Verslag Keukentafelgesprekken raad-inwoners over Participatie 02-02-2015
Aanwezig: 13 inwoners en belanghebbenden. (mensen die gebruik maken van zorg,
zorgverleners)
Vanuit de raad: Lars van Driel, Ciska Wobma, Peter Pennekamp, Linda van Minnen, Ger
Terpstra, Ineke Tegelaar, Eef van Baarsen, Janiek Kroon-Stassen, Monique Abbink.

1. Hoe was je situatie in 2014 qua werk/dagbesteding? Wat vond je daar fijn
aan?
Zonder uitzondering waren de deelnemers in 2014 tevreden over hun werk/dagbesteding, of
dat nu bij Presikhaaf Bedrijven is os als vrijwilliger bij de RIBW. Ze zijn blij dat ze werk
hebben. Door te werken voel je je goed en het geeft structuur aan je dag.
Een deelnemer vindt het wel vervelend dat de gemeente zo veel van je mag weten als je een
uitkering krijgt.

2. Verandert er in 2015 iets aan je situatie denk je? Ben je daar bezorgd over?
Waarover?
Zorgen zijn er over de dagbesteding: hoe gaat die eruit zien? Is er nog wel geld voor? Een
deelnemer heeft al te horen gekregen dat haar dagbestedingsproject vanuit Siza komt te
vervallen.
Daarnaast is men bezorgd over mogelijke uitplaatsing; hoe reageren de collega’s op mij?
Waardering en acceptatie wordt als zeer belangrijk omschreven.
Door verschillende mensen werd de brief van de RSD aan WWB-cliënten genoemd. De brief is
dreigend, belerend en de eenvoudige schrijfstijl past niet iedereen. Misschien was het beter
geweest niet iedereen dezelfde standaardbrief te sturen.
(op verzoek van aanwezige raadsleden is de genoemde brief door de griffier opgevraagd bij
de RSD en als bijlage bij dit verslag gevoegd.)

3. Waar zie je voor jezelf kansen qua werk of dagbesteding in 2015? Waar
liggen de kansen voor de gemeente?
Werk
Deelnemers denken dat er genoeg te doen is. Door opleiding hebben ze een grotere kans op
betaald werk ipv dagbesteding of werk-bestendig of vrijwilligerswerk.
Genoemd wordt dat eerst de jonge mensen aan het werk geholpen moeten worden en daarna
degenen boven de 40. Zoveel mogelijk mensen moeten aan het werk. Het is belangrijk voor
mensen om een goede dagbesteding te hebben. De gemeente heeft een belangrijke
sleutelpositie in het motiveren, het aantrekkelijk maken en het doorpakken op het gebied van
werk.
Gemeente dichterbij
De gemeente kan dichterbij de mensen zijn en kan coördineren, groepen bij elkaar brengen.
De gemeente moet maatwerk blijven leveren, kijken naar wat mensen kunnen en waarin ze
zich kunnen ontwikkelen, aldus de deelnemers van de avond.
Ontmoeten
Er kan meer samen met de wijk georganiseerd worden. Je kunt hierbij denken aan
dagbesteding en locatie voor dementerende mensen of aan een ontmoetingsplek voor mensen
die tijdelijk geen werk hebben, zodat ze ook onder de mensen zijn. Dit is ook goed voor de
taalontwikkeling, aldus de deelnemers.
Overige opmerkingen
Deelnemers zien graag dat er sneeuw wordt geveegd op de route naar het station, ook op de
perrons.
Het is niet duidelijk wat voor een achtergrond de mensen van het sociaal team hebben.

