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1. Inleiding
Dit is onze rapportage met de resultaten over 2020 die de professionals van
Participe Amstelland realiseerden in Ouder-Amstel. We zijn er trots op dat de
werkzaamheden, ondanks de onrustige situatie door Covid-19, volgens afspraken
en gemotiveerd werden uitgevoerd.
Voor onze collega’s blijft inhoud leidend meer dan ooit leidend, wat er ook
gebeurt. De inzet en betrokkenheid is dus onverminderd groot en dat zien we
ook aan de behaalde resultaten - al is de inzet op een andere manier dan gepland
uitgevoerd.

In Ouder-Amstel werkt in 2020 een klein integraal werkend team,
bestaande uit Joan Geenswijk (kernteam),

Kerwin Elsendoorn en Marguerite Verstraelen.

Dit zijn mensen met diverse deskundigheden
die in de praktijk vraaggericht en integraal
samenwerken. Hiermee bedoelen wij dat wij

vragen ophalen, disciplines bij elkaar brengen
om de vraag te beantwoorden. Samen met

formele en informele partners ontwikkelen
wij activiteiten die complexe sociale

problematiek waar het kan voorkomen of deescaleren.

2. Ontwikkelingen in 2020
De coronapandemie heeft ons in maart 2020 overvallen en heeft een grote
impact gehad op onze dienstverlening. Maatschappelijk werker Kerwin Elsedoorn
kijkt terug:
“In 2020 is er veel veranderd aan onze werkwijze. In plaats van mensen fysiek te
zien tijdens spreekuren, afspraken op kantoor of tijdens huisbezoeken, verliep
het contact vaker telefonisch, via WhatsApp of via videobellen. Als Participe
hebben wij onze telefonische bereikbaarheid in deze periode vergroot en hier is
dankbaar gebruik van gemaakt door de inwoners van Amstelland. Telefoontjes
konden over van alles gaan, maar meestal ging het om mensen die zich zorgen
maakten om zichzelf of hun naasten, of mensen die een luisterend oor nodig
hadden. Zelf heb ik mijn werkwijze aangepast door vaker contact te zoeken met
mijn cliënten en hen te vragen hoe het ging en of ze nog iets nodig hadden om
deze vreemde tijden door te komen. Na de eerste lockdown in het voorjaar van
2020 ging ik steeds vaker weer naar kantoor en sprak ik met cliënten buiten af
om, op afstand, een wandeling te maken. Dit werd erg gewaardeerd en is nu een
nieuw onderdeel van mijn werk. Steeds vaker voer ik mijn gesprekken met
cliënten buiten, tijdens een wandeling. Dit heeft als voordeel dat mensen meer in
beweging komen en het levert de laagste gezondheidsrisico’s op voor zowel de
cliënt als voor mij als hulpverlener.

Na verloop van tijd werd het voor mensen steeds moeilijker om alle maatregelen
vol te houden. Bij ouders met thuiswonende kinderen kwam er steeds meer
spanning in huis en bij alleenstaanden sloeg vaker de eenzaamheid hard toe. Hier

heb ik veel gesprekken aan gewijd en praktische tips gegeven, zoals meerdere
keren per dag een wandeling maken en om de tafel te gaan met je huisgenoten
om goede afspraken te maken over hoe thuis te werken en/of te studeren.
Daarnaast heb ik veel vragen gehad over de (on)mogelijkheden om hun
inkomsten te vergroten, aangezien veel mensen vanwege Corona (veel) minder
inkomsten hadden. Vooral voor de ZZP’ers was het financieel gezien vaak lastig
en een aantal ZZP’ers heeft dan ook besloten om zichzelf om te laten scholen.
Mensen zochten in het najaar van 2020 vooral naar perspectief, een stip op de
horizon. Wanneer gaat het “normale” leven weer beginnen, was een
veelgehoorde vraag. Hier had ik helaas ook geen antwoord op en daarom heb ik
veel gesproken over wat er nodig is om de situatie vol te houden en/of te
verbeteren. Ik merkte dat veel cliënten het prettig vonden als ik hen even belde
of een appje stuurde om te vragen hoe het ging. Niet alleen bij mensen die alleen
wonen, juist ook bij de mensen met een partner en/of een gezin. Eenzaamheid is
tenslotte een subjectief iets. Je kunt denken: die oudere dame komt nooit buiten
en ziet niemand, maar misschien zit ze de hele dag aan de telefoon en heeft ze
helemaal niet het gevoel eenzaam te zijn. Terwijl iemand met een druk leven,
met een baan en thuiswonende kinderen, dit gevoel juist wél kan hebben. Een
aantal cliënten waardeerde mijn telefoontje of berichtje dusdanig, dat zij dit ook
(vaker) gingen doen bij hun familie of vrienden (of zelfs richting mij of andere
hulpverleners die betrokken waren). Het besef dat iedereen in Nederland in
hetzelfde schuitje zat, was voor mensen een goede manier om hun eigen situatie
te relativeren en vooral om vol te houden. Gedeelde smart is immers halve
smart.
In Duivendrecht zijn veel burgerinitiatieven opgezet in 2020. Zo weet ik dat er
diverse wandelgroepjes gestart zijn (vaak via de buurtapp NextDoor) en dat
mensen samen buiten gingen sporten. Op een gegeven moment mocht het
samen buiten sporten ook niet meer en merkte ik sterk dat mensen moedeloos
werden. Ze hadden iets gevonden dat hen hielp om te gaan met alle maatregelen
en dit mocht nu ook al niet meer. Dan ga je in gesprekken zoeken naar
alternatieven en is gebleken dat via videobellen samen sporten óók gezelliger is
dan in je eentje. Het was mooi om te zien dat het Dorpsplein in Duivendrecht een
soort ontmoetingsplek werd voor de buurt, ook al was alleen de supermarkt

geopend. Je zag veel mensen op het Dorpsplein elkaar treffen en er vonden
levendige discussies plaats over alle maatregelen. Dit hoorde ik ook terug van
cliënten. Burgers namen in de lockdown meer tijd veel elkaar, het gehaaste was
er een beetje af en zo zijn er mooie vriendschapsbanden ontstaan. Zo hoorde ik
bijvoorbeeld van een cliënt dat hij op het Dorpsplein stond te praten met een
vrouw en zij het erg goed konden vinden. De vrouw in kwestie bleek al vier jaar
lang zijn onderbuurvrouw te zijn en nu komen ze meerdere keren per week bij
elkaar op de koffie. Dit is ook een voorbeeld van wat de lockdown met mensen
doet. Naast de onzekerheid en angst, was er ook meer oog voor de medemens.”

Verruimde bereikbaarheid – luisterend oor
In de twee lock downperiodes had Participe
Amstelland een verruimde
bereikbaarheid. Ons
uitgangspunt was dat
kwetsbare inwoners juist
meer behoefte aan een
luisterend oor hadden dan
anders. We hebben dan ook
besloten om niet alleen ’s
ochtends maar de hele dag,
en ook in het weekend
bereikbaar te zijn. In december waren we daarnaast op feestdagen bereikbaar.
Flyers om dit kenbaar te maken zijn verspreid, op bijvoorbeeld punten als
supermarkten en in buurten waar veel ouderen en kwetsbare inwoners wonen.
Ook hebben we een nieuwsbrief naar onze netwerkpartners gestuurd. Dit heeft
tot goede resultaten geleid, we merkten daarna een toename in de vraag.

maar veel laagdrempeliger en op een creatievere manier. Zo zochten we actief
contact met onze cliënten en onderhielden veel meer telefonisch contact.
Persoonlijke, fysieke afspraken gingen ook door maar soms op andere locaties.
Een gesprek tijdens een wandeling of in de tuin van een cliënt kwam geregeld
voor. We hebben gemerkt dat dit als heel positief werd ervaren.

Samenwerkingspartners
We zijn tevreden over de samenwerking met het Hometeam en de resultaten, al
zijn de meeste bijeenkomsten digitaal geweest en sloot fysiotherapie daarom
niet meer aan. De werkwijze (overdracht casuïstiek) leidde tot snelle afstemming
en communicatie naar alle betrokkenen.
De samenwerking met netwerkpartners verliep in 2020 anders dan in voorgaande
jaren. Daar waar wij overgingen op verruimde openstelling en de telefonische
bereikbaarheid in weekenden en in december ook op feestdagen, waren andere
partners juist minder toegankelijk.
Over dringende en urgente situaties hadden we contact op het gemeentehuis,
maar andere situaties waren moeilijker bespreekbaar met partners vanwege een
grotere terughoudendheid en voorzichtigheid. Dit zorgde ervoor dat het meer tijd
kostte om tot een afspraak te komen en het duurde langer om tot afronding te
komen. Er was langere tijd nodig om de juiste mensen te spreken. Ook van
cliënten begrepen wij dat dit als een drempel werd ervaren.
In Ouderkerk hebben we als positief ervaren dat er meer overleg is met de
Praktijdondersteuner Ouderen. We merkten dat vooral veel ouderen geïsoleerd
raakten, er kwamen veel vragen van 75+-ers. Naar aanleiding hiervan is
structureel overleg met de POH ingepland. Ook het overleg en de samenwerking
met collega’s in Amstelveen is geïntensiveerd.

Welzijn op Recept
Veranderde werkwijze
Gedwongen door de coronamaatregelen is onze werkwijze in 2020 ander
geweest dan voorgaande jaren. We waren fysiek weliswaar minder aanwezig,

Alleen om de eerste maanden van 2020 is Welzijn op Recept volgens de
uitgezette lijn uitgevoerd, maar het viel half maart stil. Er kwamen vanaf dat
moment geen doorverwijzingen vanuit de huisartsen. Cliënten met vragen die
ons wel bereikten, konden nauwelijks geplaatst worden. Werd wel naar andere

mogelijkheden gezocht. In 2020 hebben we daardoor te weinig resultaat kunnen
boeken, maar voor 2021 verwachten we weer betere resultaten. Onder andere
door een nieuwe contactpersoon bij Coherente (begin 2021) en de
vrijwilligersvacaturebank in 2021 waar we dankbaar gebruik van gaan maken.

Thuis in Duivendrecht
Thuis in Duivendrecht is een samenwerking tussen eerstelijnsprofessionals,
welzijn en gemeente. Het richt zich op het bouwen van een duurzaam netwerk
rond eenzame, sociaal geïsoleerde ouderen. Binnen dit project hebben wij in
2020 een rol gespeeld die varieert van meedenken tot meedoen. Door de
coronacrisis was er wel minder activiteit en waren er geen concrete aanvragen.

Scholing
Zoals ook in het halfjaarverslag 2020 beschreven, is scholing voortgezet volgens
planning. We zijn geschoold in:






De Nieuwe Route. Centrale vraag hierin is: hoe kunnen we
samenwerking en dienstverlening zodanig veranderen dat de klant
werkelijk de regie houdt over zijn hulpverlening?
ABCD Community Building, een methodiek waarmee je van binnenuit
werkt aan de versterking van een buurt of dorp op economisch, sociaal
en cultureel vlak.
Digitale hulpverlening

Ook is het team gecoacht.

Signalering
De Nieuwe Kern
In de Nieuwe Kern - het gebied tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff
Arena, de A2 en het Amstel Business Park - verrijst de komende jaren een
bijzondere nieuwe stadswijk. Er komt ruimte voor 4.500 woningen rondom een

groot stadspark, 250.000 m² voor bedrijven, horeca, kantoren en uitbreiding van
sportcomplex De Toekomst van Ajax.
Hoewel wij actief deelnemer willen zijn in het meedenken aan het bevorderen
van de sociale en maatschappelijke betrokkenheid in deze nieuwe wijk, zijn er
veel onduidelijkheden. Wij gaan in overleg met de gemeente de mogelijkheden
bespreken om betrokken te blijven.

