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Voor al uw vragen over Jeugdhulp, Werk en Inkomen, Voorzieningen en ondersteuning!

         dersteuning nodig?     amen bekijken we waar u precies behoefte aan heeft.

Het AltenaKatern is een uitgave van 
gemeente Altena, in samenwerking met  
Het Kontakt

Elke maand te vinden in het midden van de krant
Los uitneembaar om op een later moment nog
eens terug te lezen
Met meer informatie over een bepaald thema
Dit keer een speciale editie!



Jeugdhulp - volgens de Jeugdwet

Heeft u ondersteuning nodig bij het opvoeden 
of het begeleiden van uw  kind of jongere? Dan 
kunnen onze jeugdconsulenten daarbij helpen. 
Hulp bieden bij opvoeden en opgroeien kan op 
allerlei manieren. Soms is een luisterend oor of 
een advies voldoende. Soms is het nodig om 
intensiever te begeleiden, bijvoorbeeld als er 
meerdere problemen tegelijk spelen. Ook kan 
er, als dat nodig is, specialistische zorg worden 
ingezet.

Paula Jorritsma

Wethouder Zorg en welzijn,     
Participatiewet, Wmo, 
Ouderenwerk, 
Jeugdwet, 
Jongerenwerk,  
Dierenwelzijn,  
Cultuur en erfgoed, 
Monumenten en archeologie

“Als gemeente willen we náást de mensen staan en aan iedereen
een luisterend oor bieden"
Wethouder Paula Jorritsma is blij met de nieuwe naam voor het sociaal domein: OnS Altena. “Het klinkt heel Brabants. Ik vind het mooi dat we op 
deze naam zijn uitgekomen.” Bovendien dekken de namen die het sociaal domein voorheen had – Loket Altena had als werkveld Werkendam en 
Woudrichem, en Aalburgloket was actief aan de oostkant van Altena – de lading niet meer, zegt ze. “Een loket is een punt waar je naartoe komt, maar 
we moeten juist dat gemeentehuis uit. Met de wijkteams in de kernen en de keukentafelgesprekken is er echt wel iets veranderd. De mensen moeten 
weten dat ze OnS Altena altijd kunnen bellen of mailen voor een vraag, of het nu om passend onderwijs voor kinderen of om hulpmiddelen voor oudere 
inwoners gaat.”

Als wethouder zit ze meestal niet zelf aan de keukentafel, maar Jorritsma blijft graag op de hoogte van wat zich binnen haar portefeuille afspeelt. Als 
het aan haar ligt laat Altena binnen het sociaal domein haar sociale gezicht zien, bijvoorbeeld als mensen die begeleiding nodig hebben en beschut 
werk doen graag meer willen werken. “Met 28 uur zitten deze mensen net boven een uitkering, met 36 uur hebben ze een extraatje te besteden. En dan 
is het nog niet veel, hè. Ik hoor van gemeenten in West-Brabant dat dit extra werk ze geld kost, maar ik vind juist dat we deze mensen mogelijkheden 
moeten bieden. Dus als ze meer uren willen maken, moet dat kunnen.”

Als het aan Jorritsma ligt, wordt de term ‘zelfredzaamheid’ in Altena veranderd in ‘samenredzaamheid’. “Inwoners van Altena hoeven zich geen zorgen 
te maken. Als gemeente willen we náást de mensen staan en aan iedereen een luisterend oor bieden. Inwoners moeten het gevoel hebben dat ze 
serieus genomen worden. Als de nood aan de man komt, vormt de gemeente Altena een vangnet.”

Werk en inkomen - volgens de 
Participatiewet

Bent of wordt u werkeloos, dan is het mogelijk 
om een uitkering aan te vragen. Wist u dat u een 
beroep kunt doen op schuldhulpverlening voor 
bepaalde schuldsituaties? Voor mensen waarvan 
het inkomen op bijstandsniveau of net daarboven 
uitkomt, bestaat er de bijzondere bijstand voor 
kosten die niet uit het gewone inkomen betaald 
kunnen worden.

Voorzieningen en ondersteuning -  
volgens de Wet maatschappelijke 
voorziening
Onze consulenten zijn er om u te helpen zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen 
en mee te doen in de samenleving. U kunt bij 
hen terecht voor aanvragen van voorzieningen 
en ondersteuning, zoals: vervoer (deeltaxi), 
hulp bij huishouding, persoonsgebonden 
budget, hulpmiddelen (bijvoorbeeld 
rolstoel, gehandicaptenparkeerkaart 
en gehandicaptenparkeerplaats), 
woningaanpassingen (bijvoorbeeld traplift) en 
ondersteuning in de vorm van dagbesteding en/
of individuele begeleiding.

On   AltenaS



"Wij stellen ons graag aan u voor!"
Binnen de gemeente Altena hebben we 4 wijkteams, die vanuit hun eigen 
wijklocatie werken. Dat gebeurt altijd op afspraak, door  OnS Altena te 
bellen of te mailen. Elke consulent heeft haar/ zijn eigen vakkennis en 
ondersteunt u vanuit het eigen vakgebied. Bij eenvoudige tot complexe 
hulpvragen. En ook wanneer de problemen langer duren. Als dat nodig is, 
schakelen we collega’s of andere specialisten in. We werken nauw samen 
met onder andere de lokale leerkrachten, huisartsen, maatschappelijk 
werkers, consultatiebureaus, zorginstellingen, sportclubs, kerken, 
vrijwilligers en dergelijke. 

Wijkteam
Werkendam

Wijkteam
Wijk en Aalburg

Wijkteam 
Woudrichem

Wijkteam 
Hank

vlnr: Tienke Sminia, Lucia Hoeke, Gijs van Riet, Karin Schuwer, Marijke van 
Dort, Tamara Kant, Marieke den Hollander 
Niet op de foto maar wel leden van het team: Cynthia Hoeke en Angelique 
de Rijk

Kernen: Wijk en Aalburg, Andel, Genderen, Veen, Eethen, Drongelen
Bezoekadres: Grote Kerkstraat 32, 4261 BE  Wijk en Aalburg

vlnr: Bea Nijhoff, Mieke Kersten, Margo van Gils, Philip Greve
Niet op de foto maar wel leden van het team: Mariëlle Savelkouls, Nathalie 
Vermeer, Renate van Dortmont, Jolanda van de Koppel, Joep van den 
Boogaard

Kernen: Hank, Dussen, Nieuwendijk, Almkerk, Uppel, Babyloniënbroek
Bezoekadres: De Campus, Pastoor Lipsplantsoen 10, 4273 XX  Hank

vlnr: (achtergrond) Christine Gremmer, Anita Hilbink, Luus Hendriks, Patrick 
van de Winkel, Olga, Esther van Leeuwen, Claire Schuller, Jacqueline 
Monshouwer
(voorgrond:) Suzanne Wille, Jacqueline Koch

Kernen: Woudrichem, Oudendijk, Giessen, Rijswijk, Uitwijk, Waardhuizen, 
Sleeuwijk, Meeuwen
Bezoekadres: De Werf, Raadhuisplein 1, 4285 ZG  Woudrichem

vlnr: Willemien Struijs, Debby Tonissen, Corine Gaikhorst, Hanny de Haas, Joëlle 
Slaa, Chantal Mathot, Marieke Schreuders (achter), Barbara Skubisz, Jean Donk 

Kern: Werkendam, inclusief buitengebied
Bezoekadres: Gedempte Haven 17, 4251 CA  Werkendam

“Wij zijn op afspraak via OnS Altena 
te bereiken”

www.gemeentealtena.nl



"Wat fijn dat ik naar OnS Altena 
kan bellen en meteen iemand 
spreek die deskundig is en mij 
verder kan helpen" 
De eerste vraagbaak van OnS Altena 
 
Els Kroese en Jasper Toet werken beiden in het 
team ‘3D ondersteuning’ van de gemeente Altena. 
Els als triagist, de eerste vraagbaak, en Jasper 
als gegevensanalist. Hun taken zijn divers maar 
dienen hetzelfde doel: het ondersteunen van de 
teams Jeugdhulp, Werk en Inkomen, Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning). Ook bieden zij 
ondersteuning aan de beleidsmedewerkers van het 
team Samenleving.

Inwoners die een vraag hebben voor OnS Altena en bellen naar 0183 51 
60 60, krijgen Els Kroese of één van haar collega’s aan de telefoon. “Wij 
zijn de eerste toegang tot OnS Altena. We gaan het eerste gesprek aan: 
wat is de hulpvraag, wat is de situatie? Dat kan overigens van alles zijn: 
van problemen bij de opvoeding, tot het aanvragen van een uitkering of 
huishoudelijke hulp. We doen ons uiterste best om de situatie beter te 
leren kennen. We willen weten waarmee degene die met een vraag belt, in 
het dagelijks leven in de knel komt. Als eenmaal duidelijk is waar de vraag 
thuishoort, geef ik de vraag door aan 1 van onze wijkteams. Een consulent 
van dat team gaat er verder mee aan de slag. Dan volgt er bijvoorbeeld een 
keukentafelgesprek.”

Els vertelt dat het prettig is dat zij als ‘toegangspoort’ van de gemeente, 
ook de samenhang van problemen kan inschatten. “Soms is er op meerdere 
gebieden ondersteuning nodig. Het is dan aan ons om helder te krijgen 
wat er als eerste aangepakt moet worden. Ons streven is dat één gezin 
één aanspreekpunt krijgt, ook als er op meerdere gebieden ondersteuning 
nodig is. Soms kan de gemeente niet helpen bij een hulpvraag.

Dan adviseren we waar mensen terecht kunnen. We zijn als het ware de 
eerste vraagbaak.”

Waar Els veel contact met inwoners heeft, heeft Jasper dat vrijwel 
niet. “Binnen de teams Jeugdhulp, Werk en Inkomen, Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning) is er behoefte aan data en analyses om 
beter te kunnen sturen, adviseren en ondersteunen.” 
Jasper geeft als analist kwartaal- en halfjaarcijfers door en zorgt ook voor 
prognoses. “Maar het is ook van belang om trends en ontwikkelingen in 
kaart te brengen. Daarnaast werken we aan het opzetten van een Monitor 
Sociaal Domein: wat speelt er in welk wijkteam, wat zijn de problemen 
en kenmerken van een bepaalde wijk? Analyses vergelijken we met cijfers 
van andere gemeenten en vullen we eventueel aan met landelijke data. 
Overigens probeer ik de cijfers in het licht te zien van de praktijk en de 
menselijke maat niet uit het oog te verliezen. Dat geeft verdieping voor het 
uiteindelijke doel: het verbeteren van beleid.”

Jasper Toet 
en

Els Kroese

Debby Tonissen
en

Philip Greve

Jeugdconsulenten Debby Tonissen en Philip Greve 
zijn er voor álle hulpvragen rondom kinderen van 
0 tot 18 jaar. 

Altena kent 4 wijkteams met ieder 4 jeugdconsulenten. Iedere kern 
heeft op die manier haar vaste aanspreekpunt, een bekend gezicht. 
We investeren veel in die zichtbaarheid, vertelt Debby Tonissen, en dat 
heeft succes: “Er is een wachtlijst en dat laat zien dat mensen ons weten 
te vinden.” Zij en ook collega Philip Greve houden zich in Altena bezig 
met álle hulpvragen rondom kinderen van 0 tot 18 jaar. In uitzonderlijke 
situaties wordt de leeftijd zelfs opgerekt tot 23 jaar. Wanneer de jeugdige 
ook na zijn of haar achttiende nog hulpverlening nodig heeft, komt er 
een ‘warme’ overdracht naar het team Wmo (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning).

Ouders kunnen de jeugdconsulenten met allerlei vragen bellen. Of 
het nu gaat over opvoedondersteuning, weerbaarheidstraining of een 
doorverwijzing naar een andere instantie, de consulenten bieden in ieder 
geval een luisterend oor. ‘Laagdrempelig’ is daarbij het sleutelwoord. 
"Stomme vragen bestaan niet”, zeggen Tonissen en Greve. “Ouders 
hebben niet voor niets een bepaald gevoel dat er iets is. Aan ons om dat 
gevoel serieus te nemen. Bij twijfel moeten ze altijd bellen.”

Het tweetal benadrukt dat ze altijd náást de ouders staan en niet de regie 
overnemen. “Ouders moeten altijd toestemming geven, voordat wij in 
actie komen. Ze zijn niets verplicht”, legt Greve uit. “Soms is dat lastig, 
omdat ouders al snel denken dat wij ze controleren of hun kinderen 
weghalen. Maar wij zijn geen Jeugdzorg. Alleen als de veiligheid van een 
kind in het geding is, moeten wij wel doorpakken. Of als bijvoorbeeld 
door een vechtscheiding de ontwikkeling van het kind stagneert. In dat 
soort situaties hebben wij ook een meldplicht en moeten wij de hulp 
vergroten.” 

Vergeleken met vroeger is er eigenlijk niets veranderd. Alleen komen 
ouders nu via een ander telefoonnummer, 0183 51 60 60, bij OnS Altena 
terecht en hebben zij hun vaste gezicht in de wijk. Bovendien kunnen 
ze rekenen op open communicatie, stelt Tonissen. “Wij zijn te allen tijde 
open en transparant,  hebben geen verborgen agenda. Het is immers het 
traject van de ouders. Wij zijn er alleen om hen écht te helpen.”“Stomme vragen zijn er niet”

Jeugdconsulenten staan náást de ouders
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 Jongerenwerk 10 - 24 jaar 

Volgens jongerenwerker Annabel van Wijk bereikt 
zij samen met collega jongerenwerker Zeynep Bal 
dat doel op verschillende manieren. Voorlichten, 
educatie, preventie en talentontwikkeling 
zijn daarbij enkele sleutelwoorden. Zeynep: 
“Jongerenwerkers zijn een toegankelijke 
vraagbaak voor jongeren wanneer zij vragen 
hebben over opleiding, werk, vrije tijdsbesteding of 
verslaving. Ook hebben ze waar nodig een rol in de 
begeleiding naar zorg, opleiding en werk.’’ 

“We zijn er voor jongeren tussen de 10 en 24 jaar. Vanaf 10 jaar begint 
de puberteit en vanaf 15 jaar moeten jongeren belangrijke keuzes 
maken. We willen de jeugd daarom zo jong al in beeld hebben en er 
een vertrouwensrelatie mee aangaan. Dat werkt positief en preventief. 
Wanneer de jeugd jonger is, leg je het contact makkelijker en kun 
je beter bijsturen als dat nodig is.” Daarbij is het voor Zeynep en 
Annabel belangrijk dat ze op de hoogte zijn van trends en hypes. “Je 
moet weten wat er speelt bij de jeugd, alleen dan kun je hen en hun 
ouders bewustmaken van eventuele gevaren.” Voorlichting is dus 
een belangrijk onderdeel van het werk van de jongerenwerkers. “Dat 
kan heel divers zijn. Aan jongeren over assertiviteit, weerbaarheid 
en groepsdruk. Aan ouders en ook aan jeugd over bijvoorbeeld social 
media en drank- en drugsgebruik. Daarin zoeken we de samenwerking 
met onder andere scholen, wijkteams, jeugdconsulenten, Bureau 
Halt en politie. We proberen daarnaast bij diverse activiteiten en 
evenementen zichtbaar te zijn, maar werken ook vraaggericht. Het is 
net waar de behoefte ligt. We organiseren bij voorkeur activiteiten voor 
en door jongeren, zoals zaalvoetbal of een tienersoos, met als doel: 
talentontwikkeling stimuleren, contact leggen en zien wat er speelt in 
groepen.” 
De jeugd kan ook individueel in gesprek gaan met de jongerenwerkers. 
“Voor een stukje coaching, beantwoorden van vragen, meedenken bij 
het maken van keuzes, samen op zoek gaan naar talenten.” Annabel 
laat een doosje zien: ‘Beroepenschatkist’. “Als een jongere geen idee 
heeft wat hij of zij later wil doen, kan dat bijvoorbeeld bij het kiezen 

van een profiel op school behoorlijk wat stress opleveren. Aan de hand 
van dit doosje met vragen kunnen we samen op zoek gaan naar waar het 
talent van de jongere ligt. Dat geeft rust.”

De jongerenwerkers staan vooral in contact met hun doelgroep, maar 
dat is niet het enige dat zij doen, legt Zeynep uit. “We zijn een soort 
sociale makelaar. Is er bijvoorbeeld ergens een overlastmelding, dan 
kijken wij ook hoe we daar op in kunnen haken. Daarom schuiven we aan 
bij de wijkteams en worden we betrokken bij diverse overleggen, zoals 
op het gebied van jeugd en veiligheid.” Voor Zeynep en Annabel is het 
belangrijk dat ze zichtbaar zijn. “Laagdrempeligheid is de kracht van het 
jongerenwerk.”

Zeynep Bal is bereikbaar via 06 44 82 37 18, z.bal@gemeentealtena.nl; 
Annabel van Wijk: 06 10 20 83 51, annabel.van.wijk@Trema.org.

"We werken aan een 
vertrouwensrelatie met jongeren"

Jongeren zo goed mogelijk begeleiden en hen helpen in hun ontwikkeling tot 
zelfstandige volwassenen



"De consulenten hebben mij echt 
enorm geholpen en nog. Ons 
vertrouwen hebben ze gewonnen. 
Dus, hebt u hulp nodig, aarzel 
niet en neem contact op met OnS 
Altena!" 
 
Een oplossing op maat 
 
Margo van Gils en Joëlle Slaa zijn twee consulenten 
van het vakteam van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Samen met hun collega’s 
bedienen zij de inwoners vanuit hun eigen wijkteam.

“Het is niet zo dat er op de wijklocaties sprake is van vrije inloop. Alles 
gaat volgens afspraak”, vertelt Joëlle. Na de melding via OnS Altena komt 
de vraag van de inwoner bij één van de consulenten in het team Wmo 
terecht. Wij gaan vervolgens bij de inwoner op huisbezoek en gaan in 
gesprek over de problemen die iemand in het dagelijks leven ervaart”, 
verwoordt Margo. “Je ziet de inwoner dan in zijn of haar eigen omgeving. 
Het geeft een completer beeld”, vult Joëlle aan. 

Voorzieningen en ondersteuning op maat via de Wmo zijn mogelijk 
op de volgende gebieden: vervoer, rolstoel, hulp bij huishouden, 
woonvoorzieningen en begeleiding. Een consulent bespreekt met de 
inwoner de beperkingen die hij of zij ervaart in het dagelijkse leven. 
De hoofdvraag is: “Wat heeft iemand nodig om mee te kunnen in de 
maatschappij? En kunnen we dit samen met de inwoner mogelijk maken? 
We doorlopen een aantal stappen om tot een oplossing op maat te 
komen”, stelt Margo. “Dat kan op verschillende manieren, waarbij we 
altijd als eerste uitgaan van eigen kracht. Wat kan iemand zelf?
Of is er iemand in het sociale netwerk die ondersteuning kan bieden?
Advisering, informatievoorziening en meedenken is dan onze taak”, 

aldus Joëlle. Beide consulenten onderstrepen dat er mogelijk algemene 
voorzieningen beschikbaar zijn, die de inwoners niet kennen maar die wel 
een oplossing kunnen bieden. 

Als er geen oplossing zit in eigen kracht, ondersteuning van het sociaal 
netwerk en geen enkele andere passende voorziening beschikbaar is, dan 
kijken we of er een passende oplossing gevonden kan worden binnen de 
Wmo. 

Margo van Gils en Joëlle Slaa doen hun werk met veel plezier, zeggen 
ze tot slot. “We hebben een mooi vak. We mogen heel veel mensen in 
verschillende situaties adviseren en ondersteunen. Wij kunnen helaas niet 
alles oplossen. Maar we kunnen wel meedenken hoe iemand zo lang 
mogelijk kan blijven meedoen in onze maatschappij.”

Joëlle Slaa 
en

Margo van Gils

Niemand gaat vrolijk fluitend naar de gemeente voor 
een bijstandsuitkering. Daarom doen Jacqueline 
Monshouwer en Lucia Hoeke er alles aan om 
iedereen die bij OnS Altena aanklopt, op weg te 
helpen naar een nieuwe baan.

De één is re-integratieconsulent, de ander is inkomens- en 
zorgconsulent en heeft bijvoorbeeld ook schuldhulpverlening onder haar 
hoede. Hoe dan ook, wie bij de gemeente Altena aanklopt krijgt zowel 
met Jacqueline Monshouwer als met Lucia Hoeke, of met hun collega’s 
te maken. Inwoners komen allereerst op gesprek bij inkomensconsulent 
Hoeke. Zij beoordeelt de aanvraag op basis van een geldig 
identiteitsbewijs en bankafschriften van de afgelopen drie maanden. Er 
wordt gekeken naar het vermogen in een gezin en ook naar het bedrag 
op de spaarrekening. “Als dat bedrag hoger ligt dan de vermogensgrens, 
komen mensen niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering”, legt 
Hoeke uit.

Als dat wél het geval is en groen licht gegeven wordt, begint bij 
Monshouwer het re-integratietraject. Dat kan gaan om inburgering, 
sociale activering of arbeidsactivering, oftewel de route naar een 
nieuwe baan of een zinvolle dagbesteding. “Als mensen zich nuttig 
kunnen maken door vrijwilligerswerk te doen, dan vind ik dat ook heel 
waardevol”, zegt Monshouwer. De consulenten helpen daarnaast met 
solliciteren, zoeken werkervaringsplekken of bieden een proefplaatsing 
aan. In de twee laatste gevallen kan met behoud van uitkering opnieuw 
kennis gemaakt worden met een baan. “Het is geen garantie op betaald 
werk, maar het helpt je wel. Mensen die echt niet kúnnen werken, 
bijvoorbeeld door psychische problemen of verslaving, ondersteunen wij 
ook.”
Hetzelfde geldt voor inwoners met schulden. “Vaak is dat een teken 
van achterliggende problemen”, weet Hoeke. Allereerst moeten die 
problemen op orde zijn, voordat aan een betalingsregeling gedacht kan 
worden. 

“Een stok achter de deur is bijvoorbeeld budgetbeheer of de 
kredietbank, die in het meest vergaande geval al je uitgaven beheert en 
iedere week leefgeld overmaakt”, legt Hoeke uit.
Het zwaarste middel is uiteindelijk beschermingsbewindvoering. 
Daarover beslist de rechtbank.

Met de overgang naar gemeente Altena blijft het doel van de 
re-integratie- en inkomensconsulenten hetzelfde. “We willen maatwerk 
leveren en náást de mensen staan. We willen iedereen het vertrouwen 
geven om op eigen benen te staan en het weer zelf te doen”, 
benadrukken Hoeke en Monshouwer. Bovendien zijn de poppetjes 
binnen Altena hetzelfde gebleven en zijn de consulenten dankzij de 
verschillende wijklocaties nooit ver weg. “Ook al zijn we één gemeente 
geworden, voor de inwoners is er altijd een wijklocatie in de buurt. 
Afstand is dus geen probleem.”

Lucia Hoeke
en

Jacqueline Monshouwer

Vertrouwen krijgen om het weer zelf te doen



www.gemeentealtena.nl

Henk 
Schouwenaars

Met Henk Schouwenaars als voorzitter van 
de Brede Adviesraad Sociaal Domein is een 
ervaringsdeskundige aangetrokken. De inwoner 
van Zevenbergen bekleedt al een aantal jaren een 
vergelijkbare functie in de gemeente Loon op Zand. 

Schouwenaars heeft veel affiniteit met de politiek (hij was zeventien 
jaar raadslid in de gemeente Moerdijk). Dat hij nu ook in de gemeente 
Altena aan de slag gaat, komt omdat hij ruimte kreeg in zijn agenda. 
“Andere klussen vielen weg en toen kwam ik dit tegen. Ik vind het een 
uitdaging om mijn kennis die ik in Loon op Zand heb opgedaan, ook 
hier toe te passen,” legt Schouwenaars uit.

Schouwenaars gaat de elf leden tellende adviesraad aansturen. Hij is 
de wenselijke man van buitenaf die partijen in hun waarde wil laten en 
bij elkaar wil brengen.
“Ik ken de leden nog niet goed. Het is een nieuwe frisse club. Mijn 
taak is die club bij elkaar te krijgen en er een brede adviesraad van 
te maken, waar vogels van diverse pluimage een plek vinden. Verder 
zie ik het als mijn taak te sturen op proces en het leggen van een 
koppeling  tussen de verschillende wetten. Er zitten leden bij die een 
achtergrond hebben op bepaalde vlakken. Dan loop je natuurlijk het 
risico dat ze hun eigen bekende terrein gaan benadrukken. Ik moet 
proberen die adviesraad zo breed mogelijk te houden en juist die 
verschillende beleidsvelden bij elkaar te brengen.”

Als eerste gaat Schouwenaars zich met de nieuwe adviesraad buigen 
over wat er aan bestaand beleid is. “Dat kan heel divers zijn, want we 
hebben hier te maken met een samenklontering van drie gemeenten 

dat nog tot wasdom moet komen.” Hij ziet het ook als een uitdaging dat 
een aantal vitale kernen hun leefbaarheid behouden. 

Verder ondersteunt Schouwenaars van harte de term 
‘Samenredzaamheid’ uit het bestuursakkoord. “Daar wil ik 
graag handen en voeten aan geven. Net in een tijd dat je de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning aan het uitvoeren bent, de Jeugdhulp 
een groot probleem met zich meebrengt en de participatiewet niet veel 
meer is dan het voortborduren op wat er in de bijstandswet gebeurde.” 
Waar wil Schouwenaars over vier jaar met zijn adviesraad staan? “Dan 
is het een club waar de gemeente Altena niet om heen kan. Een goede 
vriend van de wethouder, maar ook een kritische. Waar de wethouder 
van zegt: daar heb ik de afgelopen vier jaar wat aan gehad. Mijn beleid 
is daardoor beter en sterker. Onze raad moet de voelsprieten van de 
samenleving zijn. Een raad die een plek heeft gevonden in het nieuwe 
beleid.”  
Voor meer informatie: kijk op www.gemeentealtena.nl.

Via Kindpakket.nl is een vergoeding mogelijk voor 
uw kind

Ouders met een laag inkomen kunnen voor hun kinderen een 
vergoeding aanvragen voor sportieve, culturele of onderwijs-
gerelateerde activiteiten en/ of benodigdheden.

U kunt een tegemoetkoming krijgen voor 
bijzondere kosten

Als u heel weinig inkomen en vermogen heeft, dan kunt u extra geld 
krijgen voor bijzondere noodzakelijke kosten waarvoor u niet heeft 
kunnen sparen en nergens anders een vergoeding krijgt.
Voorbeelden van bijzondere kosten zijn: eigen bijdrage bij een pruik, 
steunzolen, thuiszorg of bewindvoering.
Let op: uw vermogen mag niet te hoog zijn en het is belangrijk om de 
tegemoetkoming aan te vragen voordat de kosten gemaakt zijn.

Activiteitenfonds

Heeft u heel weinig inkomen en vermogen, dan kan het Activiteitenfonds 
kosten vergoeden voor bijvoorbeeld sport, spel en ontspanning.
U krijgt een maximale vergoeding per volwassene en per kind.
Voor meer informatie: kijk op www.gemeentealtena.nl.

Volwassenen
Doet u een aanvraag voor uzelf of uw partner? Dan kunt u kosten 
vergoed krijgen voor bijvoorbeeld de contributie of een abonnement 
op verenigingen en clubs. Maar ook voor de entree van bijvoorbeeld 
attractieparken, zwembaden, theaters, bioscopen en festivals.

Kinderen
Doet u een aanvraag  voor uw kind? Dan kunt u kosten vergoed krijgen 
voor bijvoorbeeld de entree van attractieparken, zwembaden en 
bioscopen.

Wist u dit al?

Gemeente Altena is een Dementievriendelijke 
gemeente 

In een Dementievriendelijke gemeente is aandacht voor de situatie 
waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. 
Inwoners en lokale partijen werken samen aan allerlei initiatieven die 
de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare mensen vergroot. Zoals 
bijvoorbeeld bewustzijn creëren, kennis vergroten en ontmoetingen 
organiseren tussen mensen met en zonder dementie. Zo willen we 
uiteindelijk taboes doorbreken en bereiken dat mensen veilig thuis 
kunnen blijven wonen.

Gemeente Altena heeft een Brede Adviesraad Sociaal Domein
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CDA - Wendy van Ooijen

“Iedereen moet deel kunnen nemen aan de 
samenleving. Zorg voor elkaar wordt steeds 
belangrijker. Het CDA vindt zorg in de buurt en 
ondersteuning van mantelzorgers belangrijk. 
Bij veranderingen in de zorg moeten en mógen 
ouderen, jongeren, chronisch zieken en gehandicapten altijd kunnen 
blijven vertrouwen op zorg die ze nodig hebben. Keukentafelgesprekken 
zijn er om het beste voor de aanvrager te organiseren, niet het 
voordeligste voor de aanbieder. Jeugdzorg moet laagdrempelig zijn. Het 
is een kwetsbare groep, waar kostbare tijd niet verspild mag worden. 
Voor behoud van specialistische jeugdzorg is regionale samenwerking 
noodzakelijk.”

AltenaLokaal - Henri Boevé
 
“Wij werken aan een Altena waar mensen 
naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. 
Ons uitgangspunt: goede en betaalbare 
zorg moet beschikbaar zijn en blijven. 
Laagdrempelige toegang en vooral 

maatwerk. Niet bezuinigen, maar het budget besteden, geen onnodige 
reserves! Zorgaanbieders beoordelen wij op prestaties. Klanten moeten 
tevreden zijn. Goede zorg mag wat kosten, maar moet wel kwaliteit 
leveren. AltenaLokaal wil dat iedereen mee kan doen. Een eerlijk 
en rechtvaardig beleid, dat ook borg staat voor kinderen uit minder 
bedeelde gezinnen. Zij moeten kunnen meedoen aan sport en andere 
activiteiten. Ook willen wij hierin meer aandacht voor mensen met een 
beperking.  Zoveel mogelijk zelfredzaamheid voor iedereen vinden 
we belangrijk. Dit kan door mensen elkaar te laten ontmoeten en te 
ondersteunen. Samen maken we er werk van!”

SGP - Peter Noordergraaf
 
“Zorg dragen voor elkaar is een goede en 
Bijbelse opdracht. De SGP komt op voor 
de zwakkeren en ziet om naar inwoners in 
kwetsbare omstandigheden. Vooral binnen 
de jeugdzorg komt veel op Altena af. Goed 
om te horen dat er extra middelen vanuit het Rijk naar de gemeenten 
komen, dit is keihard nodig. De SGP wil zich niet laten leiden door 
kosten. Waar zorg en hulp nodig is moet deze ook geleverd worden. 
Door de toenemende vergrijzing neemt de vraag naar zorg en de druk 
op vrijwilligers en mantelzorgers toe. Belangrijk is dat we als gemeente 
voldoende ondersteuning bieden en optimale keuzevrijheid voor 
iedereen. Zo kunnen onze inwoners de hulp en zorg kiezen die bij hen 
past. De SGP staat voor een zorgzaam Altena!”

Progressief Altena - Rieka 
Verbeek

“Progressief Altena vindt dat iedereen mee 
moet kunnen doen en de zorg en aandacht 
krijgt waar hij of zij recht op heeft. Het sociaal 
domein is in de eerste plaats een vangnet 

voor mensen die niet (langer) in staat zijn om hun eigen boontjes te 
doppen. Daarnaast vinden wij de bestrijding van eenzaamheid en een 
dementievriendelijke samenleving belangrijk, waarbij de gemeente 
een ondersteunende rol vervult. Ook laaggeletterdheid en armoede 
mogen we niet accepteren. Wij zoeken daarbij samenwerking met 

allerlei partners binnen onze gemeente, zoals de bibliotheek en 
Stichting Leergeld. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar in een 
samenleving, waarin we naar elkaar om willen zien. Behalve waardering 
verdienen zij ook onze actieve hulp. Progressief Altena gelooft in 
samenredzaamheid.”

ChristenUnie - Hennie Schermers

“Namens de ChristenUnie lever ik graag een 
bijdrage aan een warm Sociaal Beleid. Het is een 
Bijbelse opdracht om een schild voor de zwakken 
te zijn, die opdracht neem ik serieus. Dit betekent 
een ruimhartig minimabeleid. Daar zijn afspraken en kaders bij nodig,  
maar ook een ambtelijke organisatie die naast de mensen staat en mee 
knokt. Een daadkrachtige schuldhulpverlening, zodat gezinnen zo kort 
mogelijk in de ellende zitten van een slechte financiële situatie. Een 
professioneel netwerk voor de uitvoering  van jeugdzorg, zodat gezinnen 
sterk en veerkrachtig kunnen zijn. Een  netwerk dat een verlengstuk van 
het onderwijs is. Samen sterk om verslaving en ontsporing te voorkomen. 
Hulp in de huishouding die past bij de situatie van mensen. De Wmo 
samen oppakken met inwoners, verenigingen, zorginstellingen en 
kerken. Zo geldt participatie en zelfredzaamheid voor iedereen. Bouwen 
aan een gemeente waarin iedereen mee kan doen! Of je nu wel of geen 
handicap hebt, je hoort erbij!”

VVD - Pim Bouman

“De VVD gelooft in een maatschappij, waarin 
iedereen naar vermogen meedoet. Wij vinden 
dat mensen in eerste instantie heel goed 
voor zichzelf kunnen zorgen. Soms lukt dat 
wat minder. In dat geval hebben mensen 

steun nodig. Steun om mee te blijven doen in de maatschappij. Steun 
van elkaar, maar soms ook steun van de overheid. De VVD is daarom 
voorstander van goede maatschappelijke voorzieningen. Alle steun 
moet volgens ons zijn gericht op meedoen. Voorzieningen creëren we 
daarom niet om mensen te ontzorgen, maar om deel te kunnen blijven 
uitmaken van de maatschappij. Dat betekent een actieve en betrokken 
vorm van jeugd- en ouderenzorg.  Een goed vangnet voor mensen die het 
financieel even wat minder hebben, hoort daar bij. Maar ook dat vangnet 
moet volgens ons worden ingezet om mensen een actieve rol in de 
maatschappij te bieden. Actieve bemiddeling naar werk dus.”

Burgerstem Altena - Pauline van 
den Tol

“Burgerstem Altena ziet het sociaal domein als 
een kanaal dat het voor mensen met gebreken 
mogelijk maakt zelfstandig mee te doen. Het 
Rijk stelt daarvoor financiën beschikbaar. Dit is 
niet gelabeld. Dat neemt niet de morele plicht 
weg dit ‘vrij besteedbare bedrag’ alleen voor het sociaal domein te 
gebruiken. Een optimale personeelsbezetting is noodzakelijk voor 
een zo goed mogelijke  dienstverlening aan kwetsbare burgers. Een 
hulpvraag veroorzaakt een afhankelijkheidsrelatie met de gemeente. 
Daarom dienen mensen vaak pas een hulpvraag in na aandringen 
van arts, familie of vrienden. De begeleiding daarna is van cruciaal 
belang om te beoordelen welke ondersteuning nodig is om bij te 
dragen aan zelfredzaamheid. BSA maakt zich zorgen over ouderen 
die 50 jaar en langer samen zijn en vanwege opname in de (verpleeg)
zorg van elkaar worden gescheiden. Zij moeten samen kunnen blijven.  
Maatwerkvoorziening? Het blijft mensenwerk, vooral menselijk werk!”

Elke fractie in de gemeenteraad heeft één of meerdere woordvoerders per thema. Hieronder de woord-
voerders sociaal somein aan het woord.


