Verslag Keukentafelgesprekken raad-inwoners over de WMO op 19-01-2015
Aanwezig: 30 inwoners en belanghebbenden. (mensen die gebruik maken van zorg,
mantelzorgers, leden WMO-raad, thuiszorg)
Vanuit de raad: Lars van Driel, Ciska Wobma, Jeannette van Schuylenburg-Wieringa, Menno
Feenstra, Peter Pennekamp, Linda van Minnen, Ger Terpstra, Ineke Tegelaar, Nia van
Oudenallen, Eef van Baarsen, Janiek Kroon-Stassen
Vraag 1 ; Wat heeft u als positief ervaren van de zorg die u tot eind 2014 ontvangen
heeft?
De inwoners zijn tevreden over de huishoudelijke hulp, de regiotaxi en de mantelzorgers.
Daarmee hebben ze zich over het algemeen goed kunnen redden de afgelopen tijd. De zorg in
Hamerstaete wordt ook als positief genoemd, zowel door bewoners als door mantelzorgers.
Het is een mooi gebouw, er worden activiteiten georganiseerd en het is kleinschalig, met
voldoende aandacht voor de bewoners. De korte lijnen in de zorg werden ook als positief
ervaren.
Wat men minder positief vond:
• Er is te weinig personeel om voldoende zorg van voldoende kwaliteit te leveren.
• Het volgen van regels (administratie) is belangrijker dan de zorgverlening zelf. Het

•

kost zo veel tijd, dat er te weinig tijd voor de zorg overblijft.
Personeel krijgt vaak een half jaar contract, daardoor zijn er veel wisselingen. Hierdoor

•

is er geen continuïteit, wat de kwaliteit van zorgverlening niet ten goede komt.
Het eten wordt bereid in een gaarkeuken en niet iedereen vindt het lekker.

Vraag 2; Waar bent u bezorgd over als het gaat over de zorg vanaf januari 2015?
Voldoende betaalbare zorg
Veel inwoners maken zich zorgen of ze hun huishoudelijke hulp kunnen houden en of de
regiotaxi blijft rijden. Ook de vraag of de zorg voor ieder nog wel betaalbaar blijft wordt
meerdere keren benoemd. Moeten inwoners zelf meer betalen, of is er straks minder zorg?
Zowel inwoners als mantelzorgers zijn bezorgd over het grote aantal ontslagen in de
(thuis)zorg. Zijn er nog wel genoeg mensen straks om goede zorg te garanderen? En kan de
gemeente de problemen oplossen?
Hulp vragen
Sommige inwoners weten niet goed waar ze hulp moeten vragen. Hebben ze daar een
computer voor nodig? Blijven de wmo-consulenten nog wel? Verschillende inwoners geven aan
het moeilijk te vinden (meer) hulp te vragen aan familie, buren of vrienden.
Verloop zorgverleners
Verschillende mensen geven aan dat het verloop van zorgverleners hun zorgen baart.
Daardoor verloopt de communicatie niet goed en kan er moeilijk een band worden opgebouwd
tussen cliënt en zorgverlener.
Indicatiestelling
Een inwoonster vindt het een verslechtering dat de termijn voor indicatiestelling nu is
teruggebracht van 3 jaar naar 1 jaar; Veel beter zou het zijn als er per geval bekeken wordt
hoe vaak de indicatiestelling moet plaatsvinden; voor sommigen kan dat jaarlijks zijn, maar
voor anderen misschien eens in de 5 jaar of zelfs eenmalig. Haar vrees is bovendien dat er
andere ('strengere') criteria worden vastgesteld voor een indicatiestelling, waardoor ze een
volgende keer 'buiten de boot' zou kunnen vallen. Zij kan niet zonder de psychische zorg die
ze tot nu toe ontvangt, zo stelt zij. Een andere inwoonster is bezorgd dat de indicatie niet
goed verloopt: is nu al veel mis mee, sommigen krijgen te veel hulp, anderen te weinig.

Vraag 3; Waar ziet u voor uzelf kansen nu de zorg door de gemeente wordt
geregeld? waar liggen de kansen voor de gemeente in 2015?
Coördinatie
De gemeente kan de vrijwilligers coördineren. Vrijwilligerswerk doen voor behoud van
uitkering is ook een goed idee.
De gemeente zou jongeren en ouderen bij elkaar kunnen brengen. Bijvoorbeeld door heitje
voor karweitje, ipad cursus maar ook vice versa door ouderen meer naar jongeren toe te
brengen. Denk hierbij aan het huisvesten van ouderen en jongeren in bijv. De Sonnedach
Gemeente dichterbij
Verschillende inwoners denken dat, doordat de gemeente dichterbij is, ze beter zicht hebben
op de zorg. Het zorgteam is een goede stap. De drempel is lager, de lijnen korter. Daardoor
verwacht men ook snellere reacties op vragen dan voorheen. Mensen zien graag het
vertrouwde gezicht van de wijkverpleegkundige terug.
Nu de gemeente op afspraak werkt, hebben ze ook tijd voor je, is de mening van een inwoner.
Kans voor de gemeente is een goede controle of alles goed verloopt, en herindicatie
tussendoor ( is er meer hulp nodig of wordt er te weinig hulp verleend.) Het oprichten van
een consultatiebureau voor ouderen zou een goed plan zijn. Doel is preventieve
vroegsignalering.
Kansen voor de inwoners
Verschillende ideeën worden aangedragen:
-Er zijn opleidingskansen in de Place to meet in Hamerstaete.
-Inwoners kunnen gebruik maken van wat ze nog wel kunnen en daar anderen mee helpen.
-Meer personeel, meer vrijwilligers, meer continuïteit geeft meer kwaliteit van zorg
- Mogelijkheid voor dagactiviteiten voor jongeren met een beperking in het Orakel
- Bekendheid verbeteren van de mogelijkheden die Hamerstaete biedt om deze ten volle te
kunnen benutten.
-Beter leren om hulp te vragen aan familie of kennissen
-Kinderen zonder opa of oma, of grootouders op afstand kunnen ouderen zonder
kleinkinderen ‘adopteren’. De opa en om helpen dan in de zorgtaken voor het kind.
Combinatie verschillende soorten zorg
- voorbeeld uit Duitsland zijn de 'Mehrgenerationhäuser' waar de kinderopvang en de
ouderverzorging onder één dak gehuisvest zijn, en waar ook 'probleemjongeren' de handen
uit de mouwen steken. Door de sociale omgang en de activiteiten die deze groepen spontaan
onderling ondernemen, wordt er veel minder beroep gedaan op professionele zorg. De
kinderen krijgen aandacht van de ouderen; de 'probleemjongeren' krijgen een zingeving, en
de ouderen vereenzamen niet.
Algemene opmerkingen:
- fijn om contact te hebben met de raad.
- kunnen er niet meer van dit soort avonden komen
- algemeen gevoel dat mensen het als positief ervaren hebben dat er naar hen geluisterd
werd
- kan er niet meer begeleiding plaatsvinden voor vrijwilligers. (signaal direct opgepakt door
aanwezige vanuit Hamerstaete)
- de politiek moet meer naar de mensen toe.
- De meeste communicatie haalt men uit de krant. Er is, volgens de mensen in de groep,
weinig of onvoldoende gecommuniceerd.
-Op de flyer van het sociaal team staan wel de gezichten en namen maar niet de expertise
waarvoor ze geselecteerd zijn. Het zou toegankelijker zijn geweest als die informatie ook
beschikbaar zou zijn.

