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Meierijstad, 2 augustus 2018  

 

 

Geachte college, 

  

Betreft: Adviesaanvraag Strategische visie Sociaal Domein Meierijstad 2018 -2022 

 

 

Inleiding: 

 

In de vergadering van  27 juni 2018 heeft de ASD Meierijstad kennisgenomen van de concept 

versie Strategische visie Sociaal Domein 2018-2022. Naar aanleiding van deze conceptversie 

heeft u de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD) om advies gevraagd. 

 

Opnieuw wordt door de ASD opgemerkt dat de tijd tussen het moment van de adviesaanvraag 

en de gevraagde datum erg kort is en bijna ondoenlijk om op een goede manier u van advies 

te voorzien. 

Gelet op de toetsingscriteria in de visienota van de ASD zou het gerechtvaardigd zijn om  

helemaal geen advies uit te brengen. Toch hebben de kennisgroepen in samenspraak met het 

DB van de ASD besloten om, zij het beperkt, een globale reactie te geven mede aan de hand 

van de toetsingscriteria van de visienota ASD Meierijstad. 

 

Wij herhalen hier ons voorstel om bij de bestuurlijke planning een kolom toe te voegen 

waarin vermeld staat wanneer er advies moet worden gevraagd aan de ASD. 

De Kennisgroepen Participatie en Jeugd/onderwijs hebben kans gezien de notitie te bespreken 

en te adviseren en heeft de ASD in de vergadering van 1 augustus dit advies definitief 

vastgesteld. 

  

 

Aanleiding 

 

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om alle inwoners te laten meedoen in de 

samenleving. Binnen het Sociaal Domein hebben zich de laatste jaren een fors aantal 

ontwikkelingen voor gedaan en zijn er door onderzoek veel nieuwe inzichten gekomen die 

ook kunnen leiden tot een efficiëntere en effectievere aanpak. Het is daarom noodzaak het 

beleid te herijken en vast te stellen voor de komende jaren vastgelegd in een strategische 

visie. Zoals in de visie aangegeven gaat het dan vooral om de omslag van een complex 

verkokerde ondersteuning versus een eenvoudige, integrale en preventieve ondersteuning 

dichtbij. 
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Wanneer er nieuw beleid binnen het Sociaal Domein nodig is, vormt deze strategische visie 

het inspiratiekader voor dat beleid. 

 

Algemene opmerkingen 

 

De kennisgroep Participatie heeft in een 2-tal  bijeenkomsten; de beeldvormende avond op 21 

juni jl. en de ASD vergadering van 27 juni jl. kennis kunnen nemen van en nadere informatie 

gekregen over de voorliggende beleidsnota. Op deze bijeenkomsten hebben leden van de 

kennisgroep hun opmerkingen/aanbevelingen kunnen geven en vragen kunnen stellen. 

Op de bijeenkomst van de ASD op 27 juni jl. hebben de heren Hagoort en El Khader van de 

gemeente Meierijstad op constructieve wijze nadere toelichting  gegeven en vragen naar 

tevredenheid beantwoord. 

 

De nieuwe ordening van taken in de samenleving en een groter beroep op inwoners vragen 

logischerwijs om inbreng van inwoners en cliënten. Het gaat zowel om het ontwikkelen van 

beleid als om burgerinitiatieven. Zowel op individueel als op collectief niveau dienen 

inwoners daarom een inbreng te kunnen hebben in het beleid. In de visie is aangeven hoe 

inwoners en cliënten bij het beleid worden betrokken en hoe burgerinitiatieven worden 

gefaciliteerd.  

 

Hulpverlening is lang gericht geweest op het overnemen van de problemen van mensen, zodat 

zij zich niet de eigenaar ervan voelden en zich vaak onmachtig voelden om verandering in 

hun situatie te realiseren. De ondersteuning dient erop gericht te zijn inwoners in staat te 

stellen de regie over hun eigen leven op zich te nemen. De inwoner moet daarom zijn vraag 

goed duidelijk kunnen maken tegenover een goed luisterende indicatiesteller. In de visie is 

aangeven hoe het de eigen kracht van inwoners versterkt, zodat ze zelf meer de 

verantwoordelijkheid over hun eigen leven op zich kunnen nemen. 

 

Kwetsbare inwoners kunnen zich beter staande houden als ze een netwerk om zich heen 

hebben. Een netwerk biedt emotionele, sociale en praktische steun, waardoor mensen zich 

sterker voelen en gestimuleerd worden om meer mee te doen aan de samenleving.  In de visie 

wordt aangeven hoe het de natuurlijke netwerken in de samenleving versterkt. In situaties 

waarin er geen of nauwelijks een natuurlijk netwerk is, dient het opgebouwd en versterkt te 

worden. De vraag is of de meest kwetsbare inwoners ook worden bereikt. Dat kan door de 

inzet van vrijwilligers en door ondersteunende professionele netwerken. In de visie is 

aangeven hoe het (professionele) netwerken rondom heel kwetsbare inwoners versterkt. 

 

Door de vele indicaties voor hulp en zorg en door de verkokerde en versnipperde 

hulpverlening worden mensen vaak opgesplitst in verschillende en gescheiden vormen van 

ondersteuning.  

In het dagelijks leven hangen al die leefgebieden – onderwijs, huisvesting, arbeid – nauw 

samen. Dit geldt zeker voor de meest kwetsbare inwoners die op verschillende leefgebieden 

met problemen te maken hebben. Daarom is afstemming nodig, zowel binnen de gemeente als 

tussen de gemeente en zorgverzekeraars en woningcorporaties en zorg- en 

onderwijsinstellingen. De visie gaat uit van een integrale benadering van de inwoner.  
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Specifieke aandachtspunten /vragen/opmerkingen 

         

De Droom (pag.3) 

Middelste alinea, tweede zin: wijkraden toevoegen 

 

In Meierijstad mag en kan ieder meedoen. (pag.7) 

Inwoners die ondersteuning nodig hebben, vinden die gemakkelijk dichtbij.                                           

Meer communicatie op welke gebieden ondersteuning verleend kan worden. ( deze ook 

benoemen) maar ook bij welke instantie men terecht kan . ( b.v. Sociaal wijkteam / 

woonservicepunten etc. ) 

 

         We hebben een goed en prettig gesprek gehad hier kan ik mee verder(pag. 8) 

Belangrijk is de competenties van cliënten te weten , zodat er maatwerk geleverd kan worden 

door het gericht benoemen van het voorzieningenaanbod. 

 

Ik wist niet dat er zoveel georganiseerd wordt in de buurt !(pag. 9) 

Vooral woonservicepunten zouden een prominente plek moeten krijgen in de buurt.                               

Uitbreiding van dagbesteding / eetpunten voor ouderen. Er is behoefte in eigen omgeving. 

Woonvoorzieningen in de wijk ( ouderen komen in de knel i.v.m. woningen die niet 

levensbestendig zijn. 

 

Sociaal Domein en veiligheid(pag. 14) 

Er zal meer spreiding moeten komen voor kwetsbare groepen, zodat deze zich niet 

concentreren in bepaalde wijken. Diversiteit van koop - en huurwoningen. 

 

Preventie.(pag.17)           

De nadruk zal zeker gelegd moeten worden op preventie waarbij een lange termijnvisie 

ontwikkeld moet worden, om niet steeds met onomkeerbare feiten geconfronteerd te worden. 

 

Innovatie   /    Regionale samenwerking en inkoop(pag.18/19) 

Meer initiatieven voor beschermd wonen; niet alléén verzorg - en verpleeghuizen maar  

ruimte laten voor andere woonvormen zoals “thuishuis “ en kleinschalige voorziening zoals 

Het Anders Wonen Schijndel   ( hulp op maat ). 

 

Bedrijfsvoering   (pag.20 derde alinea Meten is weten.) 

 Tools ontbreken! Ideeën: 

 1. Tweede Monitor Sociale Veerkracht, zie 

               http://brabantnl.instantmagazine.com/sociale-veerkracht/digitaal-magazine/monitor-

sociale-veerkracht/ 

 

2. Kwetsbaar Brabant: een verdieping op de monitor Sociale Veerkracht: geografische kaarten 

van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel  

voor zeven domeinen: inkomen, woonomgeving, lichamelijke gezondheid, psychische 

gezondheid, dagelijkse bezigheden, sociale samenhang en leefstijl, 

zie    http://www.kwetsbaarbrabant.nl/ 

http://brabantnl.instantmagazine.com/sociale-veerkracht/digitaal-magazine/monitor-sociale-veerkracht/
http://brabantnl.instantmagazine.com/sociale-veerkracht/digitaal-magazine/monitor-sociale-veerkracht/
http://www.kwetsbaarbrabant.nl/
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3.  Beschrijving methodiek focusgroepen ter inventarisatie behoeften van groepen burgers op 

het gebied van positieve gezondheid (scan).  

                

 

Vragen en andere relevante opmerkingen 

 

-De  ASD kijkt met grote belangstelling uit naar de uitvoeringsnota en de kennisgroepen  

willen graag vanaf het begin betrokken bij het opstellen van de uitvoeringsnota. 

-Er wordt vaak gesproken op ondersteuning van initiatieven, we gaan ervan uit dat wanneer 

initiatieven ontbreken de gemeente zelf komt met die initiatieven en niet alleen maar afwacht. 

-Door verandering in het beleid zullen ook de medewerkers moeten veranderen, dat wil 

zeggen dat scholing van groot belang zal zijn. Wij vragen hiervoor extra aandacht. 

-In de visie wordt vaak gesproken over de inzet van vrijwilligers. Het is nu al bekend dat 

vinden van vrijwilligers een steeds groter probleem wordt. Ook wanneer er een “kartrekker” 

wegvalt is het moeilijk een vervanger te vinden. Wij vragen aandacht voor een duidelijk 

vrijwilligersbeleid met het oog op de nabije toekomst. 

-Door de grote hoeveelheid partners is de zoektocht voor de inwoners naar hulp en 

ondersteuning een opgave, hoe gaat u dit uitwerken? 

-Is er nu al sprake van sociale overleggen onder gemeentelijke regie? Hoe staat dat in 

verhouding tot burgerinitiatieven en burgerparticipatie? 

 

Inbreng Kennisgroep Jeugd/onderwijs 

 

Belangrijk is dat de visie verder wordt uitgewerkt vanuit de vier Domeinen, dit in 

samenspraak met de Gemeenteraad, Adviesraad Sociaal Domein en Maatschappelijke 

partners.                                                                                                      

 

De vier domeinen: 

 

Sociaal domein en de leefwereld van onze inwoners. 

Out of the box denken.                                                                                             

De Klant centraal stellen.  

Klantmanager nieuwe stijl: verplaatsen in de gedachten van de klant. 

Scholing medewerkers. 

De wijk in kaart brengen, door allerlei systemen te koppelen. 

Woon service punten opzetten etc. 

 

Sociaal domein en Preventie en Innovatie. 

Preventie: gezonde leefstijl/ Cultuur. 

Lokale initiatieven faciliteren. Etc. 

 

Sociaal domein en de Inclusie samenleving  

Meedoen: erbij horen in de samenleving.                                                        

Normaal waar mogelijk, speciaal waar nodig. 

Toegankelijkheid bevorderen. Etc. 

 

Sociaal domein en Veiligheid. 

Zicht hebben op de kwetsbare burgers in de wijk. 

Signalering/ preventie/ privacy/ netwerk. Etc. 
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Conclusie 

 

De ASD is van mening dat met de voorliggende visie een goede basis is gelegd voor de 

komende jaren en dat dit kan bijdragen aan een meer sociaal toegankelijke inclusieve 

maatschappij waarbij participatie van burgers wordt vergroot. 

Het zal ook duidelijk zijn dat hierdoor op veel punten nog nadere uitwerking nodig is. 

Het stemt de ASD tot tevredenheid dat in de strategische visie het aanbod versterkt is, meer is 

ingezet op samenwerking innovatie en preventie en derhalve een meer integrale aanpak. 

Tevens dat de vraag van de inwoners (leefwereld) leidend is op het moment dat meedoen en 

erbij horen niet (meer) lukt en dan passende ondersteuning wordt geboden die bij voorkeur 

lokaal is georganiseerd. 

De ASD Meierijstad geeft een positief advies af met aandacht voor de specifieke 

aandachtspunten, opmerkingen en vragen. 

Wel gaat de ASD er van uit dat bij het opstellen van de uitvoeringsnotitie, deze op een 

dusdanig tijdstip aan de ASD  wordt voorgelegd dat overleg met de achterban en eventuele 

(externe) deskundigen mogelijk is, zodat hierover een weloverwogen advies tot stand kan 

komen. 

 

 

Graag vernemen wij uw reactie hierop 

  

Namens  de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad 

 

Pieter H.F.M. van Dieperbeek 

Voorzitter 

  

 


