Verslag Participatieraad Dalfsen 14 oktober 19.30
Kulturhus, Kroonplein 58, 8151 AZ Lemeleveld
1. Opening
Gerrie opent de vergadering. De voorzitter komt door verkeersomstandigheden later.
2.
a)
b)
c)

Mededelingen & vaststellen agenda
Xanter benoemt dat Henk uit het ziekenhuis is, maar pas begin volgend jaar weer begint.
Afwezig: Annemie, Margot, Jaap, Inge, Henk, Rianne.
Uitnodiging Frieda Spiekerboer: 24 november 19:30 uur a.s. in het gemeentehuis de jaarlijkse
begroetingsavond voor nieuwe inwoners in Dalfsen. Deze bijeenkomst wordt als erg zinvol
beschouwd, waar veel mensen komen en elkaar kunnen ontmoeten. De werkgroep PR bekijkt of
we daar met een stand aanwezig kunnen zijn. De volgende vergadering neemt Jonny flyers van de
Participatieraad mee. Anita en Ariane gaan vanuit de raad hier naar toe.

3. Verslag vorige vergadering
Wordt aangepast en vastgesteld.
4. In gesprek met Barbara Lammertink
Barbara Lammertink stelt zichzelf voor. Ze is per 1 april 2015 Netwerker Arbeid in Dalfsen met als doel
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. Barbara heeft zichzelf als doel
gesteld om minstens 4 bedrijfsbezoeken per week af te leggen. Ze heeft tot nu toe zo’n 80/90
bedrijfsbezoeken gehad. Er zijn vanuit deze bezoeken ongeveer 56 vacatures beschikbaar gekomen en er
zijn 44 plaatsingen geweest. Barbara biedt ook begeleiding aan enkele mensen, waaronder enkele van de
308 Wajongers. De begeleiding richt zich op : op tijd op je werk komen, hoe verhoudt je je als werknemer
tot je werk. De begeleiding doet Barbara voorlopig zelf, maar per 1 december begint er een nieuwe
begeleider.
(Knel)Punten die Barbara noemt :
 Er zijn veel initiatieven om mensen aan het werk te helpen, maar de opkomt is vaak minimaal.
 Er is een communicatieplan gemaakt met daarin een overzicht van banen, maar ook welke behoefte
er is vanuit ondernemers. Er wordt gedacht aan het oprichten van een banenpool. Barbara probeert
meer inzage te krijgen in de behoefte bij werkgevers te krijgen. Ze wil werkgevers clusteren via
ondernemersverenigingen.
 Afstand van mensen tot de banenmarkt. Hoe kunnen we die afstand verkleinen?
 Aantal mensen die in de oude SW (Sociale Werkvoorziening) zitten. Voor sommige mensen moet
een passende baan gevonden worden.
 De grootste probleemgroep zijn mensen die in de bijstand zitten. 40% zijn vluchteling. Er zijn 200
mensen met een wwb uitkering waar werk voor gevonden moet worden. De markt trekt nu wel aan.
 Werkstages, proefplaatsingen, 23 maand proef. Er mogelijkheden om het plaatsen van werknemers
aantrekkelijker te maken.
 Samenwerking met UWV is er nog niet zo. Met name door de Wet Privacy.
 Via een consulent bijstand komen mensen bij Barbara. Vacatures zet ze op de UWV site.
 Harde-kern jongeren zijn moeilijk te plaatsen. Er is nauwe samenwerking met de SMON. Iedereen
heeft iets meegemaakt die bij ons komen. Hoe geven we deze mensen weer energie om te
solliciteren?.




Zijn er financiële middelen om banen te creëren? Stichting Dalfsen Werkt houdt zich hiermee
bezig.
Mensen of werkgevers die onwil tonen. Daar moeten ze nog wat voor bedenken.

Over een half jaar nodigen we Barbara weer uit in de vergadering. Uiteraard kan zij tussendoor vragen aan
ons stellen. Promotiefilmpjes die zij heeft stuurt ze naar ons op. De werkgroep participatieraad zal in de
praktijk het meest contact hebben
5. Ingekomen post
a) Informatiebrief SMON en Landstede Welzijn, uitvoering jeugd- en jongerenwerk gemeente
Dalfsen 1-2016 (bijlage 1).
b) Mail van GroenwerkXL, Christiaan Roest, zoekt samenwerking (bijlage 2)
c) Arbopositief Zwolle, informatie nieuwe deelnemers (bijlage 3). Dit is met name iets voor de
werkgroep participatie. Anita en Inge gaan hier naar toe.
d) Rapportage Ombudscommissie Sociaal Domein Dalfsen sept. 2015 (bijlage 4). Deze
informatie gaat naar Inge. Aanvullende opmerking vanuit de werkgroep Participatie: er
komen niet veel signalen binnen. Oproep : verwijs mensen naar deze rapportage.
e) Uitnodiging bijeenkomst ArboPositief Kampen 30 september 2015; belangenorganisatie
voor werkzoekenden (reeds in uw bezit). Werkgroep participatie.
f) Koepel Wmo-raden: Dossier Wonen en Sociaal Domein in 2015 (bijlage 6). Werkgroep
Wmo.
g) Koepel Wmo-raden : in beweging versie ledenraadpleging (bijlage 7) Jonny vraagt Jaap om
een terugkoppeling, want hij is hier geweest.
h) Lange-termijn agenda gemeente Dalfsen: (bijlage 8)
i) Zwolle Arbopositief: Theo Nieuwhuizen, project 50+, ervaringen (reeds in uw bezit)
j) Ad Wevers, gemeente Dalfsen, definitie mantelzorg inspraaknotie (reeds in uw bezit)
k) Zwolle Arbopositief, uitnodiging workshop netwerken 7 oktober + achtergrondinformatie
gericht netwerken met de netwerkcarrousel (bijlage 9)
l) Inge Nooien, folder Sociaal Kern Team (bijlage 10)
m) Belangenorganisaties Overijssel: Bijeenkomst dinsdag 27 oktober, het sociale netwerk in het
zorg- en ondersteuningsplan (reeds in uw bezit) Bij belangstelling zelf op te geven.
n) Persbericht ArboPositief Zwolle WO 21 Oktober (bijlage 13)
o) Participatieraad Zwolle : Uitnodiging bijeenkomst 'advies op de regionale veranderagenda'
beschermd wonen (reeds in uw bezit) Jonny vraagt aan de gemeente dalfsen, waarom
veranderagenda niet aan de PR gemaild is. Gerda, Annemie en Boudien kunnen. Gerry
vraagt Joep om het stuk door te mailen.
p) Informatiebijeenkomst ‘Maatschappelijke invulling’ Sportpark Gerner donderdag 15 oktober
2015 om 19.30 uur (bijlage 14) Oproep om er naar toe te gaan.
q) Uitnodiging Koepel Wmo raden; Hannie van leeuwen lezing; 5 november Den Haag
(reeds in uw bezit) Ter kennisgeving.
r) Voorbereiding tussenevaluatie schuldhulpverlening. Xanter, aandachtspunten mensen die
ondersteund worden in de schuldhulpverlening. Gaat naar de werkgroep participatie.
6. Uit de Participatieraad, rapportage uit
a. Werkgroep WMO
Conceptbrief aan cliëntenraden (bijlage 12)
 De conceptbrief voor een uitnodiging aan cliëntraden is akkoord
 Eind oktober komt de groep weer bij elkaar



Maandag 26 oktober, wie gaat er naar de gemeenteraad? Jonny stuurt een mail aan de
leden.

b. Werkgroep Jeugd
Verslag is rondgestuurd.

c. Werkgroep Participatie
Er wordt een nieuwe datum geprikt. Anita stuurt nog een verslag. Datumprikker eind oktober
19:30.
7. Advies planning 2015 van gemeente Dalfsen (bijlage 8)
We zouden de stukken eerder moeten krijgen, om in het voortraject mee te kunnen kijken. Jonny
maakt een afspraak met Jan Derksen, Gerry en Xanter. Welzijnsvisie. Willeke jonker in januari
uit te nodigen in vergadering in de participatieraad.
8. PR en sociale media
a) Uitnodiging Frieda Spiekerboer: 24 november 19:30 uur a.s. in het gemeentehuis de
jaarlijkse begroetingsavond voor nieuwe inwoners in Dalfsen. Deze bijeenkomst wordt als
erg zinvol beschouwd, waar veel mensen komen en elkaar kunnen ontmoeten. De
werkgroep PR bekijkt of we daar met een stand aanwezig kunnen zijn. De volgende
vergadering neemt Jonny flyers van de Participatieraad mee. Anita en Ariane gaan vanuit
de raad hier naar toe. Jonny mailt Frieda spiekerboer dat wij komen.
b) Damito beurs in maart.
c) Er is een whatsapp groep aangemaakt. Als je leuke fotos hebt, of een aankondiging van
bezoeken, geef het door. Bijvoorbeeld een kort berichtje met foto. Boudien zet dit dan op
facebook.

9.

Rondvraag

a) Nieuwe locaties in 2016. Er wordt opgemerkt dat er weinig bijeenkomsten in Dalfsen waren in
2015. In 2016 gaan we meer in Dalfsen plannen. Voorbeelden : De Trefkoele, Hoonhorst, De
Kappers of De Potstal. In Oud Leusen De Wiekelaar, Het Witte Peerd. In Nieuw Leusen een
wijkcentrum de buurtkamer. Suggesties voor andere locaties doorgeven aan Jonny.
b) Namen in het verslag graag de functies er bij te zetten.
c) Vervanging Robert gaat naar de volgende keer
d) Jaargesprekken tussen Xanter en de leden, en 2 leden met Xanter. Xanter geeft een aantal data
door waarop hij kan. Jonny zet een datumprikker uit.
e) De oproep aan de werkgroep PR om iets interactiefs te bedenken om te doen met de bezoekers bij
Damito
f) De vraag om nieuwe naamkaartjes te maken voor iedereen met grotere letters voor de
leesbaarheid en de functies die de leden bekleden. Jonny neemt deze volgende keer mee.
g) Website gemeente Dalfsen. Onze link wordt wel genoemd, maar het woord “onafhankelijk” mist
in de tekst. Jonny benadert Christiaan Hovestad hiervoor.
10. Sluiting
De vergadering wordt om 21:22 uur gesloten.
De volgende vergaderingen in 2015: 9 november en 10 december

ACTIELIJST:
Onderwerp
Flyers Participatieraad meenemen
Uitnodigingen jaargesprek met Xanter
Bezoeken markten
Arbopositief Zwolle. Verschillende bijeenkomsten en
trainingen.
24 november 19:30 uur a.s. in het gemeentehuis de
jaarlijkse begroetingsavond voor nieuwe inwoners in
Dalfsen.

Uitvoerder(s)
Jonny
Jonny
Jonny maakt een draaiboek
Werkgroep participatie.
Anita en Inge
Werkgroep PR, Anita,

Datum
gereed
november
november

November

Ariane, Jonny

Tekst Participatieraad op website gemeente. Er mist
het woord “onafhankelijk”. Jonny benadert Christiaan
Hovestad hiervoor.

Jonny

November

Nieuwe naambordjes alle leden

Jonny

November

Werkgroep jeugd

September

Opsturen agenda Participatieraad naar Dalfser
Courant

Jonny

Maandelijks

Opzet vergaderingen 2016 t/m juni

Jonny

November

Annewil
Annewil

April
Februari/maart

Maandelijkse column

Barbara Lammertink uitnodigen 2e keer
Afspraak plannen werkgroep wmo en clientenraad de
Hulskampen

