Vrijwilliger
Actueel

De LFB is een belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking.
Naast belangenbehartiging biedt de vereniging diensten en producten om de achterban te
versterken. De werkgroep Samen Sterk geeft voorlichting over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Andries Lever (vrijwilliger) is voorzitter van deze werkgroep. Hij vertelt over de voorlichtingsbijeenkomsten, die door het hele land plaatsvinden.
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Informatieboekje
‘De werkgroep ‘Samen Sterk’ geeft informatie
en advies over de Wmo en de Participatiewet.
We gaan met elkaar op stap om voorlichting
te geven. We houden presentaties bij zorgaanbieders, cliëntenraden, themacafés en
dergelijke. Er is vraag naar, want er is weinig
kennis over de veranderingen die eraan komen. Het is ook moeilijke stof. Die moeilijke
stof werken we uit in simpele teksten voor
een informatieboekje. Dat gebruiken we bij
onze bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten kunnen mensen vragen stellen over de
aankomende veranderingen. En we oefenen
er met de keukentafelgesprekken. Zo heet
het gesprek als je praat met de gemeente
over een hulpaanvraag via de Wmo.’
‘Bij de bijeenkomsten komen ook veel
ideeën en tips van cliënten naar voren. In
een van de bijeenkomsten werd gezegd dat
gemeenten ook moeten bezuinigen en dat
er daardoor minder geld is voor ondersteuning. Een deelnemer gaf toen de tip om niet
te bezuinigen op de werkvloer, maar in de
managementlaag. Alle tips en ideeën worden tijdens de bijeenkomsten verzameld op
grote flappen en vervolgens doorgestuurd

naar de deelnemers. Soms komt er ook een
vervolgbijeenkomst.’
In gesprek met ambtenaren
‘We nodigen voor de bijeenkomsten ook
wethouders en Wmo-medewerkers uit. Zo
hopen we dat ambtenaren zien waar mensen
tegenaan lopen, want dat weten ze vaak
niet. Ik sprak iemand die niets wist van een
verstandelijke beperking. Ik heb hem kunnen

Er is weinig kennis
over de aankomende
veranderingen

Bijeenkomst aanvragen
‘Gemiddeld doen we circa tien bijeenkomsten per jaar. Vaak is dit op aanvraag. De
opkomst bij de bijeenkomsten varieert van
tien tot dertig personen. De werkgroep zelf
bestaat uit zeven personen. Die komen van
onder andere de sociale werkvoorziening en
de woonvoorzieningen. Hierdoor kunnen we
zaken vanuit verschillende invalshoeken benaderen. De bijeenkomsten worden dan ook
gezamenlijk voorbereid. Ik leer er zelf ook
veel van. Je groeit als ervaringsdeskundige.’
Bas van Bellen
Op de foto: Andries Lever en Jacqueline
Moelans (coach).
Meer informatie
Zie de presentatie ‘Van AWBZ naar Wmo’ op
de website www.lfb.nu onder de knop ‘Producten en diensten’.
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Invloed
‘We merken dat de bijeenkomsten invloed
hebben. We worden serieus genomen door
gemeenteambtenaren, maar ze zijn niet altijd
bij de bijeenkomsten aanwezig. In een aantal
gevallen zijn ideeën en tips ook overgenomen. De bijeenkomsten zijn leerzaam, zowel
voor cliënten als voor de ambtenaren en wethouders! Toch blijven we goed letten op wat
er gebeurt bij gemeenten en zorgaanbieders.
Ook is er veel verschil tussen gemeenten. Ik
jna aals advies geven: kijk goed in welke
zou bijna
gemeente je gaat wonen. Veel is nog nieuw,
ge
ook voor de gemeenten.
Soms doen we ook
m
mee met de Wmo-adviesraad,
maar dat is
en uit onze achterban haalniet voor iedereen
a is van hoog niveau en
baar. Een Wmo-raad
is formule. We adviseren
wellicht niet de juiste
k
vaak ook een klankbordgroep
in te stellen.’

De gemeenten
nemen ons serieus

wel!

wel!
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Samen Sterk-bijeenkomsten
Leerzaam voor wethouders én cliënten

uitleggen wat dat is en wat het voor iemand
betekent. We spraken over de transities en
de Participatiewet. Gemeenten weten soms
niet waar ze over praten. Tijdens de bijeenkomsten stellen de mensen vaak praktische
vragen. Zo wordt duidelijk waar mensen
tegenaan lopen en soms kunnen gemeenteambtenaren vragen beantwoorden. Zo gaan
we met elkaar het gesprek aan.
In de praktijk blijkt dat onder de doelgroep
de familie een gevoelig onderwerp kan zijn.
Soms is het contact verbroken of verstoord.
Met de Wmo moeten mensen eerst kijken
in hoeverre ze een beroep kunnen doen op
het eigen netwerk. Als de familiebanden
verstoord of verbroken zijn, is dit zeer lastig.
Professionele hulp blijft nodig. Ook willen
mensen soms geen gebruikmaken van vrijwilligers. Dit brengen we ook in bij gesprekken.’
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