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Vraagstuk armoede 
 

Veel adviesraden Sociaal Domein van gemeenten hebben het thema armoede hoog op de 

agenda staan. Extra belangrijk op dit moment door de stijgende kosten van energie en de hoge 

inflatie waardoor een groeiende groep ‘nieuwe armen’ ontstaat. 

Uitzichtloosheid 

Schulden zorgen voor stress en mensen die door geldproblemen langdurig in stress leven, 

verliezen hun geloof in een oplossing. Het is belangrijk dat gemeenten en schulphulpverleners 

rekening houden met deze gevolgen. Aandacht voor het bieden van perspectief en het 

persoonlijke verhaal van mensen zijn daarom van belang. Wat zijn de ervaringen van mensen 

met de uitvoering van schuldhulpverlening? 

Ervaringen delen 

Dit najaar staat armoede ook hoog op de agenda van het regionale voorzittersoverleg 

IJsselland. Deelnemers delen adviezen die zij uitbrengen en hun ideeën over aandachtspunten 

zoals  

 Het belang van een laagdrempelige toegang van schuldhulpverlening. 

 Het vormgeven aan het vroeg signaleren van armoede.  

 Het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het maken van beleid. 

 Waarom mensen geen gebruik maken van geldregelingen.  

 Samenwerken tussen sociaal domein en werk en inkomen. 

 De mogelijke rol van onafhankelijke cliëntondersteuning.  

Voorzittersoverleg IJsselland 

De voorzitters bepalen zelf welke onderwerpen zij op de agenda zetten om regionaal te 

bespreken. Voorbeelden van onderwerpen in het afgelopen jaar zijn inclusie, beschermd 

wonen en mantelzorg. Doel van het voorzittersoverleg is het uitwisselen van ervaringen, het 

delen van kennis en het netwerken met andere voorzitters. Wanneer van toepassing 

worden regionale vraagstukken besproken. Zorgbelang Overijssel ondersteunt het 

voorzittersoverleg IJsselland inhoudelijk en organisatorisch met de inzet van Karin van Dam 

– de Meij en Anne-Wil Lensen. Meer informatie? Mail info@zorgbelang-overijssel.nl 

  

  

   

mailto:info@zorgbelang-overijssel.nl


  

   

Raadplegen van jongeren en ouders 
  

   

 

 

 

Wat hebben ouders en jongeren nodig aan hulp en 

ondersteuning? Dat is belangrijk om te weten zodat de 

gemeente en de adviesraad beter beleid kunnen maken en 

zodat de uitvoering meer aansluit op wensen en behoeften. De 

vraag is hoe doe je dat? Daar zijn verschillende manieren voor: 

  

o Incidenteel of ingebed in de werkwijze? 

o Waarom doe je dat? 

o Wat doe je ermee? 

 

Inspiratiebijeenkomst 8 november aanstaande 

Raadplegen staat centraal tijdens de inspiratiebijeenkomst van het Regionaal Adviesplatform 

Jeugd IJsselland op 8 november 2022 in Zwolle. Deze inspiratiebijeenkomst is voor leden van 

Adviesraden, beleidsmedewerkers en wethouders van de gemeenten in de regio IJsselland. 

Natuurlijk zijn ook jongeren en ouders welkom die gebruik maken van de jeugdwet en hun stem 

willen laten horen. Naast inspirerende inleidingen is er veel ruimte voor uitwisseling van 

ervaringen. 

De bijeenkomst komt tot stand in nauwe samenwerking met de Coördinator Cliëntperspectief 

Expertise Netwerk Jeugd. 

Inloop is vanaf 17.30 uur en we starten met soep en een broodje. Na aanmelding wordt de 

locatie en het programma per mail toegezonden. 

 

Meld je aan! 

Aanmelden kan tot 1 november en is gratis. 

Mail info@zorgbelang-overijssel.nl  o.v.v. inspiratiebijeenkomst Jeugd. 

 

Ben je zelf verhinderd maar ken je iemand die graag zou aansluiten? Geef het gerust door. Er is 

plaats voor 50 personen. Doe het snel want vol = vol. 
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Uit de praktijk van de clientondersteuner 

 

De wijkverpleegkundige van meneer Fransen, belde met het 

Adviespunt van Zorgbelang. Meneer was ernstig ziek en had 

meer zorg nodig dan de wijkverpleegkundige kon bieden. De partner van meneer deed veel 

maar hij dreigde ernstig overbelast te raken. De vraag aan de cliëntondersteuner was om in 

gesprek te gaan met meneer en zijn partner om de mogelijkheden voor zorg op een rijtje te 

zetten en zo nodig te helpen bij de aanvraag van de benodigde aanvraag voor indicatie. 

 

Hulp bij het vinden van informatie 

Tijdens het huisbezoek heeft de cliëntondersteuner samen met meneer en zijn partner op een rij 

gezet welke wensen zij hadden. Zo wilde meneer graag samen blijven met zijn partner en de 

huisdieren. Voor hen was het ook belangrijk om in dezelfde buurt te blijven wonen, zodat de 

mensen die belangrijk voor hen waren, hen konden blijven bezoeken. Meneer wilde graag dat 

de cliëntondersteuner hem zou helpen bij het vinden van een geschikte woonplek voor hem en 

zijn partner en bij de aanvraag van een Wlz- indicatie. 

 

Passende zorg 

De cliëntondersteuner heeft informatie gegeven over verschillende mogelijkheden in de zorg. 

Daarnaast is de cliëntondersteuner op zoek gegaan naar passende zorgaanbieders in de regio 

en heeft voor meneer een overzicht gemaakt van de mogelijkheden. Meneer Fransen heeft op 

basis van dit overzicht de voor- en nadelen met zijn partner besproken en zelf een keuze 

kunnen maken. Tot slot heeft de cliëntondersteuner geholpen bij de Wlz-aanvraag en hulp 

geboden tijdens het gesprek met de indicatiesteller van het CIZ. 

 

Meer weten? 

 Bel 074 – 291 35 97. 

 Mail clientondersteuning@zorgbelang-overijssel.nl 

 Vul het contactformulier in op onze website 

 

Het is niet altijd makkelijk om je weg te vinden in de wereld van zorg en ondersteuning. Dan is 

het fijn dat er cliëntondersteuners zijn die met je meedenken. De cliëntondersteuners van 

Zorgbelang zijn onafhankelijk van gemeenten en zorgaanbieders. Meer informatie vind je op de 

website van Zorgbelang Overijssel. 
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De toekomst van de zorg is regionaal! 

 

Het landelijke congres van PGOsupport was 30 september jongstleden. 

PGOsupport is een kennis- en adviesorganisatie bij patiëntenparticipatie 

en richt zich zowel op het versterken van de mensen en organisaties in de 

patiëntenbeweging als ook op hun gesprekspartners.  

 

Het moet anders in de zorg … 

Marieke Schuurmans, Nederlandse Zorgautoriteit en hoogleraar Verplegingswetenschap UMC 

Utrecht, maakt zich zorgen over de ontwikkelingen en wat dat betekent voor patiënten: ‘We zien 

al jaren aankomen dat ons zorgstelsel op de lange termijn niet houdbaar is vanwege 

beschikbaarheid van personeel en uit de hand lopende zorgkosten.’ Het moet anders, maar 

hoe? 

 

De toekomst is regionaal 

De uitdagingen in de zorg vragen regionaal om een divers antwoord. Daarom zijn er 

regiobeelden gemaakt voor de verschillende zorgregio’s. In Overijssel kennen we 

samenwerkingsverbanden die die passende zorg vorm moeten geven: Salland United, Twentse 

Koers en Regionale Zorgalliantie Zwolle e.o. Zorgbelang Overijssel en andere 

patiëntenorganisaties willen invloed houden en zijn betrokken bij deze regionale 

samenwerkingsverbanden.  

 

Zorgbelang in de regio 

Zorgbelang Overijssel was ook aanwezig op het congres samen met de andere 

Zorgbelangorganisaties. PGOsupport nodigde de Zorgbelangen nadrukkelijk uit om deel te 

nemen en ontmoetingen te hebben met regionale patiëntenorganisaties. PGOsupport ziet in 

Zorgbelang een partner omdat zij al lokaal en regionaal geworteld zijn. Zorgbelang geeft de 

regionaal participatie vorm. 

 

Denk mee! 

Wilt u ook namens een organisatie of een groep van bijvoorbeeld patiënten, cliënten, ouderen of 

mantelzorgers actief meedenken in Overijssel?  

Mail w.dejong@zorgbelang-overijssel.nl  
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Eerste hulp bij initiatieven 

 

In Overijssel geeft de initiatievencoach ondersteuning met 

informatie, nuttige contacten en hulp bij het vinden van 

subsidies en fondsen. Inwoners bedenken samen de mooiste 

initiatieven om hun buurt mooier en leefbaarder te maken. 

 

 

Denk bijvoorbeeld aan de Buurtsportclub Noord in Zwolle: een sportclub waar je alle soorten 

sport uit kunt proberen en men rekening houdt met wat je financieel te besteden hebt. De 

initiatievencoach heeft handgeld om daarbij te helpen en daarmee is nieuw sport en spel 

materiaal gekocht. 

 

Meer weten? 

Voor de regio Noordwest Overijssel neem contact op met r.vedders@zorgbelang-overijssel.nl of 

bel: 06 511 12 652. 

 

Voor meer informatie en de adressen van de initiatiefcoaches voor de andere regio’s van 

Overijssel: zie initiatievencoaches Overijssel.  
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