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Verslag overleg Raad voor Cliëntenparticipatie Assen
Plaats:
Datum:
Aanwezig:

Gasten:
Afwezig (mk):
Notuliste:

Gemeentehuis, via Skype
Woensdag 24-02-2021
Ada Gorter (voorzitter), Aaftien Schlundt Bodien (secretaris), Joke Hak, Elma
van Lienen, Jeanette Kleene, Klaasje van der Ley, Menno Molenaar, Peter
Hendriks
Jacqueline Daling (jobcoach)
Kees Veenvliet
Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Ada opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Kees heeft zich
voor de vergadering van vanavond afgemeld.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
• Sociale kaart gemeente Assen → de gemeente is hier nog volop mee
bezig. Klaasje heeft ook gevraagd of ze haar op de hoogte willen
houden van de ontwikkelingen. Dit punt is ook aangekaart bij Gert Jan.
Gert Jan was in de veronderstelling dat de sociale kaart al bijna klaar
was. Gert Jan gaat hier actie in ondernemen.
• Terugkoppeling overleg gemeente over korting AVS (Ada/Peter) →
hier is een plezierig gesprek over gevoerd met Elisabeth, Rita Overdiep
en Anneke vd Geest. Ada heeft er een kort verslag van gemaakt.
Tijdens de vergadering heeft ze het verslag voorgelezen. Uitgangspunt
is een schoon en leefbaar huis, sturen op resultaat, niet op uren. De
gemeente gaat in gesprek met de zorgaanbieders. Communicatie
rondom de overheveling wordt opnieuw gedaan, waarbij het belangrijk
is dat de cliënten weten waar ze aan toe zijn. Cliënten die sterk gekort
zijn worden opnieuw onderzocht door de dienst Toegang. Peter vond
het verrassend dat de gemeente niet in de gaten had dat bepaalde zaken
niet werden schoongemaakt. Hier wordt nu ook navraag naar gedaan
door de gemeente. Het is afwachten wat hieruit gaat komen. Over 14
dagen zal wederom geïnformeerd worden wat de stand van zaken is.
Klaasje gaat ook navragen bij één van haar contactpersonen of ze nog
wat heeft gehoord inzake de huishoudelijke hulp van de gemeente.
• Terugkoppeling overleg gemeente over uitvoering LIA (Jeanette/Kees)
→ Er is een overleg geweest met de participatieraad (Willy en
Elisabeth,) een aantal personen van de gemeente en met Jean Paul
Aarsen die namens de gemeente Assen dit gaat oppakken. Het was meer
een voorstelrondje. De afspraak is nu dat Jean Paul met iedereen apart
een gesprek gaat hebben en dat daarna ook het vervolg wordt
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besproken. Verbazingwekkend is dat er nog geen verdere actie is
ondernomen terwijl we wel een advies hebben gegeven etc. Ada gaat
over dit onderwerp met Gert Jan bellen. Ada heeft morgenvroeg ook
nog contact met Elisabeth en gaat dit met haar afstemmen. Jeanette
heeft aantekeningen ontvangen en zorgt ervoor dat deze nog worden
doorgemaild. Jean Paul wil met iedereen nog spreken als
ervaringsdeskundige.
3.

Ada
Jeanette

Gesprek met Jacqueline Daling
Ada heeft een artikel in de krant gelezen dat er eindelijk een CAO is voor
mensen met een arbeidsbeperking. Deze is echter alleen maar voor de sociale
werkvoorzieningen van toepassing.
Jacqueline wordt van harte welkom geheten in de vergadering en fijn dat ze de
RCPA mee wil nemen in haar ervaringen.
Jacqueline heeft zich kort voorgesteld en vervolgens antwoord gegeven op de
vragen.
In het nieuws wordt gehoord dat het met de Participatiewet niet goed gaat, het
vinden van doelgroepbanen is heel erg lastig. Gevraagd wordt of er een beeld
van is waarom de mensen niet aan het werk komen. Vanuit de contacten met
WPDA is vernomen dat er nu 1 persoon een betaalde baan heeft gekregen. Het
is niet aan te geven waarom iemand wel of geen baan krijgt. Het is lastig om
voor iemand met een beperking een goede passende baan en werkgever te
vinden. De RCPA krijgt alleen de cijfers van de WPDA en hieruit blijkt dat er
relatief weinig mensen aan die baan komen in het reguliere veld. Aangegeven
wordt dat een coach van de WPDA wellicht een grote caseload heeft. Er kan
ook een reden zijn dat het niet loont indien je gaat werken. Voor de Wajongers
loont het door de nieuwe wetgeving wel om te werken. Indien je in de nieuwe
Wajong zit ben je meer verplicht om te werken. In de oude Wajong ben je wat
vrijer.
Tijdens de discussie blijkt dat teveel mensen met 1 persoon bezig zijn naar het
zoeken van werk. Hoe meer mensen zich ermee bemoeien, hoe langzamer het
gaat. Op werk.nl staan de wajongvacatures vermeld. Jacqueline helpt mensen
die nu vanuit het UWV en/of vanuit het doelgroepenregister naar een andere
baan moeten.
In het verleden heeft Jacqueline wel meegemaakt dat iemand vanuit de Wajong
wel meer wil werken, maar dat er niet zoveel uren beschikbaar waren. Hoe de
situatie nu is durft ze niet te zeggen. De supermarktwereld staat er wel om
bekend dat er niet zoveel uren beschikbaar zijn. Het zijn veelal stroperige
trajecten, de doelgroepen worden onder het niveau gewaardeerd en bij de
werkgevers is er toch een bepaalde scepsis. Begeleiding op de werkvloer is ook
belangrijk. Ook wordt afgevraagd of iedereen wel in beeld is. Voor de
jobcoaches is het belangrijk om de werkgevers geïnteresseerd te krijgen in dit
soort banen en de werkgevers hierover te benaderen. Na een uitgebreide
discussie zijn de volgende vragen/opmerkingen nog gemaakt:
Peter vraagt hoe het kan dat er best veel werkgevers over na willen denken maar
er dan niet op terug komen. De route naar de werkgevers is belangrijk. Er zijn
ook succesverhalen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt dat ze wel
geplaatst zijn. Gevraagd wordt of dit werkgevers niet kan overhalen om toch
mensen met een beperking aan te nemen.
Jeanette vraagt zich af of de politiek en de gemeente hier niet meer actie in
moeten ondernemen.
Elma vraagt of de jobcoaches ook contact hebben met de arbeidsmarktregio
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waar ook Assen onder valt. Deze organiseren een keer per jaar bijvoorbeeld een
arbeidsmarktfestival. In het verleden is dit wel gebeurd geeft Jacqueline aan,
echter door Corona wordt dit op dit moment niet georganiseerd.
Ada vraagt hoe Jacqueline tegen het inkomen van deze doelgroep aankijkt.
Gevraagd wordt dat indien je weinig inkomen hebt of je dan mee kunt doen.
Jacqueline geeft aan dat indien men gaat werken er niet altijd op vooruit gaat.
De gemeente kan wel gaan monitoren hoeveel bedrijven mensen met een
beperking in dienst hebben.
Jacqueline wordt hartelijk bedankt voor haar bijdrage aan de vergadering.
4.

Verslag 27 januari 2021
Het verslag van de vergadering van 27 januari 2021 wordt zonder wijzigingen
vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Info via de FNV → Jeanette heeft contact gehad met de commissie van sociaal
beleid, de werkzaamheden liggen echter stil omdat ze vanwege Corona elkaar
weinig zien. Gehoopt wordt dat we binnenkort wel weer meer in het
vakbondshuis kunnen doen en elkaar kunnen ontmoeten. Jeanette zal ze nog een
keer benaderen.

5.

Jeanette

Adviesaanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van
sociaal-medische indicatie
• Informatie over de huidige verordening
• Conceptverordening tegemoetkoming kosten kinderopvang
Bespreken: is aanvullende informatie nodig?
Inventarisatie van punten om conceptadvies op te kunnen stellen.
De afspraak met de participatieraad is gemaakt om met drie mensen van beide
commissies extra informatie op te vragen bij Johanan Prins. Dit is akkoord voor
de RCPA. Klaasje en Ada gaan dit oppakken namens de RCPA.

Klaasje/Ada

Een aantal vragen die leven zijn:
Hoe het proces gaat, hoe is de communicatie, weten huisartsen en andere
instellingen hiervan en hoe gaat het proces er na 6 maanden uitzien. Het college
gaat het vaststellen, maar hoe gaat dit in de praktijk, is dit niet te omslachtig?
Peter geeft aan dat de regeling van toepassing kan zijn voor gezinnen met een
sociaal medische indicatie. Afgevraagd wordt hoe groot deze groep is, deze kan
niet heel groot zijn. Verder vragen we ons af wat de aanleiding is voor deze
verordening. Aangegeven wordt dat er een nieuwe regelgeving is en dat hierop
wordt ingespeeld. Het betreft een uitbreiding van voorzieningen.
6.

Vrijwilligersbeleid gemeente Assen
• Bespreken conceptmail aan Janine Rinsampessy
• Vrijwilligersverzekering
De conceptmail wordt tekstueel aangepast, en aangevuld met de regel dat de
inzet van de vrijwilligers van groot belang is. De gemeente wil wel gebruik
maken van vrijwilligers maar maakt hier geen beleid voor.
Ada gaat de laatste zin toevoegen.
Inzake de vrijwilligersverzekering zijn er ook diverse vragen gesteld en hier zijn
antwoorden op gekomen. Peter geeft aan dat hij graag antwoord wilde hebben
op de vragen omdat er teveel onduidelijkheid was. Een punt van aandacht is wel
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7.

8.

hoe je dit bekend maakt bij de vrijwilliger. Ada vraagt of we dit nu al mee
moeten nemen in de mail of om dit nu even te laten liggen en op te pakken
indien wij een reactie van Janine Rinsampessy hebben gekregen.
Meerdere leden van de RCPA geven aan dat het goed is om dit nu al mee te
nemen. Ada gaat dit toevoegen in de mail richting Janine. Vervolgens zal
Aaftien de mail daadwerkelijk sturen naar Janine.

Ada
Aaftien

Preventiefonds
• Vervolgafspraken
Aangezien Kees vanavond afwezig is wordt dit punt aangehouden tot de
volgende vergadering. Aaftien gaat Kees hiervoor nog benaderen.

Aaftien

Informatie vanuit het veld
Algemene zaken
Aaftien stuurt de lange termijnagenda nog door.
Voorzittersoverleg → hier is een verslag van doorgestuurd. Menno is met Ada
mee geweest naar het voorzittersoverleg. Aaftien merkt op dat er veel is
besproken en dat alles kort is beschreven wat fijn is. Het volgende overleg is op
maandag 22 maart van 16.00 tot 17.00 uur. Jeanette gaat dan met Ada mee. Joke
gaat de keer erop mee. Aaftien gaat doorgeven aan Gert Jan dat Jeanette
aanwezig is bij het voorzittersoverleg.

Aaftien

Aaftien

Zorg
Geen bijzonderheden.

9.

11.

Werk en Inkomen
Geen bijzonderheden.
.
Agendapunten werkoverleg 10 maart
• Voorbereiding gesprek met wethouder Jan Broekema (24 maart)
• Jaarverslag 2020 (1e concept)
• Advies tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van SMI
• Preventiefonds
Rondvraag en sluiting
• Geen
Ada sluit vervolgens de vergadering om vijf over negen en dankt iedereen voor
zijn of haar inbreng.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2021.

Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter
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