WMO-PLATFORM, adviesraad voor de

Secretariaat:
Mej. G. Veenstraat 21, 8701 CT Bolsward
wmoplatformswf@gemeenteswf.nl

het netwerk van vier lokale raden en het wmo-platform SWF is
hét officieel en onafhankelijk adviesorgaan van het gemeente
heeft alléén de belangen van de (potentieel) kwetsbare inwoners voor ogen, en
is aanspreekbaar als dé levendige organisatie van de vraagzijde

AAN

-het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Súdwest-Fryslân,
verzonden per mail: 10 september 2015
info@gemeenteswf.nl

betreft

ongevraagd advies inzake “SWF brengt geluk…”

afschrift

-de leden van de Kommisje
Boarger en Mienskip
verzonden per mail: 10 september 2015
griffie@sudwestfryslan.nl

-voorzitter Cliëntenraad WWB
datum

10 september 2015

Geacht college,
In de AB vergadering van 10 september jl. is gesproken over het project “Geluksroute”. Naar
aanleiding van die bespreking brengen wij het navolgende onder uw aandacht in de vorm van een
ongevraagd advies.
In de digitale versie van de Groot Sneek Krant van 2 september, onder de paragraaf politiek, hebben
wij kennis kunnen nemen van uw visie op het beleid voor inwoners die --zich eenzaam voelen, --met
gezondheidsproblemen kampen en --weinig financiële armslag hebben.
Het doel is: “dertig mensen een stukje gelukkiger te maken”. Dit beleid zal leiden tot 30 mensen die
“minder zorg nodig zullen hebben”.
Deze visie, c.q. beleidsdoelstelling hebben wij niet kunnen terugvinden in het centrale beleidsplan
voor het sociaal domein. Ook in de lijst (etalage) van aanbieders van zorg vinden wij geen “moneyen-lifecoach” terug als discipline of specialisme van één der aanbieders.
Of het zou zo moeten zijn dat het sociaal ontwikkelingsfonds 2015 zo’n onderuitputting kent dat het
speerpunt preventiebeleid daaruit wordt bekostigd en uw college daarmee de zo enthousiast
opgevoerde “verzilveringsgedachte” tot uitdrukking wilt laten komen.
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Ons bereiken klachten over de bereikbaarheid en de gehanteerde termijnen van de hard werkende
gebiedsteamsmedewerkers. Voor deze recherche naar 30 arme, ongezonde en eenzame inwoners is
kennelijk wel tijd.
Wij wijzen u erop dat wij met u van mening zijn geweest dat het geldelijk blijk van waardering voor
mantelzorgondersteuners in 2015 afgeschaft werd.
Immers, de (na ruim 5 jaar zwaar gesubsidieerde recherche door de Stipepunten) 350 “gevonden”
potentieel overbelaste mantelzorgondersteuners vormen slechts een fractie van de statistisch (nog)
niet gevonden mantelzorgondersteuners in de gemeenten SWF en Littenseradiel.
Met verve is daarop door uw college gesteld: 2015 is het jaar waarop we volop ínzetten op het
“vinden” van de (potentieel zwaar overbelaste) mantelzorgondersteuners en schaffen de
waarderingsbijdrage af.
Wij vragen ons eveneens af hoe deze gerichte bijdrage aan 30 inwoners zich verhoudt tot een
voorgenomen bezuiniging van € 2.000.000,00 zoals vermeldt in de Perspectievennota.
Wij kunnen begrijpen dat een juichende foto met begeleidende tekst: SWF brengt geluk ‘op dyn
paad’ door bovengenoemde 350 mantelzorgondersteuners, door cliënten die zwaar op de HH1HH2
zijn gekort, door ouderen die op velerlei terrein slechts een stapeling van eigen bijdragen ervaren
tegen verminderde dienstverlening en zorg…als een klap in het gezicht overkomt.
Wij hebben u daarop willen wijzen en veralgemeniseren deze observatie in het navolgend
ongevraagd advies:
1. wilt u werk maken van de door u zozeer geadverteerde visie en ambitie om in SWF te komen tot
een gecoördineerd, samenhangend en geïntegreerd 3D beleid in het sociaal domein. Daarmee
bedoelen wij –één college, --één regie, --één visie & beleid als antwoord op de in uw beleidsplan
zozeer voorgestane aanpak van zorgvragen. Wij hebben daarop één en andermaal (laatstelijk in
een onderhoud d.d. 8 juni met de portefeuillehouder ‘clusteragenda’s’) gewezen
2. wilt u werk maken van een gecoördineerde communicatie richting uw inwoners als het gaat om
de lancering van dit soort projecten; opdat geen sprake hoeft te zijn ‘klap in het gezicht’-effecten
3. wilt u in overweging nemen over dit soort projecten advies te vragen aan de “georganiseerde
vraagzijde”.
Gezien de Geluksroute volgens het krantenbericht eveneens cursussen inhoudt en onder meer
gericht is op armoedebeleid (waarin ons platform nauw samenwerkt met de cliëntenraad wwb),
zonden wij afschrift aan de cliëntenraad wwb in uw gemeente.
Met vriendelijke groet,
het algemeen bestuur
het Wmo-platform SWF ,
mw R. Hogendoorn
, secretaris.EG Gaarlandt
, voorzitter.-
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Súdwest-Fryslân brengt geluk ‘op dyn paad’
0
DOOR WIM WALDA OP 2 SEPTEMBER 2015POLITIEK

SNEEK – De gemeente Súdwest-Fryslân heeft besloten het geluksproject ‘op dyn paad’ uit te voeren. ‘Op dyn
paad’ is bedoeld voor inwoners van Súdwest-Fryslân en Littenseradiel die zich eenzaam voelen, met
gezondheidsproblemen kampen en weinig financiële armslag hebben. Het doel van het project is om deze
mensen een stukje gelukkiger te maken.
Voor dertig inwoners
De gebiedsteams van de gemeente selecteren dertig inwoners. Trèske Heere begeleidt deze mensen. Zij is
money-en-lifecoach bij coachpraktijk Wijs & Water. Ze bekijkt samen met deze mensen wat hen weer meer
geluk in het leven kan brengen. Dat kan van alles zijn: een cursus schrijven, vrijwilligerswerk, gaan sporten,
enzovoort. Het gaat erom dat de deelnemer zelf, op eigen kracht, in actie komt. Mocht de deelnemer daar
eenmalig een kleine financiële bijdrage bij kunnen gebruiken, dan kan dat.

Betere gezondheid en minder zorg
De pilot van ‘op dyn paad’ wordt betaald vanuit het sociaal ontwikkelfonds 2015. Het past binnen het bredere
project ‘Geluksroute’ dat de Universiteit Twente heeft ontwikkeld. De universiteit verwacht dat mensen die aan
het programma meedoen zich een stukje gelukkiger gaan voelen, daardoor een betere (geestelijke) gezondheid
krijgen en zo minder zorg nodig hebben. In Twente is het programma al een groot succes. (Foto: RyanWeisgerber )
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