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1. Voorwoord  
Dit is al weer het zesde 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 2018 7 plenaire vergaderingen in het stadhuis plaats gevonden. 
Daarnaast hebben verschillende leden van het PSIJ overleg gevoerd met 
beleidsambtenaren en de vergaderingen van het Cluster Samenleving bezocht als daar 
onderwerpen aan de orde kwamen die te maken hebben met het werk van PSIJ. 
 
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 Jeugdwet 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 de Jeugdwet, of als iemand in de problemen komt met werk en inkomen.  
 
4 Hoe werkt het PSIJ?  
Het PSIJ heeft de mensen, die gebruik maken van de WMO, Jeugdwet of 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 2018 heeft het PSIJ op zeven woensdagen van 17.00-19.00 uur voltallig vergaderd. In 
deze vergaderingen is afgesproken welke werkgroep (waarvan minstens de twee 
deskundigen op het gebied van een gebruikersgroep deel uitmaken) 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. Er is ook 
steeds een ambtenaar sociaal domein bij de vergaderingen aanwezig. Hij/zij informeert het 
PSIJ over de stand van zaken op beleidsgebied en fungeert als vraagbaak en adviseur.  
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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 
- - 

 Jeugd, die ondersteuning nodig heeft 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: 

 
Jan van der Schot en vacature 

- - 
 Mensen die grote problemen hebben met werk (werkeloosheid) en/of inkomen 

(schulden): 
 

Henk ter Horst (tot 1-9-2018) en Lata Coenen (tot 1-11-2018)    
- - 

 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. Vaste 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: 
Een van de leden, die het seniorenbeleid als aandachtsgebied heeft, zag dat in 2018 de 
nadruk lag op uitbreiding van de activiteiten voor senioren met de nodige diversiteit, zodat 
zoveel mogelijk senioren worden aangesproken. “Eenzaam thuisblijven is geen optie!” 
werd in 2018 veel gehoord. Veel energie is gestoken in het programma Zomerfestijn+ 
2018. Bevordering van IJsselstein tot een seniorvriendelijke gemeente is met volle inzet in 
voortgezet. Overleg en afstemming met gemeente, politiek en welzijnsorganisaties is 
voortvarend uitgebreid. Het belang van communicatie met ouderen in de eerstelijnszorg is 
sterk bepleit in Adviesraad van Organisatie Wijkgerichte Zorg IJsselstein (OWZ) en bij de 
Werkgroep Valpreventie. 
 
Jeugd:  
Advies over het cliënt ervaringsonderzoek Jeugd en Ouders 2017:  
We zijn positief gestemd over de ervaren kwaliteit van de hulp en hebben vragen over 
waarop de gemeente IJsselstein op langere termijn wil sturen ten aanzien van het 
jeugdbeleid en uitvoering ervan. Op welke wijze wil men de vernieuwing in de jeugdhulp 
verder vormgeven? 
Ongevraagd Advies over armoedebeleid en jeugd (Klijnsmagelden):  
Verzoek om professionele huiswerkbegeleiding te vergoeden voor kinderen uit gezinnen 
waarin over generaties sprake is van armoede en achterstand. Reactie: Stichting 
Leergeld treedt op als intermediair voor deze vragen. 
Klankbordgroep Jeugd: 
Beide PSIJ-leden Jeugd hebben deel genomen aan de klankbordgroep Jeugd, zowel uit 
hoofde van hun PSIJ lidmaatschap als hun professionele rol als coördinator SchoolsCool 
en Buurtgezinnen. 
 
Mensen met een beperking:  
Het POG zet zich in voor een beter leefklimaat voor mensen met een lichamelijke beperking 
in IJsselstein. Enkele relevante activiteiten van het afgelopen jaar: 
Overleg met de Provincie Utrecht en Connexxion over de aanleg van de nieuwe trambaan 
en de te vernieuwen perrons; na overleg met de gemeente IJsselstein zijn de helling-
baantjes voor rolstoelgebruikers en de bestrating van het centrum van de stad verbeterd; 
overleg met Provides, wat resulteerde in aanpassingen in project ‘De Baan’ en flats aan het 
Studioplein. Tevens wordt het overleg gecontinueerd m.b.t. nieuwbouw; 
Overleg met wethouder B. Roks over o.a. het niet goed functioneren van firma Meyra. Er 
zijn klachten over onderhoud en vernieuwing van scootmobielen, lange wachttijden en over 
de werkwijze bij de uitvoering van de WMO. 
Contact met de directie van de Hooghe Camp, hetgeen resulteerde in de asfaltering achter 
dit complex. Ook dit jaar heeft het Scholenproject weer veel kinderen van de basisscholen 
voorgelicht. 
 
Mensen met psychische problemen: 
Afgelopen jaar hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met de komende uitdaging 
voor de gemeente om mensen met psychische problemen goed te kunnen opvangen en 
ook de nodige zorg te verlenen. Hierbij wordt gedacht aan huisvesting, zorg bij acute en 
chronische problematiek, dagbesteding en het hebben van sociale kontakten.  
In 2019 zal deze zorg via beleidsnotities geregeld moeten gaan worden om in 2020 de 
zorg te kunnen verlenen die er nodig is voor deze problematiek. We volgen nauwlettend 
dit proces. 
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Mensen met problemen met werk en/of inkomen:  
In 2018 is er 1 keer overleg geweest met de “nieuwe” wethouder en de beleidsambtenaar. 
Het gesprek ging vooral over de afwikkeling van het opheffen van de Pauw-bedrijven. 
We hebben 3 maal ingesproken bij de commissie Samenleving. 
Ook hebben we een gesprek gehad met medewerksters van Pulse over de problematiek 
van mensen met schulden. 
 
Mantelzorgers en vrijwilligers:  
Een paar keer is deelgenomen aan de middagbijeenkomsten voor mantelzorgers die Pulse 
om de twee maanden organiseert. 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. 
 
PSIJ neemt deel aan de vergaderingen van het IJsselsteinse Netwerk Vrijwilligers in de 
Zorg (NVZ). Deelnemers hieraan zijn de professionele organisaties met vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties op het gebied van zorg en welzijn. De inzet van vrijwilligers komt 
in brede zin aan de orde en hier is ook het Manifest Informele Zorg opgesteld.  
Ook wordt in het NVZ de samenwerking tussen organisaties besproken over o.m. de inzet 
en het mogelijk doorverwijzen van vrijwilligers naar elkaar.  
 
 
8. Cliënttevredenheidsonderzoeken  
 
WMO 
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 zijn meegenomen naar een overleg met 
het Sociaal Team dat op 20 maart 2018 heeft plaats gevonden en hebben de basis gevormd 
voor het uitgebrachte advies. 
 
Jeugdwet 
De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Ouders over 2017 is door de 
beide PSIJ-leden die het aandachtsgebied jeugd hebben beoordeeld, waarna zij het door 
het PSIJ uitgebrachte advies hebben voorbereid. 
 
9. Uitgebrachte adviezen  
 

• Advies voor een integrale aanpak van het armoedebeleid 
• Advies m.b.t. het Lokaal Inrichtingsplan WSW 
• Advies n.a.v. het cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Ouders 2017 
• Advies n.a.v. het cliëntervaringsonderzoek WMO 2017 

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

http://www.psij-ijsselstein.nl/
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10. Financieel verslag 
 
 
01-01-2018 Saldo        € 1593,56 
  Subsidie gemeente IJsselstein    € 5202,00  
          
               € 6795,56 
  
      
 
  Onkosten vergoeding leden  € 4200,00 
  Bankkosten         €     11,40 
  Website / folders       €   148,83 
  Abonnementskosten     €   500,00 
  Team building        €   475,00 
  Reiskosten      €   139,81 
  Secretariaatskosten         €     19,09 
  Attentie kosten   €   105,49  
                 

€  5599,62  
           
31-12-2018     Saldo          € 1195,94 
     
 
 
 


