
Rapportage werkgroep 2 : ALGEMENE VOORZIENINGEN - SAMENVATTING 

Bijeenkomst d.d. 8 april 2015  

 

1. Te weinig kennis van bestaande ervaringen, of ervaringen tot nog toe geven te weinig 

grondslag voor conclusies voor toekomst; 

Daarom vooral naar de toekomst gekeken! 

 

2. Het begrip ‘ALGEMENE VOORZIENINGEN’ is heel erg breed. 

Van bijv. WMO-loket, tot gemeenschapshuis tot bijv. openbaar vervoer. 

Zelfs mogelijk overlappingen met SPECIFIEKE VOORZIENINGEN, bijv. op gebied van vervoer! 

 

3. In het totale potentiele voorzieningenpakket, zijn ALGEMENE VOORZIENINGEN wel belangrijk: 

die staan op de DERDE TREDE VAN DE VERANTWOORDELIJKHEIDSLADDER ! 

 

4. Bij het terugvallen op ALGEMENE VOORZIENINGEN zal steeds goed in de gaten gehouden 

moeten worden voor welke SPECIFIEKE FUNCTIES dat dan is, en of die dan in of via de 

bedoelde algemene voorzieningen beschikbaar zijn en geboden kunnen worden!  

Bijv. gemeenschapshuis als sociale ontmoetingsplaats. 

 

5. Vooral is van belang of daar dan ook de benodigde ondersteunende voorzieningen en/of hulp 

beschikbaar is ? 

Bijv. toegankelijkheid, begeleiding, persoonlijke hulp ? 

 

6. In de KEUKENTAFELGESPREKKEN ( een of meerdere) zou dat steeds goed afgetrapt moeten 

worden. 

 

7. Gemeenten zouden in hun beleid voldoende en zo nodig meer aandacht moeten besteden aan 

bevordering van de faciliteiten in en voor algemene voorzieningen: 

bijv. verbetering toegankelijkheid, bereikbaarheid en gebruiksmogelijkheden van sanitaire 

voorzieningen,  persoonlijke hulp en ondersteuning etc.; 

 

8. Benut zoveel mogelijk bestaande voorzieningen, ook in private eigendom en/of exploitatie en 

bevorder in stand houding en faciliteer indien nodig; 

 

9. Stel prioriteiten: bepaal speerpunten voor de hoofdzaken en verzand niet in de brede massa  

  



Werkgroep 2 Algemene voorzieningen 

Woensdag 8 april 2015 

 

De belangrijkste conclusies van werkgroep 2 t.a.v. de algemene voorzieningen zijn: 

- Onduidelijk is wat precies met algemene voorziening wordt bedoeld. Dit begrip komt op veel 

plaatsen terug maar is nergens geconcretiseerd. Wanneer is iets wel een algemene 

voorziening en wanneer niet? 

- Sommige voorzieningen kunnen niet altijd zonder meer als zelfstandige voorziening worden 

aangemerkt. Bijvoorbeeld een gemeenschapshuis. Gemeenschapshuizen zijn niet meer dan 

een stapel stenen. Het wordt pas een voorziening wanneer er activiteiten georganiseerd 

worden vóór en dóór de gemeenschap zelf. 

- Het openbaar vervoer kan aangemerkt worden als algemene voorziening.  

- Er zijn legio van voorzieningen aanwezig waar gebruik van gemaakt kan worden. Bij veel 

mensen is dit echter onbekend. Het is zaak dat degene die het keukentafelgesprek voert 

hiervan goed op de hoogte is. ( up to date maken van de sociale kaart is een pre. Voor zowel 

info voor de burger als voor verwijzing van het sociale team ! ) Ook moet het mogelijk zijn om,  

als zulks noodzakelijk of wenselijk is, het keukentafelgesprek in twee of drie stappen te laten 

plaatsvinden! 

- Niet elke aanwezige voorziening is geschikt voor iedereen. Degene die het keukentafelgesprek 

voert dient de voorzieningen te kennen, en in te schatten of een bepaalde algemene 

voorziening wel of niet geschikt is voor iemand. Wanneer een voorziening niet geschikt is dient 

gekeken te worden of er misschien kleine aanpassingen mogelijk zijn waardoor iemand toch 

gebruik kan maken van een algemene voorziening i.p.v. een individuele voorziening. (Hierbij 

kan gedacht worden aan het toegankelijk of bereikbaar maken van een voorziening, het 

realiseren van invalidentoilet, of zorgen voor juiste kennis of begeleiding ter plekke)  

- Er moet bij algemene voorzieningen vooral gedacht worden vanuit het eigen dorp of de eigen 

kern. Veel voorzieningen ontstaan daar vanzelf. Mensen willen best iets doen voor eigen kern 

of “eigen volk”. Er moet uitgegaan worden van wat er al allemaal al is.  

- Gemeente zou zich voor wat betreft algemene voorzieningen op de eerste plaats moeten 

richten op het faciliteren. Dit faciliteren kan heel breed worden opgevat, bijvoorbeeld door 

cursussen van vrijwilligers en meer werving van m.n  jonge vrijwilligers  in eigen regio, het 

regelen van bepaalde verzekeringen, het toegankelijk maken van locaties, het tijdelijk 

financieel ondersteunen van initiatieven ed. 

- Gemeenten moeten vooral niet koste wat het kost in stand willen houden wat er is, maar waar 

geen vraag naar is. Maak gebruik van het feit dat de meeste verenigingen al een sociale taak 

t.o.v. de leden hebben (in de vorm van ondersteuning, aandacht, zorg, attenties bij bepaalde 

gelegenheden e.d.). 

- Er moet gezocht worden naar een manier waarop gemeenten kunnen bijsturen, richting geven 

of eisen kunnen stellen aan een voorziening.  

- Er zijn momenteel geen of onvoldoende ervaringen, zeker t.a.v. het gebruik en/of toepassing 

van ‘algemene voorzieningen’ om daar conclusies aan te verbinden of als basis voor verdere 

voorstellen te kunnen gebruiken.  

- Bij het verwijzen naar, en/of terugvallen op ‘algemene voorzieningen’ zal men zich steeds goed 

bewust moeten zijn voor welke specifieke functies op die algemene voorziening teruggevallen 

kan of moet worden. Ook zal steeds goed rekening gehouden moeten worden met de 

(rand)voorwaarden die voor het gebruik van zo’n algemene voorziening nodig zijn, om die voor 

een cliënt voldoende van nut te kunnen laten zijn (bijv. bereikbaarheid, toegankelijkheid en 

beschikbare persoonlijke ondersteuning of behulpzaamheid). 


