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Coördinatie Commissie
Het Platform Maatschappelijke Ondersteuning (PMO) bestaat uit
(belangen)organisaties uit de gemeente Zutphen die zich samen inzetten voor een
goed beleid om iedereen de kans te geven op een normale manier te participeren in
de maatschappij.
Het PMO heeft geen rechtsvorm, statuut of (financiële) middelen. De Stichting
Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken (SPGCZ) draagt zorg voor het gezicht
van het PMO. Hierdoor maakt het PMO gebruik van hetzelfde postadres en dezelfde
kantoorruimte als de SPGCZ. Voor vergaderingen en andere bijeenkomsten geeft
Perspectief Zutphen het PMO de gelegenheid gebruik te maken van een zaal in
MFC Waterkracht en neemt zij voor deze vergaderingen en bijeenkomsten de kosten
van consumpties voor haar rekening.
Het PMO heeft, vanwege het ontbreken van een rechtsvorm, geen bestuur.
De organisatie is daarom in handen gelegd van een Coördinatie Commissie (CC).
De CC is samengesteld uit de voorzitter en de secretaris vanuit de SPGCZ en
twee leden van de aangesloten organisaties van het PMO.
De taken van de CC zijn onder andere: zorgdragen voor de vergaderagenda,
uitnodigingen versturen, contacten onderhouden met organisaties en de gemeente
Zutphen, het verzamelen van advies en doormailen van reacties op de
adviesaanvragen.
De CC treedt namens het PMO naar buiten toe als de vertegenwoordiging van het
PMO. Een huishoudelijk reglement is opgesteld door de CC.
Dit reglement is door alle leden van het PMO goed bevonden.
De CC heeft in 2013 zes maal vergaderd en het PMO vijf maal.
Er zijn vier bijeenkomsten “Zelfredzaamheid, nu en in de toekomst” geweest waar
iets meer dan honderd personen aanwezig waren (Zie blz.14).
Leden van de CC zijn op twaalf bijeenkomsten geweest betreffende de transities,
acht bijeenkomsten met Wmo-raden uit de regio (Zie blz.9) en twee vergaderingen met
de Huisartsenvereniging Zutphen-Slingeland.
Leden van de CC hebben meegewerkt aan het werkatelier ‘Sociale wijkteams’ van
Spectrum, hebben drie maal overleg gehad met Perspectief Zutphen, voorts overleg
gehad met het Longfonds, Dorpsraad Warnsveld, R.P.V. Zutphen e.o., Sensire en
Ixta Noa Zutphen. De CC heeft zich in een forumvergadering gepresenteerd aan de
gemeenteraad van Zutphen en een kennismakingsgesprek gehad met een aantal
lokale politieke partijen.
De CC heeft ingesproken tijdens de raadsvergadering in Zutphen over het
visiedocument “Bouwen op de kracht van de lokale samenleving’ van de gemeenten
Zutphen en Lochem.
Voor de reiskosten die de CC maakt, wordt een vergoeding ontvangen van de
gemeente Zutphen. Dit is overeengekomen in oktober 2013 naar aanleiding van de
forumpresentatie.
Voor andere kosten die het PMO maakt, worden fondsen aangeschreven via
SPGCZ. In 2013 is het gelukt daarmee de kosten te dekken
(Zie financieel jaarverslag SPGCZ 2013 op www.platformgcz.nl).
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Samenstelling Platform Maatschappelijke Ondersteuning
Overzicht 2013 - Bij het PMO aangesloten organisaties en hun doelgroep:
Samen brengen ondergenoemde (belangen)organisaties in kaart op welke gebieden
de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verbeterd kan en
moet worden. Elke aangesloten organisatie doet dit vanuit het oogpunt van de cliënt,
vanuit ‘cliëntperspectief’.

Organisatie:
Stichting Platform Gehandicapten
en Chronisch Zieken
MEE Oost-Gelderland
Cliëntenraad MEE Oost-Gelderland
Zozijn
Tactus Verslavingszorg
GGNet
Familieraad GGNet
St. Samenwerkende Bonden voor
Ouderen Zutphen/Warnsveld
(SBOZW
ReumaPatiëntenVereniging
Zutphen en omstreken
Sensire
Wijkteam Noordveen
(actieve vrijwilligersgroep)
's Heerenloo
Humanitas-DMH
Cliëntenraad Het Plein
Longfonds
Ixta Noa

Doelgroep:
Chronisch zieken en gehandicapten
Mensen met een lichamelijke/verstandelijke beperking,
autismespectrumstoornis, NAH en chronisch zieken
Mensen met een lichamelijke/verstandelijke beperking,
autismespectrumstoornis, NAH en chronisch zieken
Mensen met een verstandelijke beperking, NAH,
kinderen/jeugdigen met een ontwikkelingsprobleem
Mensen met hulpvraag m.b.t. een verslaving
Mensen met psychische, psychosociale en psychiatrische
problemen
(Familie van) mensen met een psychische, psychosociale
en psychiatrische problemen
Ouderen uit Zutphen en Warnsveld

Reumapatiënten
Mensen, in alle levensfasen, die zorgondersteuning
nodig hebben
Mensen die in de wijk Noordveen wonen, werken of naar
school gaan (wijk met veel multiproblematiek)
Mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige
(meervoudige) verstandelijke beperking
Mensen met een beperking
Cliënten van Sociale Zaken van de gem. Zutphen/Lochem
Mensen met zieke of gezonde longen
Mensen van 14 tot 70 jaar met uiteenlopende problemen
(GGZ en verslaving) of probleemverleden
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Activiteiten van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning
Naar aanleiding van de (O)GGZ-spiegel Zutphen 2012, die door het PMO is
samengesteld, heeft de CC onder andere gesprekken met Het Plein gevoerd over de
schulddienstverlening. Dit onderwerp krijgt doorlopend onze aandacht.
De (O)GGZ-spiegel Zutphen 2012 is te downloaden via http://platformgcz.com/downloads/

Begin 2013 heeft PMO een eigen folder uitgegeven. Dit was mogelijk door
subsidieverstrekking van ZorgBelang Gelderland via SPGCZ. De folder (te vinden onder
het menu-item P.M.O. Zutphen op http://platformgcz.com) draagt bij aan meer bekendheid van
PMO onder organisaties, beroepskrachten en inwoners van de Gemeente Zutphen.
De leden van het PMO zijn in 2013 vijf maal voor een vergadering bij elkaar geweest.
De vergaderingen van PMO hebben altijd eerst een openbaar gedeelte waarin een
presentatie en/of informatie wordt gegeven over actuele zaken.
Iedereen is hier welkom na aanmelden bij de secretaris. Het besloten gedeelte van
de vergaderingen is enkel toegankelijk voor leden PMO.
Op 8 februari 2013 behandelden wij tijdens de vergadering de door ons
samengestelde (O)GGZ-Spiegel Zutphen 2012.
Verder bespraken wij de samenstelling van de CC en het Huishoudelijke Reglement.
Als gast hadden wij mevrouw N. van der Berg van het Longpunt Zutphen.
De vergadering op 12 april 2013 ging over de schulddienstverlening bij Het Plein
Zutphen/Lochem. De heer H. Raben van Het Plein vertelde hierover met behulp van
een diapresentatie. Als gasten hadden wij verder de wethouder de heer H. la Rose
en de beleidsmedewerker de heer A. Noordam.
Verder was de heer D. Hes van Perspectief Zutphen aanwezig.
De heer M. Rommers stelde zich voor op de vergadering van 14 juni 2013. Hij was
begin mei aangesteld als Programmadirecteur Sociaal Domein Lochem-Zutphen.
Eén van zijn taken is om gesprekken aan te gaan met de burgers van Zutphen en
Lochem in verband met de drie transities: Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ naar
Wmo. Verder was de beleidsmedewerker de heer A. Noordam aanwezig.
Op de vergadering van 13 september 2013 bespraken wij de presentatie van de
bijeenkomsten “Zelfredzaamheid nu en in de toekomst” die het PMO hield met
het Longpunt Zutphen, de Reumapatiëntenvereniging Zutphen e.o., de
ouderenbonden en de Dorpsraad Warnsveld.
Tijdens de laatste vergadering van het PMO in 2013, op 15 november, hield de heer
D. Hes van Perspectief Zutphen een presentatie over de SOciale NEtwerk
STRAtegieën, afgekort SONESTRA.
De beleidsambtenaar van de gemeente Zutphen, de heer A. Noordam, sprak tijdens
deze vergadering over de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp in de gemeente
Zutphen.
En de heer G. Borgonjen, beleidsambtenaar van de gemeente Zutphen, sprak over
het Bijzondere Zorg Team en het Vangnet. Ook was de heer M. Rommers aanwezig.
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Diverse gesprekken zijn gevoerd met de beleidsmedewerkers en de projectleider van
de gemeenten Zutphen en Lochem over de drie transities: de begeleiding (van
AWBZ naar Wmo), jeugdzorg en de Participatiewet.
Het PMO heeft vier bijeenkomsten “Zelfredzaamheid nu en in de toekomst”
georganiseerd.
Dit is gedaan samen met de RPV Zutphen e.o., Longfonds, SBOZW en met de
Dorpsraad Warnsveld.
Wij hebben in samenwerking met ZorgBelang Gelderland een training gegeven aan
de gespreksleiders in voorbereiding van de bijeenkomsten zoals hierboven zijn
beschreven (zie blz.14).
Het PMO heeft adviezen gegeven op onderstaande (visie/beleids-)stukken van de
Gemeente Zutphen:
 Wmo hulpmiddelen
 visiedocument “Bouwen op de kracht van de lokale samenleving”
 nota “lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Zutphen 2013-2016”.
Het PMO heeft voorts in 2013 kennis genomen van o.a. onderstaande
(visie/beleids)stukken en zich daarin verdiept om zich zo voor te bereiden op de
advisering in 2014:
 kadernotitie Jeugd regio Midden IJssel, Oost Veluwe “Samen aan de slag voor
een beter stelsel”
 kadernotitie “Samen sterk voor onze jeugd”
 algemeen beleidskader sociaal domein Zutphen (de negen kaders)
De uitgebrachte adviezen kunt u vinden op http://platformgcz.com/downloads/
Alle actuele informatie over het PMO is te lezen op de website van
www.platformgcz.com, onder de menu- item P.M.O. Zutphen.
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Verslag van de secretaris
Het jaar 2013 was het jaar van "netwerken" voor het Platform Maatschappelijke
Ondersteuning, afgekort PMO. Zo was ik druk met het behandelen van e-mails, het
versturen van uitnodigingen voor de vergaderingen/bijeenkomsten, het notuleren van
vergaderingen etc..Het Platform Maatschappelijke Ondersteuning heeft vijf maal
vergaderd in het jaar 2013 met alle leden van het PMO.
Het Platform Maatschappelijke Ondersteuning heeft in het jaar 2013 op verschillende
wijzen, mondeling en/of schriftelijk, adviezen gegeven aan de gemeente Zutphen
en Perspectief Zutphen.
Mondelinge adviezen vooral tijdens de regionale overleggen met andere
Wmo-raden/Platforms (zie blz.9) en interne overleggen met de gemeente Zutphen.
-Zo heeft het PMO mondeling advies gegeven over de schulddienstverlening van
Het Plein.
-Het PMO heeft het College van B & W van de gemeente Zutphen met klem
geadviseerd om af te zien van de Europese aanbesteding Hulp bij het Huishouden.
-Het PMO heeft een gebundeld advies gegeven op de conceptvisie op de
transformatie van het sociaal domein in de gemeenten Lochem en Zutphen:
visiedocument “Bouwen op de kracht van de lokale samenleving”.
Het gebundeld advies bestaat uit een gezamenlijk advies/aanbevelingen van het
PMO en een advies/aanbevelingen van Wijkteam Noordveen, van Cliëntenraad MEE
en van Cliëntenraad Het Plein.
De leden van het PMO maken zich grote zorgen om hun achterban, zij zijn bang dat
hun achterban de dupe wordt de transities.
Verder is het document niet echt toegankelijk om te lezen en hoopt het PMO dat de
gemeente Zutphen de burgers meer betrekt bij de transities.
-Op de “wijziging regelgeving Wmo” heeft het PMO maar een summier advies
gegeven.
-Verder heeft het PMO een advies gegeven op de “aanbesteding hulpmiddelen”
waarin wij een beroep doen op de gemeente Zutphen in verband met de
maatschappelijke participatie en dat de gemeente Zutphen zorgt voor een passende
compensatie.
-Voorts hebben de Wmo-raden/Platforms van negen gemeenten een brief verstuurd
naar de negen gemeenten waarin zij hun ongenoegen en teleurstelling uiten over
hun magere betrokkenheid van het regionale aanbestedingsproces voor de
hulpmiddelen.
-Het PMO heeft een gebundeld advies verstuurd aan beleidsmedewerker mevrouw
C. van Amerongen op de “conceptvisie nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente
Zutphen 2013-2016”.
Hierin hebben wij onder andere vermeld dat de preventie zeer belangrijk is en dat de
gemeente Zutphen haar burgers hierin moet betrekken.
-Op het Cliëntenonderzoek Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zutphen
2013 heeft het PMO in verband met de korte reactie termijn alleen mondeling advies
gegeven.
-Verder heeft de Coördinatie Commissie advies gegeven aan Perspectief Zutphen
over hun vernieuwde website.
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Contact met lokale Wmo-(advies)raden
Vertegenwoordigers van het PMO hebben in 2013 ook bijeenkomsten bijgewoond
waarin regionale Wmo-raden met elkaar in overleg gaan over de transities in hun
gemeenten/regie en ervaringen uitwisselen over de rol en adviezen van
de Wmo-raden.
Voor de toekomst zullen de gemeenten niet alles als gemeente individueel kunnen
regelen, maar is voor een aantal verantwoordelijkheden (boven)regionale
samenwerking nodig en wenselijk. Dit betreft in het bijzonder de Jeugdzorg.
Zutphen heeft zodoende overleg met andere gemeenten uit de regio Midden
IJssel/Oost Veluwe (MIJ-OV), waaronder naast Zutphen ook de gemeenten
Apeldoorn, Lochem, Brummen, Voorst, Hattem, Heerde en Epe vallen.
Deze samenwerking noemen we bovenlokale (of regionale) samenwerking.
Dat de gemeenten samenwerking (moeten) zoeken, heeft erin geresulteerd dat de
Wmo-raden (en in Zutphen het Platform Maatschappelijke Ondersteuning) elkaar ook
opzoeken.
De Wmo-raden/platforms kunnen onder bepaalde voorwaarden ondersteuning van
ZorgBelang Gelderland ontvangen. Hierdoor werden de vergaderingen in 2013
meestal belegd door mevrouw M. Biemond, adviseur Wmo-versterking, van
ZorgBelang Gelderland en vaak ook door haar voorgezeten en genotuleerd.
Tijdens de laatste bijeenkomst in 2013 is afgesproken dat de Wmo-raden in het
nieuwe jaar zelf het initiatief gaan nemen voor het organiseren van bijeenkomsten
voor Wmo-raden van de regio Oost-Veluwe/Stedendriehoek. Naast een jaarlijkse
bijeenkomst voor voorzitters en secretarissen van de diverse raden, zullen er
‘thematische’ bijeenkomsten/vergaderingen zijn. Hiervoor is afgesproken dat een
Wmo-raad van een ‘trekkende’ gemeente voor een bepaald onderwerp steeds het
initiatief neemt voor het organiseren van bijeenkomsten van de Wmo-raden over dat
onderwerp. Zo verdelen we de organisatie en nemen we buiten gezamenlijke
verantwoordelijkheid op deze manier elk de verantwoordelijkheid voor die
onderwerpen waarin de eigen gemeente de ‘trekker’ is. In 2014 moet blijken of deze
‘nieuwe’ werkwijze werkt zoals beoogd.
Daarnaast zijn er bijeenkomsten die speciaal voor Wmo-raden worden
georganiseerd, zoals de bijeenkomst ‘Handen ineen’ over cliëntparticipatie
Jeugdzorg, georganiseerd vanuit een project van de Provincie Gelderland. Dat zijn
voor de Wmo-raden in de regio MIJ/OV bijeenkomsten die vaak tijdens onze
gezamenlijke vergaderingen nabesproken worden.
Tot slot hebben leden van de CC van het PMO contact met lokale Wmo-raden vanuit
het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regionaal Kompas Midden IJssel
2009-2014 waarvan de deelnemende gemeenten zijn: Deventer, Lochem, Zutphen,
Olst-Wijhe en Raalte (zie blz.11).
Op de volgende pagina kunt u lezen welke bijeenkomsten zijn bijgewoond in 2013 en
wat de hoofdonderwerpen waren.
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28-01-2013 te Eefde, onderwerp bijeenkomst:
 samenwerkingsrelaties in de regio
 samenwerking rond dak-en thuislozenbeleid
 presentatie PMO en overleg met Wmo-raden over mogelijke aansluiting van
PMO bij de overleggen/bijeenkomsten van Wmo-raden in de regio.
23-03-2013 te Deventer, hoofdonderwerp:
 Stand van zaken projecten Regionaal Kompas
26-06-2013 te Twello, onderwerp bijeenkomst:
 Cliëntparticipatie jeugdzorg (Handen inéén voor jeugd met een toekomst)
05-08-2013 te Deventer, onderwerpen vergadering:
 Stand van zaken projecten Regionaal Kompas
 Inventarisatie regionale verbanden t.b.v. bespreken/bepalen voortzetting van
regionale ontwikkelingen van de OGGZ-gebieden ná 2014
16-09-2013 te Vaassen, hoofdonderwerpen vergadering:
 activiteiten diverse Wmo-raden
 presentatie basismobiliteit (voorbereiding op nota basismobiliteit)
 presentatie regiocontract programma sociale kracht
4-11-2013 te Apeldoorn, onderwerpen bijeenkomst:
 Jeugdzorg
 presentatie “nota regionale transitie arrangementen” (RTA)
 kwaliteitscriteria lokale kadernota
11-11-2013 te Deventer, hoofdonderwerpen vergadering:
 tussentijdse evaluatie Regionaal Kompas
 hoe gaan we verder in 2014?
25-11-2013 te Brummen, hoofdonderwerpen vergadering:
 (kadernotitie) Jeugdzorg
 toekomst samenwerking regionale Wmo-raden.
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Regionaal Kompas Midden IJssel 2009-2014
Het Regionaal Kompas Midden IJssel is een intergemeentelijk
samenwerkingsverband voor maatschappelijke opvang waarvoor Deventer de
centrumgemeente is en Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen de regiogemeenten
zijn. Wettelijke kaders vormen de basis voor de rolverdeling tussen de
centrumgemeente Deventer en gemeenten in de regio Midden-IJssel bij de uitvoering
van het Regionaal Kompas.
Het “Plan van aanpak maatschappelijke opvang G4” is er op gericht de
leefomstandigheden van daklozen in de vier grote steden te verbeteren, waardoor
een einde moet komen aan zwervend gedrag en daarmee gepaard gaande
overlast. In april 2008 is in navolging hierop door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan alle 43 centrumgemeenten
(waaronder Deventer) opdracht gegeven een Regionaal plan van aanpak vast te
stellen, waarin de doelstellingen van het Rijk en de G4 zijn doorvertaald naar de
lokale situatie. Aan de hand van dit plan, worden de Zorgkantoren door het Rijk in
staat gesteld de geïndiceerde zorg te contracteren.
De bedoelde geïndiceerde zorg is AWBZ na indicatie. De zorgverleners leveren de
daadwerkelijke zorg. Crisiszorg voor de GGZ is geregeld in de zorgverzekeringswet.
Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten
verantwoordelijk voor een negental prestatievelden waarvan de volgende drie onder
het Regionaal Kompas vallen:
Prestatieveld 7: Het bieden van maatschappelijke opvang.
Concreet betekent dit het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en
advies aan personen die, door één of meer problemen, al dan niet gedwongen de
thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven
in de samenleving.
De centrumgemeente Deventer ontvangt hiervoor namens de regio Midden-IJssel via
de Brede Doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU SIV) een financiële
tegemoetkoming. Voor besteding van deze middelen is afstemming met de
gemeenten in de regio Midden-IJssel nodig.
Prestatieveld 8: Het bevorderen van de Openbare Geestelijke Gezondheid (OGGZ).
Voor het realiseren van dit prestatieveld moeten de volgende taken plaatsvinden:
- Het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare
geestelijke gezondheidszorg;
- Het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen;
- Het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij
kwetsbare personen en risicogroepen;
- Het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de
uitvoering van de geestelijke gezondheidszorg.
De centrumgemeente Deventer is verantwoordelijkheid voor de regie op het terrein
van OGGZ. Tevens hebben zij financiële middelen gekregen voor specifieke OGGZtaken, die ook wel toeleidingstaken worden genoemd. Onder deze
toeleidingsactiviteiten worden de volgende activiteiten verstaan:
- Signaleren, opsporen en melden. De activiteiten om risicogroepen te onderkennen,
het nagaan waar problemen dreigen, het tijdig onderkennen van signalen uit de
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samenleving, het nagaan waar de leden van de doelgroep zich bevinden en op welke
wijze deze zijn te benaderen en het melden van mensen uit de doelgroep.
- Contact leggen, contact houden en het toeleiden. Het benaderen van leden van de
doelgroep (gevraagd of ongevraagd) teneinde hen te motiveren tot het accepteren
van zorg, hulp, begeleiding of behandeling gericht op het verhogen van de
levenskwaliteit, verminderen van de problematiek en de gevolgen daarvan voor de
cliënt zelf alsmede de omgeving van de cliënt.
- Ongevraagde nazorg. Het houden van contact met de cliënt nadat hij/zij alsnog uit
het beoogde reguliere circuit terugvalt. In feite is dit gelijk aan het opnieuw trachten
toe te leiden.
Prestatieveld 9: Het bevorderen van het verslavingsbeleid.
Concreet betekent dit maatschappelijke zorg gericht op verslaafden, alle individuele
geneeskundige verslavingszorg daaronder niet begrepen, en preventie van
verslavingsproblemen, met inbegrip van activiteiten in het kader van de bestrijding
van overlast door verslaving. Ook hiervoor ontvangt de centrumgemeente Deventer
namens de regio Midden-IJssel via de BDU SIV middelen.
Plan van Aanpak
De gemeente Deventer is centrumgemeente voor de regio Midden-IJssel ten aanzien
van de zorg aan de doelgroep maatschappelijke opvang, Verslavingszorg en
Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ). Per 1 januari 2010 geldt de
verplichting om het beleidskader vast te leggen in een Stedelijk/Regionaal Kompas
en de totstandkoming te realiseren in overleg met de regiogemeenten. In het Plan
van Aanpak Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009 – 2014 zijn vijftien projecten
geïndiceerd. (Zie http://platformgcz.com/verslag-regionaal-kompas-midden-ijssel-2009-2014/ )
Regionaal Kompas overleg Wmo-raden
Leden van de CC van PMO hebben in 2013 deelgenomen aan drie bijeenkomsten
van Wmo-raden van de Regionaal Kompas-gemeenten (zie lijst op pag.10). Deze
bijeenkomsten stonden vooral in het teken van de regionale ontwikkelingen van de
OGGZ-gebieden ná 2014.
-

-

-

-

Er is zorg om de transitie AWBZ naar Wmo.
Raadsleden en college lijken niet te weten hoe de transities vorm te geven. Er is
weinig kennis en er wordt alleen gekeken naar de mensen die al in beeld zijn.
Soms worden mensen bestempeld als zorgmijders terwijl ze zorgmijders zijn
geworden door een niet passende reactie, het missen van een indicatie of
onduidelijkheid tussen verschillende organisaties waardoor ze alle kanten op
getrokken worden. Dan is er geen samenhang.
Dat is ook zo bij mensen die overlast geven. De buurtbewoners trekken aan de
bel en willen het wel oplossen, maar soms lijkt het erop dat de
woningbouwverenigingen er vooral op uit zijn klachten te bundelen om iemand het
huis uit te kunnen zetten.
Laat horen wat de cliënt nodig heeft en wat er nog niet is. Werk vraaggericht.
In Zutphen is in 2012 een OGGZ-spiegel afgenomen in samenwerking met de
instellingen. Hierbij zijn cliënten gehoord en casussen aangedragen. Dit was een
eye opener voor de wethouder, praat niet óver mensen maar mét mensen.
(Deventer en Olst hebben aan de OGGZ-spiegel van het LPGGZ (Landelijk
Platform GGz) meegedaan, en Lochem aan die van ZorgBelang Gelderland.)
Wethouder en ambtenaar nemen het Platform Maatschappelijke Ondersteuning
(PMO) serieus en komen nu vaker op vergaderingen.
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Er zijn ook financiële belemmeringen: Als mensen naar een centrumgemeente
voor hulp moeten (bijvoorbeeld UWV in Apeldoorn), kunnen ze dit niet bekostigen.
Dit is ook het probleem als mensen zelf de reiskosten moeten betalen naar hun
werk, met een salaris op bijstandsniveau.
De middelen (methadon etc.) zijn vaak in de centrumgemeenten te krijgen. Hoe
wil je daklozen dan in eigen gemeenten houden?
Regiogemeenten lijken niet op de hoogte te zijn van het Bijzondere Zorg Team.
(BZT).
De regionale gebieden lopen op verschillende onderwerpen door elkaar,
overlappen elkaar of is niet duidelijk wie de regie heeft of neemt. (Lochem
Zutphen sluiten voor sommige onderdelen aan bij Apeldoorn, Raalte valt soms
onder Regio Zwolle).
Het aanbod zou veel meer aan moeten sluiten bij de vraag. Organisaties worden
zo niet uitgedaagd om een meer passend aanbod te leveren.
Het geld voor de OGGZ zou boven de instellingen moeten staan. Het gaat vooral
om die bijzondere gevallen die uit de boot dreigen te vallen.
Je kunt niet teveel vragen van vrijwilligers en buren.

Vooralsnog is er geen duidelijkheid over de toekomst van het Regionaal Kompas.
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Bijeenkomsten ‘Zelfredzaamheid nu en in de toekomst’
De Wmo draagt gemeenten op voorwaarden te scheppen voor een lokale
samenleving waarin élke burger, jong of oud, arm of rijk, zwart of wit, met of zonder
beperkingen mee kan doen.
Momenteel zijn de gemeenten aan het werk met drie transities: Participatiewet,
Jeugdzorg en AWBZ naar Wmo.
Deze drie transities gaan veel veranderingen met zich meebrengen voor de burger.
Er zal nog meer zelfredzaamheid gevraagd worden van de burger.
Het PMO is van mening dat niet iedereen zelfredzaam is of kan worden.
Wij denken dat deze mensen tussen wal en schip gaan vallen.
Om te zorgen dat de mening van de burger gehoord wordt, heeft het PMO
vier bijeenkomsten georganiseerd met vier leden van het PMO.
Te weten met Reumapatiëntenvereniging Zutphen e.o., Longpunt Zutphen,
Dorpsraad Warnsveld, Samenwerkende Ouderen Bonden Zutphen-Warnsveld.
Op deze bijeenkomsten worden de burgers geïnformeerd over wat er allemaal gaat
veranderen. Vervolgens wordt in kleinere groepen onder leiding van een
gespreksleider ingegaan op wat de burger zelf kan doen en waarvoor ondersteuning
nodig is. Hieruit komen adviezen en aandachtspunten vanuit de burgers.
De adviezen en aandachtspunten van de burgers vanuit deze bijeenkomsten worden
door PMO meegenomen naar de gemeente Zutphen.
Op 11 september 2013 was de eerste bijeenkomst in samenwerking met
Reumapatiëntenvereniging Zutphen e.o..
De tweede bijeenkomst was op 8 oktober 2013 met Dorpsraad Warnsveld.
Op 10 oktober 2013 was de derde bijeenkomst met Longpunt Zutphen.
De laatste bijeenkomst was op 16 oktober 2013 met SBOZW.
De bedoeling was om in november 2013 een vervolgbijeenkomst te organiseren
samen met de gemeente Zutphen om te bespreken wat de gemeente heeft gedaan
met de adviezen een aandachtspunten die tijdens de bijeenkomsten vanuit de
burgers zijn gekomen.
Deze vervolgbijeenkomst wordt nu in januari 2014 gehouden.
Het PMO bedankt de gemeente Zutphen voor het ter beschikking stellen
van hun communicatiekracht mevrouw M.L. de Jong.
Zij heeft ons zeer goed geholpen met de voorbereidingen en presentatie van de
bijeenkomsten.
De reacties en conclusies van de vier bijeenkomsten zijn te lezen op de website
van www.platformgcz.com, onder de menu- item P.M.O..
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Platform Maatschappelijke Ondersteuning in 2014
Het Platform Maatschappelijke Ondersteuning verwacht veel werk in 2014.
Veel veranderingen betreffende de transities van de AWBZ naar de Wmo zijn
in behandeling bij de gemeenten Zutphen en Lochem.
Daarom verwachten wij veel adviesaanvragen van de betrokken gemeenten en
andere organisaties met betrekking tot onze doelgroep.
Het PMO zal minimaal vijf keer per jaar vergaderen en zo nodig vaker.
Daarnaast zal de CC diverse bijeenkomsten bijwonen voor het volgen van de
ontwikkelingen ter voorbereiding op de advisering.
We zullen ons ervoor inzetten om nog meer vertegenwoordigers van cliëntenraden
en patiëntenverenigingen aan te laten sluiten bij het PMO.
Ons uitgangspunt is en zal blijven om de stem, van die burgers uit de gemeente
Zutphen die zelf niet goed in staat zijn dit te doen, te laten horen.
Niet alleen in 2014. Maar ook de komende jaren.
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Lijst van gebruikte afkortingen
AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAD

Budget Adviesbureau Deventer

BDU SIV

Brede Doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid

BZT

Bijzondere Zorg Team

CC

Coördinatie Commissie

CJG

Centrum Jeugd en Gezin

DOWR

Deventer, Olst/Wijhe en Raalte

DWT

Deventer Werktalent

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

LPGGZ

Landelijk Platform GGz

MIJ-OV

Midden IJssel-Oost Veluwe

Ministerie van VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel

OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheid

PMO

Platform Maatschappelijke Ondersteuning

RPV Zutphen e.o.

Reumapatiënten Vereniging Zutphen en omstreken

SBOZW

Stichting Samenwerkende Bonden voor Ouderen Zutphen
Warnsveld

SONESTRA

SOciale NEtwerk STRAtegieën

SPGCZ

Stichting Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning
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