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Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 1 december 2022 bij Yulius te Papendrecht vanaf 20.00 uur tot 21.35 uur.

Aanwezig:

Mevrouw A. Bokma, voorzitter;

Mevrouw M. Meijer, griffiemedewerker.

De heer R. Bubberman, teamleider Yulius;

De heer P. Broeders, coördinerend woonbegeleider.

De dames Van Hofwegen, Van Gent en Verdoorn en de heren Bruijniks, Van der Giessen, Leenhouts en Snaathorst, PMV-leden.

Jeanine van Prehn, notulist.

1. Opening en mededelingen.

De VOORZITTER opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en dankt de  heren van Yulius voor de gastvrijheid. 

2. Vaststelling van de agenda.

Er wordt voorgesteld te starten met het agendapunt van Yulius.

De agenda wordt aldus aangepast en vastgesteld.

3. Bezoek Yulius.  

De heren BROEDERS en BUBBERMAN verzorgen een presentatie, waarin de volgende zaken aan de orde komen.  

● De opening in november 2011 in de Oostpolder.

● De woonvorm met 51 continue bezette bedden, met allemaal cliënten met de diagnose in het autisme spectrum;

● Tot nu toe zijn er 64 cliënten uitgestroomd, waarvan er 2 zijn teruggekomen en er 1 inmiddels is getrouwd. 

● 2015 ging de wet maatschappelijk ondersteuning over naar de gemeenten.

● 2015 de start van inloop de Spil (met 1 medewerker + vrijwilligers). Gericht op mensen uit de omgeving (vnl. zonder autisme, met 

andere psychische belastingen), 2 dagen per week open. De Spil heeft gemiddeld 50-60 bezoekers per dag. 

● 2017: uitbreiding naar dagbesteding VW Oostpolder, een dagelijks dagbestedingsproject van o.a. koken voor en door ca. 35 cliënten, 

huismeester taken/tuinonderhoud, schoonmaakwerkzaamheden, etc.  

● De dagbesteding: 4 medewerkers, 26 dagdelen in totaal, ook vanuit andere locaties en ambulante begeleiding.

● De woongroep telt 35 medewerkers (MBO en HBO niveau).

● 2018: de officiële start van het ambulant team autisme met 8 medewerkers en 90 cliënten in zorg. 

● Vanaf 2021: Wmo -en Wlz-indicaties.

● Uitdagingen voor 2023: 
o

De doelgroep verzwaart, de complexiteit neemt toe. 
o

Voldoende aanbod gericht op autisme gewenst, wachtlijsten zijn steeds langer.
o

Verloop en wachtlijsten Wmo en Wlz.
o

Dagbesteding vervoer (bezetting/personeelstekort Stroomlijn en SDD). Alleen 8 uur dagbesteding mogelijk, omdat er niet voldoende 

vervoer is, dat cliënten vaak niet kunnen volhouden. 
o

Wisselende personeelsbezetting (problematisch voor mensen met autisme).
o

Maatschappelijke ontwikkelingen (corona, Rusland/Oekraïne).

Op de vraag van de heer SNAATHORST of het ambulante team de lichtere taken overneemt geeft de heer BUBBERMAN aan dat hier ook sprake 

is van mensen met complexe problemen die wachten op een opname in een woonvorm, waarbij geprobeerd wordt hen zo lang mogelijk thuis te 

houden. Vaak verergert echter de psychische stoornis en komt opname te laat. Hij merkt op dat de wet dwang en drang terecht is aangescherpt, 

waardoor men cliënten niet kan dwingen tot opname en inname van medicatie, maar dat dit soms wel grote problemen met opname veroorzaakt.
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Op de vraag van de heer LEENHOUTS wat de teamleiders hier zelf van vinden geeft de heer BUBBERMAN aan dat cliënten moeten voldoen 

aan een aantal criteria om gedwongen opgenomen te worden en gedwongen medicatie te geven. Soms is dit wel nodig wanneer ze bv. 

psychotisch zijn en moeten beseffen dat ze hulp nodig hebben. Soms zijn er ook problemen (met de politie) wanneer cliënten, die er vrijwillig zijn 

en niet gedwongen opgenomen kunnen worden, de wijk in gaan en problemen veroorzaken. Een tussenoplossing is vrijwillige opname wanneer 

hier plaats voor is. Omdat de hulpverlening er niet voor kan zorgen dat de cliënten binnen blijven zorgt dit voor veel frustratie. 

Op de vraag van de heer VAN DER GIESSEN naar het verschil tussen een Wmo en Wlz-indicatie geeft de heer BUBBERMAN aan dat Wmo 

zorg tot 2,5/3 geldt en hoopt op uitstroom, terwijl een indicatie voor Wlz levenslang is. De cliënten in deze woonvorm hebben allemaal een 

diagnose in het autisme spectrum, waarvan er zeker een aantal is dat zelfstandig kan gaan wonen, terwijl anderen heel beperkt zijn in de sociale 

omgang of andere zaken dat zij de veiligheid van een 24-uurs voorziening nodig hebben. 

Op de vraag van de heer BRUINICKS wanneer de zorg stopt geeft de heer BUBBERMAN aan dat hij van sommige cliënten die in 2011 gekomen 

zijn, niet verwacht dat zij ooit zelfstandig gaan wonen. De aanwezige cliënten zitten gemiddeld gezien in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 35 

jaar (en 1 client van 52 jaar), waarvan er elk jaar ongeveer 6 uitstromen. 

In antwoord op de vraag van mevrouw VERDOORN of een speciaal 50+huis op de planning staat geeft de heer BUBBERMAN aan dat Yulius 

verschillende doelgroepgerichte woonvormen heeft, maar nog niet voor ouderen in het autisme spectrum. Zij zouden eventueel door kunnen 

stromen naar de BW in de Wilhelminastraat of de Landgraafstraat in Sliedrecht, waar mensen wat meer op zichzelf wonen en begeleiding krijgen.

De heer BROEDERS merkt op dat ook ouderen hier prima kunnen wonen, omdat er niets gezamenlijks verplicht is en alles wat wordt aangeboden 

op inschrijving gebeurt. Als men dat wenst kunnen cliënten ook een teruggetrokken leven in hun eigen appartement leiden. 

Op de vraag van de heer VAN DER GIESSEN naar de activiteiten in De Spil geeft de heer BUBBERMAN aan dat er mensen van allerlei 

leeftijdsgroepen komen, maar dat de huidige activiteiten meer gericht zijn op jongere mensen omdat de doelgroep verjongt. Wel wordt er voor 

gezorgd dat alle doelgroepen van aanbod wordt voorzien. Hierbij is het belangrijk de groepsdynamiek goed in de gaten te houden, omdat 

bezoekers zich soms onveilig voelen door bv. mensen die psychisch ziek zijn en hun medicatie niet nemen. 

Op de vraag van de heer SNAATHORST naar de inloop geeft de heer BUBBERMAN aan dat er op dit moment genoeg naamsbekendheid is en 

dat sommige activiteiten i.v.m. drukte opgesplitst moeten worden. Op de vraag van de heer SNAATHORST naar de groeiende behoefte en 

faciliteiten in een ander deel van Papendrecht merkt de heer BUBBERMAN op dat meerdere dagen in de Spil waarschijnlijk goed bezocht zouden 

zijn, maar dat dit op een andere locatie (bv. de Gerbrandystraat) ook het geval zou zijn.  

De heer VAN DER GIESSEN noemt de andere mogelijkheden van aanbod zoals bv. de bibliotheek, Bij Boshardt, etc. De heer BUBBERMAN 

bevestigt dat sommige mensen alle locaties af gaan en mensen een iets zoeken waar ze zich comfortabel voelen. 

Op de vraag van de heer SNAATHORST naar de Yulius-organisatie geeft de heer  BUBBERMAN aan dat op de 61 locaties van Rotterdam tot 

aan Asperen in totaal 2.000 mensen werken. Hiervan zijn er een zevental locaties beschermd wonen voor volwassenen, een kliniek voor kinderen 

en jeugd in Barendrecht, verschillende behandelteams, speciaal onderwijs, etc. 

De heer BROEDER vertelt aansluitend wat er dagelijks op de beschermde woonvorm (BW) gebeurt:

● Er is 24 uur begeleiding, ‘s nachts 1 wakkere nachtdienst en 1 slaapdienst.

● ‘s morgen worden sommige mensen gewekt voor werk of school, anderen worden tegen de middags pas wakker, waarvan sommigen 

naar de dagbesteding gaan. 

● Er wordt zorg geboden op afspraak met afsprakenlijsten. 

● Cliënten hebben plannen met doelen.

● Er wordt gewerkt vanuit HOZ (herstel ondersteunende zorg), vanuit de mogelijkheden die mensen in zich hebben. 

● Met de cliënten met een Wmo-indicatie vindt eens in zoveel tijd een keukentafelgesprek met de gemeente plaats. Dit is heel spannend 

voor autistische mensen omdat ze dan horen hoe lang ze nog mogelijk blijven. Bij een Wlz-indicatie is deze druk eraf. 

● Er wordt individueel gewerkt, maar er worden naar behoefte gezamenlijke dingen georganiseerd. 

● Overdag zijn er vaste (vrijblijvende) momenten om gezamenlijk koffie te drinken.  
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Op de vraag van de VOORZITTER of een langere Wmo-indicatie rust zou geven geeft de heer BROEDERS aan dat het rust kan geven, maar dat

het altijd een spannend moment blijft. Terwijl er  in het begin werd gezegd dat cliënten altijd zouden mogen blijven wonen, was dit helaas al snel 

niet meer het geval. 

De heer BUBBERMAN merkt op dat cliënten hier niet ‘wonen’, maar in zorg zijn en dat zij het recht hebben, wanneer dit nodig is, in de 

appartementen te komen, hetgeen voor conflicten kan zorgen. Dit geldt ook voor het geld dat cliënten ontvangen om voeding/boodschappen te 

kopen. Wanneer zij dit aan andere dingen opmaken nemen de woonbegeleiders het geld in en kopen er boodschappen voor de cliënten voor. 

Op de vraag van mevrouw VERDOORN of de toegang tot de kamer niet beschreven staat geeft de heer BUBBERMAN aan dat dit wel het geval 

is, maar dat cliënten vaak over privacy spreken en moeite hebben met de onvoorspelbaarheid (bv. als ze met spel bezig zijn en gestoord worden). 

Cliënten kunnen vaak grensoverschrijdend zijn in taalgebruik, maar gelukkig bijna nooit fysiek. 

De heer VAN DER GIESSEN (die zelf in de straat woont en een positieve ervaring heeft) vraagt hoe Yulius het contact met de buurt zelf vindt, 

waarop de heer BUBBERMAN aangeeft dat sommige buren het lastig vinden dat er soms voor hun deur wordt geparkeerd en dat bewoners wel 

eens geïnformeerd worden als er politie voor de deur staat. Verder zijn er nooit problemen met de wijk. De heer BROEDERS vindt dat er in het 

begin meer werd geïnvesteerd in samenwerking (bv. buurt BBQ, etc.) met de wijk. 

Op de vraag van de heer VAN DER GIESSEN naar het brandalarm dat vaak afgaat zegt de heer BUBBERMAN dat er sprake is van een fout in 

het systeem van de rookmelders bij de badkamers en mogelijk het ventilatiesysteem en de vloerverwarming/stadsverwarming. Omdat cliënten vaak

last hebben van de prikkels van de afzuiging willen ze deze vaak niet aanzetten. Verder is er sprake van een directe lijn met de brandweer, zodat 

ze weten of ze wel of niet moeten komen. Gelukkig is er sprake van een modern veilig pand. 

Op de vraag van de heer SNAATHORST of cliënten naar werk worden geholpen geeft de heer BUBBERMAN aan dat er jobcoaches zijn die 

cliënten begeleiden, maar dat cliënten soms cliënten zelf of met familie of begeleiding werk zoeken. Als het  nodig is kunnen de begeleiders ook 

gesprekken leiden met werkgevers of school.

Soms heeft hij wel het idee dat er teveel van cliënten gevraagd wordt (persoonlijke verzorging, huishouden, werk of dagbesteding), terwijl 

sommige 18 jarige studenten hun leven vaak ook niet op orde hebben. 

Op de vraag van de heer VAN DER GIESSEN naar de inrichting van de appartementen geeft de heer BUBBERMAN aan dat de woonkamer van

het mooie en ruime 2 kamer appartement leeg wordt opgeleverd, dat er een open keuken met koelkast en kookplaat is en cliënten vaak hun eigen 

uitzet en meubilair meenemen. In de slaapkamer staat een bed en kast die ze mogen gebruiken, dit hoeft echter niet. Ze kunnen hun woning, als 

ze hier de financiële middelen voor hebben, naar eigen smaak inrichtingen. Veel cliënten nemen hun eigen wasmachine en droger mee, voor de 

anderen is er een wasgelegenheid in het huis. Omdat het een mooi nieuw pand is en de locaties in Dordrecht en Ambacht veel ouder zijn willen 

cliënten daar vaak niet naar toe en blijven liever langer op de wachtlijst staan totdat ze in Papendrecht terecht kunnen. 

In antwoord op de vraag van mevrouw VERDOORN naar de ideale situatie geeft de heer BUBBERMAN dat een woonvorm combinatie met een 

kliniek voor complexe cliënten op een andere plek, voor deze locatie voor meer rust zou zorgen. Verder zou het ideaal zijn wanneer al het 

personeel hier echt wil werken en goede kennis van autisme heeft. Er is sprake van een hele heftige, maar interessante doelgroep (suïcidale 

cliënten, verbaal agressief, krijgt weinig positiviteit terug krijgt) waar je tegen moet kunnen en geduldig mee moet zijn en je er bewust van moet zijn 

dat zij een ander gevoelsleven hebben dan wij. 

De VOORZITTER spreekt namens het PMV haar waardering uit, dankt de heren voor hun inbreng en reikt hen een presentje uit.  

4. Vaststelling van het verslag van 8 september 2022. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken en mededelingen.

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

6. Maatschappelijke betrokkenheid/signalen uit de samenleving.
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Er zijn geen signalen.

7. Inventarisatie afgelegde bezoeken.

Mevrouw Van Es en de heer Van der Giessen zijn op bezoek geweest bij de Vluchtelingenhulp/Oekraïneopvang in de Palm/Bethlehemkerk, 

waar ongeveer 50 mensen, vooral dankbare vrouwen en kinderen worden opgevangen in slaapzalen van 20 personen. Sommige van hen willen 

graag naar Strijen omdat daar meer privacy is. Het merendeel van de dames werkt. Vanuit de buurt zijn er geen klachten, wel is er sprake van 

hangjeugd die op de parkeerplaats van de kerk en intimiderend kan zijn voor de jonge meisjes. In het begin werden mensen geronseld voor louche 

werk in Den Haag of Rotterdam. Mensen worden gewaarschuwd om hier voorzichtig mee te zijn. 

Er is geen verslag gemaakt van het bezoek. Er wordt besloten geen verslagen te maken, de mondelinge terugkoppeling komt in het verslag terug. 

De dames Van Es en Hofwegen hebben een bezoek gebracht aan het Odensehuis, waar ze Herman Nieuwstraten hebben gesproken. In het 

Odensehuis, dat helemaal draait op vrijwilligers die hun ziel en zaligheid inzetten, is sprake van een drukke inloop, waar zelf een lunch wordt 

geserveerd. Er is sprake van een warme ontspannen sfeer, waar de partners ook meer dan welkom zijn. Het Odensehuis ontvangt (huur)subsidie 

vanuit de gemeente (die eerst incidenteel was, maar nu structureel wordt). 

8. Inventarisatie nieuw af te leggen bezoeken.

Mevrouw Stigter regelt dat ‘t Winkeltje aan de Korenbloemstraat in een aantal groepjes bezocht kan worden. 

Mevrouw Verdoorn en de heer Snaathorst bezoeken de Spil. 

Mevrouw Van Gent en de heer Bruijniks bezoeken de Volksuniversiteit

De heren Van der Giessen en Leenhouts bezoeken de boot voor de asielopvang.

Mevrouw Bokma en de heer Bruijniks bezoeken de Natuur en Vogelwacht. 

De volgende vergadering is waarschijnlijk bij Opnieuw en Co. De tweede mogelijkheid is Excelsior. 

Eventuele andere vergaderlocaties:

Excelsior, Bij Bosshardt, de Heerlijckheid van Papendrecht, Papendrecht Verrast,  Gemiva Albert Schweitzer.

9. Rondvraag.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

10. Sluiting. 

De VOORZITTER sluit de avond om 21.35 uur en dankt eenieder voor hun inbreng. De vergadering is op 23 februari en vindt waarschijnlijk plaats 

bij Opnieuw en Co. 
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	De heer BUBBERMAN merkt op dat cliënten hier niet ‘wonen’, maar in zorg zijn en dat zij het recht hebben, wanneer dit nodig is, in de appartementen te komen, hetgeen voor conflicten kan zorgen. Dit geldt ook voor het geld dat cliënten ontvangen om voeding/boodschappen te kopen. Wanneer zij dit aan andere dingen opmaken nemen de woonbegeleiders het geld in en kopen er boodschappen voor de cliënten voor.
	Op de vraag van mevrouw VERDOORN of de toegang tot de kamer niet beschreven staat geeft de heer BUBBERMAN aan dat dit wel het geval is, maar dat cliënten vaak over privacy spreken en moeite hebben met de onvoorspelbaarheid (bv. als ze met spel bezig zijn en gestoord worden). Cliënten kunnen vaak grensoverschrijdend zijn in taalgebruik, maar gelukkig bijna nooit fysiek.
	De heer VAN DER GIESSEN (die zelf in de straat woont en een positieve ervaring heeft) vraagt hoe Yulius het contact met de buurt zelf vindt, waarop de heer BUBBERMAN aangeeft dat sommige buren het lastig vinden dat er soms voor hun deur wordt geparkeerd en dat bewoners wel eens geïnformeerd worden als er politie voor de deur staat. Verder zijn er nooit problemen met de wijk. De heer BROEDERS vindt dat er in het begin meer werd geïnvesteerd in samenwerking (bv. buurt BBQ, etc.) met de wijk.
	Op de vraag van de heer VAN DER GIESSEN naar het brandalarm dat vaak afgaat zegt de heer BUBBERMAN dat er sprake is van een fout in het systeem van de rookmelders bij de badkamers en mogelijk het ventilatiesysteem en de vloerverwarming/stadsverwarming. Omdat cliënten vaak last hebben van de prikkels van de afzuiging willen ze deze vaak niet aanzetten. Verder is er sprake van een directe lijn met de brandweer, zodat ze weten of ze wel of niet moeten komen. Gelukkig is er sprake van een modern veilig pand.
	Op de vraag van de heer SNAATHORST of cliënten naar werk worden geholpen geeft de heer BUBBERMAN aan dat er jobcoaches zijn die cliënten begeleiden, maar dat cliënten soms cliënten zelf of met familie of begeleiding werk zoeken. Als het nodig is kunnen de begeleiders ook gesprekken leiden met werkgevers of school.
	Soms heeft hij wel het idee dat er teveel van cliënten gevraagd wordt (persoonlijke verzorging, huishouden, werk of dagbesteding), terwijl sommige 18 jarige studenten hun leven vaak ook niet op orde hebben.
	Op de vraag van de heer VAN DER GIESSEN naar de inrichting van de appartementen geeft de heer BUBBERMAN aan dat de woonkamer van het mooie en ruime 2 kamer appartement leeg wordt opgeleverd, dat er een open keuken met koelkast en kookplaat is en cliënten vaak hun eigen uitzet en meubilair meenemen. In de slaapkamer staat een bed en kast die ze mogen gebruiken, dit hoeft echter niet. Ze kunnen hun woning, als ze hier de financiële middelen voor hebben, naar eigen smaak inrichtingen. Veel cliënten nemen hun eigen wasmachine en droger mee, voor de anderen is er een wasgelegenheid in het huis. Omdat het een mooi nieuw pand is en de locaties in Dordrecht en Ambacht veel ouder zijn willen cliënten daar vaak niet naar toe en blijven liever langer op de wachtlijst staan totdat ze in Papendrecht terecht kunnen.
	In antwoord op de vraag van mevrouw VERDOORN naar de ideale situatie geeft de heer BUBBERMAN dat een woonvorm combinatie met een kliniek voor complexe cliënten op een andere plek, voor deze locatie voor meer rust zou zorgen. Verder zou het ideaal zijn wanneer al het personeel hier echt wil werken en goede kennis van autisme heeft. Er is sprake van een hele heftige, maar interessante doelgroep (suïcidale cliënten, verbaal agressief, krijgt weinig positiviteit terug krijgt) waar je tegen moet kunnen en geduldig mee moet zijn en je er bewust van moet zijn dat zij een ander gevoelsleven hebben dan wij.
	De VOORZITTER spreekt namens het PMV haar waardering uit, dankt de heren voor hun inbreng en reikt hen een presentje uit.
	4. Vaststelling van het verslag van 8 september 2022.
	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
	5. Ingekomen stukken en mededelingen.
	Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
	6. Maatschappelijke betrokkenheid/signalen uit de samenleving.
	Er zijn geen signalen.
	7. Inventarisatie afgelegde bezoeken.
	Mevrouw Van Es en de heer Van der Giessen zijn op bezoek geweest bij de Vluchtelingenhulp/Oekraïneopvang in de Palm/Bethlehemkerk, waar ongeveer 50 mensen, vooral dankbare vrouwen en kinderen worden opgevangen in slaapzalen van 20 personen. Sommige van hen willen graag naar Strijen omdat daar meer privacy is. Het merendeel van de dames werkt. Vanuit de buurt zijn er geen klachten, wel is er sprake van hangjeugd die op de parkeerplaats van de kerk en intimiderend kan zijn voor de jonge meisjes. In het begin werden mensen geronseld voor louche werk in Den Haag of Rotterdam. Mensen worden gewaarschuwd om hier voorzichtig mee te zijn.
	Er is geen verslag gemaakt van het bezoek. Er wordt besloten geen verslagen te maken, de mondelinge terugkoppeling komt in het verslag terug.
	De dames Van Es en Hofwegen hebben een bezoek gebracht aan het Odensehuis, waar ze Herman Nieuwstraten hebben gesproken. In het Odensehuis, dat helemaal draait op vrijwilligers die hun ziel en zaligheid inzetten, is sprake van een drukke inloop, waar zelf een lunch wordt geserveerd. Er is sprake van een warme ontspannen sfeer, waar de partners ook meer dan welkom zijn. Het Odensehuis ontvangt (huur)subsidie vanuit de gemeente (die eerst incidenteel was, maar nu structureel wordt).
	8. Inventarisatie nieuw af te leggen bezoeken.
	Mevrouw Stigter regelt dat ‘t Winkeltje aan de Korenbloemstraat in een aantal groepjes bezocht kan worden.
	Mevrouw Verdoorn en de heer Snaathorst bezoeken de Spil.
	Mevrouw Van Gent en de heer Bruijniks bezoeken de Volksuniversiteit
	De heren Van der Giessen en Leenhouts bezoeken de boot voor de asielopvang.
	Mevrouw Bokma en de heer Bruijniks bezoeken de Natuur en Vogelwacht.
	De volgende vergadering is waarschijnlijk bij Opnieuw en Co. De tweede mogelijkheid is Excelsior.
	Eventuele andere vergaderlocaties:
	Excelsior, Bij Bosshardt, de Heerlijckheid van Papendrecht, Papendrecht Verrast, Gemiva Albert Schweitzer.
	9. Rondvraag.
	Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
	10. Sluiting.
	De VOORZITTER sluit de avond om 21.35 uur en dankt eenieder voor hun inbreng. De vergadering is op 23 februari en vindt waarschijnlijk plaats bij Opnieuw en Co.

