Verslag Participatieraad Dalfsen 18 mei 19.30
Landstede Welzijn "De Olmen" Oosterveen 21, 7721 BN Nieuwleusen.

1. Opening
Xanter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen & vaststellen agenda
- Xanter heeft het voorzittersoverleg van de regio IJsselland bijgewoond. Daarin komen
belangrijke thema’s aan de orde die besproken worden door Wmo raden of Participatieraden
uit de regio IJsselland. Onderwerpen waren o.a.: het inkoopbeleid sociaal domein, het
keukentafelgesprek, splitsing financiering zorg, dementie en casemanagement:
(Zorgverzekeraars weigeren dit te betalen en gemeenten weigeren ook waardoor er veel
problemen ontstaan) en huishoudelijke hulp.
- De Wmo raad van de gemeente Kampen heeft een advies geschreven in het kader van de
tegenprestatie. Xanter stuurt dit advies naar de leden.
3. 20.00 uur: Toelichting door Ellen van Assem (beleidsmedewerker Wmo gemeente Dalfsen)
over het inkoopkader WMO:
- Vorig jaar heeft de gemeente de inkoop Wmo begeleiding zelf gedaan met ondersteuning van
een bureau. Zij hebben gekozen voor trajectfinanciering en resultaatfinanciering, omdat zij
willen sturen op resultaat. De aanbieder mag zelf weten hoe dat gaat gebeuren. De gemeente
had vorig jaar onvoldoende tijd om dit volledig uit te werken, er was veel onduidelijk maar
zij hebben wel een eerste start gemaakt hiermee. Ze zijn in 2015 begonnen met trajectprijzen
maar voor 2016 werken zij nieuwe trajectprijzen uit.
- De inkoop is een intensief traject. Zwolle en Kampen hebben op een soort gelijke wijze
ingekocht als Dalfsen. Daarom heeft de gemeente Dalfsen gevraagd of ze daarbij aan kunnen
sluiten. Dalfsen mag wel eigen keuzen maken.
- De gemeente Dalfsen gaat net als Zwolle en Kampen met inkooptafels werken. Deze
bereiden voorstellen voor die door de raad worden vastgesteld. De gemeenste stelt voor om
twee leden van de Participatieraad bij deze inkooptafels te laten aansluiten zodat de
Participatieraad Dalfsen al in het beginstadium meedenkt. Margot, Henk Schipper en Gerda
geven aan dat ze dit wel zouden willen.
- De gemeente Dalfsen wil de kwaliteit van zorg meten, daarom doen zij mee met een Pilot van
Arcon: “ De menselijke maat.” Een instrument dat o.a. meet in hoeverre participatie wordt
bevorderd en hoe de eigen kracht en de autonomie van de mensen is. Ook de gemeenteraad
wil meedenken over de kwaliteitseisen die gemaakt worden. In juni is een bijeenkomst voor
de gemeenteraad gepland en in september worden besluiten genomen.
- Zwolle heeft van de dagbesteding een algemene voorziening gemaakt (gebruik zonder
indicatie). Daar heeft Dalfsen niet voor gekozen. Ellen geeft aan dat het nog niet inzichtelijk
is wat beter werkt voor de cliënt. Als Zwolle het wiel heeft uitgevonden en het werkt dan kan
Dalfsen dit eventueel ook overnemen.
- Er zijn ongeveer 150 burgers uit de gemeente Dalfsen die gebruik maken van dagbesteding.
- Er wordt gevraagd hoe de nieuwe consulenten zich hebben voorbereid op de nieuwe taken:
De consulenten werkten al voor de gemeente Dalfsen. Ze hebben een opleiding gevolgd en
gekeken naar hoe het CIZ te werk ging. Een groot deel van de doelgroep kenden ze al omdat
ze al werkzaam waren voor de gemeente. Daarnaast wordt veel in overleg met de aanbieders
gedaan zodat er goede zorg geleverd wordt.
- Zorg op maat is heel belangrijk maar er is veel onduidelijkheid over het proces zo wordt
aangegeven. Er is veel onrust. Ellen geeft aan dat deze onrust waarschijnlijk nog wel een tijd
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zal blijven. Ze geeft als voorbeeld de veranderingen in de huishoudelijke hulp een aantal
jaren geleden. Het heeft een paar jaar geduurd voordat er duidelijkheid was.
Financieel: De eerste berekeningen zijn nog niet goed te maken. Men weet nog niet wat de
uitgaven zijn. Er wordt al veel minder uitgegeven doordat Dalfsen al gekanteld is in het
verleden. Er is nog ruimte om klappen op te vangen indien nodig omdat er wel wat reserve is.
Er wordt gevraagd welke instrumenten de gemeente Dalfsen heeft om de transformatie vorm
te geven. De gemeente Dalfsen heeft geen pilots. Wel merken zij dat bijvoorbeeld de
stichting vrijwillige thuiszorg groeit. Er is veel vraag naar ondersteuning. Daarom heeft de
gemeente daarin extra geïnvesteerd. Daarnaast is er o.a. extra geld naar de sociale kernteams
en MEE gegaan o.a. voor onafhankelijke cliëntondersteuning.
Er is volgens de leden weinig voorlichting gegeven door de gemeente over wat er
daadwerkelijk gaat veranderen en hoe de gemeente die rol van de burger ziet. . De grootste
winst is volgens de leden te behalen bij de mensen die gezond zijn. Zij hebben wat te geven.
Ellen geeft aan dat je deze mensen waarschijnlijk niet bereikt met een voorlichtingsavond. De
gemeente Dalfsen heeft voor deze doelgroep nog geen beleid gemaakt maar staat open voor
ideeën om deze groep mensen erbij te betrekken. Wel betrekken zij organisaties, instellingen
en groepen burgers zoals de diaconieën bij de veranderingen.
Als er signalen zijn dan hoort Ellen die graag.

4. 20.30 uur Toelichting door Jurgen Goejer (beleidsmedewerker Jeugd gemeente Dalfsen) over
het jeugdbeleid
- Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de meeste vormen van zorg
aan kinderen en jongeren. Ter voorbereiding hierop werken de elf gemeenten in de regio
IJsselland met elkaar samen.
- De zorg aan cliënten wordt geboden door de aanbieders die al gecontracteerd waren in 2014
zodat er een zachte landing plaats vindt. Deze ‘zachte landing’ geldt voor 2015 en 2016.
Daarbij is wel aan de orde dat de Rijkskorting die bij de decentralisatie gehaald dient te
worden, wordt door vertaald naar de afspraken die de gemeente met aanbieders heeft
gemaakt. Er is 85% van het besteedbare budget beschikbaar. 15% is voor de organisatie er
omheen. Er zijn dus voor twee jaar afspraken gemaakt met de aanbieders.
- Voor 2015 werden alleen contracten afgesloten met dezelfde aanbieders. In 2016 kunnen er
ook met nieuwe aanbieders contracten gesloten worden, mits zij vernieuwend zijn of
concurrerend. In de contracten staat dat voor 1 september 2015 duidelijkheid wordt gegeven
of het wordt verlengd.
- De inkoop van de jeugdzorg gebeurt in drie inkooptafels: één voor de voormalige jeugdzorg,
één voor de jeugd-GGZ en één voor de jeugd die voorheen onder de AWBZ viel. Ook hier is
sprake van een zachte landing. De financieringssystematiek zoals die voorheen was is
overgenomen.
- Voor de jeugd GGZ geldt dat landelijk is afgesproken dat de gemeenten in 2015 en 2016 de
systematiek van de DBC’s hanteren. Wel is voor de jeugd GGZ een inkoopplafond
afgesproken. Dit zou kunnen gaan knellen omdat aanbieders niet meer mogen uitgeven dan is
vastgesteld. Voor de jeugdzorg die voorheen door de provincie werd bekostigd betekent dit
dat de trajectfinanciering is overgenomen. Hierbij krijgen Trias en Pactum een vast bedrag
ongeacht de hulp die geleverd wordt. Bij de voormalige jeugd AWBZ is er een open eind
financiering.
- Er is op dit moment geen zicht op hoeveel jongeren in de gemeente Dalfsen gebruik maken
van de jeugdhulp. Jurgen vertelde wel dat het gaat om 700 indicaties voor 400 jongeren.
- Van de Participatieraad wordt op dit terrein niet gevraagd om mee te denken aan de voorkant
want die ligt voor een groot deel al vast maar Jurgen hoort wel graag de signalen die er
zijn. Als signaal geven de leden aan dat: ouders van jongeren met bijvoorbeeld een
verstandelijke beperking aangeven problemen te ervaren met de leerplicht. Jongeren moeten

tot 18 jaar verplicht naar school. Ouders zijn van mening dat deze jongeren een ambacht
moeten leren en ze dus niet tot hun 18e naar school zouden hoeven. Jurgen geeft aan dat hij de
Wet op de leerplicht niet kan veranderen. Wel kan de gemeente zoeken naar maatwerk. Het is
aan de leerplichtambtenaar om te kijken waar uitzonderingen wenselijk en mogelijk zijn.
5. Verslag vorige vergadering
- We besluiten om de agenda en het verslag via e-mail te verzenden en niet alleen te plaatsen in
de dropbox.
- Anne-Wil vraagt bij de gemeente of grote stukken op papier gedrukt kunnen worden zodat de
leden die in de toekomst niet uit hoeven te printen.
6. Ingekomen post
- Xanter stelt voor om af en toe op een andere avond te vergaderen na de zomervakantie zodat
wethouders en raadsleden dan ook aanwezig kunnen zijn op de vergaderingen van de
Participatieraad. Anne-Wil maakt een schema om te kijken of er na de zomer ook af en toe een
andere dag vergaderd kan worden.
- Er is een vraag van een ervaringsdeskundige binnengekomen om stage uren in te vullen voor de
Participatieraad. De leden vragen zich af wat haar doelen zijn en aan welke taken zij zelf zit te
denken. Xanter zal contact met haar opnemen.

7. Mijn kwaliteit van Leven.nl
De leden zijn positief over de vragenlijst. Er moeten niet teveel vragenlijsten in omloop zijn want dit
geeft onduidelijkheid bij burgers. Daarom is het goed om af te stemmen met de gemeente over wat zij
willen. Wellicht zou de gemeente bovengenoemde vragenlijst kunnen promoten. Er is voldoende
promotiemateriaal beschikbaar en de gemeente zou bij brieven die zij aan burgers sturen dit
promotiemateriaal kunnen bijvoegen. Toch willen de leden het ook niet helemaal van de gemeente af
laten hangen. Xanter bespreekt dit tijdens het volgende overleg dat hij met de gemeente heeft. De
volgende vergadering komt dit punt terug op de agenda.

8. Participatieraad
a. Werkgroep WMO
De werkgroep heeft drie inloopbijeenkomsten Wmo voorbereid. Alles is geregeld. Diny vraagt of er
op Dalfsennet nog een wijziging in de uitnodiging geplaatst kan worden. Mensen hoeven zich niet
perse op te geven en kunnen ook naar bijeenkomsten buiten hun woonplaats komen. Anne-Wil zorgt
er voor dat de uitnodiging aangepast wordt en op Dalfsennet wordt geplaatst.
b. Werkgroep jeugd
1 juni komt de werkgroep weer bijeen. Wellicht is het goed om een werkbezoek te plannen met Trias
aangezien zij de grootste aanbieder Jeugdhulp zijn in de regio. Dit zal 1 juni worden besproken.
c. Werkgroep participatie
Terugkoppeling 20 april: er waren 15 personen aanwezig en de bijeenkomst is als goed ervaren. Er
waren ouders, professionals, iemand van de gemeente en een medewerker van het UWV. Er werden
diverse signalen gemeld. Ouders gaven aan dat er veel informatie is waardoor men door de bomen het
bos niet meer ziet. Daarnaast is het heel moeilijk om een passende werkplek te vinden voor deze
doelgroep. Ook bij de gemeente is nog veel onduidelijkheid. Het gaat over ongeveer 15 jongeren in
Dalfsen en per jaar komen er ongeveer 8-10 jongeren per jaar bij zo is de schatting. Er is wel behoefte
aan een vervolg van deze bijeenkomst. De werkgroep participatie zou graag een bijeenkomst
organiseren met jongeren en werkgevers. Daarbij willen zij ook inzichtelijk krijgen of het papierwerk

om het traject heen verminderd kan worden of uit handen genomen kan worden door een extern
bureau zodat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt deze jongeren in dienst te nemen. Als er nu
niks gebeurt zijn er over 10 jaar zo’n 80 van deze jongeren langdurig in uitkering.

9. Adviezen
Xanter geeft aan dat hij contact heeft gehad met Elizabeth Fanoiki, medewerker gemeente Dalfsen.
De uitwerking van de re-integratienota zal besproken zal worden in de werkgroep Participatie op 3
juni. Anne-Wil vraagt Elizabeth Fanoiki om de stukken en zal deze naar de leden sturen.
10. PR en sociale media
- De flyer is gedrukt en wordt uitgedeeld. Anne-wil maakt een lijst met organisaties en instellingen
in Dalfsen en zet daarachter wie van de leden daar folders naar toe brengt.
- Facebook is opgezet, er zijn ongeveer 60 volgers. Toch blijft het belangrijk dat de leden
Facebook blijven promoten.
11. Rondvraag
- Diny: Heeft folders over het keukentafelgesprek meegenomen en vraagt of de leden deze willen
meenemen.
- Henk S: Vraagt of hij de Rapportage transitiecommissie sociaal domein kan ontvangen. AnneWil zoekt deze op en stuurt deze naar de leden.
- Anne-Wil geeft aan dat Ellen Berkien haar zal vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. De
volgende vergadering zal Ellen aanwezig zijn om kennis te maken.
12. Sluiting
Xanter sluit de vergadering om 10 uur.
De volgende vergaderingen in 2015 zijn op 8 juni, 17 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november en
7 december.

ACTIELIJST:
Onderwerp
De Wmo raad van de gemeente Kampen heeft een
advies geschreven in het kader van tegenprestatie.
Xanter verstuurd dit advies naar de leden.

Xanter

Datum
gereed
juni

Werkbezoek plannen met de fractie van de VVD

Anne-Wil

juni 2015

Vragenlijst op www.mijnkwaliteitvanleven.nl invullen
Inkooptafels Wmo

Allen
Henk schipper, Margot en
Gerda
Anne-Wil

Juni 2015
Juni 2015

De flyer is gedrukt en wordt uitgedeeld. Anne-wil
maakt een lijst met organisaties en instellingen in
Dalfsen en zet daarachter wie van de leden daar
folders naar toe brengt.

Anne-Wil

Juni 2015

Data prikken bezoeken markten.

Voorbereidingscommissie
inloopbijeenkomst, Anne-wil
maakt een rooster wie
wanneer aanwezig is.
Margot, Jaap, Henk,
Annemie, Boudien.
Anne-Wil stuurt
datumprikker rond.
Anne-Wil

Juni 2015

Xanter

Juni 2015

Xanter bespreekt de vragenlijst van Mijn Kwaliteit van
Leven tijdens het volgende overleg dat hij met de
gemeente heeft.

Xanter

Juni 2015

Column

juni: Dini & Xanter
juli: Robert
augustus: Ariana
Allen

Juni 2015

Anne-Wil vraagt bij de gemeente of grote stukken op
papier gedrukt kunnen worden zodat de leden die in de
toekomst niet uit hoeven te printen.

Spreken over welzijnsnota

Anne-Wil maakt een schema om te kijken of er na de
zomer ook af en toe een andere dag vergadert kan
worden.
Vraag van ervaringsdeskundige om stage uren in te
vullen voor de Participatieraad. Xanter zal contact met
haar opnemen.

Op de website plaatsen wie in welke werkgroep zit en
een kort stukje informatie over elk lid.

Uitvoerder(s)

Juni 2015

juni 2015

Juni 2015

Besluitenlijst
Onderwerp
Vaststelling Huishoudelijk reglement
Minimaal eenmaal per jaar in overleg met de Wmo-commissie Lemelerveld.
In november tijdens de vergadering dhr. Wevers uitnodigen om opnieuw in gesprek
te gaan.
De agenda en het verslag worden per mail verzonden naar de leden

Datum besluit
9 maart 2015
13 april 2015
13 april 2015

18 mei 2015

