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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 oktober 2017 
 
 

Datum: woensdag 25 oktober 2017 
Plaats: Stadhuis Kampen, kamer IJsselmuiden 
Tijd: 19:30-22:00 uur 
 
 
 
 

Aanwezig: 
De heer Bert Regterschot (voorzitter)  
De heer Gjalt Kootstra (Ouderen, secretaris) 
De heer Johan Vermeulen (Ouderen) 
Mevrouw Tonny Zweers (Vrijwilligers) 
De heer Henri Verbeek (GGZ) 
Mevrouw Regina Minnema (MMB) 
Mevrouw Fenny Lodewijk (Participatie) 
De heer Martin Groen (Mantelzorg) 
De heer Frank Lichtendahl (gem. Kampen, plv. adviseur Ar-MO) 
Mevrouw Gerlinde Fix (gem. Kampen, verslag) 
 

Gasten: 
Mevrouw Calista Bos (ombudsvrouw) 
De heer Poem ter Morst (gem. Kampen) 
De heer Gerard Wessels (gem. Kampen) 
 
Afwezig mk:  
De heer Hans Fien (Vrijwilligers) 
Mevrouw Annemarie Salverda (MMB) 
Mevrouw Johanna de Roo (Participatie) 
Mevrouw Hilga van Schellen (Mantelzorg, vice voorzitter) 
De heer Dirk Bakker (GGZ) 
 
Afwezig zk: 
 
Toehoorders: 
1 

 
 
 
 
 

1. Opening van de vergadering 

Bert opent de vergadering en heet een ieder welkom. Vanwege de herfstvakantie een aantal afwezigen. Een bijzonder welkom 
aan de gasten van vanavond, Gerard Wessels, Calista Bos en Poem ter Mors. Gerard geeft een toelichting bij het project van 
de wijkverbinders (onder punt 8) en Calista en Poem lichten de rapportage van de Ombudsvrouw toe (punt 5). De onderwerpen 
worden als eerste behandeld, maar het verslag houdt de volgorde van de agenda aan. Ook een bijzonder welkom aan Frank 
Lichtendahl, hij vervangt de komende tijd Bernard Engberts. Arjen van Wijk heeft aangegeven met onmiddellijke ingang te 
stoppen met de Adviesraad. 
 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Het lidmaatschap Koepel van adviesraden is opgezegd per 1 januari 2018.  
 
Frank deelt meer dat het antwoord op de brieven aan de gemeente lang heeft geduurd door wisseling van functies binnen het 
gemeentelijk apparaat. Binnenkort volgt het antwoord. 
 

Rooster van aftreden -> de secretaris zal de datum bij Martin Groen aanpassen. 

Data vergaderingen in 2018  -> 28 februari wordt 21 februari 2018 (i.v.m. voorjaarsvakantie) en maandag 25 juni moet zijn 
woensdag 27 juni 2018 

Lijst leden Adviesraad MO  -> eventueel 06 nummer vermelden 

Omgevingswet (bijlage) -> bijeenkomst op 31 oktober 2017, locatie niet bekend, Maaike van der Veen heeft een korte 
toelichting gegeven bij de vergadering van het DB, wie deze bijeenkomst wil bijwonen, kan gaan. 

Gjalt heeft documentatie over een congres dat wordt georganiseerd over het invoeren toegankelijkheid, deze stukken 
overhandigd hij aan de afgevaardigde van het cluster MMB, de gemeente is uitgenodigd. Frank weet niet of er iemand vanuit de 
gemeente gaat, de kosten van deelname kunnen worden gedeclareerd.  

De bijlage met criteria voor nieuwe leden, is verplicht. 
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Frank deelt mee dat er, vanwege het niet beschikbaar zijn voor een 2
e
 termijn van de voorzitter, er binnenkort een advertentie 

voor een nieuwe voorzitter geplaatst wordt. Er moet een Commissie komen, deze bestaat in ieder geval uit wethouder Eibert 
Spaan, iemand uit management en twee leden namens Adviesraad. Frank stelt voor dat de secretaris en vice voorzitter hierin 
plaatsnemen. 

In het cluster GGZ is bespoken of ze iemand kunnen aandragen. Dit mag, een geschikte kandidaat kan reageren op 
advertentie. Maak ze attent op vacature. 

Er wordt gevraagd wat voor een profielschets er is -> de advertentie van de vorige keer is er bij gehaald en advertenties elders 
uit het land zijn hiervoor gebruikt.  

Frank deelt mee dat de nieuwe Armoedenota in december in Raad komt, in november dan bespreken in Adviesraad. Het 
onderwerp Statushouders wordt dan waarschijnlijk doorgeschoven.  

De installatie van de nieuwe voorzitter komt dan in decembervergadering. 

4. Verslag van de vergadering gehouden op 27 september 2017  

Vanwege vragen uit het cluster GGZ, de laatste zin bij punt 9 verwijderen. Verder wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.  
De actielijst wordt doorgenomen. 
 

5. Bespreekpunten adviesraad 

De rapportage van de ombudsvrouw Calista Bos over de periode 24 oktober 2016 tot en met 31 mei 2017 wordt besproken.  
Calista krijgt het woord en licht de rapportage in het kort toe, Calista geeft aan dat het luisterend oor heel belangrijk is voor de 
inwoners, zij voelen zich hierdoor serieus genomen.  
Indien nodig brengt Calista een ‘zwaarwegend advies’ uit aan de gemeente. Een andere rol van Calista is bemiddelen, als 
voorbeeld noemt ze een cliënt waarbij het niet boterde met de aangewezen consulent.De gemeente heeft gereageerd en cliënt 
heeft andere consulent toegewezen gekregen. 
Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd of er over de periode mei tot en met oktober 2017 nog iets te melden is ->  begin volgend 
jaar komt hier nieuwe rapportage over. Wel merkt Calista dat de onrust bij mensen over wisseling personeel afneemt.  
Er wordt gevraagd naar de omvang van de functie als ombudsvrouw, Calista heeft hier 4 uur per week voor gekregen, in de 
praktijk blijkt dat dit te weinig is, dit is aangegeven in een gesprek met gemeente. 
De ombudsvrouw is dienst bij Zorgbelang en heeft geen werkplek in Stadhuis. Er zijn weinig gemeenten die Ombudsvrouw 
hebben. De inwoners kunnen de Ombudsvrouw telefonisch bereiken, het telefoonnummer is van Zorgbelang, Calista werkt 
vanuit huis. Indien inwoners persoonlijk contact willen wordt een afspraak bij de inwoner thuis gemaakt, wanneer er een 
ambtenaar bij aanwezig is vindt de afspraak op het Stadhuis plaats, ook de brede school op het Onderdijks is een 
ontmoetingsplek. Tonny geeft aan dat de kantine van de sportraad ook beschikbaar is voor gesprekken. 
Binnenkort komt op gemeentepagina een foto van ombudsvrouw en wat haar functie inhoud. Er zijn mantelzorgers die nog 
steeds het idee hebben dat er niet naar hen geluisterd wordt. Vanuit het cluster wordt aangegeven dat er mensen zijn die 
Ombudsvrouw nodig hebben, maar door vele teleurstellingen is de “energie” op bij hen. De Ombudsvrouw zal eventueel 
aansluiten bij een vergadering van het cluster Mantelzorg. 
Gerard vraagt of het werk van de Ombudsvrouw bezwaar -en beroepschriften procedures voorkomt. Dit is niet met volle 100% 
te zeggen, maar ze heeft wel advies uitgebracht na een klacht van mensen, er is toen een brief geschreven aan gemeente. 
Deze klacht is hiermee opgelost, ze geeft wel aan dat een bezwaarschrift indienen moeilijk is voor mensen. Vaak gaat het meer 
over emotie die er bij inwoner heerst en niet over inhoudelijke beschikking. Na haar bemiddeling voelen mensen zich serieus 
genomen. 
De keukentafelgesprekken zijn in de loop der tijd ook anders geworden door aanbevelingen van de Ombudsvrouw, de 
consulenten hebben nu meer oog voor de situatie van de inwoners 
Bert geeft aan dat het belangrijkste is, het niet gehoord voelen, dit kan tijdens het keukentafelgesprek. Bert is benieuwd wat dat 
Zorgbelang wordt afgehandeld. 
Zorgbelang neemt telefoon aan en registreert de vraag/opmerking waar de inwoners mee komen. Ze maken een eventueel 
terugbelverzoek aan en Calista neemt dan contact op met de beller.  
Is er belangenverstrengeling? Dit kan, voorbeeld buurvrouw of ouder, dit komt te dicht bij en dan doet Calista een stap terug. 
Een collega van Zorgbelang pakt dit soort situaties op.  
Calista is bij de medewerkers van de Meedoenbalie geweest, Calista vindt dat hier de inwoners gezien als mens en heeft een 
goed gevoel over hoe de medewerkers de inwoners te woord staan. Vroeger hadden de mensen het gevoel tegen muur aan te 
lopen. Poem merkt op dat er nu een betere waardering van burgers is met betrekking tot het contact met de gemeente, vooral 
binnen de WMO. 
Er wordt opgemerkt dat waarschijnlijk mensen met een positief beeld over de gemeente aan dit onderzoek hebben meegedaan 
en daardoor een goede waardering hebben gegeven. De ontevreden mensen hebben waarschijnlijk niet meegedaan uit 
frustratie. Poem zegt dat dit is niet te herleiden is uit het onderzoek. 
 
Kan de Adviesraad inzicht krijgen hoe keukentafelgesprek plaatsvinden. Misschien een consulent uitnodigen in een 
vergadering.  
Ten slotte merkt Bert op dat hij het knap vindt dat de Ombudsvrouw een plek krijgt op de gemeentepagina, dit is de Adviesraad 
tot op heden nog niet gelukt. 
 

6. Voorstellen voor de raad 

Geen 
 
Pauze 
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7. Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters 

 Verslag GGZ 
Het voortbestaan van het Cluster is besproken. In de vergadering van november 2017 wordt dit geëvalueerd. Dirk Bakker volgt 
Arjen van Wijk op. 
De termijn van Henri loopt af, er is (nog) geen opvolging. Voorzitter deelt mee dat iemand 2 termijnen heeft. Dit was ook het 
geval bij Arjen, hij is gebleven tot er opvolging is. Hij zou aftreden in december en daarna volgt Dirk Bakker hem op. Dirk Bakker 
mag de volgende vergadering er bij zijn. Voor Henri is geen opvolger, 2 termijnen zijn 2 termijnen, er dient gezocht te worden 
naar een opvolger. Ook hij kan zonodig blijven totdat een opvolger is gevonden. 

 Verslag MMB 
Ruth Deddens (project Toegankelijkheid) is geweest in de vergadering, zij heeft hetzelfde verteld als in  oktober  in de 
Adviesraad. Zij wil graag dat cluster(leden) nadenken/aanschuiven bij bijeenkomsten over bouwvoorschriften en Omgevingswet.  
Ruth neemt contact op over aanschuiven bij cluster GGZ.  
  

8. Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente  

 Stand van zaken bevorderen inclusief denken (Frank Lichtendahl) 
Arcon en Stimuland voeren samen een opdracht  voor de gemeente uit in het kader van het VN-verdrag Mensen met een 
beperking/ inclusief denken. In dat kader hebben ze gesproken met de Adviesraad, het cluster MMB en het 
managementoverleg  van de eenheid Maatschappelijke Ontwikkeling. Binnenkort vindt er een presentatie plaats in het 
managementteam van de gemeente. Doel is dat managers hun medewerkers stimuleren om na te denken over inclusief denken 
en tot deelname aan bijeenkomsten hierover. Inclusief denken verbetert niet alleen de toegankelijkheid voor mensen met een 
beperking, maar kan ook kosten besparen doordat al voor realisering hierover nagedacht is en niet achteraf via aanpassingen 
alsnog gerealiseerd moet worden. Inmiddels zijn er ook contacten gelegd met winkeliers en horecaondernemers.  
De Adviesraad vraagt zich af of de uitkomsten straks ook in beleid en uitvoering geborgd gaan worden, het eindrapport met 
andere woorden niet in de lade verdwijnt. Tonny geeft aan het een mooi verhaal te vinden, maar vraagt zich af wat, zeker als 
het geld kost, in de praktijk gerealiseerd gaat worden. 

 Resultaten NPA Kampen en Dronten (Frank Lichtendahl) 
Een jaar geleden hebben Dronten, Kampen en IMpact besloten om het toeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt 
gezamenlijk op te pakken en de consulenten werk die zich daarmee bezighouden te plaatsen in een gezamenlijk 
Netwerkplatform met een eigen leidinggevende. Recent is besloten dit voorlopig op te schorten. De verschillen tussen Kampen 
en Dronten bleken te groot te zijn, bij Kampen bestond de behoefte eerst intern de zaak op orde te brengen. Voor de 
kwartiermaker/ beoogd leidinggevende van het Netwerkplatform waren de verschillen tussen Kampen en Dronten reden zijn 
opdracht terug te geven.  
Om de verschillen te overbruggen heeft Kampen een bestandsanalyse laten uitvoeren en speciale consulenten voor de 
werkgeversdienstverlening aangetrokken. Deze hebben regelmatig afstemming en werken intensief samen met de consulenten 
werkgeversdienstverlening van Dronten en IMpact. Werkgevers onderhouden hierdoor contacten met één consulent namens de 
drie organisaties.  
Henri merkt op dat bij de nieuwbouw voor IMpact al bekend was dat er veel in de SW zou gaan veranderen. Was nieuwbouw 
wel verstandig? Geantwoord wordt dat dit toen een goed besluit leek. Het aantal SW-ers zal in de loop der jaren steeds verder 
teruglopen, waardoor er steeds meer ruimte vrijkomt. Deze kan je inzetten voor nieuwe activiteiten of, zoals nu al deels gebeurt, 
verhuren aan derden.  
Gevraagd wordt wat er uit de bestandsanalyse is gekomen. De bestandsanalyse deelt het cliëntenbestand met betrekking tot 
hun afstand tot de arbeidsmarkt op in een aantal groepen. We weten welke cliënten in welke groep zitten en ook waarom. Een 
aanzienlijk aantal heeft bijvoorbeeld een parttime baan (b.v. in de schoonmaak), maar verdient onvoldoende om los van de 
uitkering te komen. In het bestand zitten veel ouderen die niet meer zover van hun pensioen af zijn. Samen met hen zullen we 
bezien of een traject richting arbeid nog zinvol is.  
Onduidelijk is of de bestandsanalyse ter kennis gebracht wordt van de Adviesraad. Frank geeft aan dat de analyse ‘alleen gaat 
leven’ met een toelichting, zodat ook duidelijk wordt wat met de uitkomsten gedaan wordt. 
Frank besluit met de mededeling dat Kampen dit jaar 7 beschutte werkplekken, werkplekken net boven niveau dagbesteding, 
maar dat het UWV streng is bij het indiceren van mensen voor deze plekken. De komende tijd zal de gemeente meer mensen 
voor indicatie aanmelden, in de verwachting dat ook meer mensen dan een indicatie zullen ontvangen. 

 Hoe verloopt het project wijkverbinders (Gerard Wessels)  
De wijkverbinders hebben 2 hoofdtaken: 
1. Zijn oor en oog in dorpen en kernen. 
2. in stadhuis schakel voor wijkverenigingen, organisaties en bewoners. 
De wijkverbinder zorgt dat een ingediende opmerking/klacht bij betreffende ambtenaar komt. De pilot met wijkverbinders is op 1 
maart  2016 gestart. Na 1 jaar zou er geëvalueerd worden, 1 jaar is echter te kort, daarom is pilot met een jaar verlengd. Begin 
2018 wordt er besloten of de wijkverbinders blijven. Deze evaluatie gebeurd door een externe deskundige (onpartijdig), 
Stimuland. De Adviesraad hoort graag de uitkomsten t.z.t. 
 
Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat bewoners zelf bijdragen aan een prettige woonomgeving, als stimulans om hun wijk 
te ontwikkelen kan er advies komen of een financiële bijdrage. Mede hierdoor waren er veel activiteiten op Burendag 
Vanaf 1 oktober 2017 is er In een aantal wijken of dorpen is er maandelijks een inloopspreekuur. Altijd is de wijkverbinder 
aanwezig en soms ook de wijkagent en iemand van Welzijn Kampen.  
 
Henri vraagt naar een bijeenkomst op 12 december 2017 in Het Middelpunt in de Flevowijk, hij heeft dit gelezen op een pamflet. 
Deze wijk valt onder Tamara Pietersz,  Gerard weet wel dat het bureau dat dit organiseert  niet is ingehuurd door gemeente, 
aantal mensen uit de wijk wilde dit, de gemeente is aangesloten. Doel is de wijk leuker maken dan hij was/versterken. Bureau 
heeft dit vaker dit soort projecten gedaan.  
 
Er wordt gevraagd naar een App die gelanceerd is voor de straat.  
Gerard antwoord dat er zijn 2 app’s zijn. De eerste is het WhatsApp-nummer van de gemeente, hier kunnen 
berichten/klachten/opmerkingen via WhatsApp aan de gemeente Kampen gestuurd worden. De tweede is de Buurtpreventie 
app. Buurtpreventie is nog niet overal. De app wordt gecoördineerd door de wijkagent. Wijkverbinders stimuleren dit. Het is wel 
een particulier initiatief met spelregels.  
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9. Rondvraag 

Cluster Participatie vraagt hoe vaak de andere clusters vergaderen en wanneer een geschikt moment is. De verschillende 
clusters antwoorden.  
 
Laaggeletterdheid, moet dit op agenda. Leden mogen hun vraag opsturen. Valt onder toegankelijkheid -> proberen in 
novembervergadering te agenderen. 
 
Hoe verder met website? Gjalt is bezig met afwerken. Input welkom.  
 
Tonny is naar een bijeenkomst maatschappelijke relevantie sport geweest en heeft boekje voor mensen met beperking. 
 
In de vorige vergadering is geopperd nog iemand toegang te geven de website bij te houden. Wordt doorgeschoven. 
 
Waarom is uitnodiging verstuurd aan management MO, voorzitter antwoord dat dit door de afwezigheid van Bernard komt en op 
dat moment Frank nog niet in beeld was. 

 
10. Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.  
 

Volgende vergadering: 

Woensdag 29 november 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. Iemand van CJG DB? 
Uitnodigen voor een 
AR-MO vergadering 

Stavaza 
cluster 
Jeugd 

25-01-2017 

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

6. Vervoer Bernard update  
14-12-2016 

7. 
Zorg om budget uit WLZ en 

lange wachttijden intake 
DB en Henri Voorstel aan College 

Februari 
2017 

25-01-2017 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 


