Verslag Participatieraad Dalfsen 23 mei 2016 19:30 -21.30 uur
Locatie: De Wiekelaar, G.W. Spiegelstraat 6, 7722 ST, OUDLEUSEN

•
Opening
Xanter opent de vergadering en heet allen welkom.
•
Mededelingen & vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld en er zijn geen mededelingen.
•

Inbreng toehoorders
De toehoorders brengen geen onderwerpen in.

•

Barbara Lammertink (netwerker maatschappelijke ondersteuning) en Lucia
Spijkerman (loopbaanbegeleider) over “Participatie van mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt”
Barbara en Lucia, vertellen over de ervaringen met het Regionaal Werkbedrijf (RBW). Bij het
RWB Regio Zwolle gaat het om de volgende gemeenten: Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde,
Kampen, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld,
Zwartewaterland en Zwolle.
Deze zijn onderverdeeld in Sub regio’s: Ommen/Hardenberg en Dalfsen. Gezien de oriëntatie
van Dalfsenaren en werkgelegenheid is er ook veel contact met Zwolle. Door te gaan
samenwerken met vaste contactpersonen is het bereik qua werkgelegenheid en kandidaten groter.
Wanneer in de gemeente Dalfsen een vacature niet vervuld kan worden dan wordt er
bijvoorbeeld gekeken in andere gemeenten of er een geschikte kandidaat is en omgekeerd. Ook
is er in elke gemeente een werkgeversservicepunt aanwezig. Werkgevers kunnen daar terecht met
vragen en er wordt gewerkt aan optimale samenwerking.
Knelpunten
Imago: voor sommige doelgroepen is het ontzettend moeilijk om aan een baan te komen. Men
probeert dit te veranderen door goede voorbeelden te laten zien. Denk daarbij aan filmpjes, blogs
of het uitnodigen van een werkgever met goede ervaringen.
Werkfit: men probeert de doelgroepen werkfit te maken indien nodig.
Eenduidige aanpak: men is bezig een totaalplan re-integratie te maken.
Doelgroepen van de Participatiewet:
Mensen met een bijstandsuitkering en jongeren en ouderen met een doelgroep verklaring
voorheen Wajong en Sociale Werkvoorziening).
Hoe komen deze mensen in beeld bij de gemeente?
De aanmelding gaat via werk.nl en vervolgens komen zij bij de gemeente terecht voor bijstand of
melding instroom doelgroepenregister op grond van Participatiewet (wordt door het UWV
aangestuurd). Vervolgens worden er twee gesprekken gevoerd. Eén over de uitkering en één om
te kijken wat iemand kan. Daarna bepaalt de consulent of er sprake is van zorg, meedoen of
werk.
Zorg: Dit zijn mensen met een volledige arbeidsontheffing. Er is een doelgroepverklaring nodig.

Wel wordt er gekeken of er dagbesteding of vrijwilligerswerk gewenst is.
Meedoen: Dit zijn mensen met een gedeeltelijke arbeidsontheffing of zonder arbeidsontheffing.
Deze mensen zijn vaak in staat om vrijwilligerswerk te doen. Er worden leerdoelen afgesproken
en/ of men neemt deel aan werkfit programma.
Werk: Dit zijn mensen die wel aan het werk kunnen met een duidelijk klantprofiel.

Route naar Participatie
Participatie wordt bevordert door individuele begeleiding, workshops: (hoe presenteer ik mij,
hoe ga ik om met collega’s, sollicitatiezaken etc), netwerk met ondernemers of inzet externe
aanbieders Men kijkt naar de situatie en kijkt wat er nodig is om iemand aan een baan te helpen.
Het is maatwerk.
Dit alles vergt een nauwe samenwerking tussen de consulent, loopbaanbegeleider en de
netwerker.
Resultaten 2015
Er zijn veel mensen geplaatst uit “moeilijke groepen’ die al langer in het bestand zaten.
Resultaten eerste kwartaal 2016
De participatieraad wil graag contact maken met vluchtelingen. Barbara verleent hierin
medewerking.
Vanuit de Participatieraad worden de volgende aandachtspunten meegegeven.
Leeftijdsdiscriminatie, maak gebruik van Arbo Postief Zwolle, en mensen die geen uitkering
ontvangen omdat de partner te hoog loon ontvangt.

•
•

•

•
•
•

Verslag vorige vergadering
Website SamenDoen: alle leden van de Participatieraad bekijken deze site. Is deze
toegankelijk voor de burger? Wat is goed aan de site en wat kan beter? Kunnen burgers
op alle vragen een antwoord vinden? Iedereen kan reacties aan Anne-wil mailen. Zij
verzamelt de punten en stuurt die naar de gemeente en de leden van de Participatieraad.
Gesprek Inge Nooien: Er zijn een aantal knelpunten genoemd. In de eerst volgende
vergadering van de werkgroepen komen de knelpunten op de agenda te staan. In een
volgend gesprek met Inge Nooien bespreken we deze punten.
Stand van zaken nieuwe leden Participatieraad
Nieuwe leden n.a.v. sollicitatieprocedure: Bernhard Jonker, Félice Heerink, Dide Mijsters
en Janny Hop zullen toetreden tot de raad.
Nieuwe belangstellende kandidaat leden (vervolgprocedure): er zijn nog meer

•
•

•

belangstellenden voor de Participatieraad. De officiële procedure zal ook voor hen
gevolgd worden. Wellicht kunnen zij deelnemen aan de raad of een klankbordgroep.
Xanter heeft met alle kandidaten een gesprek.
Planning gesprekken voorzitter met leden waarvan zittingstermijn 2017 afloopt: Xanter
plant een gesprek met deze leden.
Start, toewijzing naar werkgroep en inwerkprogramma nieuwe leden: de verwachting is
dat de nieuwe leden in juni kunnen starten. Na 1 juni, als de gemeente officieel akkoord
is, ontvangen de nieuwe leden een brief. Zij worden vervolgens uitgenodigd voor onze
eerstvolgende vergadering. De voorzitters van de werkgroepen nemen de nieuwe leden
onder hun hoede. Eventueel kan er een training gegeven worden door Zorgbelang, zodat
de nieuwe leden niet in het diepe gegooid worden.
Klankbordgroepen en kandidaat leden voor klankbordgroepen: Dit mag op natuurlijke
wijze verlopen en kan eventueel ook via bijeenkomsten.

•

Uit de Participatieraad, rapportage uit

•
•

Werkgroep WMO
Ouderen: er is een bijeenkomst georganiseerd voor ouderen en hun mantelzorgers.
Daaruit zijn diverse punten ter verbetering naar voren gekomen. Er zal duidelijker
moeten worden gecommuniceerd met de burgers. Ouderenbonden zouden daarin een rol
kunnen spelen. Anne-Wil maakt een concept aandachtspuntenbrief, de leden die nog
punten willen aandragen kunnen dit doen voor a.s. woensdag 17.00 uur. De werkgroep
Wmo controleert de brief en deze zal vervolgens verzonden worden naar de gemeente.
Huishoudelijke hulp: er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd over huishoudelijke hulp.
Ook hier speelt (gebrekkige) communicatie een grote rol. Er is al een gesprek geweest
over de bevindingen met de gemeente. Ook wordt een aandachtspuntenbrief geschreven .
De leden die nog punten willen aandragen voor deze brief of voor de conceptevaluatie
huishoudelijke hulp kunnen dit tot a.s. woensdag 17.00 uur doorgeven aan Anne-Wil.
Anne-Wil mailt deze punten naar de werkgroep huishoudelijke hulp. Zij maken een
aandachtspuntenbrief en sturen dit naar Ilse Veerbeek (gemeente Dalfsen).
Kennismaking PCOB: Er is veel stille armoede onder ouderen. Men maakt zich zorgen
over het verschil dat ontstaat tussen groepen ouderen die zorg wel kunnen betalen en die
het niet kunnen betalen.

•

•

•

Werkgroep Jeugd
Op 9 mei hebben een aantal leden van de werkgroep jeugd een scholing bijgewoond. 10
mei hebben de leden een werkgroep vergadering gehad. Daarin zijn diverse zaken
besproken waaronder de site “Samen doen”, verordening jeugdbeleid en het vormgeven
van een klankbordgroep (natuurlijk laten verlopen).

•
•

Werkgroep Participatie
De werkgroep Participatie is 25 april bijeen geweest. Ook Rik Bolhuis was aanwezig. Hij
gaf informatie aan de leden. De leden van de werkgroep Participatie sturen een
aandachtspuntenbrief naar de gemeente omtrent de statushouders. Leden van de
werkgroep Participatie kunnen op het concept reageren tot a.s. woensdag 17.00 uur door

•

een mail te sturen naar Anita. Anita past de brief aan en stuurt deze naar Anne-Wil. Zij zal
de brief naar de gemeente zenden. Anita stuurt uitnodigingen van de bijeenkomst over
Vluchtelingenwerk naar alle leden.
Anne-Wil nodigt wethouder Van Leeuwen uit voor de vergadering van de Participatieraad
in september.

•

Adviesonderwerpen: Xanter deelt een lijstje uit met onderwerpen waarop de
Participatieraad wil adviseren. Het is belangrijk dat er ruim de tijd is om de achterban te
raadplegen. Xanter ontvangt vrijdag een lijst met data waarop duidelijk is wanneer
beleidsstukken behandeld worden. Daarnaast is er bij de gemeente budget voor
experimenten. Gerry en Xanter zullen een aantal voorstellen doen voor thema’s /
experimenten. Tijdens een themabijeenkomst zal de Participatieraad hierover met elkaar
in gesprek gaan. Xanter en Gerry doen een aantal datavoorstellen voor een
themabijeenkomst.

•

PR en sociale media
Het is belangrijk dat we foto’s en enkele opmerkingen maken van bijeenkomsten etc via
Whattsapp. Deze kunnen dan op Facebook geplaatst worden.

•

Ingekomen post
De ingekomen post wordt ter kennisgeving aangenomen. De brief van de Zorgboeren
komt in juni op de agenda.

•

Rondvraag
Mevr. vd kamp: Denk bij experimenten aan een duidelijke doelstelling en ga efficiënt om
met het geld.
Inge, Henk en Diny melden zich af voor de volgende vergadering.
Diny: verslagen van de kennismakingsbezoeken van “De Maat” en “Het Gezinshuis” zijn
erg interessant voor de werkgroep Jeugd. Anne-Wil maakt een lijstje van alle
werkbezoeken. We bekijken de volgende vergadering welke vervolgstappen we zetten
omtrent de kennismakingsbezoeken.

•

Afscheid Anita Vulkers
Xanter houdt een korte toespraak en we nemen afscheid van Anita. Anita spreekt de raad
kort toe en ontvangt een prachtige bos bloemen als dank voor haar inzet.

•

Sluiting
Xanter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

ACTIELIJST:
Onderwerp
Tijdens werkbezoeken een
foto maken voor sociale
media
Stukje schrijven voor op de
website.
We krijgen weinig signalen
rondom jeugd. In september /
oktober willen we hier meer

Uitvoerder(s)

Datum gereed

Allen
Rianne, Margot

juni

Onderwerp
Tijdens werkbezoeken een
foto maken voor sociale
media
Stukje schrijven voor op de
website.
We krijgen weinig signalen
rondom jeugd. In september /
oktober willen we hier meer
aandacht aan besteden door
diverse kanalen aan te boren.
Bijvoorbeeld door contact
met de jeugdraad, scholen en
SKT en sociale media etc.
Aanwezigheid inkooptafels
Wmo
Planning gesprekken
voorzitter met leden waarvan
zittingstermijn 2017 afloopt
Een planning ontvangen
wanneer welke nota af moet
zijn en meegedacht kan/moet
worden in
beleidsontwikkeling.
Website samen doen bekijken
en reacties aan Anne-Wil
mailen. Anne-Wil stuurt deze
reacties naar de gemeente en
de leden
Knelpunten die tijdens het
gesprek met Inge Nooien
besproken zijn, agenderen
tijdens de
werkgroepvergaderingen.
Gesprekken met eventuele
nieuwe leden
Brief maken voor nieuwe
leden en hen uitnodigen voor
onze eerstvolgende
vergadering
Concept
aandachtspuntenbrief
schrijven voor gemeente
n.a.v. bijeenkomst ouderen
(iedereen kan input leveren)
Concept
aandachtspuntenbrief
schrijven voor gemeente
n.a.v. bijeenkomsten
huishoudelijke hulp(iedereen
kan input leveren)
Concept
aandachtspuntenbrief

Uitvoerder(s)

Datum gereed

Allen
Rianne, Margot

juni

Werkgroep jeugd

September / oktober

Henk Schipper / Annemie

Data nog niet bekend

Xanter en leden die al langer
in de Wmo-raad /
Participatieraad zitten

Voor de zomer

Xanter

mei

Alle leden / Anne-Wil

mei

Alle leden

mei /juni

Xanter

mei /juni

Anne-Wil

mei /juni

Anne-Wil maakt de brief
leden geven input.

De commissie HH maakt de
brief leden geven input.
Anne-Wil verzamelt input

mei

mei

Concept
aandachtspuntenbrief
schrijven voor gemeente
n.a.v. bijeenkomst ouderen
(iedereen kan input leveren)
Concept
aandachtspuntenbrief
schrijven voor gemeente
n.a.v. bijeenkomsten
huishoudelijke hulp(iedereen
kan input leveren)
Concept
aandachtspuntenbrief
schrijven voor gemeente
omtrent statushouders
(iedereen kan input leveren)
Lijst maken met
kennismakingsbezoeken die
we afgelegd hebben
Anne-Wil nodigt wethouder
Van Leeuwen uit voor de
vergadering van de
Participatieraad in
september.
Gerry en Xanter zullen een
aantal voorstellen doen voor
thema’s/ experimenten.
Tijdens een
themabijeenkomst zal de
Participatieraad hierover met
elkaar in gesprek gaan.
Xanter en Gerry doen een
aantal datavoorstellen voor
een themabijeenkomst.

Anne-Wil maakt de brief
leden geven input.

mei

De commissie HH maakt de
brief leden geven input.
Anne-Wil verzamelt input

mei

Anita maakt de brief leden
geven input.

mei

Anne-Wil

juni

Anne-Wil

mei

Gerry/ Xanter

juni

