Verslag 10 april 2017 Participatieraad Dalfsen bij ASC’62 Dalfsen
1. Opening
Xanter opent de vergadering en heet allen welkom. We zijn te gast bij ASC’62. Dit is de eerste
gecombineerde vergadering van een werkbezoek en een vergadering om signalen te horen uit
de samenleving. We horen graag zorgpunten en signalen waarover we de gemeente omtrent
het sociaal domein kunnen adviseren.
2. In gesprek met bestuursleden van ASC’62 Dalfsen
 Er zijn diverse teams voor kinderen en jongeren als voor dames en heren. ASC’62 werkt
met een groep van ongeveer 350 vrijwilligers om dit alles mogelijk te maken. Men wil dit
aantal graag uitbreiden. Er zijn veel uiteenlopende taken: van schoonmaken tot
bardiensten draaien. Er is altijd wel iets dat past. Men hoeft niet eenzaam thuis te
zitten.
Signaal: Het is lastig om vrijwilligers te bereiken. Graag zou het ASC’62 in contact komen
met mensen die thuis zitten en zich willen inzetten. Hoe weten toekomstige vrijwilligers
welke mogelijkheden ASC’62 hen te bieden heeft. Graag wil men weten welke
mogelijkheden de gemeente of het welzijnswerk heeft om mensen die thuis zitten te
bereiken en te koppelen aan het ASC’62.
 Er is een jeugdsportfonds subsidie voor kinderen van arme gezinnen. Het is lastig om in
kaart te brengen welke kinderen in arme gezinnen leven. Het taboe is groot en men
haalt eerder de kinderen van de sportclub dan aan te geven dat men in armoede leeft.
Daarnaast is privacy een lastig punt. Wat kan de gemeente betekenen voor het ASC’62
zodat kinderen niet van de voetbal worden gehaald vanwege armoede?
 Er zijn asielzoekers boven de 18 jaar die graag voetballen maar waar geen subsidie voor
is. Het zou goed zijn dat de gemeente daarvoor een regeling treft.
V: Hoeveel jeugd speelt er bij jullie?
A: Er zijn ongeveer 400 jeugdleden.
V: Is er sprake van jeugd met moeilijkheden/ lastig gedrag, waardoor vrijwilligers afhaken?
A: Nee gelukkig komt dit op dit moment niet voor maar wanneer er kinderen met ‘een rugzakje’
komen spelen is het belangrijk dat er voldoende begeleiding aanwezig is.
V: Zetten jullie ook mensen met een beperking in?
A: We maken gebruik van Leerwerkcentrum om schoon te maken en andere activiteiten te
doen. Daarnaast wordt er gesnoeid en onderhoud aan het park gedaan via Dalfsen werkt.
V: Vraagt de gemeente te veel van jullie?
A: Er is een gezonde mix. De gemeente wil dat het een openbaar sportpark is. Omdat het een
openbaar sportpark is kunnen we er geen hek voor zetten. Dat was de enige voorwaarde die de
gemeente gesteld heeft. Hierdoor is er regelmatig vernieling.
Signaal: Er is geen plek voor jongeren en daarom zoeken ze locaties op waar we niet blij mee
zijn. Ze vernielen regelmatig dingen bij het sportpark. Het zou goed zijn wanneer er een
jongeren ontmoetingsplek komt. Toch zal dit niet altijd een oplossing zijn. Bij een JOP is er
toezicht en soms willen jongeren een plek zonder toezicht en is dit openbare sportpark een
prachtige plek.
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V: Hoeveel kinderen of jongeren maken gebruik van de jeugdsportsubsidie?
A: 12.
V: Is er nog een overlooptraject wanneer jongeren 18 jaar worden?
A: We sturen deze jongeren niet weg. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat de voetbal
hiervoor moet opdraaien.
V: Hebben jullie ook vrijwilligers die behoren tot de doelgroep asielzoekers?
A: Nee. Er is wel sprake geweest maar dat liep niet goed. Er was onvoldoende begeleiding.
Mensen weten de weg niet. Nederland zit best ingewikkeld in elkaar. Het is belangrijk dat men
echt integreert.
V: Hebben jullie ook G-Voetbal (voor mensen met een beperking)
A: Kinderen / volwassenen met een beperking worden opgenomen in de “gewone” groep.
V: Hoeveel leden verlaten de club per jaar? En waarom verlaten zij de groep?
A: Door studie en werk verlaten 10 tot 15% de club. Maar het ledenaantal groeit of blijft stabiel
de laatste jaren.
V: wat merken jullie van het alcoholbeleid?
A: Het alcoholbeleid is goed zichtbaar: Tot 18 jaar mogen de jongeren geen alcohol drinken en
dan gaan ze naar de keet. Er is een strikt beleid achter de bar. Men constateerd dat de jeugd
onder de 18 jaar hierdoor vaker direct na de wedstrijd naar huis gaat. Ze hebben dan geen of
minder binding met de club. Dat is een bijkomend effect. Het sportieve groepsgebeuren is wel
aanwezig maar de sociale binding met een biertje is weg. Het effect op lange termijn is nog niet
bekend.
V: Wat zijn de belangrijkste punten die jullie willen meegeven:
A: jongeren uit arme gezinnen die 18 jaar worden, vrijwilligers die zich kunnen inzetten,
asielzoekers die onvoldoende geld hebben om te sporten maar waar voetbal een uitgelezen
kans is om te integreren en een jongeren ontmoetingsplek zodat het sportpark minder wordt
vernield.
Xanter bedankt het bestuur voor het gesprek. De leden van de Participatieraad zijn van mening
dat dit erg waardevol is en we besluiten om een dergelijke vergadering op locatie vaker te
organiseren.

3. Mededelingen en vaststellen agenda
 Henk Schipper heeft ingesproken in de raadsvergadering over Thuis in Dalfsen
(statushouders.). De inspraaknotitie is als bijlage toegevoegd.
 In juni vergaderen we in Lemelerveld: We gaan dan in gesprek met Gerrit Hogeboom.
 Hoe houden we de signalen vast die tijdens deze werkbezoeken aan de orde komen? De
werkgroepen pakken dit op. Zij besluiten of zij het meenemen in een (ongevraagd)
advies. Anne-Wil zet de signalen ook onderaan het verslag zodat dit overzichtelijk is.
 Opvallend: ASC’62 geeft geen signalen af voor jeugdigen met (extra) problematiek.
 Xanter leest een krantenstukje uit Dalfser Courant over drugsgebruik onder jongeren.
De werkgroep jeugd bespreekt dit onderwerp in de werkgroep.
 De nieuwe naam (Adviesraad Sociaal Domein Dalfsen) is ambtelijk akkoord. Nathalie
Verbeeck (onze contactpersoon) verwacht geen problemen. Waarschijnlijk kan de
nieuwe naam voor de zomervakantie in werking treden.
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Verordening: Anne-Wil deelt de verordening Participatieraad Dalfsen uit. Officieel moet
iedereen uit zijn functie ontheven worden. Dit is een lastig punt. Nathalie wil de
verordening en het competentieprofiel voor de zomer proberen rond te krijgen. De
gemeenteraad beslist over de verordening.
Anne-wil stuurt per email de verordening. Iedereen die dit wil mag voor 24 april
reageren. Anne-Wil stuurt de reacties door naar Xanter.
Er zijn sollicitatiegesprekken gevoerd met twee inwoners uit Dalfsen die in het
doelgroepenbestand zijn opgenomen. Als de leden akkoord zijn komt één van beide
stage lopen bij de Participatieraad. Het zou mooi zijn wanneer deze persoon hieraan een
baan overhoudt. Xanter en Gerry hebben gekeken welke van de twee personen het
meest geholpen zou zijn met deze stage. Alle leden van de Participatieraad zijn het er
mee eens dat Ghassan voor een taalstage komt bij de Participatieraad. Hij moet zich
echter wel vrij kunnen maken overdag en ’s avonds zo geven de leden aan.
Nieuw reglement: Er komt een nieuw reglement voor de Participatieraad. Er is een
datum gepland voor een overleg hierover. Boudien, Xanter en Gerry denken hierover
na. Dit onderwerp komt de volgende keer terug op de agenda.

4. Inspreken toehoorders
Er maakt niemand gebruik van het inspraakrecht.
5. Vaststellen verslag vorige vergaderingen
Xanter neemt de actielijst door.
 Anne-Wil vervangt ‘vervolg 3 oktober’ door ‘buurtinitiatieven.’ Inge komt met een
werkplan.
 Inspiratiebijeenkomst najaar: Anne-Wil doet een datumprikker uit naar Janny, Margot
en Xanter zodat zij de inspiratiebijeenkomst kunnen voorbereiden.
 Alle werkgroepen maken een werkplan en sturen deze naar Anne-Wil. Anne-Wil stuurt
het naar Xanter die een overkoepelend werkplan maakt. Deze bespreken we in de
vergadering van 15 mei.
 Xanter vraagt een verslag op van het overleg van de gemeente over
organisatieontwikkeling.
 De verslagen worden vastgesteld.
6. Advisering overstijgende thema’s
Alle werkgroepen maken een werkplan naar aanleiding van de planning en agenda van de
gemeente.
7. Presentatie ervaringsdeskundigheid
Sandra geeft een presentatie over ervaringsdeskundigheid. De presentatie is bijgevoegd bij dit verslag.
In de evaluatie die HHM heeft gehouden betreffende de Participatieraad staat dat de Participatieraad
gebruik moet maken van kennis en ervaring van ervaringsdeskundigen.
 Wat is ervaringsdeskundigheid?
Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te
maken voor herstel. De kennis die door reflectie op de eigen ervaringen en ervaringen van deelgenoten
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is vergaard, aangevuld met kennis uit andere bronnen, wordt op een professionele manier ingezet ten
behoeve van anderen.
 De ervaringsdeskundige heeft het vermogen ontwikkeld om:
De eigen ervaringen en het te boven komen ervan (herstel) in te zetten om anderen te ondersteunen bij
het vinden of maken van ruimte voor hun persoonlijk herstelproces.
De inbreng van de persoonlijke dimensies van herstel onderscheidt een ervaringsdeskundige van een
reguliere hulpverlener. De eigen ervaringen worden ingezet.
Het ontstaan van ervaringsdeskundigheid begint met reflecteren op eigen ervaringen met ontwrichting
en herstel. De ervaringskennis wordt breder door uitwisseling van ervaringen met lotgenoten,
raadplegen van literatuur en verdere analyse/reflectie.
De volgende stap is die naar ervaringsdeskundigheid. Deze komt tot stand door het aanleren van
vaardigheden om de ervaringskennis professioneel te gaan inzetten.

V: Wanneer is in Nederland een opleiding voor gekomen en waarom zijn we daarmee
begonnen?
A: Het is begonnen bij de herstelbeweging in de jaren 80. Maar toen was er geen animo voor.
Het is belangrijk dat ervaringsdeskundigen worden ingezet. Zij hebben een andere invalshoek en
kunnen soms meer met cliënten bereiken. De samenwerking tussen professionals en
ervaringsdeskundigen kan van grote meerwaarde zijn. Sandra heeft de LEON opleiding gevolgd.
Deze bestaat nog niet heel lang maar is steeds meer in opkomst.
V: Waar zet jij je kennis als ervaringsdeskundige in?
A: Sandra werkt als ervaringsdeskundige bij de RIBW. Ze heeft eerst een opleiding gevolgd. Sinds
2017 is ervaringsdeskundige een officieel beroep.
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V: In de evaluatie van HHM staat dat het belangrijk is om als Participatieraad
ervaringsdeskundigen in de raad te hebben. Wordt daar dan iedereen met een
ervaringsdeskundigenopleiding mee bedoelt?
A: Vaak is er verwarring rondom het begrip ervaringsdeskundigheid. Soms wordt er
ervaringskennis mee bedoelt.
V: Hoe zet de RIBW jou in de praktijk in?
A: We geven informatie over herstel, zowel individueel als aan groepen. We hebben individuele
gesprekken met cliënten. We leiden herstelgroepen. We denken mee in een casus. We sluiten
aan bij teamvergaderingen, zorg inhoudelijke overleggen en bij verschillende werkgroepen of
gesprekken. (bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken voor nieuwe medewerkers maar ook de
cliëntenraden, partnerberaad, enz)
V: Wat zou je ons mee willen geven, heb je nog tips?
A: De Participatieraad denkt goed na over de burger. Men wil graag burgers betrekken dat is
heel goed want het is belangrijk om met burgers te spreken niet over burgers.

8. Inhoud scholingsdag 7 oktober 2017
Iedere werkgroep bespreekt wie vanuit de werkgroep meedenkt over de scholingsdag. Dit komt
de volgende vergadering op de agenda. Punten die we in elk geval aan bod willen laten komen
zijn: wie is onze achterban en welke handvatten zijn er om daar goed mee in gesprek te gaan.
Margot en Janny en Xanter geven een aanzet. De werkgroep Participatie komt nog met een
naam.
9. Preview website:
Iedereen kan na de vergadering een preview van de website bekijken. De techniek is klaar.
Anne-Wil pakt het redactionele deel op. Anne-wil vraagt aan de leden (die dit nog niet gedaan
hebben of waarvan het veroudert is) een stukje over zichzelf aan te leveren voor de nieuwe
website.
10. Ingekomen post
De ingekomen post wordt ter kennisgeving aangenomen.
11. Uit de werkgroepen:
a) Werkgroep Jeugd:
 De werkgroep is onderbezet hierdoor is er weinig ruimte om op diverse dingen in te
zetten.
 De werkgroep heeft overleg gehad en Willeke Jonker was aanwezig om zaken toe te
lichten en antwoord te geven op vragen.
 Tijdens het voorzittersoverleg van 5 april is de inkoop specialistische jeugdhulp
besproken. Het is de bedoeling dat instellingen vanaf 1 januari 2018 via deze nieuwe
systematiek gaan werken. Momenteel zijn er drie financieringsstomen. Voor de ‘gewone
jeugdzorg, de jeugdzorg aan kinderen met een verstandelijke beperking en de jeugdzorg
aan kinderen met een psychische beperking. Gemeenten willen naar één systematiek. Er
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wordt gewerkt met een raamovereenkomst. In een raamovereenkomst spreekt men
met de aanbieder af welke zorg hij kan leveren. Er wordt geen hoeveelheid zorg
ingekocht. Nu werken veel aanbieders met budgetplatfonds of wachtlijsten. In een
raamovereenkomst stelt men vast dat er zorg geleverd wordt en welke zorg geleverd
kan worden. Niet de hoeveelheid zorg die geleverd kan worden. De adviesraden
schrijven op 20 april gezamenlijk een advies.
b) Werkgroep Wmo:
 De werkgroep Wmo heeft meegedacht over het cliënt-ervaringsonderzoek. Het zag er
goed uit. Wel mag volgend jaar de tekst iets eenvoudiger (meer Jip en Janneke taal).
 De werkgroep denkt mee over de eigen bijdrage. De uitkomsten hierover volgen nog.
 De Werkgroep werkt aan klankbordgroepen.
 De werkgroep denkt mee in het onderzoek over preventief gezondheidsbeleid onder
leiding van Marieke Peet.
 De werkgroep is betrokken de bijeenkomsten over het regionaal vervoer.
 De werkgroep is betrokken geweest bij de inkooptafel Wmo dagbesteding. Hoewel de
leden geen uitnodiging hebben gehad en in eerste instantie op een verkeerde locatie
waren, was men erg tevreden over de inkoop. De werkgroep vind het belangrijk dat de
aanbesteding ook vanuit cliëntperspectief wordt gedaan. De volgende inkooptafel gaat
over Wmo vervoer.
c) Werkgroep Participatie:
 Henk Schipper heeft ingesproken tijdens de raadsvergadering over de nota ‘Thuis in
Dalfsen.’ Henk en de werkgroep Participatie ontvangen de complimenten voor hun
grondige advies en inzet om de startnotitie “Thuis in Dalfsen’ een andere kleur en
richting te geven.
 Anneke Dollen is bij de werkgroep geweest om de evaluatie over ‘Dalfsen werkt’ te
bespreken. Er is afgesproken dat de werkgroep aan de voorkant betrokken wordt bij een
plan van aanpak.
 Armoede en kind: Dit onderwerp komt de volgende keer terug op de agenda.
12. Sluiting
Xanter sluit de vergadering om 21.50.

6

Onderwerp

Datum
gereed
Tijdens werkbezoeken een foto maken voor sociale media
Allen
n.v.t.
Vervolg buurtinitiatieven
Inge maakt een werkplan
mei
Verslag gesprek leden
Xanter
mei
Overleg SKT
Werkgroep Wmo
Mei
bijeenkomst najaar voorbereiden inspiratiesessie met burgers Janny, Margot en Xanter. De
mei
werkgroep Participatie
bespreekt in haar werkgroep of
er iemand kan helpen bij de
voorbereiding

Veranderingen Wmo vervoer

Uitvoerder(s)

Anne-Wil doet een
datumplanner uit.
Werkgroep Wmo

Werkplan 2017 maken
Website invullen met tekst
Column schrijven

Mei
2017
april
mei
Mei

Werkgroepen
Anne-Wil
Werkgroep Jeugd in mei niet
meer dan 300 woorden!
Reglement ontwikkelen deelnemers klankbordgroepen
Xanter, Boudien en Gerry
mei
Andere vergaderlocaties regelen dichter bij de mensen en hen Allen in samenwerking met
April
ook aan het woord laten
Anne-Wil
Oppakken signalen die besproken worden
Alle werkgroepen
Mei
Verslag organisatieontwikkelingen gemeente Dalfsen opvragen Xanter
april
en rondsturen
Bespreken brief van mevr van de Kamp en reageren daarop
Werkroep Wmo
April
Reageren op verordening Particiaptieraad Dalfsen
Allen
Voor 30
april
Alle werkgroepen maken een werkplan naar aanleiding van de
Allen
Mei
planning en agenda van de gemeente en sturen deze naar
Anne-Wil. Anne-Wil stuurt het naar Xanter. Xanter maakt er
een overkoepelend werkplan van. Deze bespreken we in de
vergadering van 15 mei.
krantenstukje uit Dalfser Courant bespreken over drugsgebruik
onder jongeren.
Iedere werkgroep bespreekt wie vanuit de werkgroep
meedenkt over de scholingsdag.
Samenwerking werkgroepen mantelzorg en Participatieraad
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Werkgroep jeugd
Alle werkgroepen

Mei

Werkgroep Wmo

April

Signalen gesprek met bestuur voetbalvereniging ASC’62 uit Dalfsen van 10 april 2017 :
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Het is lastig om vrijwilligers te bereiken. Graag zou het ASC’62 in contact komen met
mensen die thuis zitten en zich willen inzetten. Hoe weten toekomstige vrijwilligers
welke mogelijkheden ASC’62 hen te bieden heeft. Graag wil men weten welke
mogelijkheden de gemeente of het welzijnswerk heeft om mensen die thuis zitten te
bereiken en te koppelen aan het ASC’62.
Er is een jeugdsportfonds subsidie voor kinderen van arme gezinnen. Het is lastig om in
kaart te brengen welke kinderen in arme gezinnen leven. Het taboe is groot en men
haalt eerder de kinderen van de sportclub dan aan te geven dat men in armoede leeft.
Daarnaast is privacy een lastig punt. Wat kan de gemeente betekenen voor het ASC’62
zodat kinderen niet van de voetbal worden gehaald vanwege armoede?
Er zijn asielzoekers boven de 18 jaar die graag voetballen maar waar geen subsidie voor
is. Het zou goed zijn dat de gemeente daarvoor een regeling treft.
Er is geen plek voor jongeren en daarom zoeken ze locaties op waar we niet blij mee
zijn. Ze vernielen regelmatig dingen bij het sportpark. Het zou goed zijn wanneer er een
jongeren ontmoetingsplek komt. Toch zal dit niet altijd een oplossing zijn. Bij een JOP is
er toezicht en soms willen jongeren een plek zonder toezicht en is dit openbare
sportpark een prachtige plek.

