Verslagen van bijeenkomsten en gesprekken januari – 19 maart 2019
Verslag van Charles Dickens, lid Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht en Familieraad Yulius,
25-1- 2019
Bezoek aan tent met verwarming Nestcafé Vogelplein
Na wat bezoekers te hebben aangesproken, heb ik gesproken met een van de vier vaste
medewerkers. Zij werkt hier 15 uur per week. De tent moet elke dag opnieuw opgebouwd worden door
vrijwilligers, (7 dagen per week). In totaal zijn er 25 vrijwilligers/ buurtbewoners inzetbaar.
In het Nestcafé kan men koffie of thee drinken, soms met gebak. Bij betaling van € 1,- komt het geld
ten goede van het kosteloze Buurtbakje. Er is een buurtbibliotheek en je fiets kan gerepareerd
worden.
Op zaterdag is er een springkussen voor kinderen, zodat ouders kunnen winkelen. En op zondag is er
een ontbijt tussen 11.00 en 13.00 uur, gesponsord door de winkels in de buurt. Eenzame ouderen
worden wekelijks opgehaald om iets te drinken in de tent.
Op 15 maart wordt de tent vervangen door een grote container met ramen. Een minpunt is dat de
bedrijfsleider van de supermarkt Plus tegen de plaatsing van de nieuwe container is. Er zouden dan
te weinig parkeerplaatsen overblijven..
Als waarnemer was ik totaal verbaast dat er zoveel activiteiten zijn met daarnaast ook het Vogelnest
Buurthuis en het Sociaal wijkteam in het Oude Badhuis.
De totale ervaring is om nooit meer te vergeten!!
Afsluiting van de pilotfade Beschermd Thuis (BT) op 31 januari 2019 1
Aanwezig: medewerkers van de gemeenten Dordrecht en Gorinchem, de SDD, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders (allemaal betrokken bij de pilot BT), Jan en Mariëtte
De pilot sluit aan op vijf pijlers: normalisering, participatie; persoonsgerichte aanpak, stijging van
zelfredzaamheid waar mogelijk en aansluiten op de lokale situatie. De pilot sluit ook aan op
uitkomsten van het adviesrapport commissie Dannenberg over de toekomst van beschermd wonen en
opvang
Aantal toegewezen cliënten per gemeente (medio juni 2018)
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Mariëtte heeft de presentatie. Voor wie wil, kan ik de presentatie mailen.
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Aanvullende opmerkingen
In gezamenlijk overleg tussen zorgaanbieder en woningbouwcorporatie wordt gekeken waar de cliënt
het beste gehuisvest kan worden. Dat lukt tot nu toe goed.
De cliënten die nu BT wonen, blijven hier en blijven begeleiding ontvangen. Dit wordt opgenomen
binnen de bestaande structuren van de aanbieders. Er komen geen nieuwe cliënten bij.
Wat kan beter:
 24/7 bereikbaarheid. Er moet meer samenwerking tussen de aanbieders komen
 Samenwerking met het wijkteam. Samen met het wijkteam zoeken naar de rol van het
wijkteam voor de cliënt.
 Nog onvoldoende duidelijk welke zorg/activiteiten er geboden worden door anderen. Helder
maken welke voorzieningen er lokaal nodig zijn voor deze groep. Als de informatie bekend is,
zit dit het in het hoofd van de betreffende medewerker. Er is geen overzicht
 Eenzaamheid ligt op de loer: er zou in elke wijk een inloop of huiskamer moeten zijn.
Afspraak maken met de Wmo-consulent
We maken een afspraak met de Wmo-consulent van de SDD die betrokken is bij de cliënten BT.
Wie wil mee?
Klankbordgroep Wijk voor Wijk (http://www.wijkvoorwijk.nl/) , 5-2-19, Mariëtte Teunissen
Wijk voor Wijk is een werkleerbedrijf in de wijk Crabbehof (sinds 2007). Ze begeleiden mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Als de afstand te groot is, bieden ze passende dagbesteding.
Mensen kunnen er ook vrijwilligerswerk doen. Ze verrichten klussen voor bewoners van Crabbehof en
Wielwijk en lokale organisaties, bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. Ze ruimen bijvoorbeeld het
zwerfafval op..
Ik zit in de Klankbordgroep Wijk voor Wijk namens Zorgbelang en de Adviesraad. Wijk voor Wijk wil
minder afhankelijk worden van subsidiegevers (waaronder de gemeente Dordrecht) en wil doorgroeien
naar duurzaam ondernemerschap met gemengde financiering. Er wordt nu onderzoek gedaan hoe dit
zou kunnen. Er is subsidie van het VSB Fonds om dit te onderzoeken.
Overlegtafel beschermd wonen en begeleiding/opvang 14-2-19, Charles Dickens, lid Adviesraad
Wmo & Jeugd en Familieraad Yulius (verslag op te vragen bij Mariëtte)
Aanwezig: 24 personen: aanbieders beschermd wonen, onder andere, Inez van Yulius en Mireille
Henderson van de gemeente Dordrecht.
Onderwerpen: dagbesteding, stimulering sport tegen diabetisch problemen, ongeplande zorg in de
regio ZHZ, eenzaamheid, helpen bij koken.
Wat zijn de woonnormen bij beschermd wonen of bij langdurige behandeling? Er blijken geen normen
te zijn maar de gemeente Dordrecht vindt wel dat die er moeten komen. Dit punt bespreekt Charles
met de Familieraad en de manager.
Dordrecht ‘Anders Inclusief’ 19 februari (er komt nog een uitgebreid verslag van dit overleg)
Aanwezig Jan Slappendel, Marianne Opendorp, Riet Verkijk en Mike Agraniotis (beiden Gipsteam),
Anneke Kruithof (MEE), Mariëtte Teunissen en Vincent Kokke (JSO)
Vincent Kokke gaat in het kader van het VN-verdrag, in opdracht van de gemeente Dordrecht, in
gesprek met maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen. De gemeente wil mogelijke
belemmeringen zoveel mogelijk in beeld brengen en met inwoners en maatschappelijke organisaties
op zoek gaan naar prioriteiten en aanpakken. Punten die we hebben ingebracht:
1. Zorgaanbod
 Als inwoners hulp of ondersteuning nodig hebben weten ze vaak niet hoe ze dat aan moeten
vragen. Mensen weten niet waar ze moeten zijn en als ze eenmaal de Sociale Dienst
gevonden hebben, moet alles digitaal. Niet iedereen heeft een computer of begrijpt wat er
gevraagd wordt (laaggeletterdheid)
 Er is genoeg aanbod, maar inwoners en professionals weten niet wat er allemaal is.
 Voor jeugd is er nog een ander probleem, de wachtlijst bij de jeugdprofessionals en de
wachttijd voor de zorg daadwerkelijk geboden kan worden.
2. Fysieke toegankelijkheid
 Niet alle openbare gebouwen zijn toegankelijk
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Zelfstandig reizen met het ov, zoals bus of de Merwede Linge Lijn, kan niet
Geleidelijnen zijn vaak geblokkeerd
Weinig tot geen openbare toiletten en al helemaal niet voor mindervalide

3. Schurende domeinen/wetten
 Als jongeren 18 worden, stopt de jeugdhulp. De aansluiting naar de Wmo en de
Participatiewet loopt niet goed
 Er moet gekeken worden wat mensen nodig hebben, dat kan zijn vanuit de Wmo, maar ook
bijvoorbeeld ook vanuit de Zorgverzekeringswet, bijvoorbeeld wijkverpleging. Maar
bijvoorbeeld ook schuldhulpverlening. Niet vanuit verschillende ‘hokjes’ denken.
Overleg fysieke overlegtafel Begeleiding en Dagbesteding bij beschermd wonen, 28-2-19, Charles
Dickens, Adviesraad Wmo & Jeugd en Fam. raad Yulius.
Aanwezig: 22 personen: aanbieders BW, onder andere, Inez van Milt van Yulius, Mireille Henderson
Jan Slappendel
Op ‘Key’-onderzoek zijn veel reacties over kwaliteit van begeleiding t.o.v. alleen met uren te rekenen.
Het onderzoek betreft sectoren IB1 t/m IB4 urenverdeling per week. De week over dagdelen verdelen
was geen onderwerp. Afwijkende uren t.o.v. betaalde uren kwam veel voor. Nacht- en weekendbegeleiding is niet onderzocht. Dwingende passende zorg ten voordele van ‘Leefstijl’ was nog niet aan
orde.
Presentatie ‘Vernieuwingen dagbesteding’ betreft groepsvorming. Het betreft groepsparticipatie, dagbesteding, maatwerk, waar financiële verantwoording nodig is. 1op1 dagbesteding GGZ moet anders
worden geregeld met de Wet langdurige zorg. Volgende bijeenkomst is 4 april 2019.
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