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Adviesbrief m.b.t. burgerinitiatief ‘Het zorgcafé’

Geacht College,
Op 20 juni heeft de Participatieraad gesproken over de ingekomen brief met voorstel over het
burgerinitiatief ‘Het zorgcafé’. De Participatieraad is verheugd te merken dat inwoners/
mantelzorgers binnen de gemeente Dalfsen zich betrokken voelen bij hun gemeente en een
burgerinitiatief willen starten.
Het zorgcafé
In het burgerinitiatief ‘Het zorgcafé’ staat de zorgvrager/(mantel)zorger centraal. Verbinden,
participeren en signaleren spelen hierbij een grote rol.
De initiatiefnemers geven aan te merken dat de gemeente Dalfsen, instanties en organisaties
betrokken zijn bij de (mantel)zorg en er ook al veel initiatieven zijn genomen. Zo bestaat er o.a. een
Alzheimercafé, themabijeenkomsten mantelzorgers, 55+ activiteiten en informatieavonden. Wat
hierbij volgens de initiatiefnemers opvalt, is de geweldige energie, bereidheid en de tijd die hierin
gestoken word door alle betrokken instanties en werkgroepen. Toch ervaren zij ook dat deze
betrokkenen vaak los van elkaar werken. Daarom zijn zij dit geweldige vrijwilligers/burger initiatief
gestart. In dit initiatief staan ontmoeting, verbinding en ontspanning van de mantelzorgers en de
zorgvragers centraal. Zij geven daadwerkelijk invulling aan eigen kracht/regie van burgers en het
beroep dat gedaan kan worden op vrijwilligers die ondersteuning en ontmoeting willen organiseren.
Een mooi Wmo-initiatief waarbij de inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen centraal staat.
Daarnaast wil men ook samenwerken met welzijnsinstanties. Juist deze combinatie zorgt ervoor dat
de mantelzorgers en de zorgvragers gezien en gehoord worden, er aansluiting is op hun vragen en ze
zo nodig ook (vroegtijdig) geholpen worden.
Right to Challenge
In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 staat het Right to Challenge. De Participatieraad wil
de gemeente Dalfsen adviseren om de initiatiefnemers van ‘Het zorgcafé’ van dit recht gebruik te
laten maken door hen te faciliteren bij dit prachtige initiatief. Daarbij kan gedacht worden aan:
onderzoek naar de haalbaarheid/uitvoerbaarheid, ondersteuning bij de verdere uitwerking van het
plan van aanpak met begroting én het betrekken van relevante stakeholders (o.a. burgers) in de
gemeente Dalfsen. De Participatieraad Dalfsen adviseert de gemeente Dalfsen om net als in andere
gemeenten (bijvoorbeeld het burgerinitiatief “Austerlitz Zorgt” in de gemeente Zeist) dit recht van
burgers te honoreren.
In de bijlage vindt u een conceptplan zoals dit is opgesteld door de initiatiefnemers.
Met vriendelijke groet,
Xanter Wilhelm,
Voorzitter Participatieraad Dalfsen

