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Graag brief in de bijlage inboeken. 
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GEMEENTE. SCHAGEN 

ING 2 4 MRĨ 2015 

AFD: 

Griffie 
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Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor 

geadresseerde(n). Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en 

dit document uit uw bestanden verwijderen? De gemeente Schagen sluit het gebruik van e-mail 

uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen. 

Bezoekadres:, 

Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen 
*mm~ Tel.: (0224)210 400 

behagen Fax: ^(02241210 455 

Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen? 

Disclaimer: 

Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze 
informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen? De gemeente 

Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen. 

Van: Coby Verbeek [mailto:coby.isp@qmail.com] 

Verzonden: dinsdag 24 maart 2015 14:33 

Aan: Griffie 

Onderwerp: voor vanavond... 

L.S., 

Graag direct doorzenden aan de Raad van Schagen. 

Met vriendelijke groet, en kind regards, 

Mw. J . (Coby) Verbeek bç. 

Cliënt Belangen Bemiddelaar ha&sp I stg. C.B.B. hulp advies S steun punt (CBBha&sp) 

Mw. J. (Coby) Verbeek bç. is Allround hulp- en dienstverlener l
e

 lijn ggz free Lance en franchise MDW ļ SHV * 
Allround Mediator. 
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Kortom Mental Coach l e lijn ggz. Tevens (z.s.m.) erkent als detacheringorganisatie inzake coachen en begeleiden 
van stagiaires MWD. 
Werkend vanuit Schagen in onderstaande regio's. 
Midden-Kennemerland ļ Haarlem en Schagen e.o./de Noordkop/NH tTexel en West-Friesland/ Zaanstreek-
Waterland. 
Waaronder Midden Kennemerland: Heemskerk e.o./Beverwijk e.o./Castricum e.o. als Schagen e.o./de 
Noordkop/NH H-Texel 
en West-Friesland/ Zaanstreek-Waterland wordt verstaan. 
Het CBBha&sp is per 01.07.2014 ge-her-realiseerd. 
Postadres is telefonisch nader te bevragen wat het voorlopige postadres is, nu nog graag uitsluitend per mail 
toezenden. 
Telefoon: 06 22267326 

M o O l / O S t ! Dit e-mai lber icht is gecont ro leerd op virussen met Avast ant iv i russof tware. 
www.avas t .com 
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Gemeenteraad Schagen nieuw. 24.03.2015 

Goedenavond dames en heren van de Raad van gemeente Schagen nieuw 

Graag wil ik deze Raad van Schagen nieuw waar veel nieuw bloed in zit die niet nog al te 
veel know how hebben van wat er speelt in zorgland. Een dak boven je hoofd is niet 
vanzelfsprekend. Immers wonen is: Inclusie is een illusie! 

Inmiddels is het 24.03.2015 geworden. Maar het werken met sociale wijkteams werpt 
veel extra tijd op voor investeerders in bemiddeling, w.o. ook ondergetekende. Want 
'Wijkteams worden afgerekend op kostenvermindering' maar is wel één belangrijke zaak 
hierbij vergeten, deze wijkteams kennen geen een indeling naar de Nederlandse 
Gezondheidszorg in l e en 2 e en 3 e en 4 e l i jn. Deze wijkteams zijn dus in te schakelen in de 3 e 

maar beter nog in de 4 e l i jn terwijl het nu gaat om betaalde hulpverlening, bij onbetaalde 
hulpverlening is het dan de 0 e lijn. Zie bijlage. 

Sociaal gezien rekenen gemeenten vooral af op deze sociale wijkteams in kostenvermindering 
Maar of ze inhoudelijk effectief zijn, wordt nauwelijks aangetoond, dit blijkt uit overduidelijk 
uit het onderzoek van Vasco Lub en Silke van Arum. 
http://www.beleidsonderzoekonline.nl/tiidschrift/bso/2014/02/Beleidsonderzoek-2014-06 

De verwachtingen van deze sociale wijkteams zijn van laagdrempelige aanpak. Maar 
regulair zijn deze wijkteams in verwachting te hooggespannen. Want hoe potentieel 
effectief zijn deze sociale wijkteams da wel? Vasco Lub (Bureau voor Sociale 
Argumentie) en Silke van Arum (Movisie) hebben daar onderzoek naar en voor 
gedaan. Daaruit blijkt dat er een heldere, concrete visie op de doelen van de wijkteams 
veel te vaak ontbreekt. Ook zijn de beleidsnota's over deze teams te algemeen en 
missen ze de lokale inkleuring, ook het bekende keukentafel gesprek en de 
loketfuncties werken niet goed. Neem bv de hele jeugdwet er gebeuren nu hele nare 
dingen waar iedereen dan wijst naar "de gemeente"waar zijn jullie nu. Bv in Heerlen, 
wel bekend het jongetje Papiljon... http:ZZwww. 1 limburg.nl/moeder-van-dode-iongen-
7-dreigde-van-viaduct-te-springen?context^opstory 

Maar goed, "Gemeenten blijken de teams vooral te zien als hét middel om burgerkracht aan te 
boren", zegt Lub tegen Zorz+Wehijn. Dit verbaasde sterk want er werd immers en wordt 
gedacht en dat sociale wijkteams een antwoord zijn op het niet slagvaardig opereren van 
professionals. Dat ze moeten voorkomen dat er bij gezinnen twintig verschillende mensen 
over de vloer komen." Hier hebben de onderzoekers echter weinig over teruggevonden. Het 
keukentafelgesprek vindt geen respons. Ook de vraagstelling van de sociale wijkteams aan de 
persoon is steevast en "gesloten vraag" men begint: "Waarom..." dit is direct stokkend voor 
het gesprek zodat de hulpvrager of agressief gaat reageren of denkt " p l o f met alles ik heb er 
schoon genoeg van. Ook bij mensen die al "gebruiker" zijn van de Wmo denkt met het wiel 
nog te moeten uitvinden. Kortom de gebruiker is de beste graadmeter en m.h.o.o. de 
laagdrempeligheid en de sociaal zwakkere ook in de gemeente (groot) Schagen zijn de dupe. 

Inmiddels is bekend dat het (4) grote steden beleid nu op een percentage van een 40Vo de 
andere gemeenten hangen allen rond de 40 - 50 "/o dit is zeer verontrustend beste 
commissieleden Samenleving. Voor diegene die niet nog zo thuis zijn in deze materie versterk 
jullie kennis die ondergetekende ook bij grote instanties heeft opgedaan waar zij mee samen 
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werkt. Dat was o.a. met ZB.NH die door provincie wegen hun werk moeten staken omdat de 
provincie denkt gemeenten pakken het wel op. Maar de ambtenaar is lang niet klaar voor deze 
taak. Dat kan de dhr. Ben Blonk wel tegenspreken, zal hij wel doen, maar het feit ligt er nu 
eenmaal, de ambtenaar achter het bureau is NIET klaar voor de nieuwe Wmo. 

We hebben gezien dat de kiezer heeft afgerekend met huidig beleid bij 11. verkiezingen van de 
P.S. en Waterschap. 

Gemeenten denken met deze opzet generalisten te zijn, maar niets is minder waar. Want 
een geheel andere observatie is dat het in de beleidsnota's veel als een vaststaand feit wordt 
gepresenteerd. Leden van sociale wijkteams zijn 'specialistische generalisten' die blijkbaar 
voldoende beschikbaar zijn, want nergens staat wat er moet gebeuren om ze te creëren, aldus 
de onderzoekers. Zeker bij iets nieuws als sociale wijkteams is een beleidsnota belangrijk, dit 
wordt benadrukt door de onderzoekers. Het moet immers een heldere basis zijn om op terug te 
kunnen vallen. 'Bij al te veel algemeenheden en onduidelijkheid loopje het risico op 
willekeur. En als de doelen niet helder zijn, waar reken je een team dan op af? 

Mensen zijn dan de dupe en " w i j " zeker ondergetekende met andere die voor bemiddeling 
staan genoteerd moeten het dan zien te klaren om een gang naar de rechter te voorkomen. 
Want, de gang naar de rechter is wel aan regels gebonden. Voordat een advocaat op Pro Deo 
wijze dit kan aannemen. Die regelgeving is flink veranderd bij de Rvd RB. 
http://www.rvr.org/nl/subhome_rz 

Einde inspreeknota Raad van Schagen nieuw op het gebied van Wmo verandert sociaal zorg 
domein. Als bemiddelaar nu officieel erkend bereid tot interne gesprekken. En 
https://www.mezzo.nl/artikei/netwerkbiieenkomst-mantelzorg-noord-holland in Schagen 
21.04.2015 12.30 aanvang. 

Met vr. groet, en kind regards, 
Mw. J. (Coby) Verbeek bç. 
Cliënt Belangen Bemiddelaar ha&sp f stg. C.B.B. hulp advies 8t steun punt (CBBha&sp) 
Werkend in Midden-Kennemerland I Haarlem en Schagen e.o./de Noordkop/NH n-Texel en West-
Friesland/ Zaanstreek-Waterland. 
Waaronder Midden Kennemerland: Heemskerk e.o./Beverwijk e.o./Castricum e.o. als Schagen 
e.o./de Noordkop/NH +T6X6İ 
en West-Friesland/ Zaanstreek-Waterland wordt verstaan. 
Het CBBha&sp is per 01.07.2014 gerealiseerd. 
Mw. J. (Coby) Verbeek bç. is Allround hulp- en dienstverlener l e lijn ggz free Lance en franchise MDW 
ISHV t Mediator. D.V. en z.s.m. ook Family mediator. 
Werkend in deze gehele regio. Kortom Mental Coach l e lijn ggz. 
Postadres is telefonisch te bevragen wat het nader en tijdelijk postadres is, wegens stoppen op 
financiële basis van het ISP bedrijf. Voorlopig post graag uitsluitend per mail toezenden. 
Telefoon: 06 22267326. 
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