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Verslag vergadering                        

19 maart 2019 

 

 

 

Aanwezig: Piet de Keijzer (voorzitter), Dick van Mourik, Herman Kazen, Henk Visser, Annebeth Schild en 
Lennart Broekhuizen (leden), Nathalie Klomp (gemeente Sliedrecht) en Mariëtte Teunissen (Zorgbelang 
Inclusief, ambtelijk secretaris) 

 

Agenda

punt 

Omschrijving 

1 Positieve gezondheid en signalerend huisbezoek door Pamela van der Kruk, directeur 
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht 
 

Positieve gezondheid1: In de regio is een netwerk Vitaal en Veerkrachtig2, naast de Stichting 
Welzijnswerk Sliedrecht heeft de gemeente Sliedrecht zich aangesloten bij dit netwerk. 
‘Gezondheid is meer dan alleen niet ziek zijn. Hoe houden we ons leven zo prettig mogelijk? Niet 
wat zijn de problemen, maar hoe voel je je en wat wil je verbeteren en waar krijg je energie van. 
Het is een instrument om inzicht te krijgen in jezelf, eventueel met behulp van anderen’.  
 

Signalerend huisbezoek3: De 78+-ers zijn de doelgroep. Stichting Welzijnswerk krijgt de 
gegevens van de gemeente. Er is aan 187 mensen gevraagd of ze mee willen doen, 40 mensen 
hebben aangegeven dat ze een huisbezoek willen. Vier vrijwilligers doen de interviews, in nauw 
contact met de ouderenadviseurs. Als er een niet plus-gevoel is schakelen ze de ouderenadviseur 
in. Het signalerend huisbezoek vindt jaarlijks plaats in opdracht van de gemeente. Ze willen de 
oudere ouderen iedere vijf jaar bezoeken en in beeld houden. 
Als zorgaanbieders een signaal krijgen, dan geven ze dit door aan en gaat een van de 
medewerkers op huisbezoek. De Stichting Welzijnswerk heeft een netwerk van signaleerders. 
Ook huisartsen hebben en houden ouderen in beeld en daar werken ze mee samen.  
 
Meer deelnemers voor huisbezoek: als je een kaart in de bus doet bij de mensen met daarop de 
datum/tijd van de afspraak dan doen waarschijnlijk meer mensen mee. Als mensen echt niet 
willen, kunnen zij zich afmelden. Deze methode wordt in Zwijndrecht toegepast. Het blijft lastig om 
de doelgroep te bereiken die niet reageert, dat zijn wellicht de meest kwetsbare mensen. 
 

Kennismaken met Sandra van Maurik, buurtmakelaar: Sandra wil de sociale cohesie versterken 
in de wijk: mensen bij elkaar brengen die iets voor elkaar doen. Ze benadert (individuele) mensen 
actief en werkt samen met organisaties, zoals Tablis Wonen. Ze werkt 16 uur per week.  
Sandra initieert samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld koken voor ouderen, samen met de 
sociale moestuin. Ze kijkt ook of mensen met een beperking mee kunnen doen.  
Tablis Wonen wil meer met ontmoetingsplekken, Sandra kijkt waar kan ze versterken. Inwoners 
melden zichzelf aan, bijvoorbeeld mensen die voor anderen willen koken.  
Er is behoefte om elkaar te ontmoeten op zondagmiddag, Sandra kijkt wat ze hieraan kan doen.  
 

Speerpunten: verbinding in de wijk, mensen verbinden, eventueel met behulp van organisaties, 
(preventieve) veiligheid (bijvoorbeeld financieel misbruik van ouderen).  
Herman geeft aan dat Baanhoek West een van de aandachtswijken is. Verder wordt er aandacht 
gevraagd voor publiciteit, bijvoorbeeld een artikel in De Merwestreek.  
 

                                                      
1 https://www.welzijnswerksliedrecht.nl/nieuws-welzijnswerk/57-nieuws-welzijnswerk/1154-positieve-
gezondheid en https://mijnpositievegezondheid.nl/ en https://www.drechtzorg.nl/ketens-netwerken/vitaal-en-
veerkrachtig-zhz/toolbox-positieve-gezondheid/  
2 https://www.drechtzorg.nl/ketens-netwerken/vitaal-en-veerkrachtig-zhz/  
3 https://www.welzijnswerksliedrecht.nl/wat-doen-we/sociaal-team-sliedrecht/signalerend-huisbezoek  

https://www.welzijnswerksliedrecht.nl/nieuws-welzijnswerk/57-nieuws-welzijnswerk/1154-positieve-gezondheid
https://www.welzijnswerksliedrecht.nl/nieuws-welzijnswerk/57-nieuws-welzijnswerk/1154-positieve-gezondheid
https://mijnpositievegezondheid.nl/
https://www.drechtzorg.nl/ketens-netwerken/vitaal-en-veerkrachtig-zhz/toolbox-positieve-gezondheid/
https://www.drechtzorg.nl/ketens-netwerken/vitaal-en-veerkrachtig-zhz/toolbox-positieve-gezondheid/
https://www.drechtzorg.nl/ketens-netwerken/vitaal-en-veerkrachtig-zhz/
https://www.welzijnswerksliedrecht.nl/wat-doen-we/sociaal-team-sliedrecht/signalerend-huisbezoek
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2 Mirjam Lankreijer stopt definitief vanwege haar gezondheid en Marcel Koot stopt vanwege 
privéredenen.  
 

Verslag van de vergadering 29 januari 2019 wordt vastgesteld. Naar aanleiding van:  

 Eerste ervaringen met ‘jouw omgeving’ zijn positief. In april vindt er de evaluatie plaatst. 

 VN-verdrag: er is een haakje met het College Uitvoeringsprogramma, dat komt de 
volgende keer op de agenda. 
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Kernteams met aandachtsgebieden 
 

Jeugd: toelichting Annebeth. Annebeth en Piet hebben een prettig gesprek gehad met Jackie 
Danel (beleidsadviseur jeugd van de gemeente Sliedrecht). 
Rapportages van Stichting Jeugdteams van de afgelopen perioden, P2 en P3: er zijn best wel 
grote wachtlijsten. Er is inmiddels meer personeel, maar het is nu nog niet duidelijk of de 
wachtlijst hierdoor afneemt. In 2018 liep de pilot ‘versterking samenwerking jeugdgezondheids- 
zorg en jeugdteam/sociaal team’, in 2019 wordt deze versterking samenwerking voorgezet, maar 
niet meer als pilot. De pilot heeft de druk op het jeugdteam verlicht. Als er een melding komt van 
Veilig Thuis dan is er geen wachtlijst.  

 

Mantelzorg: concept ondersteuningsprogramma mantelzorg 2019-2021 
Complimenten voor de stappen die Nathalie heeft gezet in het kader van deze notitie. Ze heeft 
input opgehaald bij verschillende partijen en de Adviesraad vroegtijdig betrokken. 
  

4 In gesprek met de gemeente  
Er is een reactie gekomen op het advies over het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. De 
Adviesraad vraagt aan de gemeente om hier een officiële reactie van te maken met een logo, 
datum, ondertekening en dergelijke. De reactie wordt op de website geplaatst.  
 

Stand van zaken diverse onderwerpen: wordt voor kennisgeving aangenomen 
 

Convenant gemeente Sliedrecht over dementievriendelijke gemeente: wordt voor 
kennisgeving aangenomen 

  
College Uitvoeringsprogramma: bespreken we op 14 mei a.s. 
  

 

5 Uitgestuurde post 

 Jaarverslag 2019, 30-1-2019 

 Voordracht voor herbenoeming van Henk Visser en Piet de Keijzer, 14-2-19 
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Werving nieuwe leden: we zoeken drie nieuwe leden. Piet, Herman en Nathalie vormen de 
sollicitatiecommissie. We zoeken leden met kennis over/ervaring met de jeugdhulp, de 
Participatiewet en armoede. 
 
De leden vragen mensen in hun eigen netwerk. Herman heeft al twee mensen gevraagd.  
De oproep komt op de gemeentepagina en op de website van de Adviesraad. 
 

Rooster van aftreden: is vastgesteld. 

7 Stand van zaken website (mondeling door Piet en Lennart). Link naar de website: www.asd-
sliedrecht.nl De zoekfunctie van de gemeente Sliedrecht werkt nog niet goed. 
 
We zijn erg content met het nieuwe logo. 
 

8  Terugkoppeling uit bijgewoonde bijeenkomsten 
 

Netwerk Mantelzorgondersteuning 4 maart door Piet de Keijzer: interessante bijeenkomst, alle 
schakels waren aanwezig om te bespreken wat de organisaties voor mantelzorgers kunnen 
betekenen. 

http://www.asd-sliedrecht.nl/
http://www.asd-sliedrecht.nl/
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Voorzittersoverleg van 7 februari door Piet de Keijzer 
Is een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig voor de leden van de Adviesraad?4. We laten het 
afhangen van de situatie, bijvoorbeeld als je regelmatig een op een contacten hebt. De gemeente 
betaalt het VOG.  

9 Agendapunten voor de volgende vergadering op 14 mei: effecten van mantelzorgondersteuning 
door Nathalie Klomp en Suzanne Lankhorst, mantelzorgcoördinator 
 

Rondvraag 
Herman vraagt naar het beleid ter bestrijding van eenzaamheid. Nathalie geeft aan dat dit aan de 
orde komt in de nota gezondheidsbeleid. 

 

 

Actielijst (bijgewerkt t/m 20-3-19) 

Nr. en 

vergadering 

Actie/besluit Actie door Uitgevoerd? 

3-280818 Artikel over mantelzorg, met aandacht voor 
mantelzorgers om zich te laten registeren. 

De afd. communicatie pakt 
dit op. 

Loopt 

2-190319  De redenen dat er de relatief meer 
veiligheidszaken zijn in Sliedrecht (in relatie 
tot de regio). 

 Het aantal meldingen huiselijk geweld en 
Veilig Thuis-meldingen over 2018. En 
daarbij de vraag of dit 'slechts' de 
meldingen zijn of ook de gegronde 
meldingen. 

 De relatie tussen de pilot 'Veiligheid is 
teamwerk' en het verloop van het aantal 
veiligheidszaken in Sliedrecht. 

 Jackie Danel Reactie via 
de mail 

1-190319 Evaluatie Jouw Omgeving in april. 
 

Nathalie  

2-190319 Officiële reactie op het advies 
Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 

Nathalie geeft het verzoek 
van de raad door aan 
Jelmer 

 

3-290119 Werving nieuwe leden Alle leden gaan na of zij 
mensen kennen uit hun 
netwerk. Oproep op de 
gemeentepagina (Nathalie), 
de website (Lennart) en de 
vacature bank (Mariëtte) 

 

 

PM-lijst Termijn  

Afgesproken in 
maart 2017 

Optie voor rouleren voorzitterschap en 
vicevoorzitterschap bespreken 

Januari 2020 Herman Kazen 
vervangt de voorzitter 

 

 Adviezen  

Datum Document  Status 

19-2-18 Uitvoeringsprogramma 
Vrijwilligersbeleid 

Advies uitgebracht 

10-4-18 Concept Agenda 
Zorginnovatie 

Informeel advies  
uitgebracht 

12-6-18 Strategische agenda Informeel advies uitgebracht 

3-12-18 Advies Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein Formeel advies uitgebracht 

14-1-19 Advies Evaluatie Ondersteuningsprogramma Mantelzorg Formeel advies uitgebracht 

25-3-19  Advies Ondersteuningsprogramma Mantelzorg 2019-2021 Informeel advies uitgebracht 

 

                                                      
4 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/01/kabinet-helpt-vrijwilligersorganisaties-met-gratis-vog  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/01/kabinet-helpt-vrijwilligersorganisaties-met-gratis-vog

