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Inhoudelijk
Aanleiding

Verzoek aan GS van deelnemende organisaties Klaverblad om
een dringend beroep op de gemeenten te doen en om het
financieel mogelijk te maken dat er meer tijd komt om de
overgang goed te regelen.

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

Kennis te nemen van de brief.

Toelichting

In het kader van de provinciale kerntakendiscussie wordt het
subsidie aan het Klaverblad gefaseerd verminderd en per 2017
beëindigd.

Kosten en dekking

n.v.t.

Overige informatie

De brief wordt ter kennisneming geagendeerd voor de commissie
BFW.
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verzoek deelnemende organisaties Klaverblad Zeeland
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Geacht College van Gedeputeerde Staten van Zeeland,
Op uitdrukkelijke wens van de Provincie is in 1997 het Klaverblad Zeeland opgericht om
onderdak en ondersteuning te bieden aan diverse patiëntenorganisaties,
gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden.
Het beleid van de Provincie was gericht op doelmatigheid en doeltreffendheid.
Uitgangspunt was dat het subsidiëren van individuele organisaties leidt tot versnlpperlng,
.
zowel in uitvoering als in beleid. Samenwerken binnen één koepelorganisatie, waar de
deskundigheid en financiën worden gebundeld, leidt tot meer professionaliteit, samenhang,

eenheid in verscheidenheid etc.
Hoewel niet alle organisaties ernaar uitkeken een stukje zelfbeschikking in te leveren, hielp het
inzicht op verbeterde kwaliteit en doeltreffendheid, en waarschijnlijk het risico op verties van
provinciale subsidies, de organisaties te kiezen voor de door de Provincie gewenste
bundeling binnen het Klaverblad Zeeland. Het Klaverblad is dus in feite het resultaat van de
behoefte en bereidheid tot samenwerken van de betrokken organisaties: het levert alle
partijen een meerwaarde op.
er voor ondersteuning, financiering en huisvesting van de
aangesloten organisaties, de gemeenschappelijk belangen van gebruikers van zorg en
dienstverlening te verdedigen, onderlinge samenwerking, afstemming en coördinatie te
bevorderen, de interne en externe communicatie op elkaar af te stemmen en bij te dragen
aan een versterking van de positie van de cliënt/burger in Zeeland.
Via onder meer een Raad van Deelnemers, waarbinnen alle organisaties samenwerken,
worden inzet, activiteiten, standpunten en dergelijke afgestemd zowel tussen de
vrijwilligersorganisaties onderling als tussen ons en het professionele bureau van Klaverblad.
Het Kiaverblad was en

is

Stichting: Het l<laverblad Zeeland
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Geconcludeerd kan worden dat de bundeling binnen het Klaverblad effect heeft gehad en
dat de beoogde doelstelling zonder meer is gehaald. Binnen het Klaverblad werken nu 10
organisaties samen (waarbij zo'n 60 tal vrijwillige bestuursleden betrokken zijn) en via deze
organisaties tientallen achterbanorganisaties.
Op een relatief goedkope wijze, door de inzet van vele deskundige, ervaren en betrokken
vñjwilligers en professionals, wordt in Zeeland de ondersteuning, belangenbehartiging,
kwaliteitsverbetering en inbreng bij veranderingsprocessen gerealiseerd.

hebt aangegeven inzet voor en versterking van gebruikersbelangen in zorg en
ondersteuning geen taak (meer) te vinden voor de Provincie. Dit ondanks de prioriteit die u
blijft toekennen aan versterking van de Zeeuwse samenleving en ondanks het feit dat
belangrijke ontwikkelingen op ons domein zich op bovenlokaal niveau afspelen. U hebt
aangegeven te verwachten dat andere partijen (lees gemeenten) uw
verantwoordelijkheden in deze zouden (moeten) overnemen. Deze vooronderstelling blijkt tot
op heden minder vanzelfsprekend als door u geformuleerd. De gemeenten staan voor de
uitvoering van belangrijke transitles. Eén van de rode draden daañn is: er wordt meer van de
burgers verwacht (meer initiatieven, meer zaken zelf regelen en financieel meer zelf
bijdragen). In die situatie zijn burgers zowel als gemeenten gebaat bij een goede
ondersteuningsstructuur. Deze dreigt nu echter te verdwijnen, en dat terwijl de organisaties
zich voorbereiden op ondersteunende taken (niet in algemeen opzicht, maar vooral dicht in
de buurt van gemeenten en burgers). Ook onze samenwerkende organisaties kunnen, in
deze veranderende maatschappij, hierbij een waardevolle taak verrichten.
Op dat moment legt de Provincie de volledige verantwoordelijkheid bij de gemeenten, die
organisatorisch zoveel op poten moeten zetten dat ze niet onmiddellijk hulp van buitenaf
(c.q. van de Klaverbladorganisaties) zullen inroepen.
U

dat parhjen zich inspannen om de aangekondigde veranderingen in zo goed
mogelijke banen te leiden. We zien ook dat zij zoeken naar manieren om burger en klant
daarbij te betrekken. We horen en zien echter ook dat de prioñteiten momenteel elders
Wij zien

liggen.
Wij willen u dan ook verzoeken om een dringend beroep op de gemeenten te doen om oog
te hebben voor de belangen van de gebruikers van zorg en ondersteuning.
Wij vinden dat we in Zeeland de komende jaren hier nog veel aan zullen moeten doen. Wij
zullen ook zelf veranderen al blijft onze aandacht natuurlijk primair gericht op het belang van
onze achterbannen en doelgroepen. Hierbij willen we wel, met behoud van de eigen
identiteit, blijven samenwerken en blijven we behoefte hebben aan een goede
ondersteuning, zowel inhoudelijk als secretariaat en huisvesting. Momenteel beraden wij ons
over de wijze waarop we in deze nieuwe situatie zo doelmatig en doeltreffend mogelijk, en
met behoud van de eigen kleur, kunnen opereren.

De tijd om dit goed te doen lijkt nu te ontbreken. Wij doen een beroep op u om het
(financieel) mogelijk te maken dat er meer tijd beschrkbaar komt om het in Zeeland met
elkaar goed te regelen. Onze samenwerkende organisaties kunnen in dit proces bijzonder

waardevol zijn. Zekerheid voor de bij het Klaverblad aangesloten organisaties is echter voor
de verschillende betrokkenen van het grootste belang, desgewenst met een naar de
organisaties aangescherpte verantwoordingsplicht.
Afschrift van deze brief sturen wij ter kennisneming naar de leden van Provinciale Staten van
Zeeland.

Provinciaal Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (POSO)
Platform VG Zeeland
Landelijk Overleg Cliëntenraden, vrijwilligersteam Zeeland (LOC)
Landelijke Organisatie Belangenverenigingen van mensen met een

verstandelijke beperking, (LFB Goes)
Zeeuws Platform Uitkeringsgerechtigden 'Samen' (ZUS)
Zeeuws Platform Cliënten Jeugdzorg (ZPCJ)
Patiëntenbelang Zeeland (PBZ)
Zeeuws Platform GGz
Provinciaal Chronisch zieken en Gehandicapten organisatie (PCG)
Centraal Overleg Vrijwilligers Sensoor en Kindertelefoon (COV)
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Namens deze,
Wim de Meurichy

Voorzitter Raad van Deelnemers Klaverblad Zeeland

