Concept-verslag van de vergadering van de Participatieraad Haarlem februari 2019

Datum: dinsdag 5 februari 2019
Aanwezig: Ruth Nelemaat (voorzitter), Gert-Jan Ankoné, Mohamed Bouzia, Behy Chegini, Anja van
Dam, Vincent Feith, Jet Harder , Michiel Nieuwenhuis, Petra Nuyens, Hans Redeker, Samet Sari ,
Jurry Smit, Ineke Verburg, Floor van Wijk, Frits de Vries, Saskia Augustin (ambtelijk secretaris verslag)
Gasten: Jelle Buijtendijk en Marie-Therese Meijs agendapunt 2
1. Opening
Ruth heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder de gasten Jelle Buijtendijk en Marie-Therese
Meijs.
2. Presentatie project zero suïcide
Ruth en Ineke hebben eind vorig jaar een landelijke conferentie bijgewoond waarin 6 regio’s hun
ervaringen met de pilot zero suïcide presenteerden. Jelle Buijtendijk is clustermanager Advies &
Onderzoek bij de GGD Kennemerland en leidt in deze regio de pilot Zero Suïcide in samenwerking
met 113 zelfmoordpreventie. Doel van de pilot is het terugdringen van zelfmoordgedachten,
suïcidepogingen en suïcides in Kennemerland door een verbeterde zorg voor patiënten met suïcidaal
gedrag en zelfmoordgedachten. En het taboe rondom zelfmoord(gedachten) te doorbreken en
daarmee bespreekbaar te maken het aantal terug te dringen. Jelle geeft een opsomming van de
cijfers die bekend zijn voor Kennemerland en Haarlem over zelfdoding en pogingen tot. Het is
belangrijk dat er zoveel mogelijk gatekeepers worden opgeleid, ook binnen de gemeente. Zoals de
klantmanagers Schulddienstverlening, klantmanagers Werk en Inkomen, Wmo casemanagers en de
leden van de Sociaal Wijkteams. Een gatekeeper is iemand die een sleutelrol heeft in het verwijzen
van iemand met suïcidale gedachten naar professionele hulp. De training gatekeeper wordt gegeven
door 113.nl. Ruth verzoekt alle leden binnen hun eigen netwerk bekendheid te geven aan het project
zero suïcide en stelt voor in een ongevraagd advies het college te verzoeken de gatekeepers training
aan te bieden aan eerdergenoemde medewerkers. De leden van de Participatieraad gaan akkoord.
Ruth en Ineke stellen dit ongevraagde advies op.
Voor verdere informatie en cijfers zie de presentatie in de bijlage. Het door Jelle getoonde filmpje is
terug te zien op de website van 113: https://www.113.nl/ervaring/henk-echt-zonde-dat-mensenzelfmoord-plegen .
3. Conceptverslag vergadering juni 2018
Tekstueel:
Geen opmerkingen.
N.a.v.:
Blz. 2 Punt 4 Ruth heeft gesproken met Tineke Tjalma, de kandidaat in portefeuille. Zij is nu op
vakantie maar is aanwezig op de vergadering van maart. Haar benoemingsprocedure is inmiddels
gestart.
Blz. 3. Punt 10. Ruth heeft Louis gesproken, hij rondt de notitie over de
klanttevredenheidsonderzoeken af en mailt dit naar de werkgroep.
Actielijst:12-01 Beide werkgroepen zijn gestart. Komt terug op de volgende vergadering.
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4. Reactie op ongevraagd advies Haarlemmers in acute zorgnood
De reactie van het college op het ongevraagde advies Haarlemmers in acute zorgnood is positief
ontvangen. Er is veel aandacht aan besteed en er wordt goed ingegaan op de verschillende punten.
Er ontbreekt nog wel een duidelijk tijdspad voor de geformuleerde voornemens en er is nog een
aantal inhoudelijke opmerkingen. Ineke zet een en ander op papier, zodat dit later teruggekoppeld
kan worden aan de behandelend beleidsambtenaar.
5. Terugkoppeling agenda overleg met wethouder Meijs
Het was dit keer een kort overleg en als enige onderwerp is het diversiteitsbeleid besproken.
Op 29 januari was er een debat in de Pletterij over hoe multicultureel Haarlem is en waarbij de
vergelijking met Rotterdam werd gemaakt. In dit debat werden cijfers gepresenteerd die aangeleverd
zijn door de gemeente Haarlem. Cijfers over o.a. het aantal uitkeringsgerechtigden en
werkzoekenden verdeeld over verschillende nationaliteiten. Gegevens waar de werkgroep diversiteit
twee jaar geleden om gevraagd heeft maar niet ontvangen, omdat destijds gemeld werd dat deze
cijfers niet bekend zijn omdat, doelgroepen niet als zodanig worden geregistreerd. In de vergadering
van de commissie Samenleving zijn ook vragen gesteld over deze cijfers. Inmiddels is duidelijk dat de
verstrekte cijfers niet correct zijn. Binnen de afdeling Werk en Inkomen wordt nu onderzoek gedaan
en men komt binnenkort met een reactie.
6. Stand van zaken werkgroepen
Wonen: De twee werkgroepen zijn elk afzonderlijk bij elkaar gekomen om een opzet te maken hoe
de activiteiten rond het thema Wonen het komende jaar op te pakken. Voorstel is om in ieder geval
in mei voor het eerst in de stad te vergaderen. Beide werkgroepen gaan binnenkort samen in
overleg, dan zal ook nader ingegaan worden op de verschillende deelthema’s.
Werkbezoek Lotuscollege: Petra en Anja zijn op werkbezoek geweest bij het Lotuscollege in de
Waarderpolder. Het Lotus College richt zich op jongeren met een verstandelijke beperking in de
leeftijd 18-30 jaar. Het biedt een horeca ontwikkelingstraject waarbij de jongere kan kiezen uit twee
richtingen: werken in de keuken of werken in de bediening. De opleiding wordt afgesloten met het
door de branche erkende SVH-horeca certificaat. Volgens Petra en Anja is het een mooie opleiding
die voldoet aan een scholingsbehoefte voor jongeren met een verstandelijke beperking vanaf 18 jaar.
Bij het werkbezoek is ook nog gesproken over de problemen die de school ondervindt qua
financiering door de gemeente door het ontbreken van integraal beleid binnen de diverse wetten.
(Jeugdwet, Participatiewet, Wmo, Onderwijs). Voorstel is om de directeur uit te nodigen in de
vergadering voor een presentatie.
Wmo-vervoer: Hans en Anja zijn aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de klankbordgroep
Wmo- vervoer. Daar is gemeld dat bij de gemeente Haarlemmermeer het regionaal
contactmanagement leerlingen en Wmo vervoer is ondergebracht. Dit team bestaat uit de
netwerkregisseur (vacature wordt voorlopig nog ingevuld door Ronald de Haas), een
account/contract manager en een communicatieadviseur. De opdracht is het regiovervoer te
monitoren en door te ontwikkelen. Ook zijn ze verantwoordelijk voor een betere terugkoppeling
vanuit de klankbordgroep naar de gemeenten. Dit overkoepelend team functioneert naast de
beleidsambtenaren bij de verschillende gemeenten.
Werk en Inkomen: De werkgroep heeft overleg gehad met Corinne Visser over de evaluatie van het
beleid rond Schuldddienstverlening. Naast een kwantitatieve evaluatie aan de hand van cijfers wil
Corinne ook graag een kwalitatieve input. Voorstel is dat de Participatieraad rondetafelgesprekken
organiseert met klanten over hun ervaringen met het schulddienstverleningstraject. De overige leden
gaan met dit voorstel akkoord.
7. Rondvraag en sluiting
Petra heeft een artikel gelezen over de Sociaal Wijkteams, zij zouden kostenverhogend werken. Ze
vraagt zich af of dit ook voor Haarlem geldt. Er zijn verder geen vragen, Ruth bedankt de leden voor
hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
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Actielijst
Nummer

Actie

Wie

datum

09-01

Aanpassen teksten website

Ruth en Saskia

Eerste
kwartaal 2019

02-01

Opmerkingen reactie college op
ongevraagd advies
Haarlemmmers in acute zorgnood

Ineke

Maart 2019

12-02

Gesprek met HvO over rapport

Ruth,Jurry,Floor

Januari 2019

01-01

Jaarplan/jaarverslag

Saskia/Ruth/Hans

Maart 2019

02-02

Ongevraagd advies
gatekeeperstraining medewerkers
gemeente Haarlem

Ineke/Ruth

Maart 2019

02-03

Organiseren ronde
tafelgesprekken evaluatie
schulddienstverlening

Werkgroep:Frits/hans/Jurry/Ruth

Maart/april
2019

Presentaties vergadering
Onderwerp

Wie

datum

Lotuscollege

Petra/Anja

Maart/april 2019

Project statushouders

Saskia

April 2019

OCO door Cliëntenbelang

Saskia

Mei/juni 2019
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