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In gesprek over Zorg en Welzijn 

In de derde in een reeks van vijf thema-avonden heeft de PvdA afdeling Brummen-Eerbeek op dins-

dag 7 november het gesprek over Zorg en Welzijn gehouden. Zorg- en welzijnsorganisaties, erva-

ringsdeskundigen en geïnteresseerden waren voor dit gesprek uitgenodigd. Aan de hand van stellin-

gen werd met de aanwezige vertegenwoordigers gediscussieerd over diverse thema’s.  

 

De laatste jaren is er heel wat veranderd in de sector Zorg en Welzijn, waarbij de gemeente de pro-

minente regierol heeft in visie en ontwikkeling. Sinds twee jaar moeten de inwoners hun vraag op 

het gebied van zorg en ondersteuning bij de gemeente neerleggen. De samenwerking tussen ge-

meente en zorgorganisaties scoort zeker een voldoende aldus de aanwezige vertegenwoordigers. Op 

uitvoerend niveau kan men elkaar goed vinden en zijn de lijnen kort. Aangegeven wordt dat de toe-

gang voor de burgers gemakkelijk is en dat er ruimhartig gekeken wordt naar burgers met een zorg-

vraag. Aanwezige organisaties zoals De Mollenhof en de SWB merken op dat de gemeente goed 

meedenkt als het gaat om de ontwikkeling van beleid. De SWB geeft aan dat beleidsvisies meer ka-

derstellend zouden mogen zijn. Nieuwkomer op de zorgmarkt in Brummen Mantelzorgondersteuner 

“Thuis zonder Zorgen” geeft aan dat het een uitdaging is om zich goed te kunnen positioneren tussen 

alle gevestigde organisaties.        

 

Om het aanbod van dienstverlening in het Sociale Domein goed aangesloten te laten zijn op de vraag 

van de inwoners van de Brummen is het, zeker bij de complexere hulpvragen, niet altijd eenvoudig. 

De transitie is een proces van de lange adem. Gemeente en organisaties hebben met elkaar goede 

stappen gezet. Het Team voor Elkaar is een belangrijke schakel tussen inwoners en (zorg) organisa-

ties. Wel wordt opgemerkt dat het Team voor Elkaar veel aanvragen moet verwerken, er is sprake 

van een achterstand in het verwerken/verwijzen van aanvragen. Gevolg, de procesdoorloop is te 

lang. Soms is men ook (te) afhankelijk van de deskundigheid van de betreffende consulent. Door de 

werkdruk bestaat de mogelijkheid dat niet alle antwoorden boven tafel komen. Aangeven wordt dat 

iedereen aandacht moet hebben voor mogelijke lagunes. Huisartsen zijn, als verwijzers, belangrijke 

spelers in het veld, hun betrokkenheid in het geheel wordt gezien als essentieel.  

 

Verantwoorde Jeugdzorg vraagt om intensievere samenwerking tussen diverse organisaties. De SWB 

pleit voor samenwerkingsverbanden om zo grotere doelgroepen te kunnen aanspreken. Ter illustra-

tie wordt de bibliotheek genoemd. Het ambulante jeugd- en jongerenwerk vraagt m.b.t. de versla-

vingszorg intensivering en afstemming van overleg op directieniveau. Die inzet moet leiden tot een 

verbetering van verslavingszorg op maat. Jeugdhonken zijn er nagenoeg niet en waar ze er wel zijn 

worden ze slechts door een kleine groep jongeren bezocht. Vervolgens komt ter sprake dat er relatief 

weinig te doen is voor de jeugd van de gemeente Brummen. Hoe kunnen we hierop, met elkaar, be-

ter inspelen? De Mollenhof geeft aan dat samenwerking met Habitat (Wenum-Wiesel) aandacht ver-

dient. Het inspelen op vragen van cliënten kan beter.  

 

Het tot stand komen van duurzame beschut werkplekken is belangrijk. De Gemeente Brummen krijgt 

middelen voor alle beschut werkplekken die in een jaar zijn gerealiseerd of gecontinueerd. Voordat 

de gemeente beschut werk kan inzetten vraagt de gemeente formeel een advies “beschut werk”aan 

het UWV. Het UWV adviseert op basis van landelijke criteria of een persoon tot de doelgroep “be-

schut werk” behoort. Constatering: de praktijk leert dat van de nieuwe aanmeldingen (instroom) na 

keuring door het UWV slechts een fractie mensen overblijft die voor een beschutte werkplek in aan-

merking komt. Hierdoor dreigen mensen tussen wal en schip te vallen.     

 

In Brummen is er een innovatiebudget beschikbaar voor burgerinitiatieven. Ook zorgorganisaties 

kunnen een voorstel indienen. Gerealiseerd zijn bijvoorbeeld Ontmoeting- en dagbestedingprojecten 
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als De Droom en de Mollenhof. Het Landschapsnetwerk is een ander voorbeeld van een succesvol 

burgerinitiatief. 

 

Aanwezigen zijn positief verrast te horen dat er nog altijd ruimte is voor het indienen van nieuwe 

initiatieven en vinden het jammer dat dit niet breder bekend is. Aanvragen moeten aan criteria vol-

doen. Vereiste is dat het vernieuwende innovaties moeten zijn. Het ingediende plan zal, afhankelijk 

van het thema, aan verschillende andere criteria moeten voldoen. Voor nadere informatie kunnen 

geïnteresseerden zich wenden tot de gemeente.        

 

  

 

           


