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Onderwerp: Implementatieplan RAS project BAR gemeenten "Signaleringsketen kwetsbare 

groepen" 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Ter kennisname sturen wij u het implementatieplan Signaleringsketen kwetsbare groepen. 
In het kader van één van de Regionale Agenda Samenleving (RAS)-subsidies hebben de BAR-
gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk onderzoek gedaan naar de vereenzaming 
van ouderen en het opzetten van een signaleringsketen c.q. signaleringsnetwerk rondom dit 
thema. 
 
Met het oog op de wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is verzocht 
om bij het opstellen van dit implementatieplan niet alleen aandacht te besteden aan de signalering 
van eenzaamheid maar de scope van het signaleringsnetwerk te verbreden tot de kwetsbare 
groepen die al dan niet als gevolg van de recente veranderingen in de AWBZ mogelijk in de 
problemen raken. Onder kwetsbaar verstaat men dan die groepen die alleen met hulp kunnen 
“meedoen”. Het gaat dan om (vereenzaamde) senioren, senioren met een welzijns- zorg- of 
hulpbehoefte, dementerenden, mantelzorgers, mensen met psychische problemen en mensen met 
voorheen de indicatie ondersteunende begeleiding. Vooralsnog is men in het implementatieplan 
vooral uitgegaan van het eenzaamheids- c.q. isolementsvraagstuk. Onlangs heeft de Stichting 
Welzijn Ouderen Ridderkerk hierover een conferentie georganiseerd. 
 
In BAR-verband is bij zowel de gemeenten als bij de lokale en regionale instellingen een groeiend 
besef van de wenselijkheid, zo niet de noodzaak, om meer samen te werken en verdere inzet te 
realiseren van groepen mensen voor wie “meedoen” niet vanzelfsprekend is. De uitdaging bestaat 
er in kwetsbare mensen zo vroeg mogelijk op te sporen zodat zo snel mogelijk een adequaat 
traject naar zorg of steun kan worden geboden. Uitgangspunt daarbij is dat behouden blijft wat een 
positieve bijdrage levert dan wel zijn waarde heeft bewezen. 
 
Ridderkerk heeft verschillende zorgstructuren waar signalen kunnen worden gemeld. Wij zien 
daarom (vooralsnog) geen aanleiding een extra signaleringsketen te starten. Wel is ook aan de 
nieuwe contractanten van de huishoudelijke hulp de signaleringsverplichting opgelegd.  
 
Zoals afgesproken organiseren we in januari 2010 een nieuwe WMO conferentie dat de basis 
vormt voor het WMO Actieplan en de beoordeling van de tussenbalans van de WMO Nota. We 
stellen voor dit onderwerp daarbij te betrekken en dan te bezien of en welke acties nodig zijn. 
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


