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Adviesraad Sociaal Domein Staphorst 

 
Aan: 
 

Gemeente Staphorst  
T.a.v. College van Burgemeester en 
Wethouders  
Postbus 2 
7950 AA Staphorst  

 

Datum: 
Uw kenmerk: 
Kenmerk: 
Telefoon: 
E-mail: 

Adres 

19 december 2019 
- 
201902006 
06 30 75 54 84 
adviesraadsociaaldomein@staphorst.nl  

Postbus 2 
7950 AA Staphorst 
 
 
 
 

Betreft: Gevraagd advies projectplan (niet) geïndiceerde dagbesteding, ontmoeting en 
respijtzorg 
 

 

Geacht College, 

 
Als adviesraad ontvingen we het  plan voor het realiseren van een ontmoetingscentrum/ voorziening 
voor kwetsbare burgers en hun mantelzorgers in de gemeente Staphorst. Dit plan is ontstaan door 
diverse wensen vanuit  verschillende zorgorganisaties en de gemeente en heeft vorm gekregen in 
een projectplan met een pilot van een half jaar. 
Binnen de adviesraad hebben we een toelichting ontvangen en konden onze vragen gesteld worden, 
dit waarderen we zeer. Ook willen we onze waardering uitspreken wat betreft het initiatief en de 
uitwerking daarvan door betrokken partijen en de zorgvuldigheid die we opmerken om ook echt aan 
te sluiten bij de doelgroep en de zaken die daarbij aan de orde zijn met de voorgestelde evaluaties. 
   

1. Het initiatief wordt ingebed in het bestaande aanbod van SWS Staphorst en wel in de 
’koffieochtend’ op woensdagmorgen. Wij zouden willen adviseren om te onderzoeken welk 
ander bestaand aanbod er al is en of er een vorm van samenwerking mogelijk is. Wij denken 
hierbij bijvoorbeeld aan koffieochtenden of ouderenwerk georganiseerd door kerken.  
 

2. De bestaande koffieochtend-groep van SWS Staphorst bestaat op dit moment uit ongeveer 
15 deelnemers en het streven is een uitbreiding te realiseren met 5 deelnemers of meer 
zoals werd aangegeven in de toelichting. De nieuwe deelnemers en hun mantelzorgers  
denkt men vooral binnen te krijgen door medewerkers van thuiszorgorganisaties die mensen 
doorverwijzen (de verwachting is dat op deze laagdrempelige manier mensen bij elkaar 
worden gebracht en mantelzorgers worden ontzien). Wij als adviesraad denken dat er ook 
mensen zijn die nog niet bekend zijn bij de thuiszorgorganisaties, maar die wel behoefte 
hebben aan of baat hebben bij het ontmoetingscentrum.  Ons advies is om in het plan op te 
nemen hoe men denkt ook juist die mensen te bereiken.  
   

3. In het plan wordt aangegeven dat voor de doelgroep de stap naar geïndiceerde 
dagbesteding vaak erg hoog is en het op deze wijze drempelverlagend kan zijn om de stap te 
maken naar de geïndiceerde dagbesteding voor zorgvrager en de mantelzorger. Daarnaast 
kwam in de toelichting naar voren dat, door het opzetten van dit ontmoetingscentrum, dit er 
juist voor kan zorgen dat mensen niet of later gebruik gaan maken van geïndiceerde 
dagbesteding. In de toelichting leek naar voren te komen dat er binnen de WMO zelf 
gekeken gaat worden of er mensen zijn met een lichte indicatie, die nu gebruik maken van 
geïndiceerde dagbesteding, geplaatst kunnen worden naar dit ontmoetingscentrum. Als 
sociaal adviesraad denken we  dat we deze zorgvragers de vrijheid moeten geven te kunnen 
kiezen hoe men dit vorm wil geven en op welke locatie.  
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4.  Als adviesraad denken wij dat het onzeker is dat mensen met geheugen problematiek langer 

thuis zullen wonen en dit dus kostenbesparend zou werken.  
  

5. In het plan wordt gesproken over mantelzorgers. Wij zouden willen voorstellen om naar 
buiten toe meer te communiceren in termen als ‘partner’, ‘kinderen’ en ‘naasten’. Veel 
mensen zijn zich er vaak niet van bewust dat ze mantelzorger zijn en voelen zich met de 
term ‘mantelzorger’ niet aangesproken of voelen zich er ongemakkelijk bij.  

  

6. Als het gaat over het financiële plaatje begrijpen we dat er soms afwegingen gemaakt 

moeten worden, maar dit mag wat ons betreft niet ten koste gaan van de zorg die een 

zorgvrager nodig  heeft, op welke wijze dan ook. Uit de toelichting hebben we vernomen 

dat er van iedere deelnemer per ochtend een bijdrage wordt gevraagd van €6,50 voor 

koffie en een lunchmaaltijd. Wij denken dat dit mogelijk een drempel kan zijn voor nieuwe 

deelnemers.  

 

 

     Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 
 
     Met vriendelijke groet, 

     Namens de Adviesraad Sociaal Domein Staphorst 

 

 

     Arie Bijl 
     Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Staphorst 
 

 

 


