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1. Opening en korte mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De voorzitter heeft de volgende korte mededelingen:
• Marcel Schepers heeft zich afgemeld i.v.m. andere werkzaamheden.
• Melanie Hagen heeft zich i.v.m. drukte op haar werk afgemeld.
Op de volgende P.M.O. vergadering vertelt zij over de stand van zaken m.b.t. de
huishoudelijke hulp.
De secretaris heeft verder geen mededelingen.
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2. Presentatie 2GetThereCoaching Zutphen (http://www.2gettherecoaching.nl/zutphen.html)
De eerste presentatie is van 2GetThereCoaching Zutphen. 2GetThereCoaching Zutphen
is een project van jongeren voor jongeren en door jongeren. In Zutphen zijn
6 jongerencoaches werkzaam die jongeren in de leeftijdscategorie van 16 jaar tot
26 jaar coachen naar werk, stage, studie en/of school, of preventief of uitval te voorkomen.
In de gemeente Zutphen is dit project in juli 2016 begonnen. In de gemeente Arnhem
bestaat dit project al 6 jaar.
Het project is kosteloos voor de jongeren. Alles is laagdrempelig en op maat voor de
jongeren. De jongerencoaches zijn geen hulpverleners.
De jongeren kunnen zich zelf aanmelden of worden door Leerplicht Zutphen aangemeld.
De jongeren mogen zelf de plek bepalen waar zij de gesprekken willen voeren.
Hun ouders worden niet betrokken bij deze gesprekken/begeleiding.
Tot nu toe hebben zij 8 jongeren geholpen aan werk.
Op http://www.2gettherecoaching.nl/zutphen.html is een promofilmpje te zien met geluid.
Verder staan de 6 profielen van de jongerencoaches op de site.
3 jongerencoaches zijn aanwezig bij de presentatie.
Dit zijn Jesper Sliepen (29 jaar), Nicole Bossenbroek (21 jaar) en Robin Woestenenk (28 jaar).
Alle 6 de jongeren zijn aangenomen omdat zij hun eigen vroegere ervaringen nu mooi kunnen
gebruiken. Zo hebben zij te maken gehad met depressies, wat wil ik nu, zijn van school gegaan.
Zo brengen ze de jongeren naar school of halen ze de jongeren van school. Helpen ze de jongeren
met solliciteren. Met als doel een steuntje in de rug te geven zodat de jongeren meer naar
zelfredzaamheid gaan. Het project duurt 2 jaar.
3. Presentatie Het Dagelijks Bestaan (https://www.hetdagelijksbestaan.nl)
De tweede presentatie wordt gedaan door Ingrid Rebel en Riska Ter Haar.
Zij beginnen hun presentatie met Ann en Karel die in 2008 begonnen zijn met Het Dagelijks
Bestaan. In dat jaar ontvingen zij subsidie van het Oranjefonds.
Het Dagelijks Bestaan is in het bijzonder voor jongeren van 14 tot 24 jaar. Zij begeleiden jongeren
die om wat voor reden dan ook zijn vastgelopen. Zo halen zij jongeren op die dan bij
Het Dagelijks Bestaan eerst moeten landen, zodat het gevoel vanzelf komt.
De jongeren kunnen zich zelf aanmelden of worden door hun ouders aangemeld of
door Leerplicht.
In de loop der jaren is Het Dagelijks Bestaan behoorlijk gegroeid. Zo hebben zij op de Mars
een eigen kapsalon, een eigen potterie, een eigen moestuin. Hebben de jongeren een eigen kamer.
Zijn er 30 vrijwilligers, 12 stagiaires en 30 beroepskrachten werkzaam bij Het Dagelijks Bestaan.
Hebben zij te maken alle 3 de transities van het Sociaal Domein.
Op de site https://www.hetdagelijksbestaan.nl is veel meer info te lezen over Het Dagelijks
Bestaan.
Momenteel heeft Het Dagelijks Bestaan één groot probleem. Zo moeten zij voor 31 januari 2017
weg zijn bij hun huidige locatie. De woningen op de Mars worden namelijk gesloopt.
Zij zijn dus hard op zoek naar een nieuwe locatie waar zij terecht kunnen (bijv. een grote boerderij).
Hierbij worden zij gelukkig ondersteunt door alle fractievoorzitters van de gemeenteraad en
het College.
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4. Presentatie Agenda Sport en Bewegen + Buurtsportcoaches (http://www.zutphenactief.nl)
De derde presentatie wordt gedaan door Marcel Lichtenbeld. Hij is coördinator van de agenda
Sport en Bewegen van de gemeente Zutphen.
Tot 1 mei 2016 zag de gemeente Zutphen sport als doel. Vanaf 1 mei 2016 ziet de gemeente
Zutphen sport als middel. Vandaar dat er nu een agenda Sport en Bewegen is opgesteld en
dat de gemeente Zutphen buurtsportcoaches heeft aangesteld.
In de bijgevoegde bijlage staan de punten van de agenda vermeld.
Op 12 september 2016 heeft de gemeenteraad de 2 beleidsstukken goedgekeurd voor 3 jaar.
Op de website http://www.zutphenactief.nl staat een kalender waar men kan sporten in en om
Zutphen. Staan de buurtsportcoaches vermeld waar zij werken en wie het zijn.
Zo is te zien dat de buurtsportcoaches werkzaam zijn bij scholen en verenigingen. Dit is bewust
gedaan door de gemeente zodat de verantwoordelijkheid niet bij de gemeente komt te liggen.
De reden hiervan is dat de gemeente steeds minder geld ontvangt van het Rijk.
Een probleem is nog de financiering. De sportlessen van jongeren van 4 tot 18 jaar worden vergoed
door Leerplicht. De financiering van jongeren boven de 18 jaar is een probleem.
Dit wordt momenteel besproken met o.a. Het Plein. Hierbij kijkt men ook naar de inkomensgrens.
Zo kan men voor € 0,20 al wel terecht voor 1 zwemles en voor € 4,20 terecht voor 19 zwemlessen.
Verder is nog een probleem hoe men de burgers in de gemeente Zutphen kan bereiken.
De buurtsportcoaches bezoeken nu alleen nog de wijk Waterkwartier maar willen nog uitbreiden.
Zo gaan zij samenwerken met Perspectief Zutphen en met de Sociale Wijkteams.
Zie: https://docs.google.com/presentation/d/16wNIf9hax7Iap0_fb54PyKIeATgfzbqdDEW9FplaSY/edit?usp=sharing_eidl&ts=5857b2d8
5. Presentatie Instituut voor Publieke Waarden
De laatste presentatie wordt gedaan door Gerard Borgonjen. Hij is strategisch beleidsmedewerker
Wmo van de gemeente Zutphen.
Voordat Gerard Borgonjen vertelt over IPW gaat hij nog even in op de vorige presentatie.
Zo verwijst hij de aanwezigen om eens naar de website http://www.veluwegames.nl te kijken.
Hier is te zien hoe de gemeente Harderwijk omgaat met Sport en Bewegen.
Instituut voor Publieke Waarden is nog in ontwikkeling. Hierbij worden o.a. de ideeën van
Albert Jan Kruiter gebruikt die een boek heeft uitgebracht met als titel ‘op een dag dat Peter de
deur dichtsmeet’. Dit boek bevat 21 hoofdstukken geschreven door professionals die werken
met 1 probleemgezin.
Zo is Gerard Borgonjen bij een presentatie geweest in de gemeente Emmen die al met de ideeën
van Albert Jan Kruiter werkt. Zo moet men ongelijke gevallen ongelijk behandelen.
Men moet dus afstappen van de regels en meer maatwerk gaan leveren.
Gerard Borgonjen had nog graag 2 filmpjes willen laten zien waarin dit nog eens duidelijk wordt
uitgelegd maar in verband met de tijd gaat dit niet door.
Daarom wordt Gerard Borgonjen uitgenodigd om op de volgende vergadering op
27 januari 2017 de filmpjes te laten zien en Instituut voor Publieke Waarden nader toe te lichten.
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