
 

 

Maandag 9 december vergaderde de Wmo-raad voor de laatste keer in 2019. Opvallend was eigenlijk 

wel de goed gevulde zaal, door zowel uiteraard de leden van de Wmo-raad als wel geïnteresseerden 

op de publieke tribune. 

Na de opening en het vaststellen  van de agenda door de voorzitter volgden twee interessante 

agendapunten. 

Van gemeentewege waren een drietal dames aanwezig voor de behandeling van deze onderwerpen 

namelijk een toelichting op de Pilot POH /jeugd (POH = praktijkondersteuning huisartsen) en een 

tussenevaluatie Sociaal Plein. Daarnaast was ook wethouder mw. A. van den Dolder deze avond 

aanwezig. 

Eerst de pilot POH/jeugd: mw. A. van Dam-Meijer en mw. B. Eggink gaven uitleg over dit nog vrij 

nieuwe instrument om noodzakelijke hulp voor jeugdige cliënten laagdrempelig en goedkoper te 

houden door deze cliënten niet direct door te verwijzen naar (dure) specialistische hulp, maar in het 

voorliggend veld ondersteuning en hulp te bieden voor diverse vraagstukken. 

Doorverwijzing naar de POH gebeurt voor het overgrote deel door de huisartsen waarvan het 

grootste deel in de gemeente Hellendoorn meewerkt. Maar ook aanmelding door bijvoorbeeld 

ouders en/of school is mogelijk. Gebleken is dat hierna inschakeling van bijvoorbeeld Jeugd GGZ heel 

vaak niet (meer) nodig is. 

   

Nog even een paar details: 

*   Start van deze pilot was  1 mei 2019  

*   In onze gemeente zijn 7 huisartsenpraktijken (met 17 artsen) aan deze pilot verbonden. 

*   De POH’s jeugd hebben tot nu toe 115 cliënten gezien waarvan 74 trajecten zijn afgerond. 

*   Van de afgeronde trajecten is 50% niet doorverwezen naar specialistische hulp.  

*   39% is inmiddels wel doorverwezen. 

*   Eerste resultaten cliëntervaringsonderzoek:  

     Veel waardering voor inzet POH jeugd. Professionele aanpak. 

Eindbesluit over continuering van deze pilot wordt 4 februari 2020 door de raad genomen. De Wmo-

raad zal voorafgaand nog een advies uitbrengen.  

 

 

 



Het volgende punt op de agenda betrof een tussenevaluatie Sociaal Plein door mw. D. 

Hammecher.  

Het sociaal plein is een initiatief van de gemeente Hellendoorn, Avedan, Evenmens, Mee en Stichting 

de Welle. Doel is intensievere samenwerking en vragen voor hulp en ondersteuning (m.u.v. 

huishoudelijke hulp) doorgeleiden naar informele zorg.  

Elke week vindt er onderling overleg plaats tussen de deelnemende instanties. Deze samenwerking 

leidt tot een sneller en completer beeld bij een eerste intake, meer kennisdeling en een beter begrip 

van elkaars werkwijze. Er worden voornamelijk vragen m.b.t. mantelzorgondersteuning, 

vervoersvragen en dagbesteding besproken. Tijdens de themabijeenkomst over het Sociaal Plein 

werd aangegeven dat de gemeente verwacht had dat de pilot 80% van de aanvragen af te vangen. Is 

de pilot nu geslaagd? Er zijn 100 aanvragen behandeld (ca. 20%), Mw. Hammecher geeft aan dat dit 

alsnog een mooi resultaat is. 

Na deze uitleg vervolgen we de agenda en na een paar kleine aanpassingen wordt het verslag van de 

vorige vergadering goedgekeurd.  

Hierna geeft de voorzitter een verslag van het regio voorzittersoverleg van 19 november. Hierbij 

spreekt hij onder andere zijn verwondering uit over de manier van zorgaanbestedingen (het Twents 

Inkoopmodel), zoals die door de samenwerkende gemeentes wordt gefaciliteerd. Zowel het aantal 

deelnemende zorginstanties als wel de manier van kwaliteitscontrole hierop veroorzaakt bij 

sommigen vraagtekens. Het is een papieren kwaliteitscontrole. Er vinden geen gesprekken plaats 

met mensen die zorg ontvangen of zorg verlenen. 

Ook de terugkoppeling naar andere bijeenkomsten veroorzaakt een levendige discussie in de zaal. 

Na deze krijgen we informatie van diverse andere instanties waaronder het hulpfonds en het 

Cliëntenplatform. Vooral bij de laatste waren er een aantal punten die niet bepaald volgens wens en 

eerdere afspraken met de gemeente verliepen. Mag ik hier het woord frustrerend benoemen?   

Ook het actuele onderwerp betreffende het eventueel opheffen van de Soweco kwam over tafel en 

hierbij werden grote zorgen geuit wat betreft de ontwikkeling en het eindlot van de medewerkers 

van deze sociale werkvoorzieningschap. 

Vanuit het hulpfonds werden zorgen geuit met betrekking tot de nieuwe beleidsregels van de 

gemeente op het gebied van verstrekkingen van benodigde hulpmiddelen zoals traplift en 

scootmobiel. Zoals al eerder vermeld o.a. in de vorige impressie, maar uiteraard ook richting 

verantwoordelijke beleidsmakers, bestaat er grote twijfel over de reële inhoud van de reeds 

vastgestelde beleidsregels. Hierover ontspon zich nog een duidelijke discussie waarbij menigeen 

zijn/haar twijfel uitte of hiermee wel de doelstelling, namelijk het zolang mogelijk zelfstandig houden 

van de burger, dienst deed. 

 

Na een dankwoord voor ieders inbreng sloot de voorzitter de vergadering en wenste ons wel thuis. 

RB       

 

   


