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Platform Gehandicapten inzake woonadviezen
Theo Verhoeven

Zorg, VRZ. Wmo Adviesraad, onderzoeker thema’s

Koos Oostdijk

Mobiliteit, Lid werkgroep Doelgroepen vervoer
Westland en Metropoolregio

Koos van Vree

Cliëntenraad Soc. Zaken Westland

Jan de Boer

Sedert 1 mei

Aart Boerma

Zorg – Lid Wmo adviesraad

Rieneke Bruin-Toet

Zorg – Lid Wmo adviesraad

Diane Rang-Schalke

Welzijn
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“Deskundigen/specialisten ”, voor de onderwerpen wonen, zorg en welzijn, genoemd
het VAKcollege, hebben in 2015 opnieuw veel ondernomen in het belang van de
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senioren van de gezamenlijke ouderenbonden maar ook voor senioren in het algemeen.
Via het VAKcollege blijft de Sarw maatschappelijk betrokken bij de gemeente Westland.
Leden van het VAKcollege hebben o.a. zitting in de WMO-adviesraad, Cliëntenraad
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Sociale zaken. Overige kontakten worden onderhouden met de woningcorporaties,
zorginstellingen, platform gehandicapten en Vitis Welzijn.
Het VAKcollege heeft het afgelopen jaar heel veel werk verzet. Naast de maandelijkse
vergaderingen waren een groot aantal VAKcollege leden aanwezig op de bijeenkomsten
van de SARW. Zij informeerde leden van de SARW over de landelijke veranderingen in de
zorg. Het scheiden van wonen en zorg. Zij hebben zich over die veranderingen op veel
terreinen laten voorlichten zoals ook de vele mogelijkheden op het gebied van de Ehealth.
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Nederland heeft gekozen voor een keerpunt, “het anders organiseren”, het anders denken.
Maar hoe doe je dat? Daarvoor bezocht het VAKcollege diverse bijeenkomsten o.a.
Cliëntondersteuning, de start van de Vrijwilligers Academie, huisvesting doelgroepen,
aangepast vervoer.
Het VAKcollege organiseerde eveneens een Symposium op 24 mei met als thema “Senioren
in Veilige handen”.
De leden van de Wmo-adviesraad en de Cliëntenraad Sociale Zaken hebben het afgelopen
jaar gezocht naar een andere vorm van adviesraad. Een zelfstandige raad, los van de
gemeente, beter passend in de nu komende tijd. Met ingang van 2016 beëindigden onze
afgevaardigden in de Wmo-adviesraad en Cliëntenraad Sociale Zaken daarmee hun taak. Zijn
zij niet meer de afgevaardigden.
De toekomst, de SARW in 2020. Dit onderwerp heeft in het VAKcollege veel aandacht
gevraagd. Het functioneren van de SARW in de huidige vorm roept al langere tijd vragen op.
Nederland heeft gekozen voor een keerpunt “het anders organiseren”. Ook de SARW zal
zich anders moeten organiseren. Met het vormen van commissies is een kleine stap gezet.
Leden van het VAKcollege waren namens de SARW aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente. In het afgelopen jaar 2015 hebben leden van het VAKcollege met diverse
politieke partijen gespreken gevoerd over het beleid van de gemeente.
Als voorzitter van de SARW heb ik journalist Vic Steenbergen bedankt voor de vele jaren
waarin hij zorgde voor positief kritische artikelen van de SARW, door zijn toedoen werden
deze in het Hele Westland geplaats. Namens de SARW was ondergetekende bij het afscheid
van de voorzitter van Wmo-adviesraad. Theo Verhoeven is door het college van
Burgemeester en Wethouders tot voorzitter van de nieuwe Sociale Raad, benoemd.
Verder werden nog felicitaties overgebracht aan jubilerende KBO afdelingen.
Met Vitis Welzijn zijn gesprekken gevoerd over de VOA’s, het functioneren van SARW in
relatie met Vitis Welzijn. Zijn er Zomeractiviteiten en de bijeenkomst met het Diaconaal
Platform georganiseerd.
Met wethouder, Marga de Goeij, is onder meer overleg geweest over de inzet van de
VOA’s.
Op uitnodiging van KBO DWO (Delft Westland Oostland) is door ondergetekende een
presentatie gehouden wie en wat de SARW nu precies betekent voor de ouderenbonden.
Anneke van Vliet-Vijverberg, voorzitter SARW
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Het VAKcollege kwam in 2015 in totaal 10 keer in vergadering bijeen.
9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12
juni, 10 juli, 11 sept. 9 okt. 13 november en 11
december.
Wat gaan we doen in 2015?
In de 1e bijeenkomst in het jaar 2015 werd vooral
gesproken over de invulling van de komende
bijeenkomsten. Welke adviezen kunnen we
doorgeven aan de gemeente? Welke themadagen
staan er op het programma. Wie wordt waarbij betrokken? Hoe stimuleren we de bonden
om energie en tijd te steken in o.a. ledenaantal, activiteiten. Hebben we als “deskundig”
VAKcollege antwoord op vragen van leden over: zorg en welzijn, wonen en mobiliteit.
Nieuwe SARW structuur?
In het VAKcollege is opnieuw het concept voorstel aangaande wijziging in de structuur van
de SARW besproken. Tot op heden hebben de meerdere besprekingen hierover in 2015
niet geleid tot wezenlijke veranderingen.
Deskundigheid
Vragen over de Stiploketten waren er bij het VAKcollege begin van het jaar. Deze
Stiploketten veranderden in 2014 in Buurtinformatiepunten. Ging de overgang van
professionals naar vrijwilligers in deze BIP’s niet ten koste van de kwaliteit. Zijn de mensen
hiervoor opgeleid en/of voldoende toegerust om deze taak als vrijwilliger op zich te nemen?
Gesprekken met Vitis hierover gaven de nodige verheldering.
ZEL
Met ZEL ( Zorginstantie Eerste LIjn) is gesproken over het project Digitale Overleggroep. ZEL
is er voor alle eerstelijnszorgverleners in de regio DWO en NWN. Zij faciliteren de
zorgverleners om kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde zorg te realiseren en landelijke en
regionale ontwikkelingen naar hun praktijk te vertalen. Dhr. Ko Tijsmans houdt de SARW op
de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. deze projectgroep.
Seniorvriendelijke gemeente
Wat deden de politieke partijen het afgelopen jaar voor de senioren?
Maakten zij hun beloftes waar of …….? Houd de gemeente Westland
wel voldoende rekening met de belangen van ouderen? Het
VAKcollege heeft in de planning opnieuw een symposium
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opgenomen voor 2016. Dit wordt met afgevaardigden van de SARW besproken.
Voorstel van het VAKcollege een bijeenkomst te organiseren i.s.w. met Diakonaal Platform
en SARW ging vooral over samenwerking. Wie kan wat betekenen voor elkaar? Ingrid van
der Heijde van Vitis Welzijn verzorgde een presentatie over samenwerking en ontwikkeling,
Willy Mieremet een presentatie over een dementie vriendelijke gemeente. Els Hofland van
Movisie over het signaleren bij kwetsbaarheid. Movisie is het landelijk kennisinstituut voor
sociale vraagstukken.
Een interessante avond waar verdere invulling waarschijnlijk nog een vervolg behoeft.
Aanvulling VAKcollege
Het afgelopen jaar werden commissies gevormd binnen de SARW. Waren er in eerste
instantie “deskundigen” in het VAKcollege benoemd, hebben SARW leden zich nu verenigd
in de commissies, wonen, mobiliteit, zorg en welzijn met toevoeging van de VAKleden.
Symposium/Besturendag met als thema Senioren in Veilige handen” werd door leden van
het VAKcollege in 2015 voorbereid. Sprekers zoals Doriene v. Mil, (Dagbesteding) Annemiek
Koremans (PGW) en Hanneke Beijersbergen van Vitis waren deze dag de inleiders.
Welzijn
2015 stond in het teken van de decentralisatie operatie. Wat zijn de gevolgen en hoe kunnen
we bijdragen om veranderingen in goede banen te leiden.
Een belangrijk item vormde de invulling en organisatie rond cliëntondersteuning waarin de
vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) van de bonden een belangrijke rol kunnen spelen.
Samen met de VOA’s is gewerkt aan verbreding, profilering en een duidelijke plaats binnen
de Westlandse samenleving.
Met gemeente en Vitis Welzijn is contact opgenomen, heeft overleg plaatsgevonden en is
een basis gelegd voor een constructieve samenwerking.
Als afgevaardigde van de SARW in de stuurgroep van de
Vereeniging, een initiatief van Pieter van Foreest,
Careyn en Vitis Welzijn, zijn ontwikkelingen gevolgd en
wordt verder gewerkt aan uitbreiding en invulling van ontmoetingsplekken voor ouderen en
kwetsbare personen om vereenzaming tegen te gaan en zingeving te verhogen. Bekendheid,
het bereiken van de doelgroep en het aansluiten bij de behoefte zijn belangrijke
aandachtspunten.
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Het wegvallen van voorzieningen legt een grotere druk op mantelzorgers en de sociale
omgeving. Initiatieven m.b.t. respijtzorg en mantelzorgondersteuning werden van nabij
gevolgd.
Als zorgelijk is, het verdwijnen van een nachtapotheek en de opnamecapaciteit
voor kortdurende en ongeplande zorg voor en binnen Westland, ervaren. Onderwerpen die
in contacten met de gemeenteraad onder de aandacht zijn gebracht.
Met de instelling van een commissie Zorg en Welzijn is een directere betrokkenheid van de
SARW vorm gegeven. Een initiatief dat wordt toegejuicht. De commissie is eind van het jaar
van start gegaan en ziet zich voor de taak gesteld het welzijn van de ouderen in Westland te
bewaken. Samenwerking, overleg en afstemming met andere organisaties wordt daarbij
niet geschuwd.
“Zorg voor welzijn” blijft een hot item.
Diane Rang
Wmo adviesraad
Het jaar 2015 heeft vrijwel geheel in het teken gestaan van de
omvangrijke 3 D ( decentralisatie ) operatie waarbij zeer veel
taken op het gebied van de A.W.B.Z. ( W.M.O. ) ,
participatiewet ( werk en inkomen ) en de volledig nieuwe taak op het terrein van de
Jeugdzorg, overgedragen werden aan in ons geval de Gemeente Westland.
In dit kader is onze inspanning gegaan naar de volgende punten:
1.

De nota “ De weg van en naar de Burger “ , fase-1. In deze nota wordt een
gedetailleerd beeld gegeven van de gemeentelijke organisatie die klaar staat om de
geschetste taken van de overheid te ontvangen en tegelijk klaar staat om de burger
op adequate wijze te helpen zijn / haar zorgvragen te beantwoorden, in te vullen en
na te komen. Nu begin 2016 lijkt de geleverde en zeer omvangrijke inspanning zijn
vruchten af te werpen, want deze operatie lijkt te zijn verlopen zonder dat er burgers
tussen het bekende wal en schip zijn terecht gekomen.

2.

De nota privacy en de bijbehorende veiligheid op ICT-gebied. Ook aan dit aspect is
erg veel aandacht besteed, vanwege het feit dat er veel gegevens van de overheid
moesten overkomen en beschikbaar zijn voor de betrokken ambtenaren . Privacy zal
een doorlopend punt van aandacht moeten zijn, omdat op veel plaatsen in het
gemeentelijk apparaat de gegevens van onze burgers beschikbaar moeten zijn. En
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het blijft een vraag of dit aspect in de dagelijkse gang van zaken voldoende aandacht
behoudt, want het aantal plaatsen waar de gegevens worden gebruikt / verwerkt is in
vergelijking met het verleden aanzienlijk toegenomen en dan kan het haast niet
anders dan dat de privacy wel eens in de knel komt.
3.

De nieuwe organisatie voor de Adviesraad
voor het Sociale Domein.
De organisatievorm is op hoofdlijnen
uitgewerkt en moet en detail nog verder
worden beschreven. De selectie van
voorzitter heeft begin 2015 plaats gehad,
zodat hij in staat is geweest om met de
andere leden van de kerngroep ( een
kleine selectie van vertegenwoordigers uit de bestaande adviesraden ) de gewenste
organisatie mede vorm te geven. De selectie van de leden voor de nieuw te vormen
Adviesraad Sociaal Domein ( A.S.D. ) kostte een forse inspanning, want de geplaatste
advertentie leverde maar liefst zo’n 20-tal reflecties op naast de leden van de oude
raden die te kennen hadden gegeven ook door te willen gaan in de nieuwe
organisatie. De leden voor de nieuwe A.S.D. zullen naar verwachting begin 2016
worden benoemd door het college.

4. Verder zijn er lezingen gevolgd op het terrein van: nieuw te ontwikkelen opleidingen voor
het verplegend personeel met betrekking tot ouderenzorg. Hoe herkent men
armoede en wat kan een wijkteam doen ter ondersteuning van hen die dit betreffen
m.b.v. bijv. : E-health, geautomatiseerde hulpmiddelen voor de zorg en domotica in
de huiselijke omgeving. Een gebied dat de komende jaren steeds meer zal worden
ingeschakeld / toegepast worden bij de zorg van de burger die langer thuis zal blijven
wonen dan tot op heden het geval is geweest.
Ter illustratie 2 aardige voorbeelden in dit vlak :
Labyrint cycling . Zittend op fitness fiets / roeiapparaat, kijk je op een scherm waarop
m.b.v. Google een stratenplan wordt geprojecteerd van bijv. je geboorteplaats en al
zittend fiets / roei je als het ware door de plaats waar je ooit ter wereld bent
gekomen. Bewegingstimulans !!
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Over 10 jaar heeft iedereen thuis een eigen zorg- / revalidatiecentrum met
bijbehorend Elektronisch Dossier dat hij / zij zelf beheert en meeneemt naar de arts
voor een consult.
Rieneke Bruin en Aart Boerma
Communicatie
Relevante stukken werden gecommuniceerd met de afgevaardigden van de SARW en/of
secretaris van de bonden. Gemeente, politiek, pers wordt indien gewenst voorzien van de
nodige informatie. Een eerste aanzet om te komen tot een commissie communicatie heeft
geresulteerd in een bijeenkomst die om verdere uitwerking vraagt in het jaar 2016.
Wonen
In het afgelopen jaar springen er een aantal zaken uit.
De banden met het gehandicapten platform zijn wat nauwer aangehaald, waarbij het nazien
van tekeningen van bouwaanvragen, die bij de gemeente worden ingediend, op het naleven
van voorschriften m.b.t. toegankelijkheid van openbare gebouwen en woningen en
natuurlijk het nieuwe gemeentehuis
Tevens is vorig jaar de brochure "toegankelijkheid" aangeboden aan de gemeente, alsmede
aan diverse organisaties die te maken hebben met o.a. bouwen en maatschappelijke
dienstverlening in de ruimste zin van het woord.
De werkgroep WONEN heeft een bezoek gebracht aan de CDA fractie en heeft daar o.a. de
zorgen naar voren gebracht over de zorgelijke ontwikkelingen bij Vestia en de wijze van
communiceren bij Arcade.
De informatie bijeenkomst in de Leuningjes, die de gemeente afgelopen jaar heeft
georganiseerd m.b.t. de WOONVISIE is bezocht.
DE nota" WOONVISIE" die de gemeente hierna het licht heeft doen zien, is ter visie gelegd,
met de mogelijkheid om hierop te reageren, en de werkgroep WONEN heeft namens de
SARW haar zienswijze schriftelijk ingediend.
Piet van der Schalk
Mobiliteit
Begin van het jaar is de Inspiratiebijeenkomst Doelgroepenvervoer in het bestuurscentrum
van de gemeente Pijnacker Nootdorp bezocht. Hier waren aanwezig vertegenwoordigers
van het ministerie, de provincie, de metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeentes
in Haaglanden ( behalve Den Haag) en van de GGZ en UWV en Platform Gehandicapten,
Zorgaanbieders en Vervoerders, Ouderenorganisaties. Na aanvang was er een paneldiscussie
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met de zorgaanbieders en de vervoerders hier konden de +/- 120 aanwezigen vragen stellen
en suggesties naar voren brengen.
Verder is in het afgelopen jaar vooral gesproken in de overleggen met diverse vervoerders
over de verschillende mogelijkheden van vervoer in het Westland. Het Openbaar vervoer,
Regiotaxi, Plusbus, Valys etc. Deze mogelijkheden zijn aan de achterban (Ouderenbonden)
doorgegeven. Kosten, begeleiding zijn eveneens benoemd.
Koos Oostdijk

Francine Scholtes, secr. SARW
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