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Inhoud: 

1. Voorwoord 
Dit is al weer het vijfde jaarverslag van het Platform Samenleving IJsselstein.  
Evenals in voorgaande jaren heeft het PSIJ zich intensief bezig gehouden met de uitvoering 
van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet.  
Er hebben in 2017 8 reguliere vergaderingen in het stadhuis plaats gevonden. 
Daarnaast hebben leden van het PSIJ de vergaderingen van het Cluster Samenleving 
bezocht als daar onderwerpen aan de orde kwamen die te maken hebben met het werk 
van PSIJ. 
We konden in 2017 twee nieuwe leden begroeten. Mevr. Monique de Goeij met als aan-
dachtsgebied senioren en Mevr. Lata Coenen met als aandachtsgebied werk en inkomen.  
 
2. Platform Samenleving IJsselstein(PSIJ 
De gemeente IJsselstein heeft sinds begin 2007 een actieve WMO-raad. Deze raad 
adviseert het college op de diverse gebieden van de samenleving. In oktober 2011 is 
de WMO-raad omgevormd tot een breed platform, het Platform Samenleving 
IJsselstein, waarin de lokale samenleving is vertegenwoordigd. Daarmee was 
IJsselstein in de voorhoede van gemeenten die een brede WMO raad vormden.  
 
3. Waarover adviseert het PSIJ 
Het PSIJ adviseert gevraagd door het college of ongevraagd over alles wat zich in onze 
lokale samenleving afspeelt met betrekking tot de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO), de wet Werk en Inkomen (WWI) en de Participatiewet. Daarbij 
wordt vooral gelet op alles wat iemand merkt als hij of zij een beroep doet op hulp of 
ondersteuning vanuit de WMO of als iemand in de problemen komt met werk en 
inkomen. Juist nu er vanaf 2015 heel veel taken uit de AWBZ en de Jeugdwet 
overgeheveld zijn naar de gemeente en in de nieuwe WMO zijn opgenomen, ligt er een 
uitdaging voor het PSIJ om goed te volgen hoe dat voor onze inwoners uitpakt.  
 
4 Hoe werkt het PSIJ? 
 
Het PSIJ heeft de mensen, die gebruik maken van de WMO of de Wet Werk en Inkomen 
Participatiewet in zes groepen verdeeld, de zogenaamde gebruikersgroepen. Aan elke 
gebruikersgroep zijn twee PSIJ-leden gekoppeld, die zoveel mogelijk informatie uit deze 
groep proberen te vergaren.  
In 2017 heeft het PSIJ op acht woensdagen van 17.00-19.00 uur voltallig vergaderd. In 
deze vergaderingen is afgesproken welke werkgroep zich inzet om een advies voor te 
bereiden. Het conceptadvies is vervolgens in de volgende voltallige vergadering al dan niet 
gewijzigd vastgesteld, waarna het aan het college van B&W (met kopie aan de 
gemeenteraad) is aangeboden 
De vergaderingen worden genotuleerd door een externe notulist, Marisha Huijten. Pascal 
Budding, fungeert als ambtelijk ondersteuner. Hij informeert PSIJ over de stand van zaken 
op beleidsgebied, fungeert als vraagbaak en adviseur. Hij is aanwezig bij de vergaderingen 
van het dagelijks bestuur.  
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5. Indeling PSIJ-leden naar gebruikersgroepen binnen de WMO  
 
 Senioren, die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven 

wonen, inclusief dagopvang: 
 
Hans Pillen en Monique de Goeij 
         
 Jongeren, die ondersteuning nodig hebben om zich kansrijk te ontwikkelen: 

 
Margret van Paassen en Wim van Miltenburg  
 
 Mensen met een beperking, die een voorziening of ondersteuning nodig hebben: 

 
Truus Lippus en Maikel Eikenboom  
 
Mensen met psychische problemen, die niet zonder hulp kunnen, inclusief verslaafden en 
daklozen: 
 
Ingrid Spelt en Jan van der Schot        
  
 Mensen die grote problemen hebben met werk (werkeloosheid) en/of inkomen 

(schulden): 
 
Henk ter Horst en Lata Coenen    
 
 Mantelzorgers en vrijwilligers, die mensen met helpen bij het zelfstandig kunnen 

blijven: 
 
Marianne Heijnen en Ton Kwakkel  
 
De contactgegevens zijn te vinden op www.psij-ijsselstein.nl     
          
 
Dagelijks bestuur 

 
Het dagelijks bestuur van het PSIJ werd dit jaar gevormd door Ton Kwakkel voorzitter, Jan 
van der Schot penningmeester en Marianne Heijnen secretaris. Het dagelijks bestuur 
heeft onder andere tot taak het voorbereiden van de vergaderingen van het 
platform. Daartoe komt het twee weken voor iedere vergadering bijeen en verder 
voor zover nodig. 
 
6. Werkgroepen PSIJ. 

 
PR/Website     DB leden 
 
Clienttevredenheidsonderzoek WMO DB leden 
 
Clienttevredenheidsonderzoek Jeugd Margret van Paassen en Wim van Miltenburg 
  

http://www.psij-ijsselstein.nl/
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7. Overzicht van de werkzaamheden van de PSIJ-leden, gekoppeld aan een 
gebruikersgroep 
 
Senioren: 
Zorg en wonen, Veiligheid en Digitalisering zijn de speerpunten in de contacten met 
vrijwilligers en mantelzorgers. In overleggen werd de nadruk gelegd op een 
seniorvriendelijke gemeente. Hierin staan de mensen centraal, niet de regels. Belangrijk 
daarbij is: laat de uitvoering van zorg en ondersteuning aan senioren niet vastlopen op 
procedures of administratie. 
Als lid van de Werkgroep val preventie van Onderlinge Wijkzorg IJsselstein (OWZ) is van 
vanuit patiënten/cliënten perspectief meegewerkt aan het protocol val preventie. 
In 2017 is gevraagd toe te treden tot de Adviesraad van Organisatie Wijkgerichte Zorg 
(OWZ) IJsselstein. De doelstelling van OWZ is het ondersteunen van geïntegreerde 
eerstelijnszorg, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan het onderwerp communicatie 
met patiënten/cliënten, in het bijzonder met senioren. 
 
Jongeren: 
De PSIJ-leden Jeugd concentreren zich op de beleidsontwikkelingen in het algemeen en 
IJsselstein in het bijzonder. In 2017 hebben zij een ongevraagd advies uitgebracht aan alle 
politieke partijen, ter voorbereiding op de komende gemeenteraad verkiezingen. Voorts zijn 
beide leden vanuit hun ervaringen met SchoolsCool en Buurtgezinnen.nl het gesprek 
aangegaan over het armoedebeleid en de besteding van de Kleinsma gelden in deze. In 
2018 zullen zij hierover een ongevraagd advies indienen. Verder zijn zij voornemens om in 
2018 zitting te nemen in de klankbordgroep jeugd om alle betrokkenen te voorzien van 
signalen uit de praktijk. 
 
Mensen met een beperking: 
In 2017 lag het accent van het POG vooral op de toegankelijkheid in IJsselstein. 
Enkele acties die tot resultaat geleid hebben: 

- De tekeningen van het kasteelpark zijn aangepast; 
- De nieuw te bouwen school aan de Duitslandstraat krijgt een grotere lift; 
- In de verbouwing van het zwembad is o.a. de toegankelijkheid van het rolstoel-toilet 

aangepast; 
- Er is nieuwe bestrating op de begraafplaats de Hoge Akker; bij de ingang zijn twee 

rolstoelen geplaatst;  
- De brievenbussen bij Mariënstein en Ewoud bleven, na overleg met Post- 

NL, behouden. 
 
Ook dit jaar heeft het Scholenproject weer veel kinderen van de basisscholen voorgelicht. 
 
Mensen met psychische problemen: 
2017 stond in het teken van de toekomstige inclusieve samenleving.  
De vijf Lekstroomgemeentes zijn bij elkaar gekomen om na te denken hoe zij dit 
gezamenlijk kunnen gaan organiseren. Hieruit is een concept rapport voorgekomen en dit 
rapport is aan ons voorgelegd. Hierop hebben wij gereageerd naar de werkgroep van de  
Lekstroomgemeentes.  
Het definitieve rapport is door het college aan ons voorgelegd. Dit is door ons besproken 
en onze aanbevelingen, kritische kanttekeningen en de randvoorwaarden zijn schriftelijk 
gemeld aan college en raad.  
Gedurende het jaar zijn er diverse formele en informele gesprekken geweest met inwoners 
met psychische problematiek en de hulpverlenende instellingen.  
Door deel te nemen aan diverse congressen hebben wij gereflecteerd op onze eigen 
werkwijze. 
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Mensen met problemen met werk en/of inkomen: 
In de loop van 2017 heeft Jan van der Schot afscheid genomen en is in zijn plaats Lata 
Coenen toegetreden tot deze werkgroep. 
Er is een viertal malen overleg geweest met de wethouder en de beleidsambtenaar. Ook 
zijn een aantal vergaderingen bijgewoond van de Raadscommissie Samenleving. Bij 
sommige van deze vergaderingen is ook ingesproken bij agendapunten die dit vereisten. 
Uiteraard zijn de ontwikkelingen van de PAUW-bedrijven met belangstelling gevolgd. 
 
Mantelzorgers en vrijwilligers: 
Een paar keer is deelgenomen aan de middagbijeenkomsten voor mantelzorgers die Pulse 
om de twee maanden organiseert. In deze bijeenkomsten vertellen mantelzorgers wat de 
problemen zijn die als mantelzorg ervaren en hoe zij omgaan met de vaak zware 
lichamelijke en emotionele belasting. Daarnaast is er contact met de landelijke vereniging 
voor mantelzorgers Mezzo en Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking. 
Daarnaast zijn vanuit gesprekken met mantelzorgers en het opgebouwde netwerk 
verschillende signalen opgevangen en in het PSIJ besproken. 
Met regelmaat werd de vergadering van het cluster Samenleving bijgewoond. 
 
8. Cliënttevredenheidsonderzoeken 
 
WMO 
De bevindingen van de gesprekken die eind 2016 zijn gevoerd met aanvragers van een 
WMO-voorziening zijn in de PSIJ vergadering van 8 maart met de teamleider en een 
medewerker van het Sociaal Team IJsselstein besproken. 
Ten aanzien van het cliënttevredenheidsonderzoek dat in 2017 werd uitgevoerd is door een 
aantal PSIJ-leden met 22 personen contact opgenomen, waarna telefonisch of bij de 
mensen thuis is gesproken over de wijze waarop men de afhandeling van de hulpvraag 
heeft ervaren. De uitkomsten van deze gesprekken worden meegenomen naar een overleg 
met het Sociaal Team dat in het voorjaar van 2018 zal plaats vinden. In geval van 
structurele aanbevelingen zal overwogen worden een formeel advies aan het college uit te 
brengen. 
 
Jeugdwet 
Er was geen cliënttevredenheidsonderzoek, maar een kwalitatief onderzoek, waarvan de 
resultaten ons geen aanleiding gaven om te reageren, mede omdat kort tevoren een 
ongevraagd advies werd uitgebracht, wat de lading reeds dekte. 
 
9. Uitgebrachte adviezen 
 

• Evaluatie cliëntervaringsonderzoek jeugd, 12 januari 2017 
 

• Brief over de slechte verstaanbaarheid op de publieke tribune tijdens 
cluster- en raadsvergaderingen, 23 januari 2017 

 
• Advies inzake raadsvoorstel Maatschappelijke Opvang en Begeleid Wonen. 

 
• Advies inzake Raadsvoorstel WSW, 24 juli 2017 

 
• Advies n.a.v. cliëntervaringsonderzoek WMO 2016, 12 augustus 2017 

 
• Brief aan alle politieke partijen inzake de gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 
• Advies inzake de nota Privacybeleid Sociaal Domein 

 
Alle adviezen staan op de website www.psij-ijsselstein.nl, evenals de ontvangen reacties. 

http://www.psij-ijsselstein.nl/

