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Secretaris: 
G. Kootstra 

Zegge 2  
8265 CL Kampen 

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

W: adviesraadmokampen.nl 
 
 
 

Verslag vergadering 22 februari 2017 
 
 

Datum: woensdag 22 februari  2017 
Plaats: Stadhuis Kampen, kamer IJsselmuiden 
Tijd: 19:30-22:00 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 Johan Vermeulen (Ouderen) 
Mevrouw Tonny Zweers (Vrijwilligers) 
De heer Hans Fien (Vrijwilligers) 
De heer Henri Verbeek (GGZ 
De heer Arjen van Wijk (GGZ) 
De heer Bernard Engberts (gem. Kampen, adviseur Ar-MO) 
Mevrouw Annemarie Salverda (MMB) 

 
Gasten: 
De heer Martin Post 
Afwezig mk:  
Mevrouw Regina Minnema (MMB) 
Afwezig zk: 
De heer Richard Scholten (Jeugd) 
Toehoorders: 
Geen 
 

1. Opening van de vergadering 
Bert opent de vergadering en heet een ieder welkom, in het bijzonder de heer Martin 
Post, leidinggevende van het Netwerkplatform, die uit komt leggen wat dit platform 
doet. Dit wordt als eerste behandeld, maar het verslag houdt de volgorde van de 
agenda aan. 
 

2. Vaststelling agenda 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Voortgang ontwikkeling Website (Bernard) 

4. Verslag van de vergadering gehouden op 25 januari 2017  

Bespreking actielijst 
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5. Bespreekpunten adviesraad 

Informatie over het Netwerkplatform door Martin Post, leidinggevende. 
Het Platform is o.a. voor re-integratie en werkbemiddeling voor werkzoekenden. 

Binnen de vernieuwde Participatiewet vindt er geen nieuwe instroom meer plaats in de WSW 
(Wet sociale werkvoorziening). Daarnaast wordt de instroom in de Wajong beperkt tot 
volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Mensen met een arbeidsbeperking kunnen 
hierdoor niet meer in de WSW of in de Wajong terecht en zijn aangewezen op de gemeente 
voor ondersteuning op het terrein van werk en inkomen. Kampen krijgt dus een grotere 
groep mensen die aan het werk geholpen moeten worden en het is bovendien een nieuwe 
doelgroep; mensen met een arbeidsbeperking. 

Het college wil de mensen in samenwerking met de gemeente Dronten weer aan het werk 
krijgen. Samen maken zij dan gebruik van IMpact die zich in beide gemeentes bevindt. Deze 
samenwerking vindt plaats binnen een netwerkplatform. Het platform bemiddelt en begeleidt 
de werkzoekende en moet hen op een effectieve en efficiënte manier volwaardig laten 
deelnemen aan de samenleving. 

Het platform is in eerste instantie een netwerkplatform. Dat wil zeggen: de medewerkers van 
het platform werken als één team, onder één (functioneel) leidinggevende. De medewerkers 
van de gemeentelijke afdelingen Werk blijven in dienst bij de gemeente (de gemeente blijft 
hiërarchisch leidinggevende). De medewerkers van IMpact blijven in dienst van Stichting 
IMpact. 
 
Een ander zit in het pakket van wethouder G.J. Veldhoen 
 
Uitvoering 
 
Hoe werkt het platform, gaat het werken? 

 Consulenten zijn de basis, moeizame aanloop, veel wisselingen, op naar stabiliteit 

 Werkgevers en werkgeversdienstverlening 

 Bestanden op orde, meest kansrijke groepen eerst. 

 Afgestemde set van maatregel en voorzieningen 

 Juist gebruik van systemen 

 De kortste weg naar werk 

 Reguliere werkgevers, met de juiste ondersteuning 

 Waar nodig een aanlooptraject, indien passend bij Impact 

Succes? 
 Goede samenwerking tussen alle betrokken partijen 

 Werkgever centraal stellen 

 Activeren is de mens centraal stellen en serieus nemen. Werken helpt! Op veel 

terreinen 

 Niet wachten tot alle problemen zijn opgelost, werk helpt oplossen. 

 Vanuit motivatie werken en indien mogelijk niet vanuit dwang 

 Passend werk is niet altijd de droombaan. Eerst de startbaan. 
 Trajecten inzetten en consequent uitvoeren 
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Overpeinzingen van de leden van de adviesraad: 
 
Beschouwen we een werknemer als eenheid dan is de vraag welke eerlijke prijs betaalt de 
werkgever dan. De loonwaarde moet exact bepaald worden en een werknemer moet niet 
beschouwd worden als een goedkope werkkracht.  
 
De arbeidsconsulenten zijn geschoold in arbeidsbemiddeling op een HBO-niveau. 
 
Je blijft in de Wajong en er is ook parttime werk. 
 
Er moet beleiding op de werkplek zijn. Het kost veel om de doelgroep te begeleiden. 
 
Het is belangrijk dat kandidaten geactiveerd worden, desnoods te prikkelen. 
 
We hopen dat er een samenwerking ontstaat met de pilot Bewegen naar werk. 
 
Het is belangrijk dat misbruik van werknemers met een beperking wordt voorkomen. 
 
Sociaal Akkoord IJssel-Vecht moest leiden tot 1.000 extra (leerwerk)banen (RPA). Gestart in 
2014. Samenwerking hiermee ligt voor de hand. 
 
Uitnodiging CJG (Opstellen van een lijstje van onderwerpen die wij aan de orde 
willen stellen) 

Het DB beraadt zich verder over de uitnodiging naar het CJG, vanwege de geringe inbreng 
van het cluster jeugd. 

Inhoudelijke bespreking project IN&OUT (Henri) 

Henri zou graag zien dat als er een inleiding wordt gehouden over een bepaald onderwerp er 
nadat de inleider is vertrokken nog gelegenheid is om inhoudelijk verder op het onderwerp in 
te gaan. 

6. Voorstellen voor de raad 

Geen 

Pauze 

7. Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters 

Annemarie deelt mee dat het onderwerp toegankelijkheid breed moet worden gezien, niet 
alleen fysieke toegankelijkheid maar ook bijvoorbeeld digitale toegankelijkheid. 

Er is een scholenproject voor leerlingen van groep 8 over toegankelijkheid voor mensen met 
een beperking.  
 
Het cluster GGZ is bijeen geweest met Bernard. Er zijn veel vragen beantwoord. De volgende 
keer is er een themabijeenkomst. 

8. Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente (Bernard) 

Geen nieuws. 

9. Rondvraag 

Geen vragen. 
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10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 
Volgende vergadering: 

Woensdag 29 maart 2017 

Komende agendapunten onder voorbehoud: 

Eerste vertoning van het concept Website 

CJG 

Bestek Europese aanbesteding vervoer WMO (Bernard) 

De innovatiepot: hoe zijn de gelden besteed en wat zijn de opbrengsten? (Henry) 

Budgetbeheer en budgetcoaching 

Verdere implementatie VN-verdrag over toegankelijkheid 

Voortgang project Wortmanstraat 

De wachttijden bij aanvraag geestelijke bijstand in de zorg 

Bespreking rapportage keukentafelgesprekken 

Voortgang resultaten Regionaal Platform Arbeidsmarkt 

Stand van zaken uitvoering matrix actieplan mantelzorg Kampen 

 
Vergaderdata: 
 
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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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/actualis

eren 
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 


