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Secretaris: 
G. Kootstra 

Zegge 2  
8265 CL Kampen 

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

W: adviesraadmokampen.nl 
 
 
 

Verslag vergadering19 april 2017 
 
 

Datum: woensdag 19 april 2017 
Plaats: Stadhuis Kampen, kamer IJsselmuiden 
Tijd: 19:30-22:20 uur 
 
 
 
 

Aanwezig: 
De heer Bert Regterschot (voorzitter)  
Mevrouw Hilga van Schellen (Mantelzorg, vice voorzitter) 
De heer Johan Vermeulen (Ouderen) 
Mevrouw Karin Verheij (Mantelzorg) 
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 Judith Compagner 
Mevrouw Yvonne Kleinbussink 
Mevrouw Sylvia de Ruiter 
Mevrouw Gerlinde Fix 
 
Afwezig mk:  
De heer Gjalt Kootstra (Ouderen, secretaris) 
Mevrouw Leni van Ommen (gem. Kampen) 
 
Afwezig zk: 
De heer Arjen van Wijk (GGZ) 
 
Toehoorders: 
1. 

 
 
 
 
 

1. Opening van de vergadering 
Hilga opent als waarnemend voorzitter de vergadering en heet een ieder welkom. Bert komt, wegens 
verplichtingen elders, wat later. Judith zal de toegang tot zorg en ondersteunning toelichten en Yvonne en Sylvia 
informeren de Adviesraad over de stand-van-zaken met betrekking tot de Matrix actieplan Mantelzorg. Deze 
onderwerpen worden 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 
*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. Verslag vergadering 29 maart 2017 en actielijst 
Het verslag wordt onderdankzegging vastgesteld. 
 
De actielijst wordt doorgenomen. Punt 5 (web-site) wordt gewijzigd in nr. 13. 
Gjalt stuurt de vragen, die hij opstelde voor het CJG, nogmaals aan de leden, met de vraag of dit compleet is of dat 
er nog méér vragen zijn. 
N.a.v punt 14 (zorg om lange wachttijden) is door de Adviesraad een brief aan de gemeente gestuurd. Bernard 
vraagt na hoe het hiermee staat. 
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5. Bespreekpunten Adviesraad  
* Toegang tot zorg en ondersteuning (Judith Compagner) 
 
Judith hecht er aan dat de Adviesraad wordt meegenomen in de ontwikkeling van de toegang. Zij schetst in het 
kort een terugblik, de stand-van-zaken- en de toekomst. 
De gemeenteraad heeft  gevraagd samen met de zorgaanbieders, preventie, toegang en zorgverlening vanuit  
‘gezamenlijk risicodragend partnerschap’,  te verkennen. 
De zorgaanbieders konden niet instemmen met het risicodragende aspect. Wel onstonden allerlei ‘gelegenheids-
coalities’ in het voorveld. 
Het blijkt dat er voldoende visie is en dat men voorvarend aan de slag is gegaan. De te behalen resultaten zijn 
echter niet precies bepaald en benoemd. 
Resultaten zijn echter van belang en worden gezien als de hefboom voor de transformatie. Zij zetten tevens aan tot 
verdere actie en gedrevenheid. 
 
Het sturen op resultaten wordt gedaan door: 
- Gebiedscans (bv. Flevowijk, Brunnepe/Hanzewijk) 

Hierdoor ontstaat inzicht of iets werkt, maar ook blijkt dat op bepaalde punten dubbele inzet wordt gepleegd. 
Voorbeelden: pilot “In en Out” in Brunnepe/Hanzewijk. 
 

- Benoemen van specifieke doelgroepen (bv. jonge LVB-ers of GGZ-ers) 
Benoemd wordt wat de opgave is en welke oplossingsrichtingen er zijn. 

- Versterken van het voorveld 
- Ontwikkelen van nieuwe vormen van dagbesteding en begeleiding. 
 
De verhelderende en informatieve vragen worden door Judith naar tevredenheid beantwoord. 
 
Bert verwoordt de wensen van de Adviesraad als volgt: 
1. Maak een centraal punt waar de burger zich met alle vragen kan melden. Wijs vervolgens de zorgvraag toe.  
2. Versterk het voorveld. Hierdoor kunnen bezuinigingen gerealiseerd worden, zonder dat het de burger pijn doet. 

 
Judith meldt dat de toegang voorlopig bij het CJG en de FrontOffice blijft. 
 
Er is geen behoefte aan een 2

e
 vragenronde. 

Judith wordt bedankt voor haar inbreng en wordt succes gewenst in de nieuwe werkkring. 
 
 
* Matrix Actieplan Mantelzorg (Sylvia de Ruiter en Yvonne Kleinbussink) 
 
Sylvia en Yvonne geven een terugblik van wat er gebeurd is n.a.v. de in 2015 uitgevoerde een Mantelzorgscan. 
Er wordt een toelichting gegeven op de stukken die toegestuurd zijn. 
 
Onder andere de volgende onderwerpen moeten nog verder worden uitgewerkt; 
- Keukentafelgesprek 
- Rolneming Steunpunt Mantelzorg 
- Mantelzorgvriendleijk werkgeverschap 
 
De leden stellen diverse vragen die door de dames naar volle tevredenheid worden beantwoord. 
Er staat nog het een en ander in de steigers en Sylvia en Yvonne verwachten een uitnodiging om t.z.t. iets te 
komen vertellen over de stand van zaken. 
 
De voorzitter complimenteert hen voor de wijze van beantwoorden. Hij concludeert dat de rol en positie van de 
Mantelzorger in de samenleving crusiaal is en adviseert ze ‘in de watten’ te leggen. Dit levert voor de mantelzorger 
en de zorgvrager, en dus voor de maatschappij, voldoende op. 
 
Annemarie vraagt of de gestelde vraag direct beantwoord kan worden. Er is nu een waslijst aan vragen en dat 
komt de overzichtelijkheid niet ten goede. 
Afgesproken wordt dat dit wordt besproken en voorbereid in het DB. (actielijst) 
 
Tevens wordt de vraaggsteld of er een leeswijzer bij de stukken gevoegd kan worden. Uit de grote hoeveelheid 
stukken kan dan envoudig geselecteerd worden wat wel en niet relevant is. 
Dit onderdeel wordt eveneens in het DB besproken. (actielijst) 
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6. Voorstellen voor de raad 
Geen 
 

7. Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters 
 
Tonnie stelt voor dat de verslagen van de clusters tijdens de extra vergadering van 3 mei worden behandeld. 
Dit is akkoord. 
 
Henri geeft een toelichting bij de brief d.d. 14 april 2017 van het cluster GGZ. Hij roept allen op de bijeenkomst bij 
te wonen. 
 

8.  Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente (Bernard) 
 
Bernard meldt dat, wat nu aanbesteed is voor Wmo vervoer, wordt gekoppeld aan het doelgroepenvervoer, zoals 
het leerlingenvervoer. 
 
 

9. Rondvraag 
 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
 

10. Sluiting 
Bert bedankt een ieder hartelijk voor de inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende vergadering  
 
Woensdag 3 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 


