Input werktafel “Welzijn”
Op woensdag 16 mei, 20.00 uur
Aanwezigen:
1. Theo van de Loo, burgerinitiatief sociaal domein
2. Huub Franssen, gehandicaptenplatform
3. Anneke Schellens, bibliotheek de kempen
4. Jeroen Wijers, PvdA, Stichting lezen en schrijven
5. Suzanne Peeters, H&G
6. Arianne Valkhof, CDA
7. Sjef Tooten, SBV
8. Frans Meurkens, huiskamer ’t Pumpke
9. Paul van Schuylenburg, ambtelijke ondersteuning
10. Bram Bots, voorzitter werktafel
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In het principe van ‘zorgen voor, naar zorgen dat’ is het belangrijk om wel de
mogelijkheden daarvoor te creëren, zeker voor de mensen die hier moeite mee hebben
Ga actief op zoek naar mensen en vindplaatsen van mensen
Investeren aan de voorkant is het belangrijkste: preventie, voorkomen is beter dan
genezen
Ga terughoudend om met het leunen op het sociale netwerk van mensen; niet iedereen
heeft een sociaal netwerk of kan hier gebruik van maken
Voorkom het verdwijnen van middelen voor het sociaal domein door het wegvallen
van de oormerken vanuit Rijkswege.
Zet in op bewustwording aangaande mensen met een beperking/handicap; ook daar
waar het gaat om mensen met een cognitieve stoornis en mensen met laaggeletterdheid
Maak inzichtelijk wat er al is aan hulpmiddelen/regelingen op een voor de inwoners
heldere en transparante manier
Creëer ruimten voor ontmoeting; dicht bij de mensen op wijk en buurtniveau. Zorg
hierbij ook voor ruimten waar vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten.
Wijkgerichte aanpak voor basisvaardigheden zoals lezen en schrijven
Laat gemeente een regierol nemen in de verbinding tussen verschillende partijen op
wijkniveau.
Richt in de aanpak op het sociaal domein de aandacht op meerdere problematieken;
horizontale aanpak in plaats van een verticale aanpak. Ontschot de verschillende
afdelingen. Dit vraagt om een cultuurverandering van zowel de ambtelijke organisatie
als de samenleving.
Wijkcommissies zijn een te groot verband; schaalverkleining; de buurt/straat is de
basis.
Schep plekken voor ontmoeting van inwoners, versterk de interactie jong en oud, en
faciliteer dat als gemeente.
Zorg voor betere verbindingen en versterkingen tussen vrijwilligers en professionele
organisaties.
Laat de mens centraal staan in het beleid en uitvoering; denk meer vanuit de
individuele persoon. “Doorverwijzen met een warm hart”
Neem in de uitwerking van programma het rapport van de nationale ombudsman mee.
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Belangrijke nadruk op de verborgen armoede in Valkenswaard
Onafhankelijke clientondersteuning binnen de WMO
Geef binnen welzijn extra aandacht aan jongeren en initiatieven vanuit jongeren; een
plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten.
Zorg dat je als gemeente ook zicht krijgt op wat er zich achter de voordeur afspeelt;
veel verborgen armoede, huiselijk geweld enz.
Waak ervoor dat je kwetsbare doelgroepen niet concentreert in wijken maar juist zorg
voor een goede spreiding.
Probeer een grotere bewustwording te verkrijgen voor de eigen wijk, maar ook voor
de mensen met een beperking/handicap, agenda 22.
Ondersteun en ontwikkel nieuwe vormen van ondersteuning van mantelzorgers,
bijvoorbeeld door middel van informele zorg, of de wederkerigheidsgedachte.
Creëer een platform informeel leren in het kader van ‘makkelijk meedoen’ en anderen
ontmoeten
Behoud ontmoetingsplekken in wijk en buurt voor jong en oud
Preventief ouderenbezoek; deur aan deur contact leggen met deze doelgroep.
Doorstroming op de woningmarkt
Zet vooral in op de inwoners die het niet zelf kunnen en ondersteun ze hierbij
Probeer druk op vrijwilligers te verminderen
Zorg voor goede preventieactiviteiten bij mantelzorgers
Denk na over het concept ‘zorgwinkels’: clustering van verschillende
maatschappelijke diensten op een laagdrempelige manier, waar inwoners vragen
kunnen stellen.
Gebruik het actuele Sire filmpje over verwarde personen/mensen met dementie

