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Verslag vergadering 13 december 2017 
 
 

Datum: woensdag 13 december 2017 
Plaats: Stadhuis Kampen, kamer IJsselmuiden 
Tijd: 19:30-22:00 uur 
 

Aanwezig: 
De heer Bert Regterschot (Voorzitter) 
Mevrouw Hilga van Schellen (Vice voorzitter) 
De heer Gjalt Kootstra (Secretaris) 
Mevrouw Tonny Zweers (Vrijwillgers) 
De heer Johan Vermeulen (Ouderen) 
De heer Martin Groen (Mantelzorg) 
Mevrouw Annemarie Salverda (MMB) 
De heer Henri Verbeek (GGZ) 
Mevrouw Johanna de Roo (Participatie) 
Mevrouw Fenny Lodewijk (Participatie) 
De heer Hans Fien (Vrijwilligers) 
De heer Frank Lichtendahl (gemeente Kampen) 
De heer Bernard Engberts (gemeente Kampen) 
Mevrouw Gerlinde Fix (gemeente Kampen, verslag) 

 
Gasten: 
De heer Eibert Spaan (wethouder) 
Christiaan van de Worp (gemeente Kampen) 
De heer Carel Diekerhof (toekomstig voorzitter) 
 
Afwezig mk: 
Regina Minnima (MMB) 
Dirk Bakker (GGZ) 
 
Afwezig zk: 
- 
 
Toehoorders: 
2.

 
 

1. Opening 
Bert opent de laatste vergadering van 2017 en zijn laatste vergadering als voorzitter van de 
Adviesraad MO. Mevrouw Regterschot is vanavond ook meegekomen.  
Bert heet een ieder welkom en een bijzonder welkom aan Carel Diekerhof die het voorzitterschap 
gaat overnemen. Bert vindt het fijn Bernard Engberts te zien, die speciaal voor het afscheid van Bert 
is gekomen. Ook aanwezig Christaan van de Worp die de Voortgang Laaggeletterdheid gaat 
toelichten. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken 
De brief van B en W over de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg is kort na de vorige 
vergadering binnengekomen. Gjalt heeft deze brief verspreidt onder de leden van de AR-MO, daarop 
heeft Henri een reactie gemaild. De gemeente heeft als antwoord gegeven geen zicht op de 
wachtlijsten voor GGZ volwassen te hebben, Henri vraagt in zijn mail welke acties ondernomen zijn. 
Frank antwoord dat de zorgverzekeraars niet in gesprek gaan met gemeenten zoals Kampen. Wel 
wordt in overleggen met gemeente Zwolle deze problematiek aangehaald. Zwolle is 
centrumgemeente en heeft wel overleggen met de Zorgverzekeraars. 
Henri benadrukt nog dat het belangrijk is ons in de regio hier ook sterk voor de maken. 
 

4. Verslag van de vergadering gehouden op 29 november 2017 
Het verslag worden ongewijzigd vastgesteld. 
N.a.v. de notulen: 
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Martin is benieuwd naar de brief die Gjalt zou sturen m.b.t. de gezinnen die net boven de 110% van 
het minimuminkomen zitten. De brief is deze week door Frank ontvangen en is doorgezet naar de 
Commissie Inwoners. Gjalt zal de verzonden brief nog verspreiden onder de leden AR-MO. 
Ook wordt gevraagd naar de inkomenstoets bij de HHt regeling, Frank heeft deze vraag neergelegd 
bij Monique Schorfhaar.  
Wanneer de taakbeschrijving van de aan te stellen meedoenmedewerker er is deze graag verspreiden 
onder de leden AR-MO. 
Henri merkt nog op dat hij de vergadering van januari 2018 nog bijwoont en in februari neemt Steffen 
Hofstra officieel deel aan de vergaderingen van de AR-MO.  
 

5. Bespreekpunten adviesraad 
Christiaan van de Worp geeft een toelichting bij de onderwerp “Voortgang Laaggeletterdheid”. 
Kampen heeft in vergelijking met de rest van Nederland een groot aantal inwoners die moeite heeft 
met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Problemen met lezen en schrijven en digitale 
vaardigheden doen zich in alle geledingen voor:  jong en oud, werkende en niet-werkende mensen, 
geboren in Nederland of elders. 
In 2016 is een werkgroep opgericht om dit probleem integraal aan te pakken. In deze werkgroep 
zitten het CJG, Bibliotheek, Stichting Lezen en Schrijven en Welzijn Kampen. Deze werkgroep denkt 
na hoe laaggeletterden te vinden en dan door te verwijzen naar een passend aanbod.  
Deze groep heeft het taalaanbod in Kampen inzichtelijk gemaakt, er is gebleken dat er veel aanbod 
maar weinig samenhang is. Het is nu belangrijk al deze aanbieders in kaart te brengen en één geheel 
van te maken (lokale infrastructuur). Er zal een stuurgroep  komen. 
 
Laaggeletterden kunnen worden doorverwezen naar het Taalpunt (meldpunt in de Bibliotheek) om 
hun taal, reken- en digitale vaardigheden te laten verbeteren. Bij het Taalpunt zitten getrainde 
betaalde en onbetaalde krachten. De behoefte van de klant is leidend in waar klant naar toe 
doorverwezen wordt. 
Aanbieders waar we nu mee werken zijn W&L (Meeuwenplein) en ROC Deltion. Er wordt in klassen 
van ongeveer 15 leerlingen gewerkt, die op hun niveau les krijgen. Het doel is in 2018 200 personen 
door te verwijzen naar deze aanbieders. 
De wijken die volgend jaar integraal worden aangepakt zijn Brunnepe en een nog nader te bepalen 
wijk. Voor Brunnepe is gekozen, omdat in die wijk aangesloten kan worden bij een project van het 
CJG.  
Er wordt gevraagd over hoe de laaggeletterde inwoner te bereiken is. Christaan verteld dat er op 
verschillende plekken (tandarts, apotheek, bibliotheek) filmpjes (beeldmateriaal) komen die dan 
kunnen worden afgespeeld met ondertiteling. Er is momenteel nog geen contact met het 
consultatiebureau. 
Er wordt gevraagd naar de verschillende niveaus.  Met niveau F1 is iemand laaggeletterd; na de 
taalschool heeft een cursist A1 of A2 niveau. Er wordt benadrukt te investeren in basisscholen, want 
wanneer een kind op de basisschool al achterblijft op het gemiddelde niveau, haalt hij/zij deze 
achterstand niet meer in. 
Is het te verklaren waarom laaggeletterdheid onder vrouwen 57 % is. Vrouwen gingen vroeger 
eerder van school of leerden niet door om te gaan werken. Verwachting was dat ze na het huwelijk 
zouden stoppen met werken om voor het gezin te zorgen. 
Er wordt één projectleider aangesteld die de laaggeletterdheid onder de aandacht bij bedrijven gaat 
brengen.  
 
Bert vertelt dat de Adviesraad 3 soorten stukken behandeld ( informerend, opiniërend en 
adviserend). Dit stuk was informerend. 
 

6. Voorstellen voor de raad 
Geen 
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7. Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters 

Afgevaardigden van MMB en GGZ hebben een gesprek gehad met Jeroen Geerdink en Ruth Deddens. 
Henri was hier ook bij aanwezig en vertelt dat de input uit andere clusters wenselijk is. Het 
onderwerp kan niet alleen door de werkgroep getrokken worden, eventueel wijkverbinders 
inschakelen. In maart 2018 zijn Jeroen en Ruth gepland in onze vergadering. 
Cluster Participatie heeft vergaderd, verslag wordt verspreid en komt op de website.  
 

8. Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente 
Geen. 
 

9. Rondvraag 
Frank vraagt naar de planning van de volgende DB vergadering, liefst voor in januari i.v.m. uitnodigen 
van de gasten. 
 
Kampen.nl verdwijnt eind december. Gjalt vraagt naar de meedoen ”onderwerpen”, komt er een 
nieuwe brochure?  Deze brochure is een taak van de aan te stellen meedoenmedewerker. Tot die tijd 
worden kopieën van de oude folder meegegeven. 
 

10. Sluiting 
 
 
Afscheid van voorzitter Bert Regterschot 
Bert heeft op 29 januari 2014 de voorzittershamer gekregen van toenmalig wethouder Lidi Kievit. De 
afgelopen 4 jaren is veel gebeurd in het Sociaal Domein. Bert bedankt een ieder voor de inbreng en 
de samenwerking  deze jaren. Hij geeft de hamer terug aan  wethouder Spaan. 
 
Wethouder Eibert Spaan bedankt Bert en geeft als dank een bon en mevrouw Regterschot neemt de 
bloemen in ontvangst. Hilga en Tonny hebben namens de leden van de Adviesraad nog een 
toepasselijk woord voor Bert en overhandigen hem ook een presentje en bloemen. 
 
Vervolgens richt Eibert zich tot de nieuwe voorzitter, de heer Carel Diekerhof. Hij heet hem van harte 
welkom, overhandigt hem de voorzittershamer en wenst hem veel succes.  
 
De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje.   
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Actielijst Ar-MO gemeente Kampen 
 

 
 

 
 

Nr. Onderwerp 
Actie 
door 

Wat 
Wannee

r 

In      
vergaderi

ng 
besproke

n 

1. 
Bespreekpunten 

clusters 
allen 

1.5 week voor 
verg.datum 
naar secr. 

 
 

2. Keukentafelgesprek gemeente Evaluatie  
In DB 

besprek
en 

 

3. 
Beleidsontw. Maatsch. 

Opv. en beschermd 
wonen in Kampen 

 Voortgang 
Zo nodig 
agender

en 

 

4. Voortgang Wortmanflat Bernard 
Plan van 
Aanpak 

In DB 
besprek

en 

 

5. Vervoer Bernard update 
Januari 
2018 

14-12-
2016 

6. 
Zorg om budget uit 

WLZ en lange 
wachttijden intake 

DB en 
Henri 

Voorstel aan 
College 

Medio 
2018 

25-01-
2017 

7. Modernisering Beleid 

DB/Henk 
van 

Deuteko
m 

Terugkoppeling
smoment 

Jan + 
apr. 
2018 

29-11-
2017 

8. 
Nadere evaluatie 
laaggeletterdheid 

Christiaan 
v.d. Worp 

 
Nov. 
2018 

 

9. 
Eindverslag project 

Toegankelijkheid incl. 
beleid 

Jeroen/R
uth  

 
Maart 
2018 

 

10. 
POH-GGZ brief 

huisartsen 
Frank   

 

     
 


