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Amstelveen, 8 mei 2012
Betreft: resultaten onderzoek MantelPlan en advies voor vervolg
Geachte mevrouw Koops,
Zoals u weet heeft het bestuur van het wijkplatform Elsrijk op 22 maart jl. tijdens de
wijkbijeenkomst in het Stadshart en op 10 april jl. tijdens Cie Burger & Samenleving in
Randwijck de acties van bewoners ontvouwd die de sociale samenhang in de wijk moeten
bevorderen. Eén van deze acties is het onderzoek naar draagvlak bij bewoners voor
MantelPlan, een digitaal systeem voor burenhulp. In deze brief geven wij onze inspanningen
aan en in de bijlage leest u onze bevindingen inclusief een advies voor een eventueel
vervolg. Dit advies wordt op 9 mei as. besproken in de klankbordgroep Elsrijk voor Elkaar.
Mocht er aanleiding zijn u over de uitkomst van deze bespreking te berichten dan zullen wij
contact met u opnemen.
De aanleiding om MantelPlan te onderzoeken 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. Ook stelt het 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. In het verslag leest U dat de 23 bewoners die één
van de drie informatiebijeenkomsten hebben bezocht, MantelPlan een goed initiatief
vinden, mits de privacy van de gebruiker en veiligheid van aanbieder en vrager goed
gewaarborgd zijn. Men heeft het idee dat MantelPlan succesvol kan zijn als de
implementatie kleinschalig en buurtgericht wordt aangepakt en er sprake is van intensieve
begeleiding, instructie en training voor de toekomstige gebruikers.
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Naar aanleiding van onze oproep deel te nemen aan een informatiebijeenkomsten is ook
een schriftelijke reactie binnengekomen. Deze brief is aan het verslag toegevoegd.
Wij vragen u ons advies ten aanzien van MantelPlan verder te bespreken met het
WWZwijkteam. Dit advies luidt:
1) Zet MantelPlan in als pilot om de eigenkracht van burgers en sociale samenhang in
buurten te bevorderen én doe dit in één of twee buurten (Kruiskerk-buurt of
Prinsessenflats).
2) Laat MantelPlan (Eef Peelen) - in afstemming met de buurtbewoners en het
WWZwijkteam - een implementatietraject ontwerpen en uitvoeren.
3) Breng de regie op het implementatietraject onder bij het WWZwijkteam. Het
wijkplatform kan een ondersteunende en evaluerende rol vervullen in de participatie van
bewoners in dit traject.
In onze brief van 28 maart jl. hebben wij u gevraagd om een financiële tegemoetkoming in
de organisatiekosten, hetgeen u wellicht heeft verrast. Hoezeer deze actie ook past in onze
ambitie voor de wijk zien wij langzaam de bodem van ons leefbaarheidbudget. U kent onze
verdere plannen en we zouden daarom willen vragen in overweging te nemen ons tegemoet
te komen in de gemaakte kosten. Een specificatie van de uitgaven vindt u hierbij ingesloten.
Vriendelijke groet,

Piet Scholte,
Voorzitter wijkplatform Elsrijk

Bijgaand:
- Verslag draagvlak Elsrijk, 11 april 2012
- Brief Mevrouw Sluijter, 9 april 2012
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