
Aan de colleges van B&W en de leden van de 
gemeenteraden.

Contactpersoon          Paul van der Klein, Roosendaal   

Telefoon                    06-48012846 ons kenmerk  

e-mail                        info@samenkunnenwehetzelf.nl uw kenmerk        

Onderwerp                   Samen kunnen we het zelf Bijlage                 

Geachte colleges en leden van de gemeenteraden;

Onlangs heeft onze stichting u middels onze brandbrief op de hoogte gebracht van de situatie omtrent 
de continuïteit van onze stichting en het belang daarvan voor de jeugdzorg in het algemeen. Naar 
aanleiding van onze brandbrief heeft de fractie van het CDA in de gemeente Roosendaal op 27 mei 
2015, 24-uursvragen gesteld aan het college van B&W. Inmiddels zijn de vragen namens het college 
door wethouder Polderman beantwoord. Genoemde documenten zijn aan deze brief gehecht.

Graag willen wij op de reactie van het college als volgt reageren.

Blijft staan: waarom wel het aanvankelijk enthousiasme om na realisatie de stekker er toch uit te 
trekken?

Iets soortgelijks bestaat niet. Er zijn wel veel sites en forums maar niet met een dergelijke 
openhartigheid en onderlinge steun van ouders en jongeren voor elkaar dankzij gegarandeerde 
anonimiteit. Anonimiteit, authenticiteit, onafhankelijkheid (van het professionele (dure) zorgsysteem) 
vormen een unieke combinatie en maken de zorg goedkoper.

In verband daarmee: de oorspronkelijke subsidieaanvraag voorzag in een redelijke vergoeding voor 
de vele ouders en jongeren, van wie verwacht wordt zowat dagelijks online te zijn. We verwachten dat 
velen dat ook gratis willen doen als dat er niet in zit.

(Goedkope) professionele begeleiding en coördinatie is noodzakelijk om kwaliteit, anonimiteit en 
voortgang te borgen en de community lokaal bekendheid te geven. Het is niet reëel te verwachten dat 
deze doorgaans kwetsbare ouders en jongeren zelf deze inspanningen leveren.

Samen kunnen we het zelf

06-48012846

info@samenkunnenwehetzelf.nl

mailto:info@samenkunnenwehetzelf.nl
mailto:info@samenkunnenwehetzelf.nl


Overigens is nooit onderhandeld over de hoogte van het subsidiebedrag. We verwachten dat we met 
minimaal 15 à 20.000,- een jaar lang verder kunnen in Roosendaal. Als er meer gemeenten mee doen 
kunnen de kosten per gemeente verder omlaag.

Er is een groot potentieel aan eigen kracht van ouders en jongeren, die het het liefste hun problemen 
zelf oplossen zonder een beroep te hoeven doen op dure professionele zorg. Dit project faciliteert dat 
en kan daardoor veel kosten besparen. Daarnaast zijn er vele andere toepassingen denkbaar voor dit 
format. Denk aan Wmo, eenzaamheid, ouder worden, armoede, mantelzorg en cliëntparticipatie in de 
jeugdzorg.

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact op nemen met 
Paul van der Klein, (Jeugdadviseur)
06-48012846
info@samenkunnenwehetzelf.nl

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet
Namens de stichting  “Samen kunnen we het zelf”
De secretaris.

Twan van de Weijgert,

Zie ook onze website.
http://www.samenkunnenwehetzelf.nl/
http://www.samenkunnenwehetzelf.nl/jongeren/meer-over-skwhz/
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http://www.samenkunnenwehetzelf.nl/
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24-uursvraag

Datum verzoek: 27 mei 2015

Aan: wethouder Polderman

Betreft: Brandbrief Samen Kunnen We Het Zelf

Onlangs bereikte onze fractie een brandbrief (zie bijlage) over een belangrijk burgerinitiatief in onze

regio dat in 2014 met veel inzet is opgebouwd en nu dreigt te verdwijnen.

Het gaat om een community, waar ouders en jongeren laten zien hoe anderen hun problemen met

opvoeden en opgroeien kunnen aanpakken dmv online-voorbeelden, -inspriratie en -tips van

ervari ngsdeskundigen.

Van de Stichting Samen Kunnen We Het Zelf hebben we vernomen dat de gemeente (met de

samenwerkende gemeenten) wel pleitbezorger was voor dit initiatief en de subsidieaanvraag bij de

provincie heeft gesteund maar zelf - en ook de samenwerkende gemeenten niet- geen subsidie aan

dit project wil toekennen. Met het oog op het voornemen van de wethouder in de nabije toekomst te

willen investeren in het voorliggende veld, stellen wijde volgende vragen:

1. ls de wethouder bekend met dit project?

2. Wat zijn de argumenten van de gemeente (en de samenwerkende gemeenten) om dit project

financieel niet te steunen?

3. De CDA-fractie vindt het jammer dat een dergelijk project niet verder kan landen, dat is zonde

van de grote inzet en van eerder verstrekte provinciale subsidie. ls de wethouder het met ons

eens?

4. Zo ja, is de wethouder bereid om dit project opnieuw te beoordelen in het kader van het

versterken van het voorliggende veld?

Namens de CDA-fractie

Sandra van den Nieuwenhof
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ìief-ZELF Brandbrief
Er hangt iets moois in de lucht: eigen kracht van jongeren en ouders

Wij, ouders en jongeren in $/est Srsbirnt, ¿+tten in ?0'.l4 ons pêrsoonlijke verhaal
over opvCIède¡r en opgroeien o¡rline Zo inspireren we andere ouders en jongeren
inspireren ntet or:¿e ervaringsdeskundigheid en tips.
We beÞeren ons eiç¡en verhaal rp sarnenkunne¡lwehetzelf.nl en zijn dsnr -anoniem-
aanspreekbaar via chat, fcrum en berichTjes. Zo helpen wij elkanr ün er samen ¿èlf
uit le komen, met *f ¡onder jeugdarrg. Sanren hebben we nanrelijk veel potentiel
De Westbrab*ntse Eemeenten rñcaren enthousiast en droegen hel projecl nret
slrcces voor bi.i het Trsnsfcrr¡rntiefc¡'rds van de Provincie,
Eind 2ü14 kr¡nclen we darnkzij onze gr*te in¿et onze conrnrunity lanceren.

Maar w: kunnen nergens landen...!

l¡lmiddsls hanüen we in de luchl e*r kunnsn we r'¡iel larrden. De werkelijke wararde
var'ì ons praject kan pas ¡ichtb.narr l'r¡orden als mensen het kenlren en getrruiken
Daarvoor moeten we {er plekk* kunn¡sn vr¡orlichten, promoten e¡ì sårlænlverken. Dat
kost coordinatie, begeleidinç, faciliteiten en ìnzet, maar het geld daarvaor ontbreekt.
De gemeenten in nnee regio ailn positief rnarar zuinig met hu¡r geld. Llok fondsen
blijken nroeizaant aanspreekbaar Ètì dairr gaatrr onze inspanrringen . .

Er is geen gehorrr vûor ans inítintieï r¡iet kwelsbirre krachtverhalen. l-{c¡e¿o transfor-
matie i¡r de zorg? Hoe¡o ru¡mte uoor hurgerkrncht van jr:ngeren e¡r ouders?

Sirmenkunnenwehetzelf.nl gaat uit de lurht als êr geen substantiÈle ster¡n komt om
ergens te "la¡nderr', bekenclheid te krijEen en lokrral sâften te werken.

Wij, de betrokken oudçrs en jongeren, houde¡r ons a¿rrrbevolen voor je support!

Gð r/ûor rüntûc¿ en â/lü Jnfü nãar onze srfe,
¡$e.s urorü¿¡ders of¡ongeren en



Wij beantwoorden de vragen als volgt

1. Ja, dit project is bekend. Wethouder Polderman heeft bij de lancering van de website de
openingshandeling verricht.

2. Om de volgende argumenten is dit project níet financieel ondersteund:

1. Het is geen uniek project en is al aanwezig in het voorliggend veld; via internet zijn er
diverse websites waar ouders en jeugd terecht kunnen met vragen en het delen van
verhalen etc. De van website van het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt ouders en jeugd
de mogelijkheid om vragen te stellen en verhalen te delen.

2. Het subsidiebedrag is relatief hoog gelet op de aangeboden activiteit; De totale hoogte
van de van het subsidieverzoek bedraagt € 94.050,-- voor de 9 samenwerkende
gemeenten in West-Brabant West. De hoogte van het subsidiebedrag is onder andere
bepaald door de kosten voor de verhalen (€ 300,-- per verhaal) en de projectbegeleiding
(€ 30.000 per jaar). Aan de gemeente Roosendaal is een verzoek gedaan voor een
subsidie van € 11.000,--. Volledigheidshalve dient vermeldt te worden dan geen enkele
gemeente van de regio West-Brabant West subsidie aan dit project heeft verstrekt.

3. Het principe dat mensen een financiële bijdrage ontvangen om hun verhaal te delen en te
beheren staat op gespannen voet met de eigen kracht. Het delen en beheren van een
verhaal op een dergelijke website moet komen vanuit intrinsieke motivatie.

4. Er is geen juridisch grondslag om aan deze activiteit subsidie te verstreken. ln de
subsidieverordening is geen nadere regel vastgelegd;

3. Het is de eigen verantwoordelijkheid van dergelijke projecten om te zorgen voor continujÏeit en
borging. Het project'Samen Kunnen We Het Zelf' was bij aanvang op de hoogte dat het project
werd gefinancierd met een eenmalige provinciale subsidie. Wij hebben deze groep er opgewezen
dat het hun verantwoording is om zorg te dragen voor continuileit en borging.

4. De beoordeling van het project is reeds gebeurd en om eerder genoemde argumenten is besloten
om geen subsidie te verlenen.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders,

Namens dezen,

Hugo Polderman,
Wethouder




