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Amstelveen, 28 maart 2012
Betreft: financiering draagvlak-onderzoek MantelPlan

Geachte mevrouw Koops,
Zoals u weet is het wijkplatform Elsrijk gestart met een onderzoek onder wijkbewoners en
welzijnsinstellingen naar het draagvlak voor MantelPlan, een digitaal systeem voor
burenhulp. De aanleiding hiertoe was een vraag van bewoners naar een systeem dat
onderlinge burenhulp ondersteunt en waarmee wie hulp, zorg of aandacht nodig heeft een
beroep kan doen op bewoners die hulp kunnen en willen geven. Daar is behoefte aan omdat
de vraag naar hulp, zorg en aandacht toeneemt terwijl het aanbod van betaalde hulp
afneemt. Met de inzet van dit digitale systeem wordt het mogelijk om de onderlinge hulp op
een slimme manier te regelen. Het stelt ook hulpvragers (kwetsbare bewoners en
mantelzorgers ) in staat zo lang mogelijk de regie op hun leven te houden.
Over het initiatief tot het onderzoek heeft het wijkplatform overlegd met ambtenaren van
de gemeente. Voor de uitvoering hebben we een beroep gedaan op de professionele
ondersteuning van mw. Irma Vroegop. Met de gemeente is ook afgesproken dat mw. Vroegop
over de resultaten verslag uitbrengt aan de gemeente.

Op 20 maart is MantelPlan gedemonstreerd in wijkcentrum ’t Open Hof voor bij de wijk
nauw betrokken bewoners, verenigd in de klankbordgroep Elsrijk en aan organisaties zoals
Vita, Amstelring. Er zijn op grote schaal flyers verspreid en op 28, 29 maart en op 3 april zijn
er drie kleinschalige informatiebijeenkomsten op verschillende plaatsen in de wijk.
U begrijpt dat de financiering van al deze activiteiten een grote last vormt voor het
wijkplatform. Wij konden een beroep doen op de inzet van mw. Vroegop omdat we nog
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beschikten over een reserve uit het leefbaarheidsbudget maar deze reserve is ontoereikend,
zeker omdat we ook nog andere wijkinitiatieven financieel steunen.
We doen daarom een dringend beroep op de gemeente om bij te dragen in de kosten. In
totaal gaat het om een bedrag van € 2.805, Een specificatie van de uitgaven vindt u hierbij ingesloten.

Vriendelijke groet,

Piet Scholte,
Voorzitter wijkplatform Elsrijk
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