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PARTICIPATIERAADHAARLEM
Datum: dinsdag 5 november 2014
Aanwezig: Voorzitter: Ruth Nelemaat, leden: Ton van Angeren, Gert-Jan Ankoné, Gien Baltus, Anja
van Dam, Driss el Gharnati, Petra Nuyens, Frank van de Peppel, Hans Redeker, Douwe Reinders, Josja
Regout, Jurry Smit, Mirjam Stolp, Corinne Visser, Frits de Vries, Marzoug Lehiba, ambtelijk secretaris:
Saskia Augustin (verslag)
Gasten: Liesbeth van den Bos; projectleider Transitie Jeugdzorg, Marijke Schouten;
beleids/accountsmanager
1. Opening en vaststelling agenda
Ruth opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ruth stelt voor de agenda aan te passen zodat
er voldoende tijd is om het concept-advies te bespreken. Agendapunt 5 wordt geschrapt en zal aan
de orde komen op de cursusdag van a.s. zaterdag. Agendapunten7,8, 9 en 10 worden verschoven
naar een volgende vergadering. Daarnaast wil ze graag agendapunt 6, het concept-advies Transitie
AWBZ in beslotenheid behandelen. Enerzijds omdat de concept-nota nog niet openbaar is.
Anderzijds omdat dit de eerste keer is dat de Participatieraad inhoudelijk in discussie gaat over dit
stuk en ze dit graag in beslotenheid zou willen doen, zodat een ieder zich vrij kan voelen zich uit te
spreken. Hierop ontstaat een korte discussie over de mate van vertrouwelijkheid van het stuk en of
niet juist de publieke tribune bij de discussie betrokken moet worden. Uiteindelijk wordt afgesproken
dat we dit concept-advies in deze vergadering besloten bespreken en dat we tijdens de cursusdag
afspraken zullen maken over hoe we in de toekomst hiermee omgaan.
2.

Mededelingen

Saskia heeft alle uitnodigingen voor conferenties, bijeenkomsten, cursussen etc. verzameld in een
mapje met intekenlijst. Verzoek aan iedereen hier kennis van te nemen en eventueel in te schrijven.
Het mapje zal elke vergadering opnieuw rondgaan met actuele informatie. De Participatieraad
Haarlem heeft een abonnement genomen op het servicepakker voor Cliëntenparticipatie van
Stimulansz. Voor meer informatie zie
http://www.stimulansz.nl/producten/productpaginas/clientenparticipatie
3. Conceptverslag 1 oktober en actielijst.
Verslag: Er zijn geen tekstuele opmerkingen, wel een verzoek om het logo van de Participatieraad te
gebruiken. Dit wordt aangepast.
Actielijst:
•

0913/1, Ruth en Saskia hebben vandaag een gesprek gehad met Piet Haker over de planning.
Deze zal ook verstuurd worden aan de leden. Actiepunt afgehandeld en verwijderd.
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•

0913/3 SoZaWe heeft inmiddels de cijfers aangeleverd. De achterstanden zijn grotendeels in
gelopen, verwachting is dat half november er geen achterstanden meer zijn.

•

0913/5 Ruth, Frits en Saskia hebben woensdag 6 november een kennismakingsgesprek met
Eric Dorscheidt, hoofd Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dan zal ook de adviesaanvraag ter
sprake komen. Komt terug op de volgende vergadering. Agendapunt hierbij afgehandeld en
verwijderd.

4. Presentatie transitie Jeugdzorg.
Liesbeth van de Bos is projectleider Transitie Jeugdzorg en geeft een presentatie over de stand van
zaken omtrent deze transitie. Ook aanwezig is Marijke Schouten, zij is beleids/accountmedewerker
bij Stadzaken afdeling JOS (jeugd. Onderwijs en Sport) en contactambtenaar voor de Participatieraad
op deze beleidsterreinen.
Opmerkingen en vragen naar aanleiding van de presentatie:
>

De Jeugdwet is op 17 oktober 2013 met meerderheid van stemmen aangenomen door
de Tweede Kamer. Op dit moment is nog niet zeker of het wetsvoorstel in de Eerste
Kamer nog dit jaar behandeld kan worden. Wel staat vast dat het in ieder geval voor
maart 2014 behandeld zal worden. Er moet minstens een jaar tijd zitten tussen het
behandelen en aannemen van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer en de ingangsdatum
van de betreffende wet. Wanneer de behandeling in de Eerste Kamer pas volgend jaar
zai plaatsvinden zou dit kunnen leiden tot uitstel van de ingangsdatum van de transitie
Jeugdzorg. Op de vraag of er rekening gehouden wordt met dit scenario meldt Liesbeth
dat het niet wenselijk is dat de ingangsdatum uitgesteld wordt. Dit heeft namelijk nogal
wat consequenties maar een korte periode van uitstel zou te overbruggen zijn waarbij de
kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.

>

Het transitiearrangement is inmiddels aangeleverd aan het Rijk en als goed beoordeeld
door de transitiecommissie. Het arrangement geeft inzicht in de manier waarop de
gemeente (en regiogemeenten) continuïteit van de jeugdzorg realiseren, de benodigde
infrastructuur organiseren en frictiekosten beperken.

>

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)-coaches zoals ze nu werkzaam zijn vormen de basis
voor de nieuwe manier van werken. Op dit moment zijn er acht vrouwen werkzaam als
CJG-coaches. Op de vraag waarom er enkel autochtone vrouwelijke CJG coaches zijn
antwoordt Liesbeth dat er binnenkort een nieuwe lichting start waaronder een
Marokkaanse vrouw en een man.

>

Er is een regionaal scholingsaanbod ontwikkeld volgens de wrap-around-care methodiek.
Alle CJG coaches zullen hierin opgeleid worden. De opleiding wordt deels door de
provincie en deels door de instellingen gefinancierd. Daarnaast wordt er getraind door
middel van intervisie waarbij de nadruk ligt op een bredere kijk en leren kijken naar het
aanbod van andere zorgaanbieders. De CJG coaches zijn in dienst van hun
moederorganisatie en voor de helft van de werktijd gedetacheerd bij de Gemeente
Haarlem. Op dit moment ligt de regie nog bij de gemeente, dit is niet een wenselijke
situatie. Er wordt daarom gekeken naar een andere manier van regievoering.

>

Liesbeth verwacht geen grote ingrijpende veranderingen in het systeem. Uitgangspunt is
om het met de bestaande mensen te doen, maar met een andere manier van werken
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door bijvoorbeeld een aantal lagen in verwijzingen eruit te halen. Het wordt nog
spannend hoe dit gaat uitpakken.
>

Op de vraag of er al gebruik gemaakt wordt van Eigenkracht conferenties antwoordt
Liesbeth dat deze inderdaad zijn ingekocht. Ze vindt deze conferenties een mooie
ontwikkeling maar het moet nog wel meer bekendheid krijgen. In de wet wordt ook
gesproken over het inzetten van Eigenkracht conferenties voordat professionele hulp
wordt ingeschakeld. In de zorg wordt op dit moment al gewerkt met het Familieberaad
een variatie op de Eigenkracht conferenties.

>

Liesbeth noemt als voorbeeld van preventief handelen in eigen omgeving de pilot die
gestart is bij sportvereniging Olympia Haarlem. Idee van deze pilot is in gesprek te gaan
met sportorganisatie en ze handvatten te bieden om jongeren te begeleiden. Het gaat
hier dan om jongeren die uitvallen op school en ook dreigen uit te vallen uit het
voetbalteam vanwege bijvoorbeeld gedragsproblemen.

>

Op de vraag hoe men de effecten van de nieuwe werkwijze wil gaan meten antwoordt
Liesbeth dat er een monitoringsprogramma opgestart in samenwerking met een aantal
studenten van de Universiteit van Amsterdam. Verder zal er een check op
klanttevredenheid worden uitgevoerd via het Mens Centraal Systeem (registratiesysteem
waar de gemeente Haarlem gebruik van gaat maken. Partners(zoals scholen, Sociale
Dienst, UWV, Schuldhulpverlening, WMO-loket, GGD, MEE) brengen hierin digitaal
informatie bij elkaar, waardoor partners op de hoogte zijn van eikaars dienstverlening en
dit op elkaar kunnen afstemmen)

>

De Participatieraad wil graag de bewaking van de privacy als aandachtspunt naar voren
brengen. Hoe gaat de gemeente hiermee om? In de presentatie is hierover namelijk niets
naar voren gekomen.

Ruth bedankt Liesbeth voor deze presentatie. De Participatieraad wordt advies gevraagd over de
nota beleidskader Jeugdzorg. Op dit moment is alleen het regionale gedeelte klaar en deze is
uitgedeeld. Het lokale gedeelte zal pas volgende week woensdag 13 november beschikbaar zijn. De
nota zal dan meteen doorgestuurd worden naar de leden van de werkgroep zodat zij het advies
kunnen voorbereiden. Het advies dient uiterlijk 21 november klaar te zijn, dit betekent dat de
werkgroep hiervoor maar een week de tijd heeft.
Ruth geeft het woord aan de publieke tribune
Ton de Vries heeft de volgende opmerkingen:
•

Hij mist in de presentatie transitie Jeugdzorg de samenwerking met Politie, scholen,
wijkraden en woningcorporaties

•

Hij vraagt aandacht voor de mantelzorgers die in de transitie AWBZ een steeds belangrijkere
rol krijgen. Heeft de gemeente extra aandacht voor hen in de vorm van ondersteuning of
opleiding. Hij verwijst naar de organisatie Home Instead, zie website www. homeinstead.nl.
Zij verzorgen o.a. cursussen voor partners van dementerenden.

•

Hij wil nog graag het rapport "Zoek het zelf maar uit" onder de aandacht van de leden van de
Participatieraad brengen. Dit stuk is verspreid en staat ook op Pleio.

Fons Hoenderdos van stichting Web en lid van de WMO-raad Zandvoort en lid van de WMOKlankbordgroep Heemstede, biedt aan mee te denken over het advies Transitie AWBZ. De werkgroep
neemt contact met hem op.
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5. Aanbod mogelijkheden Zorgbelang/Aandacht voor iedereen.
Agendapunt geschrapt zie agenda punt 1
6. Concept Advies Transitie AWBZ
De leden van de werkgroep krijgen een compliment voor het vele werk dat zij gestoken hebben in dit
advies. De nota wordt per punt besproken omdat dit in beslotenheid gebeurt is er geen
verslaglegging. Jurry zal alle opmerkingen verwerken en het aangepaste stuk een laatste maal rond
laten gaan ter informatie. Saskia zal vervolgens het stuk redigeren en versturen. Na overleg met de
betrokken ambtenaar zal besloten worden wanneer het advies op de website wordt gepubliceerd.
7. Adviesaanvraag Commissie Samenleving, bejegening klanten Sociale Dienst Haarlem
Agendapunt geschrapt zie agenda punt 1
8. Stand van zaken werkgroepen
Agendapunt geschrapt zie agenda punt 1
9. Terugkoppeling congressen/bijeenkomsten
Agendapunt geschrapt zie agenda punt 1
10. Signalen via website/krant/andere nieuwsbronnen
Agendapunt geschrapt zie agenda punt
11. Rondvraag en sluiting
Vanwege de tijd wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Ruth dankt iedereen voor zijn
aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.
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Onderzoeken adviesaanvragen
Samen voor Elkaar
Advies Transitie AWBZ
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Jurry, Gien, Anja
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