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Beste inwoner,
Op donderdag 8 november 2018 hebben we met een groep van 36 inwoners een boeiende en
zeer informatieve avond gehad. Tijdens de bijeenkomst hebben we met elkaar gesproken over
de randvoorwaarden voor de nieuwe samenwerking tussen gemeente en inwoners. Met als
resultaat de spelregels, zie verderop in deze nieuwsbrief.
Vooruitblik
Op 17 januari 2019 gaan we ons richten op
de uitdaging om met elkaar te kijken naar
waar we onze focus op richten voor de
komende jaren. Er liggen veel vraagstukken
en maatschappelijke opgaves waar we mee
aan de slag willen, maar keuzes maken is
daarbij belangrijk. Liever een paar
maatschappelijke thema’s goed bij kop en
staart pakken, dan een heel scala aan
onderwerpen slechts licht aanraken.
Aan u vragen wij daarom om met ons mee te denken. Welke issues spelen er in het sociaal domein
in de gemeente Lopik (of in specifieke kernen)? En waar willen we ons op gaan richten? Ook bij
organisaties en instellingen leggen we deze vragen voor, zodat we op donderdag 17 januari met u
samen kijken welke keuzes we maken. De inloop voor deze avond start om 19:15 uur in ’t Witte
Paard in Cabauw en de avond sluiten we om 21:30 uur af met een borrel aan de bar.
Doelgroep
Het grootste deel van onze inwoners is zelfredzaam, geeft zijn of haar eigen leven vorm en weet
de weg te vinden in de samenleving. Een veel kleinere groep is niet (meer) volledig zelfredzaam en
moet een beroep doen op ondersteuning van hun netwerk, al dan niet aangevuld met
professionele ondersteuning. Diverse factoren kunnen ervoor zorgen dat mensen tijdelijk of
langdurig niet volledig op eigen kracht kunnen participeren in de samenleving. Hier gaat het om
meedoen in de breedste zin van het woord; Het gaat om leven, wonen, werken, zorgen voor
kinderen, dagbesteding, enzovoort. Het is deze kleinere groep inwoners waar dit beleidsplan
sociaal domein zich op richt. Waar wij voorheen vanuit de wettelijke kaders tot een beleidsplan
kwamen per doelgroep en per wet (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet), stellen we nu niet meer de
wet centraal die de doelgroep bepaalt, maar juist de inwoners die gezamenlijk deze groep vormen.
Wilt u meedenken over onderwerpen als opvoedvraagstukken, jeugdzorg, Wmo, participatie
(samenwerken/samen doen), werk & inkomen en vervoer? U kunt zich aanmelden voor deelname
in de ‘klankbordgroep Samen doen!’. Want we willen het ‘Samen doen!’

Jacqueline Carbo en Frans van Oort vertellen..
Na afloop van de eerste avond spraken we
met twee deelnemers; Jacqueline Carbo en
Frans van Oort, over hoe zij de avond hebben
ervaren. Hieronder leest u hun verhaal:
Jacqueline Carbo,
Interne begeleider op basisschool de Nieuwe Wiel.

Wat was voor jou de reden om naar deze avond
te komen?
Scholen hebben een grote rol in de
gemeenschap. Wij zien en spreken ouders en
kinderen. Daarnaast werken we veel samen met
andere partijen zoals Pulse, de bibliotheek en
het BSL (Breed Sociaal Loket). Ik vind het daarom
belangrijk om mee te praten over de
ontwikkelingen en hier ook een bijdrage aan te
leveren.
Wat is je ervaring nu binnen het sociaal domein?
De lijntjes zijn kort en er wordt goed
samengewerkt op casuïstiek niveau. We worden
ook betrokken bij bijvoorbeeld de subsidie van
Pulse om hiervoor onze input te geven.
Hoe heb je de avond beleefd?
Ik vond het vooral erg waardevol om kennis te
maken met veel mensen. Er is veel passie en
deze wordt ook gedeeld. Partijen waren niet
aanwezig om hun eigen belang te behartigen
maar om samen te werken in en aan het sociaal
domein.
Wat verwacht je de volgende keer?
Ik vind het belangrijk dat we na vandaag waarin
we het proces hebben besproken concreet met
elkaar in gesprek gaan over de inhoud. Het zou
mooi zijn wanneer er nog meer belangstellenden
aansluiten om mee te praten over wat er speelt
in de gemeente Lopik.
Heb je nog een uitsmijter?
Wees een luisterend oor voor elkaar.

Frans van Oort,
Diaconie hervormde gemeente Lopik

Wat was voor jou de reden om naar deze
avond te komen?
Vanuit de kerk zijn we aangesloten bij
Schuldhulpmaatjes en zijn we gevraagd om
mee te doen met Buurtgezinnen. We zijn
dus nauw betrokken bij vraagstukken in het
sociaal domein.
Wat is je ervaring nu binnen het sociaal
domein?
Er wordt goed samengewerkt tussen de
verschillende partijen. Het gaat hier dan om
de gemeente Lopik, Pulse en andere
kerkelijke gemeenten.
Hoe heb je de avond beleefd?
De ontmoeting vond ik erg mooi. Daarbij is
het ook goed om te zien dat er
enthousiasme en draagvlak is om met
elkaar aan de slag te gaan.
Wat verwacht je de volgende keer?
Ik zou graag sociale vraagstukken
bespreken en ook de rol van de kerken
hierin een plaats geven. Het kan dan gaan
om financiële vraagstukken, maar ook over
bijvoorbeeld beschermd wonen. Ook het
vinden van vrijwilligers is voor ons een
belangrijk vraagstuk.
Heb je nog een uitsmijter?
Ga vaker in de schoenen van een ander
staan zodat je hem of haar beter begrijpt.

‘Spelregels’
Na de eerste bijeenkomst van de ‘klankbordgroep Samen doen!’ hebben we de spelregels verder
vormgegeven voor het samenspel tussen de inwoners en de overheid. Zie hieronder het resultaat;
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