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Verslag vergadering 30 januari 2019
Datum: woensdag 30 januari 2019
Plaats: Stadhuis Kampen, vergaderkamer Kampen
Tijd:
19:30-21:55 uur
Aanwezig:
Carel Diekerhof (voorzitter)
Gjalt Kootstra (secretaris)
Regina Minnema (vice-voorzitter)
Annemarie Salverda (MMB)
Tonny Zweers (Vrijwilligers)
Hans Fien (Vrijwilligers)
Albert van der Scheer (Ouderen)
Johanna de Roo (Participatie)
Aletta Matheus (Participatie)
Veronique Renting (Jeugd)
Annemieke Terpstra (Jeugd)
Steffen Hofstra (GGZ)
Bernard Engberts (gemeente Kampen)
Gerlinde Fix (gemeente Kampen)

Gasten:
Christian van der Worp
Afwezig:
Dirk Bakker (GGZ)
Toehoorders:
-

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Speciaal welkom aan Christian
van der Worp, ambtenaar bij de gemeente Kampen die het onderwerp laaggeletterdheid komt
toelichten.
2.
Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3.
Bespreekpunten adviesraad
Christian van Worp komt een mondelinge toelichting geven op het onderwerp “laaggeletterdheid”.
Vorig jaar is hij ook al eens te gast geweest en de Adviesraad hoort graag of er ontwikkelingen zijn.
Taalaanbod in Kampen was versnipperd. Er was geen duidelijkheid wie waar zat en mee bezig was.
Dit is nu in kaart gebracht. Wanneer een laaggeletterd persoon zich meldt en/of wordt herkend, dan
wordt een afspraak gemaakt bij het Taalpunt (te vinden in de bibliotheek van Kampen). Bij het
Taalpunt wordt een intake gedaan en de cliënt wordt doorverwezen naar het meest passende
aanbod. Het formele aanbod is bij W&L opleidingen. Daar zijn klassen ingekocht.
Een van de wijken in Kampen willen we ook aanpakken, dit is nu mogelijk omdat de bibliotheek een
landelijke subsidie heeft aangevraagd en gekregen, daarom hebben zij een projectleider kunnen
aanstellen. De focus ligt op de wijk Bruneppe.
Binnenkort is een bijeenkomst georganiseerd, er wordt een uitnodiging verzonden naar de
Adviesraad, dit betreft een bijeenkomst over integrale aanpak laaggeletterdheid in Bruneppe op
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woensdag 13 februari, Gerlinde stuurt de email naar de leden en aanmelden kan via de bijgevoerde
link. Actie: Gerlinde.
De Gemeente is aanjager bij de aanpak laaggeletterdheid. Consulenten van de gemeente zijn
inmiddels getraind hoe zij laaggeletterden kunnen herkennen. Ook weten het Taalpunt en de
consulenten elkaar beter te vinden (meerwaarde).
Er zijn 3 pijlers: bijstandsgerechtigden (screening 2018 wie voldoet aan 8 jaar onderwijs), onderwijs
en arbeidsmarkt.
Er wordt gevraagd hoeveel mensen naar de taalklassen van W&L zijn doorverwezen. Er zijn 3 klassen
met maximaal 14 personen. Wanneer zij het traject doorlopen hebben zijn er mogelijkheden om
programma’s binnen de bibliotheek te volgen.
De kwartaalcijfers van W&L/Taalpunt worden gemonitord, zowel bibliotheek als W&L monitoren zelf.
Wordt er bij gehouden hoe de groep vergaat het na afronding van de opleiding, vallen ze dan niet
weer terug? De meest mensen zijn blij en gaan door met wat zij geleerd hebben. Ze zijn gemotiveerd
en vinden het leuk.
Hoe wordt er bepaald of de inwoner naar het Taalpunt of W&L gaat? Op basis van de intake wordt
niveau bepaald, verder wordt er gekeken naar specifieke wensen van de cliënt.
Zijn er kosten aan verbonden? Voor de inwoner is het kosteloos. W&L en Taalpunt (coördinator)
worden door gemeente gefinancierd. Het Taalpunt heeft ook veel vrijwilligers.
Hoe groot is de groep laaggeletterden in Kampen? Het CBS heeft met de Stichting lezen en schrijven,
in Kampen geanalyseerd, er zijn 6700 laaggeletterden in Kampen. Hierbij moet wel opgemerkt
worden dat er een nuance in NT1 en NT2 is, daarnaast zijn ook de digitale vaardigheden
meegenomen als indicator, waardoor ook een grote groep ouderen onder de categorie
laaggeletterdheid valt.
Veel ouderen kunnen niet met digitale apparaten overweg. Er wordt opgemerkt dat er bij St. Welzijn
een Computer- en tabletcursus voor senioren wordt aangeboden.
Toch blijft het lastig laaggeletterden te vinden, een groot deel van de laaggeletterden wil niet
gevonden worden. Zij verzinnen constant “smoesjes” om niet gevonden te worden (bv. bril niet mee)
Consulenten zijn hier nu op getraind. Wat ook opvalt is dat, wanneer een naaste wegvalt, een
inwoner door de mand valt. Dan moeten zij administratie en andere zaken zelf regelen, terwijl zij dat
niet kunnen.
Momenteel zijn er 3 taalklassen bij W&L. Er is geen budget voor meerdere klassen. Waar komt de
groep terecht die eigenlijk in de taalklas geplaatst kon worden? Die groep komt in het informele
traject terecht waar zo’n 70 vrijwilligers klaarstaan om begeleiding te geven.
Het totale budget voor laaggeletterdheid gaat naar onze Regiogemeente. Deze gemeente verdeelt de
gelden in de omliggende gemeentes.
Johanna mist in het verhaal de Taalpuntcoördinator die bij Finok aanwezig is. Chirstian deelt mee dat
er na een aantal weken is gebleken dat er weinig gebruik gemaakt wordt van deze coördinator. Dit
komt wellicht doordat consulenten zijn getraind.
Er wordt gevraagd of er een wachtlijst is. Er is geen wachttijd, de inwoner kan altijd in een klas. Als de
laaggeletterde is opgespoord kan direct begonnen in het informele circuit.
Bots je tegen de wet persoonsgegevens op? Consulenten vragen aan de inwoner of ze hun naam
door mogen geven aan Taalpunt. Dit is meestal geen probleem.
Er is ook een klas bij IMpact (voorheen Deltion college), dit is een klas van 10 personen die 3 uur per
week samenkomen, dit is een ondersteunende klas voor iedereen die bij werkt bij IMpact.
De klas binnen Impact is niet gericht op taalbevordering maar op instandhouding van het niveau.
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Waardoor ontstaat laaggeletterdheid? Laaggeletterdheid gaat vaak van generatie op generatie.
De voorzitter concludeert dat er nog veel te doen is en hoopt dat de werkgroep de juiste koers
bepaalt. Graag zien we dit onderwerp nog eens terug op de agenda na 1-1,5 jaar. (actielijst)

4.

Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken

Heeft iemand kanttekeningen bij de ingekomen brief? Tonny heeft nog een opmerking omtrent de
ombudsfunctie. Tonny heeft Calista in radioprogramma gehad en vindt dat we moet pleiten dat ze
gewaardeerd wordt. De functie is van 4 naar 6 uur gegaan. Ze vervult een belangrijke taak. Bij
volgende rapportage weer bekijken.
Annemarie vraagt of de beleidsregels WMO al zijn vastgesteld. In de adviesraad hebben wij er niets
over gehoord. Bernard doet navraag (actie Bernard)
De Raadsinformatieavond bij Impact op 14 februari. Er is een vroege avond sessie belegd voor de
raads- en commissieleden. De adviesraad is ook uitgenodigd. Gerlinde stuurt een outlook verzoek
met agenda zoals die naar de raads- en commissieleden is verzonden. Hier staat alle relevante
informatie in. Aanmelden bij Gerlinde voor 7 februari (actie Gerlinde)
Brief inzake PGB volwaardig wonen: Steffen en Carel waren bij deze bijeenkomst. Brief lastig te lezen,
lange zinnen. Steffen heeft hierover een reactie gestuurd. Uit de inhoud van de brief (pag. 1 midden
in) staat ‘aan te houden’, er is dus niets besloten.
Aftreden van Gjalt en Tonny dit jaar: Zijn er vervangers in jullie clusters? Tonny is er mee bezig, het
heeft aandacht.
Gjalt: juni 2019 is de laatste vergadering, een vervanger uit cluster is geregeld.
De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden wie Gjalt wil vervangen als secretaris. Bij interesse
melden bij Carel. Het is wenselijk uiterlijk in maart te weten wie dat gaat doen, zodat Gjalt
overdracht kan doen.
Extern onderzoek proeftuin clientenparticipatie; op 6 maart landelijke bijeenkomst. Carel vraagt of er
nog iemand mee wil. Laat dit dan even weten.
Carel heeft een telefoontje gehad van Luuk de Boer (beleidsambtenaar B&S) inzake het verschuiven
van de betaaldatum bijstandsuitkeringen. In het najaar zijn er verschillende partijen bijeengeweest
om te praten over dit onderwerp, waaronder een aantal leden van de Adviesraad. De uitkomst van
die bijeenkomst was dat alle partijen vóór het verschuiven van de betaaldatum uitkering waren (van
betaling achteraf naar betaling aan het eind van de lopende maand). Binnenkort besluit het college
of dit doorgaat.
Uitnodiging adviesraad 22 maart provinciale inspiratiebijeenkomst. Aanmelden bij Gerlinde

5.
Verslag van de vergadering gehouden op 28 november 2018
De notulen worden vastgesteld, op pagina 2 staat dit -> doelt op effecten abonnementstarief. Als er
iets te melden valt dan meldt collega Sara Sietzema dit.
Laatste regel van pagina 2 luidt: ‘Dit is niet zo, doelgroep vanuit SWIK is anders.’ Bernard merkt op
dat er inderdaad geen sprake is van concurrentie, maar dat dit niet komt omdat de doelgroep van
SWIK anders is.
Pag. 3 actie DB -> Gjalt bekijkt nog een lijst van Wouter Bosch daaruit zoekt Gjalt 5 punten.
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Actielijst: goed
Maart 2019 (punt 3) maart veranderen in april.
6.
Brainstorm over adviesraad nieuwe stijl
Gjalt heeft een bijlage meegestuurd hoe de Adviesraad in Dronten werkt. Ook te vinden op de
website www.asd-dronten.nl
Deze is verzonden als voorbeeld, omdat het in de gemeente Kampen in enkele clusters moeilijk is
leden te vinden (bv. Mantelzorg) en er clusters zijn die weinig of kwetsbare leden hebben.
Dronten heeft ook een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Daarnaast is een ledenraad
waarin ook de wethouder (sociale zaken) en een gemeenteambtenaar zitting heeft om te informeren
over actuele zaken.
De ASD Dronten staat dichter bij gemeenteraad en wethouders, wij worden op zijspoor gedirigeerd.
Misschien kunnen wij wethouders hier uitnodigen om aan te sluiten bij een onderwerp.
Als we het anders willen moeten we zorgen de rest mee te krijgen.
Destijds zijn er in Kampen mensen uit de Adviesraad “gezet” vanwege belangenverstrengeling.
Beroepsmatig mag je inderdaad niet deelnemen aan Adviesraad. Vrijwilligers zijn moeizaam te
vinden. Ook zij de te behandelen onderwerpen niet altijd relevant, maar je blik wordt wel verruimd.
Het Drontens model heeft niet meteen de voorkeur bij de aanwezigen. Wel vinden we het belangrijk
om vroegtijdig bij onderwerpen betrokken te worden. Het is goed om vroeg in trajecten betrokken
zijn, dit gaat niet vanzelf. Hier wat actie op zetten.
Bernard; het vroegtijdig betrekken staat los van hoe kom je aan je leden. Uit de gehouden proeftuin
zijn intern acties uit voortgekomen. Collega Luuk de Boer (B&S) heeft binnenkort een afspraak met
de beleidsregisseurs gepland om hen dit uit te leggen en hiervan van bewust te maken.
Het moment wanneer de Adviesraad betrokken moet worden is van groot belang. De ambtenaren
hebben te maken met verschillende stromen om hun stukken aan te leveren. We hebben altijd
geregeld dat stukken in Adviesraad kwamen voor in College. Toch is dit niet altijd gelukt. Het
presidium wijst soms een andere vergaderdatum aan waarop een onderwerp behandeld moet
worden. Ook kwam het bij landelijke wetswijzigingen voor dat het informeren van de Adviesraad in
het geding kwam. Misschien kunnen wij het presidium informeren om hen er van bewust te maken
welke consequentie het verschuiven van een vergaderdatum voor de planning van het te behandelen
stuk heeft. Niet verkeerd om dit ook bij een wethouder aan te geven.
Misschien moeten we zelf prioriteiten stellen en kunnen we zelf een lijst maken met onderwerpen
die we willen in een vroegtijdig stadium bespreken met betrokken ambtenaar. Bernard deelt mee dat
wanneer een stuk in de raad komt, de Adviesraad een rol heeft.
Gjalt oppert om de agenda voor commissie Inwoners te bekijken. De voormalige voorzitter van de
Adviesraad is ooit in een vergadering van de commissie Inwoners geweest om de organisatie er op te
wijze dat “de bewandelde weg” niet juist is verlopen. Hierin heeft hij gelijk gekregen.
Carel vindt het positief dat de Adviesraad uitnodigingen heeft gehad (overdag) voor onderwerpen die
spelen en kenniscarrousels. Hierdoor raak je wat bekend.

7.

Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters
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In nieuwsbrief van St. Welzijn, die net voor de kerstdagen is verzonden, is een oproep gedaan voor
bemensing van het cluster mantelzorg. Helaas heeft dit niets opgeleverd. Voorzitter neemt
binnenkort nog contact op met Erna Klok. Ook heeft de voorzitter contact gehad met Martin Groen,
Martin heeft 3 namen doorgegeven. Deze personen zijn benaderd, van één persoon geen reactie, de
tweede ziet het niet zitten en de derde wil wel in gesprek.
Vraag blijft hoe we in contact kunnen komen met mantelzorgers. Vanuit de aanwezige leden zijn er 2
die ook mantelzorger zijn, zij hebben de betreffende mail niet ontvangen.
Voorzitter gaat in ieder geval het gesprek aan met de genoemde persoon, deze persoon heeft een
groot netwerk. Wellicht komt hier wat uit. Gjalt merkt op dat we wellicht Alie van Veen kunnen
benaderen.
Cluster GGZ -> wisselende opkomst bij vergaderingen van de clusterleden> Het cluster bestaat nu uit
5 personen. Paar keer met 2 mensen gezeten. Maakt het ingewikkeld en kost veel energie.
Cluster Participatie -> proberen andere mensen enthousiast te maken, dit lukt niet. Brainstorm over
hoe. Bij Arbopositief vallen de aanwezigen allemaal onder vorm van participatie. Als er een
bijeenkomst is zijn we erbij en halen we onze informatie daar op. Maar om ze in één zaal te krijgen
wil niet lukken, er is geen structuur. We zijn wel actief bezig: we zijn bij de Voedselbank geweest en
bij eetZe.
Doelgroep Arbopositief is zeer breed/divers. Als er onderwerpen zijn vanuit de Adviesraad kunnen
we dat bespreken. Helaas zijn nuggers zijn niet in beeld. Misschien een onderwerp waar we eens
over verder kunnen praten.
Cluster MMB -> notulen zijn rondgestuurd. Na het rapport toegankelijkheid weinig van de gemeente
gehoord. Een aantal van de clusterleden is teleurgesteld dat bij het aanstellen van de inclusie
aanjager iemand uit Zwolle is aangenomen. In het functieprofiel stond dat het iemand moest zijn
vanuit de gemeente en hij/zij moest voldoen aan de banenafspraak. Jammer dat het iemand uit
Zwolle is geworden. .
Hoe gaan we nu werken, inclusieaanjager is niet om mee te doen aan activiteiten.
Willem Scheffer (inclusie aanjager) eens uitnodigen voor de Adviesraad, 19 maart is hij te gast in het
cluster MMB.
Ook is het cluster MMB teleurgesteld dat zij niet uitgenodigd waren bij de Jonge Adviseurs op de
Pieter Zandt met het vraagstuk:
Stel je voor: er komt één middelbare school voor heel Kampen (en omstreken) in 2025. Hoe wordt
die school dan toegankelijk en voor iedereen inclusief? En waarbij rekening gehouden moet worden
met de fysieke, digitale en sociale aspecten?
Het cluster MMB had graag in de jury gezeten.
Bernard is recent bij een vergadering van het cluster MMB geweest. Er is nog wel wat te doen, maar
er werd een goede aanzet gegeven. Complimenten hoe de vergadering is verlopen.

9.
-

Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente

10.
Rondvraag
Albert vraagt naar de website. Hij heeft geconstateerd dat deze al lange tijd niet bijgewerkt is.
Waarschijnlijk kijkt Albert naar de oude website, die nog steeds online staat. Gjalt zal kijken of deze
verwijderd kan worden. Bernard zal nogmaals de collega’s die de Gemeentepagina beheren vragen
om dit te wijzigen). Juiste website is adviesraadmokampen.nl
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Regina heeft nog steeds geen verslagen uit de clusters, graag aanleveren.
Carel gaat morgen naar het voorzittersoverleg van voorzitters Adviesraden. Als er iemand nog
punten heeft graag na de vergadering melden.

10.
Sluiting
Om 21.55 uur wordt de vergadering gesloten.

Volgende vergadering woensdag 27 februari 2019.

Actielijst Ar-MO gemeente Kampen

Nr.

Onderwerp

Actie door

1.

Beleidsontw. Maatsch. Opv. en
beschermd wonen in Kampen

2.

Nadere evaluatie laaggeletterheid

Christian van
de Worp

Juni 2020

3.

Introductie nieuwe leden

Bernard

Apr. 2019

4.

WMO besluit 2019 (PGB-regels)

ARMO

Wat

Wanneer

Voortgang

Zo nodig
agenderen

Evaluatie

Okt. 2019

In vergadering
besproken

Nov. 2018
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