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REGIONALE ADVIESRAAD WMO 
 
   Verslag 
 

 

Datum :  7 november 2016 

Plaats :  Yulius BW De Volgerlanden  –  Hendrik-Ido-Ambacht 

Aanwezig: Dhr. P. Struijs   Voorzitter 
  Dhr. J. van Baren  Zwijndrecht 
  mw. D. Kodde    Mantelzorg 

Dhr. W. van Krimpen  Alblasserdam 
  dhr. J. Oudenaarden   Zorg Thuis 
  Mw. T. Veldhuisen  Hendrik Ido Ambacht 
  Dhr. H. Vermeulen  Papendrecht 
  Dhr. H. Visser   Sliedrecht 
  dhr. A. Buchinhoren  SDD 
  dhr. H. van Rooij  SDD   

Mw. I. Breugelmans  SDD 
  Mw. N. van der Vos  Zorgbelang-ZH (ondersteuning) 
  Mw. N. Schelfhout  Zorgbelang-ZH (verslaglegging) 
Gast:  Dhr. E. Schotting  teamleider Divisie Wijkgerichte Zorg Yulius 

Dhr. Ivo Westdijk   Toehoorder  
Afwezig: mw. P. Cremers   Dordrecht 
  Mw. R. Vigelius   GGZ 

dhr. S. Wiersma   Gehandicaptenzorg 
 

Punt Onderwerp Opmerkingen/Besluit/Vervolg 

1.  Opening, 
mededelingen en 
vaststellen van 
agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met een welkom aan iedereen opent de voorzitter de vergadering met 
dank aan Ernst Schotting voor het gebruik van de vergaderzaal. Meteen 
door naar punt 2 van de agenda; Ernst Schotting krijgt het woord om iets 
over het reilen en zeilen van Yulius De Volgerlanden te vertellen. 
 
Afwezig gemeld: Ankie Cremers, Roos Vigelius en Sijtse Wiersma. Voorzitter 
licht toe dat Roos voorlopig haar werkzaamheden voor de Regionale Raad 
op zal schuiven. De stukken blijft ze ontvangen; Roos geeft aan wanneer zij 
weer zal deelnemen. Namens de Regionale Raad zijn bloemen naar haar 
gestuurd. 

 voorstel wijziging samenstelling Reg. Adviesraad Wmo Drechtsteden; 
Jan Oudenaarden heeft aangekondigd per 1 jan. 2017 zijn zetel op te 
zeggen. Het voorstel dat nu voorligt is dat Jan van Baren de zetel voor 
Zorg Thuis overneemt en Hans van Ardennen (vz van de Wmo-raad 
Zwijndrecht) de vacature voor Zwijndrecht invult. Het is niet in strijd 
met het regelement dat een voorzitter van een lokale raad de vacature 
invult. Het voorstel voor beide heren wordt aanvaard.  Nelleke stuurt 
de voordracht van Hans van Ardennen naar het Drechtstedenbestuur.  
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Nelleke van der 
Vos schrijft de 
voordracht. 

Tijdens het jaarlijkse etentje op 13 december a.s. zal afscheid van Jan 
Oudenaarden worden genomen.  

 Stand van zaken financiën, periode januari t/m 24 okt. 2016; de stand 
per 1/10 is onveranderd ten opzichte van medio 2016.  De voorzitter 
heeft vandaag met Robert Boersma (directeur Zorgbelang-ZH) 
afspraken kunnen maken om meer financiële ruimte te creëren ten 
behoeve van een optimale ondersteuning.   
Daarmee komt het vertrek van Nelleke van der Vos en Joyce Punt aan 
de orde; per 1 januari a.s. zal Judith Broerse de inhoudelijke taken van 
ondersteuning overnemen van Nelleke van der Vos, en Nelleke 
Schelfhout zal de taak van Joyce Punt overnemen.   

Mw. Iris Breugelmans arriveert.  

2.  Ontwikkelingen 
Yulius 

Door Ernst Schotte, manager Yulius.  Zie bijlage bij dit verslag.  

3.  Notulen van 5 
september 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelleke: 
SDD-expert 
Traplisten 
uitnodigingen 
voor januari. 

Tekstueel en naar aanleiding van: 
Blz. 2: punt 1, laatste alinea: waar het gaat om de cliëntenparticipatie bij 
het organiseren van een Mobiliteitsplatform te verwerven. Alex 
Buchinhoren heeft toegezegd daarvoor te zullen zorgen en geeft een korte 
toelichting. Zie verder onder punt 4(er wordt aan gewerkt  en komt 
binnenkort een gesprek naar de Raad daarover in gesprek hoe het uit te 
werken.) 
Blz. 3 halverwege; waar het gaat dat 24-uurs zorg niet geleverd kan worden 
door thuiszorgorganisatie. Jan van Baren weet dat in 2017 Internos dit 
i.s.m. Aafje wel gaat leveren. Is dus ‘volledig pakket thuis’ (Wlz-zorg). 
Blz. 4, punt 4.4; Vanuit SDD is gesproken met betreffende consulent van 
het sociaal wijkteam over het ontraden van een Wmo-aanvraag. Dit werd 
als zodanig niet herkend, zegt Alex. Mochten er signalen komen dat 
consulenten iets ontraden wordt om een Wmo-aanvraag te doen, dan 
graag een bericht naar SDD. Tineke gaat er opnieuw achteraan.  
Vervolgens wordt gediscussieerd over de regelgeving bij het aanschaffen 
van een traplift. Wat is verstandig? Via de SDD in bruikleen met een eigen 
bijdrage of zelf aanschaffen en kan dan gebruik worden gemaakt van de 
kwantumkorting van de SDD? 
Op voorstel van de voorzitter wordt dit onderwerp geagendeerd voor 
januari en zal de expert op het gebied van trapliften (SDD) worden 
uitgenodigd e.e.a. te verduidelijken.  
Blz. 4, punt 4.6; De dienstencheques. Er wordt wel gebruikt van gemaakt, 
maar de stijging is niet in verhouding tot het beschikbare bedrag. Landelijk 
gezien is de regio Drechtsteden de grootste gebruiker van dienstencheques. 
Er ligt een voorstel ter goedkeuring bij de Raad om de  dienstencheque in 
2017 aan te houden met het geld HO dat over is van 2015/2016.  Dineke 
Kodde vraagt de dienstencheque te borgen voor de groep MZ. Alex zegt toe 
dit mee te nemen.   
Gevraagd wordt hoe het zit met middelen uit het Sociale Domein die over 
zijn. Alex antwoordt dat al het geld dat overblijft uit het domein Wmo-
voorzieningen één op één terugvloeit naar de gemeente.  De individuele  
Wmo-raden zouden moeten bepleiten dat het overschot beschikbaar blijft 
voor het Sociaal Domein, stelt Hans Vermeulen. Voorzitter suggereert dat 
iedereen dit meeneemt richting eigen Wmo-adviesraad. 
In de jaarrekeningen van 2015 / 2016 is terug te zien om welke bedragen 
het gaat, geeft Alex mee.  
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Blz. 5, punt 4, 1e bolletje: gevraagd wordt naar de matiging van 33%; Alex 
meldt dat deze wel is doorgegaan. Hij licht het verder toe.   
Blz. 5, punt 5, 1e bolletje: Dineke heeft met de door haar aangeleverde 
tekst gepleit om de cliëntondersteuner pro-actiever onder de aandacht te 
brengen bij het keukentafelgesprek. Alex zegt dat de tekst is aangepast.     
Blz. 7: het rapport over onderzoek bij burgers (in Alblasserdam) naar wat er 
leeft op gebied van Wmo, wordt volgende week gepubliceerd. Zoals 
beloofd komt het rapport ook naar de Regionale Adviesraad Drechtsteden.   
Blz. 7 punt 11, laatste bolletje: het signaal over het belang dat rolstoelen 
worden ingesteld door de leverancier is door de SDD opgepakt richting Wel 
Zorg. 
 
Met dank aan de notulist wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. In gesprek met de 
SDD 

1. Stand van zaken stroomlijn:  
Alex geeft een toelichting: Stroomlijn is de organisatie die de planning van 
het doelgroepenvervoer gaat doen. Men ligt op koers om op 1 januari a.s. 
van start te gaan volgens het nieuwe plan. Helaas ligt er een bezwaar tegen 
de voorlopige gunning dat tot een kort geding leidt en vertraging oplevert. 
Daarvoor is een Plan B uitgewerkt. Definitieve gunning vindt plaats na 
uitspraak van de rechter of nog later als het leidt tot een volledig nieuwe 
aanbesteding.  
De contractering voor De Hopper gaat in per 1 febr.; voor dagbesteding en 
vervoer naar sociale werkplaatsen per 1 januari. De planning van de ritten 
gaat via Stroomlijn lopen.  
Dineke Kodde noemt het een gemiste kans dat niet is geleerd van de eerste 
klap die de reorganisatie van het vervoer een aantal jaar terug teweeg 
heeft gebracht en het belang om cliënten en begeleiders tijdig te 
informeren. Jammer dat het bericht pas komt vlak voordat de nieuwe 
regeling ingaat.  
Iris Breugelmans vertelt dat er nauw contact met instellingen is over de 
wijze van communiceren. Afgesproken is om samen te kijken wat de 
hoofdboodschap zal zijn. Begin december zullen de instellingen en cliënten 
worden geïnformeerd. Hun inschatting is dat de boodschap eerder 
vertellen meer onrust zou geven. 
Vrijwilligersinitiatieven (ritten verzorgd door vrijwilligers) blijven bestaan. 
Zorgaanbieders houden de keuze om aan te sluiten of door te gaan op de 
wijze zoals men dat nu doet.  Er zullen zeker verschillen zijn, zoals bijv. dat 
men met andere mensen in de bus zit, of ergens anders moet uitstappen; 
e.e.a. is nu nog niet duidelijk.  
Voorzitter concludeert dat het signaal van Dineke richting SDD helder is en 
we als adviesraad pleiten voor een goede communicatie richting 
doelgroepen!   

 
2. Stand van zaken transformatie dagbesteding  
Men is al langer bezig om de dagbesteding te transformeren. Straks zien we 
drie soorten dagbesteding: belevingsgericht, arbeidsmatig en 
ontwikkelgericht.  Men gaat terug van dagdelen naar dagen. Nu verkeert 
men in de fase om de prijsstelling te bepalen in afwachting van de reactie 
van de aanbieders.  Spannend hoe aanbieders erop reageren. Men wil af 
van niet-logisch te verklaren prijsverschillen.  
Om voldoende tijd voor implementatie te hebben wordt 1 juli 2017 (i.p.v.  
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1-1-2017) de datum om de transformatie in te voeren.  
 
3. Voorgenomen wijzigingen Besluit en Beleidsregels Wmo 

Drechtsteden;  
Alex Buchinhoren licht dit punt toe. Samengevat zijn er weinig wijzigingen 
voor besluiten en iets meer voor de beleidsregels. De enige transformatie 
die per 1 januari 2017 doorgaat is Individuele Begeleiding 4 (voor mensen 
die uit veel begeleiding zoals beschermd wonen een stap maken naar 
zelfstandig wonen). Hierbij kent men ook een zgn. opslag (opslag is voor 
aanbieders die zeer specialistische zorg bieden). Voor die opslag wordt 
samen met de aanbieders nieuwe criteria geformuleerd.   
 
4. Aanpassing rijksbeleid t.a.v. eigen bijdragen Wmo i.r.t. ons recentelijk 

aangepaste beleid  
Net nadat regionaal beleid hierover was vastgelegd kwam het Rijk met een 
eigen maatregel. Beide maatregelen zouden betaald kunnen worden maar 
de Raad dient wel akkoord te gaan met de stapeling. Binnenkort zal de 
Raad worden geïnformeerd; we worden op de hoogte gehouden van het 
besluit.  
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sopciaal/nieuws/kabinetverlaagt-
eigen-bijdrage-wmo.9548307.lynkx 
 
Aansluitend bij dit onderwerp refereert Wim van Krimpen naar het 
antwoord dat wij van de SDD hebben gekregen op ons advies wijziging 
maximale betaalperiode. We hebben aangegeven ook te willen praten over 
de maximale periode van andere Wmo-voorzieningen en in antwoord door 
SDD is toegezegd tegemoet te komen aan een gesprek.  
Besloten wordt dit punt te agenderen voor de volgende keer. Alex zal het 
voorbereiden.  (staat bij ingekomen post, reactie op adviezen). 
 
Communicatie Wmo: door Iris Breugelmans van SDD 
Aan de hand van de uitgedeelde hand-out licht Iris de punten toe waar de 
afdeling Communicatie mee bezig is. In 2016 de onderwerpen Collectieve 
zorgverzekering, Drechthopper en Wmo-krant.  Voor 2017 staan de 
onderwerpen Website, Verbetering klantcommunicatie a.d.h.v. klantreis en 
een Regionale campagne ‘langer zelfstandig wonen’ centraal.  

 
Wat betreft Verbetering klantcommunicatie:  

 meegenomen wordt of de Wmo krant voldoet in de behoefte 

 het is niet de intentie om de Wmo-krant onder alle inwoners in de  
Drechtsteden te verspreiden  

 streven is om samen met alle gemeenten de communicatie in te richten 

 communicatie richting wijkteams leiden, lijkt de meest duidelijke route  

 de communicatie moet naar iedereen, dus ook naar niet-klanten 

 er is een werkgroep Regionale Campagne ingericht die wordt gevormd 
door de beleidsmedewerkers communicatie vanuit elke gemeente, 
alsmede de medewerkers communicatie SDD.  

 de werkgroep maakt concreet hoe gemeenten daarin samenwerken  

 Afgesproken is om met het thema ‘langer zelfstandig wonen’ aan de 
slag te gaan. Plan voor een Regionale Campagne wordt uitgewerkt  

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sopciaal/nieuws/kabinetverlaagt-eigen-bijdrage-wmo.9548307.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sopciaal/nieuws/kabinetverlaagt-eigen-bijdrage-wmo.9548307.lynkx
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 Zodra er een meer concreet plan ligt, zal het aan de Regionale 
Adviesraad Drechtsteden worden voorgelegd 

 De onderwerpen Nieuwe Website en Verbetering klantcommunicatie 
worden vanuit de SDD geregeld.  

 
Vervolgens ontspint zich een discussie over de communicatie van de SDD. 
Bij enkele leden van onze raad overheerst teleurstelling over de wijze van 
communiceren over de Wmo richting burgers. Wmo is nog steeds voor veel 
gezonde burgers een onbekend terrein. De huidige Wmo-krant wordt als 
een uitstekend middel gezien om onder alle inwoners van de Drechtsteden 
te verspreiden; een basisdocument Wmo voor in de keukenla, tevens 
naslagwerk voor mensen die niet met computer uit de voeten kunnen.  
Voorzitter concludeert dat de wensen die wij richting SDD hebben 
uitgesproken niet worden gehonoreerd.  
Hoewel Iris Breugelmans van mening is dat de beoogde campagne een 
goed middel is om de Wmo bij alle burgers onder de aandacht te brengen, 
zal zij onze opmerkingen mee terug nemen.  
Alex geeft aan dat er ook gemeenten zijn die zelf de communicatie willen 
doen.  Het uitbrengen van een Wmo-krant naar de gehele bevolking in het 
Drechtstedengebied heeft ook financiële consequenties. 
Er is misschien wel een mogelijkheid om een bewaarexemplaar gericht op 
maatwerkvoorziening uit te brengen (vergelijkbaar met de folder met de 
start van de Wmo). 
Voorzitter stelt vast dat het communicatieplan dat er nu ligt, wat de RAD 
betreft, te beperkt is. Ons pleidooi is gericht op een constante 
informatiestroom Wmo richting burgers. Belangrijk dat mensen weten wat 
Wmo is en op moment dat men het nodig heeft weet waar men terecht 
kan. 
De beleidsmedewerkers SDD zullen onze opmerkingen mee terug nemen 
en bespreken binnen het team en komen er in de volgende vergadering op 
terug.  

 
Collectieve zorgverzekering (CZ); conform in 2016 is deze in 2017 voor de 
minima in het Drechtstedengebied.  
 
Dineke Kodde heeft een signaal over de praktische uitvoering wanneer een 
indicatie afloopt en spreekt haar zorgen uit dat dit onrust geeft bij de cliënt. 
Alex geeft aan dat er onderzoek wordt gedaan naar een nieuwe tool om het 
resultaat te volgen zonder het voeren van een keukentafelgesprek. 
Dineke stuurt het signaal door naar de SDD.  
Hierna verlaat Iris Breugelmans de vergadering. 

5. Post Ingekomen post: 

 van de SDD is beschikking subsidie 2017 binnen gekomen. Met dank 
aan de heren van SDD. 

 SDD, reactie op adviezen (in ieders bezit) 

 Van SDD: een voorstel aanwijzing toezichthouders Wmo; Dit is een 
duidelijk verhaal. Alex licht kort toe dat met het in werking treden van 
dit voorstel wordt beoogd het aantal signalen qua calamiteiten bij 
zorgaanbieders beter in beeld te krijgen. Nu is het aantal meldingen zo 
laag dat verondersteld mag worden dat niet alles gemeld wordt.  
‘Liever geen signalen, maar als er iets mis is, graag een signaal’. 
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 Vraag van Tineke Veldhuisen uit de lokale adviesraad HIA aan SDD: 
Heeft Welzorg (aanbieder zorgmiddelen) de plicht tot preventief en 
correctief onderhoud bij scootmobielen? Alex zal dit uitzoeken en komt 
hierop terug.  

 Wim van Krimpen: hoe is de houding van SDD als de zorgtoewijzing van 
de Wlz op zich laat wachten? Er zijn klachten dat er mensen tussen 
instanties komen te liggen. Hoe handelt men? Was onderwerp in Kassa 
zaterdag jl.    
Antwoord: Er wordt tijdelijk wel maatwerk verstrekt door de gemeente. 
In principe tot Wlz-indicatie er is. Bij de Wlz is dit duidelijk wettelijk 
geregeld. 

 Dineke Kodde vult aan dat dit ook geldt voor de Zorgverzekeringswet; 
en geeft als voorbeeld mensen die een Wmo-indicatie aanvragen voor 
persoonlijke verzorging die doorgestuurd worden naar de 
Zorgverzekeraar en vervolgens teruggestuurd worden naar de Wmo. 
Hans van Rooij is het ermee eens dat bij de Wmo en 
Zorgverzekeringswet de afbakening tussen persoonlijke zorg niet 
duidelijk is. Een stukje grijs gebied. Dineke spreekt haar zorgen uit dat 
mensen ‘zo lang hangen’.  
Afgesproken wordt dat SDD (Alex) dit punt uit zal zoeken en er nader 
op terug te zal komen.   

 Tineke Veldhuisen is meelezer voor de Wmo-krant. De taal is veelal niet 
eenvoudig; de adviesraad pleit voor begrijpelijke taal.  

 
Alex en Hans geven aan het zeker nuttig te vinden om signalen van ons te 
krijgen.  Daarna verlaten zij de vergadering. 

6. Netwerkgroepen 
Regionale 
adviesraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het voorstel van Dineke Kodde houdt in om voorafgaand aan een 
vergadering van de regionale adviesraad Drechtsteden de leden van het 
MZ-netwerk via mail te benaderen om, a.d.h.v. een aantal vragen signalen 
op tafel te krijgen. Alsmede wat er speelt binnen de gemeentes rond 
mantelzorg.   

Dineke geeft nog een korte toelichting en is enthousiast om op die manier 
uit de hele regio informatie over MZ te krijgen.  

Voorzitter geeft aan dat Sijtse Wiersma dit op dezelfde manier gaat 
aanpakken voor de netwerkgroep Gehandicaptenzorg. Zodra Roos Vigelius 
weer actief is voor onze raad zal de voorzitter met haar overleggen om ook 
voor de groep GGZ deze werkwijze te hanteren.  

7. Werkbezoeken 
aan wethouders 
Hendrik-Ido-
Ambacht en 
Papendrecht 

Stand van zaken: Voorzitter heeft in Papendrecht en in Hendrik-Ido-
Ambacht gesprekken met wethouders gevoerd (samen met het betreffende 
lid uit onze raad). Deze uitwisselingsgesprekken worden als positief 
ervaren. Er worden weinig toezeggingen gedaan. 
Het volgende gesprek vindt plaats a.s. woensdag 9 nov. in Sliedrecht, 
daarbij is Henk Visser aanwezig. 
  

8. Rondje lokale 
raden en 
sectoren 

Wim van Krimpen / Alblasserdam; men mag de gemeente wel ongevraagd 
wel over jeugd adviseren, maar Jeugd is niet aan de Wmo-raad toegevoegd. 
Er wordt nu gesproken hoe verder te gaan met de Wmo-adviesraad, en 
men houdt ogen en oren open qua modellen.  
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In de gemeente Dordrecht is Jeugd nu onderdeel van de adviesraad. 
 
Hans Vermeulen / Papendrecht. Hans Vermeulen vertelt dat in de 
gemeente Papendrecht de wethouder heeft gezegd er niet voor te voelen 
om de Wmo-adviesraad te verbreden met Jeugd. Het voorbeeld van 
Dordrecht zag men niet zitten. Met beide groepen heeft men vanuit het 
begin een goed contact en houdt men gescheiden.    
Nelleke van der Vos vult aan dat in het hele land verdeeldheid is te zien.  
 
Sliedrecht  / Henk Visser: De Brede Sociale Raad moet 1 jan. 2017 rond zijn. 
De animo vanuit instanties is nog niet erg groot om deel te nemen.  Van de 
6 personen waren er 3 van de Wmo-adviesraad.  
 
Jan van Baren / Zwijndrecht:  de wethouder is niet van plan de komende 
twee jaar tot een brede adviesraad Sociaal Domein te komen. 
 
Verder meldt Jan dat er in Zwijndrecht een project loopt om de Vivera-
wijkteams om te vormen tot coöperaties, waarvan iedereen lid kan worden. 
Inhoudelijke plannen, juridisch en financieel plaatje worden uitgewerkt. 

9. Rondvraag en 
wvttk 

Het jaarlijkse etentje is op 13 december 2016 in De Oude Haven, 
Havenhoofd 1 in Ridderkerk (ligt binnen Drechtsteden, Hendrik-Ido-
Ambacht). 
 

10. Sluiting  
 

De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering.  Volgende vergadering is 
op 9 januari 2017 in Alblasserdam. Locatie volgt.  

 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: presentatie door de heer Ernst Schotte, manager Yulius 
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Bijlage bij verslag Regionale Adviesraad Drechtsteden d.d. 7 november 2016 
 
Prestentatie door Ernst Schotting, manager, over de Ontwikkelingen van Yulius  -  7 nov. 2016 
 
De Volgerlanden is een beschermde woonvorm voor (GGZ) volwassenen (indicaties variërend van 
licht, gemiddeld tot zwaar). Op basis van begeleidingsplan worden mensen op individuele basis 
getraind om krachtiger te worden. Men biedt een omgeving waar mensen kunnen leren, op weg naar 
werk, of weer elders kunnen gaan wonen.  
 
Vanuit Beschermd Wonen levert men sinds een aantal maanden Individuele Woonbegeleiding bij 
mensen thuis, een pilot onder de naam ‘beschermd thuis’. Kwetsbare mensen kunnen door een kort, 
regelmatig bezoek (aandacht) thuis blijven wonen. Dit is een forse problematiek en vereist een flinke 
investering. Daarnaast tracht men inloopcentra in de verschillende gemeentes te organiseren; veelal  
in een wijkcentrum. Mensen zonder goede dag invulling kunnen daar terecht voor praatje, spelletje 
(aandacht).  
Vragen/opmerkingen vanuit de adviesraad: 

 “Beschermd wonen” heeft een maximum indicatie van 6 maanden. Zit daar een knelpunt?  
Ernst Schotting legt uit dat de indicaties omgezet zijn naar beschikkingen. In een eerste 
beschikking van 3 mnd wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Daarna volgt een beschikking 
van bijv. 6 mnd of 1 jaar, afhankelijk van hetgeen iemand moet leren.  

 Voelt men zich, binnen de huidige regelgeving, weleens verplicht om mensen naar buiten te 
moeten sturen?  Antwoord: de samenwerking met de Wmo-consulenten (GGZ-gespecialiseerd) 
van de SDD verloopt heel goed en realistisch. Nog niet meegemaakt dat een andere opvatting 
werd meegegeven dan hier werd gedaan.  

 Door een van onze leden wordt gesteld dat het resultaat gericht werken bij EPA-cliënten (ernstig 
psychiatrische aandoeningen) in woonvormen ‘niet schijnt te werken’.  Deze stelling wordt 
bestreden. Blijft men in gebreke dan wordt de zorgaanbieder door de Wmo-consulent op de 
vingers getikt.  Het is in ieders belang dat er haalbare doelen worden gesteld en resultaten 
behaald. 

Zijn er punten van aandacht, waar de adviesraden evt. aandacht aan kunnen besteden? 

 Ja, de veranderingen in de dagbesteding heeft veel onrust teweeg gebracht bij de mensen. De 
zorgboerderijen (door afstand hoge vervoerskosten) vielen af als dagbesteding.  

 Zijn er wachtlijsten?  
Qua wonen zijn er geen wachtlijsten, maar men moet wel op de hoede zijn om wachtlijsten te 
voorkomen. Er is theoretisch een wachtlijst van mensen die in het verleden een indicatie hebben 
gekregen, maar die niet actief wachtend zijn. Vanuit de SDD wordt  eraan gewerkt om die 
mensen te benaderen.  
Alex Buchinhoren (SDD)geeft aan dat er wel een knelpunt zit in de doorstroom naar reguliere 
woningen. Voor velen zou de stap naar zelfstandige huisvesting met begeleiding sneller kunnen; 
het stagneert door de voorwaarden die de woningcorporaties stellen.  Goed duidelijk signaal ! 

 
De voorzitter bedankt Ernst Schotting voor het buitengewoon interessante verhaal dat bij de leden 
van de adviesraad  zeker gedachten naar boven brengt. Met vragen weet men elkaar te vinden.   

 


