Uitkomsten Verkennerstafel Brabant-Oost, 11 november 2017

Domeinen
Regelgeving

Knelpunten
-

Samenwerking

-

Bevoegdheden/
Verantwoordelijkheden
Sociale betekenis

-

Spelregels

-

Continuïteit

-

Financiering

-

-

Hoe kan je werken aan (wettelijke) erkenning (APV, BW,
Prov. Verordening)?
Je wilt iedereen bereiken, maar hoe verhoudt zich dit tot
de eisen vanuit de Privacywet?
Hoe ga je om met beperkende regelgeving op de
terreinen van de vennootschapsbelasting, btw en
kwaliteitsprotocollen?
Bij het aanbieden van voorzieningen moet het streven zijn
om complementair te zijn ten opzichte van andere
burgerinitiatieven ter voorkoming van ‘kannibalisme’.
Hoe bereik je dat?
Hoe ga je om met vraag-verlegenheid (eenzaamheid,
overbelaste mantelzorger etc.)?
Aanbestedingsprocedures zijn (moeilijk) bereikbaar
Hoe kan je iedereen in de wijk of het dorp bereiken?
Hoe bereik je talenten in je omgeving en beweeg je hen
om mee te doen?
Hoe implementatie Omgevingswet te gebruiken om
factoren sociaal domein goed onder de aandacht te
brengen?
Hoe doorbreek je de stroperigheid van de systeemwereld
(gemeente, provincie, zorgverzekeraar) en voorkom je dat
je wordt meegetrokken in langdurige trajecten?
Hoe (beter) gebruik te maken van Right-to-Challenge,
Right-to-Bid, Buurtrechten?
Hoe behoudt je voldoende kader (bestuur, coördinatoren,
vrijwilligers) verbonden aan het burgerinitiatief?
Ons vrijwilligersbestand is vrij eenzijdig samengesteld
(middelbare leeftijd, wit, en hoogopgeleid). Hoe dit te
verbreden en te zorgen dat iedereen meedoet?
In welke mate is het aanwezige sociale kapitaal (inzet
vrijwilligers) te waarderen (standaard vergoedingen, inzet
uren omzetten in kapitaal voor accommodaties)?
Hoe kan preventie worden gefinan-cieerd (WMO, Wlz,
PGB e.d.)?
Is het mogelijk een collectief aanbod te bedingen bij een
Zorgverzekeraar zoals bij Texel-polis en Vechtdal-polis?
Welke (tijdelijke en) structurele (meerjaren)
financieringsmodellen zijn beschikbaar?
Hoe voorkom je dat de financiering van de mantelzorg
een waterbed-effect gaat krijgen?

Ondersteuning

-

Vormgeving

-

-

Verandering

-

-

Je constateert bij aanvang al een spanningsveld tussen
burgerinitiatief en professionals. Hoe werk je vanuit het
burgerinitiatief aan re-professionalisering ‘social
workers’?
Hoe de ontmoetingsruimte verder uitbouwen richting
huisbezoeken en dagbesteding?
Hoe krijg je de bereikte maatschappelijke effecten van je
activiteiten goed en beter in beeld?
Hoe bepaal je de behoefte (welzijn-zorg-wonen) in je
dorp of wijk?
Wat is de beste juridische vorm om het burgerinitiatief in
onder te brengen: vereniging, een stichting, coöperatie
U.A.?
Wat zijn de voor- en nadelen van een ANBI-status en
bestaat er een tussenvorm?
Hoe kunnen we de burgerinitiatieven begeleiden naar
lokaal eigenaarschap en zeggenschap?
Doorontwikkeling vraagt om professionele ondersteuning
aangestuurd vanuit het burgerinitiatief. Welke vorm is
daarvoor het meest geschikt en hoe is dat te realiseren
(werkgeverschap, financiering e.d.)?
Het ontbreekt bij de gemeente aan een goede
toekomstvisie op het sociaal domein en aan vertrouwen
in burgerinitiatieven Hoe is dat te veranderen?
Opzetten van een project Zorg en Wonen is een proces
van lange adem. Hoe is dit te verkorten?
We willen graag bijdragen aan een dementievriendelijke
gemeente, maar worden niet serieus genomen door
professionals en overheid. Hoe dit te veranderen?

