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Aan de leden van de SARW,
Na de Nieuwsbrief van april 2014 ontving u de laatste berichten van het VAKcollege via het
jaarverslag van het VAKcollege over 2014. In die tussenliggende periode is er veel gebeurd.
In januari 2015 stond de SARW voor de vraag, waar moeten we ons zorgen over maken? Hoe
stimuleren we de verschillende bonden, waar moeten de themadagen dit jaar over gaan, welke
invulling is dit jaar van belang? Welke adviezen heeft de SARW dit jaar voor de gemeente? Wie en
wat betrekken we erbij. Genoeg vragen in deze geheel veranderende samenleving
(participatiemaatschappij) waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of
haar eigen leven en omgeving, waarbij de (landelijke) overheid geen of slechts een faciliterende
rol speelt.
Voorstellen tot wijziging in de structuur van de SARW heeft heel veel tijd, overleg en inspanning
gekost maar uiteindelijk werd door de gehele SARW unaniem besloten op de “oude voet” verder
te gaan. Geen verandering in samenstelling etc., wel met toevoegingen en wijzigingen waardoor
de SARW tot een actievere, solide, waardevolle adviescommissie kan uitgroeien.
In de afgelopen periode hebben de VAKcollegeleden niet stilgezeten. Niet alleen het
aandachtsgebied op zich van het VAKcollegelid is belangrijk en vraagt aandacht en tijd maar net
zo interessant en noodzakelijk zijn gesprekken en bijeenkomsten met gemeente, wethouders,
ambtenaren, zorg-welzijnsinstelling, politieke partijen etc.
Hieronder een indruk waarmee de VAKcollegeleden zich bezighouden tot welzijn van onze
senioren, samen met de afgevaardigden uit de bonden vertegenwoordigend dé SARW.
Veel leesplezier en laat uw achterban weten wat de SARW /VAKcollege betekent voor alle
senioren.
Namens het VAKcollege,
Francine Scholtes-Brinkman, secretaris
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Gesprekken met:………………..Gemeente/Vitis
Gemeente, over de inzet van vrijwilligers in het Buurt Informatiepunt (BIP). De SARW maakt zich
ernstig zorgen over deze ontwikkeling.
Een duidelijke uitleg en het hoe en waarom van deze verandering van het STIP loket werd in
gesprek met Wethouder de Goeij en Vitis afgevaardigde duidelijk gemaakt.
In het Buurt Informatiepunt kan iedereen terecht voor vragen op het gebied van wonen, zorg,
welzijn en vrijwilligerswerk. Goed opgeleide vrijwilligers staan de mensen te woord. Zij nemen de
tijd voor een goed gesprek, om het verhaal te horen en de vraag achter de vraag te zoeken en te
kijken wat men zelf kan doen.
De vrijwilligers worden op de achtergrond ondersteund door Vitis professionals, de sociaal
makelaar van de betreffende kern. Als de vraag te complex is en niet door een vrijwilliger
opgepakt kan worden, ondersteund de medewerker. Zij staat ook in nauw contact met de sociale
kernteams, waar professionals de toegang tot de zorg regelen samen met de gemeente Westland.

Onafhankelijke cliëntondersteuning – Wet langdurige zorg
Komt u in aanmerking voor langdurige zorg omdat u een langdurige zorg indicatie heeft, dan heeft
u recht op onafhankelijke ondersteuning.
Wat kan een cliëntondersteuner voor iemand betekenen? Er komt veel kijken bij het regelen van
passende zorg die echt goed aansluit op wat iemand nodig heeft. Een cliëntondersteuner biedt
bijvoorbeeld informatie en advies over de manieren waarop men de zorg vorm kan geven, over
het zorgaanbod, cliëntenrechten en uitleg over wachttijden, over zorgtoewijzing en start van de
zorglevering. Ook geeft men advies en ondersteuning bij de keuze van een passende
zorgaanbieder. Daarnaast is het opstellen, evalueren en bijstellen van het persoonlijk plan en het
zorgplan voor veel mensen nog een hele toer. Ook daar kunnen cliëntondersteuners helpen.
Clientondersteuners zijn onafhankelijk van zorgaanbieders en andere instanties.
Clientondersteuners van Zorgbelang Zuid-Holland helpen u graag verder. U kunt hen bereiken via
tel. (088) 9294040 of per mail: clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl

Gemeenten en politiek hebben
werkelijk géén idee hoeveel mensen
het zonder hulp niet redden!

Symposium Wonen en Zorg
Vanuit het VAKcollege werd aan de beleidsmedewerker afdeling Wonen gevraagd of de SARW
spoedig een vervolg kan verwachten op het symposium van 8 december 2014? Dat zou immers na
enkele maanden volgen. Tot nu toe is er nog niet van gekomen maar hoogst waarschijnlijk zal een
vervolg nog eind van dit jaar gaan plaatsvinen.
Diaconaal Platform en SARW hebben overleg gehad met als doel een gezamenlijke avond te
verzorgen met als thema: “ Hoe en wat signaleer ik en wat doe ik er mee?”
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Door omstandigheden ging de geplande datum in april niet door maar in de 2e helft van 2015 kunt
u er van op aan dat deze bijeenkomst wél zal gaan plaatsvinden.
Rotterdam 11 maart ¨Netwerkbijeenkomst met als thema "Hoe kunnen sociale wijkteams
bijdragen aan de ondersteuning van mantelzorgers”werden bezocht door enkele VAK leden.

Afscheid Koos van Vree – Welkom Jan de Boer
Op woensdag 6 mei hebben we
afscheid genomen van Koos van
Vree. Koos is als afgevaardigde
van de SARW, 6 jaar lid geweest
van de cliëntenraad Sociale Zaken
Westland.
Naast de cliëntenraad heeft Koos
zich voor nog veel meer zaken
ingezet in het Westland. Een man
met veel kennis, ervaring en
waardevolle inbreng. Wij
bedanken Koos voor zijn inzet.
Koos wordt vanuit de SARW opgevolgd door Jan de Boer,
KBO voorzitter in Kwinstsheul.
Vanaf 1 januari 2013 bestaat de 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 4 organisaties. Deze
organisaties zijn: Regionale Federatie van Oudervereningen Delft-Westland-Oostland,
Gehandicaptenplatform Westland, SeniorenAdviesRaad Westland en Diaconaal Platform
Westland. De cliëntenraad Sociale Zaken Westland bestaat uit 9 leden en een onafhankelijk
voorzitter.
Doel
Het doel van de cliëntenraad is het behartigen van de belangen van mensen die gebruik maken
van regelingen in de participatie wet (voorheen WWB) en de mensen met een grote of kleinere
handicap in beschut werk. De cliëntenraad kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan het
college van B&W en de gemeenteraad. De raad heeft het uitgangspunt dat er in het Westland een
goed functionerend sociaal vangnet moet zijn voor mensen die niet in staat zijn op een
gebruikelijke manier te werken. Op de website www.clientenraadwestland.nl kunt u o.a. de
verslagen van de cliëntenraad lezen en op de hoogte blijven van de actuele aandachtspunten.
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Cliëntenraad SZW
Onderwerpen die in de vergaderingen van de Cliëntenraad steevast worden geagendeerd zijn
o.a.
E-dienstverlening en administratieve formulierenlast
- Schuldhulpverlening
- Kwijtscheldingsbeleid
- Klachten stiploket
- Re-integratie en sociale participatie
- Klachtenprocedure en cliëntenvertrouwenspersoon
- De Westlandpas
In de afgelopen periode is veel aandacht geschonken aan het onderwerp armoedebestrijding. Zijn
er gesprekken met werkgevers geweest om te proberen mensen met een beperking aan het werk
te krijgen. Werd de nodige aandacht gegeven aan gezinnen die in de bijstand leven m.b.t. soms
financiële bijdragen om de kinderen mee te kunnen laten doen o.a. aan sport.

Wmo Adviesraad
Op 18 december 2014 is in een informele bijeenkomst afscheid
genomen van Chris van Winden als voorzitter van de Wmo-adviesraad.
Per 1 februari 2015 werd ons VAKcollegelid Theo Verhoeven
geïnstalleerd als de nieuwe voorzitter van de Wmo-raad.
Van harte gefeliciteerd Theo!
Opnieuw is er gesproken met fractieleden van een politieke partij. Dit keer was dat D66. SARW
afgevaardigden hebben ook hier hun zorg uitgesproken over o.a. de opvang van senioren die uit
de verzorgingshuizen zijn geplaatst. Over de sociale woningbouw, opvang asielzoekers etc.
Aandacht dus voor deze groepen mensen die dreigen buiten de boot te vallen door alle
vernieuwingen in de maatschappij.

Welzijn / VAK collegelid Diane Rang
Begin januari heeft ons VAKlid, Diane Rang, een eerste aanzet gegeven voor een bijeenkomst met
de VOA’s, Vrijwillige Ouderenadviseurs, voortkomend uit de bonden PCOB en KBO, voorheen ook
de ANBO maar deze heeft sinds kort een andere invulling willen geven aan deze VOA’s. De
vrijwillige ouderenadviseur ondersteunt u, als hulpvrager en afnemer van diensten, op de
terreinen van wonen, zorg, welzijn en financiën. De vrijwillige ouderenadviseur is op de hoogte
van regels en mogelijkheden. Zij kent veel mensen en instellingen in de gemeente Westland en
omgeving op allerlei terreinen, ook heeft de vrijwillige ouderenadviseur tweemaal per jaar contact
met de betaalde krachten van Vitis Welzijn binnen de gemeente Westland.
Deze eerste bijeenkomst had vooral tot doel te inventariseren hoe de huidige Voa's in het
Westland tegen hun rol aankijken, mede met het oog op de ontwikkelingen in de zorg.
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Daarna is het de bedoeling via de SARW aanbevelingen te doen richting gemeente. Inmiddels zijn
we alweer een paar maanden verder en heeft de werkgroep niet stilgezeten. Een nota met nadere
informatie wordt binnenkort aan de besturen aangeboden ter goedkeuring.

&&&&&&&&&&&&
Wonen/Vakcollegelid Piet van der Schalk
ER zijn diverse gesprekken gevoerd met de Heijdse Stichting HINT, die begin januari een
reddingsplan is begonnen voor de twaalf bejaardenflatjes deel uit maakten van het lokale
Woonzorgcentrum Duinhof. Deze woningen dreigden te worden gesloopt.
Deze gesprekken resulteerden in een brief naar de gemeente! (zie hieronder)

Honselersdijk, 2 april 2015

Geacht College van Burgemeester en Wethouders en geachte leden van de gemeenteraad,

De Senioren Advieraad Westland vraagt, naar aanleiding van een bezoek aan de stichting HINT in Ter
Heijde, uw speciale aandacht voor het onderstaande;
een groep burgers, onder de naam “ Huisvesting in Nieuw Ter Heijde” (HINT), is in een vergevorderd
stadium omin samenwerking met Zorginstelling Pieter van Foreest, een 12 tal bestaande
ouderenwoningen te renoveren en geschikt te maken voor oudere inwoners uit de kern Ter Heijde,
aangvuld met zorgfaciliteiten vanuit de directe omgeving. Dit voor een, voor deze groep, betaalbare huur van
rond de € 500,= per maand.
De bewoners kunnen daardoor in hun eigen kern blijven wonen en behouden hiermee hun eigen, zo
belangrijke sociale contacten. Dit burgerinitiatief verdient, naar de mening van de SARW, voor alle kernen in
Westland navolging en vooral steun, advies en samenwerking van het gemeentelijke bestuur.
Wij betreuren het dat de hiervoor in het leven geroepen, sociale woningbouwverenigingen schitteren door
afwezigheid. Om voor hen moverende redenen tonen zij hiervoor kennelijk geen belangstelling.
In de komende jaren, waarin er in Westland meerdere Verzorgingshuizen, van overheidswege moeten
sluiten, zijn deze burgerinitiatieven naar de mening van de SARW meer dan welkom. Wellicht dat de nu
ontstane situatie voor u mede aanleiding is om hiervoor initiatieven te ontwikkelen met de bestaande sociale
woningbouwverenigingen, die zoals hier boven gememoreerd hiervoor in het leven zijn geroepen.
Wij schrijven U deze brief namens de duizenden senioren in het Westland, welke op korte termijn in de knel
dreigen te komen omdat er geen goede en op maat bestaande huisvesting voor hen is.
Met vriendelijke groet namens de SARW,
Piet van der Schalk, portelfeuille Wonen
Anneke van Vliet-Vijverberg, voozitter

Verder onderhoudt Piet kontakten met het Platform gehandicapten Westland en is hij
toegevoegd aan de commissie Toegankelijkheid.
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Mobiliteit / VAKcollegelid Koos Oostdijk
Zelfstandig op stap in Westland en daarbuiten
Vervoer met vrijwilligers
‘In Westland kunnen mensen lid worden van de Plusbus. Deze bus,
speciaal voor zestigplussers, rijdt op werkdagen binnen Westland en
Hoek van Holland. De Plusbus rijdt op werkdagen van 09.00 tot
17.00 uur, maar niet tijdens het weekend of op feestdagen. Maken
mensen gebruik van een rolstoel of scootmobiel dan kan de
Rolbus ingeschakeld worden. Ook hier moet u eerst lid van
worden. Deze bus rijdt op alle dagen van 9.00 – 17.00 uur in
Westland. Beide vervoersdiensten maken het mogelijk om
bijvoorbeeld op familiebezoek te gaan, langs de dokter of naar de
kerk.’
Het lidmaatschap voor zowel Plusbus als Rolbus kost 15 euro per kwartaal en wordt automatisch
van uw rekening afgeschreven. Om te kunnen reizen kan voor 15 euro een ritbonnenkaart gekocht
voor 18 ritten. Meer informatie is te vinden op: www.vitiswelzijn.nl of telefonisch: voor de Plusbus
via t. 0174-444221 en voor de Rolbus via t. 0174-820255.
Openbaar Vervoer
‘Door heel Nederland kunt u reizen met bus, trein, tram en metro. Voor de dienstregeling van de
vervoersdienst kunt u kijk op: www.9292ov.nl, of naar de reistijden op het desbetreffende
bus/tramhalte of op de stations. Voor al deze vervoersopties kunt u reizen met de OV-chipkaart.
Deze kunt u aanschaffen bij de Primera of op het station.
In de bussen van Veolia is reizen met een rollator of een rolstoel mogelijk, scootmobiel is niet
toegestaan.
Meer informatie ís te vinden op: www.ov-chipkaart.nl of telefonisch via t. 0800 8051 en voor Veolia
www.veolia-transport.nl/haaglanden/
RegioTaxi Haaglanden is ook een vorm van openbaarvervoer. Een taxi voor een prijs die tussen die
van het gewone openbaar vervoer en de taxi ligt. RegioTaxi haalt u op bij de voordeur en brengt u
tot de deur van uw bestemming (binnen regio haaglanden en tot 4 zones daarbuiten).’
De regiotaxi is voor iedereen beschikbaar, maar is speciaal ingericht voor mensen met een
mobiliteitsbeperking. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is per 16 maart 2015
verantwoordelijk voor deze wijze van vervoer.
De kosten van de Regio Taxi zijn € 2,40 per zone. De 1e, 2e en 3e zone kosten € 2,40 per zone,
daarna betaalt u voor elke zone € 4,80. Daarnaast betaalt u een opstaptarief. Deze is gelijk aan één
reiszone.
Als u de rit bespreekt dan kan de centrale u direct de ritprijs en hoeveel zones u reist meedelen.
Bent u in het bezit van een bewijs van de Gemeente dat u recht hebt op WMO-vervoer dan is de
prijs per zone aanmerkelijk goedkoper.
Om deze zgn. WMO-pas te verkrijgen, doe dan een WMO melding bij de Gemeente en samen met
een consulente wordt dan bekeken wat nodig is in uw persoonlijke situatie
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OV-Begeleiderskaart
Heeft u een OV-Begeleiderskaart, dan kunt u zich laten begeleiden door een medepassagier van
tenminste 12 jaar. Uw begeleider reist dan gratis met u mee. Begeleiders kunnen individueel
over dit onderwerp nog niet helemaal rond. Een officiële uitnodiging ontvangt u nog. Noteer de
datum vast in uw agenda!
Plannen kan via www.regelzorg.nl. Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden elders
in de regio waaronder Hoek van Holland, Brielle en Maassluis.
Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring en € 52,50 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.

ZomerActief Westland
Dat is de nieuwe naam voor de Zomerschool.
In de vakantieperiode worden er wederom leuke activiteiten voor de thuisblijvers georganiseerd.
Wanneer het, vanwege de vakanties stil wordt in de buurt, hoeft u niet thuis te zitten want er zijn
interessante dingen te doen en te zien.
Vitis Welzijn heeft in overleg met de SARW en de VU `s Gravenzande ervoor gekozen de
activiteiten te gaan houden op de locaties in Naaldwijk, De Lier en Monster. Het hele programma
van ZomerActief Westland zal binnenkort bekend worden gemaakt en zal in de media voldoende
de aandacht krijgen. Op alle locaties van Vitis Welzijn zijn flyers te verkrijgen. Deze worden ook
aan de ouderenbonden beschikbaar gesteld.

Seniorweb cursussen
SeniorWeb wil alle senioren de vele mogelijkheden van de digitale wereld laten
ervaren. Sinds 1999 heeft SeniorWeb in het Westland al heel veel mensen op
weg geholpen. SeniorWeb is er voor iedereen: van de prille beginner tot de
gevorderde computergebruiker. Mocht u interesse hebben? Nooit te oud om te
leren!!
Computercursussen
worden vanaf september weer gegeven in de bibliotheken van Naaldwijk, De
Lier ’s Gravenzande en Wateringen! Vóór ouderen dóór ouderen! U krijgt stap voor stap uitleg
over de mogelijkheden van uw besturingsprogramma, tekstverwerken, mappen maken, foto
bewerken, fotoboek maken, I-pad (apple) en/of Tablet Samsung Galaxy Tab 2 -3-4. Zie ook de
website www.seniorwebwestland.nl
U kunt zich nu al inschrijven voor september bij: SeniorwebWestland-tel. 0174-623996 of mail
naar francines@tele2.nl

Het SARW bestuur wenst u veel leesplezier, een fijne zomervacantie en hou
de huis-aan-huis-bladen in de gaten voor activiteiten in de zomerperiode,
georganiseerd i.s.w. met Vitis en de Volksuniversiteit.
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