bijlage A bij advies op koersdocument dd 11 januari 2021

Tijdens de reguliere vergadering van de Adviesraad Het Hogeland (AHH) op 20 november 2020 is
er op ambtelijk niveau bijgepraat over de notitie 'Transformatie Sociaal Domein' waarin wij onze
bevindingen hebben geuit. Wij hebben goede hoop dat onze opmerkingen zullen worden
meegenomen in bovengenoemd document

De meer geconcretiseerde bevindingen zullen ongetwijfeld bijdragen aan de leesbaarheid van de
notitie voor elke inwoner van de gemeente die geïnteresseerd is in de behandelde onderwerpen.
De volgende onderwerpen hebben onze aandacht:
Mantelzorg/vrijwilligerswerk/jongeren
Voor wat betreft de vergrijzing en ontgroening neemt de leeftijd van mantelzorgers toe. De
Adviesraad Het Hogeland ziet hier een taak voor de gemeente Het Hogeland oog te hebben voor de
jeugdige mantelzorgers; op hun schouders rust een dubbele last namelijk de zorg thuis in
combinatie met het volgen van school/studie, beoefening sport etc.
Met betrekking tot vrijwilligerswerk zien wij dat jongeren veelal niet in beeld zijn met name bij
bestuurs- en verenigingswerk.
Hier ligt ons inziens een taak voor de gemeente de contacten met jongeren te versterken door ze
actief te betrekken en hen te horen over wat zij belangrijk vinden (een jongeren gemeenteraad?).
Ondersteuning jongeren
Voor wat betreft de ondersteuning van jongeren willen wij u dringend adviseren zorgcoördinatoren
aan te stellen voor zowel het basisonderwijs (vroegsignalering) als het voortgezet onderwijs.
Tevens raden wij u aan de oorzaken van toename 'beschermd wonen' voor 18 jarigen te benoemen.
Coronacrisis
De coronacrisis zal niet zonder gevolgen blijven! Het is zaak dat er t.a.v. zorg en ondersteuning
nieuwe wegen zullen moeten worden bewandeld. Welke staan u voor ogen? Wordt daarbij gedacht
aan bv. aan ondersteuning van na(om)scholing, aangepast en langere ondersteuning bij fysieke
klachten?
Basisnetwerken
De overheid is deelnemer aan sociale netwerken! Wij adviseren de basisnetwerken daadwerkelijk te
benoemen en mogelijk nieuwe netwerken voor te stellen.
Professionele ondersteuning
Daar waar nodig moet professionele ondersteuning worden ingezet ten behoeve van mantelzorgers,
diverse vrijwilligers, jeugdzorg etc. Hierbij kan worden gedacht aan een individuele coach en of
training voor gelijkgestemden.
Zorgaanbieders
De overheid zet regelmatig zorgaanbieders in voor diverse taken. Deze zijn vaak duur door
personele kosten. Wij raden aan bij de afrekening vast te stellen welke doelen, die vooraf zijn
afgesproken, door de zorgaanbieder zijn behaald. Op die manier kan de gemeente snel bijsturen in
het oplossen van oorzaken van niet behaalde doelen.
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Inwoner
Onder het kopje Inwoner missen wij de jeugd- en ouderenzorg en de nieuwkomers.
Bovendien adviseren wij individuele coaches aan te stellen voor minima met schulden en anderen
die een vorm van zorg ontberen en begeleid moeten worden naar zelfstandigheid.
Nogmaals:
De gemeente

-

moet uit oogpunt van opdrachtgever eisen stellen m.b.t. uitkomsten van geleverde hulp;

-

geeft aan (zoekt uit) wat tot op dit moment behaalde resultaten zijn en geeft daar voorbeelden
van.

onderzoekt welke passende ondersteuning nodig is. Die kan gezocht worden binnen de eigen
organisatie ofwel een professionele organisatie inhuren en er op letten welke eisen dan moeten
worden gesteld;

Sociaal domein

-

toegankelijkheid gemeentehuizen verruimen! Zeker voor wat betreft het zorgloket
in lijn met het inclusiebeleid is inbedding van toegankelijkheid zeer gewenst (denk daarbij aan
festiviteiten, openbare ruimten, dienstverlening inclusief winkels en bestrating, aanpassing van
woningen etc.

Meer preventie COMMUNICATIE
een communicatieparagraaf wordt gemist!

-

zorg voor een goede en vaak herhaalde begrijpelijke communicatie voor alle inwoners van jong
tot oud inclusief nieuwkomers m.b.t. gezonde leefstijl, startkwalificaties, financiële
ondersteuning, coaching, opbouwen van een sociaal netwerk - hoe doe je dat- etc.;

-

Scholen krijgen al genoeg voor hun kiezen! Zorg daarbij als gemeente dat ze ondersteuning
krijgen bv. door zorgcoaches aan te stellen, scholen met elkaar in contact brengen voor
ervaringsuitwisseling, ondersteuning door maatschappelijk werk, arts etc.;

-

zorg voor meer maatwerk t.a.v. gezin, plan één regisseur, één budget, en één tijdelijke coach;
zorg ervoor dat ouderen en gezinnen zoveel als mogelijk deel kunnen nemen aan de digitale
wereld.

Bijlage A 11 januari 2021

Adviesraad Het Hogeland

Pagina 2 van 2

