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Datum:

14 maart 2016
Huug Alblas, Rolf de Folter (voorzitter), Wim van Krimpen, Nelleke Reijneveld,
Joyce Schaper, Bram Schep, Rita Schook, Harry Struik en Monica Tanis (leden)

Aanwezig
Gasten bij
agendapunt 2

Judith Broerse, Zorgbelang Zuid-Holland (verslag)
Tonia Ruybroek, directeur SWA, en bestuursleden SWA: mevrouw M.
Middelburg, de heer H. de Wit en mevrouw J. van den Bergen

1.

Agendapunt
Opening en vaststellen agenda

2.

Kennismaking met de SWA
Kennismaking met Tonia Ruybroek,
directeur SWA, en met de nieuwe
bestuursleden van de SWA
2B Korte film SWA en daarna
presentatie koersplan op
hoofdlijnen

Actie
De voorzitter opent de vergadering,
heet iedereen van harte welkom en
dankt de SWA voor de geboden
gastvrijheid vanavond.
De nieuwe bestuursleden van de
SWA stellen zich voor.

Na vertoning van de recent
gemaakte film lichten mw. Ruybroek
en mw. Middelburg het koersplan
toe. Dit is gemaakt op basis van
gesprekken met bestuur,
vrijwilligers, burgers en
maatschappelijke partners. Kern is
dat inwoners naar vermogen
participeren in de samenleving.
Op basis van hun eigen kracht, hulp
uit hun eigen netwerk en als
aanvulling daarop zo nodig passende
ondersteuning.
Speerpunt wordt preventie door
luisteren, activering en toeleiding.
Steeds is de vraag: Wat heeft
iemand echt nodig?
Er staat een experiment met
mantelzorgmakelaars op de
planning. Dit jaar wordt vooral
ingezet op de professionalisering van
de vrijwilligers, door training.
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2C Gezamenlijke speerpunten verkennen,
waaronder Mantelzorgondersteuning

De leden van de Wmo-adviesraad
doen enkele suggesties:
-duidelijkheid geven aan burgers
wat van hen inmiddels wordt
verwacht. Bijvoorbeeld om
vroegtijdig hun eigen huis aan te
passen. -Voorlichting gevenchecklist over eigen huis in
signalerend huisbezoek , daar
vrijwilligers op trainen.
-Belangrijk is ook om (door burgers)
de leesbaarheid te laten toetsen van
schriftelijke informatie aan burgers
bijv. van SDD
-Verbindingen te leggen tussen
activiteiten van de verschillende
maatschappelijke organisaties (zoals
het Diakonaal Platform ook te werk
gaat).
Vragen van de Wmo-adviesraad:
-Hoeveel % formatie van de SWA
inzetten voor preventie?
Dit heeft de SWA nog niet
uitgewerkt. Dhr. De Wit vermoedt
dat dit al wel elders is onderzocht,
met name bij zorgverzekeraars.
Vraag: hoe welzijnswinst van
preventie te behalen, hoe aan te
tonen?
Antwoord: het voornemen van de
SWA is om de ervaren kwaliteit van
leven meten. Het is wel lastig dat
effecten op verschillende terreinen
plaatsvinden (ook buiten domein
van de gemeente- cure en care, dus
zorgverzekeringswet en Wlz).
De SWA gaat “Blik op Welzijn”
organiseren: uitnodigen van
gemeenteraadsleden en Wmoadviesraad meelopen met
dienstverleningsonderdelen. Een
intekenformulier wordt uitgereikt
aan de leden van de adviesraad.
De werkgroep mantelzorgondersteuning is bezig met hoe
vinden we mantelzorgers en hoe
ondersteunen we ze. De SWA zou
graag ondersteuning krijgen voor
het maken van netwerkkaarten en
meer samen optrekken.
Rolf de Folter geeft aan dat de
Wmo-adviesraad graag bereid is om
bijvoorbeeld een ongevraagd advies
te maken voor verdeling van budget
van 2016 en straks voor begroting
2017.
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Vervolg verkenning gezamenlijke
speerpunten

Vraag: Cliëntondersteuning: wat
hebben jullie nodig?
De SWA biedt cliëntondersteuning in
de vorm van drie voorzieningen
gericht op met name oudere
kwetsbare burgers: Signalerend
Huisbezoek, Werkgroep
Eenzaamheid en Ketenzorg
Dementie.
Verder is de SWA van plan om een
maatjesproject op te zetten, maar
daarvoor is de keuze van de
gemeente voor de SWA nodig.
In Drechtsteden wordt
cliëntondersteuning bij MEE wel
belangrijk gevonden.
Diakonaal Platform kan ook een
aandeel leveren om mantelzorgers
te erkennen en te bereiken, biedt
Huug Alblas aan.
Suggestie: verbinding leggen tussen
kerkelijke bezoekvrijwilligers,
training geven. Ook met fracties van
de christelijke partijen.
Tonia Ruybroek geeft aan dat
hierover al afspraken zijn gemaakt:
De SWA gaat een presentatie geven
in het Diakonaal Platform en zal
peilen naar bereidheid van kerken
om hier meer actie op te
ondernemen (signaleren van
mantelzorgers).
Advies van de Wmo-adviesraad:
krachtiger positioneren op
cliëntondersteuning, en desgewenst
wil de Wmo-adviesraad daarbij
ondersteunen.
Ketenzorg dementie is generiek
model- Alzheimer trefpunt is
speerpunt geworden. Het
maandelijkse Trefpunt (in de

Alblashof) wordt georganiseerd door
de SWA, samen met Rivas Zorggroep
en Alzheimer Nederland.
Rolf de Folter vraagt of dit model
ook toe te passen is op andere
doelgroepen?
Genoemd worden mensen met
oncologische problemen en met
psychiatrische problemen.
Welke witte vlekken – nog te
onderzoeken, stelt Henry de Wit
voor.
Vraag: is er ook meer verbinding te
leggen tussen welzijn en cure-care?
Bijvoorbeeld zoals gebeurt door
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voorlichting aan de 1e lijn in DOK11,
ter vergroting van de alertheid op
mantelzorgers die behoefte hebben
aan ondersteuning.
Dhr. De Wit geeft aan dat het hem
goed lijkt om dit ook te
onderzoeken.
Tot slot van deze ontmoeting
spreken zowel de
vertegenwoordigers van de SWA als
de leden van de Wmo-adviesraad de
wens uit om minimaal 1 keer per
jaar elkaar te ontmoeten.
Desgewenst kan de SWA ook een
beroep doen op de Wmo-adviesraad
voor steun voor een bepaald project
of activiteit, richting de gemeente.

Vaststelling van de rest van de agenda

Agendapunt 8 wordt verschoven
naar de volgende vergadering.

3

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld. Actiepunten 4-021215
10-021215, 1-150216 t/m
8-150216 en 11-150216 zijn
uitgevoerd.

Vaststelling verslag vergadering
14 februari 2016 en actielijst

N.a.v.
-Rita Schook heeft contact
opgenomen met Jan Bakker,
voorzitter van de Seniorenraad, die
haar uitnodigde voor de volgende
vergadering van de Seniorenraad.
-De voorzitter heeft contact
opgenomen met Koenraad Sluimer. Actie:
Die heeft met spijt besloten om
R. de
terug te treden als lid van de
Folter
adviesraad. Rolf zal een
afscheidscadeau verzorgen en gaan
brengen.
-Joyce Schaper heeft een afspraak
voor een kennismakingsgesprek met
Martha Klok gemaakt.
4

Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen stukken:
-Essaybundels Nabij II VNG/KING
-Uitnodiging werkgroepbijeenkomst
DOK11 op 23 maart van 14-16 uur
Verzonden stukken
-Advies aan de gemeente inzake
informatievoorziening
cliëntondersteuning

De essaybundels worden uitgereikt
aan de leden.
Niemand kan hierbij aanwezig zijn.
Judith Broerse zal de Wmoadviesraad afmelden.

Actie J.
Broerse

Het advies zoals vastgesteld in de
vorige vergadering is verzonden.
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Mededelingen

6

Terugkoppeling uit:
 Regionale adviesraad- Wmo
Drechtsteden

 Overige regionale of lokale
bijeenkomsten

 Werkgroep Eenzaamheid

7

Stand van zaken uitvoeren
interviews en verdere planning


8
9

Afspreken uiterlijke
inleverdatum ingevulde
vragenlijsten

Voorstel invulling en lancering
website Wmo-adviesraad
Signalen uit het veld

Huug Alblas meldt dat het
buurtnetwerk Souburg bijeenkomst
aanstaande donderdag bijeenkomt.
Wim van Krimpen meldt het
volgende:
-Adviezen van de regionale raad
t.a.v. communicatie aan en
aandacht voor mantelzorgers zijn op
komst.
-Hij gaat participeren in een
werkgroepje van de SDD over
zorgverzekeringen voor chronisch
zieken.
-20% van het Wmo-budget voor
maatwerkvoorzieningen 2015 is
over. Bestemming hiervoor wordt
nog gezocht.
-Wim heeft 2 bijeenkomsten
bijgewoond van GroenLinks en SP:
over vermeende misstanden in
Wmo, maar het bleken complexe
gevallen te zijn.
Monica Tanis meldt over de
Werkgroep Eenzaamheid:
-Er is een nieuwe voorzitter.
-De werkgroep heeft een concept
plan geschreven, zoals vermeld in
Koersplan van de SWA.
-Er komt een cursus netwerkcoaches
voor de vrijwilligers.
Verschillende leden zijn nog bezig
met het plannen en/of houden van
hun interviews. Afgesproken wordt
om nog 8 a 10 extra interviews te
doen. Afgesproken wordt dat
iedereen de ingevulde vragenlijsten
uiterlijk 15 april aanstaande bij
Judith Broerse inlevert.
Judith zal het concept verslag
opstellen en eerst met Rita Schook
bespreken en daarna aan Rolf de
Folter voorleggen. Kort voor de
volgende vergadering zal het dan
rondgestuurd worden naar de
andere leden.
Dit punt wordt verschoven naar de
volgende vergadering.
Er zijn geen signalen ontvangen.

Actie: J.
Broerse
i.o.m. R.
Schook
en R. de
Folter
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Werkplan 2016
(ter vaststelling)

Het werkplan wordt voorlopig
vastgesteld.

- Genereren ideeën
themabijeenkomst

Over de nog te plannen
themabijeenkomst zijn de volgende
ideeën:
-Gezamenlijk met SWA of
Woonkracht 10 voorlichtingsbeurs
organiseren om burgers voor te
bereiden op het ouder worden
hulpmiddelen e.d.
Daarbij wordt wel benoemd dat het
niet de taak van de Wmo-adviesraad
is om zelf voorlichting te geven. Wel
kan de Wmo-adviesraad dit initiëren,
door een signaal af te geven aan
gemeente en andere organisaties
om bewustzijnscampagne te
organiseren.
-Eerst uitkomsten van ons
onderzoek onder cliënten en
mantelzorgers afwachten, mogelijk
levert dat een zinvol thema op.
Actie
Judith

Punt komt terug op de volgende
vergadering.
11

Invullen vacature lid Wmo
adviesraad zetel Gehandicapten
(als opvolger van Koenraad
Sluimer)

-De Wmo-adviesraad gaat op zoek
naar een jongere lichamelijke
gehandicapte, jongere met
dwarslaesie. Wim van Krimpen gaat
hiervoor iemand benaderen via zijn
netwerk.
Verder denkt iedereen na over een
geschikt iemand, gehandicapte en/of
chronisch zieken. Komt terug in de
volgende vergadering.. Zo nodig
zetten we een advertentie.
Rolf de Folter geeft aan dat hij een
openbare en transparante procedure
wil volgen.

Actie: W.
van
Krimpen
en de
andere
leden
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Rondvraag en agenda volgende
vergadering


Rondvraag

-Het voorstel van Rita Schook wordt
aangenomen, om mails namens de
Wmo-adviesraad als volgt te
ondertekenen: lid van Wmoadviesraad Alblasserdam.
- Joyce Schaper stelt voor om een
teambuildingsdag te organiseren. Dit
komt terug in de volgende
vergadering.
-Wim van Krimpen meldt dat er de
mogelijkheid is om met de SDD een
keukentafelgesprek mee te gaan.



13

Er staan al verschillende
Agenda voor eerstvolgende
vergadering op 25 april 2016 onderwerpen op de agenda en er
worden nog meer suggesties
gedaan.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering
om 21.45 uur.
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