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Geacht college,
Hierbij zenden wij u het advies over het stuk Vitaal Altena.
Allereerst willen we benoemen dat wij het een gedegen stuk vinden waar goed over is nagedacht en
hopen dit ook terug te gaan zien in de praktijksituaties binnen Altena. Daarnaast hebben we een
aantal aandachtspunten die we graag benoemd hebben.
Wat belangrijk is, is dat er een goede samenwerking en communicatie komt tussen de verschillende
organisaties en de gemeente. Zodat mensen eerder in beeld zijn en al geholpen kunnen worden
voordat er hulp op indicatie nodig is.
Belangrijk is om in het verloop van het proces de burgers goed mee te nemen in het verhaal. Hoe er
gekeken wordt naar verschillende organisaties en waar er verbetering mogelijk is.
Het belang van de digitale sociale kaart is erg groot; er wordt al veel georganiseerd in de gemeente
maar niet gevonden door de burgers. Een zorg daarbij is: de mensen die digitaal niet zo vaardig zijn,
hoe wordt getracht die te bereiken? Het is dan ook essentieel dat dit wordt meegenomen in het
communicatieplan.
Ook juichen wij toe dat er een matchingplatforum is voor vrijwilligers: een belangrijke schakel tussen
zorg en de brede maatschappelijke voorzieningen.
Verder is het jongerenwerk een aandachtspunt. Gaat dit de gemeente doen of wordt dit extern
belegd en hoe gaat de werking hiervan bekeken worden?
Daarnaast zien we binnen scholen dat er een groot verschil is tussen verschillende jeugdconsulentes
over het wel of niet toekennen van hulp. Ouders lopen met problemen die worden uitgesteld omdat
de hulp nog niet beschikbaar is. Is hier een tussenoplossing mogelijk?
Mocht dit leiden tot vragen of opmerkingen dan willen wij hier graag over in gesprek.
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