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Secretaris: 
G. Kootstra 

Zegge 2  
8265 CL Kampen 

T: 038-3318269 
E: adviesraadmo@kampen.nl 

W: adviesraadmokampen.nl 
 
 
 

Verslag vergadering 3 mei 2017 
 
 

Datum: woensdag 3 mei 2017 
Plaats: Stadhuis Kampen, kamer IJsselmuiden 
Tijd: 19:30-21:50 uur 
 
 
 
 

Aanwezig: 
De heer Bert Regterschot (voorzitter)  
De heer Gjalt Kootstra (Ouderen, secretaris) 
De heer Johan Vermeulen (Ouderen) 
Mevrouw Tonny Zweers (Vrijwilligers) 
De heer Hans Fien (Vrijwilligers) 
De heer Henri Verbeek (GGZ) 
Mevrouw Regina Minnema (MMB) 
Mevrouw Annemarie Salverda (MMB) 
 
De heer Bernard Engberts (gem. Kampen, adviseur Ar-MO; 
verslag)) 
 

Gasten: 
Mevrouw Jacomien Veldmuis 
 
Afwezig mk:  
Mevrouw Leni van Ommen (gem. Kampen) 
Mevrouw Karin Verheij (Mantelzorg) 
Mevrouw Hilga van Schellen (Mantelzorg, vice voorzitter) 
Afwezig zk: 
De heer Arjen van Wijk (GGZ) 
 
Toehoorders: 
1. 

 
 
 
 
 

1. Opening van de vergadering 
Bert opent de vergadering en heet een ieder welkom en in het bijzonder Jacomien Veldhuis. Zij zal de 
onderwerpen Regionale Inkoopstrategie en Taakstelling Sociaal Domein  toelichten. Deze onderwerpen worden als 
eerste behandeld, maar het verslag houdt de volgorde van de agenda aan. 
 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
*Bernard meldt dat Leni afwezig is wegens ziekte. Per 1 juni maakt Leni gebruik van het Generatiepact. Dit heeft 
tot gevolg dat zij stopt met de verslaglegging van de Adviesraad.  
Gerlinde Fix overweegt om deze taak van Leni over te nemen. Zij is aanwezig om zich te oriënteren. 
  
*Judith is voor de laatste keer aanwezig bij een Ar-MO vergadering: zij is vanaf 1 mei gedetaceerd bj het 
Trendbureau Overijssel. 
 
 

4. a. Regionale Inkoopstrategie Jeugdhulp IJsselland 
Jacomien neemt de leden, aan de hand van een compact filmpje, mee in de wereld van de jeugdzorg zo die er na 
de implementatie van de nieuwe inkoopstrategie er uit zal zien. 
De regio wil meer resultaatgericht financieren. Het gezin moet in gesprek met de zorgaanbieders meer centraal 
staan en het eigen plan moet de aandacht krijgen. 
Er moet ‘breed’ gekeken worden naar wat er aan de hand is. Op basis daarvan worden de te realiseren doelen 
gesteld. Hiervan wordt bepaald wat het gezin (of het netwerk) zelf kan en wat door de vrij toegankelijke 
organisaties, zoals welzijn en het maatschappelijk werk, uitgevoerd kan worden. 
 
Het regionale inkoopbeleid gaat over de niet vrij toegankelijke zorg. Dit zijn de duurdere trajecten 
(soms € 100.000,--) voor zorg, al dan niet intramuraal en onderwijs. Het kind wordt bij voorkeur thuis, of in de 
nabije omgeving, behandeld. 
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In de regio zijn 240 aanbieders actief die zorg aanbieden. De zorg is ingedeeld in 12 profielen. Deze kennen 4 
niveau’s: licht / zwaar / accuut en duurzaam. 
De aanbieders bepalen samen ‘een gezonde prijs’.  
Het gezin houdt  de regie, maar de zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het behalen van het afgesproken 
resultaat. 
Bstaande casussen worden in de nieuwe profielen ‘gepast’. Zo is na te gaan wat er, op basis van de profielen 
gaande is in zorgland. 
Er (cliënt)ervaringen worden meegenomen voor de toekomst. 
De zorgaanbieders krijgen ‘sterren’als waardering . 
 
 
b. Taakstelling Sociaal Domein 
Jacomien deelt mee dat de raad heeft bepaald dat optie B verder uitgewerkt zal worden om de benodigden 
bezuinigingen te  realiseren. 
 
 

5. Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters 
De ontvangen verslagen worden besproken. 
Henri roept de clusters op om te reageren op de brief d.d. 14 april met de uitnodiging van het GGZ-cluster om met 
elkaar (alle vertegenwoordigers van) clusters van de MO-Adviesraad van Kampen een bijeenkomst of activiteit 
voor uw en onze achterban te organiseren. Het GGZ-cluster wil over dit idee graag met alle leden van gedachten 
wisselen.  
 
 

6.  Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente (Bernard) 
Beranrd informeert de aanweizgen over de stand van zaken met betrekking tot het vervolg op de Regiotaxi die per 
1-1-2017 is beëindigd. Kampen zal naar verwachting deel nemen aan de europese aanbesteding die samen met 
de andere gmeeente in de regio IJsselland wordt georganiseerd. 
 

 
7. Rondvraag 

Tonnie is de wijze van vergaderen goed bevallen en vraagt of er in het vervolg, tijdens de inbreng van de 
ambtenaar, direct vragen gesteld kunnen worden. 
Na enig overleg wordt besloten dit toe te staan en het volgende te proberen: 
In de eerste ronde kunnen de vragen, via de voorzitter, aan de inleider worden gesteld, waarna deze direct de 
vraag kan beantwoorden. Als dat antwoord volgens de vraagsteller verheldering behoeft , kan hierover in 2

e
 ronde 

één aanvullende vraag stellen. 
 
 

8. Sluiting 
Bert bedankt een ieder hartelijk voor de inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende vergadering  
 
Woensdag 31 mei 2017, 19:30 uur, Stadhuis, vergaderkamer IJsselmuiden. 
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Actielijst Ar-MO gemeente Kampen 
 

Nr. Onderwerp Actie door Wat Wanneer 
In      

vergadering 
besproken 

1. Bespreekpunten clusters allen 
1.5 week voor 

verg.datum naar 
secr. 

 
 

2. Keukentafelgesprek gemeente Evaluatie  
In DB 

bespreken 

 

3. 
Beleidsontw. Maatsch. Opv. 

en beschermd wonen in 
Kampen 

 Voortgang 
Zo nodig 

agenderen 

 

4. Reg. Platform Arbeidsmarkt gemeente Voortgang 
In DB 

bespreken 

 

5. 
Lijst met 

participatiebedrijven voor 
evt. werving leden P-cluster 

Bernard Navraag  
Februari 

2017 

 

6. 
Budgetbeheer en 
Budgetcoaching 

 Planning april 2017 
In DB 

bespreken 

 

7. 
Eerste rapportage 

ombudsvrouw 
Gjalt 

Mailen of er al een 
rapp. is 

 
25-01-2017 

8. 
Werkafspraak met 

ombudsvrouw 
DB 

Rapportage 
bespreken 

Mei/juni 
2017 

 

9. Iemand van CJG DB? 
Uitnodigen voor 

een AR-MO 
vergadering 

Stavaza 
cluster 
Jeugd 

25-01-2017 

10. Voortgang Wortmanflat Bernard Plan van aanpak t.z.t. 
14-12-2016 

11. Vervoer Bernard update  
14-12-2016 

12. 
Plan van aanpak VN-

verdrag 
Frank VNG 

Zomer 
2017 

14-12-2016 

13. Website Ar-MO DB 
Beheer/actualisere

n 
Februarii 

2017 

 

14. 
Zorg om budget uit WLZ en 

lange wachttijden intake 
DB en Henri 

Voorstel aan 
College 

Februari 
2017 

25-01-2017 


