Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein

4 september 2019, 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Het Palet Van Eesterensingel 197 Alblasserdam
Aanwezig
Rolf de Folter (voorzitter), Marika Slingerland, Monica Tanis en Danielle van Weert (leden),
Mariëtte Teunissen, Zorgbelang Inclusief (ambtelijk secretaris)
Afwezig

Punt

1.
2.

Donneke Ooms en Harriet Wieringa

Onderwerp
Opening

Inhoud
Alle aanwezigen stellen zich kort voor.

Wonen met
begeleiding en
participatie

Mensen die nu begeleid wonen zouden meer gestimuleerd moeten worden om te gaan
participeren. Dat willen zij zelf ook. Nu is het ‘pappen en nathouden’. Mensen willen meer,
maar hebben hierbij begeleiding nodig (signaal van Monica).
Andrea Honders en Iris Colet Wmo-consulenten voor Beschermd Wonen (BW) SDD en Ellis
Hendriksen, Addendum Verpleegkundige BW Alblasserdam (Yulius) zijn aanwezig om dit
signaal te bespreken.
Monica geeft aan dat mensen die begeleid wonen tevreden zijn over het wonen. Ze slikken wel
veel pillen. Het is een vechten tegen de pillen.
Activiteiten: er zijn weinig activiteiten voor mensen die overdag niet veel te doen hebben. Er is
een inloop bij Yulius. De inloop is twee dagen per week open, er is behoefte aan meer dagen.
Er worden activiteiten georganiseerd, maar die sluiten niet altijd aan bij wat mensen willen,
zoals muziek maken. Mensen willen bijvoorbeeld mee-eten maar hebben geen geld. Zij zijn
eenzaam en dan is mee-eten juist goed.
Er is een behoefte aan een laagdrempelige dagbesteding waar mensen verschillende
activiteiten kunnen doen. Twee dagen is te weinig, de ruimte is te klein en er zijn te weinig
activiteiten. Mariëtte geeft dit door aan Hans en Inge.
Dagbesteding/participatieplekken: er wordt gekeken wat mensen zelf kunnen. Kunnen
mensen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen, os is een participatieplek of dagbesteding
passender. Monica geeft aan dat mensen niet weten hoe ze bijvoorbeeld een vorm van
dagbesteding, zoals een zorgboerderij, kunnen regelen. Andrea geeft aan dat er elk jaar bij de
inloop een voorlichting wordt gegeven door de SDD. Ze wil dit binnenkort nog een keer
organiseren. Het Dorpsnetwerk verwijst wel door, maar mensen weten niet dat er een
Dorpsnetwerk is en bij wie ze moeten zijn.
Er zijn drie vormen van professionele dagbesteding:
Belevingsgericht: mensen leren om te gaan met hun beperkingen en hoe zij zo zelfstandig
mogelijk kunnen blijven leven. De activiteiten zijn er tevens op gericht om verdere
achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen. De belevingsgerichte dagbesteding geeft
structuur en een zinvolle invulling van de dag. Het voorkomt ook dat iemand geen sociale
contacten meer heeft en geïsoleerd raakt.
Arbeidsmatig: deze vorm van dagbesteding biedt een alternatief voor werk of school voor
mensen die geen betaald werk kunnen doen. Het is een vorm van werken met professionele
begeleiding. De activiteiten dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de klant en helpen
hem om zo zelfstandig mogelijk te leven.
Ontwikkelingsgericht: deze vorm van dagbesteding werkt ernaar toe dat iemand binnen drie
jaar kan doorstromen naar een betaalde baan, een participatieplek of vrijwilligerswerk. Klanten
leren hier vaardigheden die ze nodig hebben op de werkvloer. Daarbij leren ze om zo
zelfstandig mogelijk te leven. Mensen krijgen geen salaris.
Adviseur geldzaken: consulenten van de SDD schakelen deze adviseur in als ze denken dat
het nodig is.
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BW: er zijn weinig knelpunten in Alblasserdam. Mensen worden lang door het eigen netwerk
opgevangen. Er wordt gekeken naar de beste passende vorm en dat hoeft niet altijd in
Alblasserdam te zijn.
Begeleiding participatiebanen: Danielle geeft aan dat er bij het Palet ook participatieplekken
zijn. Deze mensen moeten begeleid worden door Smile, dat loop niet goed. Het komt erop
neer dat de medewerkers de begeleiding zelf doen.
Verslag van de Verslag wordt vastgesteld. Geen opmerkingen
vergadering van
12 juni 2019
VN-verdrag
Terugblik op de bijeenkomst op 11 juli1
Goede avond geweest. De twee mensen die blind zijn, willen een keer aansluiten. Ze willen
een groep voor blinden en slechtzienden oprichten. We nodigen ze begin volgend jaar uit.
Verder vraagt Mariëtte na wat er met het verslag gebeurt. Alle aanwezigen zouden het verslag
krijgen.

3.
4.

Wij maken een lijst met ervaringsdeskundigen, waaronder de twee blinden, die we af en toe
kunnen inschakelen. En wij kunnen ze in contact brengen met de gemeente.
Thematafels: we beginnen met twee thematafels: ‘welzijn en zorg’ en ‘armoede en schulden’.
Marika overleg met de nieuwe directeur van de SWA, Denise Kil – van Dongen over de
thematafel welzijn en zorg. Het programma voor de thematafel armoede en schulden is er al,
zie bijlage. Deze avond vindt plaats op 12 februari 2020.
Mariëtte mailt alle mensen die zich aangemeld hebben voor een van de thematafels. Ze geeft
aan met welke thematafels we beginnen. De andere onderwerpen volgen in de loop van 2020.
Als mensen nu al signalen over de overwerpen door willen geven dan horen we die graag.

5.

Terugkoppeling
uit:

Regionale Adviesraad Wmo: zie bijlagen voor het verslag van de vergadering van 2
september jl.

6.

Signalen uit het
veld

Welke thema's spelen er, ter afstemming met gemeente en/of netwerk
Wmo-loket
Harriet heeft met de medewerkster van het Wmo loket en Hans Erkens gesproken. Hans
vertelde dat het Wmo-loket met ingang van 1 januari 2020 sluit. Toelichting Hans Erkens via
de mail (2-9-19):
 Financieel: door het feit dat nog maar twee gemeenten deze loketfunctie van de SDD
afnemen, hanteert zij sinds 2019 een andere betalingsgrondslag en zijn de kosten
voor ons bijna verdrievoudigd. Voor 2019 hebben wij daar met de SDD in kunnen
middelen, maar vanaf 2020 niet meer.
 Inhoudelijk: vooruitlopend op de komst van DOK12, vindt het college dat een apart
Wmo-loket niet meer past is het beleid, waarbij wij streven naar een centrale toegang
voor inwoners van 0-100 jaar met een ondersteuningsvraag. Dat willen wij bereiken
door vanaf 2020 een team te formeren, waarbij cliëntondersteuners en allround SDDconsulenten aan de voorkant gaan samenwerken en hun expertise delen. Daar komen
wij in de nota Preventie/Wmo/gezondheid 2020 en verder bij jullie op terug.
 Voor de tussenliggende tijd (voor zover nog van toepassing) hebben wij aan Vivenz en
partners gevraagd om de receptiefunctie CJG zelf op te vangen en de eerste Wmovragen zo veel mogelijk op te vangen totdat de pilot is gestart.
Verschillende leden van de Adviesraad hebben signalen gekregen dat de Wmovragen niet zijn opgepakt in de vakantieperiode. Mensen kregen het advies om over

1

Bericht van Inge via de mail op 9-9-19: de VVD heeft in de zomervakantie schriftelijke vragen gesteld over
de bijeenkomst van 11 juli. Het ging om de kosten in relatie tot het doel van de avond. We hebben daar
uiteraard op geantwoord, wel goed om dat voor evt. volgende keren in de gaten te houden. Sober en
doelmatig is in deze tijden van tekorten in het sociale domein wel een goed uitgangspunt, denk ik.
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een paar weken terug te komen als de Wmo-consulent er weer is.
Plan van aanpak armoedebeleid?
Agendapunten
Vergaderschema 2020: we gaan op donderdagavond vergaderen.
voor de
vergadering op
16 oktober 2019
Sluiting

7.

8.

Actielijst
datum
1 4-9-19
2 4-9-19

actie
Behoefte aan inloop: meer dagen, meer activiteiten doorgeven aan
Hans / Inge2
Navraag status Plan van aanpak armoedebeleid

wie
Mariëtte

afgehandeld

Mariëtte

Reactie van Inge Nieuwenhuis via de mail (1-10-19): Het aantal dagdelen Inloop, dat wij hiervoor
subsidiëren aan Yulius, is gelijk aan het bedrag dat wij hiervoor als Wmo-budget van het rijk ontvangen.
Inmiddels is dat oormerk in het gemeentefonds eraf en zijn wij vrij hoe deze middelen te besteden. Voor een
subsidie van € 47.000 levert Yulius 728 uur (of 14 uur per week) professionele inloopbegeleiding (incl.
huisvestings- en materiaalkosten). Deze inloop vindt plaats in het ParticiPand in de Lelsstraat. Yulius bepaalt
zelf en in afstemming met de deelnemers het aanbod of de activiteiten.
2

Enerzijds zien wij dat deze inloop maar matig (soms een handjevol mensen per dagdeel) wordt bezocht c.q.
er relatief weinig Alblasserdamse inwoners gebruik van maken. Anderzijds krijgen wij jullie signaal, dat het
aantal activiteiten te weinig is in een te kleine ruimte. Vanaf 2020 willen wij in het kader van innovatie de
inloop GGZ onder de loep nemen en streven wij naar een bredere, geïntegreerde, algemene inloopfunctie
voor alle (kwetsbare) inwoners in Alblasserdam. Hierover gaan wij de komende periode met Yulius en andere
(lokale) zorgpartners in gesprek. De resultaten en verdere uitwerking van deze plannen worden verwerkt in
een Preventieplan. We stellen het op prijs als de adviesraad met ons meedenkt en mogelijke bouwstenen
aanlevert voor dit plan.
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