Agenda cluster MMB
Dinsdag 3 april, 19.45 uur
Vloeddijk 79
Aanwezig:
Tini Doorenweerd, Matthijs Dokter, Wilfred Felix, Jeroen Heldoorn (notulist), Gerdien
Jonkheer, Kees Jonkheer, Yolanda Kasper, Xandra Koster, Regina Minnema (voorzitter),
Anthony Rietman, Annemarie Salverda,
Ruth Deddens (Arcon), Jeroen Geerdink (Inlocus), Frank Lichtendahl (Gem. Kampen),
Miriam van de Venis (doventolk), Ursula Penninkhof
Afwezig met kennisgeving:
Yvonne Klinge, Femmy Maes, Henri Verbeek, Emil de Boer
Afwezigen zonder kennisgeving:
Aart ten Have
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en welkomstwoord
 Speciaal welkom aan Wilfred Felix en zijn tolk, Miriam van de Venis, en aan
Ursula Penninkhof. Zij komt een keer meekijken.
 Regina opent de vergadering met de volgende spreuk:
Weten is niet genoeg: we moeten het Toepassen … Willen is niet genoeg, we
moeten het doen!
2. Mededelingen
 Regina: er is geen lief en leedpot. Bij noodzakelijke uitgaven kunnen we
declareren bij de gemeente. Declaraties en verzoeken daartoe via Regina.
 Gerdien: vindt eigenlijk dat Antoon met terugwerkende kracht ook een
kleinigheidje moet krijgen. Antoon heeft 10 jaar in cluster gezeten en neemt
afscheid, niet vrijwillig maar omdat het hem wordt belemmerd door ziekte.
Antoon krijgt zeker een aardigheidje.
 We spreken af dat we vanaf heden de termijn van minimaal 4 jaar hanteren
als het gaat om een bedankje wanneer iemand afscheid neemt van het cluster
(zelfde termijn als bij de Adviesraad).
 Frank kondigt aan dat hij vanaf 1 april een half jaar sabbatical neemt. Hij
staakt dus voorlopig de werkzaamheden. Zijn werkzaamheden zullen worden
overgedragen aan collega’s.
 Yvonne is met de handbike uit de bocht gevlogen. Veel pijn. Herstel heeft tijd
nodig.
3. Evaluatie event Kampen Inclusie van 13 maart jl.
Bovenaan de agenda, behandeld na 20.30 uur
 Eerste reacties van de aanwezigen:
o Goede opzet
o Voor volgende keer: presentielijst, naamsticker
o NAH minder aan bod
o Bewustwording is aangewakkerd
o Mooi moment zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen
o Forum/ panel mooi
o Prima avond
o Gesproken met politici: algemene reactie: vooraf niet veel over
nagedacht, maar nu wel positief
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Xandra deed het heel goed
Goed programma
Niet meer praten over doelgroep
Inspirerende avond
Erg knap van panelleden
Hele mooie columns
Moet wel onder de aandacht van politici blijven
Heel blij dat het een productie van het cluster is geworden
Trots op ons
Regina en Jeroen hebben achter de schermen veel gedaan
Stigma doorbroken dat mensen met een beperking zielig zijn
Cluster goed op de kaart gezet
Deze bijeenkomst ziet Ruth als een start. Veel behoefte aan een
vervolg m.b.t. het ‘in het dna’ krijgen van mensen
Het was deze avond geen campagne voeren door de politieke partijen,
maar ons programma was leidend



Taakverdeling vooraf:
o Veel gedaan
o Geen tijd meer om tijdens het proces taken onder te verdelen
o Volgende keer meer tijd nemen, draaiboek, tijdspad
o Draaiboek opstellen voor een volgende keer
o Komt er een volgende keer? Lijkt wel verstandig
o Plan om iemand vanuit banenplan aan te stellen bij de Gemeente



Locatie
o Op zich prima locatie. Wel enkele knelpunten binnen
o Budget? Aanvragen bij de gemeente
o Locatie zou weer gebruikt kunnen worden



Wanneer benaderen we weer de politiek? Er zijn op die avond veel
opmerkingen gemaakt:
o Er is wel behoefte aan
o Brief sturen aan bezoekers met kort verslag, beeldverslag en bij
vragen contactpersoon noemen. Via griffier laten sturen naar alle
gemeenteraadsleden
o Alvast vervolgavond plannen en in tussentijd raadsleden informeren
als soort van opmaat
o Ruth heeft namen van 3 personen (vanuit Quintus) die een vervolg
willen geven aan dit onderwerp
o Er moet wel een goede basis zijn (zoals nu met Ruth en Jeroen)
o Kunnen Ruth en Jeroen iets aanleveren? Workshops o.i.d.?
o Samen met zorgbelang en Mee?
o Organiseren rondom een thema. Kunst en cultuur, wonen e.d. De
verschillende thema’s die ook in het VN-verdrag genoemd worden. Op
die manier kun je gebruik maken van een belangrijk leidend model



Vervolg. Drie aspecten:
o Structuur en inhoud van de avond
o Facilitair
o Communicatie, trekken van mensen
o



Opstellen draaiboek. Ruth, Jeroen, Xandra, Regina en Jeroen

Tijdstip:

o

Overdag zullen meer politici kunnen, ’s avonds meer vrijwilligers/
ondernemers



Was de avond voldoende inclusief
o Powerpoint: plaatjes moeten beschreven worden
o NAH gemist
o Kahoot kan niet doorgaan



Promotie
o Goed opgepakt. Maximale ingezet getoond
o Persoonlijke benadering



Formulering persbericht. Aan het eind stond dat er een avond georganiseerd
wordt. Daarmee beginnen. Veel mensen halen het eind van het bericht niet.
Xandra wil het onderdeel persbericht voor een volgende keer op zich nemen.

4. Verslag cluster MMB 18-01-2018
 Gemaild door Jeroen op 18-01 maar ook, iets gewijzigd, bijgevoegd bij de agenda
 Document ‘Bedragen WMO’ bijgevoegd n.a.v. vragen vorige vergadering
 Xandra: Mailt nog enkele opmerkingen
 Gerdien: Openingsspreuk van Kees: Woorden mogen alleen dienen om de stilte
te verbeteren.
 Annemarie: binnen de Adviesraad is er gesproken over de inbreng van
onderwerpen. Ruth heeft gesproken over Inclusie. Maar ook over hoe je als
adviesraad kunt werken. Nu wordt de Adviesraad veelal pas aan het eind van het
proces bij plannen betrokken, proberen meer aan het begin van proces aan te
kunnen haken. Dan kunnen we meer bereiken en meer meedoen.
5. Verslag bijeenkomst Kampen Inclusie van 29-03-2018
Regina (en anderen)
 Jeroen Geerdink heeft op 03-04-2018 een mail gestuurd met een concept
verslag. Er komt nog een definitief verslag.
 Een kort verslag van Jeroen:
o Redelijk goede opkomst
o Maatschappelijk middenveld was redelijk aanwezig
o Mensen moeten groeien in het onderwerp
o Enthousiast over de inhoud. Willen graag een vervolg
o Dialoog is erg belangrijk
o Niet meer spreken over de doelgroep. Past niet bij inclusief denken
o Onderling tussen de aanwezigen zijn vervolgafspraken gemaakt
 Er is behoefte aan een schouw, aan een coach en aan ervaringsdeskundigen
 Xandra: Quickscan van Mee nader onderzoeken. Voorstel om iemand van
Mee eens uit te nodigen. Wordt vervolgd.
6. Binnenkomende en doorgestuurde nieuwsbrieven
 Het is niet wenselijk dat iedereen alle nieuwsbrieven doorstuurt naar alle
clusterleden. We hebben het volgende afgesproken:
o Er komt een gedeeld document beschikbaar in de drive van Google
o Zet een link naar websiteversie van de nieuwsbrief welke je wilt delen.
Uiteraard kun je de lezer attenderen op een bepaald artikel
 Wil jij een onderwerp uit de nieuwsbrief delen met het hele cluster, maak er dan een
agendapunt/ mededeling van welke je deelt voor/ op de eerstvolgende vergadering.

Regina bedankt Ruth, Jeroen en Frank voor hun betrokkenheid bij het cluster en
overhandigd hen een bloemetje.
PAUZE
7. Extra toegevoegd agendapunt:
Er moet nog veel gebeuren om de mindset handen en voeten te geven. Jeroen en Ruth gaan
weg. Zij hebben in hun advies aan de Gemeente Kampen voorgesteld om iemand aan te
nemen via een banenplan, een ervaringsdeskundige. Die helpt de ‘inclusiebril’ op te zeten bij
de Gemeente en ondernemers. Gemeente positief. Er ligt veel werk. Eigenlijk twee functies:
inclusiecouch voor ondernemers en inclusiedenker die meeloopt bij de Gemeente.
Functieomschrijving opstellen. Tini en Jolanda geven aan mee te willen schrijven met Jeroen
en Ruth.

8. Rondvraag
 Frank: hoe hebben nieuwe mensen deze avond ervaren?
o Wilfred: moet nog even wennen aan hoe het loopt. Inhoud cluster nog wat
onduidelijk. Hoop dat na enige tijd beter beeld krijg. Soms gaat het wat
snel.
o Ursula: veel informatie. Wil wel graag mee gaan doen. Aandachtsgebied is
NAH.
 Kees: wanneer volgende keer?
o 24-05, 05-07, 20-09, 22-11
 Waar vergaderen we de volgende keer?
o Nog niet bekend. Regina neemt in eerste instantie contact op met Welzijn.

Op agenda volgende vergadering
1. De dag van de witte stok
(On)toegankelijkheid voor visueel beperkte mensen (door Femmy). Doorgeschoven
vanaf de agenda van 23-11-2017. Zie mail Jeroen van 5 oktober 2017
2. Oogvereniging i.v.m. toegankelijkheid stations in Kampen
Mail Oogvereniging van 22-2 bij agenda mee sturen ter informatie
3. Via Ruth contactpersoon van Mee benaderen.

Jaarthema’s 17-18
 Vervoer
 Toegankelijkheid
 Clientprofielen

Mogelijke agendapunt voor een komende keer:



Hoe toegankelijk zijn de websites van de gemeentes.
Uitleg gedeelde map google drive

