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Secretaris: 
G. Kootstra 

Zegge 2  
8265 CL Kampen 

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

W: adviesraadmokampen.nl 
 
 
 

Verslag vergadering 25 januari 2017 
 
 

Datum: woensdag 25 januari 2017 
Plaats: Stadhuis Kampen, kamer IJsselmuiden 
Tijd: 19:30-22:10 uur 
 
 

Aanwezig: 
De heer Bert Regterschot (voorzitter) 
De heer Gjalt Kootstra (Ouderen, secretaris) 
Mevrouw Hilga van Schellen (Mantelzorg, vice voorzitter) 
Mevrouw Karin Verheij (Mantelzorg) 
De heer Richard Scholten (Jeugd) 
De heer Johan Vermeulen (Ouderen) 
Mevrouw Tonny Zweers (Vrijwilligers) 
De heer Hans Fien (Vrijwilligers) 
De heer Henri Verbeek (GGZ) 
De heer Bernard Engberts (gem. Kampen, adviseur Ar-MO) 
Mevrouw Leni van Ommen (gem. Kampen, verslag) 

 

Gasten: 
Mevrouw Irma Dijk 
Afwezig mk:  
Mevrouw Regina Minnema (MMB) 
Mevrouw Annemarie Salverda (MMB) 
Afwezig zk: 
De heer Arjen van Wijk (GGZ) 
Toehoorders: 
geen 

 

 
 

1. Opening van de vergadering 
Bert opent de vergadering en heet een ieder welkom, in het bijzonder Irma Dijk van St. IJsselheem die een 
presentatie komt geven over het project In&Out. Dit onderwerp wordt als eerste behandeld, maar het verslag houdt 
de volgorde van de agenda aan. 
 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt besproken en vastgesteld. 
 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
*Regina en Annemarie hebben zich afgemeld voor de vergadering. 
 
*Voortgang ontwikkeling website Ar-MO. 
Er wordt binnenkort door Gjalt contact gelegd met de beheerder over het tijdspad. 
 
*Jaarverslag Participatieraad Zwolle. 
Ter kennisgeving aangenomen. 
 
 

4. Verslag vergadering 30 november 2016 en actielijst 
Het verslag wordt met een kleine aanpassing vastgesteld. 
 
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. 
 
 

5. Vergaderdata 2017 (onder voorbehoud) 
 
Woensdag 22 februari 
Woensdag 29 maart 
Woensdag 19 april 
Woensdag 31 mei 
Woensdag 28 juni 

 

Woensdag 27 september 
Woensdag 25 oktober 
Woensdag 29 november 
Woensdag 13 december 
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6. Bespreekpunten Adviesraad  
 
* Presentatie project In&Out in de wijken Brunnepe en Hanzewijk (Irma Dijk) 
 
Irma Dijk vertelt over het project aan de hand van een powerpoint presentatie. 
In&Out is bedoeld als pilot van Het Kamper Kompas. 
 
In het verslag zijn tevens de antwoorden verwerkt van de vragen die gesteld werden na haar presentatie. 
 
6 verschillende partijen, te weten de Gemeente Kampen, St. IJsselheem, SWiK, Icare, St. De Kern en Medrie 
hebben samen gewerkt om op een vernieuwende manier ondersteunings-, hulp- en zorgvragen te benaderen voor 
inwoners van 65 jaar en ouder in de wijken Brunnepe en Hanzewijk. 
De vraag was: Wat speelt hier en waar gaan we mee aan de slag? De bedoeling van het project is: minder zorg en 
langer thuis blijven wonen. 
Er is gestart met een behoeftepeiling onder de inwoners met een groep van vrijwiligers (ondersteund door St. 
Welzijn) en professionals, waaruit bleek dat 100% van de inwoners met plezier in de wijk woonden en 90% aangaf 
te kunnen leven zoals zij dat willen. De 10% van de mensen die dat niet zo vond, hadden veelal lichamelijke 
ongemakken waarbij ze (te) afhankelijk waren van derden (thuiszorg). 
 
Er zijn genoeg activiteiten in de wijken, maar deze zijn niet voor iedereen toegankelijk. Er zijn drempels 
(opgeworpen) voor nieuwe mensen om mee te doen. St. Welzijn werkt in de wijken om het toegankelijker te 
maken. 
Contact maken in de flats aan de Koggesingel is moeizaam. Daarom is er een avondbijeenkomst georganiseerd 
voor deze bewoners om o.a. kennis te maken met elkaar. 
Er wordt gewerkt aan een digitaal platform: www.brunnepehanzewijk.nl . Familie en kinderen kunnen zo volgen wat 
er in de wijken te doen is voor de ouderen. 
 
In september jl. is er een scholing geweest, ‘Gekanteld werken’, voor 17 organisaties en 60 professionals. De 
bedoeling was om de aanwezigen kennis te laten maken met ‘gekanteld werken’ en in samenwerking met andere 
organisaties zorg in te zetten. Tijdens de scholing is het wel makkelijker geworden om samen de wegen te vinden 
naar oplossingen. 
 
Het hometeam is vernieuwd en werd uitgebreid. Hierin worden (anonieme) casussen, na instemming van de 
bewoner,  ingebracht en besproken. 
 
Op dit moment wordt er een bijeenkomst georganiseerd met Financiën op Koers. Mensen kunnen daar een 
afspraak maken om met iemand te spreken over hun financiële situatie. Het is ook bedoeld om een taboe hierover 
te doorbreken. 
 
Een handboek In& Out is gemaakt voor eventuele uitrol over meerdere wijken. 
 
In oktober t/m december 2017 vindt er een tweede behoeftepeiling plaats, (weer) door vrijwilligers met gebruik van 
de methode Levenskracht. 
Levenskracht hanteert verschillende modules: Waar ben ik tevreden mee en waar wil ik wat aan gedaan hebben? 
Wat wil de burger zelf er aan doen? En de burger in hun eigen kracht zetten. 
 
Een draaiboek maken van de stand van zaken van dit project, vindt Irma wel een optie om mee aan de slag te 
gaan voor de andere wijken. 
 
Bert bedankt Irma hartelijk voor haar uitleg en beantwoorden van vragen en geeft aan dat de Ar-MO wel betrokken 
wil blijven als er in meer wijken met het project gewerkt gaat worden. 
 
Irma verlaat de vergadering. 
 
 
* Werkplan Adviesraad MO 2017 
Gjalt heeft een jaarplan 2017 voor de Adviesraad MO geschreven. 
Het werkplan wordt besproken. 
De adviesraad is akkoord met het werkplan na het aanpassen van kleine veranderingen die nog worden 
doorgevoerd. 
Het plan wordt het komende jaar gebruikt door de Ar-MO. 
 
* Uitnodiging CJG ( opstellen van lijstje van onderwerpen) 
Hiermee wordt gewacht tot de bezetting van het cluster Jeugd compleet is. 

http://www.brunnepehanzewijk.nl/


 Verslag vergadering Adviesraad MO Kampen 25-01-2017 Pagina 3 van 4 

 
 

7. Voorstellen voor de raad 
Geen 
 
 

8. Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters 
 
Het cluster Ouderen heeft een verslag gestuurd. Dit wordt besproken met Gjalt en Johan. 
Punt 4: nogmaals uitleg over vervoerstijdstippen, punt 7: vragen over de komende bezuinigingen en een 
subsidievraag en punt 9 over alarmsystemen van SWiK.  
 
Het cluster GGZ heeft de trieste gang van zaken van het cluster besproken tijdens een overleg. Bernard is nu 
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een volgend overleg.  
Henri heeft nog een zorgpunt: “De toegang tot de behandelzorg zit op slot, zegt hij, het duurt te lang voor een 
intakegesprek plaatsvindt en als het budget (uit de Wlz) op is bij het zorgkantoor, komt er geen zorg meer voor 
deze mensen”. 
Besloten wordt met een groepje van 4 mensen, waaronder Henri, een voorstel (brief) te maken voor het College. 
 
Karin meldt een mantelzorgbijeenkomst ‘Mantelzorg Werkplaats' op donderdagochtend 16 februari, met als 
onderwerp respijtzorg. Verder geven Karin en Hilga aan dat de clustervergaderingen wel wat belastend ervaren 
worden. Geadviseerd wordt dit met Yvonne en Sylvia (gem. Kampen) te bespreken. 
 
Bert koppelt een gesprek met Richard terug dat voorafgaand aan de vergadering is gehouden. Besloten is om aan 
de (komende) website van de Ar-MO een digitaal platform te hangen waar belangstellenden m.b.t. jeugd op 
kunnen reageren. Richard vraagt om input en ideeën van iedereen. 
Het viel Richard verder op dat een huisarts niet genoeg informatie kan geven over instellingen en de wachttijden. 
 
Annemarie heeft, bij afwezigheid van de vertegenwoordiging, per mail een aantal punten ingebracht. Deze punten 
worden hieronder (in het kort) beantwoord: 
1. P.v.a. toegankelijkheid: hierover is al contact met Yvonne en Sylvia. 
2. Als de website klaar is wordt er deze door de Ar-MO bekeken voordat de site ‘de lucht in gaat’. Dan kan er ook 

naar de ‘toegankelijkheid’ worden gekeken. 
3. Advies om met de wethouder en projectgroep HANZEDAGEN om de tafel te gaan. 
4. Er zal een verwijzing komen op de site van de gemeente Kampen als onze site in de lucht is, waar dan inbreng 

van de clusters geplaatst kan worden. 
5. Connexxion regelt het vervoer nu met de Wmo-pas. Zie: ook punt 9 van het verslag over het Wmo-vervoer. 
Gjalt zal het cluster per mail deze punten beantwoorden. 
 
Ideeën voor vulling van het cluster Participatie zijn welkom geeft Bert aan. 
 
 

9.  Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente (Bernard) 
 
Er is per mail info gestuurd over JOGG (Jongeren op gezond gewicht). Als er vragen zijn horen we dat graag, zegt 
Bernard. 
 
Het Wmo- vervoer wordt uitgevoerd door Connexxion. Er zijn geen klachten meer over de bereikbaarheid en de 
vorm van het vervoer. 
Er zijn wel klachten over Taxipoint in het Isala ziekenhuis. Bernard: we zijn in gesprek met collega’s in de 
gemeente Zwolle om de gemeente Kampen ook aan te laten sluiten met onze Wmo pas voor Taxipoint. 
 
 

10. Rondvraag 
- Henri heeft de bespreking van het project In&Out als informatief ervaren. Wel vraagt hij om een 
inhoudelijke discussie over dit soort voorstellen. De meerwaarde daarvan is niet voor iedereen duidelijk. Henri 
wordt uitgenodigd zijn ideeën in een voorstel in te dienen. 
 
- Gjalt gaat Arjen mailen w.b.t. zijn absentie. 
 
- Gjalt geeft aan het zinvol te vinden alleen de verslagen van de clustervergaderingen te bespreken bij het 
agendapunt ‘Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters’. Na enige discussie wordt besloten de werkwijze 
te handhaven, d.w.z. Clusters dienen in de regel vooraf een schriftelijk verslag in. Tijdens de vergadering kan, als 
daartoe aanleiding is, ook korte mondelinge informatie worden gegeven. 
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11. Volgende vergadering  
Woensdag 22 februari 2017, 19:30 uur, Stadhuis, vergaderkamer IJsselmuiden. 
 
 

12. Sluiting 
Bert bedankt een ieder hartelijk voor de inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 

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. Website Ar-MO DB 
Beheer/actualisere

n 
Februarii 

2017 

 

6. 
Lijst met 

participatiebedrijven voor 
evt. werving leden P-cluster 

Bernard Navraag  
Februari 

2017 

 

7. 
Budgetbeheer en 
Budgetcoaching 

 Planning april 2017 
In DB 

bespreken 

 

8. 
Eerste rapportage 

ombudsvrouw 
Gjalt 

Mailen of er al een 
rapp. is 

 
25-01-2017 

9. 
Werkafspraak met 

ombudsvrouw 
DB 

Rapportage 
bespreken 

Mei/juni 
2017 

 

10. Iemand van CJG DB? 
Uitnodigen voor 

een AR-MO 
vergadering 

Stavaza 
cluster 
Jeugd 

25-01-2017 

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

12. Vervoer Bernard update  
14-12-2016 

13. 
Plan van aanpak VN-

verdrag 
Frank VNG 

Zomer 
2017 

14-12-2016 

14. 
Zorg om budget uit WLZ en 

lange wachttijden intake 
DB en Henri 

Voorstel aan 
College 

Februari 
2017 

25-01-2017 


