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spil voor joods welzijn

I

n 2018 is opnieuw gebleken hoe centraal de rol van JMW
is als welzijnsorganisatie voor Joods Nederland. Op een
aantal gevoelige onderwerpen, waaronder antisemitisme
en herstel van historisch onrecht uit de Tweede Wereldoorlog, heeft JMW een bijdrage kunnen leveren of informatie
en advies kunnen verstrekken. Na de grote verandering bij
JMW als organisatie in 2017, met name de overgang van
JMW-Thuiszorg naar Cordaan die per 1 januari 2018 inging,
stond de rest van het jaar in het teken van stabiliteit, visieen strategieontwikkeling, nieuwe initiatieven en het neerzetten van de pijlers voor een nieuwe structuur.
JMW heeft haar positie versterkt als loket voor alle vragen
die betrekking hebben op hulpverlening, identiteitsvraagstukken en zorg voor de Joodse gemeenschap in Nederland.
Dat is vooral tot uiting gekomen in drie speerpunten: De
ontwikkeling en toepassing van trainingen voor medewerkers werkzaam in de zorg voor Joodse cliënten, het verder
door-ontwikkelen als kenniscentrum voor verwijzers, organisaties en het publiek, en het beter bereiken van de doelgroep
in de Mediene (de regio’s buiten Amsterdam) voor hulpverlening, zorg en Joodse activiteiten.
Na een onstuimig 2017, heeft JMW zich in 2018 kunnen
toeleggen op het stabiliseren van de organisatie, het invullen

van functies en het opstellen van plannen voor de toekomst,
zoals uiteengezet in het nieuwe Strategisch Beleidsplan
2018-2023. Intern betekende dat mede het versterken van de
integrale aanpak en de coördinatie tussen de verschillende
afdelingen van JMW. Naar buiten toe heeft JMW een stap
kunnen zetten naar nauwere samenwerking met andere
Joodse organisaties en het vinden van nieuwe partners. Ook
is het opstellen van een nieuw strategisch marketingplan in
gang gezet om onze doelgroep beter te kunnen bereiken en
bedienen.

“ Ik heb meer over de Tweede Wereldoorlog geleerd.
Ik wist er eerst niks van, nu weet ik heel veel.”
 Deelnemende scholier aan het brievenproject

Alles is nu gereed om in 2019 en de komende jaren volop de
vruchten te plukken van de stappen die de afgelopen tijd zijn
genomen om JMW duurzaam te maken en nog beter aan
de behoefte van de doelgroep tegemoet te kunnen komen.
Met een algehele verjonging en ook een wisseling van de
wacht bij de Raad van Toezicht, ziet JMW de toekomst vol
vertrouwen tegemoet.

Antisemitisme
Helaas een onderwerp waarmee de doelgroep geconfronteerd blijft worden, en dat de afgelopen jaren zich
weer meer roert. JMW heeft in 2018 medewerking
verleend aan twee belangrijke onderzoeken naar antisemitisme in Nederland. Een in opdracht van het Europees
bureau voor de grondrechten, FRA, en de ander van
1Vandaag. Naar aanleiding van de ongerustheid die de resultaten met zich meebracht, organiseerde JMW daarop
in december in Amsterdam een bijeenkomst. Dit heeft
onder meer geleid tot een nieuwe samenwerking op dat
gebied tussen JMW het CIDI en het Joods Politienetwerk
vanaf 2019.

In het kader van de Europese samenwerking heeft de
European Council of Jewish Communities (ECJC) een
uitwisseling tot stand gebracht tussen JMW en een
zusterorganisatie in Estland die in juli op bezoek is
geweest in Amsterdam. JMW heeft ook een tegenbezoek
gebracht.
JMW is doorlopend in gesprek met Joodse en andere
organisaties op de terreinen waarop we actief zijn.
Enkele van de overleggen die in 2018 zijn ingezet,
hebben begin 2019 al vrucht gedragen, onder meer de
samenwerking op het gebied van antisemitisme en op
het gebied van de steun aan naoorlogse generaties met
het VBV.

Banden aangehaald
In 2018 heeft JMW gewerkt aan het versterken van het
netwerk en het aanhalen van de dialoog op verschillende
niveaus. Met een bezoek van staatssecretaris VWS Paul
Blokhuis in juli werd het werk van JMW opnieuw onder
de aandacht gebracht van de landelijke overheid. De
staatsecretaris ontmoette onder meer een groep Joodse
jongeren.

Mijlpalen
Na de overgang van JMW-Thuiszorg naar Cordaan per
1 januari 2018, heeft JMW het programma voor het
trainen van personeel in de zorg in de omgang met
Joodse cliënten verder ontwikkeld. Dit is gericht op
het waarborgen van de contextgebonden zorg voor
de Joodse gemeenschap. Hiervoor is mede een onlinecursus-module Joodse identiteit ontwikkeld. In 2018
werden voor het eerst diploma’s uitgereikt aan een
groep cursisten.
In 2018 is de online hulpverlening via Jouw Omgeving
doorgegroeid. Ook wordt nu via Jouw Omgeving de
online-cursus Joodse identiteit aangeboden aan cliënten
en zorgverleners.

“ Het meest indrukwekkende van mijn
ontmoeting met de jongeren vond ik de
latente en soms manifeste angst, die er is,
ook bij de derde generatie. Dat hakt er wel in.”
 Staatssecretaris VWS Paul Blokhuis

eerste uitreiking diploma’s cursus joodse geborgenheid
in de zorg

jaap fransman (l) en micha glaser (r)

JMW heeft in 2018 een landelijk
telefoonnummer ingevoerd voor het
verbeteren van de bereikbaarheid:
088 1652200
JMW is een pilot begonnen voor de Claims Conference
met Cash for Services in de zorg in de Mediene, te
beginnen in de regio Den Haag en Rotterdam, met de
intentie dit uit te breiden zowel in deze regio als naar
andere regio’s. In 2018 werd van start gegaan met 28
cliënten en stonden eind van het jaar 27 op de wachtlijst.
Het brievenproject van JMW (foto, p1), met de daaruit
voortkomende publicatie Niet van Gisteren waarin
overlevenden van de Sjoa schrijven met leerlingen op
middelbare scholen, kreeg in 2018 opnieuw aandacht in
de landelijke media.
Andere Joodse activiteiten die in 2018 opnieuw succesvol
zijn georganiseerd waren onder meer, Pesach in
Lunteren, Chanoekaviering in Bellevue, Jom Tsavta voor
Israëliërs in Nederland. Het JMW Actua-team heeft een
goedbezochte reeks bijeenkomsten gehouden in het
hele land over de Joodse visie op orgaandonatie. En 13
medienegroepen organiseerden 100 bijeenkomsten.
Personele veranderingen
Micha Glaser heeft het voorzitterschap van de Raad
van Toezicht overgenomen van Jaap Fransman. Micha

heeft een achtergrond in de financiële wereld. Jaap heeft
samen met drie andere leden de raad verlaten en er zijn
vier nieuwe leden bijgekomen.
Ook de voor JMW zo belangrijke Cliënten- en
deelnemersraad, waarin de mensen die JMW gebruiken
zich uitspreken over het functioneren van de organisatie,
heeft een nieuwe voorzitter, Femke Roos-Meijer, en drie
nieuwe leden.
JMW heeft in 2018 afscheid genomen van oud-directeurbestuurder Hans Vuijsje, die in 2017 is opgevolgd door
Judith Meijer. Hans nam afscheid met een publicatie en
een vlammende presentatie in het JCC in Amsterdam,
Buitenveldert waarin hij inging op de moeilijk situatie
voor veel Joodse organisaties.

JMW is er om de gehele sociale en maatschappelijke zorg aan de Joden in Nederland
te coördineren, te bevorderen en uit te oefenen. Onze activiteiten zijn erop gericht het
welbevinden van de Joden in Nederland te vergroten door versterking van zelfredzaamheid,
identiteitsbeleving, begeleiding bij het omgaan met de geschiedenis en stimulering van
gemeenschapsvorming.
JMW is actief op het gebied van hulpverlening, welzijn en zorg voor de Joodse gemeenschap.
Daaronder vallen maatschappelijk werk, groepswerk, vrijwilligerswerk, opbouwwerk/sociaalcultureel werk, ouderenwerk, zorg via de Claims Conference, en het waarborgen van de Joodse
identiteit van zorg waar gewenst. Verder: kwartaalblad de Benjamin, ontmoetingscentrum LevJMW voor 65-plussers en Tsavta, voor Israëliërs in Nederland.
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