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De eerste maand van 2013 is al weer voorbij. Via deze Nieuwsbrief wenst
het Vakcollege u allen nog een gelukkig, gezond en inspirerend 2013 .
In het nieuwe jaar zal het Vakcollege de belangen van Senioren blijven
behartigen en de energie en kennis gebruiken om onderwerpen die door u
worden ingebracht nader te toetsen en deze vervolgens in samenwerking
met o.a. woningcorporaties, zorginstellingen uit te voeren en/of voor te
leggen aan de gemeente of instanties die hier verantwoordelijk voor zijn.

In deze Nieuwsbrief geven enkele leden van het Vakcollege aan waar zij zich de
afgelopen periode voor hebben ingezet.

De afgevaardigden van de SARW in de WMO adviesraad
In het kader van de op handen

bezocht om zicht te krijgen op wat zij

zijnde veranderingen rondom de AWBZ

verwachten aan veranderingen in de ko-

en de Wmo-wetgeving, zijn er

mende jaren.

enkele instellingen

Daartoe zijn bezocht: Zorgleveranciers en Innovators op het gebied van Wonen
en Techniek.
Belangrijke speerpunten uit het bezoek aan de Zorgverleners en Innovators:
•

95 % van de verstrekte zorg bestaat uit huishoudelijke werkzaamheden en die zullen
efficiënter moeten worden uitgevoerd. De sociale kant rond deze werkzaamheden zal
nog verder in het

gedrang komen en in omvang worden teruggedrongen. Dit kan

leiden tot vereenzaming, ondervoeding en onzichtbaarheid van situaties die aandacht
vragen en dus meer hulp wenselijk maken.
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•

Getracht zal worden om per dorpskern een team met een vaste samenstelling
van zorgverleners in te stellen met een zeer goede bereikbaarheid, waardoor de
hulp-/zorgverlening kan worden verbeterd.

•

De opleiding voor de mantelverzorgers zal op een beter niveau worden gebracht
aangezien het beroep op deze vrijwilligers sterk zal gaan toenemen in het kader
van De Kanteling!

•

In het kader van de innovatieve mogelijkheden op het vlak van de zorgverlening,
worden er met enige regelmaat themabijeenkomsten verzorgd door Yes i.s.m.
de T.U Delft op het gebied van Wonen en Techniek. Hierbij ligt het accent op
de veroudering van de samenleving en de innovaties die de zorg verbeteren en
de benodigde menskracht terugdringen.

Voorbeelden hiervan zijn:
Automatisering

van

de

maken van apparatuur in het vlak van

medicijn-

de hulp c.q. zorgverlening.

verstrekking, waardoor de foutenkans
en de nodige menskracht aanzienlijk

Het voorgaande geeft in ieder geval

wordt gereduceerd. Inschakeling van
geautomatiseerde
middelen

voor

vrijwilligers,
professionals

aan dat rondom de zorgverlening veel

ondersteuningsde

opleiding

mantelzorgers
die

gebruik

in beweging is gebracht om de zorg op

van

een

en

moderner

niveau

te

brengen,

waardoor op efficiëntere wijze de zorg

moeten

wordt uitgevoerd.

Aart Boerma ( abgr@kabelfoon.nl )

Het Wmo beleidsplan
In het nieuwe Wmo-

beleidsplan advies uitgebracht. Onder

beleidsplan

2012-

andere over de woningaanpassingen

2016 van de gemeente Westland werd

welke soms nodig zijn om zelfstandig

heel duidelijk

te kunnen blijven wonen. De gemeente

worden.

dat er bezuinigd moet

Minder

geld

van

de

gaat daarop ook bezuinigen en wil

Rijksoverheid en een toename van

mensen

aanvragen betekenen een zorgvuldige

aanbieden welke beter afgestemd is op

afweging van de uitgaven.

de diverse handicaps.

De Wmo-

adviesraad (waarin 2 leden van de
SARW
over

vertegenwoordigd
verschillende

zijn)

punten

in

een

passende

woning

Ons advies is zo mogelijk mensen in

heeft

ieder

het
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geval

in

hun

eigen

sociale

omgeving te laten blijven wonen. Het

Wat

wordt moeilijk als men vanuit zijn/haar

aanpassingen in huis zijn nodig om het

vertrouwde

moet

huishouden beter te laten verlopen en

vertrekken naar een andere woonkern

welke voorzieningen worden vergoed

in gemeente Westland.

vanuit de Wmo. In uiterste noodzaak

woonomgeving

en

welke

vertellen. Bent u ‘Mantelzorger’ en

cliënt. Wat kunnen buren bijdragen,
mantelzorger

optie,

Het “Stiploket” kan u hier alles over

wordt naar de sociale omgeving van de

de

beste

naar een meer geschikte woning.

beleidsplan opgenomen dat er gekeken

is

de

zal het toch beter zijn om te verhuizen

Als gevolg van ons advies is nu in het

wie

is

heeft u ondersteuning nodig dan kunt

wat

u

betekenen vrienden, familie e.d. voor

zich

wenden

tot

het

steunpunt

‘Mantelzorg”.

het zelfstandig blijven wonen. Gekeken

De Wmo-adviesraad zal het beleid van

wordt naar de belangen van de cliënt

de gemeente kritisch blijven volgen !

Conferentie “Over mij maar niet zonder mij”.
Uit de onlangs gehouden conferentie “Zorg en Verzilvering van de Samenleving”.
waar onder-getekende bij aanwezig was, werd vooral duidelijk wat ons in de zorg te
wachten staat. Het aantal senioren neemt nog steeds toe en worden ook ouder met
daarmee de stijgende zorgkosten. Een betere samenwerking en afspraken tussen arts
en patiënt over medische behandeling kan niet alleen bijdragen aan een betere
artspatiënt

relatie

maar

de

weloverwogen

keuzes

dragen

eveneens

bij

aan

vermindering van kosten.

In de toekomst zullen we nog meer van elkaar afhankelijk worden. in veel gevallen
kan de medemens een steentje bijdragen aan elkaars welbevinden. De overheid trekt
zich steeds meer terug en men zal zelf meer en meer de regie over zijn eigen leven
moeten voeren. Technologie wordt ingezet om zolang mogelijk thuis te kunnen blijven
wonen. Maar "omzien" naar elkaar blijft belangrijk!

Rieneke Bruin (acbruin@caiway.nl )
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“Vernieuwing in wonen zorg en welzijn”
De

maatregelen

van

de

nieuwe

gaan

gepaard

met

omvangrijke

regering hebben tot gevolg, dat er veel

kortingen op de bestaande budgetten,

verantwoordelijkheden

de

ge-

25% op de begeleiding en persoonlijke

overgedragen.

Het

verzorging, 75% op de huishoudelijke

betreft de eerder uitgestelde decentra-

hulp. Met betrekking tot dagbesteding

lisaties op het gebied van werk en

is niet aangegeven of er een budget

inkomen,

voor deze functie wordt overgeheveld

meente

worden

de

naar

jeugdzorg

en

de

AWBZ/Wmo.

naar de gemeente.
De

consequenties

van

deze

In de decentralisatie van de AWBZ

maatregelen zijn verstrekkend. Voor

naar

de

de

Wmo

worden de

functies

doelgroep,

die

voorheen

in

begeleiding, dagbesteding en persoon-

aanmerking zou komen voor opname

lijke verzorging uit de AWBZ geschrapt

in een verblijfsvoorziening zal in de

en onder de compensatieplicht van de

thuissituatie

Wmo

tot

worden gezocht voor de toegenomen

dagbesteding is niet duidelijk op welke

zorgbehoefte. De inzet van hulp in de

wijze dit gaat gebeuren. De aanspraak

huishouding

op

worden gegarandeerd. Voor cliënten,

gebracht.

dagbesteding

Met

betrekking

AWBZ

vervalt

in

2014.

oplossing

kan daarbij

moeten

niet

meer

die dagbesteding nodig hebben zullen
andere

Met

een

de

voorgenomen

maatregel

oplossingen

moeten

worden

gezocht. Het decentraliseren van de

scheiden van wonen en zorg wordt

functies begeleiding

door middel van extramuralisering van

verzorging wordt zeker niet één op één

een aantal zorg-zwaartepakketten in

door het rijk gecompenseerd.

2013

De

een

begin

gemaakt.

Het

impact

die

en persoonlijke

deze

veranderingen

betekent, dat aan een aantal doel-

zullen hebben zal groot zijn.

groepen tussen 2013 en 2016 geen

In de eerste plaats geldt dit voor onze

indicaties (ZZP 1 t/m 4) meer wordt

burgers

afgegeven voor de opname in een

maatregelen worden geraakt, waarvan

verblijfsinstelling,

meer

als

verzorgings-

verpleeghuis.
Tenslotte

vervalt

die

door

(eigen

de

nieuwe

verantwoordelijkheid)

gevraagd zal worden dan voorheen en
de

huishoudelijke

de

wijze

van

de

tweede

zal

hulp als Wmo voorziening voor nieuwe

veranderen.

cliënten vanaf 2014 en voor bestaande

kunnen de budgettaire gevolgen nog

cliënten vanaf 2015. De maatregelen

niet voldoende worden ingeschat.
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In

ondersteuning

plaats

Een aantal partners (waaronder Zorgverzekeraar DSW en het Expertisecentrum voor
jeugd, samenleving en ontwikkeling (JSO) in Wonen Zorg en Welzijn in Westland
hebben rond een aantal thema’s gezamenlijk gezocht naar creatieve oplossingen om
een antwoord te kunnen geven op ontwikkelingen die zich in wonen, zorg en welzijn
voordoen.
JSO heeft in Westland onderzoek gedaan naar de consequenties van het scheiden van
wonen en zorg, dat door de rijksoverheid per 1 januari 2013 is ingevoerd. Het
onderzoek wijst uit, dat in de komende periode meer mensen langer zelfstandig
blijven wonen. Dit vraagt om een andere inzet van extramurale zorg en ondersteuning
en maatregelen in de bouw van woningen.

Het rapport van JSO kan bij het secretariaat van SARW worden opgevraagd.
Piet van der Schalk (pvds@caiw.nl)

Mobiliteit
Openbaar Vervoer
Niet ontkomen zal kunnen worden aan bezuinigingen
in Haaglanden. Een voorstel dat wel bezuinigt, maar
zo

min

mogelijk

ten

koste

gaat

van

het

voorzieningenniveau is om in de daluren de frequentie iets te verlagen. Tevens zal in
2013 een PR actie worden opgestart om ook mensen met een rollator er op
opmerkzaam te maken dat het OV op veel plaatsen goed bereikbaar is voor hen.
Rolbus Westland en Plusbus
Valt onder management van Vitis Welzijn. Is een groot succes, maar raakt aan de
grenzen van wat mogelijk is, vooral wat betreft de planning. Er zijn nu zo’n 140
vrijwilligers bij betrokken.
Regio Taxi
Wordt na een moeilijk begin nu naar genoegen uitgevoerd door de betrokken
ondernemer. In Haaglanden is de SARW nu betrokken bij het consumentenplatform.
Openbare toiletten
Het onderzoek naar de noodzaak van

Openbare Toiletten in de dorpskernen van

Westland is onlangs samen met het Gehandicapten Platform Westland, gestart. Voor
dit onderzoek werd de hulp van alle aangesloten bonden gevraagd. De uitslag zal nog
even op zich laten wachten en zal gepubliceerd worden zodra deze bekend is.

Jaap Keijzer (keijzerj@caiw.nl)
5

Wonen
Afgelopen jaar vonden gesprekken plaats met de gemeente en Woningbouwcorporaties over visie en beleid. Deze gesprekken werden als zinvol ervaren. Men leert
elkaar persoonlijk kennen, weet bij wie je terecht kan als dat nodig is. Besproken
werden veelal de laatste periode de knelpunten in de woningbouw. Deze problemen
doen zich in bijna aller kernen voor. Probleempunten die vooral om aandacht vragen
zijn o.a. de huren van ouderenwoningen en de daarbij behorende inkomenseisen. De
voorgenomen maatregel van de regering om huurwoningen te verkopen aan de
huurder werd bestempeld als waanzin omdat goedkope huurwoningen, met name
voor veel ouderen onmisbaar zijn. Nieuwbouw is is gewoonweg onbetaalbaar
geworden voor een groot deel van deze bevolkingsgroep.

Nieuwe cliëntenraad Sociale Zaken Westland per 1 januari 2013
Met ingang van 1 januari 2013 is er een nieuwe cliëntenraad Sociale Zaken Westland.
De raad is voortgekomen uit het platform WWB en de cliëntenraad WSW. De raad
bestaat uit cliënten WWB, werknemers of familie van werknemers van Patijnenburg en
vertegenwoordigers van 5 organisaties. Deze organisaties zijn: Regionale Federatie
van Oudervereningen Delft-Westland-Oostland, MEE, Gehandicapten-platform
Westland, SeniorenAdviesRaad Westland en Diaconaal Platform Westland. In totaal
zijn er in de cliëntenraad Sociale Zaken Westland 10 leden (*) en een onafhankelijk
voorzitter. Voor nadere informatie is Koos te bereiken via email: van.vree@tiscali.nl
Ook kunt u tevoor nadere informatie terecht op de site WWW.Clientenraadwestland.nl

Zomerschool
Een pilotproject werd gestart in samenwerking met de Volksuniversiteit in
's

Gravenzande.

Cursussen

Spaans,

Geschiedenis

en

Schilderen

werden

georganiseerd. De aanleiding om dit project te starten was om senioren die juist in de
zomerperiode eenzaam en alleen zijn, iets extra's te bieden aangezien veel activiteiten
in de zomermaanden stoppen.
De deelnemers, een kleine 30 in totaal, waren echter veelal actieve 50-en 60 plussers,
dus geen mensen van de ouderenbonden waarvoor het eigenlijk bedoeld was. De VU
ziet af van voortzetting van dit project om organisatorische redenen.
Het bestuur van SARW gaat in gesprek met Vitis om te bekijken wat de mogelijkheden
zijn die zij onze senioren kan bieden in de zomerperiode.
Voor nadere informatie kunt u altijd kontakt opnemen met de leden van het
Vakcollege.
6

