Uithoorn maken we samen:

jeugd, welzijn, werk en inkomen
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COLOFON
Elke maand besteden we op deze pagina
aandacht aan de nieuwe ondersteuningstaken
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid
heeft gekregen. Maar ook aan de hulp, zorg en
ondersteuning die nu al onder de gemeente
vallen. We noemen het geheel aan diensten,
ondersteuning, hulp en zorg:

het sociaal domein.

Gemeente Uithoorn stelt gratis apps beschikbaar om
ouderen met dementie langer thuis te laten wonen
Uitnodiging voor informatiebijeenkomst over dementia-app
op 1 juli a.s. van 19.30-21.30 uur in het gemeentehuis.
Dementie is een groeiend probleem.
Op dit moment hebben zo’n 250.000
mensen deze hersenziekte. Bij
dementie sterven hun hersencellen
geleidelijk af, waardoor zij steeds
minder functioneren. Steeds meer
mensen blijven ondanks hun dementie
zelfstandig wonen. Bijna zeventig
procent van hen wordt hierbij
ondersteund door mantelzorgers,
familie en vrienden. De dementia-App
helpt deze nog thuiswonende mensen
met dementie en ontzorgt de directe
omgeving.

Praktisch hulpmiddel

Het doel van de app is om het leven voor alle
betrokkenen kwalitatief iets dragelijker te maken.
Bijzonder is het unieke informatieplatform in de
app; de community waar onder andere de ISAO,
hulpinstanties, bedrijven en particulieren zich reeds
aan hebben verbonden om interactief informatie
en ideeën te delen vanuit hun eigen kennisgebied.
Zij geven up-to-date adviezen over praktische
zaken als wet- en regelgeving (gemeenten en
zorgverzekeraars), bankzaken bij senioren,
pensioenen, PGB’s en volmachten & testamenten
(notarissen), voeding, persoonlijke hulp en
mantelzorg ondersteuning (Mezzo mantelzorg). In de
app kunnen mantelzorgers bovendien dierbare foto’s
en (lievelings)muziek samenvoegen om hiermee
de herinnering te versterken. Maar ook beeldbellen
met hun dierbare en geheugenspellen zijn als
functies in de app aanwezig. De dagelijkse agenda
(verjaardagen, de kapper, vuilnis buitenzetten) mét
alarmmelding en het logboek kunnen op afstand
worden beheerd. En uiteraard geeft de app heel veel
informatie en handige tips over de ziekte dementie.

Informatiebijeenkomst

De gemeente Uithoorn stelt gratis apps beschikbaar
voor dementerenden en hun mantelzorgers. Wilt
u meer informatie over de app en wat het voor u
kan betekenen als dementerende of mantelzorger?
Kom dan naar de bijeenkomst over de Dementiaapp op woensdagavond 1 juli in het gemeentehuis.
De bijeenkomst begint om 19.30 en is om 21.30 uur
afgelopen.

Zorg en ondersteuning dichterbij

Ouder & kindcoach op scholen
helpt ouders én kinderen
Sinds januari 2015 is de gemeente
Uithoorn verantwoordelijk voor het
organiseren en leveren van Jeugdhulp.
De gemeente vindt het belangrijk
om deze hulp dichtbij de inwoners
te organiseren. Daarom is in overleg
met de scholen in Uithoorn, besloten
om een ouder & kindcoach op de
basisscholen in te zetten. Voorlopig
gaat het om een proef van een jaar.
Waar kan de ouder & kindcoach u bij
helpen?

U kunt met ingang van het nieuwe schooljaar een
afspraak maken met de ouder & kindcoach op de
school van uw kind. Het is ook mogelijk om een
afspraak te maken bij u thuis. U kunt bij de ouder &
kindcoach terecht als vragen heeft over het opvoeden
of opgroeien van uw kinderen. Bijvoorbeeld als u
merkt dat uw kind gedrag laat zien waar u lastig mee
kunt omgaan zoals ruzie maken of woedeaanvallen.
Of als uw kind moeite heeft om met andere kinderen
te spelen . Maar ook als u in scheiding ligt en u merkt
dat dat effect heeft op uw kinderen. Ook daar kunt u
vragen over stellen bij de ouder- en kindcoach. De
vragen of problemen hoeven niet gerelateerd te zijn
aan school.

Makkelijk te benaderen

Wethouder Ria Zijlstra van de gemeente Uithoorn
legt uit waarom deze proef met een ouder &
kindcoach zo belangrijk is: ”Jeugdhulp moet voor
iedereen makkelijk bereikbaar zijn. Door een ouder

Belangrijke ondersteuning

De dementia-App is ontwikkeld door de broers Pieter
en Harm Hasenaar. Twee jaar geleden werd de
ziekte van Alzheimer vastgesteld bij hun moeder.
Op dat moment werden zij geconfronteerd met
een wereld, die zij niet kenden. Als mantelzorgers
zochten zij een antwoord op veel vragen om haar
kwalitatief en sociaal beter te ondersteunen. Na
gedegen onderzoek besloten zij zelf, met hulp van
deskundigen, de dementia-App te ontwikkelen: www.
dementia-app.nl. De kosten van de app bedragen
10 euro voor een jaarabonnement. De gemeente
Uithoorn stelt de app voor het eerste jaar gratis
ter beschikking aan 250 dementerenden en hun
mantelzorger of familielid. Tijdens de bijeenkomst op
1 juli aanstaande wordt uitgelegd wat de app inhoudt
en hoe hij is te verkrijgen.

Steun in de rug voor mantelzorgers en
dementerenden

Wethouder Ria Zijlstra heeft de app samen met
haar moeder uitgeprobeerd: “Ik heb de app samen
met mijn moeder, die in het verzorgingshuis woont,
geïnstalleerd. Het was heel makkelijk en zo gedaan.
Door de app voor een jaar gratis beschikbaar
te stellen, probeert de gemeente Uithoorn de
dementerenden en hun mantelzorgers een steuntje
in de rug te geven. Zij hebben het immers al zwaar
genoeg. Ik nodig daarom ook iedereen die interesse
heeft, van harte uit om naar de informatieavond te
komen op 1 juli in het gemeentehuis”.

& kindcoach op school te plaatsen maken we die
laagdrempeligheid mogelijk. De ouder & kindcoach
is er voor iedereen met kinderen in de leeftijd van
4-12 die tegen problemen in de opvoeding en/of
ontwikkeling van zijn of haar kind aanloopt. Ook voor
de scholen is het handig. De ouder & kindcoach werkt
samen met de scholen, doordat hij/zij aansluit bij
het team op school en als geen ander de weg weet
naar professionele hulp, mocht dat nodig zijn. Maar
voordat daar naar verwezen wordt, kan een ouder &
kindcoach al een heleboel bereiken”.

Gemeente Uithoorn
stelt Privacy Protocol
Sociaal Domein vast
De gemeente Uithoorn werkt met diverse
publieke en private organisaties samen om
aan de inwoners van de gemeente integrale en
effectieve ondersteuning te kunnen bieden op het
gebied van jeugd, zorg, welzijn, wonen, werk en
inkomen. Bij deze ondersteuning moeten vaak
gegevens van inwoners worden uitgewisseld.
Maar welke gegevens mogen de gemeente en
de (zorg)organisaties waarmee ze samenwerkt
delen en welke mogen ze niet delen? En hoe
worden de inwoners hierover geïnformeerd? Wat
zijn de rechten en plichten van de inwoners, de
samenwerkende (zorg)partners en de gemeente?

Privacy Protocol

Antwoord op onder andere deze vragen zijn
vastgelegd in een Privacy Protocol dat de
gemeente Uithoorn heeft opgesteld. De gemeente
Uithoorn heeft privacy van de inwoners hoog in het
vaandel staan, daarom maakt dit onderwerp vast
onderdeel uit van samenwerkingsafspraken die de
gemeente maakt met haar partners in het sociaal
domein.

Afspraken met zorgpartners

De gemeente heeft sinds 1 januari 2015 extra
taken op het gebied van jeugdhulp op grond van
de Jeugdwet, ondersteuning vanuit de nieuwe
Wmo 2015 en de Participatiewet. Om deze extra
taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren,
werkt de gemeente Uithoorn samen met een
aantal (zorg)partners in het sociaal domein.
Zo zijn er onder meer afspraken gemaakt rond
de gegevensuitwisseling in het kader van het
Sociaal Team Uithoorn, het netwerk Jeugd &
Gezin Uithoorn en het Meldpunt Zorg en Overlast
Uithoorn.

Privacy is belangrijk

In de samenwerking tussen de gemeente en haar
(zorg)partners worden persoonsgegevens van
inwoners verwerkt en uitgewisseld. Dat doet de
gemeente rechtmatig en zorgvuldig. Daarbij gaat
het om de balans tussen de informatie die nodig
is om een integrale en effectieve ondersteuning
te kunnen bieden en de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer van inwoners.
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dit
noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak en
waar nodig als er toestemming is gegeven door de
inwoner. Privacy blijft belangrijk en nu de gemeente
meer en vaker informatie verwerkt, heeft de
gemeente in het Privacy Protocol vastgelegd hoe
met gegevens zorgvuldig omgegaan wordt.

Afweging van belangen

Het protocol bevat algemene regels, geen
antwoord op elke vraag. Het antwoord is namelijk
sterk afhankelijk van een zorgvuldige afweging van
belangen die per situatie kan verschillen.
Dit protocol is opgesteld binnen de context van
het sociaal domein waarin, op basis van wet- en
regelgeving, er duidelijke kaders zijn voor het
omgaan met privacy. Dit protocol is bedoeld voor
inwoners, professionals en anderen.
De volledige tekst van het Privacy Protocol is te
vinden op de website van de gemeente Uithoorn:
www.uithoorn.nl (werk, inkomen en zorg).
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Funderingsproblemen,
herken ze op tijd!
Houten heipalen zijn onderdeel van de geschiedenis en het culturele erfgoed van Nederland. Op instabiele bodem staan veel
woningen op houten palen. In toenemende mate worden de eigenaren van deze woningen geconfronteerd met het resultaat
van een langdurig proces van veroudering van hun fundering.
In Nederland is het noodzakelijk de komende 20 tot 25 jaar de
houten paalfundering te herstellen bij minstens 200.000 woningen. Daarnaast is bij 250.000 ondiep gefundeerde(“fundering
op staal”) woningen herstel nodig. Uithoorn heeft ook dit soort
woningen. Voor het herstel van dergelijke funderingen bestaan
tal van technieken.

Hoe herkent u funderingsproblemen?

Funderingsproblemen kunt u herkennen aan bijvoorbeeld:
- scheefstand van uw woning;
- scheve vloeren;
- ramen en deuren die vervormen en klemmen;
- scheuren in bouwmuren en ook in niet-dragende muren;
- hoogteverschillen tussen woningen in hetzelfde bouwblok;
- hoogteverschillen ten opzichte van de omliggende tuin of de openbare weg;
- in de buurt zijn bij gelijksoortige woningen funderingsproblemen
gesignaleerd.

Funderingsonderzoek Eigen Haard

Woningcorporatie Eigen Haard heeft in meerdere buurten (in delen van
het Dorpscentrum en in het meest oostelijke deel van Thamerdal. Zie
kaart) onderzoek verricht naar de staat van de fundering van haar woningen. Deze woningen zijn voor 1960 gebouwd en staan op houten palen.
Bij een aantal van de onderzochte woningen bleek de fundering aangetast. De schade aan de fundering is zodanig dat Eigen Haard heeft besloten haar huurwoningen niet te herstellen maar te vervangen door nieuwbouw. Woont u in hetzelfde gebied, dan kan het zijn (maar het hoeft niet)
dat de fundering van uw woning ook is aangetast.

Wat kunt u doen bij twijfel over kwaliteit van de fundering?

Als u twijfelt over de kwaliteit van uw fundering, dan kunt u op eigen kosten
een funderingsonderzoek laten doen. Een deskundig funderingsonderzoek laat goed zien wat de verwachte levensduur van de fundering van uw
pand is en welke kosten verbonden zijn aan een herstel. Richtlijnen kunt
u vinden op www.f3o.nl.

Wie is verantwoordelijk voor problemen met de fundering?

De eigenaar is verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van zijn woning. Gebreken aan de fundering moeten net als alle andere onderhoudswerkzaamheden aan de woning door de eigenaar tijdig uitgevoerd worden. Veroudering van de fundering van uw huis is een natuurlijk proces.
Dat proces kun je vertragen door tijdig onderhoud te verrichten.

Meer informatie

Algemene informatie over funderingen vindt u via www.rijksoverheid.nl en
www.f3o.nl . Hier kunt u de brochure ‘het herkennen en aanpakken van
funderingsproblemen bij koop of verkoop van een woning’ downloaden.
Ook de Publiekszaken, cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving
van de gemeente kan u verder helpen. De afdeling is telefonisch bereikbaar via 0297- 513111.

