
ontwikkeling van kinderen, maar wel de voordurende (jarenlange) strijd en de sfeer van
wantrouwen die er heerst in situaties van vechtscheiding betekenen een gevaar voor de
ontwikkeling van het kind. Kinderen worden gedwongen om een standpunt in te nemen en
te kiezen tussen de ouders en krijgen veel negatieve dingen te horen over de andere ouder.
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Door de economische crisis stagneert de woningmarkt en dit heeft tot gevolg dat het
aanbod van sociale huurwoningen in 2012 met de helft is afgenomen ten opzichte van
voorgaande jaren. Het maatschappelijk werk constateert dat de woningproblematiek in het
afgelopen jaar sterk is toegenomen. Een stabiele en veilige woon(thuis)situatie is nodig als
basis om de complexe problemen waar volwassenen en gezinnen tegen aan lopen op te
kunnen lossen. Wanneer deze belangrijke voorwaarde ontbreekt, is het niet mogelijk te
werken aan de onderliggende problematiek.
Kwetsbare burgers die door psychiatrische stoornissen moeite ondervinden in contacten
hebben een veilige basis nodig waarin ze zich kunnen terugtrekken. Maar ook de
mantelzorger heeft bescherming nodig wanneer deze kwetsbare burger in de woonsituatie
een gevaar vormt.
In situaties waarin ouders de veiligheid van kinderen niet langer kunnen waarborgen is
huisvesting een eerste stap om deze veiligheid te herstellen. En voor tienermoeders is een
veilige woonsituatie een voorwaarde om hun kind een goede start te geven.
Het maatschappelijk werk heeft samenwerking gezocht met de woning bouwcoöperaties en
de gemeente om aandacht te vragen voor de woningproblematiek van deze kwetsbare
burgers waarin het op eigen kracht oplossen van de problemen niet mogelijk is.
Psychosociale hulpverlening
De hulpverlening is kortdurend en vraaggericht en beoogt het bieden van voldoende hulp in
een zo beperkt mogelijke tijdspanne. Met ander woorden "zo kort als mogelijk en zo lang als
nodig". Bij uiteenlopende problemen zoals rouwverwerking, relatieproblemen, problemen
met kinderen, echtscheiding, sociaal isolement, problemen met kinderen, problemen met
financiën worden aan de cliënt 5 of meerdere gesprekken aangeboden. De gesprekken
hebben tot doel om de cliënt voldoende handvatten te geven om in de toekomst beter de
problemen te kunnen hanteren. Na 5 gesprekken vindt er een evaluatie plaats met de cliënt
en bespreekt de Maatschappelijk Werker de voortgang van de hulpverlening met de
werkbegeleider.
Aantal psychosociale
contacten 2 kwartaal
122
e

Outreachende hulpverlening - kortdurend
Het gaat om meerdere contactmomenten waarbij wordt uitgegaan van maximaal 12 uur per
cliënt. Dit ziin contacten buiten de deur.
Aantal outreachend - kort 2
kwartaal

e

Outreachende hulpverlening - langdurend
Het gaat om meerdere contactmomenten waarbij wordt uitgegaan van maximaal 40 uur. Dit
zijn contacten buiten de deur.
Aantal outreachend - lang 2
kwartaal
e
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Waakvlamcontacten
Bij kwetsbare mensen die niet blijvend zelfstandig kunnen functioneren en toch niet zo
gemakkelijk een beroep doen op ondersteuning door het Maatschappelijk Werk op het
moment dat dit nodig is, ondersteunt het Maatschappelijk Werk de cliënt blijvend. Als
nazorg houdt de Maatschappelijk Werker een vinger aan de pols door op gezette tijden
outreachend contact op te nemen met de cliënt en volgt hem wanneer het goed gaat maar
ook wanneer hij afglijdt. Het waakvlamcontact ondersteunt de cliënt en draagt bij aan
stabiliteit. De cliënt kan wanneer dat nodig is een beroep doen op ondersteuning zonder dat
er een nieuw hulpverleningstraject opgestart hoeft te worden.
Aantal waakvlamcontacten
2 kwartaal
8
e

Spreekuren
Aantal spreekuren 1
kwartaal

e

12 locaties
In Nieuw-Vennep kan men op
dinsdag terecht op het
spreekuur in het Centrum
voor Jeugd en Gezin.
Afspraken kunnen worden
gemaakt via het
Voordeurteam.

Aantal spreekuren 2
kwartaal
13
locatie CJG
Vivaldiesingel

Cursussen
Naam cursus

Empowerment voor vrouwen die
te maken hebben met huiselijk
geweld
Assertiviteit
Stress op het werk de baas
In de put, uit de put, in
samenwerking met GGZ
InGeest
Met Lef in samenwerking met
GGZ InGeest
Rouwverwerking

e

Aantal 3 kwartaal

Totaal 2012

13
Locatie CJG
Vivaldiesingel

12 locaties

e

Aantal keer gegeven

lx

2x
Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.
Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.
lx

Totaal
aantal
deelnemers

Nieuw-Vennep

5

1 (vrouw, 47 jaar)

5+ 5

1 (vrouw, 38 jaar)

6

1 (vrouw, leeftijd
onbekend)

Niet doorgegaan i.v.m. geen
aanmeldingen.

Crisishulpverlening
Soms lopen situaties en problemen zo hoog op dat er sprake is van een crisissituatie.
Burgers die in een crisissituatie verkeren en burgers die dakloos dreigen te worden kunnen
van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantooruren direct terecht bij de crisisdienst van
het AMW. Acute problemen worden zonder afspraak direct aangepakt en ter plaatse wordt
psychosociale ondersteuning geboden. Acute problematiek: een geweldsincident, een
traumatische gebeurtenis, een dreigende uithuiszetting of een ongeluk. Op werkdagen,
tijdens kantooruren, is het Algemeen Maatschappelijk Werk 5 dagen per week beschikbaar
voor crisishulpverlening. Een crisis wordt opgepakt door de coördinator van het
Voordeurteam waarna het door een Algemeen Maatschappelijk Werker wordt opgepakt. Een
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crisis op het gebied van Huiselijk Geweld wordt buiten kantooruren doorverwezen naar de
24-uursdienst van het Steunpunt Huiselijk Geweld.
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rofessio

Domein 2
Jeugd
Informatie- en adviesfunctie Centrum voor Jeugd en Gezin
Doelstelling: Uitvoeren informatie & adviesfunctie door CJG-consulent, het uitvoeren van
reguliere consulenttaken. De CJG+-consulent is intermediair tussen de CJG-consulenten.
Informatie-indicator: stuurgegevens uit het registratiesysteem.
In het CJG+ gebouw is MeerWaarde vertegenwoordigd door het Maatschappelijk Werk en
Sociaal Raadlieden.
De maatschappelijk werker neemt deel aan:
het informatie- en adviesoverleg.
Organisatorische vragen en inhoudelijke zaken worden besproken
ZAT (Zorg Advies Team).
De vragen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
Naschoolse behandelmogelijkheden
Opvoeden
Opgroeien
Vraag van jonge moeder
Vragen vanuit het netwerk over aanbod.

1. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
MeerBabbels
MeerBabbels is een project dat gestart is in 2012. Het doel van dit project is om kinderen in
de leeftijd van 4 tot 7 jaar met een taalachterstand door middel van taalgerichte activiteiten
deze achterstand in te laten halen. Ouders worden bij elke bijeenkomst betrokken zodat ze
thuis door kunnen gaan met oefenen. MeerBabbels wordt uitgevoerd met
samenwerkingspartners. In oktober 2012 is dit project geëvalueerd. De evaluatie vindt u in
het jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen. Vanuit Nieuw-Vennep heeft 1
deelnemer aan het project MeerBabbels meegedaan.
Opstapje en Opstap
Doelstelling: Kennis en vaardigheden van kinderen vergroten met behulp van ouders.
Ouders worden zich bewust van de centrale rol bij de opvoeding. Vergroten
maatschappelijke participatie ouders/gezinnen.
Vergroten zelfredzaamheid ouders en de betrokkenheid bij KDC/PSZ, school, de
ontwikkeling(s omgeving) van het kind.
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Het programma van Opstapje en Opstap loopt gelijk met een schooljaar. Gezinnen doen 2
schooljaren lang mee.Uit Nieuw-Vennep namen in 2012 8 gezinnen deel. In het jaarverslag
met de gebiedsoverstijgende onderdelen vindt u meer informatie over het Opstap{je)programma.

2. Home-Start
Doelstelling; Door de inzet van geschoolde vrijwilligers wordt opvoedingsondersteuning
geboden met als doel; voorkomen dat problemen groter worden, zelfvertrouwen ouders en
sociale relaties versterken, stimuleren tot efficiënt gebruik voorzieningen. In 2012 hebben
wij in Nieuw-Vennep 14 gezinnen ondersteund. De gemiddelde ondersteuningsduur per
gezin is 12 maanden. Perweek hebben gemiddeld 1 dagdeel contact. Wij hebben in NieuwVennep dit jaar geen doorverwijzingen gedaan. We hebben wel met de verwijzer overleg
gehad over een gezin. De gezinnen die afgesloten zijn, zijn heel tevreden en gaven aan dat
Home-Start ze echt verder heeft geholpen. Het jaarrapport van Home-Start is te vinden in
het jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de werkzaamheden van de HomeStartcoördinator.
Soort activiteit

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

Kennismaken gezin

Met 2 gezinnen
kennisgemaakt.

1 gezin wacht nog op een vrijwilliger en het
andere gezin heeft kennis gemaakt met een
vrijwilliger.

Koppeling

Bij 3 gezinnen
kennis gemaakt
met vrijwilliger.

Gezin die mogelijk
ondersteuning van
Home-Start nodig
heeft.
Gezinnen waar wij
een vrijwilliger
voor hebben
gevonden.

Tussentijdse evaluatie

3 gezinnen hebben
een officiële
tussentijdse
evaluatie gehad.

Gezinnen waar een
vrijwilliger actief is.

Eindevaluatie

1 gezin

Gezinnen waar de
ondersteuning
stopt.

Alle dne de koppelingen hebben een match
opgeleverd. De gezinnen krijgen
ondersteuning.
Gegevens gekoppelde gezinnen:
•
Vader & moeder & jongen van 4V4
mnd
•
Vader & moeder & jongens van 13 &
6jr & meisjes van 10 & 3jr
•
Vader & moeder & meisje van 2 jr
Alle drie de gezinnen zijn erg tevreden. Tijdens
1 van de gesprekken was er een ouder kind
aanwezig en op de vraag of Home-Start hen
iets opleverde zei hij: "door Home-Start is er
meer rust in huls en veel minder ruzie"
Eén van de gesprekken was telefonisch omdat
moeder het heel druk had en daardoor geen
tijd had voor een persoonlijk gesprek. Zij gaf
aan dat ze dit voor Home-Start nooit zou
durven voorstellen.
De moeder van dit gezin gaf aan dat ze heel blij
was met de vrijwilliger, ze kon alles bespreken
en ze deden veel dingen samen. Wat ze zo fijn
aan de vrijwilliger vond was dat ze ook vroeg
naar de goede & leuke dingen
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3. Opvoedcursussen
Op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning draagt MeerWaarde samen met de
GGD de verantwoording voor de uitvoering voor de opvoedspreekuren en de
opvoedcursussen en themabijeenkomsten. Het doel van opvoed- en opgroeiondersteuning
is het voorkomen dat opvoedingsvragen uitgroeien tot problematische situaties die de
ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het versterken van competenties bij de
ouders en kinderen. In het jaarverslag met de gebiedsoverstijgende onderdelen zijn de
gegevens van de opvoedcursussen weergegeven.

4. Opvoedspreekuren
Doelstelling: Het voorkomen dat opvoedingsvragen en -problemen uitgroeien tot
problematische situaties die de ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het
versterken van competenties van ouders en jongeren.
Totaal 2012
- Wekelijks in het Centrum voor Jeugd en Gezin NieuwVennep
-1 keer per week op dinsdag
-Totaal 3 kwartaal 13 spreekuren gedraaid.
e

5. Licht Ambulante Zorg (LAZ)
Doelstelling: Het voorkomen dat opvoedingsvragen en -problemen uitgroeien tot
problematische situaties die de ontwikkeling van het kind kunnen verstoren en het
versterken van competenties van ouders en jongeren.
De cijfers van de LAZ-casussen staan vermeld in de bijlage.
Van de afgenomen en terug ontvangen tevredenheidonderzoeken die zijn afgenomen bij de
LAZ-zaken waren de uitslagen positief. De waarderingen tevredenheid lopen uiteen van 7 tot
en met 10.
Helaas worden de formulieren tevredenheidonderzoek niet door alle ouders teruggezonden.
Nabellen levert niet voldoende respons.

6. Maatschappelijk Werk Jeugd (AMWJ) en Ambulante
Jeugdhulpverlening (AJHV)
Doelstelling: Laagdrempelige en kortdurende ondersteuning bij psychosociale problemen al
of niet als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen, relatie, opgroei- of
opvoedingsproblemen met het doel jongeren snel weer op weg te helpen door
groepsgericht, individuele aanpak. Zware problematiek wordt doorverwezen naar GGZ. MWJ
is een eerste lijnsvoorziening en kan worden getypeerd als een 'sociale huisartsenpost' voor
zowel jongeren als ouders.
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Psychosociale hulpverlening
De hulpverlening is kortdurend en vraaggericht en beoogt het bieden van voldoende hulp in
een zo beperkt mogelijke tijdspanne. Met ander woorden "zo kort als mogelijk en zo lang als
nodig". Na 5 gesprekken vindt er een evaluatie plaats met de cliënt en bespreekt de
Maatschappelijk Werker de voortgang van de hulpverlening met de werkbegeleider.
Hieronder volgen een aantal casussen. In de bijlage zijn de cijfers uit het registratiesysteem
te vinden.
Aantal psychosociale hulpverlening
Cliënt 1

Cliënt 2

Cliënt 3

Cliënt 4

Cliënt 5

Cliënt 6

Cliënt 7

Leeftijd: 22 jaar, Sexe: man, Nationaliteit: Nederlandse
Bestaande cliënt, Postcodegebied: 2152
Problematiek: thuissituatie en dagbesteding, cl Is LVB
Verwijzer: jongerenwerker
Doelrealisatie: dagbesteding zoeken voor LVB
Doorverwijzing: naar MEE, Gemiddelde wachttijd:0 wk
Doorlooptijd:8 mnd
Leeftijd:21, Sexe: vrouw, Nationaliteit: Nederlandse
Bestaande cliënt, Postcodegebied: 2152
Problematiek: thuissituatie, traumaverwerking en school, cl heeft ADD en ADHD
Verwijzer: jongerenwerker
Doelrealisatie: opleiding via sociale dienst starten, uitkering regelen, via Riagg trauma verwerken
Doorverwijzing: naar Riagg deels, Gemiddelde wachttijd:0 wk
Doorlooptijd: 14 mnd
Leeftijd: 14, Sexe: jongeman, Nationaliteit: Poolse
Nieuwe cliënt, Postcodegebied 2152
Problematiek diefstal en drankgebruik
Verwijzer bureau Halt
Doelrealisatie Opdrachten van Halt, Doorlooptijd 3 maanden
Leeftijd: 15, Sexe: jongeman, Nationaliteit: Nederlandse
bestaande cliënt, Postcodegebied 2152
Problematiek Toeleiden naar diploma school
Verwijzer: Jongerenwerk MeerWaarde, Doorlooptijd 3 mnd
Leeftijd: 19, Sexe: jongeman. Nationaliteit: Nederlandse
Bestaande cliënt, Postcodegebied: 2152
Problematiek Toeleiden naar werk en school
Verwijzer: Jongerenwerk Meerwaarde
Doelrealisatie gerealiseerd; cliënt heeft nu werk en begint in september weer met school
Leeftijd: 16, Sexe: jongeman. Nationaliteit: Nederlandse
Bestaande cliënt, Postcodegebied 2152
Problematiek LVB
Verwijzer: jongerenwerk Meerwaarde
Doelrealisatie Training "kom op voor je zelf" niet gerealiseerd i.v.m. Autisme
Doorverwijzing naar Jeugd Riagg, Doorlooptijd 3 maanden
Leeftijd: 12, Sexe: jongedame. Nationaliteit: Nederlandse
Nieuwe cliënt, Postcodegebied 2152
Problematiek uithuisplaatsing gewenst door ouders door.
Verwijzer: jongerenwerk Meerwaarde
Doelrealisatie Ouders opvoedtrainingen geven hoe om te gaan met puberende kinderen.
Doorverwijzing naar Jeugd Riagg/Spirit/MEE
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Outreachende hulpverlening - kortdurend
Het gaat om meerdere contactmomenten waarbij wordt uitgegaan van 12 uur.
Aantal outreachend - kort
Leeftijd: 14, Sexe: vrouw, Nationaliteit: Nederlandse
Nieuwe cliënt, Postcodegebied: 2151
Problematiek: school pesterijen, laag zelfbeeld
Verwijzer: cliënt zelf
Doelrealisatie: kom op voor jezelf aanmelding
Doorverwijzing: naar groep
Gemiddelde wachttijd:2 wk. Doorlooptijd: 10 wk (cursus)

Cliënt 1

Outreachende hulpverlening - langdurend
Het gaat om meerdere contactmomenten waarbij wordt uitgegaan van 40 uur.
Aantal outreachend - lang
Leeftijd:!7, Sexe: vrouw, Nationaliteit: Nederlandse
Nieuwe cliënt, Postcodegebied: 2151
Problematiek: thuissituatie, school en moeder drinkt veel en heeft administratie niet
op orde.
Verwijzer: opbouwwerker
Doelrealisatie: opleiding weer op de rit krijgen. Moeder doorverwijzen naar EHBA
Doorverwijzing: niet
Gemiddelde wachttijd: 2 wk, Doorlooptijd: 3 mnd

Cliënt 1

7. Kinderwerk (0 -12 jaar)
Doelstelling: Het Kinderwerk richt zich op activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar, met als
doel de talentontwikkeling van deze kinderen te stimuleren.
Organiseren van Kinderwerk in wijken en kernen en aanbod voor de Brede
School
Soort activiteit

Frequentie

Evenementen
- A c t Muziek op schoot
- Creatief atelier

Doelgroep

Resultaat

20

2 tot 6 jaar

Opening wijkgebouw Linquenda
februari

14

6 tot 12 jaar

Gemiddelde
opkomst

In Linquenda geen doorgang ivm
te weinig aanmeldingen.

Workshops

Ouders koken met
kinderen in
Ontmoetingscentrum

4x

10

Vervolg Ouders koken
met kinderen in mei
Bredeschool
Breedenborgh

4x

12

Bredeschool Welgelegen

Elke 3 w k n
een act. per
groep.

Bakken en Creatief

Ouders+ kinderen
7-12 jr

4 overleggen

Opzet braderie brede
school

4x

Zomerinloop

lx

10 p e r w e e k

Kinderen van alle
groepen

4-12 jaar

Kinderen

Meedenken opzetten Braderie.
Brainstorm Speel-o-theek met
Maatschappelijk- en
opbouwwerk.
Bezoek Speel-o-theek
Hoofddorp.
Kinderen leren allerlei lekkere
dingen te bakken en maken
mooie creatieve dingetjes.
Organiseren activiteiten:
-koken, bakken
-creatieve workshops
Opzet braderie brede school.
Zomervakantie Inloop
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activiteiten voor ouders en
kinderen van alle leeftijden.
Er is een creatief atelier.
Er is ook verkoop van de
tweedehandse kinderkleding
waarbij de opbrengst voor een
goed doel is. 19 juli: van 10.00
tot 13.00 uur servies zelf
ontwerpen en Decopatch
beplakken van voorwerpen met
papier. Doorlopend Djembé
workshops. 26 juli van 10.00 tot
13.00 uur: met vilt haarspelden
pimpen. Textiel verven op
tassen en t- shirts.
2 augustus van 10.00 tot 13.00
uur boetseren en schilderen.

Organisatie Ouder- en kindinloop
Soort activiteit
Frequentie
Ouder- en Kind- Inloop

10x in
Ontmoetingscentrum

Gemiddelde
opkomst
6 per keer
180 totaal

Doelgroep

Resultaat

Kinderen van 0 tot
4 jaar en hun
ouders

Laagdrempelig contact
tussen ouders en
kinderen

Ontmoeting tussen
groepen ouders met
kleine kinderen in de wijk
mogelijk maken en
stimuleren. Een veilige
plek bieden voor de
uitwisseling van de
vragen en ervaringen
over diverse
opvoedingsthema's.
Bijdragen aan de
versterking van de
sociale contacten tussen
ouders in de wijk.
Zie hierboven

5x oneven w k n
in Linquenda,
gestart in
februari
Oki/ontmoetingscentrum

1 x per week

6

Zie hierboven

Oki/Linquenda

l x per 2 w k n ,
gestart in
februari
l x perweek

6

Zie hierboven

OKI in Zomerpark

Ouders en
kinderen tot 4 jaar.

Zie hierboven

Een Ouder-Kind inloop in wijkgebouw Linquenda is niet van de grond gekomen. Was geen
animo voor.
Gebiedsgerichte activiteiten en projecten
Soort
Frequentie Gemiddelde
Doelgroep
activiteit
opkomst

4 (mei)

10

7-12

Voorbereidingen organisatie,
uitvoenng geplande dag en
assisteren bij de afsluitende
locatie tijdens de lunch.
2° Kwartaal

4 (juni)

12

7-12

? Kwartaal

ouders/kinderen/
tieners/jongeren

Kinderwerk- en Tienerwerkactivering:

Roefeldag

Koken ouders
met kinderen
Koken ouders
met kinderen
Funtour

Resultaat

3x

450- 700
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•

Buitenspeeldag

lx

120

De Fun Tour is bedoeld
als toeleiding naar
andere activiteiten van
het kinder- en
tienerwerk van
MeerWaarde
Ontmoeting:
• Kinderen, tieners en
ouders uit de wijk
maken kennis met
elkaar en met
MeerWaarde
• Bevorderen
samenwerking
verschillende
vakgebieden uit NieuwVennep
Persoonlijk contact:
• Vrijwilligers werven
• Cliënten vinden
PR:
Bekendheid geven aan
activiteiten MeerWaarde.
Ontmoeting en ontspanning.
Geen doorverwijzingen
in/naar netwerk.

4-12

Deelname netwerkoverleg Brede School door G T L
Soort activiteit
Frequentie
Gemiddelde
Doelgroep
opkomst
Netwerkoverleg
Inventariserende
overleggen ter
intensivering
samenwerking

Opgestart als
samenwerkingspartner
2x

4

4-12

3

Kinderen uit de
wijk Getsewoud

Resultaat
Samenwerkingsintenties
en visie besproken.
Intensivering
samenwerking.

Deelname (netwerk)overleg diverse organisaties door Kinderwerker
Soort activiteit
Frequentie Gemiddelde Doelgroep
Resultaat
opkomst
Netwerksamenwerking

15x

Deelname werkgroep
naschools activiteiten
aanbod

3x

afstemming

variabel

Deelname:
Vakgroepen
Roefelcomité
Opbouwwerk
Maatschappelijk Werk
MeerBabbels
•
GGD
•
CjG
•
Kindercentra
•
Schooldirecteuren
Basisschoolkinderen

Visievorming,
samenwerking,
afstemming.

Ondersteuning braderie,
organisatie activiteiten 3
en 4 kwartaal.

e

e

De contacten met de Brede Scholen in Nieuw-Vennep, waar MeerWaarde
samenwerkingspartner is, zijn geïntensiveerd. De opvoedcursussen en opvoedspreekuren
werden meer onder de aandacht gebracht en een toenemend aantal ouders heeft gebruik
gemaakt van het aanbod van MeerWaarde. In het eerste halfjaar in 2013 wordt een
structureel opvoedspreekuur ingesteld en wordt er de nodige bekendheid aan gegeven. Op
basis van de resultaten wordt in mei 2013 bekeken of we dit voort gaan te zetten of verder
vorm gaan geven.
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Ondersteuning van vrijwilligers (stimuleren en activeren)
Soort activiteit
Frequentie Gemiddelde Doelgroep Resultaat
opkomst
Vrijwilligersbegeleiding

5x

8

15-21jr

•

•

•

•
Vrijwilligersbijeenkomsten

3x

8

15-21jr

•

•

Flexibele inzet
Soort activiteit
Kleding inzameling
zomerpark
Kledinginzameling
ontmoetingscentrum

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

De competenties van de
jongerenvrijwilligers zijn verder
ontplooit en vergroot.
De vrijwilligers hebben zelf
activiteiten bedacht en
uitgevoerd.
De jongerenvrijwilligers hebben
zich ingezet voor andere
jongeren(participatie).
Er zijn vrijwilligers doorverwezen
naar het AJHV.
De competenties van de
jongerenvrijwilligers zijn verder
ontplooit en vergroot.
De jongerenvrijwilligers hebben
mee gedacht over de inhoud van
activiteiten.

Doelgroep

3x

4-12

In combinatie met
vakantieactiviteiten

3x

4-12

In combinatie met
vakantieactiviteiten

Coördinatie Podium KrisKras
Podium Kris Kras blijft een goedlopend programma. De vraag blijft echter wel of we dit in de
toekomst apart aan moeten bieden. Wanneer je meer gebiedsgericht en vraaggericht wil
gaan werken dan zal er per gebied en met de samenwerkingspartners meer gekeken
moeten worden of dit wel of niet aangeboden kan worden.
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8. Tienerwerk (10 - 16 jaar) en Jongerenwerk (16-23 jaar)
Doelstelling: Het bereiken van tieners en jongeren in hun vrije tijd, die in de regel niet door
het reguliere aanbod (verenigingen, vrijwilligerswerk en commercieel aanbod) bereikt
worden.

Motiveren en activeren van tieners en jongeren die niet bereikt worden via het
reguliere aanbod
Doelgroep
Resultaat
Soort activiteit
Frequentie Gemiddelde
opkomst
Ambulant
jongerenwerk

35x
1 è 2 keer
per week

Overlast
terugdringen bij
HotSpot
Bolwerkse-poort

lOx

Overlast
terugdringen
andere overlast

Verschillende
samenstellingen
van groepen (2-20
jongeren)

10 jongeren per
keer.

Jongeren in de
leeftijd van 12 t/m
23 jaar.

10 jongeren per
keer.

Jongeren in de
leeftijd van 12 t/m
23 jaar.

Vaak 2 keer
per
ambulante
ronde.

lOx

Tieners/jongeren
(12-23 jr.)

Outreachend werken i.c.m.
jongerencentra. Er Is contact
geweest met veel verschillende
groepen jongeren en met meerdere
buurtbewoners. Het jongerenwerk
en MW zijn zichtbaarder aanwezig in
de buurten. Toelelding van jongeren
richting JC de Stip en Zomerpark. De
jongerenoverlast wordt minder
ervaren.
Is tevens gemonitord en contact
geweest met veel verschillende
groepen jongeren.
Getsewoud Noord is afgelopen half
jaar een Hotspot geweest. Naar
aanleiding daarvan, maar ook
preventief gaan wekelijks twee
jongerenwerkers de straat op om
contact te leggen met groepen
jongeren, In Getsewoud Noord ligt
de Bolwerksepoort, De ervaren
overlast van omwonenden speelt al
enkele jaren. Het veld, dat tussen de
woningen in gebouwd is, wordt door
jongeren het beste veld van NieuwVennep genoemd. Jongeren maken
er graag gebruik van.
Gemiddeld wordt het veld bij goed
weer door 20 tot 30 jongeren
gebruikt met soms uitschieters van
45 jongeren. Buurtbewoner hebben
vooral geluidsoverlast van de grote
groepen jongeren en gaven aan dat
er vuil werd achter gelaten.
Het jongerenwerk van MeerWaarde
heeft veel Inzet gepleegd bij de
Bolwerkse-poort. In samenwerking
met politie is er veel bereikt.
Bijvoorbeeld dat jongeren zich aan de
sluitingstijd van 22.00 uur (in de
zomer tot 20.00 uur) houden. Ook Is
de jongeren gevraagd om met
dodenherdenking om 20.00 uur op
het veld stil te zijn, waarop de
jongeren tussen 19.55 en 20.15 geen
gebruik hebben gemaakt van het
veld. Ook na de aanpassingen aan
het veld aan de Bolwerksepoort Is er
regelmatig geambulant. In het laatste
kwartaal van 2012 is er minder
gebruik gemaakt van het veld dan in
de zomer.
Naar aanleiding van diverse overlast
meldingen, maar ook preventief gaan
wekelijks twee jongerenwerkers de
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straat op om contact te leggen met
groepen jongeren.
In 2012 is er naast de HotSpot
aandacht geweest voor verschillende
andere overlastlocaties.

locaties:
Getsewoud Noord:
Regulierspoort,
Winterpark,
Traviataplantsoen,
Trancrediplantsoen,
Fandancoskatebaan.

De meeste locaties worden bezocht
naar aanleiding van overlast
meldingen. Het Mobiele Team van
MeerWaarde krijgt de meldingen en
stuurt deze naar de jongerenwerkers.
De meldingen worden gescreend op
locaties vallend in het gebied Nieuw
Vennep. Deze locaties worden direct
op de lijst gezet van locaties die
tijdens het ambulanten bezocht
dienen te worden.

Getsewoud Zuid:
Lentepark,
Weleveld,
Breezeveld,
Sandestein,
Goudensteinpark/kraaienstein,
Donizettihof,
Houtrak (bos)

Ook overlast gevoelige locatie
worden wekelijks bezocht zonder dat
er een melding is gedaan. Met
overlast gevoelige locaties wordt
bedoeld: 1.) locaties die aantrekkelijk
zijn voor jongeren om te 'hangen'. 2.)
Locaties vanwaar geen meldingen
(meer) komen, maar die in het
verleden wel overlastgevend zijn
geweest. Ook locaties waar we
tijdens het straatwerk door
voorbijgangers/ omwonenden op
geattendeerd worden, worden
regelmatig bezocht.

Linouenda:
Kalslagering
Oude dorp:
Noorderdreef,
Op Dreef school.
Symfonie,
Bosstraat.

Tijdens het ambulanten leggen de
jongerenwerkers contact met
jongeren en omwonenden van de
locatie. Ook worden jongeren
doorgeleid naar een accommodatie.
Tijdens het contact met jongeren
wordt o.a. gewerkt aan inzicht geven
in eigen gedrag en
gedragsverandering bij jongeren met
als doel terugdringen van de overlast.

Vraaggerichte activiteiten In jongerencentra
Soort activiteit
Frequentie Gemiddelde
Doelgroep
opkomst
Inloop tieners
Villa Frissco

19x

28-35

10 t/m 13

Locatie: het
Zomerpark

Frissco
Locatie: de Stip

2x

40

10-13jr

Resultaat
Er is contact gelegd met (nieuwe)
tieners.
Er is een vertrouwensband gecreëerd
tussen de tieners en tienerwerkers.
Tieners motiveren om mee te denken
over diverse activiteiten.
Tieners voelen zich veilig, gezien en
kunnen zichzelf op een ongedwongen
manier ontwikkelen.
D.m.v. signalering en monitoren met
tieners in gesprek gaan over evt.
problemen en waar nodig zijn die
doorverwezen naar AJHV.
Overlast verminderen, sociale
vaardigheden aanleren, ontmoeting,
ontspanning, recreatie, meer kennis
van het aanbod van MeerWaarde.
Problemen signaleren.
De competenties van jongeren verder
ontplooien en vergroten.
Jongeren hebben geleerd om zelf feesten
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Tienerdisco
Frissco

2x

180

1 0 t / m 13

Locatie: het
Zomerpark

lx

200

Tienerfeest
'FRISSCO'

2x

175

Tienerdisco
Stuck/
Luilak
De Stip

lx

150

Tieners;
12 t/m 15 jaar

Luilak activiteiten:

lx

STUCK
Ca. 140

12+

STUCK en Talent
House
(+straathoek-werk)

Talent House
Ca. 15
Straathoekwerk
Ca. 20

Jongeren van
10 t/m 12 jaar

te organiseren waarbij zij door het
jongerenwerk worden ondersteund en
begeleidt. Er is een zinvolle
vrijetijdsbeleving voor jongeren om de
overlast te verminderen in Nieuw-Vennep.
Jongeren zijn bekender met de Stip en
het jongerenwerk.
• De competenties van tieners zijn verder
ontplooit en vergroot.
• Jongeren hebben geleerd om zelf
feesten te organiseren waarbij zij door
het jongerenwerk worden ondersteund
en begeleid.
• Er is een zinvolle vrijetijdsbeleving voor
tieners georganiseerd.
• Tieners zijn bekender met het
Zomerpark en het tienerwerk.
• Tieners ontmoeten elkaar, leren de
tienerwerker kennen, geven zich sneller
op voor workshops, vriendschappen
ontstaan, tieners kunnen uiting geven
aan hun vrije tijd.
• Vrijwilligerswerk begeleiden.
• Recreatie en ontspanning zijn
speerpunten. Daarnaast raakt het
aanbod van MeerWaarde bekender
onder de doelgroep.
• Overlast verminderen/tegengaan.
Thema's:"Tropical summer edition" en
"White edition".
• Competenties/vaardigheden op
diverse gebieden (bijv.: samenwerken,
organiseren, talent etc.) van jongeren
worden ontwikkeld en vergroot.
• Er is voor een grote groep jongeren
zinvolle vrijetijdsbesteding, waarvoor
overlast op straat wordt verminderd.
• Naamsbekendheid wordt vergroot
doordat er een (Nieuwe) doelgroep In
contact komt met jongerenwerk(ers) en
de accommodatie.
• Er wordt contact gelegd met
ouders/verzorgers cue ae tieners
• Tieners ontmoeten elkaar, leren de
tienerwerker kennen, geven zich sneller
op voor workshops, vriendschappen
ontstaan, tieners kunnen uiting geven
aan hun vrije tijd.
• Vrijwilligerswerk begeleiden.
• Recreatie en ontspanning zijn
speerpunten. Daarnaast raakt het
aanbod van MeerWaarde bekender
onder de doelgroep.
• Overlast verminderen/tegengaan.
• De competenties van jongeren verder
ontplooien en vergroten.
• Jongeren hebben geleerd om zelf
feesten te organiseren waarbij zij door
het jongerenwerk worden ondersteund
en begeleid.
• Er is een zinvolle vrijetijdsbeleving voor
tieners en jongeren om het overlast te
verminderen in Nieuw-Vennep.
• Tieners en jongeren zijn bekender met
de Stip en het tiener- en jongerenwerk.

2b

Tienerfeest
'STUCK'

Inloop jongeren

l x per
kwartaal

±30

Jongeren van
12 t/m 14 jaar.

23x

12-14

14+

12x

75

10+

Locatie: de Stip

Feesten
Locatie: de Stip

Het jongerenwerk en MW zijn
zichtbaarder aanwezig in de buurten.
Toeleiding van jongeren richting JC de
Stip.
De jongerenoverlast wordt minder
ervaren.
• Competenties / vaardigheden op
diverse gebieden (bijv: samenwerken,
organiseren, talent etc.) van jongeren
worden ontwikkeld en vergroot.
• Er is voor een grote groep jongeren
zinvolle vrijetijdsbesteding, waardoor
overlast op straat wordt verminderd.
• Naamsbekendheid wordt vergroot
doordat er een (Nieuwe) doelgroep in
contact komt met jongerenwerk(ers) en
de accommodatie.
Er is voor een grote groep jongeren
zinvolle vrijetijdsbesteding georganiseerd,
waardoor overlast op straat wordt
verminderd.
Doorstroom van doelgroep na vroegere
Frissco's naar STUCK en Forever heeft
plaatsgevonden waardoor zicht op
doelgroep Is behouden. Het contact wat
is gelegd met tieners, uit voornamelijk
Getsewoud is nuttig om preventief in te
spelen op toekomstige overlast.
Jongeren zijn ingezet als vrijwilliger voor,
tijdens en na de activiteit waardoor hun
competenties vergroot worden. Denk
hierbij aan:
samenwerken, organiseren, service
verlenen etc.
Dit feest kreeg na 2 edities in het eerste
half jaar van 2012 steeds meer
bekendheid. Om meer bezoekers te
trekken is er een samenwerking met
enkele dj's ontstaan. Dit heeft
geresulteerd in de opvolger "Forever".
De behoefte bij de doelgroep voor een
dergelijke "uitgaansavond" is nog steeds
aanwezig.
Er is contact gelegd met (nieuwe)
jongeren.
Er is een vertrouwensband gecreëerd
tussen de jongeren en
jongerenwerkers
Toeleiding van jongeren richting
vrijwilligerswerk.
Jongeren gemotiveerd om zelf
activiteiten op te zetten.
Jongeren voelen zich veilig, gezien en
kunnen zichzelf op een ongedwongen
manier ontwikkelen.
Er zijn jongeren doorverwezen naar het
AJHV.
De competenties van jongeren zijn
verder ontplooien en vergroten.
Jongeren hebben geleerd om zelf
feesten te organiseren waarbij zij door
het jongerenwerk worden ondersteund
en begeleid.
Er is een zinvolle vrijetijdsbeleving voor
jongeren om het overlast te
verminderen in Nieuw-Vennep.
Jongeren zijn bekender met de Stip en
het jongerenwerk.
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• De competenties/talenten van jongeren
zijn verder ontplooien en vergroten.
• Jongeren hebben geleerd om zelf
feesten te organiseren waarbij zij door
het jongerenwerk worden ondersteund
en begeleidt.
• Er is een zinvolle vrijetijdsbeleving voor
jongeren om het overlast te
verminderen in Nieuw-Vennep.
• Jongeren zijn bekender met de Stip en
het jongerenwerk.
• De competenties/talenten van jongeren
zijn verder ontplooien en vergroten.
• Jongeren zijn bekender met de Stip en
het jongerenwerk.
Jongeren voorlichten wat de gevolgen en
Invloeden zijn van alcohol en drugs.

lx
3x overleg

72

16+

Youth / activiteit
ism kerk
Locatie: de Stip

3x

12

13-18jr

Voorlichting
Locatie: de Stip
DJ-Workshop

3x

12

14+

2x

7

14+

• De competenties van jongeren zijn
verder ontplooien en vergroten.
• Er is een zinvolle vrijetijdsbeleving voor
jongeren om de overlast te
verminderen in Nieuw-Vennep.

Inloop jongeren/
DJ-café

11x
( l x per
week)

11

14+

•

Bandjesavond
Locatie: de Stip

•

•
•
•

•

Er is contact gelegd met (nieuwe)
jongeren.
Er is een vertrouwensband gecreëerd
tussen de jongeren en
jongerenwerkers
Toelelding van jongeren richting
vrijwilligerswerk.
Jongeren gemotiveerd om zelf
activiteiten op te zetten.
Jongeren voelen zich veilig, gezien en
kunnen zichzelf op een ongedwongen
manier ontwikkelen.
Er zijn jongeren doorverwezen naar het
AJHV.
Zie boven.

Middagtuininloop

6x

10

14+

•

Inloop Zomerpark

11x
6x

16

10+
6-1 Ojr

Thema's:
Gameday
Disco Bingo
Fun Tour

11x

8

5+

DJ-Workshop

4x

7

14+

• Zie boven.
Locatie het Zomerpark.
• Kinderen een zinvolle
vrijetijdsbesteding aangeboden.
• Kinderen voelen zich veilig, gezien en
kunnen zichzelf op een ongedwongen
manier ontwikkelen.
• Er is een vertrouwensband gecreëerd
tussen de kinderen en tienerwerkers,
• Er is contact gelegd met (nieuwe)
jongeren,
• Er Is een vertrouwensband gecreëerd
tussen de jongeren en
jongerenwerkers
• Toelelding van jongeren richting
vrijwilligerswerk,
• Jongeren gemotiveerd om zelf
activiteiten op te zetten,
• Jongeren voelen zich veilig, gezien en
kunnen zichzelf op een ongedwongen
manier ontwikkelen,
• Er zijn jongeren doorverwezen naar het
AJHV.
• De competenties van jongeren zijn
verder ontplooid en vergroot.
• Er is een zinvolle vrijetijdsbeleving voor
jongeren om overlast te verminderen in
Nieuw-Vennep.

Openstelling JC 'De

26x

Villa Happy

B ö 10

Jongeren in

Er is contact gelegd met (nieuwe)
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Stip'
Inloop.

Voorlichting

'Alcohol & drugs'
door Brijder
Tienerfeest
'FOREVER'

lx

10

3x

80 jongeren

de leeftijd van
14 t/m 23 jaar.

jongeren en jongeren delen (probleem)
situaties/vragen met de jongerenwerkers,
doordat er is gewerkt aan het creëren en
versterken van de vertrouwensband
tussen bovengenoemde partijen.
Er wordt (lichte) individuele
begeleiding/hulpverleningen geboden
door jongerenwerkers die middels
gesprekken met jongeren inspelen op de
vraag/problemen en indien nodig intern
dan wel extern doorverwijzen.
Jongeren voelen zich betrokken bij het
jongerenwerk door toeleiding van
jongeren richting uitvoerend
vrijwilligerswerk voor JC De Stip.
Jongeren zi|n (door jongerenwerkers)
gemotiveerd om zelf activiteiten op te
zetten/ dan wel te participeren binnen
huidig aanbod van het jongerenwerk.
Jongeren voelen zich veilig, gezien en
kunnen zichzelf op een ongedwongen
manier ontwikkelen.
Er zijn jongeren doorverwezen naar het
AJHV.

Jongeren
leeftijd
14+
Jongeren
12 t/m 16 jaar

Jongeren zijn voor gelicht over de
gevolgen en invloeden van drugs &
alcohol.
Jongerenwerkers worden tijdens
straatwerk herkend van de feesten
waardoor ze makkelijker op hun gedrag
aangesproken kunnen worden.
Competenties / vaardigheden op diverse
gebieden (bijv.: samenwerken,
organiseren, talent etc.) van jongeren zijn
ontdekt en de mogelijkheid is geboden
om deze verder te ontwikkelen. Er is voor
een grote groep jongeren zinvolle vrije
tijdsbesteding, waardoor overlast op
straat wordt verminderd. Vrijwilligers
vergroten hun competenties en
verantwoordelijkheidsgevoel.

Ondersteuning jeugdige vrijwilligers in de jongerencentra en ondersteuning
individuele of groepen jongeren bij de organisatie van eigen activiteiten
Soort activiteit

Frequentie

Vrijwilligersbijeenkomsten

7x

Locatie: de Stip
Vrijwilligersbegeleiding

12x ( 1 kwrt)

Locatie: de Stip

e

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Resultaat

8

15-21jr

De competenties van de
jongerenvrijwilligers zijn
verder ontplooit en vergroot.

8 a 11

15-21jr

•

In 2 en 3
kwrt elke
wk, soms
enkele keren

•

pw.

•

e

e

•

Evenement ism HVC (50/50)

lx

500+

Alle
leeftijden

•

•

De competenties van de
jongerenvrijwilligers zijn
verder ontplooit en
vergroot.
De vrijwilligers hebben zelf
activiteiten bedacht en
uitgevoerd.
De jongerenvrijwilligers
hebben zich ingezet voor
andere
jongeren(particlpatie).
Er zijn vrijwilligers
doorverwezen naar het
AJHV.
De vrijwilligers hebben hun
competenties verder
ontplooid en vergroot,
De jongerenvrijwilligers
hebben zich ingezet voor
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Talentontwikkeling /
Ondersteuning

Groep 1:
lOx

8

17-25jr

Groep2;
8x

2

18-25jr

Groep 3:
2x

4

14-25jr

Individuele gesprekken en
begeleiding

22x

Bijwonen presentatie
maatschappelijke stage HVC

lx

Begeleiding van Vrijwilligers

n.v.t.

14+

15-16 jaar

N.v.t.

n.v.t.

&
maatschappelijke stagiaires
Locaties:
Zomerpark,
De Stip

4
4

Vrijwilligers leeftijd
14+

Maatschappelijke
Stagiaires:
Leeftijd 14-16 jaar.

andere
jongeren(participatie).
• Er is betere band (krediet
opgebouwd) gecreëerd
tussen het jongerenwerk
NV en de HVC.
• Kinderen, tieners, jongeren
en ouders zijn meer
bekend met het
jongerenwerk en MW.
Groep 1
• nieuwe groep jongeren die
naar de wekelijkse
jongereninloop komt en
zich bezig houdt met
muziek.
• een groep jongeren die zich
wilt en gaat inzetten om
activiteiten door en voor
jongeren te organiseren.
• jongeren hebben hun
competenties/talenten
verder ontplooid en
vergroot.
• Jongerenwerk heeft band
verbeterd met jongeren.
• Jongeren voelen zich veilig
genoeg in het centrum om
problematiek te kunnen
bespreken.
• Jongerenwerk heeft
jongeren doorverwezen
Naar hulpverlening of
andere instanties.
• Jongeren hebben hun
competenties/talenten
verder ontplooid en
vergroot.
• De stagiairs hebben hun
stage goed afgesloten en
promoten het tiener- en
jongerenwerk.
• Geïnvesteerd in
toekomstige
maatschappelijke stagiairs.
De competenties/
vaardigheden van de
vrijwilligers en
maatschappelijke stagiaires
zijn verder ontplooit en
vergroot. En vrijwilligers en
maatschappelijke stagiaires
hebben zich ingezet voor de
jongeren/ kinderen/
volwassenen etc. uit hun
gebied. Ze hebben
ondersteuning geboden
tijdens de
voorbereiding/uitvoering en
evaluatie van diverse grote
projecten, zoals:
voetbaltoernooi, Frissco,
longerenfeesten, Faun tour
en meidendag. Daarnaast zijn
er vrijwilligers doorverwezen
naar het AJHV.
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Organiseren van bijzondere activiteiten
Soort activiteit

Frequentie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

Bijeenkomst met
gemeente, M W
en
buurtbewoners
over speeltuin

lx

44

4 jaar en ouder

Marktkraam
tijdens
de Week van de
opvoeding

l x per jaar

Bewonersavond
de Poorten met
gemeente,
politie, M W en
buurtbewoners
over hotspot

lx

Ouders/tieners/
jongeren

14 jaar en ouder

60

Organiseren gebiedsgerichte activiteiten
Soort activiteit
Frequentie Gemiddelde
opkomst
Hot spotoverleg

• Er is actief met buurtbewoners
gesproken waarbij zij inspraak hadden
over een toekomstige speeltuin.
• De participatie van buurtbewoners is
bevorderd.
• De sociale cohesie tussen
buurtbewoners is vergroot.
• De leefbaarheid in een wijk of buurt is
verbeterd.
• Verschillende doelgroepen zijn d.m.v.
gesprekken en stellingen geprikkeld om
na te denken over het thema opvoeden.
• (toekomstige) Samenwerking met CJG,
Spirit en Amstelring.
• Er is actief met buurtbewoners
gesproken waarbij zij inspraak hadden
over een toekomstige speeltuin.
• De participatie van buurtbewoners is
bevorderd.
• De sociale cohesie tussen
buurtbewoners is vergroot.
• De leefbaarheid in een wijk of buurt is
verbeterd.

Doelgroep

Resultaat

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Overleg met ketenpartners over
hotspot 'de Poorten' en wie wat
gaat doen.
Gebiedsgericht plan van aanpak
Zomerpark. Wekelijkse contact
met wijkagenten om informatie uit
te wisselen. Overleg met: Ymere
over samenwerking activiteit met
als gevolg dat Ymere een bedrag
sponsort (2x); met basisscholen
over activiteiten; met basisscholen
over groep 8 feesten organiseren
in het Zomerpark en
sportactiviteiten (3x); met
bezorgde moeders over aanpak
automutilatie en drankmisbruik);
met HVC over inzetten bus bij
HVC, HVC geeft toestemming dat
het jongerenwerk de chillbus naast
de school mag inzetten (lx); met
HappyKids over hun deelname bij
Funtour (lx); met SKH over hun
deelname bij funtour (lx); met
gemeente over jongeren (2x); met
kerkorganisatie over samen
opzetten van activiteiten (2x).
Evaluatiegesprek met HVC over
evenement in de Estafette (lx).
Bijeenkomsten: met wijkraden,
politie en gemeente over H'meerZuid (lx); met gemeente en
buurtbewoners over speeltuin (lx).

lx

n.v.t.

lx

200 bezoekers

Wijkraad
Linquenda
6 t/m 100 jaar

2x

Netwerksamenwerking

Netwerksamenwerking
Wijkraad Linquenda
Nationale Buitenspeeldag

Resultaat

Intenties tot samenwerking
uitgesproken.
Ontmoeting:
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•

Getsewoud Zuid
Wijkbewoners,
kinderen,
tieners,
volwassenen,
ouderen,
wijkraad.

Voetbaltoernooi
in Linquenda

lx

11 teams
tieners; 62.
3 teams
jongeren; 26

Tieners;
12 t/m 14 jaar.

Jongeren; 15 t/m
23 jaar.

34
toeschouwers
Totaal: 112
Bezoekers
Tieners en
jongeren 10 t/m
23 jaar

Voetbaltoernooi

Programma van Eisen
2013 Nieuw-Vennep
uitwerken

lx

n.v.t.

10 t/m 23 jaar

Vennepse Cup
(groot sport- en

1x

±250

10+

Kinderen, tieners en ouders uit
de wijk maken kennis met
elkaar en met MeerWaarde
• Bevorderen samenwerking
verschillende vakgebieden uit
Hoofddorp Oost.
Persoonlijk contact:
• Vrijwilligers werven
• Cliënten vinden.
PR:
• Bekendheid geven aan
activiteiten MeerWaarde.
Nieuwe groepen jongeren leren
kennen.
Recreatie, ontmoeting,
ontspanning.
Sociale vaardigheden aanleren.
Netwerk tienerwerker
uitbreiden.
Talentontwikkeling, beweging,
betrokkenheid, zelfvertrouwen
vergroten, respect,
professionaliteit,
MeerWaarde op de kaart
zetten.
Sport blijft een goed middel om
jongeren te leren kennen,
'beweging' is een aandachtspunt
van gemeente Haarlemmermeer.
Tijdens toernooien wordt er
contact gelegd met tieners en
jongeren, behoeften worden
geïnventariseerd, het aanbod van
MeerWaarde wordt besproken,
eventuele problemen kunnen
gesignaleerd worden. Via de
toernooien kunnen er vrijwilligers
ingezet worden.
Via recreatie/ontspanning/
beweging, ontmoeten de jongeren
elkaar. Veel van hen kunnen goed
voetballen (talentontwikkeling). Er
wordt een beroep gedaan op de
sociale vaardigheden van alle
bezoekers (op tijd zijn, prijzen
delen, geduld hebben, wachten, je
aan de regels houden, na afloop
samen opruimen).
Ontwikkelingen/trends:
Beide voetbaltoernooien in 2012
zijn goed bezocht. In 2013 is de
intentie om weer een aantal (zaal)
voetbaltoernooien te organiseren.
Met name voor de jongeren die
daar behoefte aan hebben en die
bereid zijn hier zelf een bijdrage
aan te leveren. Voetballende
jongens bij de Bolwerkse Poort
hebben aangegeven hier aan mee
te willen werken. Daarnaast zullen
deze toernooien waarschijnlijk in
de vakanties plaats vinden om de
kwetsbare groepen te dienen.
Gedegen aanbod ontwikkeld
afgestemd op de wensen en
behoeften van zowel de doelgroep
als de opdrachtgever.
Kinderen, tieners, jongeren en
ouders zijn bekend met het
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spelactiviteit)

Fun Tour
Oude dorp

lx

200 bezoekers

6 t/m 100 jaar
Wijkbewoners
Kinderen,
tieners,
volwassenen,
ouderen.

Fun Tour en
Nationale
Buitenspeeldag

3x

±300
700

Tijdens deze sport- en
spelinloop stonden dans,
muziek, kunst, educatie,
sport en ontmoeting
centraal. De activiteit
vond 4x plaats in steeds
een andere wijk in
Nieuw-Vennep.

Fun Tour Winterpark
Getsewoud

Kinderen,
tieners en
volwassenen
van 4 t/m 100
jaar
Wijkbewoners
ouders/
kinderen/
tieners/
jongeren

lx

450

ouders/
kinderen/
tieners/
jongeren

tiener- en jongerenwerk en
andere werkzaamheden van
MeerWaarde.
De sociale cohesie tussen
buurtbewoners Is vergroot.
De leefbaarheid in een wijk of
buurt is verbeterd.
De vrijwilligers zetten zich in
voor het tienerwerk NieuwVennep en het
jongerencentrum de Stip.
De competenties van de
vrijwilligers zijn verder ontplooit
en vergroot.
Relatie met Ymere Is versterkt.
Kinderwerk activering:
• De Fun Tour is bedoeld als
toeleiding naar andere
activiteiten van het kinder- en
tienerwerk van MeerWaarde.
Tienerwerk Activering:
• De Fun Tour is bedoeld als
toelelding naar andere
activiteiten van het kinder- en
tienerwerk van MeerWaarde.
Ontmoeting:
• Kinderen, tieners en ouders uit
de wijk maken kennis met
elkaar en met MeerWaarde
• Bevorderen samenwerking
verschillende vakgebieden uit
Nieuw-Vennep.
Persoonlijk contact:
• Vrijwilligers werven
• Cliënten vinden.
PR:
• Bekendheid geven aan
activiteiten MeerWaarde.
Jongeren en ouders zijn
bekend met het jongerenwerk
en andere werkzaamheden van
MeerWaarde.
De sociale cohesie tussen
buurtbewoners is vergroot.
De leefbaarheid in een wijk of
buurt is verbeterd.
De vri|willigers zetten zich in
voor het tienerwerk NieuwVennep en het
jongerencentrum de Stip.
De competenties van de
vrijwilligers zijn verder ontplooit
en vergroot.
Relatie tussen verschillende
samenwerkingspartners (SKH,
etc.) is verbeterd.
Kinderwerk- en Tienerwerkactivering:
• De Fun Tour is bedoeld als
toeleiding naar andere
activiteiten van het kinder- en
tienerwerk van MeerWaarde.
Ontmoeting:
• Kinderen, tieners en ouders
uit de wijk maken kennis met
elkaar en met MeerWaarde
• Bevorderen samenwerking
verschillende vakgebieden uit
Nieuw-Vennep.
Persoonlijk contact:
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Straatspeeldag

lx

Jongerenwerkersoverleg Nieuw-Vennep

l x per
maand

Sport- en Spelteam
Soort
Frequentie
activiteit
Sport- en
spelactiviteiten
in de wijk
Linquenda

300

Gemiddelde
opkomst

13x

20 jongeren
per activiteit

4+

Vrijwilligers werven
Cliënten vinden.
PR:
Bekendheid geven aan
activiteiten MeerWaarde.
Jongeren en ouders zijn bekend
met het jongerenwerk en
andere werkzaamheden van
MeerWaarde.
De sociale cohesie tussen
buurtbewoners is vergroot.
De leefbaarheid in een wijk of
buurt is verbeterd.
De vrijwilligers zetten zich in
voor het tienerwerk NieuwVennep en jongerencentrum de
Stip.
De competenties van de
vrijwilligers zijn verder ontplooid
en vergroot.
Relatie tussen verschillende partners (SKH, etc.) is
verbeterd.
Een zinvolle dagbesteding voor
alle buurtbewoners.
Georganiseerd jongerenwerk en
goede/heldere afstemming van
activiteiten.

Doelgroep

Resultaat

12 t/m 18 jaar

Een zinvollere vrijetijdsbesteding werd
hiermee aangeboden. Tieners en jongeren
hadden een veilige plek om hun vrije tijd door
te brengen.

Openstelling iongerencentrum De Stip
Maand

Aantal uur

Januari

12 uur (= 3 avonden
* 4 uur)

Februari

12 uur (= 3 avonden
* 4 uur)

Maart
April
Mei
Juni

Juli

Augustus

September

12 uur (= 3 avonden
* 4 uur)

12 uur (= 3 avonden
* 4 uur)
11 juli gesloten
wegens Fun Tour

20 uur (= 5 avonden
* 4 uur)
12 uur (= 3 avonden
* 4 uur)
12 september

man

vrouw

12 per avond * 3
avonden =
36 jongens per maand
12 per avond * 3
avonden =
36 jongens per maand
12 per avond * 3
avonden =
36 jongens per maand

2 per avond * 3
avonden =
6 meiden per maand
2 per avond * 3
avonden =
6 meiden per maand
2 per avond * 3
avonden =
6 meiden per maand

8 per avond * 3
avonden =
24 jongens per maand
8 per avond * 5
avonden =
40 jongens
Per maand
10 per avond * 3
avonden =
30 jongens

1 per avond * 3
avonden = 3 meiden
per maand
1 per avond * 5
avonden = 5 meiden
per maand
1 per avond * 3
avonden = 3 meiden
per maand

Totaal aantal
bezoekers
42

42

42

27

45

33

33

gesloten wegens
Fun Tour

Oktober

20 uur (= 5 avonden
* 4 uur)

November

16 uur (= 4 avonden
*4 uur)

December

12 uur (3 avonden *
4 uur)

Per maand
12 per avond *
5 avonden =
60 jongens per maand
12 per avond *
4 avonden =
48 jongens per maand
12 per avond *
3 avonden =
36 jongens per maand

4 per avond * 5
avonden = 20 meiden
per maand
3 per avond * 4
avonden = 12 meiden
per maand
3 per avond * 3
avonden = 9 meiden
per maand

80
60
45

9. Mobiel Team
Doelstelling: Het Mobiel Team wordt in opdracht van de Regiegroep Jeugd- en Veiligheid
ingezet op zgn. hotspots binnen de gemeente.
Inleiding
Nadat het besluit gekomen is het Mobiel Team te integreren binnen het tiener- en
jongerenwerk, zijn hiervoor 3 mensen aangesteld als werker binnen het Mobiel Team. Vanaf
mei 2012 is er met het volledige team van start gegaan in de samenstelling. Hierbij is
gezorgd dat er een duidelijk evenwicht zou blijven tussen het zichtbaar zijn als Mobiel Team
en tevens integreren binnen het reguliere tiener- en jongerenwerk. Met hierbij als groot
aandachtspunt; het ambulante werken een duidelijke plek geven binnen het regulier werk.
Hierin is gezocht naar zowel een leidende rol van de Mobiel Teamleden evenals naar het
ondersteunen van het reguliere ambulante werk om op deze manier kwaliteit neer te zetten
op het gebied van groepsaanpak jeugd, welke verder reikt dan alleen de hotspots.
Tevens is er een start gemaakt om in de plannen van aanpak een breder beeld te creëren
waarbij het contact met jongeren, ouders, buurtbewoners en andere betrokkenen duidelijk
voorop staat. Samen met het netwerk wordt steeds meer toegewerkt naar een completer
beeld van de situatie op de hotspots. Denk hierbij aan het delen van overlastmeldingen, het
in samenspraak contact leggen met buurtbewoners, rolverdeling binnen het netwerk etc.
Bovengenoemde punten zullen ook voor 2013 belangrijke peilers zijn om de groepsaanpak
jeugd tot een succes te maken.
Hotspot Bolwerksepoort/Poortenbuurt
In het verleden is al veel gebeurd op deze locatie. Begin 2012 stond voor het Mobiel Team
dus ook in het teken van het handhaven van de huidige situatie m.b.t. de overlast; zo min
mogelijk. Helaas werkte hierin de omgeving hierin niet mee. Het voetbalveld als zodanig zou
moeten worden aangepast door de Gemeente om de situatie voor jongeren en
omwonenden te veranderen. Het gaat hier om een locatie waarbij zowel inzet op
omwonenden evenals op jongeren nodig is, omdat beide partijen deelgenoot zijn in de
problematiek. Doorverwijzing naar het regulier tiener- en jongerenwerk is snel tot stand
gebracht op deze locatie omdat zowel Mobiel Team evenals het regulier werk wekelijks
inzet plegen.
In de 2 helft van het jaar bleek het plan van aanpak zich uit te moeten breiden naar de
gehele Poortenbuurt, omdat jongeren de Bolwerksepoort gingen mijden door alle
problemen. Overlast blijft zich aanhouden in incidenten. Mobiel Team ziet vooral de
e
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oplossing in communicatie in de breedste zin van het woord rondom de
veranderingsprocessen die plaats hebben gevonden en gaan vinden.
In samenspraak binnen het netwerk wordt er als hoge uitzondering een sluitingstijd
vastgelegd aan het voetbalveld aan de Bolwerksepoort vanaf juni. Vanaf 20.00 uur mag er
geen gebruik meer worden gemaakt van het veld. Dit zorgt voor een sterke afname van de
meldingen daar. Omwonenden van het Winterpark ervaren een stijging van het gebruik van
de faciliteiten en tevens de overlast.
N.a.v. de grote onvrede bij vooral de omwonenden ten opzichte van de professionals en de
jongeren, besluit het Mobiel Team in te zetten op gesprekken over verschillende scenario's
over inrichting van het speelveld, gekeken wordt hierbij naar alle betrokken partijen. Op deze
manier ontstaat een duidelijke aanbeveling naar de Gemeente over de gewenste situatie.
Tijdens een bewonersavond in september wordt er door de Gemeente gecommuniceerd in
de toekomst gedaan wordt. In samenspraak met bewoners en jongeren wordt een sluiting
van het veld na 21.00 uur gezet. Tevens worden er fysieke aanpassingen gedaan in de
omgeving van de Bolwerksepoort, Winterpark en Regulierspoort.
Belangrijkste winstpunt is dat de communicatie tussen alle betrokken groepen geopend is
en mensen weer naar de toekomst kunnen en willen kijken.
Inzet van het Mobiel Team blijft de rest van 2013 in de vorm van monitoring, gesprek aan
blijven gaan met de verschillende partijen, duidelijke doorverwijzing naar regulier werk en
goede inbedding van het ambulant werk binnen het reguliere werk.
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Domein 3
Senioren, chronisch zieken en mensen
met een beperking
1. Sociaal Cultureel Werk voor Senioren
Doelstelling: Het bevorderen van zelfredzaamheid en het bestrijden van het isolement.

Activiteitenaanbod
Vanuit MeerWaarde wordt op diverse manieren ondersteuning geboden. Eén manier is
activiteiten met een cursorisch karakter. Hieronder vallen creatieve, educatieve en algemene
bewegingsactiviteiten (exclusief Meer Bewegen voor Ouderen). Het Cursorisch aanbod
staat onder leiding van een betaalde vakkracht.
Soort activiteit

Frequentie

Country Line Dance
Country Line Dance
Engels niveau 1
Engels niveau 1
Engels niveau 2
Koersbal
Taj Chi/Gi Gong
Aquarel schilderen
Aquarel schilderen
Tekenen
Yoga 1
Yoga 2
Yoga 3
Yoga 4
Zangkoor de Notenkrakers
Engels, 2 groepen, Zomerpark
Tekenen, schilderen, aquarel.
3 groepen, OC

30x
15x
24x
30x
30x
37x
19x
31x
26x
30x
28x
28x
28x
28x
28x
Elke week
Elke week

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

10
9
13
8
lOè 13

55+
55+
55+
55+
55+
55 +
55+
55+

11
12
13
10
14
42
8dln
lOdln.

55 +
55 +
55+
55+
55+
55+
55+
55+

14
15

lOè 11

Groepen in zelfbeheer
Activiteiten in zelfbeheer zijn bijvoorbeeld kaart-, sjoel- en biljartclubs. Vaak lang geleden
opgestart als initiatief vanuit het Ouderenwerk. Deze clubs draaien organisatorisch volledig
zelfstandig (meestal met een bestuur), al dan niet onder de vlag van een eigen
rechtspersoon.
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Locatie OC
Kaartclub Locatie OC
Seniorenorkest Nostalgia
Locatie Linquenda
Bridgeclub, Locatie Linquenda
Klaverjasclub, Locatie OC
Bridge
Locatie Zomerpark
Bridgeclub Groot Slem
Locatie Zomerpark
Zangkoor Notenkrakers locatie
OC
Vrouwengroep NieuwVennep/OC
(samenwerking met
Vluchtelingenwerk)

37x
37x

Inloop
10a 14

55+
55+ en 75+

37x
37x
29x

40dln
40dln
Inloop

55+ en 75+
55+ en 75+
55+
55+

29x
Elke week
1 x per week
m.u.v. kerst- en
zomervakantie

40dln
15 a 20 vrouwen
per keer

65+
Kwetsbare groep
23+

Bewegingsactiviteiten
Onder leiding van een gediplomeerde vakkracht organiseert MeerWaarde op diverse locaties
MBVO-activiteiten.
Soort activiteit

Frequentie

MBVO Gymnastiek
MBVO Conditiegym
MBVO Werelddansen
MBVO Sport- en Spelinstuif
MBVO Sport en bewegen
i.s.m. Sportservice
Haarlemmermeer
Yoga, 4 groepen, OC
Gymnastiek, 2 groepen OC
Country Linedance, Linq
CLD beginners

41 x
41 x
35x
42x
4x

Sport en bewegen, Zomerpark
Werelddansen
Ta i-j i

28x
Elke week
Elke week
Vanaf
september
Elke week
Elke week
Elke week tot
zomervakantie

Gemiddelde
opkomst

Doelgroep

19
14
15
40 a 50

55+
55+
55+
55+
55+

10 dln per groep
10 dln per groep
15 dln

55+
55+
55+
65+

1 è 2 dln
7 dln
10 dln
8 dln

65+
55+
55+

Organisatie 55+-beurs en andere evenementen

Huiskamergroepen
In het Ontmoetingscentrum zijn twee huiskamergroepen: op dinsdagmiddag en op
vrijdagmiddag, beiden tussen 14:00 en 16:00 uur. De groepen staan onder leiding van
vrijwilligers met een beroepskracht voor de coördinatie. Aan deelname aan een
huiskamergroep gaat een intake vooraf. Deze wordt afgenomen door een ouderenadviseur.
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Evenementen
Vanuit het seniorenwerk is er een bijdrage geleverd aan de feestelijke opening van
wijkgebouw Linquenda en aan de 55+-beurs.

2. Ouderenadvies
Doelstelling: het actief ondersteunen van ouderen en mensen met een chronische ziekte of
beperking ter bevordering en hun mantelzorgers.
Het Ouderenadvies is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor mensen van 55 jaar
en ouder, hun mantelzorgers en chronisch zieken en gehandicapten. Mensen uit de
doelgroep kunnen bij het Ouderenadvies terecht voor informatie en advies, hulp en
ondersteuning of langdurige begeleiding op het gebied van wonen, zorg, welzijn, vervoer en
financiën. Ouderen doen een terugkerend beroep op het Ouderenadvies.
Korte contacten tot maximaal 1 uur
Onder korte contacten wordt verstaan: die hulpverleningscontacten waar de hulpverlening
binnen 1 uur kon worden afgerond.
Aantal korte contacten 2
kwartaal
280

e

Enkele voorbeelden welke illustratief zijn voor de werkzaamheden.
Casus 1 m.b.t. lichamelijke gezondheid, wonen en eenzaamheid
Mw. van 66 jaar is in redelijke goede gezondheid verhuisd vanuit een eengezinswoning in
Nieuw Vennep naar een appartement in Lisserbroek. In Nieuw Vennep woonde ze in bij het
gezin van haar dochter, maar de trappen braken haar op en ze wilde graag naar een
zelfstandige gelijkvloerse woning. Vlak na haar verhuizing zijn 2 kwaadaardige tumoren
ontdekt in de darmen en longen, deze zijn weggehaald en er waren geen uitzaaiingen. Een
maand later kreeg mw. een CVA en is naar Heliomare gegaan voor revalidatie. Ze heeft nu
afasie en apraxie. Dit betekend dat ze heel moeilijk kan praten en niet meer kan lezen en
schrijven en moeite heeft met bepaalde handelingen.
Weer terug in de thuissituatie raakte ze In een isolement omdat ze in haar nieuwe
woonomgeving nog geen sociale contacten had en dit door de afasie niet meer ging lukken.
Autorijden ging niet meer en er waren nog een aantal andere praktische problemen, zoals
vervoer naar de dagbesteding in Heliomare. De dochter raakte overbelast door de zorg voor
haar moeder.
Omdat ze geen woonduur had, was terug verhuizen naar Nieuw Vennep via woningnet
voorlopig nog niet aan de orde. Ook kreeg ze geen urgentie, omdat er geen ergonomische
belemmeringen in haar woning waren. Als ouderenadviseur heb ik voor haar een brief naar
Ymere geschreven en gevraagd om bijzondere bemiddeling. Binnen een paar maanden heeft
mevrouw een aanleunwoning in Nieuw vennep aangeboden gekregen, waar ze dicht bij haar
dochter en sociale contacten zit. Ze is nu niet meer geïsoleerd, kan weer participeren in de
maatschappij en er is voldoende hulp in de buurt.

38

Casus 2 m.b.t. financiën
Begeleidster van Amstelring kwam cliënt aan mij overdragen, omdat de begeleiding van
mevrouw stopte. Mevrouw liep toen in de WSNP (wettelijke schuldsanering) en In
budgetbeheer bij sociaal.nl. Mevrouw. Was daarvoor dakloos geweest en ze wilde geen
herhaling. Het lukte niet om een vrijwilliger aan haar te koppelen, daarom hebben we
afgesproken dat zij mijn hulp kon inschakelen als er iets niet goed ging of wanneer ze
bijvoorbeeld hulp nodig had bij het invullen van formulieren. De eerste keer dat ze bij me
kwam had ze een dwangbevel van de Gemeente en een dwangbevel van Gouwe-Rijnland
gekregen omdat ze haar belastingen niet had betaald. Ook bleek ze al vanaf januari geen
aanvullende bijstandsuitkering meer te ontvangen omdat ze haar inkomstenverklaringen niet
had ingevuld en kwam ze haar informatieverplichting bij de bewindvoerder niet na. Dit
allemaal in een paar maanden tijd. De bewindvoerder had inmiddels bij de rechter het
verzoek neergelegd om mevrouw uit de WSNP te zetten. Door contact te leggen met
betreffende instanties en alle benodigde informatie alsnog toe te sturen heb ik kunnen
voorkomen dat cliënt weer in de problemen kwam. Ik heb daarna goede afspraken met haar
gemaakt om te voorkomen dat bovenstaande zich opnieuw herhaalde. Die afspraak kwam
ze regelmatig niet na en verscheen dan weer als ze een aanmaning had ontvangen of als er
iets anders aan de hand was. Duidelijk was dat zij het overzicht en het inzicht over haar
eigen financiën niet meer had en daardoor niet in staat was dit zelfstandig uit te voeren en
de verantwoordelijkheid hier niet over kon dragen. Het was maar de vraag hoelang dit nog
goed zou gaan. Bovendien was het zeer tijdrovend. Er moest een andere oplossing komen.
Toen mevrouw uit de WSNP ging heb ik voorgesteld beschermingbewind aan te vragen. De
kinderen van mevrouw, die haar nooit hielpen of steunden, hadden de mevrouw afgeraden.
Door duidelijk uit te leggen wat beschermingbewind inhield en haar te vertellen wat de
voordelen waren, wilde mevrouw uiteindelijk zelf wel beschermingbewind. Ze vond het een
fijn idee haar administratie uit handen te geven en ze wilde absoluut niet meer dakloos
worden zoals een aantal jaar terug. Met een duidelijke brief aan de rechter over de situatie
van cliënt en zonder de handtekeningen van de kinderen, zit cliënt nu in
beschermingsbewind. Ze heeft geen financiële zorgen meer, ontvangt geen rekeningen en
krijgt wekelijks een bedrag op haar rekening wat ze voor zichzelf kan uitgeven. Ze voelt zich
er zeer tevreden mee en komt alleen nog af en toe bij mij op het spreekuur voor een praatje.
Casus 3 m.b.t. dementie
Mevrouw van 79 jaar op het spreekuur met een vrijwilligster van de huiskamergroep. Haar
echtgenoot is vergeetachtig en de vraag is of hij naar de huiskamergroep kan om mevrouw
te ontlasten. Omdat bleek dat mijnheer zelf niemand wil spreken over hulpverlening heb ik
een afspraak met alleen mevrouw op kantoor gemaakt in plaats van een huisbezoek met het
echtpaar samen. Tijdens het gesprek bleek mevrouw geen idee te hebben wat dementie
inhoudt en hoe er mee om te gaan. Duidelijk was wel dat mijnheer niet naar een
dagbesteding wilde. Hij vergeet veel, herhaalt steeds, zet spullen op de verkeerde plaats en
pakt verkeerde spullen als ze hem iets vraagt. Ook kan hij geen apparaten meer bedienen
(weet bijv. niet hoe hij de wasmachine uit moet zetten). Mijnheer wil niet veel en zit veel
thuis
Het wordt mevrouw een beetje teveel. Ze ergert zich ook aan hem. Een goed gesprek kan
ze niet meer met hem voeren. Ze is blij als ze de deur uit kan. Mw. begint zich
langzamerhand geïsoleerd te voelen. Het was voor mevrouw heel fijn om met iemand over
de thuissituatie te kunnen praten. Door haar goed te informeren en te adviseren in de
omgang met haar man kan ze de thuissituatie weer beter aan. Ook gaat ze nu naar een
gespreksgroep waar ze ervaringen kan uitwisselen met lotgenoten. Via de huisarts hebben
we mijnheer nu laten testen, zodat Alzheimer is vastgesteld. Mocht de thuissituatie niet
meer goed gaan dan kunnen we sneller hulp inschakelen.
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Spreekuren
Bewoners van Nieuw-Vennep kunnen dagelijks inlopen bij het Voordeurteam op het
hoofdkantoor van MeerWaarde tussen 9:00 en 12:00 uur. Bij het Voordeurteam kan ook een
afspraak worden gemaakt voor het spreekuur op maandag en woensdag in Servicecentrum
Zuid Gebouw de Meerveste. Op dinsdag en donderdag is daar van 9:00 tot 13:00
inloopspreekuur.
Totaal 2012
84 wmo spreekuren
63 spreekuren op afspraak

Van maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 13:00 uur houdt een ouderenadviseur een
spreekuur. Op maandag en woensdag is het spreekuur op afspraak. Om dinsdag en
donderdag is het spreekuur een inloop. Afspraken worden gemaakt en ingepland door het
Voordeurteam.
Cursussen
De cursussen zijn gemeentebreed georganiseerd. De tabel geeft het aantal deelnemers uit
Nieuw-Vennep weer.

Naam cursus

Aantal
cursussen

Totaal aantal Uit
deelnemers NieuwVennep

Geef uw leven een
beetje GLANS
Zomerprogramma
Voorlichting over 'ik
wil slapen' i.s.m.
Prezens
Zomerprogramma
Voorlichting over 'de
kunst van de ouder
worden' i.s.m.
Prezens

2x

10 + 8

lx

11

lx

11

4 (vrouw, 60, 64,
68 en 69)
1 (geslacht en
leeftijd onbekend)

1 (vouw, 74)

Overige activiteiten
De Ouderenadviseur heeft deelgenomen aan de eerste bijeenkomst van de werkgroep
Casemanagement Zorgketen Dementie Meerlanden.
De Ouderenadviseur heeft deelgenomen als standhouder aan de 55+-beurs. Daar zijn
bezoekers o.a. geïnformeerd over de GLANS-cursus.
De Ouderenadviseur heeft l x een bijeenkomst bijgewoond van het project 'dagsociëteit
senioren in Nieuw-Vennep'.

Bij het ouderenadvies zien we een stijging van cliënten met complexe problematiek. Dat
vraagt veel tijd. Het aantal cliënten zegt dus niets over de hoeveelheid uren die benodigd is,
om deze goed te ondersteunen. De verwachting is dat deze groep (gezien alle
veranderingen in de indicering) in het komende jaar explosief zal groeien.
Er is een toenemende behoefte aan woningen in de buurt van zorgcentra
(aanleunwoningen). Echter deze zijn in mindere mate aanwezig en minder beschikbaar. Dit
zorgt ervoor dat mensen langer blijven wonen in de huidige woning waarin men zich soms
onveilig voelt. Een bijkomend probleem is, dat aanleunwoningen worden toegewezen via
40

Woningnet en er alleen op kan worden gereageerd via Internet. Deze (oudere) ouderen
hebben die mogelijkheid niet. Veel ouderen beschikken niet over een computer.
We zien een toename van het aantal vragen van mantelzorgers die te maken hebben met
een ouder of een partner die lijdt aan vergeetachtigheid/dementie.
Eenzaamheid is nog steeds een veel voorkomend probleem. Het is iets dat moeilijk op te
lossen is. Voor dagbesteding/-opvang is een indicatie nodig en het wordt steeds lastiger om
deze te krijgen. Daarbij is de dagverzorging en de groep voor dementerenden door
Amstelring/Osiragroep samengevoegd. Dit is niet voor iedereen even prettig. Er is ook wel
een maatjesproject (vrijwilligers) maar helaas is de groep vrijwilligers zeer beperkt en de
wachtlijst lang. Ook is het erg moeilijk om contact te krijgen met de coördinatoren hiervan.
In Linquenda neemt de vergrijzing toe, die gepaard gaat met vereenzaming.
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in 4
Kwetsbare groepen
1. Sociaal Raadslieden
Doelstelling: Het geven van informatie/advies of concrete ondersteuning aan cliënten met
juridische en/of praktische problemen zodat inwoners op een goede wijze kunnen
functioneren in de samenleving en problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en
vervolgens opgepakt of doorverwezen worden.
Met vraagstukken op sociaal en juridisch gebied kan men terecht bij de Sociaal Raadslieden
van MeerWaarde. De Sociaal Raadslieden ondersteunen bij het beantwoorden van vragen
op de volgende terreinen: sociale uitkeringen, huisvesting, incasso/beslagvrije voet,
studietoelagen, rijksbelasting, gemeentelijke heffingen, belastingen lagere overheden,
consumentenzaken, informatie over hulpverlenende instellingen, woon- en leefmilieu. De
Sociaal Raadslieden adviseren, begeleiden en bekijken bij een probleem hoe deze beste
aangepakt kan worden. Het kan zijn dat verwezen wordt naar een advocaat, een
maatschappelijk werker, een notaris, een vakbond of het Juridisch Loket (vroeger Bureau
voor Rechtshulp).
Korte contacten
Onder korte contacten wordt verstaan: die hulpverleningscontacten waar de hulpverlening
binnen 1 uur kon worden afgerond. Voordeur, telefonisch of face to face zonder afspraak.

Spreekuren
In het Centrum voor Jeugd en Gezin vindt op maandag tussen 9:00 en 17:00 uur spreekuur
plaats. Afspraken worden gemaakt via het Voordeurteam.
Alle afspraken op locatie
Aantal T kwartaal
Aantal 2 kwartaal
e

44 afspraken in NieuwVennep, 37 in Hoofddorp

32 afspraken in Nieuw Vennep

Aantal 3 kwartaal

Totaal 2012

11 spreekuren in NieuwVennep gehouden.
70 afspraken waarvan een
groot aantal door
verbouwingsactiviteiten in
Nieuw-Vennep in
Hoofddorp moesten
plaatsvinden

40 in Nieuw- Vennep, 34
in Hoofddorp

e

In totaal 257 afspraken

Elke maandag tussen 9:00 en 17:00 is een Sociaal Raadslid in Nieuw-Vennep beschikbaar
voor een spreekuur.
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Huisbezoeken

Tijdens het 4 kwartaal zijn ook een aantal huisbezoeken afgelegd. Het betrof hier cliënten
met meervoudige problematiek. Zo zijn er meerdere huisbezoeken afgelegd aan een cliënt
met 2 minderjarige kinderen die een enorme schuldenlast heeft en veel problemen met het
zelfstandig voeren van haar eigen administratie. Naast het inschakelen van EHBA/LHBA is er
veelvuldig contact geweest met Sociaal.nl en is in overleg met de cliënt en Sociaal.nl
beschermingbewind aangevraagd omdat alleen ondersteuning van een vrijwilliger niet
voldoende zou zijn om mevrouw adequaat te helpen.
e

Een ander huisbezoek is afgelegd bij een man die oorspronkelijk uit Mauritanië komt. Hij
woont al jaren in Nederland maar leeft erg geïsoleerd. Hij vroeg om ondersteuning bij een
dreigende ontruiming uit zijn woning. We hebben toen contact gelegd met de deurwaarder.
De ontruiming is toen in overleg met goedkeuring van Ymere een maand uitgesteld. Omdat
de cliënt ook een enorme schuldenproblematiek is er door Sociaal.nl ook een WSNP - traject
aangevraagd. MeerWaarde heeft hem begeleid naar de rechtszitting. We hebben de cliënt
voorlichting gegeven hoe hij een woning moet zoeken.
Outreachende hulpverlening
Hieronder wordt verstaan de externe contacten, voorlichtingen, bezoeken aan externen met
cliënten of inzet op sociale media en/of internet.
We hebben cliënten begeleid naar de rechtbank voor een WSNP zittingen maar ook voor
een aanvraag beschermingsbewind. Tevens hebben we cliënten ondersteund bij gesprekken
met Sociale Dienst als het ging om een complexe WWB - aanvraag, gesprekken met de
Sociale Dienst in verband met vermeende fraude. Tevens hebben voorlichting gegeven aan
vrijwilligers van de EHBA, Congressen bezocht over het sociaal raadslieden werk en de
meidcode ouderenmishandeling.
Individuele trajecten
Dit is de tijd die besteed wordt aan cliënten waar je langer mee bezig bent. Het uitzoekwerk,
het schrijven van bezwaarschriften etc.

Het betreft met name brieven die te maken hebben met regelen van betalingachterstanden.
Bezwaarschriften tegen bijvoorbeeld stopzetting of opschorting van een uitkering. Er worden
ook brieven geschreven om vorderingen te betwisten of om de beslagvrije voet te laten
aanpassen.
Deelname aan de cliëntenraad
Namens de vakgroep sociaal raadslieden wordt deelgenomen in de cliëntenraad Sociale
Zaken. Als lid van de cliëntenraad geef men gevraagd en ongevraagd advies over allerhande
onderwerpen. Zo is als cliëntenraad advies gegeven bij de wijzigen m.b.t. o.a. de WWB.
Tevens worden onderwerpen als de klachtenrapportage besproken.
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Langdurige Hulp bij Administratie (LHBA) en Eerste Hulp Bij Administratie
(EHBA)
Per 1 oktober 2011 is het centrale aanmeldpunt (loket) voor hulp bij thuisadministratie in
Haarlemmermeer operationeel geworden. Deze functie is belegd bij het Voordeurteam van
MeerWaarde. Daarachter is een back-office geplaatst (CTAH) waar de binnengekomen
aanmeldingen worden verdeeld over de aanbiedende organisaties. Daarin nemen nu twee
uitvoerende werkeenheden deel: EHBA/LHBA (MeerWaarde) en Humanitas Thuisadministratie.
In 2012 is gebleken dat de aansturing en organisatorische inbedding niet optimaal is belegd
mede als gevolg van personele wisselingen zijn de uitgangspunten zoals overeengekomen
en vastgelegd in de startnotitie Administratie op vier niveaus niet gehanteerd.
Met de Gemeente is besproken de EHBA/LHBA binnen MeerWaarde beter te borgen en op
een logischere wijze in te richten. Met ingang van 2012 zal dit onder Sociaal Raadslieden
worden ondergebracht. Definiëring van resultaten, registratie en verantwoording zal met de
Gemeente in 2013 gezamenlijk worden besproken.
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