Adviezen Participatieraad met het oog op 2015
Sinds de komst van de eerste Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo kent onze gemeente
Bronckhorst een adviesraad op het brede terrein van zorg, welzijn en sociale zaken. De 13
leden van deze Participatieraad komen uit heel Bronckhorst en hebben samen bijzonder veel
kennis over en ervaring met alle sociale onderwerpen. Daarom neemt de gemeente de
adviezen ook zeer serieus en volgt deze in bijna alle gevallen op.
Het afgelopen jaar betroffen de adviezen met name de nieuwe regels rond de jeugd, de
dagbesteding, beschut werk, huishoudelijke hulp, financiële ondersteuning en hulp bij het
vinden van werk. Daarnaast was er veel aandacht voor de uitvoering: de sociale teams, de
steun voor mantelzorgers en de communicatie.
Rode draad door alle adviezen heen was de aandacht voor de menselijke maat. Zorg dat goed
geschoolde mensen in de sociale teams daadwerkelijk een goed gesprek kunnen voeren. Laat
hen zonodig zelf eerste hulp verlenen. Zorg dat jeugd in de problemen zo snel mogelijk
geholpen wordt en versterk hun sociale netwerk. Zorg ervoor dat ook in de toekomst het
persoonsgebonden budget daadwerkelijk ingezet kan worden bij het maken van de eigen
keuzes. Behoud daarom ook de grote diversiteit in dagbesteding. Aldus enkele adviezen van
de Participatieraad.
Te vaak werken regels verstarrend. Daarom heeft de Participatieraad er voor gepleit om bij
veranderende omstandigheden snel nieuwe aangepaste ondersteuning mogelijk te maken
zonder een lange bureaucratische route.
Mensen hebben soms behoefte aan iemand die voor 100% naast hen staat en hen persoonlijk
adviseert. Dat kan iemand uit de eigen omgeving zijn, maar ook een geschoolde vrijwilliger
of professional. De Participatieraad vindt het van belang dat daarover in het eerste contact met
het sociale team gesproken wordt. Zo´n ondersteuner kan ook helpen bij het opstellen van een
eigen plan, dat als basis dient bij het bespreken van de noodzakelijke gemeentelijke hulp.
Met de afbouw van de sociale werkplaatsen zijn nieuwe aangepaste werkplekken hard nodig.
Daarom heeft de Participatieraad geadviseerd om als gemeente het goede voorbeeld te geven:
neem ook zelf mensen met een arbeidshandicap in dienst!
In 2015 gaat het om de uitvoering. Zelfredzaamheid en participatie van alle burgers in
Bronckhorst, dat is het doel; waar nodig biedt de gemeente steun. Op papier ziet het beleid er
goed uit, ondanks alle bezuinigingen. Wat dat betreft kunnen we trots zijn op onze gemeente.
Hoe gaat het straks in de praktijk?
De leden van de Participatieraad horen dat graag van u via info@participatieraad.nl (t.a.v.
Joke Regouw) of via het contactformulier op onze website
http://www.participatieraadbronckhorst.nl/contact/

