Verslag 15 mei 2021
Aanwezig: Jaap Goud (voorzitter a.i.),Monique van Alphen, Jan van Baren, Roos
Vigelius, Jacques Daamen, Pauline de Vries, Dineke Kodde, John Struijs (leden), Iris
Klingeman (gast), Zita Goes (gemeente Zwijndrecht), Mariëtte Teunissen (ondersteuner),
Alberta van den Dool (notuliste)
Afwezig: Corina Heijstek en Armando Hoxha (leden)
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Kennismaken met Monique van Alphen, de nieuwe voorzitter, en Iris
Klingeman (kandidaat lid)
De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering.
In het bijzonder wordt Monique van Alphen welkom geheten, die voor het eerst
aanwezig is. Iris Klingeman sluit iets later aan. Er volgt een korte voorstelronde.
Van 19.30-20.00 uur sluit Rob van der Sluijs, adviseur werk en inkomen
bij de gemeente Zwijndrecht, aan om een toelichting te geven op de
stand van zaken van de participatieplekken voor mensen met een licht
verstandelijke beperking of vanuit de GGZ
Eerst zet Rob uiteen, dat participatie hier ‘vrijwilligerswerk met begeleiding’
betreft. Rob schetst de situatie in 2013, toen bleek dat voor een aantal inwoners
‘zo snel mogelijk aan het werk’ niet haalbaar bleek, en een nieuw initiatief is
bedacht: Zwijndrecht Werkt.
Voor de betreffende inwoners zijn mogelijkheden gecreëerd, en kan gekozen
worden voor werk binnen/buiten, materialen/mensen. Deelnemers worden bij de
start niet ‘beoordeeld’, ze gaan meedoen, en onderweg wordt gezien of andere
hulp nodig is op het gebied van gezondheid, maatschappelijk, etc. Sinds 2017 zijn
er lifecoaches ingezet.
Zwijndrecht Werkt is een arbeidsmarktinstelling, waarbij bezig zijn het
belangrijkste is: nuttig werk, de normale arbeidsmarkt mag niet verdrongen
worden, geen prestatiedruk. De groep varieert in aantal, gemiddeld nemen 150
personen deel. Er is sprake van uitval; er is niets verplicht. Alle deelnemers gaan
op in de groep, ongeacht problematiek of achtergrond; het blijkt dat dit goed
werkt.
Vanuit de Inwonersadviesraad volgen complimenten voor hetgeen Zwijndrecht
Werkt heeft neergezet. Vervolgens worden nog een aantal vragen/opmerkingen
gemaakt:
- De deelnemers ontvangen een participatievergoeding met behoud van
uitkering; mensen worden hiermee positief gestimuleerd.
- VN-verdrag: iedereen heeft recht op werk, Zwijndrecht Werkt is een goed
voorbeeld.
- Van de 150 deelnemers zijn er in 2019 drie of vier naar een vaste baan
begeleid, in 2020 één (o.a. vanwege COVID-19).
- De gemiddelde groepsgrootte is vijf à zes personen.
- Als niet voldoende begeleiding geboden kan worden heeft dat veelal te
maken met de omstandigheden van de deelnemers; Zwijndrecht Werkt
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probeert te organiseren, in samenhang met het Sociaal Wijkteam. Helaas
blijken organisaties vaak te zwaar belast om beschikbaar te zijn op het
moment als het nodig is.
De lifecoaches zijn niet alleen aan Zwijndrecht Werkt verbonden; het is
een experiment voor enkele jaren.
Er is geen sprake van verschillende niveaus, waarop werk aangeboden
wordt; deelnemers bevinden zich veelal aan de onderkant.
Gemiddeld wordt er van 150 plaatsen gebruik gemaakt. Als er meer
deelnemers zijn, verloopt de dienstverlening niet meer optimaal. De SDD
bepaalt wie in aanmerking komt.
Zwijndrecht Werkt heeft ook een signaleringsfunctie, Roos geeft daar een
voorbeeld van.
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Van 20.00-20.30 uur sluit Willemijn Poortvliet aan. Zij geeft een
toelichting op het beleidsplan ‘Een plek voor iedereen’ Inhoudelijk is het
nieuwe plan een voortzetting met hooguit wat accentverschuivingen.
Willemijn geeft een toelichting op haar presentatie ‘Een plek voor iedereen’.
De volgende opmerkingen worden tijdens/na de presentatie gemaakt:
- Roos Vigelius wijst op de inloop (Xiejezo), waar mensen alleen met een
indicatie mee kunnen doen met een keramiekgroep. Inwoners die de inloop
nodig hebben voor o.a. sociale contacten kunnen hier niet aan meedoen,
terwijl degene die het organiseert juist een behoefte ziet bij deze groep.
Het lijkt te draaien om financiën. Jaap en Roos zoeken verder uit, wie deze
groep organiseert.
- Verbinding zorgaanbieders lokale veld: er komen signalen van
woningcorporaties, maar Belastingdienst en hypotheekmaatschappijen
worden gemist.
- Privacy: toestemming moet worden gegeven, om gegevens uit te wisselen.
Daar houdt zich men strikt aan; dan kan pas contact met elkaar gezocht
worden.
- In Zwijndrecht is er een lokaal zorgnetwerk, dat dicht op het Wijkteam zit.
- Beschermd wonen naar beschermd thuis: er moet oog voor zijn, dat er
geen harde overgang is, en dat de nazorg goed is afgedekt. (NB:
opmerking van Willemijn Poortvliet: Ik heb navraag gedaan naar de
overgang van BW naar beschermd thuis. Mensen die uitstromen krijgen nu
altijd een 24/7 telefoonnummer om te kunnen bellen als er iets is.)
Ook kennismaken met de omgeving onder begeleiding wordt nog benoemd
als optie.
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Verslag van de vergadering van 15 en 29 maart 2021: worden vastgesteld
De volgende opmerkingen worden gemaakt:
➢ 1503.04, reglement Inwonersadviesraad naar gemeente/stichting: ten
aanzien van sport en cultuur wordt afgesproken dan Jacques Daamen het
onderdeel ‘sport’ voor zijn rekening neemt. Er hoeft geen permanent lid
aangesteld te worden voor deze onderdelen; als er een onderwerp speelt,
kan er iets georganiseerd worden.Ten aanzien van het oprichten van de
stichting zullen enkele zaken gecombineerd worden: nieuw reglement, de
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, en ook het huishoudelijk
reglement moet opgesteld worden. Bestuursaansprakelijkheid wordt
geregeld met het oprichten van een stichting.
➢ 1503.08, aanpassingen website: Monique van Alphen wijst op
verbeterpunten. Het formulier kan goed werken, als iemand contact op wil
nemen; dit komt bij Mariëtte binnen. Monique zegt toe voor een volgende
vergadering een aantal punten te noteren, ter verbetering van de website.
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Signalen/thema’s
a. Covid 19
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Ten aanzien van de groep met een licht verstandelijke beperking wordt
opgemerkt, die niet in een organisatie/woonvorm wonen, juist buiten de boot viel
met vaccineren. Dit is door belangenbehartigers naar voren gebracht.
Bewoners van zorginstellingen die gevaccineerd zijn, kunnen toch nog besmet
raken, overigens met milde klachten.
Inwoners op hoge leeftijd laten zich soms niet vaccineren, omdat ze ver moeten
reizen voor een vaccinatie. Zita Goes meldt, dat de gemeente zich hard heeft
gemaakt voor een vaccinatielocatie, maar de GGD had een andere koers. Monique
geeft mee, dit te communiceren naar burgers, omdat juist hiervoor onbegrip
bestaat. Overigens is er een vervoersmogelijkheid via het Rode Kruis.
b. Voorstel toekomst Regionale Adviesraad
Dineke informeert naar het onderdeel ‘gehandicaptenzorg’, dat in de toekomst
van de Regionale raad lijkt te vervallen. Hier wordt nog over gesproken, geeft
Mariëtte aan. Aanvullend merkt zij op, dat dit onderdeel aandachtsgebied is van
alle lokale raden.
Zita Goes vraagt zich af, of er sprake zal zijn van dubbeling van adviezen, als de
Regionale raad adviseert, en ook de lokale raden. Hier moet men alert op zijn
geeft Mariëtte aan; als de Regionale raad adviseert brengen lokale raden geen
advies uit. Het advies van de Regionale raad komt dan ook bij de lokale
wethouders terecht.
Mededelingen vanuit de gemeente
Er is een stagiaire aangenomen, die met betrekking tot inclusiviteit een nulmeting
uit gaat voeren.
Rondvraag
➢ Jan van Baren wijst op een digitale raadpleging met betrekking tot het VNverdrag, toegankelijkheid in gemeenten. Zita geeft aan, dat er nog geen
echte start is gemaakt met dit onderwerp, in september is de nulmeting.
Volgende vergadering: 14 juni 2021 ipv 28 juni
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