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REGIONALE ADVIESRAAD WMO 

 
   Verslag 
 

Datum :  4 juli 2016 

Plaats :  Wijkkantoor Internos – Dordrecht 

Aanwezig: Dhr. P. Struijs  Voorzitter 
  Dhr. J. van Baren Zwijndrecht 
  Dhr. W. van Krimpen Alblasserdam 
  Mw. R. Vigelius  GGZ 
  Mw. T. Veldhuisen Hendrik Ido Ambacht 
  Dhr. H. Vermeulen Papendrecht 
  Dhr. H. Visser  Sliedrecht 
  Mw. B. Burgmeijer SDD 
  Mw. A. Nijhuis  SDD 
  Mw. N. van der Vos Zorgbelang-ZH (ondersteuning) 
  Mw. N. Schelfhout Zorgbelang-ZH (verslaglegging) 
Gast:  Dhr. J. Lamper  Algemeen directeur Internos 
Toehoorder Dhr. I. Westdijk  
Afwezig:   mw. D. Kodde, mw. P. Cremers, dhr. J. van Oudenaarden en dhr. S. Wiersma 

Punt Onderwerp Opmerkingen/Besluit/Vervolg 

1.  Opening, 
mededelingen 
en vaststellen 
van agenda  

Pieter Struijs, voorzitter, heet iedereen welkom. Toehoorder (bij deze 
openbare vergadering) is dhr. Ivo Westdijk, hij stelt zich voor.  
Dank aan de heer Jacco Lamper, voor het ter beschikking stellen van deze 
locatie voor de vergadering van vandaag.  
De agenda wordt gevolgd. 

2.  Korte 
presentatie 
over Internos 
Thuiszorg 

Dhr. Jacco Lamper is algemeen directeur van Internos. Sinds maart 2016 is 
MOB (Maatschappelijk Ondersteuning Bureau) de moederorganisatie van 
Internos. Het uitvoerend personeel van Internos is overgenomen; klanten 
behouden in principe dezelfde hulp en gemaakte afspraken blijven gelden.  
MOB heeft medewerkers van verschillende nationaliteiten in dienst (Turks, 
Marokkaans, Chinees, Kaapverdiaans) en heeft een  Prot. Chr. achtergrond. 
Cliënten hebben begeleiders met dezelfde nationaliteit. Met de overname van 
Internos zal deze werkwijze, samen met IZah, ook in Dordrecht en Zwijndrecht 
worden opgepakt.  
Vanuit de visie van MOB wilde men al zelfstandig starten in Dordrecht. Toen 
Internos in beeld kwam heeft men hierop ingezet. Internos/MOB beoogt alle 
zorg te kunnen bieden, Wmo, wijkverpleging en zware zorg; met 
mantelzorgers en vrijwilligers.  
Rand voorwaardelijk voldoet men aan een goede kwaliteit en is er een goede 
gezonde financiële basis.  
Het beleid 2016-2020 richt zich op uitbreiding, m.n. om volledige pakketten 
thuis (VTP) in meerdere grote steden aan te bieden. Door het zorgkantoor is 
onderzoek gedaan - samen met cliëntenraden/cliënten - naar hoe mensen 
(met dementie) hun zorg geregeld willen zien. Daar is uitgekomen dat mensen 
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het liefst ‘thuis’ blijven wonen. Internos/MOB kan die VTP-zorg leveren en 
deze is goedkoper dan verpleeghuiszorg. Daar tegenover staat dat de 24-uurs 
bereikbaarheid in een verpleeghuis makkelijk te organiseren.  
VTP-zorg lukt met mantelzorgers en d.m.v. technische oplossingen. Belangrijk 
is dat het leef ritme goed blijft. Alles moet binnen financiële kaders geleverd 
kunnen worden.  
Gevraagd wordt of het ook mogelijk blijft dat mensen naar de dagopvang 
kunnen of dat men dan te maken krijgt met een dubbele verstrekking. 
Volgens Jacco Lamper kan dat wel. 
Hij geeft een inspirerend voorbeeld van een chinees verpleeghuis.  
De zorg met allochtone doelgroepen drukt qua kosten zwaarder dan zorg voor 
autochtone mensen. Allochtonen willen vaak een arts zien/spreken. Het 
positieve van MOB is dat medewerkers de taal spreken.  
Is er ook een consultfunctie mogelijk voor allochtone bewoners in een 
dagbehandeling in de Hoeksche Waard? Jacco biedt aan dat dit altijd geregeld 
kan worden. In Rotterdam zijn ook spreekuren die voor iedereen toegankelijk 
zijn.  
De voorzitter bedankt Jacco voor het bijzonder positieve verhaal waarmee we 
een beetje inzicht hebben gekregen in multiculturele zorg. 
 

3.  Notulen van 
9 mei 2016 

 

  Tekstueel: 

 Blz. 2 of 3, punt 5 ‘Seniorenraden’ moet zijn Seniorenraad Zwijndrecht. 
Naar aanleiding van: 

 Blz. 2, punt 3, ‘Medische Diagnose Overleggen bij CIZ-indicatie’ Het 
antwoord is binnen, zegt Nelleke en zij stuurt het door naar Tineke.  

 Blz. 4, punt 5, bolletje 3, ‘terugbrengen percentage administratieve uren’: 
nog geen definitief antwoord. Dit punt wordt meegenomen door dames 
Burgmeijer/Nijhuis. 

 Blz. 4, punt 6 Adviesraden nieuwe stijl; Hans Vermeulen stelt voor om dit 
item met enige regelmaat (bijv. 1x p. halfjaar) terug te laten komen op de 
agenda.  
Nelleke v.d. Vos doet verslag van het proces van het afgelopen jaar waarin 
beleidsambtenaren en wethouders in Dordrecht tot besluit zijn gekomen 
om Jeugd in te passen in de Wmo-raad. De discussie over dit onderwerp 
met wethouders in andere Drechtsteden wil nog niet vlotten.  
Wat we weten:  
o De Wmo-raad Alblasserdam mag ongevraagd adviseren over jeugd; 

met aantrekken van nieuwe leden zal men rekening houden met 
deskundigheid  

o In Sliedrecht wil men jeugd erbij betrekken, er zijn 2 vacatures 
o De wethouder van Papendrecht heeft het standpunt ingenomen om 

jeugd niet te betrekken in de Wmo-adviesraad.  
o In Hendrik Ido Ambacht is hierover nog geen besluit genomen 

Conclusie: voorlopig de ontwikkelingen in de lokale raden volgen en op enig 
moment dit punt in de Regionale Raad Drechtsteden op de agenda te 
plaatsen.  
 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

4.  Post Inkomende post: 
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Actie: folder 
verspreiden  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aanpassing Eigen Bijdrage (EB) Individuele en groepsbegeleiding. Met een 
brede politieke ondersteuning is dit als hamerstuk door de Drechtraad 
aangenomen.  

 Vervolgens brengt de voorzitter de motie Keukentafelgesprek aan de 
orde. Deze motie is door D66 en VSP afgewezen en ‘in de ijskast’ gezet in 
afwachting van evaluaties.  
Wim pleit ervoor om de evaluaties nauwlettend te volgen.  
Geconcludeerd wordt dat er nog veel onbekendheid is over het recht op 
cliëntondersteuning; hoe kom je hieraan en hoe werkt het? De problemen 
komen voort uit communicatie. 
Er is goede voorlichting, zoals de folder van Zorgbelang ZH 
‘Aandachtspunten, Een goed gesprek met de gemeente’; een uitstekend 
middel om mensen die (voor het eerst) met de Wmo in aanraking komen 
te informeren. Wim pleit voor verspreiding. 
Barbara Burgmeijer (SDD) geeft aan dat de SDD er voor zorgt dat het recht 
op cliëntondersteuning in de afsprakenbrief komt te staan. 

 Tineke stelt SDD de vraag of een indicatiesteller op voorhand mensen 
informeert of het zin heeft om een voorziening aan te vragen m.b.t. de 
eigen bijdrage. Annelies Nijhuis: voor iedereen met een Wmo-voorziening 
geldt een eigen bijdrage, afhankelijk van de persoonlijke financiële 
situatie. Het is beleid dat indicatiestellers niet met cliënten zullen 
rekenen. De CAK-rekentool is openbaar, via website beschikbaar.  
Annelies stuurt ons informatie toe over de terugbetalingsregeling. 

 

5.   Terugkoppeling  gesprek met Robert Boersma, Zorgbelang ZH: 
In het kader van reorganisatie Zorgbelang-ZH hebben Joyce Punt en Nelleke 
v.d. Vos in goed overleg besloten om eind 2016 te stoppen met werken. De 
ondersteuning van de Wmo-adviesraad Drechtsteden was onderwerp van 
gesprek tussen Robert Boersma en Pieters Struijs. Robert heeft toegezegd in 
september met een voorstel te zullen komen.  
 

   Communicatie-overleg door Wim van Krimpen: 
Op 9 juni jl. vond gesprek plaats waarbij Wim en Pieter aanwezig waren en 
Communicatiemedewerkers SDD: 
Het was een goed opbouwend gesprek waarin geconstateerde problemen 
besproken zijn. De SDD komt binnenkort met een voorstel over communicatie 
en de Wmo-adviesraad wordt erbij betrokken. Dat wachten we af. 
 

   Werkgroepen SDD; niet aan de orde gekomen. 
 

6.  In gesprek met 
de SDD, 
Barbara 
Burgmeijer en 
Annelies 
Nijhuis 
 
 
 
 
 

 Dienstencheque; de voorzitter was bij een voorlichtingsbijeenkomst van 
de SDD waar ook uitleg werd gegeven over de Dienstencheque. 
Annelies legt uit dat de dienstencheque is bedoeld voor extra 
huishoudelijke hulp. Het is niet de vervanging van Huishoudelijke 
Ondersteuning en mag de geïndiceerde HO niet verdringen. 
SDD heeft met alle 6 de Drechtsteden kunnen afspreken dat zij 5 
dienstencheques (gratis) geven aan geregistreerde mantelzorgers. 
Mantelzorg wordt lokaal geregeld en gefinancierd.  
Dit portaal en het dienstencheque-systeem is variabel in te delen en kan 
tevens goed gebruikt worden voor Mantelzorgproducten. Dit zal in het 
najaar worden opgepakt door de SDD.  
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Actie: 
onderwerp 
opnieuw 
agenderen 
voor het 
najaar. 
 
 
 

 
Annelies Nijhuis geeft een toelichting op de werking van de dienstencheque 
en de dienstenstempel: 

 De dienstencheque is nu ruim een jaar beschikbaar via een portaal. Het 
werkt en als er ervaringen zijn dat dit niet werkt dan graag reactie naar 
SDD. 

 Het tweede deel betreft de dienstenstempel, als oplossing bedacht voor 
mensen zonder e-mailadres, om toch de dienstencheque aan te kunnen 
vragen. De dienstenstempel is af, en uitgeprobeerd, maar tot op heden 
lukt het technisch niet om het goed te laten werken. Annelies zegt dat het 
de bedoeling is dat het hele proces in de zomervakantie beschikbaar 
komt. Werkt het dan nog niet, dan wordt het hele proces afgeblazen. Er is 
geen idee om hoeveel mensen het gaat. Dit proces loopt inmiddels ca. 4 
maanden.  

 

7.  Huishoudelijke 
hulp 

Ter discussie staat de brief van de VNG, met de Wmo-uitspraken van de 
Centrale Raad van Beroep. De voorzitter vraagt naar de reacties op deze 
uitspraak en of de gemeente Drechtsteden het beleid hierop gaat aanpassen. 
Hierover vindt een intensieve gedachtewisseling plaats.  
Antwoord van de SDD is dat de gemeente Drechtsteden het beleid vooralsnog 
niet zal aanpassen. Dit hangt samen met het feit dat er nog geen evaluatie 
heeft plaatsgevonden over de huidige werkwijze. 
 
De resultaatverplichting in Drechtsteden is een ‘schoon huis’, dat is ook de 
eenheid waarin de SDD financiert. Als daar niet aan voldaan wordt dan moet 
dat signaal terug komen bij SDD.  
Is het dan niet zo dat de rechterlijke uitspraak die er nu ligt, een richting 
aangeeft voor de gemeenten? Het antwoord hierop is ‘nee’. De gemeente 
Drechtsteden heeft het uitgebreid in overwegingen gehad om naar de 
resultaatgerichte financiering te gaan samen met de aanbieders. SDD is van 
mening dat er al veel elementen inzitten die de rechter al vraagt. De afdeling 
Beleid is voortdurend bezig om dit soort uitspraken onder de loep te nemen 
met wat het voor cliënten betekent. 
Het goede van resultaatgerichte financiering ten opzichte van financiering van 
uren is dat juist in HO, in de marge ruimte geeft om HO op maat te leveren 
zodat de cliënt een schoon huis krijgt. Het klopt dat het sociale element hierin 
niet is opgenomen. De dienstencheque kan hiervoor ook worden ingezet.  
 
Aan SDD wordt gevraagd om een schriftelijk antwoord op de vraag waarom 
SDD op dit moment het beleid niet zal veranderen op basis van de rechterlijke 
uitspraak. Annelies geeft aan dat er een raadsinformatiebrief komt. 
Besluit: De voorzitter geeft aan die informatiebrief ook als antwoord kan 
dienen. Daarop kunnen we onze mening baseren.  
 
Tineke Veldhuisen: 
Vanuit lokale raad HIA de vraag: De Spoedeisende hulp staat onder druk 
v.w.b. ouderen (vallen). Is dat bekend bij de SDD? Kan en moet de SDD daar 
iets mee? 
Antw. Annelies: men weet van het gegeven. Als financier heeft SDD er niets 
mee te maken. In de alliantie Drechtsteden zitten alle aanbieders van zorg en 
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de verzekering; daar zit de ketenzorg voor ouderen. Op het moment dat men 
dit beter oplost en er zicht op krijgt, zou de druk op SEH afnemen.  
 
Tineke Veldhuisen: 
Er staat nog een vraag ter beantwoording open (aan Alex Buchinhoren). ‘Stel 
de eigen bijdrage termijn van 39 maanden weer in, mits dit gunstig is voor 
cliënt’. De dames vragen het na. 

8.  Werkbezoek geen 

 Voorzitters-
overleg 15 juni 
2016 
 

Daarin is gevraagd over de brief van VNG te spreken en zelfs de suggestie 
gedaan om een ongevraagd advies vanuit de regionale raad uit te brengen. 

 Gesprek Visio, 
mevr. Barbara 
Stoové d.d.  
1 juli 
 

‘Visio’ is voor auditief en visueel beperkten. Uit het gesprek dat de voorzitter 
heeft gevoerd kwam naar voren dat bij visueel beperkten veel zorgmijding zou 
zijn. De speciale begeleiding voor blinden valt onder de Wmo. Onduidelijk is 
hoe de procedure is geregeld.  
De voorzitter stelt dan ook voor dat SDD eens spreekt met mw. Stoové van 
Visio. De gegevens worden uitgewisseld.  
Annelies Nijhuis vertelt dat de indicatiestelling voor auditief en visueel 
beperkten landelijk is geregeld. 
Afspraak: SDD zal contact leggen met Visio en de relatie in kaart brengen en 
met eventuele voorstellen komen.  
Er volgt een terugkoppeling naar de Wmo-adviesraad Drechtsteden. 
 

9.  Mantelzorg en 
de Regionale 
Adviesraad 
Wmo 
Drechtsteden 

Omdat Dineke Kodde vandaag niet aanwezig kan zijn, wordt dit punt naar de 
volgende vergadering in september verschoven. 

10.  Themabijeen-
komst 

Wordt ook doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 

11.  Rondje lokale 
raden en 
sectoren en  
punt 12. 
Rondvraag en 
wvttk  

Hans Vermeulen/ Papendrecht: 

 Rivas zou stoppen met maatschappelijk werk dienstverlening. Door 
gemeente Papendrecht is nu een TenderNed Maatschappelijk 
Dienstverleningsplan 2017-2018 uitgeschreven. Deze staat open voor 
iedere zorgaanbieder om in te schrijven.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actie: Wim en 
Nelleke maken 

Wim van Krimpen / Alblasserdam 

 de Communicatie komt op gang in Alblasserdam. Hij deelt een zgn. 
Inphografic uit. Dit zal in kranten en lokale tv-net etc. verschijnen.  

 De adviesraad in Alblasserdam heeft interviews gehouden onder de 
bevolking (met Judith Broerse van ZBZH als ondersteuner) De conclusies 
worden verzameld in een rapport. (Interessant en waardevol, met zaken 
die aandacht eisen en ogen opent). Zodra het rapport klaar is zal hij het 
hier presenteren.  
In Zwijndrecht is men ditzelfde project aan het uitrollen. 
Een van de uitkomsten van die interviews is dat bij een verhuizing naar 
een andere gemeente mensen hun voorziening moeten inleveren en een 
nieuwe moeten aanvragen in nieuwe woonplaats. Voorstel Wim: 
ongevraagd algemeen advies naar de wethouder om dit landelijk op de 
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hiervoor een 
concept op. 

kaart te zetten (met Drechtsteden als voortrekker?) Volgende keer op de 
agenda.  
 

  Tineke Veldhuisen / Hendrik Ido Ambacht 

 Vraagt om onze aandacht te houden op ‘de eigen bijdragen’ die door CAK 
worden beoordeeld. Dat dit niet te lang gaat duren. De SDD was blij met 
ons eerdere advies richting CAK. 

 Wmo-raad HIA is bezig met opzetten van een website. Maken de andere 
Wmo-adviesraden uit de Drechtsteden gebruik van een Facebook-pagina 
e.a. Er volgt een inventarisatierondje. Opmerking Nelleke: Er wordt ‘rijp 
en groen’ op FB-teksten gereageerd. Laat de beantwoording van 
vragen/opmerkingen over aan de instanties die daarvoor zijn.  

 

  Roos Vigelius / GGZ 

 Yulius is bezig om een crisiskaart (in de vorm van creditcard) voor alle 
cliënten te maken. Er draait nu een pilot met 10 cliënten 
(ervaringsdeskundigen). De crisiskaart wordt gebruikt voor Fact-team en 
1e psychoseteam.  
 

  Jan van Baren / Zwijndrecht:  

 Begin juni is de adviesraad benaderd door de ouderenadviseur van 
Welzijnszorg Zwijndrecht i.v.m. toenemende ouderenproblematiek. A.s. 
donderdag is over dit onderwerp een inspiratiebijeenkomst met 
aanbieders, gemeenteraadsleden e.a.  

 In het contact met allochtonen zal Jan uitzoeken of het MOB hier iets in 
kan betekenen. Jan weet te melden dat er 2 Turkse maatschappelijk 
werkers aangenomen worden. Wellicht ligt daar een mogelijkheid om 
openingen te vinden bij de Turkse gemeenschap.  

  Henk Visser / Sliedrecht 

 Helaas is de laatste vergadering van Wmo-raad Sliedrecht afgelast. Er is 
een nieuwe ambtenaar aangesteld, waarmee de voorzitter (Sliedrecht) 
binnenkort een gesprek voert. Eind augustus is eerstvolgende 
vergadering. Henk hoopt op een impuls en enthousiasme. 

   Nelleke v.d. Vos meldt dat Jan van Oudenaarden was geschrokken van de 
reacties bij de klankbordgroep. Nu was Nelleke zelf aanwezig bij de 
fysieke inkooptafel; daarbij waren mensen van SDD aanwezig die hebben 
toegezegd de signalen te zullen oppakken en er op door te zullen gaan.  

   Hans Vermeulen: vraagt of in het vervolg het verslag van het 
voorzittersoverleg is onze raad gedistribueerd kan worden. Nu gaat het 
via de voorzitters van de lokale raden naar de leden. 
Besluit: Pieter zegt toe het verslag voortaan via Joyce/Nelleke te laten 
verspreiden.  

 

12.  Sluiting Met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter om 21.10 uur de vergadering.  
De volgende vergadering vindt plaats op 5 september 2016. 

 

 


