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Locatie Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA), Cortgene 20:  

 
Aanwezig:  
Dhr. Pieter Struijs  - voorzitter 
Dhr. Jan van Baren  - lid met zetel ZorgThuis 
Dhr. Sijtze Wiersma  - lid met zetel Gehandicapten 
Mw. Marika Slingerland  - lid namens Alblasserdam 
Dhr. Tjipke van der Plaats - lid namens Dordrecht 
Dhr. Jaap Goud   - lid namens Zwijndrecht 
Dhr. Jacques van de Minkelis - lid namens Hardinxveld-Giessendam 
Mw. Ineke Robart  - lid namens Papendrecht 
Dhr. Henk Visser  - lid namens Sliedrecht 
Mw. Mariëtte Teunissen  - beleidsondersteuner vanuit Zorgbelang Inclusief 
Dhr. Alex Buchinhoren  - SDD 
Dhr. André Adriaanse  - SDD 
 
Afwezig: Mw. Tineke Veldhuisen, lid namens Hendrik Ido Ambacht en dhr. Paul van Dort, lid met zetel GGZ 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp/discussie/afspraken 
 

1. Mantelzorg door Heleen Visser van de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA), zie presentatie in de 
bijlagen. 
Opmerkingen nav de presentatie: 

 De groep mantelzorgers wordt (op termijn) kleiner, hierdoor zal de druk op de Wmo-
voorzieningen toenemen. 

 De samenwerking met de huisartsen en praktijkondersteuners wordt (langzaam) beter. 

 Er is behoefte aan respijtvoorzieningen op maat. 

 Geen unaniem mantelzorgbeleid in de Drechtsteden. 

 In Alblasserdam is er behoefte aan dienstencheques voor mantelzorgers. 

 De SWA heeft jongeren ‘ingehuurd’ om jonge mantelzorgers (14-24 jaar) te bereiken. De meeste 
jonge mantelzorgers hebben al hulp van bijvoorbeeld een psycholoog. En ze helpen elkaar. De 
emotionele steun is belangrijk. 

 De mantelzorgers weten niet goed waar ze hulp/ondersteuning kunnen krijgen. Belangrijk dat 
bijvoorbeeld de mantelzorgconsulent doorverwijst.  

 

2. Notulen van de vergadering van 21 maart, inclusief actielijst Verslag wordt vastgesteld. Naar 
aanleiding van: 
 
Op donderdagavond 10 oktober organiseert de Regionale Adviesraad een themabijeenkomst over het 
nieuwe regionale beleidsplan voor alle lokale raden. Wethouder Pieter Paans en de directeur van de 
SDD, David van Maanen zijn aanwezig. Locatie: bioscoopzaal Landvast. 
 
24 uurs bereikbaarheid voor, bijvoorbeeld, tilliften: dit is niet opgenomen in het contract. Er staat 
momenteel een nieuwe aanbesteding uit, de 24 uurs bereikbaarheid wordt hierin opgenomen. 
 

3. Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein. Na het beleidsplan komt er een (concreet) uitvoeringsplan. 
Het beleidsplan is nog niet volledig, het VN-verdrag ontbreekt bijvoorbeeld nog. Er komt een addendum.  
 
De volgende opmerkingen worden gemaakt: 

 In het beleidsplan wordt mantelzorgondersteuning genoemd, maar dat is een lokale taak. Het 
is een regionale taak als het gaat om dagbesteding (dat is ook ter ontlasting van mantelzorgers) 
en geïndiceerde respijtzorg. 

 BUIG (p.4) = budgetten gebundelde uitkeringen, het bedrag waar de uitkeringen uit worden 
betaald. 

 Inclusieve samenleving (p.6): de inclusieve samenleving is van toepassing op het hele sociale 
domein, niet alleen als het gaat om het ontwikkelen naar werk.  
Snijvlak lokaal-regionaal: de toegang blijft regionaal. In tegenstelling tot een aantal gemeenten 
vindt de SDD het geen toegevoegd waarde als de Wmo-consulent deel uitmaakt van het 
wijkteam. Informeren, verwijzen en kortdurend ondersteuning horen bij de wijkteams. De 
verbinding tussen de SDD en wijkteams moet beter. Bijvoorbeeld als het gaat om mensen met 
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schulden. De deskundigen van de SDD zitten nu in een wijkteam, zij kunnen mensen helpen en 
ook de deskundigheid bevorderen van de medewerkers van het wijkteam. 

 Ontschot werken: bijvoorbeeld een lokaal initiatief voor dagbesteding waar de SSD een rol kan  

spelen. Als de voorziening voor dagbesteding er lokaal is, zouden bijvoorbeeld 10 mensen 
minder, geïndiceerde dagbesteding krijgen. Bij ontschot werken kan de SDD dit mede 
financieren. Dat kan nu niet omdat de financiering cliëntgebonden is. 

 Ontwikkelen van een pilot agenda (p. 7): Alex Buchinhoren gaat na wat hier precies mee 

bedoeld wordt.  

 Reservering voor het sociale domein: hoeveel kunnen/willen de gemeenten hiervoor 
reserveren? Vanaf 2021 moeten de gemeenten zelf de verdeling maken tussen de verschillende 
domeinen. De financiering is nu nog op basis van solidariteit (behalve voor huishoudelijke 
ondersteuning). De vraag is of dat zo blijft. 

 Langer zelfstandig thuis wonen/andere huisvesting (p.12): thuis betekent niet altijd in 

hetzelfde huis. Er moet een woonvoorziening komen die ligt tussen thuiswonen en een 
verpleeghuis. De Regionale Adviesraad wil wat meer toelichting bij dit punt. 

 Externe partijen (p.12): Alex Buchinhoren gaat na wie deze externe partijen zijn. 

 Betere informatievoorzieningen (p.14): we missen de communicatie met inwoners. Mensen 
weten niet waar ze moeten zijn als ze hulp/ondersteuning nodig hebben. Niet alles inzetten op 
digitalisering. 

 Versterken van bestaanszekerheid (p.15): mensen zijn minder zelfredzaam. Alleen een 
uitkering is niet genoeg. Mensen moeten ook allerlei toeslagen aanvragen, voor een groep is dat 
te complex. Deze mensen moet je daarbij helpen. 

 Schuldhulpverlening (p.19): mag de SDD verplicht stellen. Voor de Wmo mag dat niet. 
Verplicht budgetbeheer zou voor bepaalde groepen zinvol zijn, bijvoorbeeld mensen die 
beschermd thuis gaan wonen of voor daklozen die een woning krijgen1. 

 De klant centraal: de Regionale Adviesraad geeft aan dat dit beter benadrukt moet worden. 

 Let op het taalgebruik: zoals ‘stress-sensitief (p.14), actoren (p.30) en panacee (p.30). 

 Cliëntenparticipatie: de Regionale Adviesraad wordt nergens genoemd (alleen de kennis van 
inwoners wordt benut). We adviseren een aparte paragraaf te besteden aan cliëntenparticipatie.  

 
Mededelingen SDD 

 Resultaatfinanciering HO (zie ook kamerbrief resultaatgericht werken in de Wmo en Reactie 
brief van de minister over resultaat indiceren). De SDD wil niet terug naar uren, het gaat erom 
dat de klant krijgt wat hij nodig heeft. Krijgt de klant zekerheid als er geïndiceerd wordt in uren?  
Het gaat om een schoon huis. Als mensen een PGB hebben, wordt er wel geïndiceerd in uren. 
In de doorontwikkeling kan er beter geborgd worden dat de klant krijgt wat er nodig is. Het 
resultaat wordt omschreven in het ondersteuningsplan (bijvoorbeeld wat moet wanneer gedaan 
worden). Alex Buchinhoren mailt een voorbeeld van een ondersteuningsplan 
 
Het wettelijk kader voorziet niet in resultaatfinanciering. De rechter toetst niet of het resultaat, 
een schoon huis, behaald is. De SDD werkt al jaren met resultaatfinanciering.  
Er zijn gemiddeld 5 klachten per jaar. Het betreft vooral mensen die eerst wel een indicatie in 
uren hadden. De SDD wacht de discussie in de Tweede Kamer af. Tot die tijd blijft de 
resultaatfinanciering. 
 

 Invoering Wmo-tarief: de vraag naar hulp bij het huishouden is, met 800 klanten, flink 
toegenomen, dat is meer dan gedacht. Ook het aantal woonvoorzieningen is toegenomen. De 
inkomsten uit eigen bijdrage worden minder. De groei wordt gecompenseerd door het accres, 
maar dit geld komt in de ‘algemeen pot’. De evaluatie vindt pas plaats in september 2021. De 
vraag is of de toename volledig wordt veroorzaakt door het abonnementstarief of bijvoorbeeld 
ook door de vergrijzing. Voor dagbesteding en individuele begeleiding wordt nu nog geen eigen 
bijdrage gevraagd. In het najaar komt deze discussie weer aan de orde.  

 
Reactie van Meyra (22 mei via de mail) op vragen mbt de code VVR en onderhoud voorzieningen 
Hierbij mijn opmerkingen in rood omtrent onderstaand. Hopelijk is het duidelijk, de code VVR is een 
actueel onderwerp wat in de praktijk wel wat bezwaren geeft. 
  
Algemene opmerking hierbij: de verscherping van de code VVR (regels omtrent het gebruiken van een 
rolstoel als vervangende zitplaats in taxivervoer) is uitgesteld van 01-07-2019 tot 01-07-2020. Mensen 
zullen dus tot die tijd in ieder geval mee worden genomen.  

                                                           
1 https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Projecten/In_ontwikkeling/Skaeve_Huse  

https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Projecten/In_ontwikkeling/Skaeve_Huse
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Code VVR: Adviseurs die rolstoelen inmeten weten niet goed wanneer welk type rolstoel gecrashtest is 
(bijv. Een vastframe rolstoel moet minimaal een rughoogte van 40 cm hebben, klopt voor de K-serie van 
Invacare, klopt niet voor de rolstoelen van Sunrise Medical, maar wordt wel gezegd door een adviseur 
van Meyra Breda). 
Dit zou kunnen, het is een actueel onderwerp, wij moeten als leverancier achter de veiligheid kunnen 
staan, omdat we eindverantwoordelijk zijn. Het is goed mogelijk dat dit een keer ter sprake is gekomen, 
momenteel is iedereen op de hoogte van de juiste wet- en regelgeving. Het verwijt dat adviseurs dit niet 
goed weten vind ik niet terecht. Het zou kunnen dat het éénmalig voor is gekomen, maar als het goed is, 
komt dit niet meer voor, omdat er de afgelopen tijd veel interne communicatie over is geweest.  
Wat ik hierbij wel als opmerking wil plaatsen is dat de leverancier (in dit geval Meyra) de productselectie 
doet, zo lang deze maar voldoet aan het pakket van eisen. Voor een eindgebruiker of andere 
betrokkenen moet het niet uitmaken of het een Kuschall, Argon, Ventus, Nano o.i.d. is, zo lang deze 
maar voldoet voor de cliënt.  
  
- Soms zijn losse delen wel gecrashtest, bijv.de elektrische rolstoel (onderstel) en de orthese (maatwerk 
zitting en/of rugleuning) i.c.m. met een ander type onderstel, maar de combinatie niet. De stoel heeft dan 
wel de juiste stickers, maar voldoet niet aan de norm. 
Dit klopt, er gelden convenanten van rolstoelleveranciers en orthesebouwers. We zijn nog bezig met 
bekijken hoe wij hier in de praktijk mee om willen gaan. Het convenant zegt namelijk niks over de 
veiligheid, alleen over de aansprakelijkheid die verschuift. Of de voorziening er daadwerkelijk veiliger 
van wordt betwijfel ik. Daarnaast zou dit betekenen dat wij voor cliënten niet meer voor de beste rolstoel 
of beste orthese kunnen kiezen, alleen voor partijen die samen de aansprakelijkheid op zich nemen. Dit 
schiet z’n doel wellicht voorbij, omdat we nog altijd werken met maatwerk en we graag de beste 
oplossing voor onze cliënten willen. 
  
- Soms worden achteraf aanpassingen aan een rolstoel gedaan, bijv. een standaard rugleuning wordt 
vervangen voor een rugschaal (Bijv. Jay, Matrix, Agility), de stoel met stickers kan dan opeens niet meer 
aan de NEN voldoen. 
Op moment van levering voldoen de voorzieningen aan de dan geldende NEN en ISO-normeringen. 
Intern is er actuele scholing onder adviseurs om dit te bespreken en iedereen op de hoogte te houden 
van de huidige ontwikkelingen en de impact van bepaalde aanpassingen. 
  
Onderhoud/vernieuwing van voorzieningen. Ergernis rondom het onderhoud van geleverde 
voorzieningen, bijvoorbeeld rolstoel en een scootmobiel: geen periodiek onderhoud, hier moet zelf om 
gevraagd worden, bejegening is niet altijd prettig, er is geen vaste onderhoudsorganisatie, waardoor 
eerdere reparaties niet inzichtelijk zijn.  
Bij een scootmobiel is er wel periodiek onderhoud. In sommige gevallen wordt dit gecombineerd met 
correctief onderhoud. Jaarlijks draaien we lijsten en de mensen met elektrisch aangedreven middelen 
die we dat jaar nog niet gezien hebben, worden ingepland. Reparaties zijn wel voor ons inzichtelijk, deze 
worden door ons bijgehouden en zijn door de WMO of door eindgebruiker zelf op te vragen. 
  
Er wordt geen inzicht gegeven in de levensduur van een scootmobiel, roept bij oudere scootmobielen de 
twijfel op of deze nog wel “veilig” is. Een vergezichtsbeeld: kan de levering van voorzieningen in een 
“leaseconstructie” zoals bij auto’s.  
Dat klopt en dit gaan we ook niet doen, het gaat om de technische staat van de voorzieningen. Zo kan 
een scootmobiel van 10 jaar oud nog prima voldoen en een scootmobiel van 5 jaar oud afgekeurd 
worden, omdat we niet meer achter de technische staat staan. Het gaat erom dat wij als leverancier 
achter de veiligheid van het middel kunnen staan en zo handelen we ook. Dit heeft er vooral mee te 
maken dat de éne cliënt de scootmobiel 1 x in de week kortdurend gebruikt en de andere cliënt hele 
dagen aan het rijden is. We kunnen dit niet standaardiseren en willen dit ook niet. 
  
Problemen met een rolstoel. De leverancier (Meyra) werkt traag en biedt slechte service. Een cliënt was 
onlangs drie weken zijn rolstoel kwijt. Je kunt de leverancier tien keer bellen, “maar ze verbreken de 
verbinding”. Het is niet duidelijk welke afspraken de SDD heeft gemaakt met deze leverancier. De 
speciale rolstoel vertoonde de afgelopen jaren meerdere mankementen, waarbij de service en 
communicatie vanuit Meyra een ramp waren.  
Dit beeld herken ik totaal niet. De signalen die ik krijg vanuit de WMO en eindgebruikers is dat zij de 
communicatie en service juist als prettig ervaren. Op klantniveau zal er ongetwijfeld af en toe iets niet 
goed gaan, want dat is realiteit, maar de rode lijn op het gebied van service binnen Meyra Breda is dat 
deze punten juist goed lopen. In praktisch elke gemeente in Meyra de grootste partij omdat we dit in zijn 
algemeenheid beter hebben ingeregeld dan onze collega-bedrijven. Op klantniveau zou ik graag 
inzoomen in wat er niet goed is gegaan om de service te verbeteren, maar dan zou ik NAW-gegevens 
moeten krijgen om hier wat mee te kunnen. 
  

http://bijv.de/
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Dat de verbinding wordt verbroken is voor mij ook een opmerkelijke opmerking. Eind 2018 is er een 
storing bij KPN geweest, waarbij er een aantal telefoonnummers geen actieve verbinding krijgen (dat wij 
de klanten niet konden horen). Dit is inmiddels opgelost door onze telefoniecentrale Avit en heb ik de 
afgelopen maanden ook niet meer als feedback gehoord, dus is voor mij momenteel een onbekend 
signaal. Als dit actueel is, hoor ik graag de telefoonnummers dat we hier gericht naar kunnen kijken. 
  
Op 8 juli worden vertegenwoordigers van Meyra en Medipoint uitgenodigd. 

4. Rondje lokale raden en sectoren 
 
Terugkoppeling van de vraag ‘vinden de lokale Adviesraden dat de algemene voorzieningen in hun 
gemeente ‘op orde zijn’? Verschillende adviesraden geven aan dat ze het idee hebben dat het ‘op orde’ 
is, maar dat dat lastig te beoordelen is. Bovendien is het een politieke vraag, die aan de lokale 
wethouder gesteld zou moeten worden (en via de lokale wethouder aan de adviesraad). 
 
Alblasserdam/Marika: er is een gesprek geweest met de Adviesraad en de contactambtenaar over de 
samenwerking en de (ongevraagde) adviezen. De Adviesraad krijgt binnenkort een nieuwe 
contactambtenaar. Verder is de Adviesraad bezig met het organiseren van het symposium op 11 juli. In 
dat kader wordt er een rolstoeltocht (van de bibliotheek naar Landvast) georganiseerd voor raadsleden.  
 
Dordrecht/Tjipke: de Adviesraad zoek nieuwe leden, een paar leden is gestopt. Verder is de 
Adviesraad betrokken bij het lokale Wmo-beleidsplan. 
 
Hendrik-Ido-Ambacht/Tineke (via de mail): de adviesraad gaat na de zomer opnieuw van start, als 
beleidsadviesraad jeugd/ Wmo, met, op Tineke na, nieuwe leden.  Ze hebben goede respons gekregen 
op de advertenties. Helaas heeft Lex Nonnekes, de tijdelijk voorzitter, om gezondheidsredenen pas op 
de plaats moeten maken.  
 
Hardinxveld-Giesendam/Jacques: er zijn twee sessies geweest met twee ambtenaren over de 
aandachts- en speerpunten. Er is een werkdocument dat met het college wordt besproken: wat gaat het 
Platform wel of niet doen. Jacques is positief over deze ontwikkelingen. 
 
Papendrecht/Ineke: de beleidsmedewerkers van de gemeente gaan in gesprek met inwoners, 
bijvoorbeeld in de bibliotheek. De Adviesraad wil geen VOG. 
 
Sliedrecht/Henk Visser: er is een goede samenwerking met de gemeente. Er is onlangs een oproep 
gedaan voor nieuwe leden. Er vinden nu gesprekken plaats met zes kandidaten (de Adviesraad wil drie 
nieuwe leden). 
 
Zwijndrecht/ Jaap: de Adviesraad gaat met de wethouder in gesprek over armoede en wonen.  
 

5. Rondvraag: wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
Agendapunten volgende vergadering op 8 juli: vertegenwoordigers van Meyra en Medipoint worden 
uitgenodigd. 

 
 
 
Actielijst 17 mei 2019. Bijgewerkt tot en met 31-5-19 
 

Nr./ 
Datum 

Actie Door Uitgevoerd? 

4-050318 Invullen vacature Vervoersplatform door HG 
 

Jacques van 
de Minkelis 

Blijft aandachtspunt in 
HG. 

1-270519 Voorbeeld ondersteuningsplan Alex 
Buchinhoren 

 

2-270519    

3-270519    

 

 

 


