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Datum:

17 oktober 2016
Huug Alblas, Rolf de Folter (voorzitter, verlaat), Wim van Krimpen, Nelleke Reyneveld,
Rita Schook, Monica Tanis (leden)

Aanwezig
Gastspreker
Afwezig met bericht
van verhindering
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Judith Broerse, Zorgbelang Zuid-Holland (verslag)
Femke Spruit, directeur –bestuurder Helpende Handen
Joyce Schaper, Bram Schep, Harry Struik

Agendapunt
Opening en vaststellen
agenda

Presentatie over Helpende
handen Dordrecht door Femke
Spruit, directeur-bestuurder

Actie
Omdat Rolf de Folter verlaat is door een file, leidt Wim
van Krimpen het begin van de vergadering, tot de komst
van Rolf. Hij heet allen van harte welkom, en met name
mw. Spruit. Omdat zij nu al aanwezig is, wordt de
volgorde van de agendapunten gewijzigd en wordt direct
gestart met haar presentatie.
Mw. Spruit vertelt het volgende.
In 2011 is Helpende Handen begonnen in Dordrecht,
naar aanleiding van een prijsvraag voor
innovatievoorstellen van organisaties. Nu komen
inmiddels meer dan 10.000 hulpvragen per jaar, in
verschillende wijken in Dordrecht. Het cliëntenbestand
telt 500 personen. Na het succes in Dordrecht is er
contact gelegd met Gerard van Andel van gemeente
Alblasserdam. Voor de zomer zijn de voorbereidingen
gestart in Alblasserdam en na de zomer is de locatie
geopend.
Helpende Handen is een leerwerkbedrijf waar stagiaires
die dingen bij mensen thuis gaan doen, die door
bezuinigingen zijn geschrapt. Stagiaires hebben
deskundigheidsniveau 1 t/m 5. De grootste groep wordt
opgeleid op niveau 2 en 3, en daarnaast nog
participatiedeelnemers. De duur van de stages varieert,
gemiddeld, van 10 weken tot 1 jaar. Belangrijkste
leverancier is Davinci, en daarnaast andere
opleidingsscholen. Er is een erkenning afgegeven als
leerwerkbedrijf.
Er is een dubbele opbrengst: namelijk stageplekken en
aandacht voor de cliënten (waar professionals geen tijd
meer voor hebben).
Het gaat om informele zorg (wat door eigen netwerk of
vrijwilligers geboden moet worden), ter aanvulling op
eigen netwerk van mensen.
Wie meldt aan: professionals, wijkagent, familie of
iemand zelf. Iemand moet zelf wel op de hoogte zijn van
de aanvraag. Na aanmelding volgt eerst een vrijblijvend
kennismaking door de coördinator (fulltime in dienst
Sandra de Bruin). Er wordt een lichte vorm van
respijtzorg geboden: oppashulp, samen boodschappen,
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wandelen.
Wat is het verschil met SMILE?
Bij SMILE zijn het BBL-leerlingen. Zij zijn in dienst, en
werken en leren. Bij Helpende Handen is Wijkleerbedrijf
vooral BOL leerlingen (theoretische leerweg). Het zijn
stagiaires en daarnaast een aantal
participatiedeelnemers. SMILE doet de intakes, ook voor
Helpende Handen. De eerste stagiaires zijn gestart, nu
zijn de eerste 15 cliënten binnen in Alblasserdam.
Waar wordt de subsidie aan besteed? Professionele
kracht als coördinator, Femke Kruit wordt ook deels
betaald en daarnaast materiaalkosten.
Ruimte in Participand , die sober is ingericht.
1 euro subsidie erin, 3 Euro maatschappelijke
opbrengst.
Vraag: verhouding tot andere organisaties en
disciplines?
Wijkverpleegkundigen van Zichtbare schakels signaleren
een problematische situatie in een gezin, de SWA doet
de begeleiding van de moeder, Helpende Handen biedt
aanvullende praktische zorg in het gezin.
In de werkgroep Mantelzorgondersteuning participeert
Helpende Handen ook. Er is een heel open
samenwerking, waardoor flexibele inzet mogelijk is.
Stagiaires van Helpende Handen werken overdag.
Vrijwilligers van de SWA werken ook in avonduren en
weekenden.
Financiering
Fondsen: in Dordrecht wordt Helpende Handen
bekostigd uit Wmo-gelden. In Alblasserdam wordt het
bekostigd uit potje voor mantelzorgondersteuning.
Maatschappelijke kosten-baten analyse: het verhoogt de
kwaliteit van leven. Het gereserveerde budget van €
25.000 van vorig jaar overgeheveld naar dit jaar. En nu
in totaal € 50.000.
Het grootste probleem is om een structurele financiering
te krijgen. De verwachting is dat je nooit quitte kan
spelen. Voor Dordrecht is voor 2 jaar Europese subsidie
ontvangen, voor personeelskosten.
Er volgt een korte discussie over uit welk potje de
gemeentelijke subsidie moet komen (Wmo of
mantelzorgondersteuning). Helpende Handen bestrijkt
een veel breder spectrum dan alleen
mantelzorgondersteuning, door het begeleiden van
mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt .
Het voorziet in een bepaalde zorgbehoefte, die ter
ontlasting van de mantelzorgers werkt. Hiermee wordt
ook een doelstelling van de Participatiewet gerealiseerd.
Maar mw. Spruit geeft aan dat het volgens haar niet zo
van belang is uit welke pot zij financiering krijgt.
Verder geeft het rijk een vergoeding aan de ROC’s voor
BBL-leerlingen. Helpende Handen zorgt voor
praktijkbegeleiding en krijgt daarvoor een vergoeding.
Voor de Participatie deelnemers komt er een
begeleidingsvergoeding van Sociale Dienst en evt. een
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dagbestedingsvergoeding uit Wmo
Er is een grote uitval van bijstandsgerechtigden, die
traject volgen. Daarom wordt er nu bonus uitgekeerd als
ze het een kwartaal volhouden.
Doel van Helpende Handen is om het beroep op
professionele zorg uit Wmo-budget zo klein mogelijk te
maken. Mw. Spruit is bezig met de aanvraag van een
ANBI-status. Dan zijn donaties mogelijk.
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Vaststelling verslag
vergadering
29 augustus 2016 en
doornemen actielijst

Zij nodigt de leden van de Wmo-adviesraad uit voor een
werkbezoek, waarin zij ook bereid is om verdere vragen
te beantwoorden.
Verder zegt zij toe de kosten-baten analyse toe te
sturen, ter informatie.
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en
daarmee dus vastgesteld.
Actielijst
De actiepunten 1-290816 t/m 7-290816 zijn afgehandeld
en worden dus verwijderd uit de actielijst.
Actiepunt 10-150216 is inmiddels ook uitgevoerd. Wim
van Krimpen meldt dat er inmiddels landelijk is
afgesproken dat de scootmobielen niet meer sneller
afgesteld, om te zorgen voor beperking van schade en
slijtage. Het knelpunt door de zeer late facturen van de
eigen bijdrage innen is gemeld aan de SDD, maar ligt bij
het CAK en daarmee buiten de reikwijdte van de SDD.

Ingekomen en verzonden
stukken
Verzonden
-Oproep voor kandidaat leden
Wmo-adviesraad
-Signaal aan gemeente over
wachtlijsten hulp bij aanvraag
PGB
-Voordracht Joyce en Nelleke
voor werkgroep Lokaal
gezondheidsbeleid

Deze verzonden stukken worden ter kennisgeving
aangenomen.

Ingekomen
-Voorstel van de gemeente voor
reductie aantal vergaderingen
Wmo-adviesraad (zie
agendapunt 6)
-Verschillende reacties n.a.v.
oproep kandidaat lid voor
portefeuille Chronisch zieken en
gehandicapten
Het intrekken bij foutief invullen van aanvragen is
-Notulen Seniorenraad mei
voorlopig van de baan, maar zal t.z.t. wel gehanteerd
2016 (gewijz.versie)
worden..
-Reactie van gemeente op
signaal over wachtlijsten
5

Terugkoppeling uit:
 Regionale adviesraad- Wmo Het verslag behoeft geen toelichting en wordt ter
kennisgeving aangenomen.
Drechtsteden
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 Werkgroep Eenzaamheid en
Monica Tanis meldt dat op het festival ongeveer 160
terugblik op festival Kom
mensen zijn geweest. Door o.a. de vele activiteiten die
erbij 24 september
er in het dorp was het niet heel druk. Dit was vooral voor
de organisaties die er stonden wel spijtig. Wel zijn er
goede contacten gelegd met de mensen van de
organisaties, de bedrijfjes in Participand en de
bezoekers. Al met al was het toch een geslaagde dag.
Zo zijn er workshops onlinedansen en eenpersoons
koken gehouden. Op 3 oktober is de dag geëvalueerd,
waarbij verbeterpunten zijn benoemd. Volgend jaar stopt
de subsidie van de coalitie Erbij. De Wmo-adviesraad
vindt het van belang dat dit festival volgend jaar ook
financieel mogelijk gemaakt wordt. Zo nodig wil de
Wmo-adviesraad wel een pleidooi houden voor behoud
van deze subsidie.
 Werkgroep mantelzorg
Rita Schook meldt het volgende. Zij is 1 keer aanwezig
geweest. De werkgroep komt maandelijks bijeen. Rolf de
Folter heeft de toezegging gekregen dat de begroting
voor 2017 in de werkgroep wordt voorgelegd. Dit is nog
niet aan de orde geweest. Rita zal hier achteraan gaan.
Huug Alblas geeft aan bereid te zijn om zo nodig in te
vallen, als Rita en Joyce niet kunnen.
Er volgt een korte discussie over de verantwoording van
gelden en het halen van targets, wie wel en niet deze
 Werkgroep opstellen lokaal verplichting hebben.
gezondheidsbeleid
Nelleke Reijneveld en Joyce Schaper hebben op 11
oktober een gesprek gehad met Hans Erkens en Sharon
Verkuijl. Daarin hebben zij een toelichting gegeven op
het in november 2015 uitgebrachte advies van de Wmoadviesraad. Het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk
een werkgroep in het leven geroepen wordt. Besloten
wordt om af te wachten hoe de gemeente hiermee
verder gaat.
 Gesprek met de SWA
Rolf geeft een korte terugkoppeling van het gesprek met
de directeur en het bestuur van de SWA. De SWA hoopt
in 2017 (na de afronding van de reorganisatie) wel
volwaardig geld te krijgen. Cliëntondersteuners zijn in
dienst van de gemeente, inmiddels uitgebreid tot 1.5
FTE. Er zou nog een cliëntondersteuner bij komen. De
SWA had een aanvraag gedaan om zelf
clientondersteuning te gaan bieden, en cliënten te
helpen om bijvoorbeeld een PGB-plan te maken. Dit
voorstel is helaas niet gehonoreerd.
Besloten wordt om de volgende punten onder de
aandacht te brengen van de gemeente:
1. In het uitvoeringsplan is opgenomen dat de
SWA de hoofdaannemer zou worden. Maar in
de praktijk is dit niet zo geregeld. Hier willen we
graag de wethouder aan herinneren en vragen
hoe dit geconcretiseerd gaat worden.
2. Adviesaanvraag ging over 2016 en 2017, pleidooi
alleen voor 2016 is gehonoreerd.
3. Evaluatie Wmo 2016 zou basis voor
budgettoekenning voor 2017 moeten zijn. Maar het
vermoeden is dat de evaluatie wordt uitgesteld en niet

Pagina 4 van 6

5
vervolg

op tijd komt voor het bepalen van de budgetten voor
2017. Afgesproken wordt dat Rolf de Folter hierover
contact gaat opnemen met de wethouder.

 Overige regionale of lokale
bijeenkomsten

Actie: R.
de Folter

Huug Alblas was aanwezig bij de opening van
Participand afgelopen vrijdag 14 oktober, in de oude
Beukelmanschool. Verschillende welzijnsorganisaties,
kleine ondernemingen, een dansschool en een
kunstatelier hebben daar huisvesting gekregen.
Daarnaast heeft hij een praktijktafelbijeenkomst op 21
september bijgewoond in het gemeentehuis. Enquêtes
door onderzoeksbureau Drechtsteden. Er bleken
irritaties te spelen, omdat de communicatie niet goed
verloopt over de verschillende schijven. OCD neemt dit
punt mee. Vervolgacties moeten worden afgewacht.
Rita heeft met de Seniorenraad een rondleiding gehad in
Participand. Verder meldt zij dat er onlangs een lid van
Actie: R.
de Seniorenraad plotseling is overleden. Afgesproken
Schook
wordt dat Rita een condoleancebrief zal sturen namens
de Wmo-adviesraad.

5

Vaststellen eindversie van het
verslag uitkomsten van de
interviews met cliënten en
mantelzorgers

Het verslag van de interviews wordt met enkele
Actie: J.
tekstuele wijzigingen vastgesteld. Afgesproken wordt dat Broerse
Judith hierbij als oplegger een aanbiedingsbrief opstelt.
Het verslag zal daarna ook worden toegezonden naar de
respondenten die hebben aangegeven prijs te stellen op
het verslag. Monica zal enkele respondenten een
papieren exemplaar van het rapport geven.
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Van de gemeente ontvangen
aankondiging voorstel voor
andere frequentie Wmoadviesraad vergaderingen en
advisering

Onze vragen zijn:
Tot onze verbazing hebben we kennis genomen van de
aankondiging voor een lagere frequentie. Die zijn niet
eerder aan ons gemeld en met ons besproken. De
aanwezigen formuleren de volgende vragen:
Hoe komt de gemeente tot het aantal van 4
vergaderingen? Hoe verhoudt dit zich tot de Planning en
control cyclus van de gemeente? Sluiten de
adviesaanvragen wel aan op een zo lage
vergaderfrequentie? Eerder is gesproken over een
verbreding naar Jeugd en participatiewet. Hoe kan dat in
4 vergaderingen?
Rolf gaat hier een mail hierover sturen aan de
wethouder en zal vermelden dat de Wmo-adviesraad
daar graag over in gesprek gaat met de gemeente.
Joyce heeft per mail een reactie op dit voornemen
gegeven.
In totaal hebben zeven personen gereageerd op de
oproep voor kandidaat-leden.
Rolf de Folter en Wim van Krimpen zullen de reacties
bekijken en een eerste selectie maken. Vervolgens
zullen zij enkele kandidaten uitnodigen voor een
gesprek.

ter bespreking

7

Stand van zaken vervullen
vacature in de adviesraad

8

Signalen uit het veld

Actie: R.
de Folter

Actie:
R.de
Folter en
W. van
Krimpen

Er zijn geen signalen uit het veld gehoord.
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Mededelingen

12

Rondvraag
 Bepalen van
agendapunten en uit te
nodigen gastspreker voor
eerstvolgende
vergadering op 12
december 2016

13

Wim van Krimpen heeft een positieve reactie ontvangen
van de SWA voor het idee om een zorgmarkt te
organiseren in maart 2017: De SWA wil hier graag
verder over praten. Wellicht is het handig om ook de
werkgroep Eenzaamheid hierbij te betrekken. Wim is
trekker en zal Joyce hierbij betrekken. De voortgang
komt terug in de volgende vergadering.

Besloten wordt dat Hans Erkens de volgende
vergadering als gastspreker aanwezig zal zijn en dat de
plannen rond DOK11 centraal zullen staan.

 Overige punten

Huug Alblas heeft een uitnodiging ontvangen voor een
evaluatie samenlevingsagenda op 25 oktober
aanstaande. Hij vraagt wie hiernaar toe gaat. Hij wil zelf
gaan en Wim gaat ook.

Sluiting

Met dank voor ieders bijdrage sluit de voorzitter de
vergadering om 21.35 uur.
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