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Verslag van de PMO bijeenkomst:

“Heeft de verandering in de zorg
invloed op uw dagelijks leven?”
Themamiddag voor alle inwoners van Warnsveld en
Zutphen.

Zaterdag 29 oktober 2016 van 14.00 tot 17.00 uur
Het Nutsgebouw, Breegraven 1 te Warnsveld
De voorzitter van het P.M.O. Connie van der Tuin heet de aanwezigen hartelijk welkom
en opent de bijeenkomst door het voorlezen van:
VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Artikel 1
Doelstelling
Doel van dit verdrag is het volledige genot door alle personen met een handicap van alle
mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen
en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheden te bevorderen.
Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke,mentale, intellectuele of
zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten
volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.
De aanwezigen hebben bij de ingang een kaartje ingevuld waarop zij een Tip en een Top
konden vermelden en ook via de website hebben mensen een Tip/Topkaartje ingevuld.
Alles wat op de kaartjes is ingevuld zal door het P.M.O. op papier gezet worden en aan de
mensen die in het forum/panel zitten worden verstuurd.
Achter in de zaal bij de infotafels zitten 3 dames, dit zijn Chantal Elskamp namens P.M.O. ,
Annemieke Spijker is de vertrouwenspersoon en Astrid van Delden, de onafhankelijke
cliëntondersteuner. Niemand heeft bezwaar dat er foto’s en filmopnames worden gemaakt.
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Wie of wat is het Platform Maatschappelijke Ondersteuning ( PMO )?
Wij zijn de brede adviesraad over o.a. Jeugd, Wmo, vervoer, toegankelijkheid, BW ,
dagbesteding, begeleiding enz. in de gemeente Zutphen.
Dit zodat ook u mee kunt doen zoals het staat in het VN-verdrag inzake de rechten van personen
met een handicap.
Op 1 januari 2015 ging de transitie Wmo in waardoor er veel verantwoordelijkheid van de
rijksoverheid naar de gemeente toe ging.
Zo werden veel bedden wegbezuinigd bij de instellingen.
Kwetsbare mensen moesten extramuraal gaan wonen in de wijken van Zutphen.
Deze kwetsbare mensen waren hierop niet goed voorbereid.
De zorgverleners en de gemeente ook niet.
Wij zijn nu 1 jaar en 10 maanden verder.
Welke invloed heeft die veranderingen in de zorg op uw dagelijks leven?
Nu volgt eerst een sketch met de titel Ingewikkeld, Hoe zo?
opgevoerd door Hanna en Annemarie.
Dit is gebaseerd op waargebeurde verhalen.
Na de sketch gaan wij verder met de forum/panelleden die achter de statafels staan.
Te weten:
Patricia Withagen, wethouder van de gemeente Zutphen
Herma Eckringa, Het Plein
Ria Meijerink, CJG (Centrum voor Jeugd en gezin)
Atie de Geus, de sociale wijkteams.
Cecile Elissen, de mantelzorgondersteuning van Perspectief Zutphen.
De onderstaande ingevulde Top/Tip kaartjes worden voorgelegd aan het forum/panel.
De forum/panelleden reageren hier vervolgens op.
De inhoud van de kaartjes en de antwoorden zijn na 15 december te vinden in de
nieuwsbrief.
Hierna volgt er een pauze van 15 minuten.
Na de pauze volgt er een sketch met de titel “Wordt vervolgt………”
opgevoerd door Hanna en Annemarie en Erik. Gebaseerd op waar gebeurde verhalen.
Daarna nemen de forumleden hun plaats weer in.
De voorzitter vraagt aan de forumleden om een reactie hoe zij het hier ervaren hebben en
van de ontvangen input.
Wat ga je ermee doen, welke toezegging kan je ons geven op korte termijn?
Het P.M.O. gaat de tip/top kaartjes nog naar de juiste forumleden sturen die daar dan een
antwoord op kunnen geven.
De inhoud van de kaartjes en de antwoorden zijn na 15 december te vinden in de
nieuwsbrief.
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Voordat de voorzitter gaat afsluiten geeft zij nog een korte samenvatting.
Het verslag, foto’s, filmpjes en de toezeggingen zijn terug te vinden op onze website en in de
nieuwsbrief van 15 december.
De voorzitter bedankt Perspectief Zutphen voor het beschikbaar stellen van de
accommodatie en de koffie en thee en de gemeente Zutphen voor de mogelijkheid voor het
P.M.O. om deze thema bijeenkomt te organiseren.
De voorzitter bedankt ook de forumleden en de vrijwilligers voor hun medewerking voor
deze bijeenkomst.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst hun een goed weekend.

Wij behartigen uw belangen zodat ook U mee kunt doen!
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