- WELZIJNSNOTA: 'NO'G GEEN SPRAKE VAN SAMENWERKING GROEPEN'

Hoge prioriteit aan
vor1ning volwassene
(Van onze correspondente)
IJSSELSTEIN - De IJssel-

&teinse
welzijnscommissie
geeft in haar nota een hoge
. prioriteit aan de educatle van
volwassenen, dat wi! zeggen,
onderwijs, votming en scholing die ten nauwste moo aansluiten bij de concrete behoeften van de mensen, zoals die
in de dagelijkse praktijk van
wonen, leven en werken naar
voren komen. Het scheppen
van gelijke kansen voor iedereen staat voorop en daarom
zal ann die groepen die tot nu
toe weinig aan bod zijn gekomen, met voorrang aandacht
moeten worden geschonken.
De deeIname un vonnlng. schoo
Ung en soctaai-culturelc activitei·
\ell ill In Usselsteln zeer ongelijk
verdeeId over de verschl1lcnde be·
voIkingsgroepen. Volwassenen die
In bun jeugd al betrekkelljk veel
onderwijs bebben genoten maken
er veeJ meer gebrulk van.

Eerste paal in
/ atau sectle

De landelijke organlsable van het
zogenaamde
'tweede-kansonderwijs' begint ook aI van de grond te
komen. Mensen die in hun jeugd
te weinig of niet het juiste onderwijs genoten bebben, worden alsnog In de gelegenheid gesteld hun
achterstan<! in te halen. Ook dadelijk na de leerplichblge leeftijd
moet men naast een volledige of
gedeeltelijke werkkring aangepast
onderwijs kunnen volgen. Zo
krijgt ook IJsselstein binnenkort
een open school met een breed
scala van cnderw1jsvoorz.ieningen
vOOr verdere s~ecialisatrle. aanvul·
lend beroepsonderwijs en na- en
omscholing.

VERSNIPPERD
Volgens de samenstellers van de
welzijnsnota mag het scb1>ppen
van educatieve voorzieningen geeD
restzorg zijn: het is een belangrijk
onderdeel van een samenhangend
welzijsbeleid, waar de gemeente
IJsselstein verantwoordeUjk voor
is. Er zuBen dan ook concrete
beleidsmaatregelen moeten worden genomen, met voorwaarden
die een doelgericht aanbod van
programma's mogelijk maken.
Een en ander ulteraard geb
rd
op de bestaende voorzl
e In
IJsselstein.
Op het ogenbllk zijn een tiental
groepen, InstelJingen en inslanties
betrokken bij de educatie van vol·
wassenen. Het zijn de club-- en

""Cen·

trwn. de vakbonden CNV, NKV,
CBTB en ABTB, de politicke par·
(Van ooze regio-redactie)
Ujen, de vrouwenorganisables, bet
Kursusproject, bet Vos.project,
NIEUWEGEIN - Wetllouder A. de wereldwinkel, de wetswinkel en
van Zandbergen van RulmteUjkc de kerken. Van samenwerking tug..
Ordenlng zal vrljdagmiddag 17 ju- sen deze verschillende groepen is
oJ om 15.30 nur In secile 11 van nog geen sprake, behalve bij bet
Balnu·noord de eerste paal slaan VOS-project. (Cursus: Vrouwen
voor eeD project van 45 buurwo. Orii!nteren zlcb in de Samen1evlng). Hierln werken Ons Ceo.
n1ngen.
t rum, Man-Vrouw-Maatschappij en
Deze huurwoningen worden in de Plattelandsvrouwen samen.
opdracht gebouwd veor de we-n1ngbouwverenJglng Onze Wonlng. BELANGRlJK
Het Is de bouwstart van In totaal
Zeer belangrijk Is de vraag wel162 woningen. Behalve de 45 woo ke maatschappelijke groepen door
ningen komen er 37 koopwoningen aI deze insteUingen nog niet wor·
en 80 woningen veer bejaarden.
den bereikt en welke aanpak nodig
Is om deze groepen ook de kana te
geven mee te doen. Het hele ter·
rein van educatieve voorzieningen
(ADVERTENTIE)
lijk:t echter weI een "versnipperd
veld", zegt de. welzlJnsnota: de
noodzllkelijke
samenbang
ont.
breekt, en eT is zo goed als geen
samenwerldng. Door de grote verA
scheidenheid kan er geen sprake
zijn van een duldelljke gemeenschappelijke visie op het educatie.
ve werk voor volwassenen en bovendien worden een aantal groe.
pen niet bereikt: "Witte vlekken
op de kaart van IJsselstein". Het
huidige voorzieningenpakket kan
dan ook door oen gezamenlijke
inspamung op een veel hoger plan
worden gebracht.

voor
voeten
die vrolijk
verder
moeten!
uilSlunen<! biJ apolheker en drogi.t

Ook landelijk worden eT binnenkort nieuwe eisen gesteld en de

gemeente wordt formeel verantwoordelijk voor het vaststeUen
van een educatief plan. Hierbij
worden boge elsen gesteld aan de
inbreng van de betrokken inste1lingen en de bereidheid om samen te
werken. Aanwezige desJrundigen
moeten zo goed mogelijk worden
gebruikt om uttelndelijk een good

n

I

educatlef plan te OIIIWik!kelen.
Daarom stelt de w
rnmissle voor dat er eert . werIq:roep
gevormd worat die :dtI blennee
gaat bezlgbouden. Eel! , of meer
gemeenteraadsleden
en ,daar
ook In tbuisboren.

CONTACTEN
De werkgroep moo goede con·
tacten met aUe bet
en groepe, .-Ingen onderhouden, k met nJetgeorganJseerde losse
pen uit
de bevolklng. De
;zA1 zljn het
ontwerpen vat) een eclW:atief plan
voor volwassenen. dat v66r 1 november, goedgekeurd door de gomeenteraad, naar de Rijksover·
heid gestuurd moet worden. Als
• bet plan wordt ~keurd en
bet rijk de bijdrage toestaat, kan
op 1 januari 1978 met de uitwer·
king van het plan worden begonnen. Een plan dat er op gericht is
mensen of groepen in staat Ie
stellen de e!gen culturele en maat·
schappelljke werkelljkbeld betar
vorm te geven, door de programdirect te lMen aansluiten blj
de leet·, woon· en werk.situatie.
Daamaast moo de werkgroep
aandacht besteden aan de kritl·
scbe doorlichtlng ,... de bestaande voorzienlngen lIP de bijdrage
die ze kunnen leNmI aan het tot
sU.nd komen van een samenhan·

"""5

DE GROEPEN die zich bezig houden met onderwijs en vonning aan volwassenen moeten sa'7J'le7t.
wl!,ken zoals De Basis. Op de jato de actieve jato club.

gend gevarieerd aanbod van vormings- en ontwikkelingswerk en
onderwijs voor volwassenen. Van
belang is ook bier weer dat men·
sen die educatief en vaak ook
maat:scbappeJijk en economlsch
niet 'san de bak' komen, nu juist
wei de nQd;ge kansen krijgen. De
programma's mooten dan ook

werkelljk aan bun behoeflen voldoen, ook aan de behoeften die
nJet duidelljk op de acbter~ond
bostaan.

COORDINATOR
De werkgroep boeJ;t een en an·
der niet aUeen te doen, want via

de rijksbijdl'l!lge·regeling kan
selstein een coijrdinator aaosteH
len. Uiteindelijk gaat het
al experimenterend, een
plaatselijke variant van een
lijk educatiewerk tot stand
zodat aan de beboeften
bevolkingsgroepen kan
voldaan.

