Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard
Notulen online extra vergadering ASD 26 nov. 2020
E-mail: db@asd-nissewaard.nl
Website: https://www.asd-nissewaard.nl

Aanwezig: , Dini Valkenburg, Gré Wiechmann, Leen van Winkelhof, Anne Marie Koopman – van
Kouwen, Lenie Man in ‘t Veld, Teus Mourik, Betty de Groot Disco, Jacques Mestrom, Gerard Willems
en ambtelijk secretaris Lennard Goudriaan.
Alleen aanwezig tijdens het overleg over de RASD: Nico Jaspers.
Afwezig met kennisgeving: Elly Janki, Jenny Jhagru, Teus Mourik, Peter Reniers, Klaas Cats en Fiet
Praag.
Afwezig zonder kennisgeving: René Vermeulen

Onderwerpen:
 Presentatie Elkaar Waard
 RASD
1. Opening vergadering
Anne Marie opent de vergadering en heet alle aanwezige welkom en legt uit dat de vergadering
vandaag zal worden bijgewoond door Jeanette Mos en Christiaan van der Kaay die een presentatie
zullen geven over het Elkaar Waard project. Vanwege geluidsproblemen bij Jeannette Mos wordt
afgesproken dat Christiaan de presentatie zal geven en dat Jeannette zo nodig vragen en/of
opmerkingen zal doorgeven via een telefonische verbinding met Lennard.

2. Presentatie Elkaar Waard
Christiaan vertelt dat hij ongeveer een jaar geleden een presentatie heeft gegeven met toenmalige
collega Marjolein Hogenboom, en dat er toen gepraat is over de initiatie van het Elkaar Waard project
en het daarbij behorende beleidsplan. De ASD heeft daar ook advies over gegeven en daar is ook
gebruik van gemaakt. Christiaan zegt dat hij ook veel aan tafel heeft gezeten met mevrouw
Wiechmann, mevrouw Valkenburg, mevrouw Jhagru en de heer Cats om over dit onderwerp te
praten.
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Jeanette vertelt dat ze buurtcoach eenzaamheid is vanaf 1 juli 2020. Jeanette werkt samen met de
combinatie functionarissen in Nissewaard. Jeanette vertelt verder dat ze ook samenwerkt met
beleidsmedewerkers Robert van der Linden, Stephanie Scherpenhuizen en Christiaan van der Kaay.
De de eerste grote opdracht waar Jeanette zich mee bezig hield was de organisatie van de Elkaar
Waard Weken. Als gevolg daarvan is er een actieplan gemaakt met aandachtspunten. Dit krijgt
momenteel een vervolg.
Christiaan begint aan de hand van de powerpoint presentatie, die iedereen online in beeld heeft, de
presentatie over Elkaar Waard en eenzaamheidsbestrijding in Nissewaard. Anderhalf jaar geleden is
het project vanuit de Stoep opgestart naar aanleiding van het beleidsplan 1 tegen eenzaamheid van
het Ministerie van Volksgezondheid. In september 2019 was er een plan van aanpak door de
gemeenteraad goedgekeurd waarna de kerngroep Elkaar Waard is opgericht. De kerngroep komt
minstens 4 keer per jaar bij elkaar. In 2020 ligt de focus vooral op het doorbreken van het taboe op
eenzaamheid. Het team bestaat vooral uit gemeentelijke beleidsmedewerkers en combinatie
functionarissen. Op dit moment worden de initiatieven die in het plan van aanpak staan uitgewerkt. Er
wordt ook zoveel mogelijk samengewerkt met inwoners van Nissewaard en er is ook een meldpunt
waar iedereen zich kan melden. Door samen te werken met lokale organisaties wordt inzicht
verkregen hoe de eenzaamheidsbestrijding kan worden aangepakt. In 2020 hebben we ook de corona
crisis erbij gekregen waardoor eenzaamheid een andere dimensie kreeg. De corona crisis heeft ertoe
geleid dat de normale manier van werken en contacten leggen zeer is beperkt. Momenteel worden
ook wooncorporaties en lokale ondernemers betrokken bij het project. Deze kunnen bijvoorbeeld
helpen op het gebied van signalering. Er wordt op dit moment ook gewerkt aan het opzetten van een
nieuwsbrief. Ook wordt nu sterk ingezet op sociale media zoals bijvoorbeeld Facebook en Youtube.
Ook Groot Nissewaard wordt gebruikt om contact te maken met de doelgroep.

3. Vragen
Leen vraagt naar de relatie van de kerngroep Elkaar Waard met het kernplatform. Christiaan
antwoordt dat vanaf 16 mei de kerngroep steeds meer is uitgebreid met nieuwe mensen. Maar de
kerngroep kan ook niet te groot worden en daarom is besloten een platform op te richten waar
groeperingen die zich met eenzaamheidsbestrijding zich bij kunnen aansluiten. Leen zegt dat hij dit
niet bedoelt maar dat iedere kern zoals bijvoorbeeld Zuidland een eigen kernplatform heeft. Dus hoe
bestrijd je eenzaamheid in de polder, want er wordt bij veel projecten gesproken over Nissewaard en
dan bedoelt men Spijkenisse, en de buitenkernen worden vergeten. Elke kern heeft zijn eigen
kernplatform waar veel ervaring zit. Dus het is van belang dat de kernplatformen uit de buitenkernen
contact hebben met de kerngroep Elkaar Waard. Christiaan antwoordt dat Leen helemaal gelijk heeft,
en dat er ook al contacten zijn gelegd, zoals bijvoorbeeld Geert de Vries die voor de ouderen in
Bernisse opkomt. Het is zeker van belang dat de kernen in het overleg worden meegenomen en er zal
ook aandacht aan worden besteed. Jeanette vertelt verder dat er 2 combinatie functionarissen bezig
zijn in de kernen die contact hebben met diverse lokale organisaties waaronder bijvoorbeeld de PCOB.
Dini naar aanleiding van de vraag van Leen dat er 5 kernplatformen actief zijn, maar door de corona
crisis komt de groep niet meer bij elkaar momenteel hetgeen erg slecht is voor de binding van de
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deelnemers onderling. Er is een grote schat van informatie aanwezig over eenzaamheidsbestrijding bij
deze kernplatforms en er zijn door hen ook diverse onderzoeken en activiteiten gestart, maar weer
wordt te weinig gebruik gemaakt van deze kennis en ervaring. Het is erg jammer dat al deze contacten
nu verwateren. Dini roept de gemeente op om op dit gebied meer ondersteuning te bieden.
Anne Marie voegt toe dat corona inderdaad grote schade toebrengt aan de structuur van menselijke
relaties, vooral na de tweede golf. Dini zegt dat communicatie zeer belangrijk is. De ASD kan ook
helpen problemen te signaleren en mee te helpen op te lossen. Denk hierbij aan de problemen rond
Groot Nissewaard en de actie van Teus om dit probleem op te lossen. Dini merkt ook op dat het Elkaar
Waard project nog niet overal goed bekend is, en dat ook hier nog aan gewerkt moet worden.
Christiaan zegt hierop dat het momenteel door de steeds veranderende corona maatregelen zeer
moeilijk is om dingen te organiseren.
Leni roept op om, vooral nu, de eenzame en zwakkere mensen in je buurt in de gaten te houden en zo
nodig te ondersteunen en in te zetten op dit soort van projecten.
Jacques vertelt dat ouderen in Nissewaard een brief met vragen hebben ontvangen met het verzoek
deze te beantwoorden en terug te sturen. Jacques vraagt zich af of daar nog wat uit is gekomen.
Jeanette antwoordt dat het ging om de brief signalerend huisbezoek gaat, de informatie uit deze
vragenlijst wordt op dit moment verwerkt .De brief is gestuurd naar iedereen die 75 jaar of ouder is.
De brief is alleen in Spijkenisse verzonden. De normale huisbezoeken zijn momenteel omgezet naar
digitale huisbezoeken. Jacques vraagt ook waar de behoefte het grootst is; in Spijkenisse of de
kernen? Christiaan antwoord hierop dat statistisch gezien de nood het hoogst is in Spijkenisse.
Jeannette voegt toe dat in de kernen de kerken erg actief zijn.
Betty vertelt dat de corona pandemie grote invloed heeft op mensen, en dat er door de crisis veel
sociale dingen niet meer gebeuren en contacten verwateren. Betty hoopt dat dit in de toekomst weer
goed komt maar verwacht veel schade door de corona isolatie. Je ziet mensen afzakken, dus er moet
veel energie worden gestoken om mensen betrokken te houden.
Gré zegt dat er veel focus is op wat momenteel niet kan, maar dat we zeker ook oog moeten blijven
houden op wat wel kan. Gré vertelt over Stichting de Nieuwe Brug waar gehandicapten zitten die
momenteel ook niks mogen en overal worden weggehouden. Ondanks dat is het toch gelukt om een
kerstmarkt te organiseren en daar met tijd sloten de mensen toch een leuke kerst ervaring te geven.
Christiaan merkt op dat we dit soort initiatieven alleen maar kunnen toejuichen, mits we ons houden
aan de corona maatregelen.
Anne Marie zegt dat haar is opgevallen dat bij de supermarkten de koffietafels zijn verdwenen en
vraagt zich af of bij ondernemers bekend is hoeveel mensen daar dagelijks aan de koffietafels zaten,
en of dit nog na te vragen is. Christiaan vermoedt dat de mensen die aan de koffietafels zitten daar
voornamelijk in anonimiteit ten opzichte van de ondernemers zitten. Maar dit item zal zeker worden
meegenomen in toekomstig overleg. Jeanette voegt hier aan toe dat ondernemers al zijn
aangeschreven maar dat er helaas maar enkele hebben gereageerd tot nu toe, met als reden de door
de corona crisis toegenomen drukte. Bij de Jumbo lijkt men de koffietafel klantenkring wel te kennen
er wordt door de Jumbo ook al nagedacht hoe ze deze groep mensen in de toekomst kunnen helpen.
Anne Marie wil ook graag weten hoe de door het Elkaar Waard project geplande nieuwsbrief
verspreid gaat worden en of er een aparte Facebook pagina is voor Elkaar Waard. Anne Marie vraagt
hoe het zit met jongeren en eenzaamheid.
Christiaan antwoordt dat het Facebook idee een goed idee is en dat het idee zal worden
meegenomen. Wat betreft de jeugd, deze wordt momenteel geprobeerd deze via digitale wegen te
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benaderen daar zijn verschillende organisaties zoals het JOZ momenteel druk mee bezig. Jeanette
voegt toe dat de nieuwsbrief klaar ligt, maar dat er nog even met de betreffende afdelingen moet
worden besproken hoe en waar deze nieuwsbrief zo optimaal mogelijk te verspreiden.
Anne Marie bedankt Jeanette en Christiaan voor de presentatie en zij zullen de ASD vergadering nu
verlaten zodat de ASD het nog even kan hebben over de gang van zaken rond de RASD. Anne Marie
hoopt dat het team van Elkaar Waard volgend jaar rond september weer wil langs komen om de ASD
over eenzaamheidsbestrijding bij te praten.

4. RASD
Anne Marie vraagt aan Nico of hij de gang van zaken rond de RASD wil toelichten.
Nico vertelt dat het laatste wat behandeld is in de RASD de vragenlijst is die rondgestuurd was, met
onder andere enkele vragen van Nissewaard en Brielle. De vragen zijn inmiddels beantwoord en zijn
deze ochtend naar iedereen doorgestuurd zodat we het daar tijdens de vergadering van 8 december
over kunnen hebben.

5. Sluiting
Anne Marie bedankt alle leden voor de deelname aan de vergadering en sluit de vergadering.

GW Brielle 23 december 2020
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