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VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2016

13 juni 2016

Datum:

Huug Alblas, Rolf de Folter (voorzitter), Wim van Krimpen, Nelleke Reijneveld, Joyce Schaper, Bram
Schep, Rita Schook, Harry Struik, Monica Tanis (leden)

Aanwezig
Gastspreker
Afwezig met bericht van
verhindering

Judith Broerse, Zorgbelang Zuid-Holland (verslag)
Ingrid Willems, directeur van SMILE
Rita Schook

Agendapunt

Actie

1

Opening en
vaststellen agenda

Rolf de Folter opent de vergadering en heet iedereen welkom, en in het
bijzonder Ingrid Willems, directeur van SMILE.

2

Presentatie over de
activiteiten van Smile
in het kader van de
Participatiewet

Ingrid Willems stelt zich voor. Haar achtergrond is sociaal maatschappelijk
werker bij Drechtwerk. Zij vertelt het volgende over SMILE:
Onder de paraplu van Drechtwerk (van alle 7 gemeenten) is SMILE een
zelfstandige organisatie geworden. De eerste poot (overgenomen van
Drechtwerk) was de groenvoorziening en schoonmaakwerkzaamheden
voor alle panden van de gemeente. Inmiddels heeft SMILE hier in
Alblasserdam een kleinschalige afdeling opgezet voor
inpakwerkzaamheden in de Nicolaas Beetstraat. SMILE betaalt het salaris
voor deze mensen aan Drechtwerk.
Alblasserdam is hierin een uitzondering, door dit eigen initiatief. De
grootste klanten van SMILE zijn de gemeente (schoonmaak) en de
Alblashof- linnenkamer en transportdienst (van Waardeburgh). SMILE kan
mensen ook elders detacheren, bij Helpende handen, kinderboerderij,
Cadans en e-wheels.
SMILE heeft een eigen bestuur, waar wethouder Verheij en iemand van het
UWV o.a. zitting in hebben. Ingrid Willems overlegt 1x in de 3 weken met
het bestuur en vraagt aan hen toestemming voor nieuwe plannen.
Daardoor kan ze snel schakelen en aan de slag. SMILE is een
leerwerkbedrijf, en doet ook de matching (dus iedereen die zich aanmeldt
komt bij SMILE binnen).
Ingrid Willems ziet nog veel mogelijkheden om mensen te plaatsen.
Het is additionele arbeid, niet zozeer verdringing, maar begeleiding op de
werkplek is soms lastig te organiseren.
SMILE leidt ook jongeren op. Lastig is dat Baanbrekend, het uitzendbureau
van de Sociale Dienst, in hun aanpak de leerplekken doorkruist. Zij
plaatsen jongeren in nieuwe banen ook elders, en dat botst soms met de
begeleiding vanuit SMILE.
Doelgroepen van SMILE zijn mensen met minder dan 50 %
1

productievaardigheid. In totaal krijgen 250 mensen in Alblasserdam een
bijstandsuitkering. Momenteel zijn er 28 mensen via SMILE aan het werk in
het kader van de Participatiewet. Daarnaast 2 mensen met een indicatie
voor dagbesteding en nog een paar stagiaires.
De Sociale Dienst Drechtsteden heeft alle bijstandsgerechtigden een brief
gestuurd, met een uitnodiging voor een open dag bij SMILE. Toen zijn er
15 bezoekers gekomen, die deels helemaal niet wilden, maar vreesden
voor korting op hun uitkering. SMILE had graag zelf de uitnodigingen willen
uitsturen, om mensen juist te stimuleren om te komen.
Ingrid Willems ziet dat bijvoorbeeld de SWA weerstand heeft tegen
samenwerking. De SWA wil eigen vrijwilligers soortgelijke ondersteuning
laten bieden als Helpende Handen.
Ingrid Willems vraagt voor begeleiding van stagiaires meer expertise aan
professionaliteit en continuïteit dan de SWA kan bieden. Want de SWA zet
vrijwilligers in. Indien vrijwilligers toegeleid worden naar betaald werk, dan
is er professionele begeleiding nodig. En dat kan Helpende Handen dus
doen. SMILE mag stagiaires opleiden tot niveau 2. De gemeente zou
Helpende Handen moeten vragen om in Alblasserdam te komen, aldus
Ingrid Willems.
Vervolgens wordt besproken:
 wat de weerstanden zijn tegen samenwerking
 wat het verschil tussen is tussen begeleiding door professionals en
vrijwilligers.
Ingrid Willems meldt dat er een financieel knelpunt ligt. SMILE en
Helpende handen moeten na een startsubsidie voor de 1e 2 jaar zich zelf
nu bedruipen. De subsidie is dus gestopt. Maar de gemeente komt wel met
nieuwe vragen, waarbij geen budget beschikbaar wordt gesteld. Verder
meldt Ingrid dat er een kosten-baten analyse heeft plaatsgevonden van de
begeleiding vanuit de Participatiewet. Doordat SMILE de gemeente nu
geen (subsidie)geld meer kost, lijkt de organisatie minder aandacht te
krijgen.
De SWA richt zich met name op ouderen. SMILE begeleidt vooral
jongeren, die het in het speciaal onderwijs niet zo goed deden. Niet
duidelijk is wie de toeleiding gaat doen van vluchtelingen naar de
arbeidsmarkt. Gezamenlijke conclusie is dat de gemeente een visie moet
ontwikkelen om de juiste regie te voeren op de uitvoering van de
Participatiewet door verschillende organisaties met hun eigen doelgroepen.
Tot slot concludeert de voorzitter dat de Wmo-adviesraad graag bereid is
om een signaal hierover af te geven, c.q. in de vorm van een
steunbetuiging voor SMILE. Ingrid Willems bedankt voor het aanbod. Er
staat nu binnenkort een overleg gepland tussen de gemeente, SMILE en
de SWA. Dat wacht zij graag af. Zo nodig zal zij laten weten als zij een
steunbetuiging van de Wmo-adviesraad kan gebruiken.
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Vaststelling verslag
vergadering
25 april 2016 en
actielijst

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
N.a.v. het verzoek van Martha Klok of er leden van de Wmo-adviesraad in
de zomer eens mee willen gaan met de tochten van de scootmobielclub op
de donderdag, wordt afgesproken dat dit wordt overgelaten aan de
individuele leden, of zij hiertoe in de gelegenheid zijn.
ACTIELIJST:
Actiepunten 5-140316, 1-250416 t/m 4-250416, 7-250416 en 8-250416 zijn
uitgevoerd, dus kunnen van de lijst af. Wat betreft actiepunt 06-250516 :
Rolf, Monica en Bram hebben hun interviews uitgevoerd. Er is nog 1
nagekomen interview, en Joyce heeft zich bereid verklaard om dit te doen
(vandaag). De uitkomsten van dit gesprek worden nog toegevoegd aan het
verslag. Daarmee is dit actiepunt ook uitgevoerd.

4

Ingekomen en
verzonden stukken
Ontvangen
-Verslag van
Seniorenraad dd. 6-42016
-Persbericht
Ondertekening Manifest
Leertuin Drechtsteden
maart 2016

5

Verzonden
-Aan de Seniorenraad:
Notulen 14-3-2016
-Aan wethouder
Zandvliet: brief namens
Wmo-adviesraad met
vragen over
privacybeleid
Terugkoppeling uit:
 Regionale
adviesraad- Wmo
Drechtsteden

Dit alles wordt voor kennisgeving aangenomen.

Wim van Krimpen meldt dat de Drechtraad morgen weer vergadert en dan
worden de twee onderwerpen besproken, 1) voorstel afschaffing eigen
bijdrage voor begeleiding en 2) voorstel verbetering communicatie aan
klanten.
De Wmo-adviesraad deelt de mening dat mantelzorgondersteuning niet
thuis hoort op regionaal niveau.



Werkgroep
Eenzaamheid



Regionale en lokale -Helaas kon niemand van de Wmo-adviesraad aanwezig zijn bij de
werkgroep
vergadering van de lokale Werkgroep Mantelzorg op 2 juni jl.
Mantelzorg
Er is geen nieuws uit de regionale werkgroep Mantelzorg. Het antwoord
van Nelleke van der Vos op de vragen over de achtergrond van deze en de
andere (nog op te richten) werkgroepen van de regionale adviesraad, wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Monica meldt vanuit de werkgroep Eenzaamheid diverse activiteiten:
- Zo doet de werkgroep mee aan de landelijke campagne ‘Wie nodig jij uit
deze zomer?’. Tijdens de Paardenmarkt op 22 juli zal het startschot
gegeven worden. Door een kaart te versturen aan iemand uit het eigen
netwerk die mogelijk eenzaam is, wordt diegene uitgenodigd voor een
gezamenlijke activiteit.
-22 september t/m 1 oktober Week van de eenzaamheid: festival op de
planning met high tea.
-Verder is er een inloop huiskamer voor GGZ-cliënten geopend, meldt
Monica.
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Terugkoppeling
gesprek met Hans
Erkens,
contactambtenaar
Wmo

Op verzoek van de gemeente heeft Judith Broerse een gesprek gevoerd
met Hans Erkens. Rolf was helaas verhinderd. Hans Erkens heeft gemeld
dat er 2 zaken aan komen:
evaluatie van de Wmo, voor eind 2016 gepland. Dit stuk zal ook worden
voorgelegd aan de Wmo-adviesraad.
-bespreking DOK 11 zal over de zomer heengetild worden. Datum hiervoor
moet nog bepaald worden. Ook wil de gemeente hierover een officiële
adviesaanvraag aan de Wmo-adviesraad doen, in loop van 2e helft van het
jaar



Overige regionale
of lokale
bijeenkomsten

Er zijn geen overige bijeenkomsten bezocht.

Conceptrapportage
over uitkomsten van
interviews

6

Jaarverslag 2015
Ter vaststelling

7

Signalen uit het veld

8

Stand van zaken
polsen kandidaten
voor vacature lid
Wmo adviesraad en
vervolgacties

9

Mededelingen en
rondvraag




10

Stand van
zaken
invulling
website Wmoadviesraad

Agendapunten
eerstvolgende
vergadering (op
29-8-2016):

Voorstel voor
teambuildingssessie

Afgesproken wordt om de uitkomsten van de interviews om te zetten in een
brief met aanbevelingen aan de gemeente.
Hiervoor zal een extra vergadering belegd worden op 4 juli aanstaande.
Naschrift: deze vergadering is niet doorgegaan.
Joyce stelt voor om dit onderzoek volgend jaar te herhalen.
Het concept jaarverslag wordt uitgereikt tijdens de vergadering.
Afgesproken wordt dat iedereen zijn of haar feedback voor eind volgende
week (22 juni) aan Judith za leveren. Als er alleen tekstuele aanvullingen
zijn, dan wordt het jaarverslag na verwerking van deze feedback met
terugwerkende kracht vastgesteld. Deze zal gestuurd worden aan het
College van B&W, de gemeenteraad, de SWA, seniorenraad en
gehandicaptenadviesraad.
Joyce heeft vernomen dat privé ritten (ook met begeleiding) vanaf volgend
jaar niet meer worden uitgevoerd door de Hopper en dat de Hopper alleen
nog maar kunnen worden ingezet voor ziekenhuis bezoeken en/of
afspraken bij behandelaars. Zij vraagt of dit bericht klopt en of iemand weet
waarom deze koerswijziging is besloten.
Wim vertelt dat het vervoer opnieuw wordt aanbesteed. Ook ligt er het plan
een nieuwe eigen coördinerende vervoerscentrale op te richten. Doel is
een betere mix van vervoersstromen, om betere kwaliteit te bereiken tegen
lagere kosten.
De gemeente is akkoord met het werven van een nieuw lid met de
portefeuille Lichamelijk gehandicapten. Judith zal een tekst voor een
advertentie opstellen en rondsturen. De bedoeling is dat het een open
procedure wordt, waar alle belangstellenden op kunnen reageren.

Bram meldt dat BLIS nog niets wil doen, voordat er een akkoord ligt op de
offerte. Joyce en Nelleke geven aan te willen meehelpen met het vullen
van de website.
Afgesproken wordt dat Judith de gemeente om akkoord zal vragen voor de
offerte van BLIS.

Actie:
allen/ J.
Broerse

Actie: J.
Broerse

Actie: J.
Broerse

- Stand van zaken DOK11 (resultaten werkgroep) ter opiniërende
bespreking met een toelichting van Sharon van Nes of Hans Erkens
(onder voorbehoud)
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
Joyce geeft een korte toelichting op haar beweegreden om dit voor te
stellen. Zoals afgesproken was in de vorige vergadering, heeft Gerrit van
Bergeijk een voorstel op papier gezet voor een teambuildingssessie. De
meningen over het nut hiervan lopen uiteen. Wim zou graag met
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doelgroepen in contact komen en daarover meer leren, ook over de
motivatie van de begeleiders van sociale projecten. Wat drijft hen, en
vervolgens zou het gesprek kunnen gaan over de vraag: wat drijft de
individuele leden van de Wmo-adviesraad?
Vervolgens wordt het idee geopperd om een gesprek te organiseren met
Peter de Wit, voorzitter Raad van Bestuur van Stichting Waardeburgh over
zijn motivatie. Het idee is dat Gerrit van Bergeijk van Zorgbelang gevraagd
zal worden als gespreksleider tijdens deze avond.
Naschrift: omdat de meningen hierover verdeeld zijn en het doel van deze
bijeenkomst niet duidelijk, is besloten om dit plan voorlopig uit te stellen.
Bovendien blijken er inmiddels andere, urgentere zaken te zijn, zoals het
verbeteren van de samenwerking/communicatie met de gemeente.
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Vervolgbespreking
ideeën voor themabijeenkomst i.s.m.
gemeente en andere
lokale partijen

Hans Erkens heeft de volgende voorstellen voor een themabijeenkomst
gedaan:
1.met SWA- plan voor dorpswinkel rond DOK 11 -doel: combinatie van
inlichten en ideeën ophalen
2.Opbouwwerk nieuwe stijl- De gemeente wil het overleg met burgers (nu
via voorzittersoverleg wijk-en dorpsraden 2x per jaar) anders gaan
opzetten.
De Wmo-adviesraad ziet niet direct een rol voor zichzelf bij de door de
gemeente voorgestelde themabijeenkomsten.
In plaats hiervan stelt Wim van Krimpen voor om een zorgmarkt te
organiseren met diverse organisaties. Zodoende kan de Wmo-adviesraad
een bijdrage leveren aan goede informatie-voorziening aan de burgers.
Een goed moment hiervoor lijkt de Week van de zorg en welzijn van 13 tot
18 maart 2017. Afgesproken wordt dat Joyce een opzetje maakt en dit
afstemt met Wim. Dit punt komt dan terug tijdens de volgende vergadering
van de adviesraad. Als andere partijen dit idee omarmen, is het voorstel
om 2 leden van de Wmo-adviesraad in de organisatiecomité te laten
deelnemen.

Actie:
Joyce en
Wim

Naschrift:
De volgende vergadering wordt verplaatst naar maandag 29 augustus
vanaf 19.30 uur (in verband met Judiths vakantie vanaf 3 september).
12

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.
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