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Eersel, 19 juli 2016

Betreft: advies inzake activiteitenplan 2017 GOW

Geacht college,
In de afgelopen maanden heeft overleg plaatsgevonden tussen de vertegenwoordigers van mantelzorgers en
vrijwilligers in onze raad en de directeur van het GOW, de heer Heesters. Er werden toen veel vragen
beantwoord en onduidelijkheden opgehelderd.
In vervolg daarop heeft uw beleidsmedewerker de Wmo Adviesraad gevraagd om onderwerpen en/of
suggesties aan te dragen voor het- nog samen te stellen - activiteitenplan 2017 van het GOW.
In de vergadering van de Wmo Adviesraad van 4 juli jl. werden een tweetal aandachtspunten genoemd:
1. De Wmo Adviesraad maakt zich grote zorgen over het ontbreken van de verbinding tussen formele en
informele zorg.
Als zorg verleend moet worden doen alle partijen de uiterste best om dat zo goed mogelijk te doen.
Echter de coördinatie en organisatie tussen formele en informele zorg zijn de grote knelpunten. En er
is ook onvoldoende coördinatie tussen de informele zorg onderling.
In de praktijk komt het er vaak op neer dat de instanties en mensen die betrokken zijn bij die zorg, met
al hun goede bedoelingen, volstrekt langs elkaar werken. Zodat uiteindelijk en helaas niet de gewenste
en adequate zorg verleend kan worden.
Het is hard nodig de verbinding tussen formele en informele zorg tot stand te brengen.
De Wmo Adviesraad vraagt zich echter af of het Gow dit kan/moet oplossen. Zouden misschien de
dorpsondersteuner of wijkverpleegkundige hierin een functie kunnen hebben als ‘spil in het web’?
Zie ook agenda punt 5 verslag FOT 19-5-2016. Daar wordt eveneens geconcludeerd dat er meer
structuur moet komen in het overleg tussen ‘welzijn’ en ‘zorgaanbieders’, en dat dat breder kan
worden uitgerold.
En in het advies dat onze raad uitbrengt over de nadere regels PGB Jeugdhulp wordt eveneens
benadrukt dat een goede afstemming tussen de formele zorg en het sociale netwerk van de cliënt van
groot belang is!
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Onze raad vraagt wederom aandacht voor de ‘sociale kaart’. Die is wisselend actief of uit de lucht.
De sociale kaart hoort tot het takenpakket van het GOW en er zijn in de vergadering opmerkingen
gemaakt, waarin het belang nog eens werd onderstreept en vervolgens werd geconstateerd dat er
niet zoveel vooruitgang is geboekt.

Wij vertrouwen erop dat wij u met dit advies van dienst zijn. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hierover
hebben, dan horen wij dat graag.
Namens de WMO Adviesraad Eersel
R. Castelijns, secretaris
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