Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Putten

Onderwerp: ongevraagd advies naar aanleiding van de uitkomsten van het congres Putten Inclusief
van 30 oktober 2018

Putten, 22 januari 2019
Geacht College,
In samenwerking met tal van organisaties organiseerde Welzijn Putten (toen nog SWP) het congres
Putten Inclusief. Centraal stonden daarin de opening van de zogenaamde éénloketfunctie en het
referaat van dr. Femmianne Bredewold, gevolgd door een discussie onder leiding van Adile Aslan.
Dr. Bredewold voorziet op termijn grote problemen bij de inzet van vrijwilligers. Zij pleit voor
samenredzaamheid in plaats van zelfredzaamheid.
Het congres constateerde het volgende:
-

mantelzorgers en vrijwilligers raken in toenemende mate overbelast;
sociale netwerken worden kleiner: kinderen en vrienden wonen niet meer in de directe
nabijheid;
buren hebben een andere betrokkenheid; gesprekken lopen anders dan met familie;
het wordt steeds moeilijker vrijwilligers te werven;
vrijwilligers voelen zich onvoldoende gewaardeerd;
er is sprake van toenemende eenzaamheid, zowel bij ouderen als bij jongeren;
het huidige beleid speelt nog niet in op de tendensen die zich voordoen.

Wij adviseren daarom krachtig in te zetten op proactief beleid in wijken en buurten. De gemeente
zou daarin een sterke stimulans moeten zijn. Ga niet wachten op initiatieven vanuit wijken, maar
neem het voortouw. Wij noemen een aantal mogelijkheden:
-

-

zorg ervoor dat inwoners van buurten met elkaar in gesprek gaan. Denk aan de zogenaamde
buurtdialogen die Welzijn Putten dit jaar organiseert. Faciliteer dit,
creëer voorzieningen in wijken die de ontmoeting stimuleren. Denk aan eetgroepen. Daar
staat de ontmoeting centraal en vandaar uit komen hulpvragen vanzelf. Burenhulp wordt
dan vanzelfsprekender;
stimuleer het omzien naar elkaar;

-

-

-

stimuleer bij professionele organisaties het wijkgericht werken. Samenwerking kan positief
uitpakken bij de ondersteuning. Aanwezigheid in de wijk en het kennen van de wijk werken
preventief. Zo kunnen professionals activiteiten op maat organiseren;
zij hebben daarvoor dan wel tijd en ruimte nodig;
maak gebruik van jongeren bij hun inzet in maatschappelijke stages. Een dergelijke
kennismaking met deze vorm van vrijwilligerswerk zou ook op lange termijn vruchten kunnen
afwerpen;
schakel ook kerken en sportverenigingen in;
breng de samenstelling van wijken goed in beeld. Van daaruit kunt u prioriteiten stellen.
stel als gemeente een communicatieplan op omtrent deze materie en werk daarbij samen
met vrijwilligersorganisaties.

Los van deze problematiek, maar wel in het kader van de éénloketfunctie, roepen we de gemeente
op zich te blijven inzetten voor een bredere en duidelijke toegang tot zorg voor de inwoners die de
zorg van professionals nodig hebben en waar zij recht op hebben.

Wij hopen u met dit advies, in het belang van de cliënten, van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
namens de participatieraad,

Jaap Plomp
secretaris.

