De Roosendaalse Lijst over laaggeletterdheid, zorginnovatie en participatie.
Voor de fractie van de Roosendaalse Lijst staat ‘meedoen en mee blijven doen’ hoog op de agenda. Wat we daar concreet
mee bedoelen? Meer mensen aan het werk helpen, de zorg toegankelijker maken en vernieuwend inzetten en investeren
in het terugdringen van laaggeletterdheid. Met diverse initiatieven hebben we hier al flinke stappen gezet.
Natuurlijk is er nog veel werk te doen op dit gebied en zullen we hier ook in 2018 met een
warm hart aan blijven werken.

Terugdringen laaggeletterdheid
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft de afgelopen vier jaar veel
voorstellen ingediend om meer aandacht en inzet voor laaggeletterdheid
te krijgen. Het blijkt dat 11% van de bevolking (waarbij meer dan de
helft oudere autochtoon is) laaggeletterd is. Dat betekent problemen
met het lezen van folders, internetpagina’s, formulieren en veel
meer. In deze tijd, dat je voor bijvoorbeeld het zoeken van een baan,
zeer veel zelf via internet moet doen, is dit een groot probleem. De
bibliotheek is hier goed op ingesprongen met o.a. boekspots, hulp bij
computerprogramma’s aan laaggeletterden als ‘klik & tik’. Ze krijgen ook
meer doorverwijzingen vanuit het werkplein, de GGD en scholen. Ook
de gemeente laat haar uitleg over bijvoorbeeld armoede beoordelen op
begrijpelijk taalgebruik en WVS helpt haar medewerkers met taallessen.

Yvonne de Beer (links) en Charl Goossens (rechts) verdiepen
zich in de beschikbare cursussen voor laaggeletterden.

Ouderen en zorginnovatie
De gemeente is verantwoordelijk voor lokale preventieve ouderengezondheidszorg. Dat levert onze inwoners gezondheidswinst op.
De Roosendaalse Lijst-fractie heeft daar bijzondere aandacht voor en
daarover vaak contact met maatschappelijke organisaties/instellingen
en zorgvragers. Senioren willen zo lang mogelijk gezond blijven, steeds
meer zelfstandig in hun eigen omgeving wonen en blijvend deelnemen
aan de maatschappij. De zorg verandert en dat vraagt om nieuwe
producten en diensten die ervoor zorgen dat mensen langer in goede
gezondheid thuis kunnen blijven wonen. Onze fractie ondersteunt dit
daar waar kan.
In het Huis van Morgen (Care Innovatio0n Centre) nemen Jos Vrolijk (rechts)
en Yvonne de Beer (links) en kennis van de laatste zorginnovaties.
René van Broekhoven (links) en Charl Goossens (rechts) praten over
de Participatieprijs West-Brabant die Charl met zijn bedrijf gewonnen heeft.

Participatie, iedereen doet mee
De fractie van de Roosendaalse Lijst vraagt continu aandacht voor
participatie van allerlei doelgroepen. Zo zetten we in op een betere,
begeleide, overgang van praktijk en speciaal onderwijs naar goede
stageplekken en banen. Ook uitvallers op scholen worden tegenwoordig
opgevangen en begeleid door de jongerencoaches van Dynamo. Maar
ook ouderen, mensen uit de bijstand, statushouders en vele anderen
moeten met hun eigen talenten via werk meer financiën en een groter
sociaal netwerk kunnen opbouwen.
Onze fractie denkt niet in beperkingen maar in talenten. Gewoon
gewaardeerd worden voor wie je bent en wat je in je mars hebt, dat
wil toch iedereen? Een tip voor ondernemers en overheden die meer
mensen een kans willen geven: “Houd het dicht bij jezelf, ga op zoektocht
en start klein. Als dat allemaal goed uitpakt, dan kijk je verder.
Inclusief werkgeverschap gaat zo vanzelf
uit het hart komen.”

Blijf op de hoogte.
www.twitter.com/rdaalselijst
www.facebook.com/roosendaalselijst

www.roosendaalselijst.nl
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