Platform Sociaal Domein 20 november 2020
Bijeenkomstimpressie door Michiel van Willigen, wethouder van Zwolle
‘Op 20 november jl. organiseerde VNG Overijssel een digitale
platformbijeenkomst Sociaal Domein. Ik kijk terug op een
inspirerende bijeenkomst met collega-wethouders in Overijssel.
Dank aan Irma van der Sluis voor de inspirerende presentatie
over Inclusieagenda van Kampen, en Ilse Duursema voor het
verhaal achter de succesvolle preventieaanpak in regio Twente!

Inclusieagenda Kampen
We starten na een rondje mededelingen met een toelichting
door Irma. Zij licht ons vol inspiratie de lokale inclusieagenda
Kampen toe, de ambitie die prominent opgenomen is in het
coalitieprogramma van Kampen. De agenda omvat de breedte van meerdere beleidsterreinen om de
stad toegankelijk te maken.
Lessen die we leerden zijn dat inclusie breed aangevlogen moet worden, in Kampen betreft het onder
meer:
• Toegankelijkheid in de Openbare
ruimte.
• Inclusie in de Arbeidsmarkt. Een sterke
aanpak met werkgevers waarbij ook de
gemeente het goede voorbeeld geeft
door (ruim) banen op het stadhuis te
reserveren voor mensen met
arbeidsbeperking.
• Cultuur, dus toegankelijke
evenementen (fysiek en prikkelarm). In
2021 wordt evenement Kampen All
Inclusive georganiseerd. De diversiteit
wordt daarin vergroot met
medewerking van de cultuurraad en
inclusiecafe’s.
• WMO. Beschermd Wonen wordt beschermd Thuis voor inwoners in een kwetsbare positie.

Preventie
Na het verhaal van Kampen inspireerde Ilse Duursma ons met de mooie lessen uit regio Twente over
Preventie. Onder OZJT/Samen14 (Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente) werken de 14
gemeenten met GGD en zorgverzekeraar samen aan preventie, ieder vanuit de eigen
verantwoordelijkheid. Een gedeeld regiobreed beeld is de basis. Succesvol voorbeeld was het binnen
6 maanden terugbrengen van 8000 mensen die een boetepolis hadden.

1

Lessen die ik leerde:
•

•

•

Een overzicht van alle types en
omvang van zorg in de wijken
wordt door OZJT gemaakt om
integraal/over de domeinen heen
te kunnen werken.
Het is belangrijk om de
opbrengsten en degenen die
daarvan profiteren goed in beeld
te brengen om te voorkomen dat
een enkele partij, vaak de
gemeente, investeert zonder op
termijn de opbrengsten te
ontvangen.
De verzekeraar is een belangrijke
partner voor daadwerkelijke
investeringen in preventiebeleid. Ervaringen met de verschillende verzekeraars zijn wisselend
waarbij Menzis een goed voorbeeld geeft. Ikzelf zal naar aanleiding hiervan initiatief nemen
om met Ilse, Gerrit Knol en Arjan Kampman de aanpak in Twente en Salland te vergelijken op
de investeringsbereidheid van de verzekeraars. Vervolgens kunnen we hen gezamenlijk
benaderen.

Afsluiting
De bijeenkomst sloten we af met inventarisaties
• Op een nader te bepalen datum wordt, wellicht samen met provincie, een werksessie
onzekerheidskunde geven door Irene Nijhof.
• Thema’s voor komende bijeenkomsten van het platform zijn Laaggeletterdheid en Propositie
voor kabinetsformatie.
Ik kijk terug op een mooie bijeenkomst, zeer goed bezocht met 29 deelnemers!
Dank VNG Overijssel, in het bijzonder Bart Jaspers Faijer en Karin Tempelman voor het
voorzitterschap en de organisatie!’
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