Wmo-beleidsplan 2012 – 2015

Solidair, samen en solide

1. Inleiding en aanleiding
Met dit brede Wmo-beleidsplan presenteren we een integraal perspectief voor de komende jaren. De
lopende Wmo-deelplannen binnen het programma Zorg en Welzijn lopen af en de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) schrijft periodieke herijking van het Wmo-beleid voor. In de
Perspectiefnota 2011 staat dat we in 2011 uitvoering geven aan onze ambitie om de Wmo integraal
en in samenhang vorm te geven. Er zijn veel ontwikkelingen gaande die de noodzaak vergroten om
nu echt werk te maken van ontschotting en deze keer te komen met één plan. De financiële situatie
met sterk teruglopende budgetten en stijgende uitgaven door ontwikkelingen als de vergrijzing vraagt
om een basale hervorming. De overheveling van de jeugdzorg en AWBZ-begeleiding naar de
gemeente bieden meer dan ooit kansen om te zorgen voor samenhang in de ondersteuning van
kwetsbare mensen.
De Wmo geeft ruimte voor ondersteuning op maat, dichtbij mensen, terwijl in de AWBZ en jeugdzorg
sprake is van verzekerde standaardrechten. We zullen de ondersteuning binnen de Wmo anders,
efficiënter moeten organiseren dan in de AWBZ. We vertrouwen er op dat familie, vrienden en
buurtgenoten meer voor elkaar willen en kunnen betekenen. Maar dan moet het hen wel gevraagd
worden. De houdbaarheid van de Wmo vraagt om innovatie, flexibiliteit en samenwerking. Het
hervormingsproces dat we voor ogen hebben is ingrijpend en kost tijd. We zullen minstens de looptijd
van dit plan nodig hebben om de hervormingen te realiseren.
De krimpende budgetten van de Wmo maken dat de gemeente keuzes moet maken. Lastige keuzes,
maar als het aan dit college ligt mogen het geen pijnlijke keuzes worden. Het mag niet gaan schrijnen.
De centrale vraag is: Hoe kunnen we met het beschikbare, slinkende budget zoveel mogelijk, maar
ook zo eerlijk mogelijk ondersteuning op maat bieden? Welke doelen stellen wij ons hierbij? En wat is
onze leidraad bij het kiezen? En wat moeten we laten schieten? Dit beleidsplan geeft u inzicht.
In de periode april-juni 2011 hebben we ter voorbereiding op dit plan 4 werkconferenties gehouden
over de toekomstige invulling van de Wmo in Nijmegen. Tijdens de werkconferenties zijn we in
gesprek gegaan met belangenbehartigers, bewoners en organisaties in de stad. Het waren
constructieve bijeenkomsten. In de zomerperiode is vervolgens het concept-Wmo-beleidsplan
geschreven, dat het college op 12 september 2011 heeft vrijgegeven voor inspraak.
Op 20 september 2011 is tijdens een inspraakbijeenkomt aan mensen en organisaties in de stad de
gelegenheid gegeven om te reageren op het concept-Wmo-beleidsplan. De opkomst was met circa
150 mensen hoog en er was brede overeenstemming over de richting die we met het nieuwe Wmobeleid inslaan. Er waren veel zorgen over de grenzen aan zelfregie en vrijwillige inzet. Hier staat
tegenover dat ook veel mensen aangaven dat ze mogelijkheden zien om het sociale netwerk beter te
betrekken. Ondersteuning was er voor de focus op kwetsbare groepen, ontschotting, de integrale
wijkaanpak en maatwerk. Een deel van de opmerkingen betrekken we bij de uitwerking en utivoering
van het plan, zoals de rol van generalisten versus specialisten en de rol van bewoners.
Wij beseffen dat er grenzen zijn aan vrijwillige inzet. Mogelijk kwam in het concept-plan onvoldoende
tot uitdrukking dat voor kwetsbare groepen nog steeds professionele hulp beschikbaar blijft. We
hebben in het definitieve plan extra benadrukt dat professionele en individuele ondersteuning voor
kwetsbare groepen beschikbaar blijft. We beogen een verschuiving in de balans tussen professionele
en informele inzet. Heel vaak zal bij kwetsbare groepen nog steeds sprake zijn van een combinatie
van beiden. Dit is met name in hoofdstuk 3 nog eens benadrukt.
Onze conclusie van de inspraakbijeenkomst is dat we kunnen rekenen op groot draagvlak in de stad
voor het Wmo-beleidsplan en bereidheid om bij te dragen aan de realisatie van het beoogde beleid.
Het nieuwe Wmo-beleid heeft de volgende definitieve pijlers:
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Focus op en ontzien van kwetsbare groepen;
Zelfregie, samenredzaamheid en een inclusieve samenleving;
Ontschotting en maatwerk;
Preventie voor curatie.

In hoofdstuk 3 worden de pijlers toegelicht en uitgewerkt, nadat we in hoofdstuk 2 onze beknopte visie
op de samenleving geven. In hoofdstuk 4 staat hoe een belangrijk deel van de pijlers samenkomen in
de nieuwe wijkgerichte Wmo-aanpak met sociale wijkprogramma’s en sociale wijkteams. Hoofdstuk 5
biedt een eerste doorkijk op de betekenis van de nieuwe Wmo-principes voor de overheveling van de
jeugdzorg en AWBZ-begeleiding naar de gemeente. Het gaat om forse decentralisatieopgaven,
waarvoor een apart uitgebreid implementatietraject nodig is met dit Wmo-beleidsplan als leidraad. In
hoofdstuk 6 wordt de samenhang tussen enerzijds het Wmo-beleidsplan en anderzijds de Wmoprestatievelden en andere beleidsterreinen weergegeven. Hoofdstuk 7 bevat de financiële vertaling
van de visie naar de bezuinigingen voor 2012, die structureel doorlopen. Vanwege de diverse
financiële onzekerheden vanaf 2013, waaronder de omvang van de middelen in verband met de
overheveling van de AWBZ-taken, maken we nu nog geen aanvullende financiële keuzes voor 2013
en verder. Dit doen we bij de begroting voor 2013, inhoudelijk op basis van dit Wmo-beleidsplan en in
financieel opzicht vormt de Perspectiefnota 2012 het kader. Duidelijk is dat vanaf 2013 de
bezuinigingsopgave fors groter is dan in 2012, omdat het zogenaamde knelpuntenbudget voor Zorg &
Welzijn vanaf 2013 een stuk lager zal zijn. Het jaar 2012 hebben we nodig om ons hierop voor te
bereiden en te starten met ingrijpen en hervormen.
We sluiten af met een overzicht van de uitvoeringsopgaven in hoofdstuk 8.
Een meeleesteam van experts heeft op persoonelijke titel een conceptversie van commentaar
voorzien. Dit meeleesteam bestond uit Jo Hermanns (hoogleraar Opvoedkunde UvA, Hogeschool
Utrecht), Martha van Biene (lector Lokale dienstverlening HAN), Jan Janssens (hoogleraar
Opvoedings- en gezinsondersteuning, Radbouduniversiteit), Lilian Linders (lector Wmo-werkplaats
Fontys) en Jos Kersten en Jan Nillesen (Platform Gehandicapten Nijmegen). De opmerkingen van het
meeleesteam waren constructief en bevestigden op hoofdlijnen dat we met het gedachtegoed op de
goede weg zitten. Op grond van de bijdragen van de experts is het concept aangescherpt. Een aantal
opmerkingen ging over de wijze waarop de visie in praktijk wordt gebracht. Deze opmerkingen zullen
we grotendeels meenemen in de uitvoeringsfase, waarin we veel verwachten van wijkpilots (zie
hoofdstuk 4).
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2. Onze visie op de samenleving
Voor iedereen is een plek in onze stad. Wij probeerden deze plek de afgelopen jaren te garanderen
onder de paraplu van de verzorgingsstaat. Er komen echter kritische geluiden op, mensen zouden het
verleerd zijn om oog voor elkaar te hebben. Tegelijkertijd weten we dat nog steeds veel mensen voor
elkaar klaar staan. Of het nu gaat om een buurvrouw, een partner of een familielid. Dat sociale gevoel
dat in elk mens schuilt, maakt dat je een boodschap doet, een stofzuiger ter hand neemt of de ramen
voor iemand lapt, of helpt bij de moeilijke brieven. Het is bovendien gezellig. Er is ooit becijferd dat
zonder mantelzorgers en vrijwilligers de zorg in ons land het dubbele zou kosten. De ‘Bruto Nationale
Naastenliefde’ van Nederland loopt dus in de miljarden.
Individualisering wordt vaak geassocieerd met afnemende solidariteit, maar diverse onderzoeken
laten zien dat de informele inzet de afgelopen decennia niet is afgenomen. Het heeft vooral gezorgd
voor grotere keuzevrijheid, waardoor mensen niet langer tot een vanzelfsprekende groep of zuil
behoren. In het verlengde daarvan hebben mensen minder contacten in de buurt. Veel mensen
bewegen zich in steeds wisselende, geografisch gespreide netwerken.
Van de andere kant heeft de overheid de rol van de zorgzame samenleving gedeeltelijk overgenomen.
We hebben tal van regelingen en voorzieningen in het leven geroepen om te zorgen dat mensen
professionele hulp of voorzieningen ontvangen. De Wmo-aanvraag wordt keurig voor de buurvrouw of
oma ingediend en de gemeente regelt alles verder. Maar, deze ‘service’ kunnen we niet langer
waarmaken binnen de beschikbare middelen. Bovendien is de hulp gefragmenteerd en moeten
mensen vaak een bureaucratische route bewandelen om het te krijgen. We hebben
standaardoplossingen voor maatwerkproblemen.
We moeten kritisch kijken naar onze eigen rol en ons de vraag stellen of het brede palet van
voorzieningen mensen verder helpt. We hebben de afgelopen jaren te veel geïnvesteerd in mensen,
zonder voldoende stil te staan bij wat we uit mensen willen halen. We willen een verschuiving
realiseren van professionalisering naar zelfregie.
Oplossingen kunnen bij uitstek in de eigen leefomgeving van mensen gevonden worden. We kiezen er
voor respectvol ruimte te geven voor de invulling van het sociale gevoel van mensen uit de eigen
kring. Gelukkig zijn veel mensen in eigen kring bereid om bij te springen. Dit zorgt voor een
onvervangbaar sociaal contact.
Er schuilt veel zelfoplossend vermogen in mensen. Het denken in eigen kracht moet echter geen
dogma worden. Het betekent zeker niet dat we mensen aan hun lot overlaten. We vertrouwen op de
verborgen kracht van sociale netwerken, maar weten ook dat het niet altijd eenvoudig zal zijn om deze
kracht te activeren. Een goed samenspel tussen vrijwillige en professionele inzet is essentieel. Oren
en ogen in de samenleving, in de wijk, houden de situatie in de gaten en springen in wanneer het niet
lukt. In die situaties blijft een gedegen professioneel vangnet nodig. De Wmo is dan wat het beoogt te
zijn: ondersteuning van de samenleving. Een ander leidend principe in het beleid is dat van
draagkrachtige cliënten een hogere eigen bijdrage mag worden gevraagd. Zo blijft de Wmo overeind
voor die mensen die niet zonder kunnen en het niet kunnen betalen: de sterkste schouders dragen de
zwaarste lasten.
We willen hoe dan ook voorkomen dat door een groter beroep op de eigen kracht mensen buiten de
boot gaan vallen.
Resumerend betekent dit wij in gaan grijpen:
1. we staan voor mensen met grote kwetsbaarheid;
2. we gaan uit van de eigen kracht en de betrokkenheid van mensen;
3. we zijn betrokken dichtbij mensen: op wijkniveau;
4. we leveren maatwerk en ontschotten binnen en buiten het domein van zorg & welzijn.
We zullen niet achterover leunen en zijn te allen tijde aanspreekbaar, maar kijken met vertrouwen
naar het improvisatievermogen en de veerkracht van de samenleving.
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3. De visie: een betrokken samenleving

3.1 Pijlers en doelstellingen
Geheel in lijn met de oorsprong van de Wmo staat ook het Nijmeegse Wmo-beleid in het teken van
‘meedoen’. Omdat participatie voor de meeste Nijmegenaren geen probleem is, concentreren we ons
op de groepen waarbij dit niet vanzelf gaat en bij wie eenzaamheid en isolement op de loer ligt. Juist
ook bij deze mensen gaan we uit van waar ze goed in zijn en waken we voor passiviteit. Het geeft
mensen voldoening om van betekenis te zijn en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Daaraan
gekoppeld is het streven dat mensen zolang mogelijk kunnen blijven wonen in de eigen omgeving, wat
tevens de wens is van de meeste mensen.
De pijlers voor het nieuwe Wmo-beleid zijn:
1. Focus op kwetsbare groepen: de meest kwetsbare mensen moeten zoveel mogelijk worden
ontzien en ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ – lastige keuzes mogen niet
leiden tot schrijnende situaties (par. 3.2);
2. Zelfregie: we gaan er van uit dat mensen – binnen hun vermogens – zoveel mogelijk regie
over het eigen leven moeten kunnen voeren (par. 3.3.1);
3. Samenredzaamheid: we vertrouwen op de betrokkenheid in de samenleving en verwachten
dat mensen zich voor elkaar inzetten (par. 3.3.2);
4. Een inclusieve samenleving: voorzieningen spelen in op de variëteit van mensen in de
samenleving (par. 3.3.3);
5. Maatwerk en ontschotting: om goed maatwerk te kunnen leveren is ontschotting noodzakelijk
(par. 3.4);
6. Preventie voor curatie: voorkomen is beter dan genezen (par. 3.5).
In de begroting 2012 zijn voor het programma Zorg & Welzijn de doelstellingen uit onderstaande tabel
opgenomen. Samen met de auditcommissie van de raad gaan we deze doelstellingen herijken aan de
hand van de nieuwe pijlers, waarbij we ook nadrukkelijk een relatie leggen naar andere programma’s
met het oog op de gewenste integraliteit. Er zijn reeds enkele nog te ontwikkelen suggesties
opgenomen in de tabel.
Doelstellingen Wmo Nijmegen 2012
1. Inwoners van Nijmegen kunnen zo zelfstandig
mogelijk wonen, leven en deelnemen aan de
samenleving, uitgaand van zelfregie of met inzet
van de sociale omgeving.

Voorlopige indicatoren
Stijging van het aantal mensen dat positief scoort
op de samengestelde indicator uit de
Stadspeiling: ik kan goed voor mezelf zorgen; ik
kan alles goed aan; ik kan prima voor mezelf
opkomen en ik krijg hulp van mensen uit mijn
omgeving; de score was in 2009 90%
(Stadsmonitor)
Stijging van het % vrijwilligers ten opzichte van
de huidige 30% (Stadsmonitor 2009)

2. Nijmegenaren zijn bereid om elkaar te helpen
en mensen kunnen een beroep doen op hun
sociale omgeving als ze hulp nodig hebben.
3. Jongeren benutten hun individuele
mogelijkheden optimaal, zijn zoveel mogelijk
zelfredzaam en ouders nemen hun
verantwoordelijkheid.

- Percentage ‘probleemrijke’ jongeren stabiliseert
op 11% (jeugdmonitor 2008)
- Percentage ouders dat behoefte heeft aan
lichte opvoedsteun neemt toe, staat nu op 9%
(kindermonitor GGD 2009)
- Er is een afname van de instroom in de zware
tweedelijns jeugdzorg (nog te ontwikkelen)
- Er is een toename van het gebruik van sociale
netwerkstrategieën bij gezinsproblematiek (nog
te ontwikkelen)
Diverse vragen over de aanvraagprocedure,
hulp(middelen) en voorzieningen in het jaarlijkse
cliënttevredenheidsonderzoek van SGBO
Daling van het percentage Nijmegenaren met
een niet-westerse achtergrond dat meer
contacten zou willen hebben; in de Stadsmonitor

4. Toename van de cliënttevredenheid over
individuele Wmo-voorzieningen.
5. Inwoners met verschillende achtergronden
voelen zich thuis in Nijmegen en participeren in
de samenleving.
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2009 was dit 25 à 30%
- Stijging van het percentage dak- en thuislozen
in traject van 80 naar 90%
- Stabilisering van het percentage burgers dat
vindt dat overlast van daklozen vaak voorkomt in
de woonbuurt op 3% (Veiligheidsmonitor)

6. Sociaal kwetsbare mensen zijn onder dak en
hebben weer perspectief; de maatschappelijke
overlast die sommigen uit deze doelgroepen
veroorzaken, vermindert.

3.2 Focus op kwetsbare groepen
Het Nijmeegse sociale beleid richt zich al jaren op mensen met een grotere kwetsbaarheid, maar de
focus kan sterker. Natuurlijk is iedereen op zijn tijd kwetsbaar, maar we hebben het hier over mensen
met dusdanige beperkingen dat ze niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving en/of
(tijdelijk) hulp nodig hebben bij problemen in het dagelijkse leven. De kwetsbaarheid van mensen kan
in de loop der tijd, door bijvoorbeeld ouderdom, veranderen. Bij de bezuinigingen ontzien we
kwetsbare groepen zoveel mogelijk. We stoppen met diensten en activiteiten voor mensen die zichzelf
zonder gesubsidieerde voorzieningen (financieel) kunnen redden of vragen een inkomensafhankelijke
eigen bijdrage.
Uit diverse onderzoeken is bekend dat 15 à 20% van de bevolking en ook jeugd kwetsbaar is en
problemen (in eerste instantie) niet zelfstandig kan oplossen. Hiervan kampt 2 tot 5% met complexe
en langdurige problematiek. Het aandeel kan per wijk variëren: in de ene wijk wonen meer mensen
met ondersteuningsvragen dan in de andere. Indicatoren voor kwetsbaarheid zijn het ontbreken van
een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt of een lage opleiding en een laag inkomen (lage
sociaaleconomische status/SES), taalachterstand en analfabetisme en het hebben van een beperking.
Daarnaast komen een lage opleiding en laag inkomen naar verhouding meer voor bij Nijmegenaren
van allochtone afkomst, waardoor er vaker sprake is van problemen bij deze groep.
De meeste Nijmegenaren hebben een actief en sociaal leven. Uit de laatste Stadsmonitor (2009) blijkt
dat circa 85% van de mensen van mening is dat ze voldoende contacten hebben. Dat geldt ook voor
ouderen: met de meeste ouderen tot 75 jaar gaat het goed. Velen staan midden in de samenleving.
5% van de Nijmeegse bevolking zegt te weinig contacten te hebben en 10% heeft voldoende
contacten, maar zou er graag meer willen hebben. Er is speciale aandacht nodig voor allochtonen,
kwetsbare ouderen en mensen met beperkingen als het gaat om participatie. Het percentage dat meer
contacten zou willen hebben, ligt hoger bij allochtonen (m.n. Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse
Nijmegenaren): 25 à 30% tegenover 15% van alle Nijmegenaren. Uit landelijke onderzoeken blijkt dat
mensen met een beperking, die als gevolg van de extramuralisering zelfstandig (blijven) wonen, blij
zijn met een eigen woon- en leefplek, maar dat er (te) vaak sprake is van isolement.
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2 à 5 %:
Is langdurig, soms meerdere
generaties, op meerdere
levensgebieden afhankelijk van
integrale arrangementen

Buitengesloten of
sluit zichzelf
Kwetsbaar,
maar met
steun
redzaam

10 à 15%:
Is af en toe, of semipermanent
afhankelijk van integrale
arrangementen

Steunpilaren van de samenleving

80 à 85 %:
Lost eigen problemen op.
Zoekt zelf hulp in sociale
omgeving of markt

3.3 Zelfregie, samenredzaamheid en een inclusieve samenleving
We stellen professionele ondersteuning zo lang mogelijk uit en beperken gespecialiseerde zorg waar
mogelijk. Individuele Wmo-voorzieningen, zoals hulp bij het huishouden en vervoersvoorzieningen
vormen het sluitstuk als alles gedaan is om de eigen kracht, het sociaal netwerk, vrijwilligerswerk en
de algemene voorzieningen te betrekken. De basis is: wat kunnen mensen zelfstandig oppakken en
wat kan de omgeving doen? De hulp is gericht op het versterken van de mogelijkheden om problemen
zelf aan te pakken. Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Dat geldt ook voor (zeer) kwetsbare groepen,
in de wetenschap dat er bij deze groepen vaak sprake zal zijn van een combinatie van informele en
formele steun. Tot slot investeren we in uitbreiding van collectieve voorzieningen, zoals buurtdiensten,
en vergroten we de toegankelijkheid van reguliere activiteiten. We streven naar een inclusieve
samenleving die iedereen laat meedoen.
In veel gevallen zal nog steeds individuele ondersteuning nodig zijn, maar deze wordt pas ingezet als
de andere opties volledig zijn benut.
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3.3.1 Eigen kracht en zelfregie
Onlosmakelijk verbonden met eigen kracht is zelfregie. Zelfregie is het vermogen van iemand om
zelfstandig te bepalen hoe zijn leven op verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, sociale
contacten, eruit moet zien 1 . Wij hechten aan zelfregie omdat mensen hiermee de zeggenschap
houden over het eigen leven, ook als er ondersteuning nodig is op één of meer leefgebieden. Zelfregie
is essentieel om het eigen kunnen tot uiting te laten komen, omdat zelfregie motiveert. Iemand ís niet
zijn beperking of probleem, maar net als ieder ander een mens met interesses, meningen, voorkeuren
en talenten. Niet dat er geen professionele hulp nodig is, maar deze is vooral effectief als die wordt
ingezet om te ondersteunen bij concrete vragen en problemen die mensen zelf in het dagelijkse leven
ervaren. In plaats van kant-en-klare oplossingen of vaste methodieken worden mogelijkheden
geschetst. De keuze is aan de mensen zelf. Zij bepalen zoveel mogelijk de doelen en prioriteiten: wat
wil iemand écht of als eerste aanpakken. Wat had je altijd al gewild, wat is of was je droom? Het gaat
niet om wat je investeert in mensen, het gaat om wat je uit mensen haalt. Als professional kun je het
verschil maken en de ‘lont aansteken’. Dit geldt zeker ook voor jongeren. We willen dat jongeren zich
optimaal ontwikkelen. Wij bieden risicojongeren perspectief op zinvolle activiteiten, opleiding of werk,
waarbij deze jongeren maximaal de regie over hun eigen leven hebben en houden.
In uitzonderingssituaties zijn er grenzen aan zelfregie die worden bepaald door risico’s voor kinderen
en jongeren en door grensoverschrijdend of overlastgevend gedrag.
3.3.2 Sociaal netwerk en samenredzaamheid
Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen
doen, bijvoorbeeld wassen, aankleden en koken en het vermogen om sociaal te kunnen
2
functioneren . Het verschil tussen zelfregie en zelfredzaamheid is het verschil tussen zelf bepalen en
zelf (moeten) doen. Zelfredzaamheid straalt te zeer uit ‘zoek het zelf maar uit’ en niemand redt het in
het leven alleen, zeker de kwetsbare groepen niet waar we ons op richten. Des te belangrijker is de rol
van het eigen netwerk. Daarom vervangen we zelfredzaamheid door samenredzaamheid. Een vraag
om hulp zien we niet alleen als een verzoek om ondersteuning van de persoon zelf, maar ook van het
netwerk. De meeste mensen hebben een sociaal netwerk, ook al zullen in sommige gevallen de
contacten aangehaald moeten worden. Wij geloven in de potentie van het eigen netwerk en willen die
als eerste versterken als mensen een hulpvraag hebben. Door dit te doen, zorgen we er voor dat
1
2

www.thesauruszorgenwelzijn.nl
www.thesauruszorgenwelzijn.nl

7

mantelzorgers ontlast worden en dat ook in de toekomst voldoende georganiseerde vrijwilligerswerk
en professionele ondersteuning beschikbaar blijft voor diegenen zonder of met een zwak sociaal
netwerk.
Het eigen netwerk komt voort uit een natuurlijke verbinding en is daarmee per definitie duurzamer. En
niemand kent elkaar zo goed als familie, vrienden en buren. Het helpt ook als mensen
gemeenschappelijke ervaringen kunnen delen, bijvoorbeeld ouders met opvoedvragen die elkaar
tegenkomen op school.
Hiermee nemen we tevens de lessen over informele ondersteuning ter harte die Lilian Linders ons
leert in het onderzoeksrapport ‘De betekenis van nabijheid’ (2010). Zij weerlegt aannames die veel
worden gebezigd in relatie tot individuele zelfredzaamheid en informele hulp. Lilian Linders
concludeert op basis van literatuurstudie en een onderzoek in een Eindhovense aandachtswijk dat de
bereidheid om hulp te geven groot is, maar dat enerzijds mensen zich vaak bezwaard voelen om hulp
te vragen (vraagverlegenheid) en dat anderzijds mensen zich niet willen opdringen aan een ander
(handelingsverlegenheid). Buren die elkaar de helpende hand toesteken, doen dat vooral op basis van
een persoonlijke relatie. Hieruit volgt dat ‘de lamme vaak de blinde helpt’, want mensen zoeken
herkenning bij elkaar. Voor veel mensen vormen hun beperkingen of problemen geen belemmering
om te helpen. Juist bij deze groep is echter wel het risico op overbelasting aanwezig.
Een andere belangrijke conclusie uit het rapport is dat wijkprojecten die versterking van sociale
cohesie beogen, er niet toe leiden dat informele zorg of burenhulp toenemen. Integendeel: kwetsbare
burgers worden met dergelijke projecten niet of nauwelijks bereikt. Deze groepen moeten veel
persoonlijker worden benaderd. Het natuurlijke sociale netwerk, zoals familiebanden, is belangrijker
voor de zorgbehoevende dan de buurt. Eén van de aanbevelingen van Lilian Linders is dan ook: focus
je op deze netwerken en investeer hiérin en faciliteer het als mensen uit het eigen netwerk dichterbij
elkaar willen wonen. Dit is kansrijker dan te proberen mensen die niet tot het sociale netwerk behoren
maar wel buurtgenoten zijn voor elkaar te interesseren zodat een hulprelatie tot stand komt. Dit
impliceert dat ook de ‘verlegenheid’ bij professionals om hulp te vragen aan het informele netwerk
rondom de hulpbehoevende doorbroken moet worden. Het wegnemen van drempels om informele
zorg te vragen zou daarom wel eens tot een grotere toename van informele zorg kunnen leiden dan
het stimuleren van het aanbod van vrijwilligers.
Let wel: voor de individuele ondersteuning van mensen hebben sociale buurtprojecten weliswaar
minder betekenis, maar dit neemt niet weg dat ze wél de collectieve zelfredzaamheid in de buurt
vergroten. Ze gaan bijvoorbeeld de verloedering van een buurt tegen en vergroten het gevoel van
veiligheid zo blijkt uit onderzoek van NICIS. Mensen spreken elkaar door dit type projecten
gemakkelijker aan.
We willen een verschuiving van het ‘betrekken van het netwerk bij de hulpverlening’ naar
‘betrokkenheid van de professional bij het netwerk’. Wij stellen vertrouwen in methodieken, waarbij
ondersteuningsplannen worden opgesteld én uitgevoerd door het netwerk zelf; professionals
ondersteunen alleen op vraag, zoals gebeurt via bijvoorbeeld SocialeNetwerkStrategieën, het
FamilieNetwerkBeraad of de EigenKrachtConferentie. We willen dat instellingen dit type methodieken
systematisch toepassen en integreren in hun reguliere werkwijze. Er loopt reeds een ontwikkel- en
opleidingstraject voor professionals in de regio Nijmegen voor de toepassing van Sociale
NetwerkStrategieën.
We willen ‘zo dichtbij mogelijk’ in normale settings, zoveel mogelijk ‘community based’ werken. Dat wil
zeggen dat het ondersteuningsaanbod voor bijvoorbeeld opvoedvragen zoveel mogelijk wordt
uitgevoerd in gezinnen, in brede scholen of in voorschoolse programma’s. Professionals zijn daarbij
tijdelijke en deskundige partners die kinderen, jongeren en hun opvoeders ondersteunen, zonder dat
ze de regie overnemen. Algemene voorzieningen, zoals de kinderopvang, het consultatiebureau,
scholen en sportclubs, brengen en houden we op peil. Dit zorgt voor een solide basisklimaat ter
voorkoming en vermindering van problemen, zodat ouders met opvoedproblemen minder snel in de
(individuele) professionele zorg stromen.
Daar waar het sociale netwerk écht ontbreekt en het niet lukt om het netwerk te versterken, komt
georganiseerd vrijwilligerswerk in beeld, zoals maatjesprojecten, vaak in combinatie met professionele
steun. Vrijwilligers kunnen drempelverlagend zijn voor mensen die moeite hebben om hulp aan te
nemen. Lotgenotengroepen en hulp van ervaringsdeskundigen werken in dit verband ook goed, omdat
er sprake is van herkenning en het delen van ervaringen. We intensiveren de ondersteuning van
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vrijwilligersprojecten en gaan sterker sturen op de verbetering van de samenwerking tussen
professionals, vrijwilligers en het eigen netwerk.
3.3.3 Diversiteit in een inclusieve samenleving
Normalisatie van problemen en verwezenlijking van participatie is niet alleen afhankelijk van wat
mensen zelf kunnen. Minstens zo belangrijk zijn de mogelijkheden die de ‘ontvangende’ maatschappij
biedt om te participeren. Een inclusieve samenleving geeft ruimte aan verscheidenheid en zorgt er
voor dat iedereen mee kan doen: oud en jong, allochtoon en autochtoon, mensen met en zonder
beperking en ongeacht de seksuele voorkeur.
We streven naar zichtbaarheid van diversiteit en optimale integratie van iedereen in de samenleving.
Om dit te bereiken is vergroting van onder meer de fysieke én sociale toegankelijkheid van
voorzieningen en activiteiten van belang, zoals van sportverenigingen, culturele instellingen en de
openbare ruimte. Tijdens de werkconferentie over Toegankelijkheid voor mensen met een beperking
werd het adagium ‘gewoon wat kan, speciaal wat moet’ benadrukt. Daar waar mensen er de voorkeur
aan geven om (ook) met gelijkgezinden activiteiten te ondernemen, moet dit mogelijk zijn.
Een belangrijke opgave voor de komende tijd is naast ontschotting in de wereld van zorg & welzijn,
het leggen van verbindingen naar andere domeinen, zoals onderwijs, cultuur, sport, werk en ruimte.
Instellingen en organisaties die subsidie van ons ontvangen, stimuleren we om invulling te geven aan
diversiteit in meest brede zin: met het oog op etnische en seksuele diversiteit en gericht op mensen
met een beperking, die kan variëren van autisme tot doven en slechthorenden of een verstandelijke
beperking. Afhankelijk van de omvang en het karakter van een organisatie (professionele instelling of
vrijwilligersorganisatie) zal diversiteitsbeleid een verplichtend of stimulerend onderdeel zijn van de
subsidievoorwaarden.
Diversiteit is het recht op eigenheid zonder de eigenheid van een ander te verstoren. Diversiteit en
inclusie vragen om kennis van de verschillende groepen, maar vooral om flexibiliteit en de juiste
basishouding en vaardigheden om goed in te kunnen spelen op verschillen tussen mensen. Wat voor
diversiteit geldt, geldt voor iedereen: je verdiepen in ieders situatie en het tonen van betrokkenheid.
Maatwerk maakt doelgroepenbeleid overbodig. Het uitvoeringsprogramma 2011 Bijzondere
aandachtsgroepen (Antilliaanse, Marokkaanse en Somalische Nijmegenaren) werkt toe naar integratie
van projecten in het reguliere werk.
Waar het gaat om zelfredzaamheid en zelfstandig wonen willen we collectieve gemaksdiensten (wasen strijkservice, klussen, boodschappen, etc.) faciliteren, die individuele ondersteuning via
bijvoorbeeld Hulp bij het Huishouden vervangen. Dit voor zover de markt hierin niet voorziet. We
denken aan creatieve combinaties met de Wet Werk en Bijstand en het concept van werkcorporaties.
3.4 Ontschotting en maatwerk: de sociale wijkteams
3.4.1 Integraal op alle leefgebieden
Op dit moment is de dienst- en hulpverlening in het sociale domein versnipperd, terwijl het leven van
mensen zich niet laat opknippen. We willen het aantal mensen dat zich met één persoon bezig houdt,
verminderen. Dit moet ook efficiencywinst opleveren.
Iedere situatie is anders. Ieder mens heeft verschillende wensen en mogelijkheden. Daarom hechten
we aan maatwerk en een integrale benadering op alle niveaus, van het eerste contact tot het stadium
van tijdelijke of structurele hulp. Altijd is het adagium ‘één gezin/huishouden - één plan’ uitgangspunt.
Als er sprake is van mantelzorg wordt de mantelzorger(s) vanaf het begin betrokken bij de
vraagverheldering. Door het werken met sociale netwerkstrategieën is dit beter geborgd. De
ervaringen van mantelzorger(s) dient aan de orde te komen in de gesprekken, zodat eventuele
overbelasting aan het licht kan komen.
Als mensen voor het eerst een ondersteuningsvraag hebben of als er verandering in de situatie is
opgetreden (bijvoorbeeld bij ouderen), wordt de gehele situatie in beeld gebracht, met dien verstande
dat enkelvoudige en tijdelijke vragen snel worden afgehandeld. Bij ouderen gaan we in principe altijd
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uit van een integraal ‘keukentafelgesprek’, omdat een eerste hulpvraag meestel het begin van
toenemende beperkingen en het goed is hierop te anticiperen.
Integraliteit impliceert dat in beginsel alle leefgebieden die de kwaliteit van leven bepalen, aan bod
moeten (kunnen) komen 3 :
1. Hui svesting
woonsituatie van mensen
2. Finan ciën
de financiële situatie (inkomen, schulden) en het bestedingspatroon
3. Sociaal functioneren
relatie tussen de bewoner en zijn omgeving (gezin, relatie, familie, etc.), dus inclusief de
opvoeding van kinderen, vrijetijdsbesteding en mantelzorg; hoe ziet het netwerk er uit?
4. Psychi sch functioneren
het 'welbevinden', inclusief eventueel psychiatrisch ziektebeeld en verslavingsgedrag
5. Zingeving
datgene wat de bewoner motiveert om te leven (bijvoorbeeld een levens- of
geloofsovertuiging)
6. Lich amelijk functioneren
gezondheid, leefstijl en fysieke gesteldheid van de persoon en zelfzorg
7. Prakti sch functioneren
huishouden voeren, taalvaardigheden, vervoer (in en om het huis, lokaal vervoer)
8. D agbesteding
daginvulling (werk, opleiding, sociale activering, hobby's, activiteiten).
Daar waar sprake is van verstoring van de stabiele basis (wonen, geld, dagbesteding) zal over het
algemeen, in overleg, als eerste gewerkt worden aan ‘herstel van het gewone leven’ als
randvoorwaarde voor verbetering in andere leefgebieden. Werkloosheid, schulden of een slechte
woonsituatie heeft bijvoorbeeld zeer veel effect op het opgroeien van kinderen. Als dit niet eerst
(deels) hersteld wordt, heeft een (jeugd)zorgaanbod minder kans van slagen.
We willen daarbij hulp uit alle domeinen in samenhang inzetten: alle vormen van (jeugd)zorg,
onderwijs, veiligheid, welzijn, inkomen en re-integratie. Specifiek in relatie tot het nieuwe beleid voor
schuldhulpverlening bieden we vanuit het programma Zorg & Welzijn laagdrempelige
basisdienstverlening als onderdeel van de totaalbenadering. Veel professionals bij
welzijnsorganisaties en vrijwilligers ondersteunen mensen bij de financiën: bij het op orde brengen van
thuisadministratie, het invullen van formulieren en budgetbeheer.
Het is ook de bedoeling om de samenhang en samenwerking tussen het jeugd- en het onderwijsveld
en de arbeidsmarkt op lokaal en regionaal niveau te versterken. Daar waar betaald werk of een
leerwerktraject niet haalbaar blijkt, leggen we een relatie tussen de Wet werk en bijstand en de Wmo,
om te voorkomen dat mensen thuis blijven zitten.
3.4.2 Van specialisten naar generalisten in het sociale wijkteam
Afgelopen jaren is een slag gemaakt in integraliteit door coördinatie te organiseren in de vorm van
onder meer casemanagers, CJG-coördinatoren, de wijkteams voor multiprobleemhuishoudens met
wijkteamregisseurs en door het Meldpunt Bijzondere Zorg. Dit met instandhouding van schotten en
specialismen en daarmee de veelheid aan hulpverleners. We willen nu middels ontschotting een stap
verder zetten en het kernprobleem aanpakken: minder bureaucratie en minder differentiatie in de hulpen dienstverlening.
Om de versnippering en het kastje-naar-de-muur-gevoel tegen te gaan, maken we een beweging van
specialistische, doelgroepgerichte werkers naar generalisten: dit zijn de nieuwe sociaal werkers die
samen met vrijwilligers de sociale wijkteams vormen. De sociale wijkteams voorkomen zoveel mogelijk
dat zwaardere zorg nodig is en krijgen op de eerste plaats een makelaarsfunctie: naar het eigen
netwerk, naar vrijwilligers, naar (wijk)voorzieningen en -activiteiten en als laatste naar
gespecialiseerde professionals. Maar ze verlenen ook zelf diensten en hulp. De sociaal werkers in
deze teams zorgen voor korte lijnen en snelle antwoorden. Soms zal het nodig zijn kortstondig een
3

Ontleend aan de 8 leefgebieden van MOVISIE, ontwikkeld voor de maatschappelijke opvang, maar op iedereen toepasbaar.
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specialist in te schakelen om de juist diagnose te stellen, om te voorkomen dat door inadequate
ondersteuning in een later stadium duurdere hulp nodig is om de situatie te herstellen.
De sociale wijkteams zijn er niet alleen voor individuele cliëntondersteuning en hulpverlening, maar
ook voor het faciliteren van aanbod op het gebied van collectieve gezondheidspreventie, participatie
en buurtdiensten die aansluiten bij de optelsom van individuele vragen.
We verwachten dat de beweging van specialisten naar generalisten in meerdere opzichten tot
uitdrukking komt. De sociaal werker vervult diverse rollen:
Werkt integraal en is gericht op alle leefgebieden uit par. 3.4.1; is niet gericht op specifieke
doelgroepen.
Is primair gericht op de empowerment van bewoners: op het ontplooien van
bewonersinitiatieven en het bevorderen van het vermogen om zelf regie te voeren op zijn
leven.
Past methodieken toe om het informele netwerk te betrekken en te versterken en waar
nodig de samenwerking tussen formele en informele steun te borgen.
Kent de sociale kaart en verbindt individuele vragen met het collectieve aanbod
(activiteiten, voorzieningen, diensten); signaleert trends en legt verbindingen tussen
bewoners, vrijwilligersorganisaties (sportverenigingen, zelforganisaties, buurtverenigingen,
etc.) en professionele organisaties.
Draagt niet alleen zorg voor informatie, advies en cliëntondersteuning
(keukentafelgesprek), maar waar nodig ook voor (lichte) hulpverlening en interventies;
doorverwijzing wordt zo lang mogelijk uitgesteld; alleen bij gecompliceerde problematiek
wordt specialistische hulp ingeschakeld.
Coördineert: daar waar specialistische hulp nodig blijkt, heeft de generalist een functie als
casusregisseur naar specialistische hulpverleners; hij of zij maakt op basis van het
gezamenlijk opgestelde integrale plan afspraken tussen de bewoner, het netwerk en de
hulpverleners.
Werkt via de principes van casusregie zoals die door het Centrum voor Jeugd en Gezin en
de wijkteams voor multiprobleemhuishoudens zijn ontwikkeld.
Zorgt voor opschaling naar de (huidige) wijkteams voor multiprobleemhuishoudens als er
sprake is van (overlastgevende) multiproblematiek en naar het Veiligheidshuis, wanneer
sprake is van betrokkenheid van justitie.
De sociaal werkers van het sociale wijkteam krijgen hiermee zowel een makelaars- als uitvoerende rol
bij individuele ondersteuning en het organiseren van activiteiten. Het sociale wijkteam is geen
overlegorgaan, maar een netwerk dat in de dagelijkse praktijk samenwerkt en afstemt. We bezien nog
in hoeverre sociaal werkers gemandateerd worden om beslissingen te nemen over indicatiestelling,
waarbij mandaterende instellingen beslissingen van sociaal werkers omzetten in formele besluiten.
Met de ontwikkeling van de sociale wijkteams beogen we niet iets nieuws in het leven te roepen, maar
willen we de huidige wijkgerichte structuren slim en verantwoord integreren. Het is geen extra laag
bovenop de bestaande werkers in een wijk, maar bestaat uit reguliere werkers en maakt andere
netwerken en verbanden in principe overbodig. Het sociale wijkteam is niet zozeer een overleg als wel
een praktisch samenwerkingsverband. Dit betekent dat we de huidige ‘hoofdstructuur’ van Brede
Scholen, Centra voor Jeugd en Gezin (inclusief de Zorgadviesteams), eventueel aanwezige
wijkgerichte Ondersteuningsteams, de Beursvloer in Dukenburg, de wijkteams voor
multiprobleemhuishoudens, het Meldpunt Bijzondere Zorg en het Veiligheidshuis gaan herordenen
met als doel het aantal overleggen te minimaliseren met behoud van maximale integraliteit. Op dit
moment zijn er in Nijmegen te veel netwerken waardoor voor de individuele professionals sprake is
van een disbalans tussen vergadertijd en tijd voor de cliënt.
De mate waarin generalisatie in de diverse opzichten kan plaats vinden, willen we samen met onze
partners verkennen: waar houdt een generalist op en is specialisme noodzakelijk? Er staan meer
vragen open: Hoe ziet de samenstelling van de sociale wijkteams er uit? Hoe zorgen we voor
mandaat voor deze werkers en voorkomen we onnodige ‘concurrentie’? Op deze vragen willen we
een antwoord vinden in pilots in een beperkt aantal wijken (zie hoofdstuk 4).
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3.4.3 Regie-overleg voor meervoudige, complexe problematiek
Voor huishoudens met meervoudige, complexe problemen houden we de multidisciplinaire aanpak
van de huidige wijkteams in stand. Om verwarring met de sociale wijkteams te voorkomen en omdat
deze aanpak in feite onderdeel is van de sociale wijkteams, noemen we de wijkteams voor
multiprobleemhuishoudens en overlast voortaan regie-overleg Multiprobleemhuishoudens. Het
primaat van de integrale benadering van mensen met meervoudige problematiek leggen we op
wijkniveau, bij de regie-overleggen Multiprobleemhuishoudens. Vanuit het uitgangspunt ‘lokaal wat
lokaal kan’ zetten we een doorontwikkeling in van de regie-overleggen Multiprobleemhuishoudens en
werken toe naar een stadsdekkende aanpak. We behouden de mogelijkheid om op te schalen naar
het op bovenlokaal niveau functionerende Meldpunt Bijzondere Zorg indien de complexiteit van de
problematiek hiertoe noodzaakt (zie par. 4.2).
De regie-overleggen zijn in feite een verbijzondering binnen de sociale wijkteams, in de vorm van een
periodiek casusoverleg. Alleen bij multiprobleemsituaties (problemen op meer dan 3 leefgebieden)
wordt opgeschaald naar het regie-overleg. Bij voorkeur bestaan de professionals die zitting hebben in
het regie-overleg geheel of gedeeltelijk uit een afvaardiging van het sociale wijkteam.
De wijkteams voor multiprobleemhuishoudens die we de afgelopen jaren hebben uitgerold over een
groot deel van Nijmegen waren gericht op een integrale aanpak van (overlastgevende)
multiprobleemhuishoudens (de groep van 2 à 5%). Deze persoonsgerichte aanpak is geëvalueerd op
basis van bestandsanalyse, een enquête en interviews. De conclusie is dat de zeven wijkteams in de
basis succesvol zijn. De wijkteamaanpak is een ontwikkeltraject geweest. Nu maken we de balans op
en zetten we de ontwikkeling door met oog voor verbeteringen, onder meer ten aanzien van de
afstemming met andere trajecten en instellingen, de capaciteit, verschillen tussen regisseurs en op
diverse uitvoeringsaspecten.
Wij houden als gemeente voorlopig vast aan onze rol als procesregisseur (de huidige
wijkteamregisseurs) op casusniveau in de wijkteams en straks de regie-overleggen voor
multiprobleemhuishoudens. Dit doen wij vanuit de veronderstelling enerzijds dat onze neutrale positie
de vaak lastige samenwerking rondom deze doelgroepen vergemakkelijkt (lees: afdwingbaar maakt).
Anderzijds vanwege het directe maatschappelijke belang dat er is om overlastgevende situaties te
beëindigen.
Bij de multiprobleemaanpak en bemoeizorg is het van belang de nazorg goed te regelen. Vaak is het
nodig een vinger aan de pols te houden om terugval te voorkomen. Dit doen we binnen de brede
sociale wijkteams, waar het casusoverleg voor multiprobleemsituaties onderdeel van uitmaakt. Het
heeft de voorkeur dat de nazorg in handen is van een professional uit het sociale wijkteam/regieoverleg die het huishouden al goed kent.
3.4.4 Positie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het CJG speelt een rol in de wijkgerichte uitvoering van het gehele beleid van de vijf functies voor
preventief jeugdbeleid. Het CJG is meer dan een ‘locatie waar ouders naar toe moeten komen om
hulp te vragen’. In Nijmegen is er expliciet voor gekozen de CJG’s niet in te richten als loketten.
Hierover bestaan vaak misverstanden. Wat is het CJG wel? Het CJG:
- is een netwerkorganisatie, die vooral het reeds bestaande aanbod beter op elkaar afstemt en
met elkaar laat samenwerken;
- zoekt vooral jeugd en ouders op (outreachende informatie & adviesfunctie) en laat hen
deelnemen aan themabijeenkomsten;
- is ook een website (met chat en e-hulp) en een telefoonnummer;
- faciliteert het netwerk van hulpverleners in de wijk en laat hen beter samenwerken (o.a. door
een flexwerk-omgeving ter beschikking te stellen) via de gemeentelijke coördinator;
- stuurt de Zorgadviesteams aan en zorgt voor een eenduidige werkwijze voor coördinatie van
zorg in gezinnen (casusregie en procesregie);
- zorgt voor een afgewogen pakket aan opvoedingsondersteuning en lichte hulp in de wijken;
- maakt afspraken met tweedelijnszorg (o.a. jeugdzorg, jeugdig) over de inzet in de wijken,
waarbij het CJG de schakel wordt tussen de eerstelijns- en tweedelijns-jeugdzorg.
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In Nijmegen werken we in het jeugdbeleid al jaren vindplaatsgericht en dat blijven we doen. Het CJG
kent geen eigen ingang (loket). De ingangen zijn de vindplaatsen zoals scholen, kinderopvang,
consultatiebureaus. Het nadrukkelijke streven is de CJG-functies te integreren in het sociale wijkteam
en dat ook de locaties gaan samenvallen met de pilots voor de sociale wijkteams.
Er is inmiddels via het CJG en de wijkteams voor multiprobleemhuishoudens (zie par. 3.4.4) een
breed gedragen visie en uitwerking aan casusregie en procesregie gegeven in Nijmegen. De essentie
van casusregie is dat er één hulpverlener (samen met de burger / ouders) eindverantwoordelijk is over
het (gezins)plan. Hij of zij maakt afspraken met het gezin en de andere hulpverleners via het principe
‘één gezin - één plan’. Deze functie integreren we in het sociale wijkteam. We laten de huidige CJGcoördinatie straks samenvallen met de coördinatie van het sociale wijkteam om te voorkomen dat er
opnieuw schotten ontstaan binnen het sociale wijkteam. Hiermee stappen we tevens over kunstmatige
leeftijdsgrenzen heen, waardoor 18+-jongeren tussen wal en schip (dreigen te) vallen.
Koppeling met het onderwijs
We willen een gedegen koppeling realiseren tussen de sociale wijkteams en de Brede Scholen. Ook
willen we de Zorgadviesteams (ZAT’s) 0-4 en 4-12 verbinden met en mogelijk integreren in de sociale
wijkteams. De ZAT’s kennen een wettelijke borging binnen het kader ‘Passend onderwijs’. We zullen
hierover overleg gaan voeren met de onderwijsbesturen.
De verbinding die het CJG momenteel maakt met het voortgezet en middelbaar onderwijs via de
Zorgadviesteams VO en ROC en het knooppuntenmodel (zorgcoördinatoren Voortgezet onderwijs en
ROC) dient verder uitgebouwd en versterkt te worden.
3.4.5 Het Veiligheidshuis
In het Veiligheidshuis wordt een verbinding gelegd tussen jusititie, politie en zorg wat betreft
veelplegers, overlastgevende jeugdigen, situaties van huiselijk geweld en andere overlastgevende
multi-probleemsituaties. Het Veiligheidshuis is dus belangrijk voor de sociale wijkteams en het regieoverleg Multiprobleemhuishoudens als samenwerkingspartner en voor opschaling, wanneer er
justitiële betrokkenheid is.
De veelplegeraanpak is bijzonder succesvol in Nijmegen. Door de integrale aanpak in het
Veiligheidshuis hebben we de categorie veelplegers goed in beeld en kan politie en justitie dicht op de
huid van de veelplegers zitten. Ook in de nazorg boeken we uitstekende resultaten. Het recidivecijfer
voor veelplegers voordat het veiligheidshuis zich ermee bemoeit, ligt landelijk op minimaal 70 %. In
Nijmegen hebben we momenteel een recidivecijfer rond de 45%. Deze inspanningen leveren niet
alleen een lotsverbetering bij de doelgroep op, maar zorgt ook voor een afname van de overlast en
criminaliteit (met name vermogensdelicten).
De komende jaren willen we inzetten op een iets minder exclusieve nazorg voor de veelplegers
(aantallen drogen op) en de aanpak verbreden naar andere risicovolle groepen (jeugd,
zedendelinquenten, risicovolle meerplegers).
In het veiligheidshuis komen tevens twee maal in de week alle (zorg)meldingen huiselijk geweld
binnen. In het screeningsoverleg worden deze meldingen direct geadresseerd naar de juiste instantie
(zorg- justitie of een combi). De problematiek rondom huiselijk geweld is vaak hardnekkig. Het volstaat
niet om alleen dadergericht te werk te gaan. In het veiligheidshuis willen we de combinatie zorg &
strafrecht intensiveren. Plannen van aanpak dienen niet alleen gericht te zijn op dader, maar ook op
het slachtoffer en op kinderen die eventueel slachtoffer of getuige zijn van het geweld. De (na)zorg
vindt zoveel mogelijk plaats binnen de sociale wijkteams/regie-overleg Multiprobleemhuishoudens.
Vanaf september 2011 zullen we naast de reguliere individuele justitiële casusoverleggen jeugd, en
het groepenoverleg gaan starten met een zorgoverleg risicojongeren (ZOR). Het ZOR heeft tot doel
het tegengaan en verminderen van jeugdoverlast en –criminaliteit door het verbeteren van de positie
van de betrokken jongeren op de diverse relevante leefgebieden. Doelgroep van het ZOR zijn
jongeren in de leeftijd van 12-24 jaar:
1. die ernstige overlast veroorzaken;
2. van wie het aannemelijk is dat zij in een criminele carrière dreigen terecht te komen.
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Dit betekent dat we in het veiligheidshuis ons verder gaan bewegen naar de voorkant van de keten
met als doel het voorkomen van recidive en het terugdringen van de overlast.
3.4.6 Centrale registratie en monitoren
We willen goede afspraken maken over dossiervorming die enerzijds voorkomen dat dubbel werk
wordt gedaan en opnieuw dezelfde vragen worden gesteld en anderzijds voldoen aan privacyregels.
In eerste instantie zal het vooral gaan om een slimme verbinding tussen de diverse
registratiesystemen, die afdoende aansluit op de registratiesystematiek van het Veiligheidshuis.
Daarnaast dient gewerkt te worden met de Verwijsindex Risicojongeren en de meldcode voor
kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit nemen we op als subsidievoorwaarde in
subsidiecontracten.
3.5 Preventie voor curatie
Voorkomen is beter dan genezen. Met meer ruimte voor eigen initiatief en grotere betrokkenheid van
het eigen netwerk en een inclusieve samenleving, zoals in paragraaf 3.2 is beschreven, creëren we
meer veerkracht en voorkomen we problemen die mensen niet zelf op kunnen lossen. De invulling van
de Wmo-prestatievelden 1 tot en met 5 in dit plan hebben een preventieve functie ten opzichte van
prestatieveld 6 tot en met 9: met de eerste prestatievelden willen we voorkomen dat mensen in de
laatste prestatievelden voor individuele voorzieningen, bemoeizorg, maatschappelijke en
vrouwenopvang en verslavingszorg terecht komen. Als er hulp nodig is, zorgen we er voor dat deze zo
vroeg en dichtbij mogelijk wordt geboden door outreachend en vindplaatsgericht (scholen, huisartsen,
etc.) te werken. Zo signaleren we problemen tijdig en voorkomen we een beroep op zware (dure) zorg
en ondersteuning. Als we nu niet investeren in preventie is de zorg straks niet betaalbaar.
We blijven investeren in de jeugd, want jong geleerd is oud gedaan. We kiezen ervoor om het
preventieve jeugdbeleid zo goed als mogelijk overeind te houden en daar waar nodig te verstevigen.
We bezuinigen niet op jeugdvoorzieningen in de preventieve structuur, zoals jongerencentra. Er volgt
een aparte uitvoeringsnotitie ‘Visie op jeugd- en jongerenwerk’ op basis van dit Wmo-beleidsplan.
Voor een hoopvolle toekomst voor onze jongeren kunnen we echter niet alleen vanuit de Wmo zorg
dragen: goed onderwijs en het behalen van een startkwalificatie vormen hiervoor de basis.
Preventief gezondheidsbeleid is van belang om er in een nog vroeger stadium voor te zorgen dat
mensen gezondheids- en verslavingsproblemen ontwikkelen met alle gevolgen van dien. Mensen die
sporten en gezond leven, hebben minder overgewicht en psychische problemen, lopen minder risico
op een ziekte en zullen op latere leeftijd minder snel een scootmobiel of hulp in het huishouden nodig
hebben.
Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om een gezonde leefstijl. Echter, gedrag
is vaak niet rationeel en wordt bepaald door gewoontes, sociale opvattingen én de omgeving.
Effectief gezondheidsbeleid vraagt om investeringen in een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag,
op diverse terreinen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een beweegvriendelijke omgeving, ruimte voor
sport en beweging, gezonde schoolkantines, gezond pauze- en traktatiebeleid op basisscholen en
strikt alcoholbeleid in sportkantines, horeca en supermarkten. Bevordering van gezonde leefstijl
nemen we daarom voor zover relevant op als randvoorwaarde voor activiteiten en voorzieningen.
Daarnaast hebben we reeds een ketenaanpak gezonde leefstijl op wijkniveau ingezet waarin
gezondheidsmakelaars van de GGD verbindingen leggen tussen de eerstelijnszorg (huisartsen,
fysiotherapeuten), welzijn, sport en zorg. Er is tevens veel winst te behalen door te investeren in
‘gezond ouder worden’ en bijvoorbeeld te stimuleren dat ouderen blijven bewegen en het
middelengebruik te beperken. Eind 2012 loopt de Nota Gezond Nijmegen af en daarin actualiseren we
ons beleid op het gebied van gezondheidspreventie in relatie tot de nieuwe wijkgerichte Wmo-aanpak.
Vooruitlopend daarop stellen we een integrale preventieagenda op met activiteiten op het gebied van
verslavingspreventie en gezondheidsbevordering.
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Wat verandert er voor mensen?
Huidige situatie alleenstaande moeder
Mevrouw Petra Jansen is een alleenstaande
moeder met 3 kinderen, leeft van een
bijstandsuitkering en heeft een spierziekte.
Daarom ontvangt het gezin via de Wmo Hulp bij
het Huishouden voor 4 uur in de week. De eigen
bijdrage die hiervoor wordt gevraagd, wordt
gecompenseerd via Bijzondere Bijstand. Ook
heeft mevrouw Jansen te horen gekregen dat ze
in aanmerking komt voor vergoeding van enkele
kleine woningaanpassingen. Daar wil ze een
beroep op gaan doen.
Mevrouw Jansen heeft altijd voor de kinderen
gezorgd en nooit gewerkt. Twee van de drie
kinderen gaan naar het basisonderwijs; Mark zit
op het Vmbo. Mark heeft af en toe last van
agressief gedrag en is dan onhandelbaar. Deze
situatie is al een keer besproken in het
Zorgadviesteam van de school en Petra heeft
toen professioneel opvoedadvies gekregen.
Broertje Geert begint zijn gedrag al aardig te
kopiëren. Met Saskia gaat alles goed, al zeggen
leraren wel dat ze een leerachterstand heeft en
dat ze mogelijk een jaar over moet doen.
Na een bezoek van de formulierenbrigade is hun
inkomenssituatie eindelijk op orde. Het inkomen
zit op de bijstandsnorm en ze krijgen huur-, zorgen kindertoeslag. Ook gaan de kinderen sinds
een jaar naar de voetbalvereniging. Hiervoor
doet Petra een beroep op het Kinderfonds (waar
het Sportfonds per 2011 in is geïntegreerd).

Nieuwe situatie alleenstaande moeder
Als mevrouw Petra Jansen een aanvraag indient
voor kleine woonaanpassingen komt een sociaal
werker uit de wijk langs bij Petra thuis voor een
keukentafelgesprek, waarin haar situatie in een
open gesprek in de volle breedte wordt
doorgenomen. Redt ze de opvoeding van haar
kinderen in haar eentje? Zou ze mogelijk
aangepast werk kunnen doen in deeltijd? Hoe zit
het met haar contacten?
Het blijkt dat het allemaal teveel dreigt te worden
voor Petra. De sociaal werker stelt voor een
netwerkberaad te houden waar de mensen uit
haar naaste omgeving bij aanwezig zijn. Samen
bespreekt dit ‘beraad’ wat er aan de hand is,
welke vragen prioriteit hebben om aan te pakken
en wie waar van betekenis kan zijn. De sociaal
werker springt tijdens het beraad alleen bij als er
een vraag is. De buurman waar Petra goed mee
overweg kan, houdt de administratie voortaan
mee in de gaten en de zus van Petra komt een
aantal keren in de week langs voor
huiswerkbegeleiding voor Saskia. Het
vrijwilligersproject Homestart wordt ingeschakeld
om te ondersteunen bij de opvoeding van de
kinderen.
De sociaal werker stelt voor aan Petra om
vrijwilligerswerk te gaan doen, bijvoorbeeld in het
wijkcentrum of op school. Een aantal
gemaksdiensten dat nu nog onder de Hulp bij het
Huishouden vallen, zoals boodschappenhulp of
maaltijdbereiding, wordt niet meer verleend door
de Wmo-hulp. Het is aan Petra of ze dit aan
familie, buren of vrienden vraagt of dat ze
hiervoor de buurtservicedienst inschakelt. Tot
slot verzorgt de sociaal werker de Wmoaanvraag voor de kleine woonaanpassingen in
huis waar Petra recht op houdt, omdat ze een
minimuminkomen heeft. Behalve wanneer Petra
er voor kiest om de boodschappenhulp en
maaltijdbereiding te betrekken van een
supermarkt of buurtservicedienst verandert er
voor haar niets op financieel vlak: de bijdragen in
het Kinderfonds liggen op hetzelfde niveau als in
het Sportfonds.
De totaalaanpak wordt vastgelegd en de sociaal
werker bespreekt met goedkeuring van mevrouw
de uitkomst van het beraad in het
Zorgadviesteam van de scholen waar de
kinderen opzitten, zodat de leerkrachten hierop
kunnen afstemmen.

Oude situatie oudere
Piet is 67 jaar en woont in een huurflat in Hatert
waarin veel senioren wonen. Hij is gescheiden en

Nieuwe situatie oudere
Het sociale wijkteam krijgt een signaal binnen
van de huismeester van de woningcorporatie
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heeft twee kinderen, waarvan er één vlakbij
woont. De andere zoon woont ver weg. Met hem
is het contact verbroken.
Piet heeft jarenlang als monteur/elektricien
gewerkt, maar is ziek geworden voordat hij met
pensioen kon gaan. Door de werkloosheid heeft
Piet een onvolledig pensioen en moet hij
rondkomen van € 1.000 netto per maand. Wel
krijgt Piet een toelage vanuit het Rijk en huur- en
zorgtoeslag. Zo kan hij precies rondkomen.
Met zijn ziekte gaat het nu wat beter, maar hij is
somber. Door zijn ziekte is Piet niet mobiel en
heeft een scootmobiel via de Wmo. Daarnaast
heeft hij recht op een Wmo-vervoerskostenvoorziening. Jaarlijks ontvangt hij hiervoor een
bedag van € 300, 60% van het forfaitaire bedrag
omdat hij reeds over een scootmobiel beschikt.
Hij ontvangt 3 uur Hulp bij het Huishouden
waarvoor hij de minimale eigen bijdrage betaalt.
Hij doet zelf boodschappen en kookt dagelijks
zelf zijn kostje.

over het isolement van Piet. Een sociaal werker
gaat vervolgens bij hem langs. In een prettig
gesprek wordt het wel en wee van Piet
doorgesproken. De sociaal werker komt een
aantal keren terug en ze spreken een aantal
dingen af. Zo bekijken ze samen wat hij graag
zou willen doen, misschien lid worden van het
hobbycentrum aan de Hubertusstraat waar hij
dagelijks terecht kan? Als voormalig monteur kan
hij op den duur misschien zelfs iets betekenen
als vrijwilliger in het hobbycentrum. Mogelijk wil
er iemand uit de flat af en toe mee? Samen met
de sociaal werker vraagt Piet dit bij mensen uit
zijn flat waarmee hij wel eens een praatje maakt
of die hij groet. Zo ontstaat er meteen wat meer
contact.
Ook spreken ze af dat ze op termijn, Piet wil niet
alles in één keer doen, een bemiddelingspoging
doen om het contact tussen hem en zijn zoon te
herstellen.
Omdat Piet in een flat woont met veel senioren
waarvan een deel ook een scootmobiel heeft,
wordt een scootmobielpool gecreëerd. Daarnaast
ontvangt Piet op dit moment een
vervoerskostenvoorziening, die lager zal worden
vanwege het verlagen van het forfaitaire bedrag
voor vervoer. Op langere termijn kan het primaat
van de stadsregio gaan gelden, wat inhoudt dat
de vervoerskostenvergoeding (uitzonderingen
daar gelaten) wordt afgeschaft en mensen via de
Wmo alleen nog de stadsregiotaxi als
vervoersvoorziening wordt aangeboden. Als het
openbaar vervoer volledig toegankelijk wordt,
vervalt de vervoerskostenvoorziening mogelijk
volledig.
Omdat Piet zelf boodschappen doet en kookt,
behoudt hij de Hulp bij het Huishouden.
Omdat Piet onder de bijstandsnorm van 110%
zit, heeft hij recht op de regeling chronisch
zieken, ouderen en gehandicapten (€ 150 in
2011), op bijzondere bijstand en de Collectieve
Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ).
Behalve de regeling chronisch zieken deed Piet
nog geen beroep op de lokale
minimavoorzieningen. Samen met de sociaal
werker dient Piet een aanvraag in voor de CAZ
en voor compensatie van de eigen bijdrage voor
Hulp bij het Huishouden via de bijzondere
bijstand.
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4. Sociale wijkprogramma’s
Een belangrijk deel van het Wmo-gedachtegoed willen we realiseren binnen een gebiedsgerichte
aanpak met sociale wijkprogramma’s. Een wijk of stadsdeel vormt een behapbare schaal voor
samenwerking. Bovendien biedt een gebiedsgerichte benadering de mogelijkheid om binnen de
overkoepelende visie te differentiëren per wijk, zodat het specifieke zorg- en welzijnsaanbod aansluit
bij behoeften van wijkbewoners. Het aanbod kan dus per wijk verschillen en in de loop der tijd
veranderen. Om de specifieke kenmerken van een wijk te bepalen stellen we samen met bewoners en
externe partijen wijkprofielen en sociale wijkprogramma’s op. Let wel: de gebiedsgerichte Wmoaanpak is een onderdeel van de totale wijkaanpak die de leefbaarheid in brede zin omvat.
Omdat we toe willen naar een samenhangend en ontschot aanbod op wijk-/gebiedsniveau sluiten we
allianties met andere regisseurs: zorgkantoor (AWBZ), zorgverzekeraars, schoolbesturen en
woningcorporaties. In deze coalitie streven we onder andere naar afspraken over de financiering en
het gegeven dat de investering in het ene domein besparing kan opleveren in een ander domein.
UVIT Zorgkantoren, onder andere actief in Nijmegen, heeft in haar visie De klant aan het roer 2012
opgenomen dat ze de meerwaarde zien van het investeren in een netwerk op wijkniveau en wil samen
met de gemeente Nijmegen Wmo-wijkpilots gaan draaien om te komen tot eenduidige regie op het
vlak van wonen, welzijn en zorg. We streven naar een gezamenlijk sociaal wijkprogramma in een
gebied, om te beginnen samen met het zorgkantoor.
4.1 Zoveel mogelijk wijkgericht
Uitgangspunt is: dichtbij waar kan, bijzonder waar moet. De basisfuncties kunnen beter wijkgericht
(laagdrempelig, dichtbij) georganiseerd worden en andere functies beter stedelijk of zelfs regionaal,
omdat een bepaalde schaalgrootte nodig is. Het kan ook zo zijn dat een organisatie stedelijk of
regionaal georganiseerd is, maar wijkgericht werkt. Lichte begeleiding organiseren we wijkgericht en
zwaardere specialistische zorg stedelijk of regionaal. Op welk niveau mensen actief willen zijn, is
afhankelijk van de wensen, maar voor immobiele mensen zoals ouderen geldt dat het prettig is als het
in de buurt te doen is.
De belangrijkste reden om het wijkniveau te kiezen is dat de wijk of een stadsdeel het meest geschikt
is om organisatorisch een integrale aanpak te borgen die aansluit bij de specifieke kenmerken van
een gebied. We beseffen dat de wijk niet een sociale eenheid is, maar de kans op goede
samenwerking is groter als er sprake is van nabijheid, op een kleinere schaal: het is overzichtelijker en
men komt elkaar gemakkelijk(er) tegen, zeker als vanuit één locatie wordt gewerkt. Het niveau van de
wijk biedt meer kansen om professionele inzet te combineren met de inzet van vrijwilligers.
Bij het bepalen van het juiste schaalniveau per functie hanteren we de indeling in drie fases: van licht
naar zwaar, analoog aan de trits eigen kracht – sociaal netwerk – algemene voorzieningen –
individuele voorzieningen. Dat wil zeggen dat er eerst gekeken wordt naar oplossingen die in de
eerste fase zitten alvorens naar het tweede te kijken. Deze fases vormen een continuüm: we willen
niet langer dat er een strikte scheiding is tussen de fases om te voorkomen dat mensen vast blijven
zitten in (zware) zorg. Bovendien zal er vaak sprake (moeten) zijn van informele en formele
ondersteuning of individuele en collectieve diensten.
De eerste fase: ‘versterken’ omvat collectieve en individuele voorzieningen en activiteiten voor
iedereen. Het is gericht op welzijn, ontmoeting en recreatie, diensten, preventie,
jeugdgezondheidszorg en kortdurende en lichte (pedagogische) hulp en ondersteuning. Ook
ondersteunen de professionals in deze fase waar nodig vrijwilligers en versterken ze informele steun
en sociale netwerken. Activiteiten vinden afhankelijk van de behoefte dichtbij in de wijk plaats.
Diensten worden tevens op wijkniveau aangeboden, maar de organisatie kan stedelijk zijn. Bij
individuele situaties wordt slechts intensievere hulp ingeschakeld, als de lichte vormen van hulp geen
soelaas bieden of als de veiligheid van het kind dusdanig in het geding is, dat er meteen opgeschaald
moet worden. De voorzieningen en activiteiten in deze fase zijn wijk- of stadsdeelgericht.
De tweede fase: ‘versterking ondersteunen’ richt zich hoofdzakelijk op aanvullende individuele hulp en
biedt óók intensievere hulp voor wie dat nodig heeft. Denk aan professionele ambulante hulp van
jeugdzorgaanbieders of GGz-instellingen. Deze komt naar mensen toe, dat kan zijn thuis of op de
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vindplaatsen. Afhankelijk van de hulp kan dit wijk-/stadsdeelgericht of stedelijk georganiseerd zijn.
Stedelijk organiseren zal in veel gevallen efficiënter zijn.
De derde fase: ‘overnemen’ is wanneer de zorg de bestaande (opvoedings)context doorbreekt. De
hulp doorbreekt de normale context en wordt dus ook zo spaarzaam mogelijk ingezet. Voorbeelden
zijn de opvang van dak- en thuislozen, opnames in de GGZ of jeugdbeschermingsmaatregelen
(bijvoorbeeld uithuisplaatsingen). Dit is stedelijk of zelfs regionaal georganiseerd. Ook in deze fase is
de verbinding met de sociale wijkteams van belang, met het oog op de relatie met het ‘thuisfront’ en
de nazorg als mensen terugkeren in de thuissituatie.
We willen een afgewogen balans in deze drie fases, waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar wat in de
wijken/stadsdelen en wat op stedelijk en zelfs regionaal niveau georganiseerd moet worden.
De decentralisatie van AWBZ en de jeugdzorg, jeugd-GGz (Geestelijke Gezondheidszorg) en jeugdlvg (licht verstandelijkgehandicapten-zorg)biedt kansen om de begeleiding en hulpverlening uit de drie
verschillende fases meer in samenhang te ontwikkelen en aan te sturen.
Wijkgericht
Eerste en tweede fase:

Stedelijk
Derde fase:

Functies 4 :
1a. Kortdurende ondersteuning: informatie & advies,
doorverwijzing en cliëntondersteuning;
1b. Signalering: gaat vooral om signalen van professionals met
een andere kerntaak, zoals huisartsen, leerkrachten, politie,
huismeesters, jeugdgezondheidszorg, etc.;
2. Participatie (ondersteuning bewonersgroepen, wijkactiviteiten,
jongerenwerk, ontmoeting, recreatie, ontplooiing, etc.);
3. Diensten (klussen, maaltijden, alarmering, etc.);
4. Gezondheidspreventie.
5a. Begeleiding en hulpverlening Wmo/AWBZ (begeleid wonen,
ambulante hulp, coördinatie van zorg, etc.);
5b. Opvoedondersteuning en lichte hulp 0-23 jaar (volgt een apart
traject binnen het CJG);
6. Eerstelijnsgezondheidszorg (zorgverzekering)
7. Persoonlijke verzorging en verpleging (AWBZ)

Functies:
5a. Begeleiding en hulpverlening
(zware hulp, residentieel);
8. Opvang (bed, bad, brood).
9. Intramurale voorzieningen
AWBZ (zoals verpleeghuizen)

De mate en de vorm waarin genoemde functies onderdeel moeten uitmaken van het basisaanbod in
een wijk is afhankelijk van het wijkprofiel.
4.2 Bovenwijks vangnet
Voor wie hebben we een bovenwijks vangnet?
Ondanks alle zorg die mensen zelf en wij organiseren, zijn er altijd mensen die uitvallen of dreigen uit
te vallen en niet meer meedoen. Ze zijn buitengesloten of sluiten zichzelf buiten. Het gaat om mensen
die vaak langdurig zorgafhankelijk zijn, met zeer complexe problematiek en veelal zonder expliciete
hulpvraag.
Het is deze doelgroep waar we een (tijdelijk) vangnet voor willen blijven bieden. Het gaat dan om het
opsporen van, bereiken van, en hulp bieden aan mensen met problemen op meerdere terreinen zoals
schulden, verslaving, psychische of psychiatrische problemen, sociaal isolement, vervuiling of
werkloosheid. Veel van deze mensen komen - al dan niet tijdelijk - ook terecht bij de maatschappelijke
opvang en/of verslavingszorg. Er is sprake van een grote mate van overlap tussen deze
multiprobleemgroepen (OGGz-doelgroep) en die van de maatschappelijke opvang en de
verslavingszorg. Voor de problemen van deze groep is één oplossing veelal niet toereikend. Deze
problemen vragen om samenhangend lokaal beleid op het gebied van maatschappelijke
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De functies zijn niet gelijk aan de Wmo-prestatievelden: deze lopen dwars door de 9 prestatievelden heen en bevatten ook
functies uit jeugdzorg, AWBZ en zorgverzekering.
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ondersteuning, wonen, welzijn én andere terreinen. Maar ze vragen ook om samenhang tussen dat
wat wij als centrumgemeente doen en stedelijk organiseren en dat wat lokaal wordt georganiseerd.
Omdat we zo veel mogelijk wijkgericht willen werken, leggen we voor de mensen
met complexe problemen die een dak boven het hoofd hebben, het primaat van de integrale aanpak
bij de gebiedsgerichte regie-overleggen Multiprobleemhuishoudens (voormalige wijkteams, zie par.
3.3). De functie van het Meldpunt Bijzondere Zorg zal zich hierdoor nog meer dan voorheen gaan
concentreren op de allermoeilijkste situaties binnen de doelgroep met complexe meervoudige
problematiek: het uiterste topje van de piramide op pagina 6. Opschaling naar het Meldpunt
Bijzondere Zorg is aan de orde als men er in de wijk niet uitkomt. Het Meldpunt Bijzondere Zorg
behoudt de regierol in die situaties. Het gaat in het bijzonder om mensen met wijk- en
gemeenteoverstijgende problematiek, bijvoorbeeld dak- en thuislozen en situaties waarin sprake is
van gevaar of huiselijke geweld. Het Meldpunt Bijzondere Zorg adviseert en regisseert in dat geval de
zorg, opdat we nog beter zicht krijgen op de benodigde voorzieningen.
Het totstandbrengen van goede registratie en monitoring zien wij als noodzakelijk voor deze regierol.
De ervaring elders met centrale voordeuren en zorgmonitors leert dat dit vaak veel extra bureaucratie
betekent en dat dit gepaard gaat met forse extra kosten. Wij willen de beperktere middelen die we de
komende jaren beschikbaar hebben zo veel als mogelijk in de zorg voor de doelgroep steken. In
samenspraak met het Meldpunt Bijzondere Zorg en de meeste betrokken partners maken wij
afspraken om ervoor te zorgen dat we op eenvoudige wijze de benodigde gegevens kunnen
genereren om regie te voeren en de resultaten te monitoren.
Ook voor de complexe OGGz-doelgroep geldt de lijn dat voorkomen nog steeds beter is dan genezen.
Zo snel mogelijk signaleren om hiermee zo licht mogelijke hulp in te kunnen zetten. Als men
desondanks toch in het vangnet terecht komt, staat zelfregie en het benutten van sociale veerkracht
van mensen zelf en hun netwerk centraal om hen terug te leiden naar zo zelfstandig mogelijk
functioneren en hospitalisatie te voorkomen.
Centrumgemeente en regiogemeente: samen sterk
5
Nijmegen is centrumgemeente voor de regio op prestatievelden 7, 8 en 9. Wij hebben hiermee de
specifieke verantwoordelijkheid om te zorgen voor de eerste opvang van dak- en thuislozen. Alle
gemeenten hebben lokaal een verantwoordelijkheid voor kwetsbare personen die zich nog in
thuissituatie bevinden en waarvoor inzet nodig is vanuit allerlei disciplines om uitsluiting of uitval te
voorkomen (preventie). Hetzelfde gaat op voor het herstel. Het vangnet dat de maatschappelijke
opvang is, kent altijd een tijdelijk karakter. In de opvang wordt de basis gelegd voor de weg naar dit
herstel door het organiseren van passende zorg. Vanuit de lokale zorg(netwerken)moet vervolgens
het stokje weer overgenomen worden om de weg naar herstel blijvend in te slaan en te voorkomen dat
(nieuwe) uitval ontstaat. In onderstaand schema is dit weergegeven in de ladder van uitval en herstel.
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Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Gennep, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Millingen aan de Rijn, Mook
en Middelaar, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen
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Alleen met op elkaar afgestemde inzet kunnen wij zo veel als mogelijk voorkomen dat mensen in
crisissituaties of op straat belanden en er voor zorgen dat mensen vanuit het vangnet weer de stap
kunnen zetten richting herstel en maatschappelijk meedoen. De komende periode willen wij samen
met de regiogemeenten deze wederzijdse verantwoordelijkheden en de afstemming daartussen (wat
doen we lokaal en wat doen we bovenlokaal) vastleggen in één regiovisie voor alle gemeenten in
onze regio.
Instroom, doorstroom, uitstroom
Op de eerste plaats willen we via lokale wijkgerichte inzet de instroom voorkomen. Ook zullen wij ons
de komende periode meer richten op het voorkomen van instroom vanuit de instellingen. Denk hierbij
aan de justitiële instellingen en de aanpak voor ex/gedetineerden en veelplegers zoals beschreven bij
het Veiligheidshuis, maar ook aan het maken van afspraken met zorginstellingen over het bieden van
nazorgaansluitende zorg bij het beëindigen van het intramurale zorgaanbod. Als mensen onverhoopt
toch van het vangnet gebruik moeten maken zorgen wij er voor dat niet zwaardere hulp wordt ingezet
dan nodig is en men zo snel mogelijk op de juiste plek terecht komt.
De afgelopen jaren hebben wij ingezet op vergroting van doorstroom door het realiseren van meer
(gedifferentieerde) woonvoorzieningen (Domushuis, verblijfsplaatsen in het Multifunctioneel
Centrum/MFC, Skaeve Huse). Hiermee hebben we het aantal opvangplekken (nachtopvang en 24uurs opvang) al terug kunnen brengen. Zo is het aantal plekken 24-uurs opvang bij de Hulsen van 61
terug gebracht naar 33, de overige plaatsen zijn omgezet naar plaatsen waar AWBZ-zorg wordt
geboden en waar na stabilisatie in de opvang de verdere weg richting herstel kan worden ingeslagen.
De nachtopvang van het MFC wordt in 2012 teruggebracht van 40 plaatsen naar 20. Tegelijkertijd
wordt aan het MFC een nieuwe woonvoorziening toegevoegd met 25 wooneenheden voor mannen en
10 wooneenheden voor vrouwen. Ook in de vrouwenopvang is de beweging gemaakt naar een meer
op herstel gerichte vorm van opvang, door inzet van individuele wooneenheden waar enerzijds meer
rust kan worden geboden (stabilisatie) en anderzijds meer recht wordt gedaan aan zelfregie.
Wij willen eenzelfde slag maken met de crisisopvang, waar zich veel (gebroken) gezinnen melden. De
instroom tot deze 24-uurs opvang kan worden verkleind door meer en sneller ambulante
woonbegeleidingstrajecten aan te bieden. Deze zijn niet alleen goedkoper maar vaak ook effectiever.
Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er meer (betaalbare) zelfstandige woningen en kamers
beschikbaar komen voor deze doelgroepen. Met de corporaties, zorgkantoor en instellingen maken
we hierover concrete afspraken.
De bovengenoemde ambities moeten we zien in het licht van minder middelen, niet alleen voor de
opvang, maar ook voor de AWBZ- zorg. Samenhang en samenwerking tussen instellingen en
financiers van die instellingen wordt nog belangrijker. De in de afgelopen periode opgebouwde
samenwerking met het Zorgkantoor zullen wij continueren, om zo met elkaar het zorgaanbod zo veel
als mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte en de visie zoals wij deze hebben geformuleerd. De
voortgaande ontwikkeling van minder opvang en meer herstel zullen we daarnaast, gelet op de
beperkte beschikbaarheid - van betaalbare woningen/kamers en geschikte woonvoorzieningen
geleidelijk moeten maken.
4.3 Wijkpilots
Zoals gezegd, we organiseren het aanbod zoveel mogelijk dichtbij mensen in de wijk. We gaan
financieel en organisatorisch ontschotten op wijkniveau, om te beginnen tussen en binnen de Wmo en
de AWBZ, samen met het zorgkantoor. De nieuwe wijkgerichte Wmo-aanpak is de kern van de
hervorming van de Wmo. We hebben nu nog geen pasklaar antwoord op hoe het er precies uit gaan
zien. We gaan experimenteren binnen een model op hoofdlijnen. Ook over de wijze van sturing op de
uitvoering doen we nu nog geen uitspraken: deze zal variëren per pilot. Vanwege de omvang van de
verandering houden we de projectleiding van de pilot zelf in eigen hand.
We starten met 2 tot 3 wijkpilots. Omdat in Dukenburg, Neerbosch-Oost en Hatert diverse initiatieven
zijn waarop we kunnen doorgaan met de beoogde hervorming, ligt het voor de hand om een selectie
te maken uit deze gebieden voor de eerste pilots. In Hatert kunnen we de stapeling van projecten uit
het Wijkactieplan structureel inbedden en stroomlijnen in de nieuwe wijkaanpak voor de Wmo.
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Gedurende de pilot beëindigen we geen activiteiten voordat er een nieuw aanbod is: tijdens de
verbouwing blijft de winkel open.
Het model voor de wijkgerichte Wmo-aanpak bevat op hoofdlijnen de volgende ingrediënten.
1. Het wijkprofiel
Een wijkprofiel bevat de analyse van de wijk en bestaat uit gegevens over de
bevolkingssamenstelling, gegevens over de (verwachte) problematiek op de genoemde 8
leefgebieden, aangevuld met de krachten en kansen (bijvoorbeeld een sterk ondernemersklimaat) die
in de wijk aanwezig zijn. Op basis van een ingevuld wijkprofiel wordt duidelijk welke focus nodig is in
het sociale wijkprogramma voor een bepaald gebied.
Op langere termijn kan de optelsom van vragen die voortkomt uit de keukentafelgesprekken en
informatie van mensen als de wijkagent of leerkracht ook input opleveren voor het wijkprofiel en het
aanpassen van het aanbod. Hiermee geven we indirect in het wijkprofiel ook een stem aan de
kwetsbare bewoners die niet gemakkelijk actief zullen worden in een bewonersnetwerk. Zo moet er
een continue wisselwerking ontstaan tussen de individuele benadering en het collectieve
voorzieningenaanbod.
2. Het wijknetwerk
Het wijknetwerk signaleert, adviseert en voert mee uit. In het wijknetwerk zitten actieve bewoners uit
allerlei geledingen: van wijkraad tot kerk of moskee en sportvereniging. We streven naar een netwerk
dat zo representatief mogelijk is voor de wijk, zodat zoveel mogelijk oren en ogen vertegenwoordigd
zijn. Tegelijkertijd beseffen we dat juist kwetsbare bewoners vaak niet participeren in wijkorganisaties.
Naast input vanuit de keukentafelgesprekken zoeken we naar alternatieve manieren om ook
kwetsbare mensen te spreken.
Behalve signaleren en input leveren voor het wijkprofiel, bepaalt het wijknetwerk ook mee hoe het
wijkprogramma er uit ziet. Ook draagt het wijknetwerk samen met de rest van de wijk bij aan de
uitvoering van het wijkprogramma.
3. Het sociale wijkprogramma
In het sociale wijkprogramma staat wat we per gebied willen bereiken: Welke problemen hebben
prioriteit? Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten? Niet op alle vragen en behoeftes geven we
antwoord. Het wijkprofiel en de optelsom van vragen en behoeftes filteren we door een trechter met
uitgangspunten uit het coalitieakkoord en dit Wmo-beleidsplan. De beschikbare budgetten bepalen het
plafond, waarbinnen prioriteiten gesteld worden. Het sociale wijkprogramma is te beschouwen als een
programma van eisen waar de activiteiten in een wijk aan moeten voldoen. Hierbij dient gebruik
gemaakt te worden van de laatste inzichten over de effectiviteit van interventies: wat werkt wel en wat
werkt aantoonbaar niet. In het sociale wijkprogramma wordt een verbinding gemaakt met andere
domeinen, zoals werkgelegenheid, sport, onderwijs en cultuur.
De planningskaders voor woonservicegebieden integreren we in het sociale wijkprogramma.
Woonservicegebieden scheppen de condities op het gebied van wonen, welzijn en zorg om er voor te
zorgen dat ouderen en mensen met beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in
de eigen vertrouwde omgeving.
4. Het sociale wijkteam
De leden van het sociale wijkteam krijgen zowel een makelaars- als uitvoerende rol in de lichte
ondersteuning en bij het organiseren van activiteiten. Het sociale wijkteam is geen extra laag bovenop
de bestaande werkers in een wijk, maar bestaat uit reguliere werkers en vrijwilligers. Het maakt
andere, bestaande netwerken en verbanden overbodig.
De professionals van het sociale wijkteam leggen contact, zoeken mensen op, activeren het informele
netwerk, bieden ondersteuning en hulp, coördineren en faciliteren initiatieven. Ze zijn samen met het
wijknetwerk de oren en ogen van de wijk. Op signalen van bijvoorbeeld school, huismeesters, politie
of huisartsen gaan leden van het sociale wijkteam de wijk in. Ze voeren de keukentafelgesprekken,
waarin duidelijk moet worden wat er aan de hand is (integraal en vraag achter de vraag) en hoe het
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eigen netwerk er uit ziet. In dit gesprek wordt vanuit integrale vraagverheldering toegewerkt naar een
arrangement dat door mensen en hun netwerk is samengesteld. De wijklocatie is vooral een
uitvalsbasis: de werkers werken outreachend en op vindplaatsen, zoals scholen.

Wijkprofiel

Mensen in de wijk: vragen, behoeften, problemen

Sociaal wijkteam
incl. regie-overleg

Wijknetwerk
Sportclub

Vrijwilliger
verzorgingshuis

Allochtone
zelforganisatie

Ouderenadviseur

Maatschappelijk
werk

CJG en
jeugdzorg

Brede school

A
Huisarts

Wijkraad

B

Wijkverpleegkundige

C

Het sociale wijkprogramma
Eigen kracht

Netwerk

Participatie en
servicediensten
Individuele
voorzieningen
en hulp
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5. Gevolgen van de visie voor de decentralisatieopgaven
Dit hoofdstuk geeft een eerste doorkijk op de betekenis van de Wmo-principes voor de overheveling
van de jeugdzorg en AWBZ-begeleiding naar de gemeente. We krijgen forse taken over: het gaat om
veel mensen en veel geld: de decentralisaties leiden tot meer dan een verdubbeling van het huidige
programmabudget voor Zorg & Welzijn. Er is een grote differentiatie in de doelgroepen van de
jeugdzorg en de AWBZ. Voor de implementatie van de nieuwe taken is een apart uitgebreid traject
nodig met dit Wmo-beleidsplan als leidraad. Hier zullen aparte uitwerkingsnotities voor volgen.
Bepaald moet onder meer worden in welke mate het wenselijk is dat de decentralisatie in regionaal
verband plaats vindt.
5.1 Transitie Jeugdzorg
Wat betekent de nieuwe Wmo-lijn voor de transitie van de Jeugdzorg? Wanneer we de
uitgangspunten zelfredzaamheid, zelfregie, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk hanteren, zal er
niet zozeer sprake zijn van een transitie maar van een transformatie.
De huidige manier waarop de jeugdzorg is georganiseerd en opereert zal een wezenlijke verandering
moeten ondergaan. De effectiviteit van de jeugdzorg moet worden verbeterd. Het kabinet kiest voor
een stelselherziening en wil één financieringssysteem voor het huidige preventieve beleid, de huidige
vrijwillige provinciale jeugdzorg, de jeugd-lvg (zorg voor licht verstandelijk gehandicapten) en jeugdGGz (Geestelijke Gezondheidszorg). De Centra voor Jeugd en Gezin zullen bij de overheveling naar
de (samenwerkende) gemeenten gaan dienen als frontoffice voor alle jeugdzorg van de gemeenten.
Iedere gemeente is straks zelf verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de jeugdzorg ten
behoeve van haar inwoners.
In het onderhandelingsakkoord met het rijk is echter opgenomen dat bij de transitie jeugdzorg op
onderdelen bovenlokale samenwerking vereist is. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt
door rijk, provincies en VNG, die zullen worden meegenomen in de nieuwe wet op de jeugdzorg.
Vanuit gemeentelijk oogpunt is samenwerking op bovenlokale schaal wenselijk vanwege:
- effectiviteit (door inhoudelijke afstemming)
- efficiëntie (door afstemming in aansturing bovenlokale uitvoeringsorganisaties)
- risicospreiding (o.a. gezamenlijke inkoop van incidentele, zeer dure zorg)
Waar gaat de transitie over?
Het betreft de provinciale jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-GGz en jeugd-lvg.
En we gaan uit van een regionale schaal, omdat de jeugdzorg op dit moment op deze wijze
functioneert. De regio bestaat uit Beuningen, Wijchen, Nijmegen, Heumen, Groesbeek, Ubbergen,
Millingen, Druten en West Maas en Waal (voorlopig).
- In onze regio gaat het wat betreft jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering over het totale
aanbod van Bureau Jeugdzorg Nijmegen en Entrea jeugdzorg. Daarnaast is er landelijk
opererende (semi-)gesloten residentiële jeugdzorg, bijv. van de Hoenderloo Groep. En er zijn
landelijke voogdijinstellingen (jeugdbescherming), zoals de William Schikker groep.
- Jeugd-GGz wordt aangeboden door ProPersona (voorheen GGzNijmegen) en Karakter kinder- en
jeugdpsychiatrie.
- Jeugd-lvg wordt in deze regio door een veelheid aan instellingen aangeboden, zoals MEE, Pluryn,
Kleur, Dichterbij, Driestroom, enz.
- Het gaat bij de transitie niet om justitiële jeugdinrichtingen, zoals de Hunnerberg. Deze blijven
direct onder het Ministerie van Justitie vallen. Ook de Raad voor de Kinderbescherming zal hier
blijven.
Voorwaarden
De transitie van de jeugdzorg kent de volgende globale voorwaarden:
- (door)ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin in relatie tot sociale wijkprogramma’s; het
ontwikkelen van een adequaat werkend preventief jeugdbeleid (eerste compartiment). Hierbij een
adequate afweging maken van wat lokaal wel en niet kan worden geboden;
‐ verbinden van de transitie van de jeugdzorg met andere relevante beleidsthema’s, zoals het
voorkomen van schooluitval en de toeleiding naar de arbeidsmarkt;
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verbinden van de transitie van de jeugdzorg en passend onderwijs. Hiervoor een ‘pact’ met
onderwijsbesturen aangaan;
verbinden van visie met beleid en praktijk: focus op het versterken van de ondersteuning in ‘het
dagelijkse leven’;
het ter discussie stellen van het ‘recht op jeugdzorg’. Daarvoor in de plaats moeten we willen
spreken over ‘het recht op een goede opvoeding door de ouders’;
verminderen van het aantal sturende en regisserende actoren (lokale regie op de jeugdketen);
jeugdzorg beleidsmatig en in de uitvoering integreren in het bredere gemeentelijk takenpakket
(onderwijs, Wmo, gezondheid, AWBZ, schuldhulpverlening, re-integratie/arbeidstoeleiding,
veiligheid);
heldere afspraken met alle samenwerkingspartners over financiering en verantwoording;
(regionale) samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders over de benodigde inzet van
gespecialiseerde zorg;
een methodiek om proces, resultaten en effecten in beeld te brengen en te beoordelen of de
beoogde doelstellingen worden bereikt.

Het recht op jeugdzorg staat ter discussie
Onze jeugd is het gelukkigst van alle Europese jeugdigen, maar toch zitten er meer Nederlandse
jeugdigen in zorginstellingen dan in de andere Europese landen. Het recht op jeugdzorg heeft er
mede voor gezorgd dat de jeugdzorg is volgestroomd en dat de instroom nog steeds toeneemt. De
gemeenten kunnen en willen dit straks niet waarmaken en bovendien stimuleert dit de
zelfredzaamheid niet. Centraal moet staan dat kinderen het ‘recht’ hebben op een goede opvoeding,
en daaruit volgt een plicht voor ouders om goed op te voeden. Uit velerlei onderzoek blijkt dat het
problematiseren van de jeugd in combinatie met de neiging tot ‘exporteren van jeugdigen met
problemen’ de belangrijkste verklaringen zijn voor het feit dat de vraag naar jeugdzorg jaarlijks met
10% stijgt.
Samenhang met het Experiment Jeugdzorg Dichtbij
De nieuwe Wmo-aanpak ‘avant la lettre’ is het experiment Jeugdzorg Dichtbij. Dit is een eerste stap
richting de transitie. Het experiment loopt in eerste instantie van 1 april 2011 tot 31 december 2011.
Uitgangspunten zijn:
- Jeugdzorg zonder indicatie: we willen het mogelijk maken dat ambulante jeugdzorg zonder
indicatie van Bureau Jeugdzorg wordt ingezet. De evaluatie van het Jeugdzorgstelsel heeft
aangetoond dat dit te bureaucratisch werkt, lang duurt en mensen afschrikt. IPO en Rijk hebben
mogelijk gemaakt dat er experimenten gedaan mogen worden in het land.
- Jeugdzorg snel en dichtbij: we willen dat de ambulante jeugdzorg van de zorgaanbieder zoveel
mogelijk in gezinnen en vanuit de vindplaatsen gaat werken.
- Samenwerking in gebiedsgebonden teams: we willen dat professionals met elkaar samenwerken
in gebiedsgebonden teams met ‘vaste gezichten’ in CJG-verband.
- Grondige afstemming en samenwerking in complexe situaties: het borgen van de veiligheid van
het kind is van het hoogste belang. De verantwoordelijkheden worden goed vastgelegd.
- Ambulante jeugdzorg onder zeggenschap van de gemeente: we willen dat de gemeente een
bepalende rol speelt over volume en inzet van de ambulante jeugdzorg. Provincie en gemeenten
maken hierover nadere afspraken.
Voor dit experiment hebben de gemeenten Nijmegen en Wijchen, de provincie Gelderland, NIM
Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg en Entrea uitvoeringsafspraken gemaakt. Eind 2011 zullen
de eerste resultaten en bevindingen bekend zijn.

5.2 Begeleiding AWBZ
Er is een gestage groei van de vraag naar Begeleiding in de AWBZ. Dit heeft te maken met de
vergrijzing, extramuralisering en rijksbeleid, zoals doorvoering van de scheiding van wonen en zorg.
Maar ook met het feit dat mensen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Deze ontwikkelingen
aan de vraagzijde, gekoppeld aan de marktwerking, hebben gezorgd voor een toename van de vraag
en het aanbod. De betaalbaarheid van Begeleiding in de AWBZ is onder druk komen te staan.
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De huidige vorm waarin Begeleiding is georganiseerd en opereert zal moeten veranderen. Het kabinet
kiest ervoor de functie Begeleiding te schrappen uit de AWBZ en gelijktijdig een nieuwe taak in de
Wmo op te nemen. Dit betekent dat de individuele rechten en verzekerde zorgplicht in de AWBZ
verdwijnt en de Wmo-compensatieplicht voor gemeenten wordt uitgebreid. Het recht op zorg, in dit
geval Begeleiding, wordt dus vervangen door een opdracht aan gemeenten om inwoners met een
beperking waar nodig te ondersteunen zodat zij in staat zijn de dagelijkse levensverrichtingen uit te
voeren, het persoonlijke leven te structureren en er regie over te voeren.
De uitgangspunten van onze nieuwe Wmo-lijn lijken bij uitstek geschikt om de functie Begeleiding op
een andere manier in te richten: eigen kracht en zelfregie, samenredzaamheid, inclusieve
samenleving, integrale aanpak op alle leefgebieden.
Waar gaat het over?
De decentralisatie van Begeleiding heeft betrekking op alle vormen van extramurale begeleiding aan
jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychiatrische stoornissen, verstandelijke handicaps,
somatische aandoeningen, psychogeriatrische problematiek, lichamelijke en zintuiglijke handicaps.
Het gaat dus om de extramurale begeleiding aan inwoners met matige en ernstige beperkingen.
Het doel van de Begeleiding is het bevorderen van de zelfredzaamheid, teneinde opname of
verwaarlozing te voorkomen. Het betreft veelal praktische hulp en ondersteuning aan de cliënt of het
gezin/netwerk, zoals woonbegeleiding, dagbesteding voor verstandelijke gehandicapten, begeleiding
bij rehabilitatietrajecten verslaafden, dagactiviteiten voor GGZ, activerende psychiatrische thuiszorg,
praktische pedagogische thuishulp en gezinsondersteuning, ontmoetingsgroepen, begeleiding tijdens
voorgezet speciaal onderwijs, logeerhuizen, sport voor verstandelijk beperkten, enzovoort.
Cijfers van het Zorgkantoor laten zien dat in de regio Nijmegen zo’n 6.750 inwoners zijn aangewezen
op extramurale begeleiding, waarvan bijna 4.000 op individuele begeleiding en ruim 2.750 op
groepsbegeleiding (dagbesteding). De zorgaanbieders met het grootst aantal Nijmeegse cliënten zijn:
Thuiszorg Zuid-Gelderland, RIBW Nijmegen & Rivierenland, De Driestroom, Joachim en Anna,
Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen, Iriszorg Nijmegen e.o. en het Oud Burger Gasthuis (peildatum 11-2011).
Naast Begeleiding worden vanuit de AWBZ tevens de functies Kortdurend Verblijf, Inloop GGZ en een
aantal Hulpmiddelen overgebracht naar de Wmo.
Mogelijkheden en voorwaarden
De AWBZ is momenteel zodanig georganiseerd dat de toegang tot de voorzieningen relatief streng is,
terwijl het verlaten van de AWBZ minder wordt gestimuleerd en lonend is. We streven meer naar een
continuüm, waarbij de algemene en collectieve voorzieningen en de specifieke individuele
voorzieningen dichter bij elkaar liggen en bereikbaar zijn wanneer dit nodig is.
De doelgroep van Begeleiding betreft mensen met dusdanige beperkingen dat ze vaak (levens)lang
zijn aangewezen op gespecialiseerde, individuele hulp. Toch biedt de Wmo goede mogelijkheden om
deze hulp meer te richten op herstel van het normale leven, dichtbij de cliënt en de natuurlijke
netwerken van mensen, met een focus op wat cliënt, het netwerk of de wijk zelf kan.
Een Wmo aanpak biedt mogelijkheden tot:
- minder protocollen, meer lokaal en individueel maatwerk;
- minder loketten en beoordelen/indiceren, meer samen zoeken naar oplossingen;
- meer gebruik van algemeen toegankelijke voorzieningen en wijkgericht werken;
- meer kijken naar wat iemand (en het netwerk) wèl kan;
- meer inzet van informele zorg;
- zorginzet beter laten meebewegen met ze zorgbehoefte;
- meer ruimte voor professionals;
- minder verantwoorden, meer presteren.
Voor de invoering van Begeleiding in de Wmo is het belangrijk om verbinding aan te gaan met de
huidige financier/regievoerders, overige (regio)gemeenten, aanbieders en cliënten.
Belangrijke te nemen stappen zijn:
- vaststellen wat lokaal en wat regionaal kan worden georganiseerd;
- ontwikkelen van een methodiek om aanvragen te beoordelen, aansluitend op de pijlers van dit
Wmo-beleidsplan;
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de toegang en het aanbod te koppelen aan de wijkaanpak (wijkprofielen, sociale
wijkprogramma’s, sociale wijkteam);
daarbij verbindingen te leggen met overige beleidsvelden, als W&I, jeugd en gezondheid;
vaststellen welke individuele hulpverlening kan worden opgepakt door of gecombineerd met
eigen kracht/sociaal netwerk, mantelzorg, vrijwilligerswerk en algemene of collectieve vormen
van hulp;
versterken van de algemene en collectieve vormen van hulp; verbinden van individuele,
gespecialiseerde (na)zorg met informele en algemene vormen van hulp; het ontwikkelen van
nieuwe arrangementen;
(regionale) samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders over te leveren prestaties en
verantwoording.

Goede voorbeelden
Hoewel de afstand tussen Wmo en AWBZ-voorzieningen nog te groot is, zijn er in de afgelopen jaren
voorbeeldprojecten ontstaan, die al meer invulling geven aan het gewenste continuüm door
ontschotting, een nadruk op eigen kracht en/of een inclusieve maatschappij.
Deze projecten zijn nu nog vaak uitzondering. De opdracht voor de komende jaren is het aandeel
binnen het huidige aanbod steeds verder uit te breiden, zodat uitzondering regel wordt.
Wijkpilot
De beschreven sociale wijkaanpak is de kern van de hervorming van de Wmo. Zoals gezegd starten
we in 2012 met 2 of 3 wijkpilots waarin we financieel en organisatorisch gaan ontschotten op
wijkniveau, te beginnen tussen en binnen de Wmo en de AWBZ. Een belangrijke coalitiepartner hierbij
is zorgkantoor UVIT. In deze wijkpilots zullen we succesvolle elementen van huidige
(voorbeeld)projecten als Gewoon meedoen in Dukenburg borgen en verbreden. De pilots bieden de
mogelijkheid voor aanbieders om op basis van het wijkprofiel en –programma de algemene en
collectieve voorzieningen te versterken en nieuwe arrangementen te ontwikkelen.
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6. Samenhang

6.1 Vertaling van de visie naar prestatievelden
Prestatieveld 1 Sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten:
De kern van het nieuwe Wmo-beleid vindt in de wijken plaats: we geven de hervorming grotendeels
op wijkniveau vorm. De wijk is de vindplaats en het meest geschikte schaalniveau om integraliteit te
organiseren. Voor mensen met een beperkte mobiliteit, zoals ouderen, is de buurt (weer) belangrijker.
Ook hulp geven aan elkaar wordt gemakkelijker als je dichtbij elkaar woont. We staren ons echter niet
blind op de wijk, omdat veel bestaande (natuurlijke) sociale relaties en verbanden wijkoverstijgend
zijn.
Prestatieveld 2 Preventief jeugdbeleid:
Dit prestatieveld bevat 5 functies: informatie en advies, signalering, toeleiding, lichte hulp /
opvoedondersteuning en coördinatie van zorg. We streven er naar zoveel mogelijk van deze functies
te integreren in de sociale wijkteams.
Prestatieveld 3 Informatie, advies & cliëntondersteuning:
Dit prestatieveld wordt straks overwegend op wijkniveau door de sociale wijkteams ingevuld. De
sociale wijkteams vormen straks dé frontoffice voor sociale voorzieningen en hulp.
Prestatieveld 4 Mantelzorgers en vrijwilligers:
Het betrekken van het eigen netwerk, of liever gezegd, het betrekken van de professionele
ondersteuning bij het netwerk komt centraler te staan, waarbij er oog is voor overbelasting van
mantelzorgers. Er vindt een verschuiving plaats van formele naar informele hulp. Er blijft een centraal
coördinatiepunt voor ondersteuning van mantelzorgers.
We stimuleren, faciliteren en waarderen de vrijwilligers in onze stad. Waar nodig halen we
belemmeringen weg. Activiteiten van vrijwilligers verdienen onze steun.
We bezien waar ons mantelzorg- en vrijwilligersbeleid versterking behoeft om deze ambitie waar te
maken.
Prestatieveld 5 Participatie van mensen met een beperking:
We streven naar optimale integratie in de samenleving: een inclusieve samenleving die ruimte geeft
aan verscheidenheid en zorgt er voor dat iedereen mee kan doen en van betekenis kan zijn.
Diversiteit en inclusie vragen om kennis van de verschillende groepen, maar vooral om flexibiliteit en
de juiste basishouding en vaardigheden om goed in te kunnen spelen op verschillen tussen mensen.
Maatwerk maakt doelgroepenbeleid overbodig.
Het adagium is ‘gewoon wat kan, speciaal wat moet’ benadrukt. Daar waar mensen er de voorkeur
aan geven om (ook) met gelijkgestemde activiteiten te ondernemen, moet dit ook mogelijk zijn.
Prestatieveld 6: Individuele Wmo-voorzieningen:
Het verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen vindt plaats vanuit de gedachte van de kanteling:
meer maatwerk en een groter beroep op het zelfoplossend vermogen en collectieve diensten. De
sociale wijkteams gaan de keukentafelgesprekken voeren die moeten leiden tot
maatwerkoplossingen, waarvan individuele Wmo-voorzieningen nog steeds onderdeel zullen zijn,
maar wel in mindere mate.
Prestatieveld 7-9:
Voor mensen met meervoudige, complexe problemen blijft een vangnet nodig. Het gaat dan om het
opsporen van, bereiken van en hulp bieden aan mensen met problemen op meerdere terreinen zoals
schulden, verslaving, psychische of psychiatrische problemen, sociaal isolement, vervuiling of
werkloosheid. Het primaat van de integrale aanpak voor deze groep leggen we bij het gebiedsgerichte
regie-overleg Multiprobleemhuishoudens (voormalige wijkteams) die we als onderdeel van de sociale
wijkteams stadsdekkend gaan uitrollen. Dit neemt niet weg dat een regionaal vangnet voor onder
andere mensen zonder adres nodig zal blijven. Op termijn zal minder opvang noodzakelijk zijn
vanwege de sturing op preventie, herstel en uitstroom.
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6.2 Samenhang met andere beleidsterreinen
a. Wijken
De wijkgerichte Wmo-aanpak vormt een onderdeel van de totale wijkaanpak. Het
programma wijkaanpak speelt een belangrijke rol in het faciliteren van de Wmoaanpak. Het is gericht op een integrale aanpak van leefbaarheid en veiligheid op
wijkniveau. Speerpunten in het programma zijn burgerparticipatie en diversiteit, de
aanpak van overlast- en probleemhuishoudens (regie-overleg
Multiprobleemhuishoudens), de aanpak van risico- jongeren (Draaiboek
jongerenoverlast op risicolocaties) en het vergroten van leefbaarheid en veiligheid in
de buurt (Wijkaanpakprogramma’s). De wijkaanpak creëert een dynamiek van
bewonersbetrokkenheid en onderlinge communicatie in de wijk (de wijk als
marktplaats) die een goede basis kan vormen voor het ontstaan van buurtnetwerken
die zich specifiek richten op zorg- en hulpverlening.
b. Werk & Inkomen
–
We accepteren niet dat mensen voorgoed buitenspel staan; we willen dat
ook mensen die niet in aanmerking komen voor betaald werk of een
leerwerktraject actief zijn. Vanuit Zorg & Welzijn trekken we hierin samen
op met het programma Werk & Inkomen. De ‘kaartenbakken’ van Sociale
Zaken vormen eveneens een vindplaats voor de sociale wijkteams.
–
Verbetering van de inkomenssituatie (schulden, armoede) is een cruciaal
onderdeel van individuele maatwerkoplossingen. Ook nu al leveren veel
welzijnsorganisaties laagdrempelige materiële dienstverlening op dit vlak
en dat zal zo blijven binnen het verband van de sociale wijkteams.
c.

Sport
Het mes van sport snijdt aan vele kanten: het bevordert de participatie, integratie en
de (psychische) gezondheid. In het sociale wijkprogamma leggen we een verbinding
naar sport- en beweegactiviteiten. Via de subsidiëring van sportorganisaties
stimuleren we onder meer de toegankelijkheid van sport voor iedereen.

d. Onderwijs
We willen een gedegen koppeling realiseren tussen de sociale wijkteams en de Brede
Scholen realiseren. Ook willen we de Zorgadviesteams (ZAT’s) 0-4 en 4-12 verbinden
met en mogelijk integreren in de sociale wijkteams. De ZAT’s kennen een wettelijke
borging binnen het kader ‘Passend onderwijs’. We zullen hierover overleg gaan
voeren met de onderwijsbesturen.
De verbinding die het CJG momenteel maakt met het voortgezet en middelbaar
onderwijs via de Zorgadviesteams VO en ROC en het knooppuntenmodel
(zorgcoördinatoren Voortgezet onderwijs en ROC) dient verder uitgebouwd en
versterkt te worden.
De Brede School is een belangrijk onderdeel van het preventieve jeugdbeleid. De
Brede School is een netwerk van voorzieningen voor kinderen en ouders met als doel
de actieve deelname van kinderen aan de samenleving te bevorderen. We willen een
gedegen koppeling tussen de sociale wijkteams en de Brede Scholen realiseren.
e. Veiligheid
De link met Veiligheid komt vooral tot uiting via het Veiligheidshuis. In het
Veiligheidshuis wordt een verbinding gelegd tussen justitie, politie en zorg m.b.t.
veelplegers, overlastgevende jeugdigen, situaties van huiselijk geweld en andere
overlastgevende multiprobleemsituaties. Met het oog op opschaling (als er sprake is
van een justitiële component) en nazorg is het van belang dat de link tussen het
Veiligheidshuis en de sociale wijkteams/regie-overleggen Multiprobleemhuishoudens
soepel wordt gelegd.
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f.

Cultuur
Van belang is dat culturele organisaties hun aanbod beter toegankelijk en bereikbaar
maken voor mensen met een allochtone achtergrond of een beperking. Ook is het van
belang om een verbinding te maken tussen het sociale wijkprogramma en het
culturele aanbod.

g. Wonen
In de raamovereenkomst met woningcorporaties hebben we onder meer afspraken
gemaakt over bevordering van de leefbaarheid in wijken, de inrichting van
woonservicegebieden, huisvesting voor bijzondere doelgroepen en aangepaste
woningen. De raamovereenkomst wordt vertaald naar prestatieafspraken per
corporatie.
h. Openbare ruimte
Een veilige en toegankelijke, drempelvrije openbare ruimte is van belang voor de
participatie van mensen en kan bijdragen aan sporten en bewegen in de openbare
ruimte.
i.

Mobiliteit
Eind 2013 is het openbaar vervoer in Nijmegen 100% rolstoeltoegankelijk. Dit heeft
consequenties voor het verstrekken van individuele vervoersvoorzieningen vanuit de
Wmo.

j.

Gezondheid
Het is van belang te investeren in een gezonde leefstijl, omdat we hiermee dure
zorgkosten in de toekomst kunnen voorkomen. In concreto is het belangrijk goed de
relatie te leggen tussen de wijkgerichte Wmo-aanpak en de ketenaanpak voor een
gezonde leefstijl. In deze ketenaanpak coördineren gezondheidsmakelaars de
samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg, welzijn, basisschool en sport.
De gezondheidsaanpak bestaat naast beweegprogramma’s in de eerste lijn uit
laagdrempelige activiteiten voor sport & beweging en gezonde voeding. We bezien op
welke wijze we deze aanpak kunnen opnemen in de wijkgerichte Wmo-aanpak.
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7. Bezuinigingen programma Zorg & Welzijn
Onderscheid 2012 en 2013 e.v.
We concretiseren in dit Wmo-beleidsplan alleen de invulling van de bezuinigingsopgave in 2012. Deze
bezuinigingen zijn structureel. Ten opzichte van de keuzes die wij bij de Perspectiefnota hebben
gemaakt, zijn de bezuinigingen op enkele punten gewijzigd. We nemen nu een definitief besluit over
het bezuinigingsprogramma voor 2012. De concretisering en realisatie van de bezuinigingen vindt
voor zover nodig in separate besluitvorming plaats in college en/of raad.
De Perspectiefnota 2012 vormt het financiële kader voor dit plan. We nemen nu echter geen besluit
over de exacte invulling van aanvullende bezuinigingen voor de periode na 2012, omdat er nog veel
financiële onzekerheden zijn. Duidelijk is dat vanaf 2013 de bezuinigingsopgave fors groter is dan in
2012, omdat het zogenaamde knelpuntenbudget voor Zorg & Welzijn vanaf 2013 een stuk lager zal
zijn. Het jaar 2012 hebben we nodig om ons hierop voor te bereiden.
De financiële onzekerheden vanaf 2013 zijn:
- Vanaf 2013 en 2014 ontvangen we extra middelen vanwege de overheveling van de AWBZbegeleiding respectievelijk de jeugdzorg. De omvang van deze budgetten kennen we op dit
moment niet, wel dat de budgetten met een efficiencykorting overkomen.
- De mate waarin we aanspraak kunnen maken op GSO-gelden van de provincie.
- Het amendement Werken aan een duurzame toekomst dat de raad bij de besluitvorming over de
Perspectiefnota 2012-2015 heeft aangenomen, dient integraal afgewogen te worden binnen de
begroting 2013, aangezien deze zich uitstrekt over meerder programma’s.
Het Rijk heeft voor 2012 e.v. een specifieke DU Centrum voor Jeugd en Gezin ter beschikking gesteld
voor de continuering van de Jeugdgezondheidszorg en de Centra voor Jeugd en Gezin (als poort voor
de transitie van de jeugdzorg).
Naast de bezuinigingstaakstelling vanwege teruglopende budgetten wordt het programma Zorg &
Welzijn geconfronteerd met de gevolgen van de afbouw van de gesubsidieerde arbeid. De gevolgen
voor het voorzieningenniveau zullen eveneens vanaf 2013 in de volle omvang manifest worden. Er
volgt een separaat voorstel waarin we aangeven welke activiteiten we binnen Zorg & Welzijn willen
handhaven aan de hand van criteria die ontleend zijn aan eerdere besluitvorming over gesubsidieerde
arbeid en dit Wmo-beleidsplan. Bij alternatieven voor de wegvallende gesubsidieerde medewerkers
leggen we de verantwoordelijkheid in beginsel bij de betrokken organisaties zelf.
Het overgrote deel van de activiteiten binnen het programma Zorg & Welzijn gaat door. We
bezuinigingen in 2012 in totaal € 4.035.000 op een programma met een budget van ruim € 60 mln.
Voor de activiteiten die we blijven subsidiëren verwijzen we naar het Verdelingsvoorstel Subsidies
2012.
Hieronder staan voor alle producten die vallen onder het programma Zorg & Welzijn de bezuinigingen
die we in 2012 gaan realiseren.
Welzijn
In 2012 bezuinigen we € 750.000 op activiteiten die vallen binnen het product Welzijn.
Met het oog op vermindering van overlap maar ook op efficiency in bredere zin heeft het college
conform het coalitieakkoord de grote gesubsidieerde instellingen een efficiencytaakstelling opgelegd.
Deze taakstelling is reeds (versneld) geëffectueerd middels besluitvorming (collegebesluit d.d. 4 juli
2011) over de verdeelsleutel. Deze sleutel houdt in dat de taakstelling naar rato is verdeeld over de
betreffende instellingen Tandem, Swon, NIM, het Inter-Lokaal en IrisZorg (product Maatschappelijke
Opvang). De totale efficiencybesparing bij de grote gesubsidieerde instellingen (incl. IrisZorg en InterLokaal) is in 2012 cumulatief € 695.000 (collegebesluit d.d. 4 juli 2011). Binnen het product Welzijn
gaat het om € 445.000, wat € 245.000 meer is dan waar bij de Perspectiefnota rekening is gehouden.
Hiermee hebben we eenmalig extra ruimte voor frictiekosten en om de beoogde hervorming binnen de
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Wmo te realiseren en € 65.000 om met het oog op de pijler ‘preventie voor curatie’ minder te
bezuinigen op preventie (zie product Gezondheid).
We willen alleen nog effectief bewezen interventies subsidiëren. We stoppen met activiteiten die
onvoldoende bijdragen aan de beoogde maatschappelijke effecten, zoals Buurthulp. Een deel van de
niet-bestede AWBZ-compensatiemiddelen (AWBZ-pakketmaatregel) zetten we in voor het realiseren
van onze bezuinigingstaakstelling. In totaal levert dit een bezuiniging op van € 500.000 in 2012.
Met het oog op grotere samenredzaamheid gaan we bij bewoners- en zelforganisaties die
professioneel ondersteund worden via Tandem sterker sturen op verzelfstandigen. In 2012 zetten we
hierin de eerste stap door € 50.000 hierop te bezuinigen. Tandem heeft reeds de opdracht gekregen
om een voorstel te doen hoe deze bezuiniging te realiseren.
We beseffen dat er voor bepaalde groepen, zoals dementerende ouderen en mensen met ernstige
beperkingen en hun mantelzorgers, grenzen zijn aan de zelfredzaamheid en vrijwillige inzet. We
houden de grenzen tussen vrijwilligheid en professionele zorg goed in de gaten. We willen niet
bezuinigen op interventies die grotendeels gebruik maken van de inzet van vrijwilligers (naast
professionals). En zo willen we ook niet bezuinigen op projecten die voorkomen dat een beroep op
zwaardere vormen van ondersteuning wordt gedaan.
Jeugd
We houden een gedegen algemeen voorzieningenniveau van vrijwillig jeugdwerk, jongerencentra en
ontmoetingsmogelijkheden in stand. Dit doen we om jongeren hun individuele mogelijkheden optimaal
te laten benutten en vanwege de preventieve functie van deze voorzieningen.
We zijn daarnaast verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke taken voor preventief
jeugdbeleid. Dit zijn: informatie en advies, signaleren, toeleiden naar zorg, lichte hulp en
opvoedondersteuning en coördinatie van zorg. We concentreren ons op het CJG als
netwerkorganisatie en niet als loket. We koppelen dit nadrukkelijk aan de sociale wijkprogramma’s en
sociale wijkteams. We stimuleren ouders om verantwoordelijkheid voor hun kinderen te nemen. Het
Rijk heeft een Decentralisatie-uitkering CJG beschikbaar gesteld. Dit is een continuering van de BDU
CJG die in 2011 afloopt
Daarnaast behouden we een dekkende zorgstructuur in de voorschoolse periode en het onderwijs (023 jaar). Tot slot blijven we investeren in een integrale aanpak voor risicojeugdigen, die we perspectief
op zinvolle activiteiten, opleiding of werk bieden.
In 2012 starten we met de voorbereiding op de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten vanaf
2014. In het experiment ‘Jeugdzorg Dichtbij’ nemen we als gemeente voor het eerst een rol in de
aansturing en uitvoering van de jeugdzorg.
We bezuinigen € 590.000 op het product Jeugd. De noodzakelijke bezuinigingen voeren we door aan
de hand van onze uitgangspunten voor het sociale beleid.
We focussen op het CJG als een netwerkorganisatie, aangehaakt bij de sociale wijkprogramma’s. We
willen een dekkend aanbod over de stad en een goede samenwerking met de regio op onderdelen. In
ieder geval zien we mogelijkheden om een efficiencyslag te maken in de netwerken en structuren voor
hulp aan jeugdigen en gezinnen. Daarmee realiseren we een bezuiniging van € 150.000.
Eenzelfde efficiencyslag geldt voor het aanbod voor risicojongeren. Voor deze groep zijn er veel
specifieke structuren en projecten naast elkaar. We werken toe naar een eenduidige, samenhangende
hoofdstructuur voor hulp op alle belangrijke leefgebieden. De extra Rijksmiddelen voor slachtoffers
van loverboys zijn aangewend voor ontwikkelkosten van de aanpak. Deze structuur is nu ingebed in
de hoofdstructuur. Daarmee realiseren we een bezuiniging van € 175.000 op het totaal van € 200.000.
Voor de overige € 25.000 kijken we naar andere projecten voor zeer specifieke groepen en bedden
deze in de hoofdstructuur en het regulier hulpaanbod in.
We realiseren de taakstelling uit het coalitieakkoord van € 200.000 in 2012 op opvoedondersteuning
(€ 150.000) en schoolmaatschappelijk werk (€ 50.000). Opvoedondersteuning willen we efficiënter
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inrichten: door dubbels in het aanbod te schrappen, een groter beroep te doen op de (financiële)
zelfredzaamheid van ouders en goede afspraken te maken over ondersteuning met schoolbesturen en
zorgverzekeraars.
In 2011 zijn we gestart met deze taakstellingen uit het coalitieakkoord (€ 50.000 voor
schoolmaatschappelijk werk en € 50.000 voor opvoedondersteuning). De genoemde € 200.000 komt
hier bovenop.
We stoppen met het subsidiëren van projecten voor participatie van jongeren bij de lokale politiek,
gemeentelijke plannen, inspraak e.d. Initiatieven op dit gebied zijn onvoldoende succesvol. Dit levert
een besparing op van € 40.000.
We realiseren een extra bezuiniging op Jeugd door te stoppen met het project Vroegsignalering op
basisscholen en kindercentra (€ 100.000), waarmee we ruimte creëren voor investeringen om de
beoogde hervorming te realiseren.
Gezondheid
We gaan uit van voortzetting van de middelen voor de jeugdgezondheidszorg. Hiervoor heeft het Rijk
een Decentralisatie-uitkering CJG (waaronder een bijdrage voor jeugdgezondheidszorg/JGZ 0-4 jaar)
beschikbaar gesteld. Verder worden de beschikbare middelen in de reserve Wmo voor het Digitaal
Dossier JGZ in 2012 ingezet. We bezuinigen € 305.000. We hebben als volgt een verantwoorde en
haalbare invulling van deze bezuiniging gevonden.
De GGD levert in 2012 een aandeel van € 125.000 in de efficiencytaakstelling op de grote
gesubsidieerde instellingen. De bezuinigingen bij de GGD worden deels ingevuld via efficiency en
gedeeltelijk flexibilisering van de jeugdgezondheidszorg, SOA-bestrijding, preventie-activiteiten op
school en in de wijk. Eerder dan in de Perspectiefnota is aangeven zal een bezuiniging gerealiseerd
worden op de projecten Kipppi en 2,5 jaar consult van de GGD € 110.000, omdat deze interventies
onvoldoende effectief bleken. Van Kipppi is de meerwaarde onvoldoende aangetoond. Het 2,5 jaarconsult betreft een extra bezoek aan het consultatiebureau voor alle kinderen, wat niet strookt met
een focus op kwetsbare kinderen. We willen de inzet gerichter inzetten op risicokinderen die op
vindplaatsen (kinderopvang en peuterspeelzalen) via het samenwerkingsproject Kijk op kleintje
gesignaleerd kunnen worden.
De allochtone zorgconsulenten worden vanaf 2012 via de zorgverzekeraars bekostigd. Daarmee
besparen we € 70.000.
Ten opzichte van de Perspectiefnota is de efficiencytaakstelling voor de GGD verhoogd van € 100.000
tot € 125.000. De prenatale voorlichting en extra JGZ-consulten in attentiewijken (€ 80.000)
handhaven we in 2012. Daarvoor in de plaats is de bezuiniging op Kipppi en 2,5 consult van de GGD
gekomen (€ 110.000).
Per saldo bezuinigen we op het product Gezondheid in 2012 € 305.000, € 65.000 minder dan bij de
Perspectiefnota 2012 is besloten. Dit bedrag van € 65.000 wordt opgevangen binnen het product
Welzijn.
Diversiteit
We helpen binnen dit product kwetsbare, met name allochtone burgers op weg in Nijmegen door het
bieden van materiële dienstverlening, cliëntondersteuning, informele taalondersteuning (met
vrijwilligers), empowerment en participatietrajecten (professioneel). We subsidiëren daarnaast
projecten, activiteiten en zelforganisaties op het terrein van diversiteit, seksuele diversiteit en
vrouwenemancipatie. Tot slot is een belangrijk onderdeel binnen het product de Antillianen aanpak,
gericht op het verminderen van schooluitval, werkloosheid en criminaliteit onder Antilliaanse jongeren.
Vanuit het Rijk hebben wij de opdracht om deze aanpak in te bedden in het reguliere beleid.
We bezuinigen € 275.000 op Diversiteit. Informeel taalonderwijs ontzien we hierbij expliciet, vooral
omdat de inburgering helemaal stopt en er daardoor weinig overblijft, terwijl taal juist een
basisvoorwaarde is om zelfredzaam te zijn. Ook allochtone zelforganisaties blijven we ondersteunen,
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maar wel gericht op op eigen benen gaan staan. We bezuinigen op de professionele ondersteuning
die Tandem levert aan allochtone zelforganisaties (zie product Welzijn).
We bouwen een deel van de hulpverlening door VZOG af, omdat die overlapt met de activiteiten van
Het Inter-Lokaal. Dit bespaart € 50.000.
Aflopende projecten die bekostigd werden uit tijdelijke middelen stoppen we of maken we onderdeel
van regulier aanbod. Het gaat hier onder andere om de wijkdialogen, een project gericht op
empowerment van allochtone vrouwen en de vaderstrategie. De wijkdialogen stoppen we omdat er op
dit gebied voldoende ander aanbod is. Het empowermentproject wordt geïntegreerd in het reguliere
aanbod van het Internationaal Vrouwencentrum (IVC). De vaderstrategie integreren we in 2013 in het
Centrum voor Jeugd & Gezin. In 2012 realiseren we zo een bezuiniging van € 225.000.
In het amendement ‘Werken aan een duurzame toekomst’ dat bij de Perspectiefnota 2012 is
aangenomen, is een extra taakstelling op de subsidie aan allochtone zelforganisaties opgelegd. Deze
moeten wij nog van invulling voorzien.
Individuele voorzieningen
Bij de individuele voorzieningen gaan we vanaf 2012 met het oog op de focus op kwetsbare groepen
een groter beroep doen op de financiële draagkracht van mensen. Voor woonaanpassingen en
vervoersvoorzieningen gaan we een eigen bijdrage vragen, verlagen we het forfaitaire bedrag voor
vervoer (conform coalitieakkoord) en breiden we het aantal voorzieningen met het label algemeen
gebruikelijk uit (verhoogde toiletten, wandbeugels, etc.), minima uitgezonderd. Mensen met een
minimuminkomen ontzien we door vergoeding van de eigen bijdrage uit de bijzondere bijstand.
Per saldo bezuinigen we in 2012 in totaal € 450.000. Parallel aan de besluitvorming over het Wmobeleidsplan wordt een raadsvoorstel voorgelegd waarin deze maatregel geconcretiseerd wordt en
verwerkt in de Wmo-verordening. Aansluitend zullen via een collegevoorstel ook de Wmobeleidsregels worden aangepast, zodat de wijzigingen per 1 januari 2012 van kracht zullen zijn.
Maatschappelijke Opvang
Bij de maatschappelijke opvang blijft het accent liggen op behoud van de gerealiseerde basisstructuur
van waaruit we het bovenwijkse vangnet doorontwikkelen. We zetten de lijn door die we hebben
ingezet om het aantal opvangplaatsen te verminderen. We verschuiven het accent naar lichtere,
ambulante vormen van begeleiding en op herstel gerichte verblijfplaats. In 2012 bezuinigen we € 1,6
miljoen als we de efficiencytaakstelling van IrisZorg van € 200.000 meetellen.
Dit jaar is een aantal opvangplaatsen overgeheveld naar de AWBZ. Deze middelen worden vanaf
2012 niet opnieuw ingezet voor maatschappelijke opvang. Zo besparen we nog eens € 200.000. De
resterende bezuiniging kunnen we realiseren, omdat incidentele activiteiten aflopen en we hier geen
vervolg aan geven, zoals de verbouwing van het Nunn-pand, de realisatie van de Skaeve Huse, de
stimulering aanpak kindermishandeling (RAAK) en het project voor tijdelijke versterking nazorg exgedetineerden in regionaal verband.
Daarnaast zijn we vooruitlopend op bezuinigingen terughoudend geweest met het aangaan van
nieuwe structurele verplichtingen waardoor enige ruimte is gecreëerd.
Per saldo wordt het voorzieningenniveau in 2012 niet aangetast. Wel zorgen de bezuinigingen op het
product maatschappelijke opvang er voor dat nieuwe voorzieningen en initiatieven en daarmee onze
ambities uit het Stedelijk Kompas, lastiger te realiseren zullen zijn.
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Totaaloverzicht
In de onderstaande tabel staan de besparingen per product op een rij:
Product
Welzijn

Welzijn
Welzijn

Welzijn
Totaal Welzijn
Jeugd

Jeugd
Jeugd
Jeugd
Totaal Jeugd
Gezondheid
Gezondheid

Bezuiniging
Efficiencymaatregelen (Swon, Tandem, Nim) –
inzet extra besparing t.b.v. hervorming Wmo en product
Gezondheid (preventie overgewicht)
Bewonersinitiatieven ondersteunen vanuit verschillende
gradaties van zelfstandigheid
Beëindigen minder/niet succesvolle projecten en inzet
middelen dienstenstructuur (o.a. buurthulp), sturen op
effecten en resultaten, alleen effectief bewezen interventies
subsidiëren

2012
265.000

Restant compensatiemiddelen AWBZ niet inzetten

400.000

100.000

815.000
Beperken danwel schrappen stadsbrede uitrol CJG danwel
niet fysiek realiseren van de CJG's door aansluiting bij
wijkteams en de Kanteling
Eigen verantwoordelijkheid jongeren bij jongerenparticipatie
Vermindering aanbod opvoedondersteuning (150.000) en
schoolmaatschappelijk werk (50.000) (coalitieakkoord)
Stoppen/afloop additionele projecten voor bijzondere
doelgroepen: tienermoeders, loverboys

150.000

40.000
200.000
200.000
590.000

Gezondheid

Efficiency maatregel GGD (via AB GGD)
Stoppen impulsmaatregelen preventie overgewicht –
compensatie via product Welzijn
Stoppen project allochtone zorgconsulent

Gezondheid

Stopzetten 2,5 jaar consult en Kipppi

Totaal Gezondheid
Diversiteit
Afloop GSO en rijksprojecten, niet continueren van
wijkdialogen en vaderstrategie
Diversiteit
Afloop tijdelijk project IVC
Diversiteit

50.000

Stoppen materiële dienstverlening V&NZG

125.000
0
70.000
110.000
305.000
200.000
25.000
50.000
275.000

Totaal Diversiteit
Individuele vz

Uitbreiding inkomensafhankelijke bijdrage (coalitieakkoord)

Individuele vz

Verlaging forfaitaire vervoersvergoeding (coalitieakkoord)

Individuele vz

Uitbreiding aantal algemeen gebruikelijke voorzieningen

Individuele vz

Verhuisplicht bij woonaanpassingen boven bepaald bedrag

Totaal Individuele Voorzieningen
MO
Afloop incidentele activiteiten en ruimte (Nunn, Skaeve Huse,
RAAK‐aanpak, nazorg ex‐gedetineerden)
MO
Overheveling langdurige zorg naar AWBZ
MO
Efficiency irisZorg

200.000
125.000
75.000
50.000
450.000
1.200.000

Totaal Maatschappelijke Opvang

200.000
200.000
1.600.000

Totaal besparingen

4.035.000
Taakstelling

7.400.000

Knelpuntenbudget t.b.v. programma Zorg & Welzijn
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‐ 3.365.000

8.

Uitvoeringsopgaven

In dit hoofdstuk staan de uitvoeringsopdrachten waarbinnen, naast de realisatie van de
bezuinigingsopgaven uit het vorige hoofdstuk, de pijlers van het nieuwe Wmo-beleid werkelijkheid
moeten worden. De uitvoering vindt plaats binnen de lopende begroting met inbegrip van de
bezuinigingen zoals opgenomen in hoofdstuk 7. Daarnaast verwachten we dat we voor
vernieuwingstrajecten aanspraak kunnen maken op provinciale (GSO) of landelijke ontwikkelgelden.
Vanaf 2013 en 2014 ontvangen (fors) extra middelen vanwege de overheveling van de AWBZbegeleiding respectievelijk de jeugdzorg, die we onder meer willen inzetten voor de
accentverschuiving zoals in dit plan verwoord. De omvang van deze budgetten kennen we op dit
moment niet. De definitieve financiële keuzes verwerken we vanaf 2013 op basis van de koers van dit
Wmo-beleidsplan in de jaarlijkse begroting.
Uitvoeringsopgaven vanaf 2012

Planning

Visie op transitie Jeugdzorg en AWBZ

Begin 2012

Pijlers voor het nieuwe Wmo-beleid opnemen in subsidieovereenkomsten met instellingen
Uitrol sociale netwerkstrategie – systematische toepassing
sociale netwerkstrategieën opnemen in subsidie-overeenkomsten
Intensivering mantelzorg- en vrijwilligersbeleid, waaronder
stroomlijning maatjesprojecten
Vormgeving diversiteitsbeleid en inclusieve samenleving via
subsidie-overeenkomsten en stimuleringsprojecten en –
regelingen
Nadere vormgeving versterking aangepast sporten in samenhang
met de nieuwe Sportnota
Uitvoeringsnotitie seksuele diversiteit

Vanaf 2012

Vergroting fysieke toegankelijkheid/verbeteracties
werkconferentie Toegankelijkheid, waaronder:
- Stimuleringsregeling toegankelijkheid herijken/meer
bekendheid geven
- Actualisering (toepassing) checklist Openbare gebouwen en
openbare ruimte
- Meer aandacht voor ‘toegankelijkheid’ in procedures bouwen
en wonen
Doorontwikkeling regie-overleg Multiprobleemhuishoudens
(voormalige wijkteams): uitvoeringsplan voor stedelijke dekking
van de regie-overleggen
Regiovisie prestatieveld 7-9 opstellen met regiogemeenten

2012

Afspraken met instellingen maken over nazorg bij beëindiging
intramurale zorg
Ambulant maken van plaatsen crisisopvang

2012 e.v.

Afspraken over registratie en monitoring opnemen in subsidieovereenkomsten
Notitie Inbedding Centrum voor Jeugd en Gezin als
netwerkorganisatie
Uitvoeringsnotitie ‘Jeugd- en jongerenwerk’
Bevordering gezonde leefstijl: randvoorwaarde voor subsidiëring
van activiteiten indien relevant
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Vanaf 2012
Najaar 2012 gereed
Vanaf 2013
2012
2012

Vanaf 2012
Vanaf 2012

Vanaf 2013
Vanaf 2012
Najaar 2011
Najaar 2011
Vanaf 2012

Opstellen van een preventieagenda

2012

De opzet wijkservicediensten – gemaksdiensten in relatie tot het
concept van werkcorporaties

Vanaf najaar 2011

Start 2 of 3 wijkpilots

- Start pilots:1 januari
2012
- Projectplan gereed:
najaar 2011

Wijkpilots
In de wijkpilots moeten veel vragen beantwoorden worden. De pilots bevatten de volgende elementen:
- Kennisuitwisseling met 3 andere Gelderse gemeenten: Lingewaard, Arnhem en Zutphen
- Vorming coalitie met regievoerders: zorgkantoor UVIT en zorgverzekeraar(s), onderwijsbesturen
en woningcorporaties
- Bepaling wijze van sturing op de pilots en op de sociale wijkprogramma’s
- Vormgeving wijknetwerken met bewoners, organisaties/verenigingen en ondernemers uit de wijk
- Opstellen wijkprofielen en op basis daarvan sociale wijkprogramma’s
- Organisatie en samenstelling sociale wijkteams
- Opstellen profiel en opleidingstraject voor de sociaal werker
- Doorontwikkelen/professionaliseren richtlijnen voor casusregie als onderdeel van de sociale
wijkteams
- Borging Centrum voor Jeugd en Gezin als netwerkorganisatie in relatie tot het sociale
wijkprogramma
- Integratie van de planningskaders woonservicegebieden in de sociale wijkprogramma’s
- Toepassing van de principes van de Kanteling voor individuele Wmo-voorzieningen – aanpassing
van de Wmo-verordening en – beleidsregels aan de kantelinggedachte (gebruik makend van de
nieuwe modelverordening van de VNG).
- Fysieke vertaling van de wijkgerichte Wmo-aanpak: bij nieuwbouw of renovatie van gebouwen in
programma’s van eisen de vertaling maken van het sociale wijkprogramma; gebruik van
bestaande wijkvoorzieningen, waaronder gemeentelijke wijkaccommodaties, heeft de voorkeur.
- Vermindering van regels en bureaucratie bij wijkactiviteiten en gebruik van wijkvoorzieningen.
- Borging van succesvolle elementen van lopende projecten in sociale wijkprogramma’s (Op Jezelf,
uitvoeringsprogramma Bijzondere aandachtsgroepen, Dünya, Gewoon meedoen in Dukenburg,
etc.).
- Integratie van gezondheidspreventie in wijkgerichte Wmo-aanpak.
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Geclusterde reacties in werkgroepen – inspraakbijeenkomst Wmo-beleidsplan
20 september 2011

Algemeen: prima visie, vraagtekens bij uitvoering










Geconstateerd wordt dat deze nieuwe visie is totaal anders is dan die er al lag.
Het is een een uitdagend plan; zorg op maat is een goede insteek; de ingeslagen weg is
goed; gaat weg met een positief gevoel; de ingeslagen weg is interessant
Visie wordt breed gedragen. Zorgen over hoe de gemeente hier invulling aangegeven worden.
Goede voornemens, maar sceptisch over de praktische uitwerking. De dagelijkse praktijk is
weerbarstig.
Aangenaam verrast door de integrale visie.
Wmo-beleidsplan zou veel eenvoudiger en begrijpelijker moeten worden geschreven voor de
burger.
Communicatie hierover is erg belangrijk. Niet alleen vrijwilligers en professionals maar zeer
zeker ook de betrokkenen. Communicatie naar burger toe is erg belangrijk. Besteedt tijd aan
bewustwording dat burgers met netwerken centraal komen te staan.
In grote lijn eens met het plan, het is ook wel een verhaal waar je eigenlijk niet tegen kunt zijn,
het klinkt logisch, er worden dingen in beschreven die je tegenwoordig overal ziet. We moeten
niet doen alsof we ‘op nul beginnen’. Er is al heel veel gedaan, we moeten kijken wat we al
bereikt hebben, maar ook wat we van de afgelopen periode kunnen leren.
De boodschap in het beleidsplan moet positiever. Nu spelen de bezuinigingen de boventoon.
Versus: de bezuinigingen mogen de aanleiding van de gewijzigde denkwijze zijn maar het was
afgezien daarvan ook hard nodig.

Realistisch gehalte zelfregie?












Mensen met psychiatrische beperking kunnen niet omgaan met zelfregie.
Onderschrijft vanuit jeugdgezondheidszorg het uitgangspunt van de eigen kracht.. Risico dat
15% die aandacht nodig heeft de aandacht voor de andere 85% opslokt.
Vanuit Nuts wordt ook al lang uitgegaan van de eigen mogelijkheden, Op papier ziet het er
goed uit, maar maakt zich zorgen hoe realistisch het is? Vallen zo geen mensen buiten de
boot?
De RIBW is al erg bezig om zelfregie te versterken. Dit gaat bij de psychiatrische groep heel
moeizaam. Hoe te doen voor mensen die geen hulp vragen en onzichtbaar zijn. Aangegeven
wordt dat mensen met psychiatrische problemen echt ondersteuning nodig hebben om
zelfregie te kunnen voeren. Een kleine ondersteuning is nèt nodig om niet terug te vallen.
Besef, dat – na een tijd goed functioneren – er opeens een tijdelijke terugval kan zijn.
Vanuit Jeugdzorg: mobiliseren van eigen kracht en zelfregie is goed in principe. Maar heeft
wel veel vragen hoe dit uit te voeren in de praktijk.
Ingewikkeld om iemand in eigen regie te moeten zetten die dat kwijt is geraakt. Zelfregie is
niet voor iedereen weggelegd. Wel hier naar streven.
Voorbeeld van ouderen die door een verhuizing en met een goed team eromheen zich tegen
de verwachting in met hun netwerk prima konden redden.
In hoeverre zijn sommige kwetsbare mensen in staat zelf aan te geven wat ze nodig hebben?
Advies: Wat is je eigen plicht als bewoner? Benoem dit in het plan.

Grenzen aan mantelzorg en vrijwillige inzet, en kansen




Juist de zeer kwetsbare mensen hebben professionele hulp nodig. Mensen met psychische
klachten en mensen met zware somatische klachten kunnen niet zonder meer door
vrijwilligers geholpen worden.
Eigen netwerk waar naar gerefereerd wordt is heel vaak niet aanwezig. Een sociaal netwerk is
voor sommige doelgroepen moeilijker te realiseren. Mensen die langdurige zorg en hulp
nodig hebben kunnen die in de praktijk terugvallen op een sociale omgeving die hen dat kan
bieden? Familieleden en vrienden laten mensen met problemen vaak vallen. Cliënten met een
verstandelijke beperking wonen vaak in een buurt met een beperkte sociale structuur (hoge
doorstroom) en hebben een achtergrond (strafrechtelijk verleden, alcohol- en/of
drugsproblemen) waardoor het lastig is om hier vrijwilligers voor te vinden. De Driestroom
heeft al diverse experimenten uitgevoerd om een sociale structuur op te zetten, zowel in de

1





























Dit geldt zeker ook voor ouderen van hoge leeftijd, aangezien hun netwerk uitsterft.
Er zijn duidelijk grenzen aan mantelzorg en informele ondersteuning.
De ervaring leert dat het lastig is om vrijwilligers te werven. Zijn er wel voldoende vrijwiligers
om voor allerlei activiteiten ingeschakeld te worden?
Vrijwilligers moeten goed getraind worden en toegerust worden op hun taken.
Professionals blijven altijd nodig! Professionele steun is sterk onderbelicht in dit Wmobeleidsplan.
Kwetsbare mensen zijn juist mensen die zelf niet meer in staat zijn om voor zichzelf op te
komen en faciliteiten aan te vragen. Er is vaak onderling weinig hulp (mogelijk). Ervaring: vaak
geprobeerd het contact met familie te herstellen, maar het gewenste effect hiervan blijft vaak
uit.
Juist de groep allochtone ouderen is een zeer kwetsbare groep waar een aantal problemen
spelen, zoals analfabetisme en isolement. Deze groep is het beste te benaderen via de
allochtone netwerken. Kinderen die de zorg voor hun ouders als hun plicht beschouwen zijn
als mantelzorgers vaak overbelast.
Continuïteit in het hulpaanbod voor mensen is belangrijk! Kunnen we dit waarborgen door de
bezuinigingen? Kan het informele circuit hier een antwoord op bieden?
Privacybescherming van de bewoners als niet-georganiseerde hulp wordt ingeschakeld.
Kans: voor corporaties biedt dit plan veel kansen t.a.v. bouwplannen. Denk aan
Kangaroewoningen (beneden/bovenwoningen waarbij de zorgbehoevende onder woont en
zorgbieder boven woont).
Als je veel met netwerken/vrijwilligers werkt moeten zij een professioneel vangnet hebben
waar zij voor de deskundigheid op terug kunnen vallen.
Onderscheid tussen mensen met een matige beperking en ernstige beperking. De laatste
groep daarvan kun je niet zomaar zeggen dat het netwerk aan zet is en de professional hierin
ondersteunend is. Dit gaat niet werken zonder professionals.
Eigen Kracht Conferentie is bij lange na niet altijd mogelijk en lang niet voldoende. Er is
specifieke deskundigheid nodig die niet geleverd kan worden door familie of vrienden.
Versterken van netwerk op zich niet op tegen maar de hulp moet op de cliënt gericht zijn.
Voorkomt grotere problemen bij de cliënt.
Er moeten nieuwe netwerken gecreerd worden, nieuwe vormen vinden. Aan twee kanten
werken om dit op te bouwen: zij helpen organisaties die meer begeleiding nodig hebben door
samen naar oplossingen te zoeken. De grootste kracht ligt bij mensen die het zelf moeten
doen.
Je moet al zorgen voor een goed netwerk als het nog niet echt nodig is. Meerdere ervaringen
geven aan dat het beroep doen op anderen nog veel mensen niet makkelijk af gaan.
Sommige mensen wel vrijwilligers in willen schakelen maar geen beroep op een buurman
willen doen.
In plaats van te bezuinigen op de zelforganisaties, zou dit juist meer georganiseerd moeten
worden. Sociaal werker vormt de brug tussen de vraag uit de maatschappij en de gemeente.
De professionals moeten het netwerk rondom een persoon als partner gaan zien en moeten
hierin geschoold worden. De professional moet op de achtergrond wel aanwezig blijven. Er
moet dus meer (wijkgerichte) samenwerking komen tussen vrijwilligers/familieleden en
professionals. De druk bij vrijwilligersorganisaties wordt steeds hoger. Door een betere
samenwerking en out of de box denken kan de hulp verbeteren. Iedereen moet zijn rol nemen.
Een instelling zoals Intercity (waar met name vrijwilligers werkzaam zijn) is vaak onderdeel
van iemands netwerk en heeft een plaatsvervangende rol van een vertrouwenspersoon. Dit
speelt vaak bij mensen die geen Nederlands spreken (vluchtelingen, immigranten).
Het sociale netwerk is een basishouding. NIM is voor het toepassen van de sociale
netwerkstrategie en professionals moeten hierin getraind worden. Hoe ga je om met vragen
van cliënten. We moeten medewerkers leren zeggen: “Ik doe dit voor jou en wat doe jij?”. De
sociale netwerkstrategie is op bijna alle doelgroepen toepasbaar. Bij de ene beter als bij de
ander, maar er is altijd wel iets mogelijk. Iedere cliënt kan wel iets zelf doen.
In basis is de bereidheid aanwezig. Maar vrijwilligers moet je niet “bestellen”, maar uitnodigen.
Ze willen niet ingezet worden om gaten op te vangen als gevolg van de bezuinigingen. In het
beleidsplan moet het menselijk kapitaal benadrukt worden, de bezuinigingen moeten niet de
reden zijn.
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Er is veel mogelijk om het sociale netwerk beter te benutten. Er moet kritisch naar de
verschillende doelgroepen worden gekeken, niet voor iedere doelgroep werkt hetzelfde.
Belangrijk dat de basisstructuur wordt gehandhaafd, maar de rol van de instellingen wordt
anders. In plaats van zelf het hulpaanbod te leveren, moet men gaan begeleiden in het
opstellen van een hulpplan.
Meer vrijwilligers werven en het werk voor vrijwilligers aantrekkelijk te maken door dingen te
organiseren, die voor de vrijwilligers zelf toegevoegde waarde hebben.
Denk aan de grote groep 65+ers, die er aan komt. Veel van hen willen vrijwilligerswerk doen,
maar moeten daarin wel worden gestuurd en ondersteund door professionals. Misschien kan
de gemeente mensen die 65 worden wel mailen.
Waar liggen de grenzen tussen de noodzaak professionals in te zetten en het idee dat kan
worden volstaan met inzet van vrijwilligers / sociale netwerken. Wanneer komt de professional
in beeld, wanneer vrijwilligers / sociale netwerken. Van belang is ook in de gaten te houden of
er wel een sociaal netwerk is waarop iemand kan terugvallen.
Uit het Maatjesproject van de RIBW blijkt dat inzet van vrijwilligers alleen werkt als het
onderling klikt.
Het lijkt er op dat ‘uurtje/factuurtje’ werkwijze te veel op de voorgrond is gezet waardoor er te
weinig aandacht was voor zelfregie en persoonlijke netwerken.
Er is nog een te grote waterscheiding tussen vrijwilligers en professionals. Verklein dat, dan
kun je meer kennis behouden.
Heeft het informele netwerk / vrijwilliger wel voldoende mogelijkheden om de gewenste
ondersteuning te verlenen?
Handhaving geringe begeleiding / enkele dagdelen dagbesteding voor mensen met
psychiatrische problemen is erg belangrijk om om terugval te voorkomen.
Het is maar de vraag of gehandicapten liever door iemand van het eigen informele netwerk of
door een professional wil worden geholpen. Met je informele netwerk wil je ook graag
gelijkwaardig omgaan zonder hulpafhankelijkheid.
Bewaak dat mantelzorgers overwerkt raken, het is vaak zwaar, onderschat de last voor
mantelzorgers niet. Combinatie kostwinner/mantelzorger/ en een beperkt sociaal netwerk in
de directe omgeving maakt de rol als mantelzorger erg zwaar. Let er op dat de ontwikkeling
van de mantelzorger niet te veel onder druk komt te staan, blijf realistisch over de
haalbaarheid inzet van mantelzorg bij indicatiestellingen.
Denk na over een regie op mantelzorg.
Door meerdere aanwezigen wordt gevreesd voor overbelasting van vrijwilligers. Dit is te
voorkomen door niet uit dezelfde vijver te gaan vissen wat betreft vrijwilligers. Zorg op maat
zonder actieve burgers over te belasten kan worden bereikt door een goede match tussen
vraag en aanbod. We moeten uitgaan van de bereidwilligheid van 70% van de mensen en
een laagdrempelig te werk gaan met oog voor de menselijke maat. Wie gaat de match echter
maken? Bundel de talenten in de wijk en verzamel ze.

Eens met focus kwetsbare groepen – aanvullende opmerkingen










We moeten oog houden voor het feit dat juist de opeenstapeling van bezuinigingen bij de
kwetsbare mensen terecht komt.
Bedreiging : De groep van 15% die zorg nodig hebben. Is deze groep niet groter? Veel
mensen zullen toch beroep moeten doen op voorzieningen indien ze klein netwerk hebben.
Ondersteuning analfabeten en laaggeletterden. Vaak niet bekend “waar” deze mensen zijn,
verbloemen hun beperking. Hier is ook weinig voor. Er wordt in het Wmo-beleidsplan
nauwelijks aandacht aan deze groep besteed. Deze mensen zullen niet wijkgericht te vinden
zijn.
Er is weinig aandacht voor allochtone ouderen. Deze hebben weinig mogelijkheden.
Kinderen zijn een kwetsbare groep in de nieuwe aanpak.
In het Wmo-beleidsplan wordt gesproken over de focus op kwetsbare groepen. Naast deze
focus zou ook de focus moeten liggen op krachtige mensen, kracht. Wat kunnen we voor
elkaar betekenen. In het voorbeeld wordt gesproken over maatwerk voor meneer Jansen en
mevrouw Jacobs. In dit voorbeeld zou centraal moeten staan wat meneer en mevrouw voor
elkaar zouden kunnen betekenen. De sociaal werker moet hierbij een faciliterende rol krijgen
Er zijn mensen die nooit hulp zullen vragen bij mensen in de buurt. Maar eerder met rust
willen worden gelaten: ‘ik hoef geen hulp’.

3



We moeten ook accepteren dat 5% van de mensen niet meer aan het werk zal komen en keer
op keer hulp nodig heeft.

Bereik van kwetsbare mensen






Hoe krijgen we een goed beeld van de groep kwetsbare mensen? Via de huisartsen, via de
woningbouwverenigingen (bijvoorbeeld bij huisbezoeken bij renovatieprojecten), via
hometeams, via het TOS –project (loopt in Hatert).
Dit heeft hoge prioriteit!
Sleutelfiguren (met budget) in allochtone netwerken zouden een taak kunnen hebben in het
bereiken van deze kwetsbare groep ouderen.
Hoe kom je bij de meest kwetsbare mensen binnen, Via hun eigen netwerken, je moet een
vertrouwensrelatie opbouwen en er moet een duidelijke aanwijsbare persoon zijn die
gekoppeld wordt aan de hulpvrager.
Ga naar plaatsen waar mensen bij elkaar komen; het schoolplein bijvoorbeeld, maar ook het
winkelcentrum of de Aldi. Soms ontbreken bepaalde ontmoetingsplaatsen; In Lent staan
bijvoorbeeld geen bankjes.

Ontschotting: hoe?



















Zet de ommezwaai rustig in en neem er de tijd voor. De inzet is positief. Bouw een
overgangsperiode in. Wat betreft de pilots: neem ruimte om fouten te maken en timmer het
niet dicht.
De verschillende aanbieders van zorg en hulp zouden een fusieplan kunnen maken om zo de
benodigde zorg en hulp gezamenlijk te kunnen leveren
We moeten werken aan de ontschotting en toewerken aan een gezamenlijke eenduidige
financiering (zorgkantoor).
Zouden we instellingen niet meer moeten verplichten om te verbreden en dus de
samenwerking met andere instellingen op te zoeken.
Geconstateerd wordt dat ook de organisaties moeten ontschotten. Leren van de gemeentes
die hier al verder in zijn.
De gemeente moet aangeven wat de plannen zijn en de organisaties moet aangeven wat zij
kunnen en hoe zij dit willen uitvoeren. Gemeente kan dan aangeven of zij hiermee in zee
gaan. Versus: gewoon beginnen en leren van fouten.
Om te voorkomen dat belangen van organisaties in een samenwerkingsverband verward
worden moet het geld niet naar de instellingen maar naar de pilot of een budget koppelen aan
de cliënt. De instellingen moeten dan kijken hoe ze dingen gaan organiseren. Iedereen heeft
wel zijn eigen insteek. We moeten ervoor zorgen dat de financiën en het op zich zelf blijven
richten vanwege eigen belangen en die van de organisatie niet de hoofdrol gaan spelen.
Plan gaat vooral over de raakvlakken tussen AWBZ en de Wmo, niet over de duurdere zorg
die door de verzekeraars wordt betaald. Gemis: de relatie met de verzekeraars en
onvoldoende verbindingen met werk & inkomen, bijvoorbeeld schuldhulpverlening, met
onderwijs en met cultuur.
In de praktijk blijkt het leggen van koppelingen lastig, zoals bijvoorbeeld tussen de
gezondheidszorg en de eerste lijn.
De huisartsen in Lent werken in de wijk en hebben relaties met allerlei instellingen. Hun
contacten kunnen nog beter worden benut. Het is goed dat huisartsen en
wijkverpleegkundigen weer meer in de wijk gaan werken en zichtbaar worden.
Er worden weer opnieuw zaken opgetuigd ten koste van bestaande voorzieningen, die
onvoldoende kans hebben gekregen. Het inrichten van een nieuwe structuur brengt het risico
mee dat mensen het overzicht kwijt zijn en afhaken.
Maatschappelijke businesscase: een goede monitoring.
Hoe voorkom je dat er niet een heel overlegcircus ontstaat.
Waarom bieden we de dienstverlening alleen aan speciale doelgroepen en maken we dit niet
breder toegankelijk voor andere mensen met een beperking. Voorbeeld : in het OBG komen
nu alleen 80+ bewoners. Hier zouden ook andere mensen kunnen wonen die een stukje
woonondersteuning nodig hebben. Instelling verbreed hiermee maar ook voor de doelgroepen
betekent dit een verbreding. Dit vraagt iets t.a.v. de labeling van woningen,
woonruimteverdelingssysteem etc. etc. Ook hier moet ontschot worden.
Zet alle mensen bij elkaar die een cliënt helpen, dan is vaak minder zorg nodig, in eenvoud
naar een oplossing zoeken. Kijk eerst naar wat de cliënt of de betrokkenen op eigen kracht
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Mogen activiteiten van ouderen en mensen met een handicap samen?
Klinkt fantastisch, maar schotten zijn er nu niet voor niets, zoals bijv. bij psychiatrie,
verdwijning geeft problemen en heeft daardoor een negatieve uitwerking ook voor de
maatschappij. Ontschotting betekent ook verplaatsing van schotten.

Eens met integrale aanpak, maar zorgen bij meer generalisten
 Hoe bereik je dat de signalen worden opgepakt, waar worden ze gemeld en wat gebeurt er
mee? In het plan wordt geen aandacht besteed aan deze scharnierpunten.
 Integrale benadering van mensen., maar zorgen bij bemensing van wijkteams door
generalisten. Hebben die voldoende kennis van specifieke doelgroepen? Dit is soms erg
noodzakelijk om iemand daadwerkelijk hulp te kunnen bieden.
 Problemen moeten op casusniveau integraal aangepakt worden.
 Passend maatwerk maakt doelgroepenbeleid overbodig. De ervaring leert dat dit niet zo is.
Lijkt wat voorbarig.
 Kans: ontschotting. In huidige praktijk zijn de schotten zeer nadelig voor sommige mensen om
hen hulp te kunnen bieden. Bedreiging : Kennis van de complexe zorg ontbreekt.
 Kans: één aanspreekpunt voor een burger waar het probleem opgelost kan worden zonder
steeds doorverwezen/doorverbonden te worden.
 Grootste kans ligt in het feit dat vrijwilligers generalisten zijn en professionals niet.
 Angst voor erg veel bureaucratie, wil hier graag meer duidelijk in. Uitgangspunt is: samen
waar samen kan, apart waar moet.
 Manier van kijken door wijkteams is behoorlijk indringend. Er zal spanning ontstaan op het
gebied van privacy en hij weet niet hoe men hier op gaat reageren.
 Hier zal geschoold moeten worden.
 Belangrijk: organisaties moeten overtuigd zijn van de manier van werken. Zij moeten dit
dragen.
 Bij de poort (vraagstelling) moeten de beste mensen zitten. D kwaliteit van de functionarissen
die de keukentafelgesprekken moeten gaan voeren, moet gewaarborgd worden.
 Samenwerking met woningcorporaties is heel belangrijk, bijvoorbeeld om snel actie te
ondernemen bij huurachterstanden. Dit snelle handelen kan in de sociale wijkteams
georganiseerd worden.
 Wijkteams moeten een plek vormen waar niet meteen van alles van de mensen wordt
verwacht.
 Er moet meer aandacht zijn voor een goed gesprek, het luisterend oor.
 Momenteel is alles te strak georganiseerd binnen de bestaande maatschappelijke
organisaties.
 Er is lef nodig om jezelf los te maken van je eigen organisatie en om te leren luisteren, er zijn
voor elkaar.
 Het maakt niet uit van welke organisatie je komt. Weten wat je specialismen zijn, voor de rest
is een goede kennis van sociale kaart noodzakelijk.
 Is het niet beter om eerst professionele zorg in te schakelen en dan de wijk daarop aan laten
haken. De professionele zorg dient dan als een soort poortwachter, wellicht leidt dit tot meer
efficiency. Specialisten moeten altijd goed bereikbaar of in de buurt zijn.
 Mensen zijn er bij gebaat wanneer zij te maken hebben met zo min mogelijk hulpverleners.
 Regievoering is in deze van belang. We kennen ook wel de complexere gezinnen waarbij wel
die expertise nodig is.
 Het project ‘zichtbare schakels’ (wijkverpleegkundigen)is van meerwaarde in de
samenwerking, je kunt dan zien of het nodig is om iemand wel of niet erbij te betrekken.
Eens met maatwerk, enkele kanttekeningen
 Vrijwel unaniem ondersteuning van ‘maatwerk’ als uitgangspunt.
 Maatwerk is vrij kostbaar. Dit geeft meer werk. Is dit wel betaalbaar.
 Rechtsongelijkheid wordt gemakkelijker geaccepteerd als het niet ondergaat aan rompslomp
van regels en allerlei andere vormen van bureaucratie.
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Cliënten kunnen niet zelf beslissen of ze ergens recht op hebben, dit is een kerntaak van de
overheid. Sommige casussen vragen interpretatie qua juridische kaders. We moeten meer
van het claimgedrag af, maar toetsen wel de rechtmatigheid.
Maatwerk is nodig maar we moeten er wel voor waken dat het niet doorslaat in bureaucratie.
Hoe voorkom je dat mensen denken dat de keuze om de een wel en de ander niet een
bepaalde voorziening te geven willekeurig wordt gemaakt? De behoefte wordt niet alleen door
de omgeving en vrijwilligers bepaald maar ook door de professionals in de wijkteams. Advies:
Een duidelijk communicatieplan zou eventuele weerstand bij mensen (bijv. over waarom de
een wel en de ander niet in aanmerking komt voor een voorziening) kunnen doen voorkomen.
Maak gebruik van de technologische ontwikkeling, zoals E-hulp. Op een site worden mensen
al geïnformeerd over hoe ze met een paar stappen hun schulden kunnen beheersen. Er zijn
meerdere organisaties bezig met het ontwikkelen van E-hulp.
Loopt aan tegen hulpbehoevende mensen die het niet zelf redden, merkt dat deze mensen
vaak niet serieus genomen worden. Loopt bij Complex de Ring aan tegen onvoldoende
maatwerk bij individuele problemen.

Eens met wijkgericht werken
 Verantwoordelijkheid geven aan wijk voor wijkbudget en samenwerking instellingen.
 Kracht van de wijk is niet duidelijk. Mensen zijn niet bekend met hun huisarts, buren etc.
 Wijkgericht aanpak kost ook veel geld.
 Sociale buurtprojecten hebben betrekking op veel meer instellingen, die worden hierbij
overgeslagen. In dit voorstel gaat men hier te snel.
 Verantwoordelijkheid meer in de wijken. Burgers in de wijken moeten ook ondersteund
worden om alles in gang te houden.
 Weinig pilots en altijd in dezelfde wijken.
 Geen uniforme wijkteams maar maatwerk op wijkwerk. Op basis van wijkprofielen kunnen de
juiste basisteams worden samengesteld die gericht zijn op de behoeften van de wijk.
 Creëren van ontmoetingsmogelijkheden (sociaal werker in de rol van ‘barman’, toehoorder).
De ‘spontane ontmoeting’ is belangrijk. Mensen staan meer voor elkaar klaar dan we geneigd
zijn te denken.
 Er voor waken dat het door deze manier van werken niet te afgeperkt wordt omdat het
netwerk vaak de grenzen van wijken/regio’s/provincies overschrijdt. Inspelen op fysieke
afstand, buren vs. sociaal netwerk (nav conclusies uit onderzoek Lilian Linders).
 Het is een goed idee om per wijk een agenda op te stellen. Het is een mooie oplossing op
maat, vervolgens kan men het betreffende plan daarop afstemmen.
 Houd daarbij rekening met de heterogeniteit en homogeniteit, je ziet namelijk grote verschillen
in de buurten die dicht bij elkaar liggen en welke onder de pilot vallen.
 We moeten niet alles willen afbouwen, niet alles moet in de wijk worden opgelost.
Vragen bij rol bewoners
 Er moet een goed beeld komen over de problemen die in een wijk spelen, waar mensen
tegenaan lopen, hoe gaat het in de wijk (wijkprofielen). Hierbij moeten ook zeer zeker de
wijkorganisaties betrokken worden. Zij weten wat er leeft in de wijk. Een voorbeeld van een
belangrijke aangever zijn de operationele hometeams.
 Wat is de rol van bewonersorganisaties? De verwachtingen komen nog niet duidelijk naar
voren in het Wmo- beleidsplan.
 Wat houdt het begrip samenredzaamheid nu precies in, hoe haalbaar is dat? Hoe kunnen
bewoners hun regierol vormgeven?
 Een inclusieve samenleving maakt kracht vrij. Kracht is gebaseerd op kennis. Zolang
bewoners geen kennis hebben, hebben zij geen kracht en vinden zij geen aansluiting op het
aanbod. Zorg ervoor dat de kennis vanuit en betrokkenheid met de wijk, gelegen bij
vrijwilligers en betrokken hoger opgeleiden in de wijk, wordt omgezet in kracht.
 Maak de koppeling met de bewoners zo breed mogelijk. Zet de juiste mensen op de juiste
plek. Houdt korte lijnen met bewoners. Geef mensen het gevoel dat ze serieus genomen
worden door goed naar ze te luisteren. Zo voorkom je ontevreden burgers.
 Hoe voorkom je dat hoger opgeleiden het belang van zwakkeren gaan bepalen: dit is niet te
voorkomen. We moeten van belangeloosheid en het gemeenschapsgevoel uitgaan.

6

Investeer in preventie
 Financier meer in preventie en nazorg, dit zijn belangrijke aspecten in de beleidsbepaling.
 Er zit spanning tussen preventie en kostenbesparing. Bestaande structuren, zoals het project
vroegsignalering worden geschrapt.
 Advies: Zet in op preventie, ga er niet bij voorbaat vanuit dat mensen weten wat ze nodig
hebben en dat ze zelf de weg weten te vinden.
Prestatieveld 7-9
 We kunnen tevreden zijn met de samenwerking tussen instellingen en gemeenten.
 Behoefte aan een gedegen evaluatie van het beleid op het gebied MO/OGGZ van de
afgelopen 5 jaar: wat hebben we gedaan, wat heeft het opgeleverd/wat gaat goed, wat
kunnen we daaruit leren voor de komende jaren).Wat wil je bereiken, wanneer vindt je het
geslaagd  concreter en preciezer benoemen.
 Ketensamenwerking is steeds in ontwikkeling, is sterk verbeterd in de afgelopen periode.
 Houden de ideeën in het Wmo-beleidsplan in dat er in elke wijk een ‘mini-Meldpunt’ komt?
 Uitdaging: hoe kan de verbinding en opschaling van Veiligheidshuis, wijkteams, etc geregeld
worden?
 Hoe kunnen we eerder in de keten winst behalen? Er komen steeds meer mogelijkheden om
vroeg in te grijpen. Een voorbeeld is de nieuwe wet voor de schuldhulpverlening, die de
gemeente instrumenten in handen geeft om snel in te grijpen en erger te voorkomen.
 Werkt de aanpak in de regio? Daar zijn immers geen sociale wijkteams. Regionaal bestaan
vergelijkbare structuren, in elke gemeente is wel een zorgnetwerk.
 Geef in het plan meer aandacht aan de zorgmijders. Doe uitspraken over de wijze waarop je
ze beter in beeld krijgt en wilt ondersteunen, bijvoorbeeld geen eigen bijdrage vragen.
 Rol woningcorporaties en afstemming met gemeentes, met name op gebied 7-8-9, samen met
gemeente gesprek tussen woningcorporaties en instellingen voeren. Nazorg in de keten
verbeteren, snelle terugplaatsing van mensen uit de MO naar gewone huisvesting met
begeleiding.
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(024)3292480

Geachte mevrouw Brummel,

Aldus vastgesteld in de vergadering van:

In uw brief gaat u specifiek in op de situatie van (verblijfsgerechtigden) vluchtelingen. In het
verlengde van het loslaten van het doelgroepenbeleid zijn in het Wmo- beleidsplan geen
bijzondere doelgroepen benoemd. In het Wmo-beleidsplan leggen we de focus op kwetsbare
mensen en daar valt een deel van de vluchtelingen onder. Wij gaan meer eisen aan instellingen
stellen om te zorgen dat zij voldoende geëquipeerd zijn om alle groepen te bedienen, waaronder
ook vluchtelingen.

De voorzitter,

De secretaris,

De financiële nood onder de alleenstaande vluchtelingen onder de 23 jaar is ons bekend en wij
zijn hard bezig met het verkennen van de mogelijkheden binnen het programma Werk & Inkomen.
De problematiek wordt geagendeerd op het afstemmingsoverleg
'huisvestingstaakstelling vergunninghouders', waar VZOG het onderwerp nader kan toelichten.
Uitgeprocedeerde asielzoekers vangen we op basis van het visiedocument 'Zorgtaak voor
uitgeprocedeerde asielzoekers in Nijmegen 2009/ 2010' op, maar zij kunnen slechts in
uitzonderlijke gevallen aanspraak maken op Wmo-voorzieningen.
Het bezuigingsvoorstel is reeds met u besproken. De bezuiniging betreft de dienstverlening aan
oudkomers en zelfredzame vluchtelingen.
Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,
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mr. Th.C. de Graaf

www.nijmegen.nl

drs. B. van der Ploeg

Reactie op inspraakreactie VZOG.doc

Punten VZOG inspraakbijeenkomst WMO beleidsplan 20-9-2011
-participatie van vluchtelingen: vluchtelingen zijn extra kwetsbaar doelgroep door
combinatie van indicatoren kwetsbaarheid.
-Peiler 6: Sociaal kwetsbare mensen zij onder dak en hebben weer Perspectief.
Geldt dit ook voor de steeds groter wordende groep uitgeprocedeerden? Waarvan
ook een groot deel dak- en thuisloos is. De groep groeit sterk Nijmegen omdat er
voortdurend mensen uit het AZC Nijmegen op straat worden gezet. Het probleem is
dat er voor velen van hen geen enkel perspectief is. Maar ze bevinden zich wel
binnen de gemeentegrenzen van Nijmegen en zijn inwoners van Nijmegen. Het zijn
de meest kwetsbaren in de gemeente omdat ze nergens meer hulp krijgen. Wij
kunnen momenteel alleen de uitgeprocedeerden in Nijmegen met een perspectief
financieel ondersteunen en van een dak voorzien.
-Percentage dat meer contact zou willen hebben bij allochtonen veel hoger dan
autochtonen. Dat geldt zeker ook voor vluchtelingen! (genoemd werden alleen
Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse Nijmegenaren.)
-Sociaal netwerk is bij veel vluchtelingen nogal broos. Zijn nieuw in stad en land, dat
bouw je niet zo snel op. Familie ontbreekt in vergelijking met andere allochtone
groepen meestal, wat juist het meest sterke sociale netwerk vormt. Wij zetten
hiervoor maatjesprojecten in, zoals de LINK.
Verdere versterking van netwerken op wijkniveau is zeer wenselijk. Uit eerder
onderzoek dat we hebben gedaan bleek dat de meeste vluchtelingen weinig kennis
hebben van wat ze in hun buurt kunnen doen (bijv in buurtcentra) en hoe ze mensen
kunnen ontmoeten. Terwijl de behoefte daarin wel duidelijk bestaat. Het inzetten van
sociaal werkers zal zeker een meerwaarde hebben in het versterken van de sociale
netwerken van vluchtelingen op wijkniveau.
-Diversiteitsbeleid verplichtend of stimulerend onderdeel van subsidievoorwaarde:
juichen we helemaal toe! We zijn er zelf binnen onze organisatie ook al enige jaren
actief mee bezig op alle niveau’s.
-Maatwerk maakt doelgroepenbeleid overbodig.
Klinkt heel mooi, maar de realiteit is nog helaas erg anders. Het aanbod van reguliere
instellingen sluit vaak niet aan bij de behoefte van onze doelgroep (zie ook
onderzoeksresultaten Afrikanen aan de Waal). In de meeste reguliere instellingen is
er helaas nauwelijks kennis en ervaring met het werken met vluchtelingen.
-Integrale aanpak is positief, wij pleiten ook al jaren voor ‘ontschotting’. Door de
versnippering van specialismen is er vaak geen organisatie die het totaalbeeld heeft
van de situatie en daardoor doeltreffend alles op elkaar af kan stemmen.
-Het nadeel van generalisten is dat ze nooit alles kunnen weten. Het behoudt van
meer specifieke kennis en netwerken moet tegelijkertijd ook gewaarborgd worden.
De generalisten en specialisten moeten elkaar dan goed en op tijd weten te vinden.
Zoals bijvoorbeeld de juridische begeleiding van vluchtelingen. Dat is zeer
specialistisch werk en als daar fouten in worden gemaakt kan dat grote nadelige
gevolgen hebben voor cliënten.

-We maken ons ernstig zorgen om de alleenstaande vluchtelingen onder de 23 jaar.
Ze krijgen een uitkering die feitelijk te laag is om een woonruimte en andere kosten
mee te kunnen dekken. Er is nog geen betaalbare woonruimte voorhanden voor
deze groep. De gemeente Nijmegen moet hen wel huisvesten in het kader van de
taakstelling huisvesting. Er zijn grote financiële problemen bij deze groep.
-Het recht op een goede opvoeding door de ouders voor de jeugd. Maar wat als je
geen ouders of opvoeders in Nederland hebt? Wie zorgt er voor de opvoeding.? Dat
geldt voor jonge alleenstaande vluchtelingen die 18 worden.
-bezuinigingsvoorstel: stoppen met materiele dienstverlening van VZOG. Opbrengst
50.000 euro. We begrijpen niet goed wat daaronder verstaan wordt. Feitelijk bieden
we inkomenschecks aan onze cliënten en helpen we bij schulden, maar dat is tot nu
toe nooit gefinancierd vanuit de gemeente Nijmegen, maar vanuit externe
projectsubsidie….
Jeanine Brummel, regiomanager Nijmegen, Vluchtelingenwerk Zuid& Oost
Gelderland
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Inspraaknotitie Wmo-beleidsplan 2012-2015

Datum uw brief

20 september 2011

Doorkiesnummer

(024)3292480

Geachte heer Nijssen,

Aldus vastgesteld
in de vergadering van:
Wij danken u voor uw inspraakreactie
op het concept-Wmobeleidsplan
Solidair, solide en samen.
Wij beschouwen deze grotendeels als ondersteuning van het ingezetten beleid, in elk geval waar
het gaat om het beoogde maatwerk en het werken in sociale teams op wijkniveau. Hierbij zien wij
zeker een rol weggelegd voor wijkverpleegkundigen. Binnen de wijkgerichte Wmo-aanpak streven
we tevens zoveel mogelijk naar dagbesteding in de buurt, zoals u voorstelt in uw inspraakreactie.
secretaris,
Wij herkennen de zorg overDe
hetvoorzitter,
beperkte sociale netwerk bij mensenDe
met
een veelheid aan
problemen. Dit betreft kwetsbare groepen, waarvoor professionele ondersteuning beschikbaar
blijft. De ervaring leert dat het ook bij (een deel van) deze groepen mogelijk is te werken met
sociale netwerkstrategieën door bijvoorbeeld contacten uit het verleden te herstellen. Bovendien
kan een deel van de werkzaamheden door georganiseerde vrijwilligers worden uitgevoerd, zoals
het doen van de administratie.
Wij betrekken uw noties tevens bij de uitvoering van het Wmo-beleidsplan 2012-2015.
Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

mr. Th.C. de Graaf

drs. B. van der Ploeg
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Reactie op inspraakreactie Gebiedscliëntenraad ZZG
Zorggroep.doc

GEBIEDSCLIËNTENRAAD NIJMEGEN
Meijhorst 6001
6537 KV Nijmegen
tel.: 024.3665780
Nijmegen 20 september 2011
Inspraaknotitie betreffende: WMO-Beleidsplan 2012-2015
In onderstaande notitie willen wij ingaan op enkele punten uit uw WMO-beleidsplan
2012-2015, waarmee ook cliënten van ZZG zorggroep te maken hebben of te maken
zullen krijgen.
U geeft aan dat u de WMO integraal en in samenhang wilt gaan vormgeven. Wij
gaan ervan uit dat u hiermee bedoelt dat er geen standaard maatregelen worden
genomen voor mensen, maar dat duidelijk wordt gekeken naar de omstandigheden
waarin mensen verkeren. Wij zijn het eens met het begrip 'maatwerk' dat u wilt
leveren, hetgeen betekent dat u iedere aanvraag om voorzieningen persoonlijk
beoordeelt en niet zomaar uitgaat van algemene regels. In de werkconferentie over
individuele vergoedingen is door de aanwezigen ook nadrukkelijk gevraagd om
'maatwerk'.
U geeft zelf aan dat veel mensen voor elkaar klaar staan. Er zijn echter ook mensen
voor wie een vangnet gevonden moet worden. Wij weten dat er nog steeds mensen
zijn die – in problemen – er toch niet toe komen om hulp te zoeken en te vragen. Wij
kunnen er niet zonder meer van uitgaan dat zij over voldoende eigen kracht
beschikken om eigen regie te ontwikkelen. Dit probleem komt nogal voor binnen de
groep mensen die door een veelvoud aan problemen zijn lam geslagen. Daar waar u
aangeeft dat u het draagkrachtprincipe nadrukkelijker wilt gaan hanteren, kan het
juist voor deze mensen een nog groter probleem worden om hulp te vragen. Wij
hebben eerder, bij de bespreking van de subsidie aan ZZG zorggroep voor de
ondersteuning via de Thuisbegeleiding, aangegeven dat het juist is om uit te gaan
van het sociaal netwerk van mensen. Tevens hebben wij erop gewezen dat mensen
die in een veelheid aan problemen verzeild zijn geraakt, vaak niet over een
uitgebreid sociaal netwerk beschikken en/of geen beroep op hun netwerk willen
doen. Van samenredzaamheid is hier vaak geen sprake.
Wij willen er tevens op wijzen dat het zoeken naar oplossingen in de eigen
leefomgeving van hulpvragers niet altijd mogelijk is wanneer het gaat om structurele
situaties. Bij tijdelijke problemen kan men meestal goed een beroep doen op buren,
familie of vrijwilligers. Langdurig en structureel een beroep doen op familie, vrienden
en bekenden in de eigen omgeving is lang niet altijd mogelijk.
U benadrukt de invoering van sociale wijkteams. Wij merken dat de
wijkverpleegkundigen die vanuit ZZG zorggroep op dit ogenblik in Hatert, Dukenburg
en Lindenholt werken, een belangrijke rol vervullen in het signaleren van problemen
en hulpvragen. Zij zijn bovendien in staat om met andere hulpverleners plannen op te
stellen waardoor hulpvragers adequaat geholpen kunnen worden en/of misschien

eerder er toe komen om zelf de regie over hun leven te gaan voeren. De winst is dat
er praktische samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan die snel kunnen reageren
op hulpvragen. Tevens merken wij dat met de vroege inzet van de
wijkverpleegkundige ergere of zwaardere problemen voorkomen worden.
Bij mensen die gebruik maken van de mogelijkheden voor dagbesteding, bestaat de
angst dat deze mogelijkheid gaat vervallen. Voor een aantal mensen is deze
mogelijkheid al afgesneden. Wij pleiten er voor dat zoveel mogelijk mensen die door
de mogelijkheid van dagbesteding de verhuizing naar een verpleeghuis kunnen
uitstellen, deze mogelijkheid behouden, dan wel krijgen. Ook voor de
mantelzorger/partner is het van belang een of meer dagen de rust te krijgen die weer
energie geeft om hulp te blijven geven. Deze mogelijkheden kunnen misschien het
beste gerealiseerd worden op buurtniveau.
De kern van het nieuwe WMO-beleid zal zich vooraf afspelen op wijkniveau. Dit
betekent dat de buurt of de wijk weer van belang worden. In een project als
'zorgzame buurt' dat in Dukenburg wordt ontwikkeld komt dit belang ook naar voren.
Onze cliëntenraad volgt en ondersteunt dit project.
De gebiedscliëntenraad Nijmegen van ZZG zorggroep,
namens deze,
J.M.Nijssen, voorzitter

tel. 0638854052
e-mail: j.nyssen1@chello.nl

Directie Inwoners
Maatschappelijke Ontwikkeling
Beleidsontwikkeling

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon 14024

Openbare besluitenlijst 18 december 2007
Collegevergadering
Klankbordgroep
Mantelzorgno
en 47
Vrijwilligerswerk

Telefax

p/a Bijleveldsingel 145
6521 AP Nijmegen

Aanwezig:
Voorzitter
Wethouders

Gemeentesecretaris
Communicatie
Datum
Verslag
27-09-2011
Onderwerp

(024) 329 29 81

E-mail gemeente@

nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105

6500 HG Nijmegen
Th. de Graaf
P. Depla, H. van Hooft sr., L. Scholten, H. Kunst,
P. Lucassen, J. van der Meer
P. Eringa
A. Kuil
Ons kenmerk
Contactpersoon
M. Sofovic
L110/11.0020287
Leonie Braks

Reactie op Wmo-beleidsplan 2012-2015

Datum uw brief

26 september 2011

Doorkiesnummer

(024)3292480

Geachte heer Ploeger en mevrouw
Ehren,
Aldus vastgesteld
in de vergadering van:
Wij danken u voor uw inspraakreactie op het Wmo-beleidsplan 2012-2015. Het doet ons goed om
te vernemen dat u de richting van het college waardeert en de pijlers ondersteunt.
Wij erkennen uw noties over het verschil tussen vrijwillige en professionele inzet. Ze zijn
De voorzitter,
aanvullend op elkaar. Wij hebben
in het definitieve Wmo-beleidsplanDe
hetsecretaris,
belang van een goed
samenspel tussen beide extra benadrukt.
Wij waarderen de vele vrijwilligers en mantelzorgers die nu al actief zijn en geloven in een
onderstroom van mensen die bereid zijn van betekenis te zijn voor een ander. Deze mensen
willen wij graag uitnodigen en verleiden, zoals u het in uw brief benoemt, om de stap tot vrijwillige
inzet daadwerkelijk te zetten. Graag gaan wij bij de uitvoering van het Wmo-beleidsplan met u
verder in gesprek over de wijze waarop we die verborgen potentie het beste kunnen aanspraken.
Bezuinigingen spelen onvermijdelijk een rol bij de verschuiving van professionele naar informele
inzet, maar belangrijker is nog dat we ook een prettigere samenleving krijgen als mensen zich
voor elkaar inzetten.
Mogelijke overbelasting van mantelzorger(s) is in onze visie straks een standaardonderdeel van
het zogenaamde keukentafelgesprek. Bovendien worden mantelzorger(s) zoveel mogelijk
betrokken bij dit gesprek.
Het voordeel van laagdrempeligheid van vrijwilligers is in het definitieve Wmo-beleidsplan
toegevoegd.
In het definitieve Wmo-beleidsplan is conform uw advies toegevoegd dat het soms nodig kan zijn
een specialist in een vroegtijdig stadium in te schakelen om de juiste diagnose te stellen en te
voorkomen dat inadequate ondersteuning later hersteld moet worden.
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Tot slot, uw opmerking over het gegeven dat veel organisaties op het gebied van mantelzorg en
vrijwilligerswerk stedelijk zijn georganiseerd, betrekken we bij de uitvoering van de wijkpilots.
Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

mr. Th.C. de Graaf

drs. B. van der Ploeg
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College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 9105
6500 HG NIJMEGEN
Betreft:
reactie Klankbordgroep Mantelzorg en Vrijwilligerswerk op Inspraakversie van het Wmo-beleidsplan
2012-2015, ‘Solidair, samen en solide’.
Nijmegen, 26 september 2011
Geacht college / wethouder Frings
Zoals afgesproken doen wij u een korte reactie toekomen op het Wmo-beleidsplan dat onlangs voor
inspraak is vrijgegeven. De in onze Klankbordgroep verenigde organisaties vinden het van belang om
met betrekking tot de positie die onze dienstverlening inneemt in het stedelijke palet aan zorg,
hulpverlening en ondersteuning, u te wijzen op een paar zaken.
1. Als eerste willen wij onze waardering uitspreken voor de richting die het college met dit
beleidsplan inslaat: die getuigt van een duidelijke visie, passend bij wat er op onze samenleving
afkomt en nog gaat komen. Wij ondersteunen de gekozen nieuwe pijlers.
2. In het navolgende gaan wij in op wat wij nog onvoldoende benadrukt zien in het plan. Daarvoor
gaan wij eerst nader in op het onderscheid tussen formele en informele inzet.
Vrijwillige inzet is per definitie anders dan professionele inzet. De informele dienstverlening wil
gewaardeerd worden op de eigen merites: de vrijwillige inzet voor iemand anders in een
knelsituatie. Dit impliceert het volgende:
Vrijwilligers zijn niet meer of minder, maar in een aantal opzichten anders dan
beroepskrachten;
Informeel zorg- en hulpverleningsaanbod vindt plaats omdat iemand dat wil bieden, niet
als onderdeel van overheids- of instellingsbeleid. Bij de benadering en bejegening van
vrijwilligers(organisaties) dient hiermee rekening te worden gehouden. Wat ons betreft:
geen ‘inschakelen’ of ‘bestellen’, maar ‘uitnodigen’ en (wat betreft nieuwe potentieel)
‘verleiden’. Ook moet rekening gehouden worden met zaken als ‘eindige
beschikbaarheid’ en soms ‘langere rekruteringsduur’ in het geval van vrijwillige inzet.
Een beroep doen op ondersteuning door een vrijwilliger betekent vaak een (aanzienlijke)
lagere drempel voor de hulpzoekende. Van dit ‘voordeel’ zouden gemeente en de
formele zorg/dienstverlening vaker moeten uitgaan;
Vrijwilligers geven blijk van maatschappelijke betrokkenheid, of voelen zich gewoon
betrokken bij een medeburger in nood. Het laatste wat zij willen is beschouwd worden als
een goedkope invulling van bezuinigingsknelpunten. Hun organisaties willen op hun
beurt uitgenodigd worden tot meedenken en mee oplossen, zij willen niet ongevraagd
‘ingepast’ worden.
3. De (impliciete) vooronderstelling in het plan, dat er nog de nodige rek zit in het (eventueel nog te
activeren) aanbod aan informele dienstverlening, verdient de volgende kanttekeningen:
Er zijn zowel negatieve ontwikkelingen te verwachten (streven naar ‘iedereen
opgenomen in het arbeidsproces’ doet beschikbaarheid verminderen) als positieve
(verwachte uitstroom van groepen burgers door pensionering, het op zoek zijn door
menigeen naar ‘zingevende’ activiteiten, ook naast betaald werk). Het eindresultaat, de
optelsom van beide effecten, is (nog) niet goed te overzien;
Mantelzorgers zijn momenteel al (te) zwaar belast; verdere verzwaring dreigt. Hen
ontlasten zou topprioriteit moeten genieten; daarvoor dienen ze (veelal onzichtbaar) ook
nadrukkelijker ‘gevonden’ te worden;
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4. Bij ‘samenredzaamheid’ (hoofdstuk 3, paragraaf 3) plaatsen wij de volgende kanttekeningen:
Wat betreft “het zo lang mogelijk uitstellen en beperken van gespecialiseerde hulp”
(pag. 6): dit vereist een goede beoordeling aan de voorkant van het traject. Een
benadering van ‘eerst maar eens aanzien’ in situaties waarin gespecialiseerde hulp een
veel beter en sneller effect heeft ,dient naar onze mening te worden voorkomen;
De beoogde verschuiving naar ‘betrokkenheid van de professional bij het netwerk’ (pag.
8 midden) juichen wij toe. Opgemekt zij dat dit niet alleen geldt voor de professional,
maar deels ook voor in ondersteuning gespecialiseerde en goed getrainde vrijwilligers
(door Jos van der Lans als “de burger als co-professional” aangeduid). Ook zij kunnen
als tijdelijke, kundige partners worden gezien en ingezet. Vanuit activerende
maatjesprojecten als bijv. Home-Start en Humanitas Thuisadministratie kan in dit opzicht
vruchtbaar worden samengewerkt met de ondersteunende professional, in sommige
gevallen kan voorkomen worden dat er (zwaardere) ondersteuning van een professional
moet worden ingeroepen om het netwerk te verstevigen.
5. Het plan lijkt, met name in hoofdstuk 4 (Sociale Wijkprogramma’s) geschreven met de formele
zorg/hulpverlening in het achterhoofd. Gezien de belangrijke rol die in de toekomst wordt
toegekend aan de informele (ook de meer specialistische) dienstverlening vinden wij deze
benadering te eenzijdig.
6. Ten aanzien van de rol van vrijwilligersorganisaties in het wijknetwerk en de sociale wijkteams,
en ten aanzien van de toegankelijkheid straks van het aanbod voor niet-wijkbewoners (die wel
passen bij het profiel van de wijk) willen we opmerken dat de Nijmeegse vrijwilligersorganisaties
die actief zijn op het gebied van mantelzorg, hulp- en dienstverlening, stedelijk zijn
georganiseerd, overigens evenals de ‘grote’ professionele instellingen. Het betekent uiteraard
niet dat niet op wijkniveau wordt gewerkt, iedereen woont tenslotte in een wijk en daar wordt de
vrijwillige inzet ook gegeven. Maar deze inzet wordt wel vanuit een stedelijk punt georganiseerd.
Bij afstemming op wijkniveau zal nadrukkelijk met deze organisatievorm rekening gehouden
moeten worden om tot een optimale samenwerking te komen, waarbij ook recht gedaan zal
moeten worden aan het specifieke karakter van de vrijwilligersorganisaties. Alleen dan kan het
effect optimaal zijn.
In de verwachting u hiermee van dienst te zijn, met vriendelijke groet,
namens de Klankbordgroep Mantelzorg en Vrijwilligerswerk,
Rient Ploeger, Vrijwilligerscentrale Nijmegen
Kiki Ehren, Humanitas Nijmegen
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Advies Wmo-beleidsplan 2012-2015

Datum uw brief
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(024)3292480

Geachte heer Shafiq,

Aldus vastgesteld in de vergadering van:

In deze brief gaan wij in op uw advies over het concept-Wmo-beleidsplan 2012-2015, waarvoor
wij u bedanken. Hieronder gaan we puntsgewijs in op uw opmerkingen.
1. Het doet ons goed dat u van harte instemt met de pijlers van het nieuwe Wmo-beleid.
2. Wij beseffen dat het proces van mainstreaming niet vanzelf zal gaan en tijd zal kosten.
Daarom zullen we eisen stellen aan het diversiteitsbeleid van instellingen. Hierbij zullen
De voorzitter,
De secretaris,
we gebruik maken van de aanwezige kennis over het proces van mainstreaming.
3. In de sociale wijkteams zal zoals u terecht opmerkt voldoende kennis beschikbaar
moeten zijn over migranten en hun netwerken. Zelforganisaties behouden in dit verband
hun intermediaire functie.
4. Wij zijn het niet met u eens dat we een te optimistisch beeld schetsen van de
samenredzaamheid in Nijmegen. Integendeel, wij vinden dat de solidariteit in Nijmegen
vaak wordt onderschat en onvoldoende wordt belicht in bijvoorbeeld de media.
a. Wij hechten ook aan zelfregie bij mensen die (tijdelijk) niet zonder professionele
ondersteuning kunnen. Zelfregie betekent bij zeer kwetsbare groepen, zoals een
deel van de eerstegeneratie-migranten, niet dat zij zich geheel op eigen kracht
moeten kunnen redden, maar dat er meer maatwerk wordt geboden die aansluit
bij de mogelijkheden en wensen van mensen.
b. We vertrouwen er op dat de angst voor afhankelijkheid er niet toe leidt dat
familieleden elkaar niet meer willen helpen. Tegelijkertijd beseffen we dat er een
gevaar is van overbelasting, zeker als mantelzorg door kinderen en jongeren ten
koste gaat van schoolprestatie en de eigen ontwikkeling. In dat geval zal de
mantelzorger juist ontlast moeten worden door het netwerk te vergroten,
georganiseerde vrijwilligers te betrekken en/of professionele ondersteuning te
bieden. Dit is maatwerk. Aan de sociale wijkteams geven we mee dat
(overbelasting van) mantelzorger(s) een speciaal aandachtspunt moet zijn in de
zogenaamde keukentafelgesprekken. Het heeft de voorkeur dat mantelzorger(s)
aanwezig zijn bij dit gesprek.
c. Zie 4.b.
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5.
6.
7.
8.

9.

d. Zoals wij in het (concept-)Wmo-beleidsplan aangeven, kiezen wij de wijk niet
zozeer omdat de wijk een sociale eenheid is waarbinnen mensen hun contacten
hebben en beseffen we dat sociale netwerken van mensen veelal
wijkoverstijgend zijn. We kiezen voor een wijkgerichte Wmo-aanpak, omdat dit
een overzichtelijke en behapbare schaal is voor sociale wijkteams en
samenwerking en ontschotting.
Wij betrekken uw punt met betrekking tot privacy van burgeres binnen de sociale
wijkteams bij de uitvoering van het Wmo-beleidsplan en meer in het bijzonder bij de
wijkpilots.
Het is wettelijk verplicht om een bezwaarprocedure te hebben voor individuele Wmovoorziening, waarin we ook zullen voorzien in relatie tot de werkwijze van de sociale
wijkteams.
Zie punt 2. en 3.
Wij beseffen dat verblijfsgerechtigde asielzoekers tot de risicogroepen behoren voor
psychosociale problematiek, maar vanwege het loslaten van het doelgroepenbeleid
hebben we geen bijzondere aandachtsgroepen benoemd in het Wmo-beleidsplan 20122015.
De wethouder voor Zorg & Welzijn is reeds verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid
en daarmee coördinerend wethouder voor het proces van mainstreaming. Bevestiging
van deze rol in het Wmo-beleidsplan is overbodig.

Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

mr. Th.C. de Graaf

drs. B. van der Ploeg
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College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Nijmegen
Wethouder de heer B. Frings

Datum
Kenmerk
Betreft

22 september 2011
ACA / 2011.19
Gevraagd advies ‘Wmo-beleidsplan 2012-2015 – Solidair, samen en solide’

Extra afschrift: Raadsfracties, ACA-netwerk

Geacht college, geachte heer Frings,

De Adviescommissie Allochtonen gaat graag in op uw verzoek een advies te formuleren over het
Wmo-beleidsplan 2012 - 2015 - Solidair, samen en solide. (Inspraakversie, 5-9-2011).
De commissie heeft waardering voor de inzet waarmee is gewerkt aan hervorming van het Wmobeleid. In het oog springt de positieve instelling die uit het beleidsplan spreekt. Binnen de commissie
wordt daarop gereageerd met zowel bewondering als met skepsis.
Gezien de korte adviestermijn beperkt de commissie zich tot een aantal opmerkingen. Deels lopen die
parallel aan de opmerkingen in het advies over de Startnotitie Eén Wmo-beleidsplan 2012 - 2015, dat
hier als bijlage is toegevoegd.
1. De commissie stemt van harte in met de keuze voor de pijlers
- Focus op en ontzien van kwetsbare groepen;
- Ontschotting en maatwerk;
- Preventie voor curatie.
De commentaren van de commissie betreffen vooral de pijler ‘zelfregie, samenredzaamheid en
een inclusieve samenleving’.
2. Inclusief beleid:
Het benoemen van een ‘inclusieve samenleving’ als pijler van het Wmo-beleid impliceert dat u
kiest voor een proces van mainstreaming. Een ‘inclusieve samenleving’ kan nu eenmaal niet
worden afgekondigd, is geen kwestie van een politiek-bestuurlijk besluit of van een aantal
organisatorische ingrepen. Het gaat hier om een proces, dat weliswaar door politieke
besluitvorming in gang wordt gezet, maar zich vervolgens– naar de verwachting van de
commissie – niet vanzelf voltrekt.
De commissie adviseert u met klem gebruik te maken van de bestaande kennis over processen
van mainstreaming, dit veranderingsproces te benoemen en maatregelen te nemen om de
voortgang te borgen. Daarmee kan worden voorkomen dat mainstreaming wordt gebruikt als een
bezuinigingsinstrument.
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3. Behoud bestaande expertise, netwerken en infrastructuur
De commissie adviseert u met klem om de expertise, netwerken en infrastructuur die is
opgebouwd in de categorale instellingen, in de diverse projecten en in zelforganisaties in stand te
houden.
Dat betekent dat in de sociale wijkteams voldoende mensen met specifieke kennis en specifieke
netwerken opgenomen moeten worden. We doelen daarmee op netwerken binnen migranten- en
vluchtelingengemeenschappen die de afgelopen decennia niet door de reguliere instellingen zijn
bereikt. Daarbij wil de commissie erop dat dit ook de vaak vergeten groep oudere Zuid-Oost
Europeanen betreft die vaak ten onrechte als geheel geïntegreerd wordt gezien.
4. Risico’s en spanningsvelden:
De commissie heeft twijfels bij de haalbaarheid van uw ambities. Ze vreest dat u geen realistisch
beeld schetst van de huidige samenleving en te veel verwacht van wat u ‘samenredzaamheid’
noemt. De commissie ziet een andere werkelijkheid die risico’s impliceert voor uw ambities.
a. Het begrip zelfregie is voor veel mensen te hoog gegrepen, m.n. veel eerste-generatiemigranten zijn hiervoor niet voldoende toegerust.
b. Inschakelen van familieleden staat op gespannen voet met individualisering. De commissie
heeft sterk de indruk dat men binnen allochtone gemeenschappen niet meer terug wil naar de
afhankelijkheid van familieleden. Hier ligt een risico voor uw ambities.
c. Inschakelen van familieleden zal vaak betekenen dat de vrouwen en meisjes worden ingezet.
Het is zo goed als zeker dat dat een negatieve invloed heeft op hun schoolprestaties, kans op
werk en persoonlijke ontplooiing. Mantelzorg staat, zeker in veel migrantengemeenschappen, op
gespannen voet met emancipatie.
d. Geografisch gespreide netwerken
De commissie is blij dat u signaleert dat mensen niet altijd goede of vanzelfsprekende contacten
in de buurt hebben. Terecht wijst u erop dat netwerken steeds wisselend en geografisch gespreid
zijn. Dat geldt ook zeker voor migranten; de commissie heeft er al vaker op gewezen dat bij
migranten de persoonlijke netwerken buiten het gezin vaak stedelijk, landelijk of transnationaal
zijn. Ook hier ziet de commissie een risico voor uw ambities.
5. Privacy
Toenemende samenwerking, integraal werken, ketenaanpak, verwijsindex, sociale wijkteams,
wijknetwerk. Het zijn ontwikkelingen gericht op verbetering van zorg en welzijn. Maar de
commissie ziet ook een keerzijde van de medaille: ze is bezorgd over de privacy van burgers.
Daarom adviseert de commissie u om strakke gedragsregels op te stellen voor zowel
professionals als vrijwilligers in de sociale wijkteams en wijknetwerken en aandacht te schenken
aan de rechten van burgers.
6. Rechten van burgers
(Bij 3.4.2) De commissie adviseert u om zorg te dragen voor een toegankelijke
bezwaarprocedure in geval burgers het niet eens zijn met het besluit van het sociale wijkteam.
7. Interculturalisering en diversiteitsbeleid
Het welslagen van de nieuwe opzet van de Wmo veronderstelt interculturalisering en
diversiteitsbeleid bij uitvoerende instellingen en nieuw te vormen organisaties zoals de sociale
wijkteams en wijknetwerken. De commissie is blij dat u bereid bent het subsidie-instrument
dwingender in te zetten en adviseert u om streng toe te zien op de voortgang van de
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8. Prestatieveld 7-9
De commissie blijft zich zorgen maakt om asielzoekers, met en zonder status. Hun psycho-sociale
problemen moeten niet worden onderschat. De vluchtelingengemeenschappen vangen mensen
op, maar vaak is de problematiek te zwaar en is de financiële, sociale en psychische draagkracht
van de gemeenschap te gering. De commissie adviseert u deze groep als bijzondere
aandachtsgroep op te nemen in uw Wmo-beleidsplan.
9. Samenhang met andere beleidsterreinen
De commissie vindt de samenhang met andere beleidsterreinen van groot belang. Het perspectief
van waaruit de commissie kijkt is het streven naar een inclusieve samenleving. Om dat te
bereiken is het eerder genoemde proces van mainstreaming cruciaal. Nu het programma
integratie en emancipatie is opgeheven en deels is opgegaan in het programma zorg en welzijn,
ligt het voor de hand dat de wethouder zorg en welzijn de kwaliteit van de integrale aanpak
bewaakt en de regie heeft over het proces van mainstreaming. De commissie adviseert u om deze
rol in het Wmo-beleidsplan vast te leggen.

Met vriendelijke groet, namens de Adviescommissie Allochtonen
Voorzitter
Qader Shafiq

Ambtelijk

secretaris

Anneke

Voeten

BIJLAGE: Reacties op de ‘Startnotitie Eén Wmo-beleidsplan 2012-2015’. (20 januari 2011)
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Aldus vastgesteld in de vergadering van:
Geachte heer Bongers,
In deze brief gaan wij in op uw advies over het concept-Wmo-beleidsplan 2012-2015, waarvoor
wij u bedanken. Het doet ons goed om te lezen dat u het plan een gedegen, samenhangend en
De voorzitter,
De secretaris,
leesbaar geheel vindt. Wij beschouwen uw advies als een bevestiging dat we de goede richting
hebben gekozen. Uw advies leidt dan ook niet tot grootscheepse aanpassingen van het plan.
U heeft in het licht van de individualisering twijfels of het sociale gevoel zo vanzelfsprekend
aanwezig is in de samenleving. Wij vertrouwen er echter op dat de meeste mensen in Nijmegen
iets voor elkaar willen betekenen, maar beseffen dat we ook moeten investeren in vrijwillige inzet
en ondersteuning van mantelzorgers. Zoals in het Wmo-beleidsplan is aangegeven willen we ook
de vraagverlegenheid doorbreken, zodat de onderstroom van solidariteit kan worden verzilverd.
Er zijn veel specifieke groepen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid en isolement. Roze
ouderen is één van deze groepen, maar we hebben er vanwege het loslaten van het
doelgroepenbeleid bewust voor gekozen specifieke kwetsbare groepen niet te benoemen in het
Wmo-beleidsplan. In de uitvoeringsnotitie Sexuele diversiteit zoomen we in op de wijze waarop
we met deze groep omgaan binnen het nieuwe Wmo-beleid.
In de Stadsmonitor van 2009 zijn vragen opgenomen met betrekking tot de seksuele voorkeur. In
de nieuwe stadspeiling die in het najaar van 2011 wordt afgenomen zijn opnieuw vragen
opgenomen over de acceptatie van homoseksuelen in Nijmegen. In de stadspeiling zijn geen
vragen over seksuele voorkeur opgenomen. We kunnen in de Stadsmonitor geen uitspraken
doen over de situatie van homoseksuelen zelf, omdat het te verwachten aantal homoseksuelen
binnen de steekproef hiervoor te beperkt is.
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In het beoogde diversiteitsbeleid moeten instelling integraal aandacht besteden aan de
verscheidenheid van mensen, ongeacht bijvoorbeeld de seksuele voorkeur. Dit impliceert dat
instellingen en straks ook de professionals en vrijwilligers in de sociale wijkteams aandacht
moeten besteden aan diversiteit in de bijscholing van medewerkers. Dit geldt daarmee ook voor
de specifieke organisaties en sectoren die u noemt (Veiligheidshuis, HERA, jeugdzorg).
Als coördinerend wethouder voor diversiteit zal de portefeuillehouder van Zorg & Welzijn de
aandacht voor HLBT’s binnen andere beleidsterreinen waarborgen. In de uitvoeringsnotitie over
seksuele diversiteit zullen wij nader ingaan op de wijze waarop we deze aandacht concretiseren.
Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

mr. Th.C. de Graaf

drs. B. van der Ploeg
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T.a.v. wethouder B. Frings
Postbus 9105
6500 HG NIJMEGEN

Datum
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AC-HLB / 2011

Onderwerp
Gevraagd advies Wmo-beleidsplan 2012-2015

Contactpersoon
Anneke Voeten
ambtelijk secretaris
Telefoonnummer
024 – 329 22 50

Geachte heer Frings,
Allereerst willen we u laten weten dat het WMO-beleidsplan 2012-2015 een gedegen en
samenhangend geheel is. Ook is het leesbaar en overzichtelijk. Onze dank daarvoor.
Het blijft natuurlijk jammer dat de aanleiding - de rijksbezuinigingen - drastische en pijnlijke
ingrepen noodzakelijk maakt.
Als Adviescommissie Homo/Lesbisch Beleid (HLB) zijn we uitgenodigd om kritisch te kijken naar
de inspraakversie van het plan. Hier volgen enkele opmerkingen ter ondersteuning en aanvulling.
Wij volgen hierbij de indeling van het beleidsplan.
1. Visie op de samenleving (bij 2)
U schrijft dat diverse onderzoeken hebben laten zien dat solidariteit niet is afgenomen. Aan de
andere kant is zelfregie en het aanboren van sociaal gevoel uit de eigen kring noodzakelijk. Of dit
sociale gevoel zo vanzelfsprekend aanwezig is, betwijfelen wij. Het ontwikkelen hiervan in een
samenleving die steeds meer individualiseert, kost waarschijnlijk meer inspanning dan u hier
aangeeft. Ook liggen dicriminatie en onveiligheidsgevoel op de loer.
2. Focus op kwetsbare groepen (bij 3.2)
Terecht richt uw beleid zich op mensen met een grote kwetsbaarheid. We wijzen erop dat de
groep roze ouderen in de nabije toekomst mogelijk tot deze groep gaat horen of er al bij hoort.
Isolement en eenzaamheid van roze ouderen liggen op de loer: vaak geen kinderen, kleiner
sociaal netwerk, minder familiecontacten.
De Stadsmonitor 2009 levert voor allochtonen, mensen met een beperking en kwetsbare ouderen
relevant cijfermateriaal op. Daarop gaat u terecht uw beleid baseren. Daar deze cijfers van de
roze doelgroep niet bekend zijn, is het moeilijker op basis van cijfers een roze beleid te voeren.
Wij pleiten dan ook - zoals ook al eerder - voor het opnemen van vragen met betrekking tot
seksuele voorkeur in de Stadsmonitor: Meten is weten.
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Wij rekenen erop dat u hier alert op blijft en ook instellingen als de SWON stimuleert hier aandacht
aan te schenken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door professionalisering op dit terrein permanent
op te nemen in het bijscholingsplan van de SWON.
Ook waar u Lilian Linders citeert (par. 3.22) die op het grote belang van familiebanden wijst,
verdienen roze ouderen in het bijzonder de aandacht. Vaak beschikken zij niet over een groot
familienetwerk. Het bij elkaar wonen in flats is ook een aspect dat voor roze ouderen van belang
kan zijn.
3. Diversiteit in een inclusieve samenleving (bij 3.3.3)
Wij zijn het eens met uw brede definitie van diversiteit, dat wil zeggen inclusief seksuele
diversiteit. In de praktijk zien we dat bij diversiteit niet altijd gedacht wordt aan HLBT's. Wij
rekenen erop dat in het nieuwe WMO-beleid deze inclusiviteit leidraad blijft.
Het concept zelfregie spreekt ons aan. Op deze wijze kan de eigenheid en zelfstandigheid van
ook roze ouderen worden versterkt.
4. Sociale wijkteams en 4.3.2 Wijknetwerk (bij 3.4.2)
Wij wijzen erop dat het belangrijk is dat in de sociale wijkteams en het wijknetwerk de nodige
expertise aanwezig is met betrekking tot seksuele diversiteit. Waar die mogelijk ontbreekt of
onvoldoende is, is bijscholing noodzakelijk.
Misschien ten overvloede merken we op, dat de roze infrastructuur in Nijmegen vooral stedelijk is
georganiseerd en niet per wijk. Ook vervult Nijmegen een regionale en bovenstedelijke functie.
Daardoor kan de zichtbaarheid van seksuele diversiteit en van HLBT's in wijken kleiner zijn.
Uiteraard wonen in elke wijk HLBT's maar het kost wat meer moeite ze te vinden.
5. Veiligheidshuis (bij 3.4.5)
Bij het Veiligheidshuis willen we er voor pleiten om oog te hebben voor mogelijk HLBTgerelateerd huiselijk geweld. In sommige gezinnen kunnen roze jongeren grote problemen
ondervinden in verband met hun seksuele voorkeur. Samenwerking met de Veilige Haven is in
deze gewenst.
Ook de positie van lesbische vrouwen verdient bij huiselijk geweld goed in de gaten gehouden te
worden. Met name de daders spelen hierin een belangrijke rol. Samenwerking met HERA is hier
geboden.
6. Transitie jeugdzorg (bij 5.1)
In het kader van Jeugdzorg adviseren we u om daar waar het HLBT-jongeren betreft de
jongerenorganisatie DITO! en SchoolsOUT (het traject voor seksuele diversiteit en voortgezet
onderwijs) vroegtijdig te betrekken, juist bij het formuleren van nieuw beleid. Uit landelijke cijfers
weten we ondere andere dat het aantal zelfdodingen onder HLBT-jongeren groter is dan onder
vergelijkbare hetero-jongeren.
7. Samenhang met andere beleidsterreinen (bij 6.2)
Waar het om HLBT's gaat wijzen we op de volgende items :
a - wijken: blijvende aandacht voor veiligheid van HLBT's bij wonen en huiselijk geweld
c - sport: zoek contact met roze sportclubs met betrekking tot veiligheid en veiligheidscodes
d - onderwijs: samenwerking met SchoolsOUT
f - cultuur: zoek aansluiting bij de brede, bloeiende stedelijke roze cultuur in Nijmegen
j - gezondheid: aandacht voor roze ouderen (SWON ), roze jongeren (SchoolsOUT), lesbische
vrouwen (GGD) en transgenders (GGD, NIM,Tandem). Ook de toename van SOA/AiDS vereist
permanent overleg met de GGD.
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8. Eerdere adviezen
Tenslotte willen we u wijzen op onze formele en informele adviezen en reacties betreffende onder
andere Sport, Masterplan Tandem, Veilige Haven en Onderwijs en op de publicatie
"DAMES,HEREN en ANDEREN. Transgenders in Nijmegen". 1

Met vriendelijke groet,
namens de adviescommissie homo-/lesbisch beleid,
Clem Bongers
Voorzitter Ambtelijk

Anneke Voeten
secretaris

1

Alle adviezen van de commissie zijn te vinden op www.nijmegen.nl, > Bestuur > Burgemeester & wethouders >
Adviescommissies
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Yvonne Blijdorp

Datum uw brief

Doorkiesnummer

21 september 2011

(024)3292577

Geachte meneer Nillesen, Aldus vastgesteld in de vergadering van:
Wij danken u voor uw advies over het Wmo-beleidsplan 2012-2015 en de wijziging van de
verordening maatschappelijke ondersteuning (kenmerk PGN06/1.2./JK), waarop we met deze
brief reageren.
Visie
De voorzitter,
De secretaris,
Het verheugt ons dat u de pijlers van het Wmo-beleidsplan onderschrijft, waaronder de integrale
benadering, ontschotting, de sociale wijkteams en het maatwerk. U bent echter niet gerust op de
uitkomst van deze richting in combinatie met de grote bezuinigingsopgave binnen het programma
Zorg & Welzijn. De bezuinigingsmaatregelen op de individuele Wmo-voorzieningen (raadsvoorstel
wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning) acht u in strijd met de pijler
‘zelfregie’ en met de centrale Wmo-doelstelling ‘Bevordering van de participatie’. Hieronder gaan
wij in op uw bezwaren.
Bezuinigingen versus zelfregie
Wij stellen voor om het primaat van verhuizen op te leggen, indien het verzoek om een
woningaanpassing hoger ligt dan € 6.000. Indien een verzoek om woningaanpassing het bedrag
van € 6.000 te boven gaat, is er veelal sprake van een combinatie van woningaanpassingen. Te
denken valt aan het aanbrengen van een traplift, wegnemen van drempels, aanpassingen in de
natte cel. Specifiek bij ouderen leert de ervaring dat dit type woonaanpassingen vaak het begin is
van een reeks van (duurdere) aanpassingen.
Zelfregie staat niet gelijk aan ‘u vraagt wij draaien’. In financieel opzicht moeten de voorzieningen
maatschappelijk verantwoord zijn. Anderzijds blijven wij bij het hanteren van het primaat van
verhuizing, conform de beleidsregels Wmo, maatwerk bieden. Wij houden bij de beoordeling dan
ook rekening met sociale factoren, beschikbaarheid van woningen, financiële draagkracht en de
urgentie waarmee een probleem gecompenseerd moet worden. Hulpvragers blijven ook met een
verhuizing naar bijvoorbeeld een geschikte gelijkvloerse seniorenwoning in hun eigen buurt naar
onze mening hun zelfregie behouden.
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Over de mogelijke invoering van het primaat van de Stadsregio moeten wij nog een besluit
nemen. Uw opmerking over de aantasting van de keuzevrijheid door deze maatregelen zullen wij
bij dit besluit betrekken.
Wij moeten nog specifiek beleid ontwikkelen voor de overheveling van de functie Begeleiding van
de AWBZ naar de Wmo, maar ook hierbij zullen we zoeken naar een goede balans tussen het
eigen netwerk, vrijwilligerswerk, collectieve voorzieningen en individuele ondersteuning. Dat
hiertussen een verschuiving zal plaatsvinden, moge duidelijk zijn. Hiermee willlen we
bewerkstelligen dat de individuele ondersteuning aan de meest kwetsbare mensen behouden
blijft. Met collectieve voorzieningen worden diensten voor een deel op een andere manier
aangeboden zonder afbreuk te doen aan de dienstverlening, zoals het geval is bij de
gemaksdiensten. Daarnaast biedt investeren in collectieve voorzieningen kansen met het oog op
de integratie van kwetsbare groepen in de samenleving.
Bezuinigingen versus participatie
U merkt op dat de voorgestelde bezuinigingsvoorstellen (inkomensafhankelijke eigen bijdrage
woonvoorzieningen, etc.) een negatief effect op het inkomen en daarmee voor sommige burgers
op de mate waarin zij kunnen participeren.
De opzet van gemaksdiensten betreft één van de uitvoeringsopgaven. Hierbij zullen we uw advies
wat betreft de kosten voor sociale minima betrekken.
Gevaar/advies
U vindt het ontzien van minima onvoldoende en vraagt om het hanteren van minimaal 1,5 keer de
bijstandsnorm bij de invoering van eigen bijdragen, om armoedeval bij inkomensgroepen (net)
boven het sociale minimum te voorkomen. Wij houden bij het opleggen van de eigen bijdragen
echter vast aan de richtlijnen van het ministerie van VWS, welke voor alle inkomensgroepen zijn
afgestemd op het inkomen. Volgens de landelijke richtlijnen voor minimabeleid, mogen wij geen
minimavoorzieningen (waaronder compensatie van de eigen bijdrage via bijzondere bijstand)
aanbieden aan mensen met een inkomen boven de 110% van de bijstandsnorm.
Wij bezien in de uitvoeringsfase de voor- en nadelen van het niet innen van de eigen bijdragen bij
minima, om de bureaucratische weg van compensatie via Bijzondere bijstand te voorkomen. De
algemeen gebruikelijke voorzieningen worden rechtstreeks door het Wmo-bureau verstrekt aan
minima, zoals nu reeds het geval is.
Uw advies om normen (met bandbreedtes) te ontwikkelen voor eigen kracht, zelfregie etc. nemen
we niet over, aangezien dit een kwestie van maatwerk is. Ieder mens is anders. De één kan
bijvoorbeeld meer aan dan de ander.
Grote opgave
U geeft terecht aan dat we veel verwachten van de generalisten in de sociale wijkteams. De beste
mensen hebben we nodig in deze fronlinie.
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Tot slot
In het coalitieakkoord is een bezuinigingsopdracht van € 6 ton in 2012 opgenomen voor de
individuele Wmo-voorzieningen. Deze opdracht is bij de Perspectiefnota voor 2012 naar beneden
bijgesteld tot een bedrag van € 4,5 ton. Wij realiseren dit bedrag van € 4,5 ton met het voorstel
over de wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning op andere wijze dan bij de
Perspectiefnota 2012 was aangegeven, omdat de besparingen als gevolg van de Kanteling niet
op korte termijn behaald kunnen worden.
Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

mr. Th.C. de Graaf

drs. B. van der Ploeg
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Aan het college van Burgemeester en wethouders
Van Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Nijmegen,
21 september 2011
Kenmerk
PGN06/1.2./JK
Betreft
Integraal advies Wmo-beleidsplan 2012-2015 (inspraakversie) en
raadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning

Geacht college,
Vooraf geven wij aan dat wij nog niet kunnen adviseren voor de beleidsvelden Jeugd
en Maatschappelijke Opvang. We zijn volop bezig met de werving van kandidaten
voor deze nieuwe zetels, die officieel vanaf 1 januari 2012 bezet moeten zijn. We
proberen hier zo spoedig mogelijk invulling aan te geven.
We zullen in dit advies eerst een algemene beschouwing geven op het Wmobeleidsplan, waarna we op de gevolgen van individuele maatregelen ingaan.
Visie
In zijn algemeenheid kunnen wij instemmen met de visie die wordt gepresenteerd in
het Wmo-beleidsplan. We zijn positief over het integraal benaderen van de
verschillende leefgebieden van klanten, het tegengaan van versnippering van
aanbod, het inzetten op ontschotting, het formeren van sociale wijkteams bij het
streven naar maatwerk, het outreachend werken.
We kunnen ook instemmen met het hanteren van de reeks: eigen kracht, sociaal
netwerk, collectieve voorzieningen, individuele voorzieningen, zolang maatwerk
voorop staat.
Tegelijkertijd ligt er een bezuinigingsdoelstelling voor de Wmo, die oploopt van 7,5
miljoen euro in 2012 naar circa 10 miljoen euro in 2015. Op alle prestatievelden
moet het met minder. Daarmee staan we voor een gigantische opgave.
Ondanks alle goede intenties en ondanks de goede richting die naar onze mening
wordt ingeslagen, zijn wij niet gerust op de uitkomst voor mensen met een
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Dat laat zich illustreren aan de
hand van de begrippen zelfregie en participatie.

2
Bezuinigingen versus zelfregie
We vinden het volkomen terecht dat je als uitgangspunt van beleid neemt, dat eerst
een beroep wordt gedaan op de eigen kracht van mensen.
Uw college schrijft: ‘Onlosmakelijk verbonden met eigen kracht is zelfregie. Zelfregie
is het vermogen van iemand om zelfstandig te bepalen hoe zijn leven op
verschillende leefgebieden zoals wonen, werken, sociale contacten, eruit moet zien. ’
‘Wij [gemeente] hechten aan zelfregie omdat mensen hiermee de zeggenschap
houden over het eigen leven, ook als er ondersteuning nodig is op één of meer
leefgebieden. Zelfregie is de enige weg om het eigen kunnen tot uiting te laten
komen, omdat zelfregie motiveert. Iemand ís niet zijn beperking of probleem, maar
net als ieder ander een mens met interesses, meningen, voorkeuren en talenten. In
plaats van kant-en-klare oplossingen of vaste methodieken worden mogelijkheden
geschetst. (p. 7 Wmo-beleidsplan)
De bezuinigingsmaatregelen die uw college voorstelt op het gebied van de
individuele voorzieningen tasten die zelfregie aan.
Het beste voorbeeld hiervan is het primaat van verhuizen, dat u voornemens bent
op te leggen wanneer het aanpassen van een woning meer dan 6.000 euro kost. De
verantwoordelijk wethouder laat optekenen in De Gelderlander (dinsdag 13
september) dat ‘de hulpaanvrager in die gevallen maar moet verhuizen naar een
zorgwoning’.
Let wel: op dit moment is er geen financiële grens ten aanzien van het toepassen
van het primaat van verhuizen. Deze zou nu worden gesteld op een bedrag, waarbij
de installatie van een traplift al reden zou kunnen zijn om tegen mensen te zeggen:
u verhuist maar.
Het behoeft weinig betoog dat het opleggen van het primaat van verhuizen, het
gevoel van betrokkene dat hij zelf keuzes kan maken (zeggenschap heeft), ernstig
aantast.
Zo is er ook, in de casus van Piet (p. 14/15 beleidsplan), een doorkijkje naar het
invoeren van het primaat van Stadsregiotaxi. Nu hebben mensen keuzevrijheid. Ze
kunnen kiezen voor vervoer met eigen auto, het betalen van een buurman die voor
hen rijdt, Stadsregiotaxi, een andere vervoerder of een mix hiervan.
Resultaat van een dergelijke bezuinigingsmaatregel: je keuzevrijheid (zelfregie)
neemt af, je afhankelijkheid neemt toe.
Wanneer per 1 januari 2013 de functie begeleiding, met een korting, overkomt
vanuit de AWBZ naar de gemeente, worden individuele aanspraken niet één op één
overgenomen. Gezien de grootte van het budget, zo’n 30 miljoen voor Nijmegen,
wordt het verleidelijk om te investeren in collectieve voorzieningen. Het is niet zo
moeilijk te voorspellen dat het minder wordt ‘beschikken over’ (regie) en meer
‘schikken in/schikken naar’. Dit komt bovenop een landelijke bezuiniging van 800
miljoen die het Rijk reeds heeft doorgevoerd. Veel mensen hebben al minder
begeleiding gekregen.
Na 2013 krijgen Nijmeegse burgers te maken met het wegvallen van het
persoonsgebonden budget voor verzorging, verpleging en behandeling. Weliswaar
landelijk beleid, maar met hetzelfde effect: de eigen regie neemt af, de
afhankelijkheid neemt toe.
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Bezuinigingen versus participatie
Andere bezuinigingsmaatregelen hebben een negatief effect op het inkomen en
daarmee –voor sommige burgers- op de mate waarin zij kunnen participeren.
Uw college stelt voor, per 1 januari 2012:
- Inkomensafhankelijke bijdragen voor reeds bij klanten uitstaande roerende
woonvoorzieningen (hoger dan 700 euro) en scootmobiels. Per 1 januari 2012
een eigen bijdrage/aandeel voor alle nieuw te verstrekken voorzieningen.
Minima uitgezonderd.
- Hogere eigen bijdrage huishoudelijke hulp (volgens nieuw tarief);
- Drempelinkomen vervoerskostenvergoeding gaat omlaag;
- Verlagen forfaitair bedrag van 500 naar 400 euro voor handbewogen
rolstoel/eigen auto;
- Verlagen forfaitair bedrag elektrische rolstoel van 750 naar 400 euro;
- Verlagen maximaal te declareren bedrag elektrische rolstoel van 1.750 naar
1.110 euro;
- Uitbreiding algemeen gebruikelijke voorzieningen: verhoogde toiletten,
toiletverhogers, wandbeugels, (kantel)spiegels, glijstangen, een tweede
trapleuning en antislipcoating in de douche. Minima kunnen in dit verband
een beroep doen op de bijzondere bijstand.
In de casus van Petra (p. 14/15 Beleidsplan) is er een doorkijkje naar de
huishoudelijke hulp, in de jaren na 2012: ‘Een aantal gemaksdiensten die nu nog
onder de hulp bij het huishouden vallen, zoals boodschappenhulp of
maaltijdbereiding, wordt niet meer verleend door de Wmo-hulp.’
In het artikel in De Gelderlander (13/9) worden in dit verband ook wassen en
strijken genoemd. De casus suggereert dat bijstandsmoeder Petra voor deze
diensten moet betalen, wanneer ze die van de nog op te richten buurtservicedienst
betrekt. Met andere woorden: de functie huishoudelijke hulp zou binnen de Wmo
zo’n beetje tot op het bot worden gestript. Mensen zouden zelf volledig de kosten
voor ‘gemaksdiensten’ dragen. Ook bijstandsmoeder Petra.
Al deze maatregelen hebben impact op het besteedbaar inkomen van betrokkenen,
die niet voor hun plezier een beroep op deze voorzieningen doen.
Daar komt het effect van landelijke bezuinigingen nog eens bij:
- Ziektekostenverzekering: hogere premies, kleiner verzekerd pakket, hogere
eigen bijdragen, invoeren eigen bijdrage ggz, een hoger eigen risico.
- Minder ziektegerelateerde fiscale aftrekposten, met als gevolg een hoger
belastbaar inkomen en minder aanspraak op huur- en zorgtoeslag.
- Het verlagen van de IQ-grens van 85 naar 70, waardoor veel mensen met een
verstandelijke beperking geen aanspraak meer kunnen maken op de AWBZ
(wat een enorme impact heeft op deze kwetsbare groep);
- Het verlagen van huurtoeslag;
- Het verlagen van de bijstandsuitkering;
- Negatieve inkomenseffecten van de Wet werken naar vermogen voor
Wajongers- en Wsw-geïndiceerden.
Eerder heeft de WIG aan de hand van huishoudboekjes aangetoond dat het
besteedbaar inkomen van bepaalde klanten reeds marginaal is. Deze marges komen
nog verder onder druk te staan. Dat heeft een effect op de mate waarin mensen
maatschappelijk kunnen participeren: het deelnemen aan een cursus, deelname
aan sportactiviteiten, bioscoopbezoek, bekostigen verjaarscadeautje etc.
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Gevaar / advies
De bezuiniging op de individuele voorzieningen loopt op van 450.000 euro in 2012
naar 2,5 miljoen euro in 2014. De Wmo-reserve voor individuele voorzieningen is
reeds uitgeput.
We erkennen dat het een logische reeks is: van een beroep op eigen kracht, via het
sociale netwerk en collectieve voorzieningen naar individuele voorzieningen.
Maar hoe groter de druk op de financiële middelen is, hoe eerder in die reeks de
oplossing moet worden gevonden. Het eerder genoemde doorkijkje naar de
huishoudelijke hulp illustreert dat.
Het gevaar bestaat dat er uitsluitend op geld wordt gestuurd. Dan gaat het dus niet
meer om het uitdragen van een visie, maar puur over het beheer van beperkte
financiële middelen.
Op pagina 1 van het beleidsplan wordt expliciet gesteld dat de lastige keuzes die de
gemeente moet maken geen pijnlijke keuzes mogen worden: ‘Het mag niet gaan
schrijnen’.
In de praktijk komt dit neer op het ontzien van minima. ‘Mensen met een
minimuminkomen ontzien we door vergoeding van de eigen bijdrage uit de
bijzondere bijstand’. (p. 33)
Wij vinden dat onvoldoende.
Vanwege de stapeling van landelijke en lokale bezuinigingsmaatregelen adviseren
wij om minimaal een inkomensgrens te hanteren van 1,5 keer de bijstandsnorm,
zoals die ook wordt gehanteerd voor de vervoerskostenvergoeding.
Daarnaast adviseren wij dat u beleid maakt voor schrijnende inkomenssituaties,
veroorzaakt door een armoedeval.
Het doorverwijzen van mensen die geen eigen bijdrage hoeven te voldoen naar de
bijzondere bijstand, komt ons voor als onnodige bureaucratie. Dit geldt ook voor
mensen die via de Wmo toch een beroep mogen doen op voorzieningen die als
‘algemeen gebruikelijk’ aangemerkt gaan worden. Wij adviseren u van deze
bureaucratische maatregel af te zien.
Wij vragen uw college sowieso aan te geven: wat kost het aan bureaucratie om de
eigen bijdragen op te leggen? En hoe verhoudt zich dat tot de opbrengsten?
Verder adviseren we uw college om normen te ontwikkelen, die voorzien in antwoord
op vragen als: in welke mate kunnen we een beroep doen op eigen kracht en
zelfregie? Welke belasting van het netwerk van de burger is acceptabel? Welk
basisniveau aan voorzieningen willen we als gemeente bieden? Aan welke kwaliteit
moeten die voorzieningen voldoen? Welk niveau van participatie willen we
garanderen?
Daarbij gaat het er ons niet om dat er één ‘harde’ norm komt, maar dat er op basis
van casuïstiek bandbreedtes worden aangegeven.
Grote opgave
PGN realiseert zich dat we met elkaar (gemeente, maatschappelijke instellingen,
vrijwilligers, mantelzorgers etc.) voor een grote opgave staan.
In dit kader wijzen we er op dat er (in toenemende mate) spanning op de uitvoering
kan komen te staan. Aan de ene kant wil het sociaal wijkteam maatwerk leveren,
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aan de andere kant zijn de middelen beperkt en zal men soms ‘nee’ moeten
verkopen.
Er worden sowieso hoge eisen gesteld aan de generalisten van de wijkteams. Deze
moeten nogal wat in huis hebben: gesprekstechnieken, specifieke kennis van
doelgroepen, kennis van wet- en regelgeving, kennis van de sociale kaart, ze hebben
uitvoerende taken…
Tot slot
Tot slot een vraag: er zou in 2012 450.000 euro op de individuele voorzieningen
bezuinigd moeten worden. Dat is exclusief de verwachte bezuiniging van 250.000
door de Kanteling. Bij elkaar opgeteld is dat per saldo 1 ton meer bezuiniging dan
de 6 ton uit de Perspectiefnota. Klopt dat?
Hoogachtend,

Jan Nillesen, voorzitter PGN

Cobie Jolink, ambtelijk secretaris
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Geachte mevrouw Heyde-Bouwen,

Aldus vastgesteld
ingoed
de vergadering
van:
Allereerst dank voor uw uitgebreide
advies. Het is
om te lezen dat
u in uw advies over het
Wmo-beleidsplan 2012-2015 opmerkt dat de integrale beandering een goede stap voorwaarts is
en dat u het eens bet met de pijlers voor het nieuwe Wmo-beleid. Met deze brief geven we tevens
antwoord op uw ongevraagd advies over zingeving d.d. 30 juni 2011.
Op een aantal punten adviseert u het plan aan te passen. Hieronder gaan wij puntsgewijs in op
De voorzitter,
De secretaris,
uw opmerkingen:
1. U vraagt om specifieke aandacht voor de doelgroep ouderen. Wij beseffen dat
(kwetsbare) ouderen een belangrijke en groeiende doelgroep vormt voor de Wmo. Omdat
we het doelgroepenbeleid bewust loslaten, kiezen we er echter niet voor (allochtone)
ouderen specifiek te onderscheiden.
2. Aan de wijkpilots zullen concrete doelen worden verbonden in relatie tot de stedelijke
doelstellingen uit het Wmo-beleidsplan, waarvan er één over zelfredzaamheid gaat.
Het hanteren van de volgorde eigen kracht, sociaal netwerk, collectieve voorzieningen en
individuele voorzieningen laten we niet los. Deze volgorde is essentieel in de
kantelingsgedachte. Dit neemt niet weg dat in veel gevallen nog steeds een individuele
voorziening verstrekt zal worden als deze nodig is om zelfstandig te wonen en te kunnen
participeren. We doen dit in de beoogde benadering echter pas nadat de voorliggende
mogelijkheden volledig zijn benut.
3. Wij streven conform uw advies naar een praktisch wijkconcept in het besef dat de buurt of
de wijk geen sociale eenheid is. De wijk is met name als geschikt schaalniveau om
integraliteit en samenwerking te organiseren.
4. We streven in het keukentafelgesprek naar eenvoud en snelheid, waarbij we beginnen bij
het eigen netwerk.
5. Binnen de wijkpilots zal nader geconcretiseerd worden hoe vergaand we de beweging
maken van specialisten naar generalisten. In het verlengde daarvan zal de toekomst van
de ouderenadviseur worden bepaald.

www.nijmegen.nl

Reactie advies Seniorenraad Wmo-beleidsplan 20122015.doc

1

Gemeente Nijmegen
Directie Inwoners
Maatschappelijke Ontwikkeling
Beleidsontwikkeling

Vervolgvel

1

6. Voor allochtone ouderen geldt hetzelfde als voor kwetsbare ouderen in het algemeen. We
weten dat ze met specifieke problemen kampen, maar houden vast aan het loslaten van
het doelgroepenbeleid, zoals nader toegelicht in het plan.
7. Het afwegen van de inzet van mantelzorg, het eigen netwerk, vrijwilligers en
professionals zal per situatie anders zijn (maatwerk). Bij kwetsbare ouderen met
beperkingen (ziekte, dementie, etc.) zal vaak sprake zijn van een combinatie van
informele en formele hulp.
8. Uit het Wmo-beleidsplan vloeit voort dat we de ondersteuning en facilitering van
mantelzorg en vrijwillige inzet intensiveren. Dit is één van de uitwerkingsopgaven. In
hoofdstuk 8 is de uitwerkingsopgaven ‘Herijking mantelzorg- en vrijwilligersbeleid’
gewijzigd in intensivering van mantelzorg- en vrijwilligersbeleid.
9. Wat betreft de gemaksdiensten zien wij geen redenen waarom álle onderdelen persé
professioneel aangeboden moeten worden. Overigens moeten ook de diensten van een
werkcorporaties voldoen aan kwaliteitseisen.
10. Zingeving is één van de leefgebieden die betrokken dient te worden bij de integrale
benadering van mensen. Daarnaast faciliteren we activiteiten op het terrein van
zingeving, zoals het Centrum voor Ouderen en Levensvragen.
11. Wij willen in de wijkpilots niet alleen allianties sluiten met het zorgkantoor en
zorgverzekeraars, maar ook met woningcorporaties en onderwijsbesturen. Daarnaast
zullen we samenwerken met Zowel NN. Dit doen we in concreto reeds met de opdracht
aan Zowel NN om instrumenten te ontwikkelen voor integrale vraagverheldering door de
sociale wijkteams, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ervaringen met de Tweetraps
Ouderen Screening (TOS).
12. De kosten van de wijkgerichte Wmo-aanpak moeten binnen het financiële kader voor het
programma Zorg & Welzijn passen, wat impliceert dat de aanpak tot besparing moet
leiden.
Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

mr. Th.C. de Graaf

drs. B. van der Ploeg
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Groep 1a: Focus op kwetsbare mensen
In het Wmo-beleidsplan wordt voorgesteld om de maatschappelijke ondersteuning nog sterker te
richten op mensen die niet zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving en al dan niet tijdelijk
hulp nodig hebben. Wat betekent dat in de praktijk?
Aanwezig: Pierre Demacker (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden/WIG); Huub van Gastel
(Nationale Vereniging de Zonnebloem); Ton Jacobs (Stichting Hobbycentrum Nijmegen); Jolanda
Martens (Portaal Nijmegen); Maria van den Muijsenbergh (Huisartsenkring Nijmegen e.o); Jef Nijssen
(Gebiedscliëntenraad Nijmegen van ZZG zorggroep); Tineke Poortinga (Driestroom/ZZG groep) Niger
öztürk-Kerki (Thuiszorg Evital, Seniorenraad, Stichting Savarona); Gerard Kersten (Stichting
Dichterbij); Marjan Schammée (Swon het seniorennetwerk) Koen Woods (VVD Nijmegen)
Voorzitter Lood Arons; Notulist Agnes Coumans
Welke statements maken de aanwezigen ten aanzien van het WMO beleidsplan met de focus op
kwetsbare mensen
Marjan Schammée
 Het WMO-beleidsplan is een positief stuk. De situatie van de zeer kwetsbare mensen wordt
wellicht iets te rooskleurig in het WMO-beleidsplan neergezet. De praktijk is weerbarstiger.
Juist de zeer kwetsbare mensen hebben professionele hulp nodig.
Mensen met psychische klachten en mensen met zware somatische klachten kunnen niet
zonder meer door vrijwilligers geholpen worden.
Jef Nijssen
 Mensen die langdurige zorg en hulp nodig hebben kunnen die in de praktijk terugvallen op
een sociale omgeving die hen dat kan bieden? .
 Er zijn duidelijk grenzen aan mantelzorg en informele ondersteuning.
Huub van Gastel
 De ervaring leert dat het lastig is om vrijwilligers te werven. Er zijn grenzen aan
vrijwilligerswerk en mantelzorg.
 De verschillende aanbieders van zorg en hulp zouden een fusieplan kunnen maken om zo de
benodigde zorg en hulp gezamenlijk te kunnen leveren
 Waarop wordt nu precies bezuinigd? En wat betekent dit voor de informele zorg?
Maria van den Muijsenbergh
 Professionals blijven altijd nodig!
 In ogenschouw moet worden genomen dat heel kwetsbare mensen vaak niet meer in staat
zijn om zelf de regie te hebben
 Vrijwilligers moeten goed getraind worden en toegerust worden op hun taken.
 Meer maatwerk is prima.
 We moeten oog houden voor het feit dat juist de opeenstapeling van bezuinigingen bij de
kwetsbare mensen terecht komt.
 Hoe krijgen we een goed beeld van de groep kwetsbare mensen? Via de huisartsen, via de
woningbouwverenigingen (bijvoorbeeld bij huisbezoeken bij renovatieprojecten), via
hometeams, via het TOS –project (loopt in Hatert).
Dit heeft hoge prioriteit!
Jolanda Martens
 Kwetsbare mensen die zij als woonconsulent tegenkomt zijn juist mensen die zelf niet meer in
staat zijn om voor zichzelf op te komen en faciliteiten aan te vragen. Ook ziet zij dat er vaak
onderling weinig hulp (mogelijk) is.
 Als woonconsulent probeert zij zeer kwetsbare mensen in contact te brengen met bijvoorbeeld
de Swon, of met het NIM. Ook probeert zij het contact met familie te herstellen. Zij signaleert
vaak dat het gewenste effect hiervan uitblijft.
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Niger Öztürk-Kerki
 Juist de groep allochtone ouderen is een zeer kwetsbare groep waar een aantal
problemen spelen, zoals analfabetisme en isolement. Deze groep is het beste te
benaderen via de allochtone netwerken
 Kinderen die de zorg voor hun ouders als hun plicht beschouwen zijn als mantelzorgers
vaak overbelast.
 Sleutelfiguren (met budget) in allochtone netwerken zouden een taak kunnen hebben in
het bereiken van deze kwetsbare groep ouderen.
Gerard Kersten
 Mensen worden kwetsbaar als zij op diverse levensgebieden hinder en beperkingen
ondervinden.
 Kwetsbare mensen zijn vaak niet in staat om zorg en hulp te vragen. Hij wijst in dit verband op
mensen met een verstandelijke beperking en alle bijkomende problemen die dit met zich
meebrengt.
 Mensen met een lichte verstandelijke beperking komen vaker in de problemen en zijn zelf ook
vaker slachtoffer. Deze groep zal in de toekomst groter worden (Beoordelinggrenswaarde
bepaling op basis van IQ wordt verlaagd naar 70)
 In het beleidsplan zitten veel kansen en juist de integrale benadering zorgt voor de
meerwaarde en verbinding en maatwerk.
Ton Jacobs
 Hij wijst op de mogelijkheden voor dagbesteding binnen de hobbycentra. Zij benaderen
(allochtone) mensen actief hiervoor.
Tineke Poortinga
 Continuïteit in het hulpaanbod voor mensen is belangrijk! Kunnen we dit waarborgen door de
bezuinigingen? Kan het informele circuit hier een antwoord op bieden?
 Mensen geven aan dat ze angst hebben om hun zorg die ze nu hebben kwijt te raken!
Pierre Demacker
 De nota biedt kansen.
 Mooie vondst is de pool voor mobiele voertuigen.
Thema’s die verder uitgewerkt moeten worden
 Privacy bescherming van de bewoners als niet georganiseerde hulp wordt ingeschakeld.
 De sociale wijkteams gaan aan de slag. In de verschillende wijken zullen verschillende
oplossingen komen voor op elkaar lijkende problemen. Moeten we ook gaan werken met
standaardisering van beoordelingen?
 Wat verstaan we precies onder de netwerken, hoe ver reikt een netwerk.
 Er moet een goed beeld komen over de problemen die in een wijk spelen, waar mensen
tegenaan lopen, hoe gaat het in de wijk. (wijkprofielen). Hierbij moeten ook zeer zeker de
wijkorganisaties betrokken worden. Zij weten wat er leeft in de wijk. Een voorbeeld van een
belangrijke aangever zijn de operationele hometeams.
 Hoe kom je bij de meest kwetsbare mensen binnen, Via hun eigen netwerken, je moet een
vertrouwensrelatie opbouwen en er moet een duidelijke aanwijsbare persoon zijn die
gekoppeld wordt aan de hulpvrager.
 We moeten werken aan de ontschotting en toewerken aan een gezamenlijke eenduidige
financiering (zorgkantoor).
 Problemen moeten op casusniveau integraal aangepakt worden.
 Maatschappelijke businesscase: een goede monitoring.
 Maak gebruik van de technologische ontwikkeling.

3

Groep 1b: Focus op kwetsbare mensen
Focus op kwetsbare mensen
In het Wmo-beleidsplan wordt voorgesteld om de maatschappelijke ondersteuning nog sterker te
richten op mensen die niet zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving en al dan niet tijdelijk
hulp nodig hebben. Wat betekent dat in de praktijk?
Aanwezigen
Gerard Verhulst, directeur OBG
Jos Kersten, directeur WIG
Jeanine Brummel,
Harriet Beckers, Bureau PGB Beckers
Frans Wouters, Het Kruispunt Nijmegen
Maria Jovanovic, vrijwilliger st. MEE
Herman Alberda, St. ABC
Mirjam Vossen, Standvast wonen
Corine Strausz, de Kentering
Sander Alkemade, de Kentering
Maria Heigl, Stichting Robuust
Paul Spekhorst, St. Dichterbij
Fifi Groenendijk, SR lid en huisarts
Felipe Numan, gespreksleider
Yvonne Blijdorp, notulist
Voorstelrondje + mening Wmo-beleidsplan
Gerard Verhulst, directeur OBG
Dienstencentrum voor ouderen die zelfstandig wonen.
Kansen : OBG is wijkservicecentrum. Wmo beleidsplan biedt kansen om dit verder te ontwikkelen.
Zorgpunt : hoe bereik je kwetsbare mensen ? Als mensen zich niet melden, waar vind je ze??
Jos Kersten, directeur WIG
WIG is een Belangenorganisatie
Kans : integrale benadering van mensen. Niet alleen behoeften op korte termijn maar breed kunnen
kijken.
Zorgpunt : wijkteams worden bemand door generalisten. Hebben die voldoende kennis van specifieke
doelgroepen. Dit is soms erg noodzakelijk om iemand daadwerkelijk hulp te kunnen bieden.
Jeanine Brummel,
Kans : integrale aanpak. Alle specialisten en toch geen totaalbeeld is het huidige situatie. Kan stuk
beter.
Zorgpunt : jongeren vluchtelingen jonger dan 23 jaar. Hebben nu een lage uitkering. Eigen
woonruimte is niet betaalbaar met hun inkomen. Mensen die wel geplaatst worden hebben snel
financiele problemen.
Passend maatwerk maakt doelgroepenbeleid overbodig. De ervaring leert dat dit niet zo is. Lijkt wat
voorbarig.
Harriet Beckers, Bureau PGB Beckers
Zorgbureau voor mensen met zware complexe psychiatrische beperkingen
Kans : ontschotting. In huidige praktijk zijn de schotten zeer nadelig voor sommige mensen om hen
hulp te kunnen bieden.
Bedreiging : Kennis van de complexe zorg ontbreekt. Voorbeeld van de verstandelijke beperkte van
B.Frings t.a.v budgetbeheer. Bezoek aan thuissituatie is nodig bij deze doelgroep zodat zichtbaar
wordt / is hoe de totale leefsituatie van deze persoon is.
Professionele steun is sterk onderbelicht in dit Wmo-beleidsplan.
Mensen die individuele voorziening nodig hebben moeten eigen bijdrage gaan betalen. Mensen met
modaal inkomen betalen al hoge eigen bijdrage. Kunnen beter zwarte werkster nemen.
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Frans Wouters, Galerie van de Overlevingskunst, Het Kruispunt Nijmegen
Kans : ontschotting. Los komen van het aanbodgerichte maar vraaggericht of behoeftegericht werken.
Bedreiging : De groep van 15% die zorg nodig hebben. Deze groep is volgens mij groter
Veel mensen zullen toch beroep moeten doen op voorzieningen indien ze klein netwerk hebben.
Maria Jovanovic; vrijwilliger st. MEE
Werken aan toegankelijkheid in fysieke ruimte. Zelfstandigheid van mensen is van belang maar is niet
haalbaar als ruimten niet toegankelijk zijn.
Als mensen zelfstandig wonen moet dit echt zelfstandig zijn !! Er moet voldoende hulp zijn om ook
echt zelfstandig te kunnen blijven wonen. Of gemeenschappelijke voorzieningen (denk aan meerdere
senioren die incontinent zijn. Materiaal niet in huis bewaren)
Kans : één aanspreekpunt voor een burger waar het probleem opgelost kan worden zonder steeds
doorverwezen/doorverbonden te worden.
Herman Alberda, St. ABC
Ondersteuning analfabeten en laaggeletterden. Vaak niet bekend “waar” deze mensen zijn,
verbloemen hun beperking. Hier is ook weinig voor. Er wordt in het Wmo-beleidsplan nauwelijks
aandacht aan deze groep besteed. Deze mensen zullen niet wijkgericht te vinden zijn.
Kans : als probleem gesignaleerd wordt dat er één aanspreekpunt is. Als men éénmaal in een traject
zit, is het noodzaak dat dit proces bewaakt wordt door een professional.
Bedreiging : Informatiemateriaal is voor deze groep niet toegankelijk.
Mirjam Vossen, Standvast wonen
Mensen met beperkingen en Focuswoningen
Kans : voor corporaties biedt dit plan veel kansen t.a.v. bouwplannen. Denk aan Kangaroewoningen
(beneden/bovenwoningen waarbij de zorgbehoevende onder woont en zorgbieder boven woont).
Bedreiging : alle partijen moeten hierbij wel bij betrokken zijn. Bijv. t.a.v. voorzieningen in de wijk.
Corine Strausz , de Kentering
Kans : maatwerk
Zorg : maatwerk, is vrij kostbaar. Is dit wel betaalbaar. Kracht van de wijk is niet duidelijk. Mensen zijn
niet bekend met hun huisarts, buren etc. Wijkgericht aanpak kost ook veel geld.
Sander Alkemade, de Kentering
Kans : Nieuwe inrichting biedt kansen om het zo in te regelen zo als je wilt
Zorg : worden het niet allemaal eilandjes binnen al die wijken ? Ook gaan er veel verschillen ontstaan
tussen aanpak in wijk A en B. Het pakket dat je kunt
Maatwerk is meerwerk en meerwerk is duur.
Mensen met psych. Beperking kunnen niet omgaan met zelfregie. Wat kun je vragen als je het
overzicht hebt.
Preventie voor curatie : dakloosheid is bijvoorbeeld niet te voorkomen !!!
Maria Heigl, Stichting Robuust
Ondersteuningsstructuur voor de eerste lijn. Ondersteuning in samenwerking in de hele breedte
Kans : efficiecyvoordelen
Zorg : hoe voorkom je dat er niet een heel overlegcircus ontstaat. Als je veel met
netwerken/vrijwilligers werkt moeten zij een professioneel vangnet hebben waar zij voor de
deskundigheid op terug kunnen vallen.
Paul Spekhorst, St. Dichterbij
Instellingen krijgen steeds minder financiele middelen middelen. Bijvoorbeeld voor vrijetijdsactiviteiten
Kansen : Ontschotting
Zorg : Integratie van verschillende groepen in het maatschappelijk participeren
Fifi Groenendijk, SR lid en huisarts
Kans : Ontschotting. Samenwerking en daardoor een beperkte groep die bij een individu over de vloer
komt.
Zorg : stapeling van effecten van maatregelen voor individuen.
Zijn er wel voldoende vrijwiligers om voor allerlei activiteiten ingeschakeld te worden.
Er is weinig aandacht voor allochtone ouderen. Deze hebben weinig mogelijkheden.
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Discussie:
Liever niet alles decentraliseren. Een deel vind toch centraal op stadsniveau op een stedelijk kantoor
plaats. Na een intake kan doorverwijzing naar de wijk plaats vinden.
Voorstel is om het voor de burger zo dichtbij huis mogelijk te organiseren. Dit biedt voordelen voor de
burger. Dus juist niet op stadsniveau starten met een intake.
Op basis van wijkanalyses ga je bepalen wat nodig is in een wijk. Hier ontstaat een spanningsveld. Er
zal groepsgewijs voorziening aangeboden worden terwijl er tegelijk maatwerk geleverd moet worden
voor individuen.
Onderscheid tussen mensen met een matige beperking en ernstige beperking. De laatste groep
daarvan kun je niet zomaar zeggen dat het netwerk aan zet is en de professional hierin
ondersteunend is. Dit gaat niet werken zonder professionals.
Eigen Kracht Conferentie is bij lange na niet altijd mogelijk en lang niet voldoende. Er is specifieke
deskundigheid nodig die niet geleverd kan worden door familie of vrienden.
Voor deze groep werkt het niet om eerst te gaan kijken naar wat het directe netwerk kan doen.
Versterken van netwerk op zich niet op tegen maar de hulp moet op de cliënt gericht zijn. Voorkomt
grotere problemen bij de cliënt.
Waarom bieden we de dienstverlening alleen aan speciale doelgroepen en maken we dit niet breder
toegankelijk voor andere mensen met een beperking. Voorbeeld : in het OBG komen nu alleen 80+
bewoners. Hier zouden ook andere mensen kunnen wonen die een stukje woonondersteuning nodig
hebben.
Instelling verbreed hiermee maar ook voor de doelgroepen betekent dit een verbreding. Dit vraagt iets
t.a.v. de labeling van woningen, woonruimteverdelingssysteem etc. etc. Ook hier moet ontschot
worden.
Boodschappenservice binnen de OBG is een gemaksservice voor mensen die dit eigenlijk niet nodig
hebben. Anders ligt dit voor mensen die boodschappen doen en koken wel geïndiceerd hebben
gekregen.
Uit oogpunt van begeleiding kan hulp bij boodschappen doen of helpen met koken juist heel positieve
voorziening zijn. Dit zou niet geschrapt moeten worden als onderdeel uit de HH.
Instellingen zijn nu gespecialiseerd in bepaalde doelgroepen, hebben expertise.
Zouden we instellingen niet meer moeten verplichten om te verbreden en dus de samenwerking met
andere instellingen op te zoeken.
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Groep 2a: Eigen kracht en zelfregie
In de maatschappelijke ondersteuning willen we meer uitgaan van zelfregie: mensen behouden
zeggenschap over het eigen leven, ook als er ondersteuning nodig is op één of meer leefgebieden.
Zelfregie is de enige weg om het eigen kunnen tot uiting te laten komen, omdat zelfregie motiveert.
Hoe kunnen we zelfregie beter benutten en waar liggen grenzen?
Gespreksleider: Rik Verdellen
Notulist: Clarid
Mulder
Deelnemers
1. AC
2. MB
3. HH
4. SB
5. TH
6. RK
7. YK
8. MK
9. NV

Ad Crooymans
Maria Bouwman
Hannelore Hoogeveen
Samirah Bevers
Thea Haffmans
Roos Koopmans
Yolande Kessener
Mirjam Kaptein
Noël Vergunst

Humanitas Nijmegen
bewoonster wijk Grootstal
GGD Regio Nijmegen
De Nuts-RIBW
RIBW en voorzitter ZIBW
Hobbycentrum Oost/Creatief centrum Nijmegen Zuid
Bureau Jeugdzorg Gelderland
Vrijwilligerscentrale Nijmegen
Groens Links Nijmegen

Rik ligt de uitgangspunten voor het thema zelfregie en eigen kracht toe.
Eerst reactie van de deelnemers:
1. Ad Crooymans / Humanitas: Zelfredzaamheid is pijler bij Humanitas met het doel dat dit binnen 1 of
1,5 jaar bereikt wordt. Uit ervaring geleerd dat activeren van clienten soms een lastige zaak. Is. Eigen
netwerk waar naar gerefereerd wordt is heel vaak niet aanwezig. Heeft twijfels bij sommige
uitgangspunten in het beleidsplan.
2. Maria Bouwman: woont in seniorencomplex ivm handicap. Loopt aan tegen hulpbehoevende
mensen die het niet zelf redden, merkt dat deze mensen vaak niet serieus genomen worden. Loopt bij
Complex de Ring aan tegen onvoldoende maatwerk bij individuele problemen.
3. Hannelore Hoogeveen: Onderschrijft vanuit jeugdgezondheidszorg het uitgangspunt van de eigen
kracht. Haar ervaring sluit aan bij constatering AC dat er ook van eigen kracht uitgegaan mag worden.
Risico dat 15% die aandacht nodig heeft de aandacht voor de andere 85% opslokt.
4. Samirah Bevers: Vanuit Nuts wordt ook al lang uitgegaan van de eigen mogelijkheden, Op papier
ziet het er goed uit, maar maakt zich zorgen hoe realistisch het is. Hoe is dit toe te passen. Vallen zo
geen mensen buiten de boot?
5. Thea Haffmans: RIBW doelstelling is vergroting van eigen regie. Dit past goed. Zijn mooie woorden
maar na zoveel jaar (40 jaar psychiatrie) ervaring ziet ze het zwaar in. Zeker bij de psychiatrische
doelgroep. De WMO gaat uit van participatie en zelf-vragen. Dit gaat allebei bij deze groep heel
moeizaam. Is bang dat het meer gaat over de grote groep ouderen of zichtbare dak- en thuislozen. De
middengroep is ongeveer 700 mensen, die geen overlast veroorzaken. Maakt zich zorgen over
generalisten. Denkt dat de onzichtbaren tussen wal en schip vallen. Hoe te doen voor mensen die
geen hulp vragen en onzichtbaar zijn. Vindt de notitie goed. Mooie woorden. Staat erachter. Maar de
dagelijkse praktijk is zoveel weerbarstiger.
6. Roos Koopmans: Hobbycentrum bestaat meer dan 20 jaar. Altijd reclame gemaakt om zelfstandige
mensen te bereiken. Nu de vraag van de gemeente gekregen om de meer kwetsbaren ook te
bereiken. Dit is net een omgekeerde gang van zaken. Hiervoor moet de PR aangepast worden en
wordt er meer begeleiding van hen gevraagd. Voor het hobbycentrum is de gang van zaken dus net
andersom.
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Commentaar AC: het is de bedoeling dat deze mensen zelfredzamer worden. RK vraagt zich af of de
mensen zelf wel weten wat ze willen. Zit met een dilemma of je moet ingrijpen als je weet dat iets
beter is voor iemand en die persoon wil dat zelf neit. Ziet problemen hoe het goede plan in de praktijk
uitvoerbaar is. Verwacht dat er nog meer kantekeningen aan zitten.
7. Yolande Kessener Vanuit Jeugdzorg: mobiliseren van eigen kracht en zelfregie is goed in principe.
Maar heeft wel veel vragen hoe dit uit te voeren in de praktijk. Is benieuwd waar de 40% vandaan
komt die gebruik maakt van de zware jeugdzorg (door Wethouder Frings genoemd). Rik zegt toe dit
uit te zoeken. Heeft veel vragen over de transitie Jeugdzorg. Vraagt zich af wie de verbouwing van de
winkel gaat betalen? Rik geeft aan dat dit door de gemeente en het zorgkantoor betaald wordt. Wie
betaalt de transitie van de jeugdzorg? Rik: Het uitvoeringsbudget komt naar de jeugdzorg. Over de
middelen voor de jeugdzorg komt nog wel een korting van 10%.
8. Mirjam Kaptein, Vrijwilligercentrale: Gedachte en visie is goed. Het plan gaat haar zelfs nog niet
ver genoeg, maar ziet in dat je wel met een acceptabel plan moet komen. Grootste kans ligt in het feit
dat vrijwilligers generalisten zijn en professionals niet. Er moeten nieuwe netwerken gecreerd worden,
nieuwe vormen vinden. Aan twee kanten werken om dit op te bouwen: zij helpen organisaties die
meer begeleiding nodig hebben door samen naar oplossingen te zoeken. De grootste kracht ligt bij
mensen die het zelf moeten doen. Vindt het plan heel erg vanuit organisaties en instellingen gedacht.
Probleem is dat zij zelf al voor ogen hebben hoe iets moet gebeuren, kan anders zijn dan de vraag is.
9 Noël Vergunst: geeft aan hier te zijn om te luisteren. Vertelt over eigen ervaring met zelfregie en
zelfredzaamheid: dit is al verankerd in veel manieren van werken. Maar dat ondanks het steeds
aanbieden van hulp dit door de zieke buurman niet opgepakt wordt. Vindt het verschrikkelijk dat de
buurman geen beroep op hem heeft gedaan. Hoe ervoor te zorgen dat mensen die vraag durven te
stellen? MK geeft aan dat je al moet zorgen voor een goed netwerk als het nog niet echt nodig is.
Meerdere ervaringen geven aan dat het beroep doen op anderen nog veel mensen niet makkelijk af
gaan.
Toch hospitaliseren om mensen een gevoel van eigenwaarde te geven.
Uitkijken voor de arrogantie van de organisaties.
Thea Hafmans geeft aan dat maatwerk in haar doelgroep erg noodzakelijk is. Het aan de
maatschappij mee doen is voor hen vaak erg lastig.
Mirjam gaf aan dat de vrijwilliger een intermediair kan zijn tussen de instellingen en de burger: naar
een soort natuurlijke omgeving zoeken. Is er geen weg naar een informele zorg of formele zorg, dan
kom je er ook niet (bij grote en bij kleine problematiek). Altijd zorgen voor een evenwicht. Als het goed
loopt met familie en vrienden prima, maar als het niet goed loopt is het ook nodig dat dat gesignaleerd
wordt, er kan dan een verschuiving plaatsvinden van het netwerk naar de professionele zorg. Maar is
er geen netwerk/vrijwilligers dan kan dat niet al la minute opgebouwd worden als een hulpvraag komt,.
Als de client bij een organisatie bekend is is die hulpvraag al gedaan.
HH geeft aan dat bij haar mensen met dezelfde problemen al gematcht worden. AC geeft aan dat hun
organisatie thuis komt bij mensen die nog niet bij een instelling bekend zijn. AC geeft aan dat
sommige mensen wel vrijwilligers in willen schakelen maar geen beroep op een buurman willen doen.
HH geeft aan dat het voor de instellingen moeilijk is om te bepalen waar de grens ligt wat je
vrijwilligers nog mag laten doen en wat door de professionals gedaan moet worden.
RK geeft aan dat dit ook bij het hobbycentrum een hot item is. Er heerst angst bij de vrijwilligers voor
wat er het centrum nu binnen gaat komen. Misschien helpt meelopen bij de zorginstellingen? Thea
Haffmans vindt dat je de zorg niet helemaal met vrijwilligers mag opvullen. MK geeftaan dat de vraag
naar vrijwilligers nooit ophoudt. Als er een goede samenwerking is tussen formele en informele zorg
komt het goed. Ook in vrijwilligersbegeleiding de mensen op situaties voorbereiden. SB werkt ook met
vrijwilligers naast 2 beroepskrachten. MK geeft aan dat er voor persoonsgerichte problemen voor de
vrijwilliger iemand van de instellingen op de achtergrond aanwezig is. Hierover zijn onderlinge
afspraken te maken.
Rik: gelden deze principes voor vrijwilligerswerk ook voor eigen kracht? TH geeft aan dat ze nu al zo
werken met het eigen netwerk. TH vindt het ingewikkeld om iemand in eigen regie te moeten zetten
die dat kwijt is geraakt. Zelfregie is niet voor iedereen weggelegd. Wel hier naar streven. MK geeft
voorbeeld aan van ouderen die door een verhuizing en met een goed team eromheen zich tegen de
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verwachting in met hun netwerk prima konden redden. YK is bang dat het een grote investering is om
de kracht van de mensen goed in kaart te brengen. TH heeft ervaring dat opgelet moet worden dat
niet alle gelden in de indicatie gestopt wordt (wijkteams) en er geen geld meer is voor de
daadwerkelijke zorg. AC: Wijkgericht werken vereist wel dat aan de poort goed en deskundig naar de
zorgvraag gekeken moet worden.
Rik sluit discussie af: mbt tot uitwerking van de ‘Hoe’ komt er nog een nieuwe discussie.
YK wil nog graag toegevoegd zien dat kinderen wel een kwetsbare groep in deze aanpak zijn.
TH heeft opmerking over het stuk, blz 18, onderaan: niet alle psychiatrie komt via het maatschappelijk
werk binnen .Dat is zeker niet de realiteit.
Rik spreekt af de belangrijkste punten hier uit te halen en zegt toe dat er een verslag komt van alle
tafels. Dit wordt aan de gemeenteraad aangeboden.
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Groep 2b: Eigen kracht en zelfregie
In de maatschappelijke ondersteuning willen we meer uitgaan van zelfregie: mensen behouden
zeggenschap over het eigen leven, ook als er ondersteuning nodig is op één of meer leefgebieden.
Zelfregie is de enige weg om het eigen kunnen tot uiting te laten komen, omdat zelfregie motiveert.
Hoe kunnen we zelfregie beter benutten en waar liggen grenzen?
Verslag inspraakbijeenkomst WMO-beleidsplan 20 september
Thema: Eigen kracht en zelfregie
Aanwezig
:
Pluryn , mevr. Riek de Vries / Solaan, mevr. Julia Weijse-Helmers/ RIBW Cliëntenraad, de heren Henk
van de Berg, Willem Hillen en Erik van Lent / WIG, mevr.Birgit van der Putten / ZZG Zorggroep, mevr.
Cecile Steentjes / mantelzorger, mevr. Carmen Verheggen-Seljee / PG Beckers, mevr. Jolanda Klaren
/ Het Interlokaal, dhr. Miesjel Spruit / Centrum Ouderen Levensvragen, dhr. Max de Coole /
Seniorenraad, dhr. Lout Bots
Gespreksleider : André van Ginkel
Notulist
: Angela Koopmans
Belangrijke punten samengevat:
1. Een belangrijk uitgangspunt in dit WMO beleidsplan is dat mensen die zorg nodig hebben
meer gebruik maken van sociale netwerken, buren, familie e.d.. Vraag die daarbij beantwoord
moeten worden:
Waar liggen de grenzen tussen de inzet van professionals en het idee dat kan worden
volstaan met inzet van vrijwilligers / sociale netwerken. Er zijn grenzen aan de ‘eigen kracht’.
Wanneer komt de professional in beeld, wanneer vrijwilligers / sociale netwerken. Denk hier
over na.
2. Heeft het informele netwerk / vrijwilliger wel voldoende mogelijkheden om de gewenste
ondersteuning te verlenen? Om als vrijwilliger goed te kunnen functioneren, heb je vaak
kennis/vaardigheden nodig. Let op dat vrijwilligers goed worden ondersteund in het vergaren
van voldoende kennis / vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren.
3. Familieleden en vrienden laten mensen met problemen vaak vallen. Hier zou meer aandacht
aan kunnen worden gegeven.
4. Er is nog een te grote waterscheiding tussen vrijwilligers en professionals. Verklein dat, dan
kun je meer kennis behouden.
5. Handhaving geringe begeleiding / enkele dagdelen dagbesteding voor mensen met
psychiatrische problemen is erg belangrijk om om terugval te voorkomen.
6. Het WMO plan heeft weinig aandacht voor de noodzaak van individuele voorzieningen.
Individuele voorzieningen kunnen juist een startpunt zijn om kracht te behouden.
7. Het is maar de vraag of gehandicapten liever door iemand van het eigen informele netwerk of
door een professional wil worden geholpen. Met je informele netwerk wil je ook graag
gelijkwaardig omgaan zonder hulpafhankelijkheid.
8. Bewaak dat mantelzorgers overwerkt raken, het is vaak zwaar, onderschat de last voor
mantelzorgers niet. Combinatie kostwinner/mantelzorger/ en een beperkt sociaal netwerk in
de directe omgeving maakt de rol als mantelzorger erg zwaar. Let er op dat de ontwikkeling
van de mantelzorger niet te veel onder druk komt te staan, blijf realistisch over de
haalbaarheid inzet van mantelzorg bij indicatiestellingen.
9. Denk na over een regie op mantelzorg.
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10. Geef in het plan meer aandacht aan de zorgmijders. Doe uitspraken over de wijze waarop je
ze wilt ondersteunen, bijvoorbeeld geen eigen bijdrage vragen.
11. De ondersteuningsoplossing moet passen op de ondersteuning zoals de zorgbehoeftige dat
zelf als mogelijk ziet.
12. Let op dat er niet onnodig herindicering nodig is,bijvoorbeeld bij mensen die chronisch
ondersteuning nodig hebben.
Opmerkingen / aandachtspunten van de aanwezigen per organisatie weergegeven:
Pluryn
Het is een een uitdagend plan. Haar organisatie zoekt ook al naar het eigen regiserend vermogen van
mensen. Het plan biedt kansen, maar het is ook lastig.
Solaan
Een belangrijk uitgangspunt in dit WMO beleidsplan is dat mensen die zorg nodig hebben meer
gebruik maken van sociale netwerken, buren, familie e.d.. Vraag die daarbij beantwoord moeten
worden:
Waar liggen de grenzen tussen de noodzaak professionals in te zetten en het idee dat kan worden
volstaan met inzet van vrijwilligers / sociale netwerken. Wanneer komt de professional in beeld,
wanneer vrijwilligers / sociale netwerken. Van belang is ook in de gaten te houden of er wel een
sociaal netwerk is waarop iemand kan terugvallen.
RIBW cliëntenraad
De RIBW is al erg bezig om zelfregie te versterken. Aangegeven wordt dat mensen met
psychiatrische problemen echt ondersteuning nodig hebben om zelfregie te kunnen voeren. Dat moet
beslist niet uit het oog verloren worden. Aangegeven wordt dat de huidige medewerkers van de RIBW
erg goed getraind zijn om deze ondersteuning te bieden.
RIBW cliëntenraad
De RIBW heeft niet anders gewerkt dan dat mensen het zelf kunnen. Een kleine ondersteuning is nèt
nodig om niet terug te vallen. Familieleden en vrienden laten mensen met problemen vaak vallen. Hier
zou meer aandacht aan kunnen worden gegeven.
De paar dagdelen dagbesteding die er nu beschikbaar zijn, is heel belangrijk om zichzelf te kunnen
redden en terugval te voorkomen.
Besef, dat – na een tijd goed functioneren – er opeens een tijdelijke terugval kan zijn. Huidige
begeleiding weet dat dat zo gaat. Het is van belang dat bij inzet van begeleiding via het nieuwe WMO
plan hier ook rekening mee wordt gehouden.
Uit het Maatjesproject van de RIBW blijkt dat inzet van vrijwilligers alleen werkt als het onderling klikt.
RIBW cliëntenraad
Als er minder ondersteuning/dagbesteding komt is de kans op terugval echt groter. Er is enige angst
dat deze ondersteuning er straks niet meer is.
Als er een eigen bijdrage gevraagd wordt bij voorzieningen, is er grote kans dat ze niet meer komen.
ZZG Zorggroep
De organisatie is nadrukkelijk aan het kijken op welke wijze de kracht van mensen kan worden benut,
de gemeente stimuleert dat ook. Het lijkt er op dat ‘uurtje/factuurtje’ werkwijze te veel op de voorgrond
is gezet waardoor er te weinig aandacht was voor de meer persoonlijke benadering.
Van belang is wel dat je je realiseert dat er grenzen zijn aan de eigen kracht. Goed kijken waar deze
grenzen liggen is belangrijk.
Dit WMO plan gaat meer zitten op ‘wat kunnen we met elkaar’. De AWBZ zegt heel sterk ‘hoe het
moet’. Dit WMO plan biedt meer politieke ruimte, het is belangrijk goed te kijken hoe we de zorg
samen kunnen organiseren met inzet van mantelzorg, vrijwilligers en professionals.
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Geef in het plan meer aandacht aan de zorgmijders. Doe uitspraken over de wijze waarop je ze wilt
ondersteunen, bijvoorbeeld geen eigen bijdrage vragen.
Let op dat er niet onnodig herindicering nodig is,bijvoorbeeld bij mensen die chronisch ondersteuning
nodig hebben.
Seniorenraad
Mensen hebben soms lichamelijke gebreken waardoor hulp echt nodig is en ook blijvend nodig is.
Helpen met praktische zaken bv. administratie e.d. blijft nodig. Er zijn grenzen aan het bevorderen van
‘eigen kracht’.
Het lijkt of er in het WMO plan geen plaats meer is voor individuele voorzieningen. Hij ziet daar een
risico in. Er zijn mensen die best sterk zijn, maar toch een bepaalde voorziening nodig hebben (bv.
scootmobiel) om eigen regie te behouden. Individuele voorzieningen kunnen juist een startpunt zijn
om kracht te behouden.
Centrum Ouderen en levensvragen
Het is een mooi verhaal. Verwezenlijking van het plan vraagt nog wel veel.
Het Centrum heeft een systeem ontwikkelt om niet direct met professionals aan de slag te gaan. Maar
let op: Het zijn wel vrijwilligers, die moet je goed ondersteunen.
Levensvragen kom je bij alle instellingen tegen. Het C.O.L. is bezig om ook professionals hierin te
ondersteunen.
WIG
Waarom word niet gewoon gezegd dat er bezuinigd moet worden en dat ondersteuning niet meer
anders georganiseerd kan worden dan door benutting van meer zelfredzaamheid, vrijwilligers,
informele netwerken e.d.
Het is maar de vraag of gehandicapten liever door iemand van het eigen netwerk of door een
professional wil worden geholpen. Met je informele netwerk wil je ook graag gelijkwaardig omgaan
zonder hulpafhankelijkheid. Je wilt niet altijd om hulp vragen aan je informele netwerk.
Te veel beroep op zelfredzaamheid kan leiden tot afhankelijkheid.
Interlokaal
Het verhaal is goed. Voor het eerst wordt een beleidsvisie getoond, waarin er samenhang tussen
verschillende deelterreinen welzijn zichtbaar wordt.
Kritische kanttekening: Heeft het informele netwerk / vrijwilliger wel voldoende mogelijkheden om de
gewenste ondersteuning te verlenen? Kennis / vaardigheden zijn nodig om goed te kunnen
functioneren als vrijwilliger. Let hier op.
Er is nog een te grote waterscheiding tussen vrijwilligers en professionals. Verklein dat, dan kun je
meer kennis behouden.
In dit beleid steun je nog zwaarder op mantelzorg dan voorheen. Er valt nog wel wat te halen, maar je
moet wel goed analyseren of het nog wel realistisch is het te halen.
Vraag is ook of je het dwingend wilt opleggen of wilt stimuleren zonder dwang. Van belang is
gezamenlijk te kijken naar wat de mantelzorger kan en wil.
De ondersteuningsoplossing moet passen op de ondersteuning zoals de zorgbehoeftige dat zelf als
mogelijk ziet.
Een mantelzorger
Ze heeft gemerkt dat ze vanuit haar (werk)netwerk iedereen kan bereiken, maar als mantelzorger
overal tegenaan botst. Ze is kostwinner en mantelzorger. Dat is een lastige combinatie.
Gebruikmaken van het eigen netwerk is moeilijk, mensen wonen ver weg etc. Ze botst flink tegen het
CAK. Ze moet knokken om ondersteuning geregeld te krijgen omdat men vindt dat ze zelf krachtig
genoeg is om een aantal zorgkwesties op te pakken, dat is echter bijzonder lastig in haar situatie.
Daarom: Heb bij de indicatiestelling voor zorg aandacht voor de haalbaarheid van inzet mantelzorg en
informeel netwerk.
Mogelijkheden van de Eigen Kracht Centrale bekijken.
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PG Beckers
Bewaak dat mantelzorgers overwerkt raken, het is vaak zwaar, onderschat de last voor mantelzorgers
niet.
Er zijn veel mensen die geen netwerk hebben. Hoe houd je ze in beeld?
Vaak willen mensen mantelzorgers ook benutten voor ‘leuke dingen’.
Vraag: Waar zit de regie over de mantelzorgers?
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Groep 3a: Ontschotting en maatwerk in sociale wijkteams
Op dit moment is de dienst- en hulpverlening op sociaal gebied versnipperd, terwijl het leven van
mensen zich niet laat opknippen. We willen het aantal mensen dat zich met één persoon bezig houdt,
verminderen en de dienst- en hulpverlening optimaal laten aansluiten op de behoeftes van mensen in
de wijk. Dit moet ook efficiencywinst opleveren en de hulp effectiever maken. Dit is een grote
verandering die gevolgen gaat hebben voor de verdeling van budgetten, organisaties, activiteiten,
professionals en bewoners. Welke kansen en bedreigingen zijn er?
Aanwezig:
Maria Buur (gespreksleider), Liesbeth Garretsen (notulist), Wilma Thepass (bureau Jeugdzorg), Mark
Gerritsen (CIZ), Marion Borghuis (Integrale huisartsenzorg Nijmegen), Rian Bakens (Nuts - RIBW),
Anneke Arzbach (Fractie PvdA), Ans van den Berg (Gemeente Nijmegen), Wim van Beurden
(Huisartsenkring Nijmegen e.o.), Anoeska van Gorkum (Indigo), Jacqueline Gotwalt (IVC), Henk van
den Broek (Pluryn), Piet Biemans (Seniorenraad), Marie-Suzanne Kok (ROC) en Piet Thissen
(Platform gehandicaptenbeleid, maatschappelijke opvang en jeugd), Judith Schreurs (InterLokaal)
Uitgangspunt:
Ontschotting en maatwerk in sociale wijkteams
Op dit moment is de dienst- en hulpverlening op sociaal gebied versnipperd, terwijl het leven van
mensen zich niet laat opknippen. We willen het aantal mensen dat zich met een persoon bezighoudt,
verminderen en de dienst- en hulpverlening optimaal laten aansluiten op de behoeftes van mensen in
de wijk. Dit moet ook efficiencywinst opleveren en de hulp effectiever maken. Dit is een grote
verandering die gevolgen gaat hebben voor de verdeling van budgetten, organisaties, activiteiten,
professionals en bewoners. Welke kansen en bedreigingen zijn er?
Gespreksleider Maria Buur geeft een korte inleiding waarna een voorstelronde met
gespreksonderwerpen/invalshoeken volgt:
Marion Borghuis: we houden ons voornamelijk bezig met diabetiszorg, astma, longziektes en ouderen.
Onze contactpersonen zijn hoofdzakelijk gemeentes, verzekeraars, thuiszorg en huisartsen.
Piet Biemans: is namens de seniorenraad aanwezig en zal ook vanuit dat perspectief inhaken op de
gespreksonderwerpen.
Wilma Thepass: is teamleider van bureau Jeugdzorg, door ontschotting hopen we beter zorg te
kunnen verlenen aan de wijkteams.
Marie-Suzanne Kok: als ROC Nijmegen houden we ons bezig met het aanbieden van
onderwijsactiviteiten in het kader van laaggeletterdheid, door ontschotting hopen we deze mensen
dichter bij de arbeidsmarkt te kunnen brengen en hoe kan het ROC een bijdrage leveren aan de
ontschotting.
Henk van den Broek: bij Pluryn houden we ons bezig met dagbestedingen voor cliënten en zijn we
benieuwd naar de transitie AWBZ naar WMO. Hoe kunnen onze cliënten hierin beter participeren?
Piet Thissen: houdt zich bezig met het gehandicaptenbeleid en maatschappelijke opvang en jeugd. Hij
vraagt zich af hoe de kwaliteit van de functionarissen die de keukentafelgesprekken moeten gaan
voeren gewaarborgd blijft en wat is de positie in zo’n gesprek van de cliënt.
Rian Bakens: ze zal met name aanhaken op onderwerpen waar het hun doelgroep psychiatrie betreft
of welke rol psychiatrie kan spelen anders dan nu.
Ans van den Berg: als hoofd bureau voorzieningen WMO is ze benieuwd naar de fase waarin
zelfredzaamheid van belang is en de rol van de samenwerking.
Jacqueline Gotwalt: onze doelgroep is laagopgeleide vrouwen die in een situatie zitten waarin geen of
nauwelijks vooruitgang wordt geboekt. We zijn nu actief in drie wijken. We moeten ervoor waken dat
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het door deze manier van werken niet te afgeperkt wordt omdat het netwerk vaak de grenzen van
wijken/regio’s/provincies overschrijdt.
Judith Schreurs: we houden ons bezig met de formulierenbrigade en het project schuldhulpverlening
bij het InterLokaal. InterLokaal zit al in veel wijken en kent al veel samenwerkingsverbanden met
andere instellingen/organisaties. Ook zij geeft aan dat niet alles in de wijken zit maar specialismen en
sociale netwerken breder liggen.
Mark Gerritsen: is als indicatiesteller AWBZ benieuwd hoe het straks gaat in de rolverdeling en welke
kwaliteiten iemand moet hebben zonder de financiële belangen daarin mee te wegen.
Anneke Arzbach: hoe worden de samenwerkingsverbanden ingericht zonder dat elke instelling of
organisatie het wiel opnieuw uitvindt. Dit vraagt een andere toepassing van de wet WMO.
Wim van Beuren: als huisarts heb ik te maken met eerste lijnsamenwerking. Er wordt tegenwoordig
veel gekeken naar lichamelijke problemen en de sociale achtergrond. Wanneer we uitgaan van de
cliënt zit je sneller op een lijn zonder last te ondervinden van de rompslomp voor wat betreft regels
etc.
Discussiesessie
Maria Buur: Er is een budget, wat gaan we daarvan doen en hoe?
Henk van den Broek: ontschotting wordt verbonden aan wijkteams, al grotendeels werkt men samen.
Verder ontschotten is een grote stap, wellicht is het een idee om mensen met handicaps te bundelen.
Wanneer meerdere instellingen en organisaties samenwerken moeten eigen belangen of belangen
van organisaties opzij worden gezet en één iemand moet de regie hebben welke ook gemandateerd
moet zijn. De expertise van de verschillende organisaties of instellingen blijft dan behouden Men moet
ontschotten vanuit cliëntoptiek en niet alleen vanwege financieringsredenen. Als voorbeeld noemt hij
het project Brood op de plank. Mogen activiteiten van ouderen en mensen met een handicap samen?
Judith Schreurs: iedereen heeft te maken met eigen procedures, protocollen en wachtlijsten. Hoe
gaan we daar mee om? Daarin kan nog een slag worden gemaakt. Ze geeft aan dat 90% van de
mensen die binnen haar sector bij het InterLokaal werkzaam zijn mensen zijn die het vak nog moeten
leren.
Marion Borghuis: het is herkenbaar wat Judith Schreurs zegt. In de zorgsector zie je steeds minder
geschoold personeel. In haar sector zijn het vooral de Zorgverzekeraars die de grote geldschieters
zijn, zij geven nu hoofdzakelijk richting, hoe gaan we daar mee om? Nu lossen zij deze regels nog op
zodat huisartsen hier geen last van ondervinden.
Wim van Beurden: als men de gemeente meer zou ondersteunen zouden er minder zorgvragen zijn.
Je moet het met elkaar eens zijn wil je tot een goede integrale aanpak komen. Het is een goed idee
om per wijk een agenda op te stellen. Als huisarts stellen we een regionale zorgagenda op, je ziet
duidelijk de verschillen per wijk.
Henk van den Broek: het is een mooie oplossing op maat, vervolgens kan men het betreffende plan
daarop afstemmen.
Wim van Beurden: Hoe betrek je de mensen daarbij en zorg je dat ze het gaan dragen. Het pakket
moet je zo bedienen dat betrokkene daar zelf iets in te zeggen heeft en prioriteit in aan kan geven.
Henk van den Broek: cliënten kunnen prima helpen om op een zinvolle manier aan de slag te gaan.
Piet Thissen: de sociale wijkteams raken in de pilot drie stadsdelen. Laat de gemeente duidelijk
maken wat ze willen met de wijkteams en op welk niveau. Houd daarbij rekening met de heterogeniteit
en homogeniteit, je ziet namelijk grote verschillen in de buurten die dicht bij elkaar liggen en welke
onder de pilot vallen.
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Wim van Beurden: dat is een kwestie van maatwerk leveren, vervolgens sluit je aan met je sociale
netwerk.
Judith Schreurs: je moet functioneel denken dat het te behappen is.
Wim van Beurden: men moet inhaken op de gezonde kant van mensen, die heb je nodig om te
compenseren en aanspreken op wat iemand wel kan, wat bij iemand ook weer tot hoop en trots zal
leiden.
Anneke Arzbach: voor de rechtsongelijkheid moet een beleid worden uitgevonden. Ze noemt als
voorbeeld de verschillen in tarieven en richtlijnen tussen de zorgkantoren Arnhem en Nijmegen. Zien
jullie hierin kansen in het kader van ontschotting?
Mark Gerritsen: gevoelens van rechtsongelijkheid zullen altijd blijven voorkomen.
Ans van den Berg: de samenleving moet los komen van de claim op de voorziening en het niet zien
als een recht.
Wim van Beurden: dingen worden makkelijker geaccepteerd als het niet ondergaat aan rompslomp
van regels en allerlei andere vormen van bureaucratie. De ongelijkheid moet je kunnen uitleggen.
Marion Borghuis: je hebt recht op zorg als je meewerkt aan je zelfredzaamheid, op congressen wordt
dit nu al genoemd, het wordt harder en dat is niet prettig.
Piet Thissen: je hebt te maken met twee visies wil je tot ontschotting komen. Als zorgverzekeraars
gaan veranderen zijn ze eenzijdig bezig, hoe ver willen zij mee in deze nieuwe manier van werken?
Anneke Arzbach: de grote klacht die nu al kenbaar wordt gemaakt is dat het onbetaalbaar gaat
worden. Voordat het Zorgkantoor met geld over de brug komt is men veel uren aan voorbereiding
hiervoor kwijt, wat weer ten koste gaat van de uren die je beschikbaar hebt voor je cliënt. Druk op de
bureaucratie. Kijk wat het netto oplevert als men het reguliere traject ingaat of als men via andere
omwegen wordt geplaatst wat nog meer kost.
Wilma Thepass: hoe kunnen we door middel van ontschotting eerder terecht bij de gezinnen die het
ook echt nodig hebben. Dit is dan de kans om te kijken hoe we het moeten organiseren met onze
deskundigheid. We moeten samen kijken hoe we de handen in een kunnen slaan zodat mensen niet
buiten de boot vallen.
Wim van Beurden: mensen zijn er bij gebaat wanneer zij te maken hebben met zo min mogelijk
hulpverleners.
Henk van den Broek: regievoering is in deze van belang. We kennen ook wel de complexere gezinnen
waarbij wel die expertise nodig is.
Marion Borghuis/Wim van Beurden: Om hier inzicht in te krijgen is het goed alle hulpverleners in kaart
te brengen. In ons geval zijn we bezig met kwetsbare ouderen. De cliënt bepaalt wie toegang heeft tot
zijn of haar dossiers.
Ans van den Berg: doormiddel van het project ‘zichtbare schakels’ wordt er gezorgd dat niet te veel
instellingen over de vloer komen.
Marion Borghuis: dit project is van meerwaarde in de samenwerking, je kunt dan zien of het nodig is
om iemand wel of niet erbij te betrekken.
Marie Suzanne Kok: zet alle mensen bij elkaar die een cliënt helpen, dan is vaak minder zorg nodig, in
eenvoud naar een oplossing zoeken. Kijk eerst naar wat de cliënt of de betrokkenen op eigen kracht
kunnen alvorens meer mensen worden ingeschakeld.
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Rian Bakens: iedereen heeft wel zijn eigen insteek. We moeten ervoor zorgen dat de financiën en het
op zich zelf blijven richten vanwege eigen belangen en die van de organisatie niet de hoofdrol gaan
spelen.
Anneke Arzbach: je bespeurt in grote mate al samenwerking of er is een grote behoefte aan. Je moet
niet alles zelf willen blijven doen, soms is het beter mensen onder te brengen bij een andere
organisatie die ergens in gespecialiseerd zijn dan deze mensen zelf te behouden.
Judith Schreurs: om te voorkomen dat belangen van organisaties in een samenwerkingsverband
verward worden moet het geld niet naar de instellingen maar naar de pilot of een budget koppelen aan
de cliënt. De instellingen moeten dan kijken hoe ze dingen gaan organiseren.
Mark Gerritsen: wie gaat dat budget beheren en hoe ga je mensen een helpende hand bieden die er
niet uitkomen en geen netwerk hebben?
Henk van den Broek: we moeten niet alles willen afbouwen, niet alles moet in de wijk worden
opgelost.
Judith Schreurs: hoe houden we solidariteit er als uitgangspunt in? Het stuk mag wat realistischer
beschreven worden.
Marion Borghuis: we moeten ook accepteren dat 5% van de mensen niet meer aan het werk zal
komen en keer op keer hulp nodig heeft.
Piet Thissen: daarom is het belang dat tijdens het keukentafel gesprek alles zo goed mogelijk in beeld
wordt gebracht. Dit kan middels een verslag zodat andere betrokkenen kunnen kijken waarom iets op
die manier gedaan is.
Judith Schreurs: cliënten kunnen niet zelf beslissen of ze ergens recht op hebben, dit is een kerntaak
van de overheid. Sommige casussen vragen interpretatie qua juridische kaders. We moeten meer van
het claimgedrag af, maar toetsen wel de rechtmatigheid.
Mark Gerritsen: kijk ook naar de achtergrond van een cliënt. Je moet wel kijken wat iemand wel kan
en naar wat iemand niet kan om de uiteindelijke rolvraag vast te willen stellen. Dit moet ook in het
keukentafelgesprek aan de orde komen. Kunnen generalisten dat beoordelen?
Henk van den Broek: je moet een traject ingaan die met elkaar in de gaten gehouden kan worden.
Wim van Beurden: geld heeft ook een sturende werking, door financiering krijgt iemand snel een etiket
opgeplakt. Financier meer in preventie en nazorg, dit zijn belangrijke aspecten in de beleidsbepaling.
Rian Bakens: het is de bedoeling dat men eerst in de wijken kijkt en dan professionele zorg inschakelt.
Is het niet beter om eerst professionele zorg in te schakelen en dan de wijk daarop aan laten haken.
De professionele zorg dient dan als een soort poortwachter, wellicht leidt dit tot meer efficiency.
Henk van den Broek: specialisten moeten altijd goed bereikbaar of in de buurt zijn.
Maria Buur sluit de discussiesessie en bedankt allen voor de inbreng ten aanzien van het
uitgangspunt.
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Groep 3b: Ontschotting en maatwerk in sociale wijkteams
Op dit moment is de dienst- en hulpverlening op sociaal gebied versnipperd, terwijl het leven van
mensen zich niet laat opknippen. We willen het aantal mensen dat zich met één persoon bezig houdt,
verminderen en de dienst- en hulpverlening optimaal laten aansluiten op de behoeftes van mensen in
de wijk. Dit moet ook efficiencywinst opleveren en de hulp effectiever maken. Dit is een grote
verandering die gevolgen gaat hebben voor de verdeling van budgetten, organisaties, activiteiten,
professionals en bewoners. Welke kansen en bedreigingen zijn er?
Deelnemers: Marjolein Paalman (gespreksleider), Bea Postma-Wanga (Nos Koto), Renata Dijkstra
(Plueyn), Hans Hofhuizen en Auke Winkes-Rijnbeek (RIBW), Conrad Savy (Hobbycentrum de
Nonnendaal), Sander Otto (Zorgkantoor), Jacqueline Verspeek (InterLokaal), Leny Theunisse
(ZOWELLNN/geriatrie UMCN), Caro Verlaan (ZZG Thuiszorg), Suzanne Plass (Tandem), Marjan
Schaminée (SWON), Jan Lamers (Samenwerkend Platform gemeente Venlo), Emmy van Brakel (De
Kanteling), Antoine Berben en Thea de Graaf, afgevaardigde PvdA en SP-fractie
Marjolein geeft een kort overzicht van hetgeen bij de bijeenkomst is gepresenteerd en geeft
gelegenheid tot het stellen van vragen.
Hoe vinden de bestaande organisaties een plaats in de nieuwe ontwikkelingen?
Hier is nog geen duidelijkheid over, wordt nog verder uitgewerkt.
Wat is de rol van de zorgaanbieders in een sociaal wijkteam?
Er zal samengewerkt worden met het zorgkantoor, maar ook dit is nog niet bekend.
Aan het zorgkantoor wordt gevraagd of er al gedacht wordt over een manier van samenwerken met de
gemeente.
Hier is men inderdaad al mee bezig. Daarom is de heer Jan Lamers hier aanwezig. Men is in Venlo al
een stuk verder is dan in Nijmegen.
Hans Hofhuizen geeft zijn mening: klinkt fantastisch, maar schotten zijn er nu niet voor niets, zoals
bijv. bij psychiatrie, verdwijning geeft problemen en heeft daardoor een negatieve uitwerking ook voor
de maatschappij. Ontschotting betekent ook verplaatsing van schotten. Antwoord Marjolein:
psychiatrie valt onder het gedeelte dat op stedelijk niveau wordt aangepakt. Dit wordt dus niet
ontschot.
Hans is bang voor erg veel bureaucratie, wil hier graag meer duidelijk in. Uitgangspunt is: samen
waar samen kan, apart waar moet.
Aan de heer Lamers wordt gevraagd hoe dit al in Venlo loopt.
Iedere instelling had zijn eigen dagvoorziening vanwege aparte financiering. Ze zijn nu zover dat
meerdere instellingen/organisaties van dezelfde dagvoorziening gebruik maken. Hier komen dan
zowel psychiatrische patiënten, als ouderen, als gehandicapten.
Suzanne Plas zie pag. 8 verhaal sociale netwerken. Sociale buurtprojecten hebben betrekking op veel
meer instellingen, die worden hierbij overgeslagen. In dit voorstel gaat men hier te snel.
Marjolein: ondersteuning schuift hier bij aan. Dit zal nadrukkelijker worden aangegeven.
Geconstateerd wordt dat deze nieuwe visie is totaal anders is dan die er al lag. Gevraagd wordt of
deze door de aanwezigen gedragen wordt. RIBW omarmt deze gedachte.
Conrad Savy: verschillende groepen bij elkaar kan, maar wordt lastig met vrijwilligers. Dan zijn er
professionals nodig.
Manier van kijken door wijkteams is behoorlijk indringend. Er zal spanning ontstaan op het gebied van
privacy en hij weet niet hoe men hier op gaat reageren. Hij onderschrijft de doelstelling ondanks het
spanningsveld. Wel blij met maatwerk. Dit geeft wel erg veel werk. Bovendien moet men bekend zijn
met het aanbod van vrijwilligers. Hier zal geschoold moeten worden.
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Wat gebeurt er als familie/vrienden niet willen helpen of als het mensen betreft met een zeer klein
sociaal netwerk. Financiële middelen worden ook steeds meer beperkt. Is het dan financieel nog wel
haalbaar?? Hier is veel aan opgehangen.
Kijken naar kinderopvang en scholen: veel teams al ontrold. Onderschrijft de richting, maar maak er
een meerjarenplan van. Oude pilots afsluiten voordat men met nieuwe begint.
Communicatie hierover is erg belangrijk. Niet alleen vrijwilligers en professionals maar zeer zeker ook
de betrokkenen. Communicatie naar burger toe is erg belangrijk. Aangeven dat hulp geen recht meer
is, maar een voorrecht en dat iedere aanvraag persoonlijk bekeken moet worden. Hier moet vroeg
mee begonnen worden.
Geconstateerd wordt dat het weghalen bij de gemeente en het inschakelen van wijkteams hiervoor
een grote pré is. Hierdoor zullen de mensen zelf ook een andere weg moeten zoeken en kunnen zij
niet meer bij de gemeente aankloppen.
Met visie eens omdat de gemeente als overheid nog de meeste kredietwaardigheid heeft bij de
bewoners. Vrijwilliger maar niet vrijblijvend, zal ook steeds meer geschoold worden.
Er ontstaat een discussie over de manier van het inschakelen van vrijwilligers. Hier wordt men het niet
over eens.
Geconstateerd wordt dat ook de organisaties moeten ontschotten. Leren van de gemeentes die hier al
verder in zijn.
Belangen van belanghebbenden, vrijwilligers en organisaties (professionals) moet in balans komen.
Verantwoordelijkheid meer in de wijken. Burgers in de wijken moeten ook onder-steund worden om
alles in gang te houden.
Belangrijk: organisaties moeten overtuigd zijn van de manier van werken. Zij moeten dit dragen.
Weinig pilots en altijd in dezelfde wijken. Goed kijken naar de randvoorwaarden, zoals
vervoersproblemen e.d.
Gevraagd wordt hoe kunnen we organisaties het best motiveren tot het snel uitvoeren van dit plan.
De gemeente moet aangeven wat de plannen zijn en de organisaties moet aangeven wat zij kunnen
en hoe zij dit willen uitvoeren. Gemeente kan dan aangeven of zij hiermee in zee gaan.
Organisaties zullen elkaar op moeten gaan zoeken en dat blijven doen waar ze het beste in zijn.
Gewoon beginnen en leren van de fouten.
Ouderenzorg kan zich vinden in de nieuwe opzet van dit plan en is van mening dat zij daar een
positieve inbreng kunnen geven. Bij de poort (vraagstelling) moeten de beste mensen zitten.
Balans tussen individueel en collectief. Alhoewel de nadruk ligt op individueel, maar oppassen dat dit
niet te duur wordt.
Jan Lamers doet kort verslag van hoe de Venloose aanpak is. Men is gestart met voorzieningen voor
ouderen, maar heeft nu de complete dagvoorziening onder controle. Tijdens het ontstaan van
ontwikkelingen komen heel veel oplossingen aan de orde, waar normaal gesproken niet aan gedacht
wordt.
Samenvatting. Visie wordt breed gedragen. Zorgen over hoe de gemeente hier invulling aangegeven
worden.
Angst voor privacy, tijdsdruk, organisaties die zichzelf belangrijk blijven vinden en communicatie.
Jeugdzorg is in deze presentatie nog onderbelicht. Over jeugdzorg komt nog een nieuwe notitie als
onderdeel van de reeds bestaande.
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Groep 4: Preventie voor curatie
Voorkomen is beter dan genezen. Met meer ruimte voor eigen initiatief, grotere betrokkenheid van het
eigen netwerk en een inclusieve samenleving creëren we meer veerkracht en voorkomen we
problemen die mensen niet zelf op kunnen lossen. Als er hulp nodig is, zorgen we ervoor dat deze zo
vroeg en dichtbij mogelijk wordt geboden. Zo voorkomen we een beroep op zware zorg en
ondersteuning. Wat kunnen we doen om problemen later te voorkomen?
Kristine Mourits voorzitter, Maaike Borsboom NIM, Hein van Bussel Welzorg, Barbara Croonen
Hobbycentrum Bottendaal, Elba Figaroa Nos Koto, Gerard Molleman GGD, Henk Postma Solaan,
Anouska van Gorkum GGZ-Indigo, Rachel Brouwer raadslid D'66, Martijn vd Aalst (notulist)
Wat vindt u van het plan:
Dhr Postma: eens met de visie, goed plan, maar het bevat wel een aantal tegenstrijdigheden.
Er zit spanning tussen preventie en kostenbesparing. Bestaande structuren, zoals het project
vroegsignalering worden geschrapt. Binnen zo’n project zijn vertrouwensrelaties zijn ontstaan, die
voorwaarde is voordat mensen hun signalen afgeven.
Bij het stoppen met Trabutin heeft de politiek uitgesproken dat bestaande structuren moeten worden
behouden om terugval te voorkomen. Er worden weer opnieuw zaken opgetuigd ten koste van
bestaande voorzieningen, die onvoldoende kans hebben gekregen. Het inrichten van een nieuwe
structuur brengt het risico mee dat mensen het overzicht kwijt zijn en afhaken.
Mevr Figaroa: goede voornemens. Zij is sceptisch over de praktische uitwerking.
Dhr van Bussel: tijdige inzet van hulpmiddelen kan erger voorkomen. Hij vraagt zich af of en hoe
gebruik wordt gemaakt van bestaande structuren.
Dhr Molleman: aangenaam verrast door de integrale visie. In de praktijk blijkt het leggen van
koppelingen lastig, zoals bijvoorbeeld tussen de gezondheidszorg en de eerste lijn.
Mevr van Gorkum: eens met de visie. Integraal werken vraagt wel wat anders als wat we gewend zijn
en het kost meer dan een paar jaar om daarin een goed resultaat te bereiken. Het plan is niet helder
over de financiën en zij vraagt zich dan ook af of er voldoende geld beschikbaar is
Mevr Croonen: goed plan, maar bestaande voorzieningen worden afgebroken. Haar hobbywerkplaats
verliest drie van de vier professionele krachten vanwege de afbouw van de gesubsidieerde arbeid.
Mevr Borsboom: complimenten voor de nota. Preventie is investeren, maar de investering komt vaak
uit een andere pot, als waar de besparing valt. Zij vindt het belangrijk dat de basisstructuur wordt
gehandhaafd. De rol van de instellingen wordt anders. In plaats van zelf het hulpaanbod te leveren,
moet men gaan begeleiden in het opstellen van een hulpplan. Zorgvragers praten liever met en
luisteren liever naar een professional, dan naar de buurvrouw. Hulpverleners praten makkelijker met
hulpverleners in plaats van met het netwerk van een klant.
Dhr Molleman vult aan dat moet worden gezocht naar een nieuwe balans. Andere rollen leiden tot
andere oplossingen. Er moet ruimte komen om beter aan te sluiten op de vraag in plaats van het
hulpaanbod: een brommer kan een betere oplossing zijn dan een scootmobiel.
Relatie met andere terreinen
Dhr Molleman: Plan gaat vooral over de raakvlakken tussen AWBZ en de Wmo, niet over de duurdere
zorg die door de verzekeraars wordt betaald. Hij mist de relatie met de verzekeraars.
Mevr van Gorkum vult aan dat alle betrokken partijen, waaronder gemeenten en verzekeraars een
terugtrekkende beweging maken.
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Mevr Borsboom: Het plan is sterk geschreven vanuit de welzijnshoek. Zij mist de verbindingen met
Werk&Inkomen, bijvoorbeeld schuldhulpverlening, met Onderwijs en met cultuur.
Mevr Croonen: omgekeerd is er bij de afbouw van de gesubsidieerde arbeid geen rekening gehouden
met de effecten op Wmo-voorzieningen.
Praktische uitvoering
Mevr Borsboom vraagt zich af hoe in de wijk de verbindingen worden gelegd tussen de sociale
wijkteams, de instellingen en de vrijwilligers in de wijken. Hoe bereik je dat de signalen worden
opgepakt, waar worden ze gemeld en wat gebeurt er mee? In het plan wordt geen aandacht besteed
aan deze scharnierpunten.
Dhr van Bussel vult aan dat het belangrijk is dat men er vanuit moeten kunnen gaan dat er op de
signalen wordt gereageerd, anders houdt men op men signaleren.
Dhr Postma vraagt zich af hoe we mensen zo kunnen informeren, dat ze weten aan wie ze welke
signalen af kunnen geven en of we een structuur kunnen opbouwen, waarbinnen deze signalen
worden opgepakt. In Dukenburg kunnen mensen met allerlei soorten vragen binnen lopen bij
Interlokaal, maar hoe vindt men de weg daar naar toe.
Mevr Croonen geeft aan dat bestaande organisaties belangrijk zijn in het ophalen van signalen. Als
iemand een of twee keer zonder bericht niet op de hobbywerkplaats is, gaat men kijken of er iets aan
de hand is. Dat is een variant op de buurvrouw, die in de gaten houdt of de gordijnen op tijd open zijn.
Mevr Figaroa pleit ervoor meer vrijwilligers te werven en het werk voor vrijwilligers aantrekkelijk te
maken.
Dhr Molleman wijst op de grote groep 65+ers, die er aan komt. Veel van hen willen vrijwilligerswerk
doen, maar moeten daarin wel worden gestuurd en ondersteund door professionals. Misschien kan de
gemeente mensen die 65 worden wel mailen.
Mevr Borsboom vult aan dat het belangrijk is om het werk voor vrijwilligers leuk te maken, door in het
verlengde daarvan zaken te organiseren, die voor de vrijwilligers zelf toegevoegde waarde hebben.
Verder stelt zij voor meer op zoek te gaan naar plaatsen waar mensen bij elkaar komen; het
schoolplein bijvoorbeeld, maar ook het winkelcentrum of de Aldi. Soms ontbreken bepaalde
ontmoetingsplaatsen; In Lent staan bijvoorbeeld geen bankjes.
Dhr Molleman vindt het belangrijk onderscheid te maken naar de wijken en je af te vragen wat voor
type hulpverleners je in welke wijk nodig hebt, om daar de contacten te leggen. Het is anders in
Nijmegen-Oost, in het Waterkwartier of weer in Lindenholt.
Goede voorbeelden
Mevr Figaroa: De huisartsen in Lent werken in de wijk en hebben relaties met allerlei instellingen. Hun
contacten kunnen nog beter worden benut. Een ander goed voorbeeld uit Lent is dat een groep
ouderen heeft besloten geen gebruik meer te maken van Tafeltje Dekje, maar zelf met een groep te
gaan koken.
Dhr Molleman vult aan dat het goed is dat huisartsen en wijkverpleegkundigen weer meer in de wijk
gaan werken en zichtbaar worden.
Mevr Borsboom wijst op gezamenlijke acties van instellingen gericht op bewoners in de wijken. Door
de samenwerking van Interlokaal en NIM en bijvoorbeeld groepsaanpak en individuele hulp slim te
combineren, zijn hun acties meer effectief en wordt voorkomen dat bewoners moe worden van de
activiteiten van de instellingen afzonderlijk.
Nog een voorbeeld van een slimme combinatie is het project de Doorbraak: bij een informatiepunt van
de GGZ kunnen medewerkers van andere instellingen, zoals de NIM terecht met vragen over hoe om
te gaan met depressieve klanten. Op die manier kan worden voorkomen dat mensen een beroep doen
op de tweedelijns hulp van de GGZ. Helaas stopt ook dit project, waardoor bij de GGZ de kosten
weer op kunnen lopen.
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Nog een goed voorbeeld is het inzetten van E-hulp. Op een site worden mensen al geïnformeerd over
hoe ze met een paar stappen hun schulden kunnen beheersen. Volgens dhr Molleman zijn meer
organisaties bezig met het ontwikkelen van E-hulp.
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Groep 5: De rol van bewoners
De vier thema’s hierboven vormen de uitgangspunten van het nieuwe Wmo-beleid van de gemeente
Nijmegen. Daarin is ook een belangrijke rol weggelegd voor (wijk)bewoners en bewonersorganisaties.
Hoe kunnen wijkbewoners meer een rol krijgen als coproducent? Wat kunnen wijkbewoners eraan
bijdragen dat ook kwetsbare mensen zo goed mogelijk zelf vorm kunnen geven aan hun leven? Hoe
bereiken we zoveel mogelijk bewoners en borgen we representativiteit? In hoeverre kunnen
bewonersorganisaties meer aangesproken worden op het eigen initiatief?
Aanwezig:
Theo Lucassen (BewonersOverlegBottendaal)
Stefan Stevens (BewonersOrganisatieBottendaal)
Ans Wibier- van Mechelen (KBO Rijk van Nijmegen)
Gwen Janssen (gemeente Nijmegen)
Riet Verreijdt- Gijsbers (Bewonersvereniging hoogbouw Weezenhof)
Jetty Bruis (Bewonersvereniging hoogbouw Weezenhof)
Elly Brugmans (St. Zwanenveld Oost)
Pascal van der Maas (Tandem)
Taner Demir (Het Inter-lokaal)
Illknur Aksakal (GroenLinks)
Gina Plaggenborg (Ieder1Gelijk)
Chérif Ait Abderrahman (gespreksleider)
Majda Azzougarh (notulist)
Opening
Gespreksleider Chérif heet iedereen welkom en stelt voor dat de aanwezigen kort aangeven wie ze
zijn, wat ze graag aan bod willen laten komen tijdens de deelsessie en wat zij uit de deelsessie willen
halen.
Voorstelronde en gesprekspunten
Theo Lucassen: Wat is de rol van bewonersorganisaties? De verwachtingen komen nog niet duidelijk
naar voren in het WMO- beleidsplan.
Stefan Stevens: Wat is de rol van bewoner in het geheel? Moeilijk te herleiden uit het beleidsplan. Het
mist herkenbaarheid doordat er geen bekende termen zijn gebruikt (bijv. schoon, heel en veilig).
Ans Wibier- van Mechelen: De ingeslagen weg is goed. De samenhang komt onvoldoende uit de verf.
Ook worden de (allochtone) ouderen te weinig genoemd.
Advies: voer de wijkpilots uit in wijken met ieder een ander wijkprofiel.
Gwen Janssen: Wat kan de bewoner zelf doen en hoe passen de woningcorporaties gemeente
(afdeling Wonen) daarin?
Riet Verreijdt- Gijsbers: Maatwerk is nodig maar we moeten er wel voor waken dat het niet doorslaat
in bureaucratie.
Jetty Bruis: Bij maatwerk uitgaan van de behoefte is een goed uitgangspunt. In hoeverre zijn sommige
kwetsbare mensen in staat zelf aan te geven wat ze nodig hebben?
Elly Brugmans: Wat zullen de effecten op bewoners met een 24 uurs indicatie met een
zorgzwaartepakket 1 of 2 zijn als gevolg van bezuinigingen op de AWBZ?
Pascal van der Maas: Wat houdt het begrip samenredzaamheid nu precies in, hoe haalbaar is dat?
Hoe kunnen bewoners hun regierol vormgeven?
Taner Demir: Een inclusieve samenleving maakt kracht vrij. Kracht is gebaseerd op kennis. Zolang
bewoners geen kennis hebben, hebben zij geen kracht en vinden zij geen aansluiting op het aanbod.
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Zorg ervoor dat de kennis vanuit en betrokkenheid met de wijk, gelegen bij vrijwilligers en betrokken
hoger opgeleiden in de wijk, wordt omgezet in kracht.
Advies: bied vrijwilligers en betrokken hoger opgeleiden wijkbewoners mogelijkheden om hun inzicht
om te zetten in kracht want dat biedt kansen.
Illknur Aksakal: Een sociaal vangnet voor de zwakkeren is noodzakelijk. Hoe mobiliseer je echter
vrijwilligers en overbelast je ze dan niet?
Gina Plaggenborg: Het leveren van maatwerk waar nodig kan zowel positief als negatief uitpakken.
Positief doordat het minder bureaucratie kan geven en het beter aansluit bij de behoefte. Een risico is
echter dat vrijwilligers de behoefte van de zwakkeren gaan bepalen in plaats van het te signaleren.
Hoofdthema’s uit de voorstelronde
Uit de voorstelronde worden de volgende themavragen herleid:
 Hoe bereik je maatwerk?
 Hoe voorkom je dat sleutelpersonen in de wijk (hoger opgeleiden, vrijwilligers) allesbepalend
worden?
De afgelopen jaren hebben mensen een vanzelfsprekend recht op voorzieningen gehad waar men
gewend aan is geraakt. Het WMO- beleidsplan gaat echter uit van maatwerk, waarbij men
ondersteuning krijgt waar dat nodig is en die aansluit op de behoefte. De aanwezigen geven aan dat
de lijn van denken in het WMO- beleidsplan een goede is maar vragen zich tegelijkertijd hoe dit zal
worden ontvangen en opgepakt door de bewoners. Elly vraagt zich af wie de behoefte bepaalt van de
mensen die dat zelf niet kunnen? En hoe voorkom je dat mensen denken dat de keuze om de een
wel en de ander niet een bepaalde voorziening te geven willekeurig wordt gemaakt? Riet zegt dat dit
kan worden voorkomen doordat de keuzes te rechtvaardigen zijn. Pascal is het hiermee eens en zegt
dat de behoefte niet alleen door de omgeving en vrijwilligers wordt bepaald maar ook door de
professionals in de wijkteams.
Advies: Een duidelijk communicatieplan zou eventuele weerstand bij mensen (bijv. over waarom de
een wel en de ander niet in aanmerking komt voor een voorziening) kunnen doen voorkomen.
Ans geeft aan dat de uitvoerbaarheid van het WMO- beleidsplan afhangt van de
veranderingsbereidheid van mensen. Ze vraagt zich af of de mentaliteitsverandering binnen drie jaar
bereikt kan worden.
Advies: Wat is je eigen plicht als bewoner? Benoem ze in het plan.
Jetty deelt de mening van Ans en geeft aan dat de omslag in denken een grote klus is.
De vanzelfsprekendheid moet er van af en mensen moeten worden aangesproken op de eigen
verantwoordelijkheid. De balans moet opnieuw worden gezocht.
Taner Demir zegt een grote behoefte aan zorg te signaleren. De manier waarop behoeftes worden
gesignaleerd zijn niet altijd effectief. Als de zorg laagdrempelig en dicht bij huis is, signaleer je
behoeftes eerder en kan erger worden voorkomen.
Advies: Zet in op preventie, ga er niet bij voorbaat vanuit dat mensen weten wat ze nodig hebben en
dat ze zelf de weg weten te vinden.
Gwen vraagt zich af of de wijze waarop hulpverleners anders moet om de behoefte te bepalen.
Gina antwoordt hierop dat wijkteams voldoende toegerust moeten zijn om de weten wat de
wijkbewoner nodig heeft.
Advies: Zet in op laagdrempeligheid en zorg voor goede communicatie.
Theo vraagt zich af of er nog wel voldoende tijd en middelen zijn om de wijkteams voldoende toe te
rusten. Een aantal aanwezigen benadrukt dat de wijkteams ook uit professionals bestaan.
Stefan zegt dat bewonersorganisaties als intermediairs ook een rol kunnen spelen in de wijkteams.
Advies: Maak de koppeling met de bewoners zo breed mogelijk. Zet de juiste mensen op de juiste
plek. Houdt korte lijnen met bewoners. Geef mensen het gevoel dat ze serieus genomen worden door
goed naar ze te luisteren. Zo voorkom je ontevreden burgers.
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De vraag hoe je voorkomt dat hoger opgeleiden het belang van zwakkeren gaan bepalen wordt
opnieuw gesteld, waarop Stefan antwoordt dat het niet te voorkomen is. We moeten van
belangeloosheid en het gemeenschapsgevoel uitgaan.
Door meerdere aanwezigen wordt gevreesd voor overbelasting van vrijwilligers.
Volgens Pascal is dit te voorkomen door niet uit dezelfde vijver te gaan vissen wat betreft vrijwilligers.
Zorg op maat zonder actieve burgers over te belasten kan worden bereikt door een goede match
tussen vraag en aanbod. We moeten uitgaan van de bereidwilligheid van 70% van de mensen en een
laagdrempelig te werk gaan met oog voor de menselijke maat. Wie gaat de match echter maken?
Ook Taner deelt de zorg dat vrijwilligers worden overbelast. Dit kan voorkomen door uit te gaan van
de talenten van mensen, niet de tekortkomingen.
Advies: Bundel de talenten in de wijk en verzamel ze.
Tot slot: onbesproken punten en adviezen
Chérif vraagt of de aanwezigen nog iets ter sprake willen brengen wat gedurende de deelsessie nog
niet aan de orde is gekomen en welk advies ze aan de gemeente willen meegeven wat betreft het
beleidsplan:
 Gina: Zet de ommezwaai rustig in en neem er de tijd voor. De inzet is positief.
 Taner: Bouw een overgangsperiode in. Wat betreft de pilots: neem ruimte om fouten te maken
en timmer het niet dicht.
 Pascal: Er zijn zorgen over de groeiende vraag naar zorg en overlast als gevolg van de
kanteling van de AWBZ.
 Elly: Zorg op maat is een goede insteek
 Jetty: De ingeslagen weg is goed
 Riet: Gaat weg met een positief gevoel. Aandachtspunten zijn communicatie en de
dienstverlening.
 Stefan: Zorg voor de menselijke maat. Wijkteams: luister naar de mensen en ga op zoek naar
de kracht. Weet ook de kracht te vinden die nu nog onbenut is.
 Theo: De ingeslagen weg is interessant en neemt de vraag wat de rol van de wijkorganisaties
is met zich mee.
 Ans: De bezuinigingen mogen de aanleiding van de gewijzigde denkwijze zijn maar het was
afgezien daarvan ook hard nodig.
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Groep 6: De rol van sociale netwerken
We gaan er vanuit dat een grotere rol voor het sociale netwerk zorgt voor een effectievere en
duurzamere oplossing van sociale problemen van mensen. Niemand kent de situatie zo goed als
mensen uit de eigen omgeving. Maar hoe stel je het eigen netwerk centraler, en levert dat inderdaad
betere of meer duurzame resultaten op?
Anke Chekroun (gemeente Nijmegen), Anco Hamming (gemeente Nijmegen), An Heyde-Bouwen
(Seniorenraad Nijmegen), Judith vd Horst (St. Intercity), Netty Kamerbeek (Platform Weezenhof), Ria
Menting (Inter-Lokaal), Wim Muilenburg (Driestroom), Rient Ploeger (Vrijwilligerscentrale Nijmegen),
Semra Sever (Thuiszorg Evital), Arie de Vries (NIM), Angela Adriaans (notulist
Anke heet iedereen welkom bij het themaoverleg ‘de rol van sociale netwerken’. Het doel van dit
overleg is zo veel mogelijk reacties te verzamelen op het Wmo beleidsplan. Indien gewenst, is het ook
nog mogelijk een schriftelijke bijdrage te leveren. Deze dient uiterlijk morgen te zijn aangeleverd.
Na de voorstelronde wordt gestart met de discussie.
Wim Muilenburg:
Wim is een voorstander om de professionele uitvoer te verminderen. Maar een sociaal netwerk is voor
sommige doelgroepen moeilijker te realiseren. Zijn cliënten wonen vaak in een buurt met een beperkte
sociale structuur (hoge doorstroom) en hebben een achtergrond (strafrechtelijk verleden, alcoholen/of drugsproblemen) waardoor het lastig is om hier vrijwilligers voor te vinden. De Driestroom heeft
al diverse experimenten uitgevoerd om een sociale structuur op te zetten, zowel in de buurt als elders.
Een enkele pilot is succesvol, maar in de meeste gevallen kost het veel tijd en energie en levert het
erg weinig op.
An Heyde-Bouwen:
Deelt de mening van Wim dat voor sommige doelgroepen het lastig is om een sociaal netwerk te
realiseren. Dit geldt zeker ook voor ouderen van hoge leeftijd, aangezien hun netwerk uitsterft.
Wim Muilenburg:
Denkt dat er kansen liggen door het huidige systeem om te draaien. Men gaat niet meer naar de
mensen thuis, maar de mensen komen naar een centraal middelpunt in de wijk waar je vrijwilligers
voor zoekt. Hier zijn op dit moment nog weinig voorbeelden van.
Ria Menting:
De professionals moeten het netwerk rondom een persoon als partner gaan zien en moeten hierin
geschoold worden. De professional moet op de achtergrond wel aanwezig blijven. Er moet dus meer
samenwerking komen tussen vrijwilligers/familieleden en professionals.
Judith vd Horst:
Wat doe je met mensen die geen sociaal netwerk hebben? Een instelling zoals Intercity (waar met
name vrijwilligers werkzaam zijn) is vaak onderdeel van iemands netwerk en heeft een
plaatsvervangende rol van een vertrouwenspersoon. Dit speelt vaak bij mensen die geen Nederlands
spreken (vluchtelingen, immigranten).
Arie de Vries:
Het sociale netwerk is een basishouding. Arie is voor het toepassen van de sociale netwerkstrategie
en professionals moeten hierin getraind worden. Hoe ga je om met vragen van cliënten. We moeten
medewerkers leren zeggen: “Ik doe dit voor jou en wat doe jij?”. De sociale netwerkstrategie is op
bijna alle doelgroepen toepasbaar. Bij de ene beter als bij de ander, maar er is altijd wel iets mogelijk.
Iedere cliënt kan wel iets zelf doen.
Ria Menting:
Steunt het beeld van Arie en denkt dat hier veel kansen liggen.
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Anco Hamming:
Vanuit de omgeving komen geregeld geluiden dat de samenleving is veranderd en dat mensen elkaar
niet meer willen helpen. Uit het onderzoek van Lilian blijkt dit niet het geval te zijn. Er is wel een
aanbod, maar de vraag wordt niet goed uitgezet waardoor de onderstroom niet loskomt.
Rient Ploeger:
In basis is de bereidheid aanwezig. Maar vrijwilligers moet je niet “bestellen”, maar uitnodigen. Ze
willen niet ingezet worden om gaten op te vangen als gevolg van de bezuinigingen. In het beleidsplan
moet het menselijk kapitaal benadrukt worden, de bezuinigingen moeten niet de reden zijn.
Wim Muilenburg:
Vraagt Anco of het onderzoek van Lilian ook is gedifferentieerd in doelgroepen, dit is bij Anco niet
bekend. Wim verwacht namelijk dat als het onderzoek bijv. bij de Driestroom of Evital wordt uitgevoerd
de uitkomsten anders zijn.
Netty Kamerbeek:
Vraagt zich af hoe het met de keuzevrijheid staat van de cliënt. Er moet namelijk wel een klik zijn
tussen de vrijwilliger en klant. Iedereen is het hier mee eens, de cliënt blijft te allen tijde de baas.
Ria Menting:
De druk bij vrijwilligersorganisaties wordt steeds hoger. Daarom is de samenwerking met
professionals erg belangrijk. Door een betere samenwerking en out of de box denken kan de hulp
verbeteren. Iedereen moet zijn rol nemen.
Samenvatting:
- Er is veel mogelijk om het sociale netwerk beter te benutten. Hier is ook veel draagvlak voor
bij de deelnemers.
- Er moet kritisch naar de verschillende doelgroepen worden gekeken, niet voor iedere
doelgroep werkt hetzelfde.
- Een wijkgerichte organisatie waar professionals en vrijwilligers worden ingezet en waar
mensen naar toe kunnen komen biedt kansen voor het realiseren van een netwerk.
- Door een betere samenwerking tussen professionals en vrijwilligers en het out of de box
denken kan hulp verbeteren.
- We moeten erkennen dat voor bepaalde doelgroepen en in bepaalde wijken een sociaal
netwerk creëren erg moeilijk blijft.
- De keuzevrijheid van de klanten moet blijven bestaan.
- De boodschap in het beleidsplan moet positiever. Nu spelen de bezuinigingen de boventoon.

27

Groep 7: De rol van de sociaal werker
Bij een integraal zorg- en welzijnsaanbod in de wijk horen ook breed inzetbare professionals,
generalisten. Sociaal werkers die de behoefte aan ondersteuning van een persoon of gezin in kaart
brengen, eigen kracht en de mogelijkheden van het sociaal netwerk mobiliseren, professionele
ondersteuning bieden en activiteiten organiseren. Wat is de rol van de sociaal werker van de toekomst
en wanneer blijven specialisten nodig?
Aanwezig
Rutger Colin Kips (JLD Nijmegen), Anja van Baardewijk (SWON het seniorennetwerk), Elsbeth
Kamphuis (MEE), Louis de Mast (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Sjon Oude Egberink
(Driestroom), Laurian Alferink (WIG, coach/ondersteuner Jan Boers), Jan Boers (Onderling Sterk
Nijmegen), Mia Orth (Stadspartij Nijmegen Nu), Igor van der Vlist (gemeente Nijmegen), Bas Vosbeek
(gemeente Nijmegen), Willem van Wamel (gemeente Nijmegen)

Ronde 1: Formuleer in éen woord (of kort) wat het Wmo-beleidsplan bij je oproept
Mia: Ingewikkeld
Jan: Moeilijke taal
Laurian: Zware rol voor sociaal werker
Sjon: Wijkzuster 2.0
Louis: Hervormingen
Elsbeth: Lef
Anja: Verbinding
Rutger: Pastoraal werk
Rutger (geeft toelichting op zijn opmerking pastoraal werk a.h.v. diaconaal werk voor daklozen door
Kerk In Actie)
ste
- Er is geen opvang meer van mensen met problemen door een vorm van de 1 lijn- GGZ.
- Het ontbreken van een sociaal netwerk is een gemis in de samenleving
- Voorkomen is beter dan genezen. Zodra mensen bij GGZ belanden zijn de problemen al te groot.
- Wijkteams moeten een plek vormen waar niet meteen van alles van de mensen wordt verwacht.
- Creëren van ontmoetingsmogelijkheden (sociaal werker in de rol van ‘barman’, toehoorder)
- In plaats van te bezuinigen op de zelforganisaties, zou dit juist meer georganiseerd moeten
worden. Sociaal werker vormt de brug tussen de vraag uit de maatschappij en de gemeente.
- Kernbegrippen zijn ontmoeting, zingeving en zelforganisatie
Anja
- In het Wmo-beleidsplan wordt de term zingeving te religieus geformuleerd.
- Zingeving ontstaat binnen de sociale netwerken, verbindingen, die mensen hebben.
- Geen uniforme wijkteams maar maatwerk op wijkwerk. Op basis van wijkprofielen kunnen de
juiste basisteams worden samengesteld die gericht zijn op de behoeften van de wijk.
Elsbeth
- Er moet meer aandacht zijn voor een goed gesprek, het luisterend oor.
- Momenteel is alles te strak georganiseerd binnen de bestaande maatschappelijke organisaties.
- Er is lef nodig om jezelf los te maken van je eigen organisatie en om te leren luisteren, er zijn voor
elkaar.
- Het maakt niet uit van welke organisatie je komt. Weten wat je specialismen zijn, voor de rest is
een goede kennis van sociale kaart noodzakelijk
Louis
- In het Wmo-beleidsplan wordt gesproken over de focus op kwetsbare groepen. Naast deze focus
zou ook de focus moeten liggen op krachtige mensen, kracht. Wat kunnen we voor elkaar
betekenen.
- (geeft toelichting a.h.v. presentatie van Bert Frings) In het voorbeeld wordt gesproken over
maatwerk voor meneer Jansen en mevrouw Jacobs. In dit voorbeeld zou centraal moeten staan
wat meneer en mevrouw voor elkaar zouden kunnen betekenen. De sociaal werker moet hierbij
een faciliterende rol krijgen
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Jan
(legt uit hoe hij via Mee bij Onderling Sterk Nijmegen is terecht gekomen).
- De ontmoeting met mensen is belangrijk
- Iemand die iets voor je kan betekenen, dingen kan regelen, is belangrijk
- Iemand die kennis heeft van de doelgroep
Laurian
- Wmo-beleidsplan zou veel eenvoudiger en begrijpelijker moeten worden geschreven voor de
burger.
Ronde 2: Formuleer een tip
Mia (geeft toelichting o.b.v. persoonlijke situatie)
- Er zijn mensen die nooit hulp zullen vragen bij mensen in de buurt. Maar eerder met rust willen
worden gelaten: ‘ik hoef geen hulp’
- Mensen moeten worden aangesproken op de sterke punten
- Vertrouwen dat andere persoon het goed kan
Jan
De zorg die nodig is, moet blijven
Laurian
Zorg moet zorg blijven. Laagdrempelig met behoud van kennis
Sjon
Vereenvoudiging van het Wmo-beleidsplan. Het beleidsstuk is te moeilijk. Als je iets schrijft voor de
burger, maakt het dan ook begrijpelijk voor de burger.
Louis
Blijf praten met de burger. Wat heb je nodig? Wat verwacht je van ons?
Elsbeth
Besteedt tijd aan bewustwording dat burgers met netwerken centraal komen te staan.
Anja
Besteedt niet alleen aandacht aan de rol van wijkverpleegkundige, sociaal werker. Maar ook aan de
rol van vrijwilligers en burgers die zich belangeloos inzetten voor hun omgeving.
Rutger (geeft toelichting o.b.v. persoonlijk voorbeeld)
De ‘spontane ontmoeting’ is belangrijk. Mensen staan meer voor elkaar klaar dan we geneigd zijn te
denken. Maar hiervoor is ‘ont-moeting’ is van belang
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Groep 8: Dichtbij als het kan, stedelijk of regionaal als het
nodig is
De uitgangspunten voor het nieuwe Wmo-beleid, genoemd bij thema 1 t/m 4 hierboven, gelden ook
voor de (dreigend) dak- en thuislozen. Daarnaast hanteren we het uitgangspunt dat we blijven werken
aan minder opvang en meer preventie. Door zorg en welzijn dichtbij de mensen te organiseren
proberen we op de eerste plaats te voorkomen dat mensen dak- en thuisloos worden. Maar ook op de
weg naar herstel willen we dat de lokale, wijkgerichte zorg een grotere rol gaat spelen. Zowel voor
Nijmegen als voor de regiogemeenten willen we in beeld brengen en in een visie vastleggen wat
hiervoor noodzakelijk is. Wat organiseren we bovenlokaal en wat kan lokaal georganiseerd worden?
Hoe moet het bovenwijks vangnet er uit zien en wat is er nodig in de samenwerking om dit vangnet
ook echt een tijdelijk vangnet te laten zijn?
Dhr.
Dhr.

Henk
Jona

Peereboom
Overmars

Gespreksleider
Notulist

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Dhr.
Mw.
Mw.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Piet
Geert
Jac
Remco
Annelies
Johan
Bert
Annemarie
Gretha
Han
Cheraar
Henk
Willem

Voskamp
Hendriks
Dongen
Zwartkruis
Brand-Boom
Reuser
Frings
Daal
Oosterveld
Janssen
Baars
Lucassen
Teering

Bureau Jeugdzorg Gelderland
Gemeente Beuningen
Gemeente Druten
Gemeente Druten
Gemeente Geldermalsen
Gemeente Maasdriel
Gemeente Nijmegen
GGD Regio Nijmegen
GGD Rivierenland
OGGz / MO Rivierenland
GGZ/Pro Persona
Gemeente Heumen
IrisZorg

van

van

Kernpunten
 Behoefte aan goede evaluatie van afgelopen 5 jaar
 Spookburgers en zorgmijders beter in beeld krijgen
 Verantwoordelijkheid geven aan wijk voor wijkbudget en samenwerking instellingen
 Transitie Jeugdzorg in regionaal perspectief
 Uitdaging: hoe kan de verbinding en opschaling van Veiligheidshuis, wijkteams, etc geregeld
worden?
 Inspelen op fysieke afstand, buren vs. sociaal netwerk (nav conclusies uit onderzoek Lilian
Linders)
 Wat wil je bereiken, wanneer is het beleid geslaagd  concreter en preciezer benoemen
 Rol woningcorporaties en afstemming met gemeentes, met name op gebied prestatievelden
7-8-9, samen met gemeente gesprek tussen woningcorporaties en instellingen voeren.
Cheraar Baars wil graag serieus kijken naar Housing First.
 Nazorg in de keten verbeteren, snelle terugplaatsing van mensen uit de MO naar gewone
huisvesting met begeleiding
Discussie
Henk Peereboom introduceert het thema van deze discussiesessie. Hij geeft aan dat de focus hierin
vooral ligt op het terrein van de maatschappelijke opvang, het vangnet voor (dreigend) dak- en
thuislozen, de OGGZ. Hierbij is Nijmegen centrumgemeente voor de regio Nijmegen en Rivierenland.
Vanwege dit regionale perspectief, is overleg en samenwerking met de gemeenten in de regio en
regionale instellingen belangrijk. Henk Peereboom vraagt vervolgens wie er een eerste reactie wil
geven op het Wmo-beleidsplan.
Cheraar Baars: ik ben het in grote lijn eens met het plan, het is ook wel een verhaal waar je eigenlijk
niet tegen kunt zijn, het klinkt logisch, er worden dingen in beschreven die je tegenwoordig overal ziet.
Waar ik voor wil pleiten, is dat we niet gaan doen alsof we ‘op nul beginnen’. Er is al heel veel gedaan,
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we moeten kijken wat we al bereikt hebben, maar ook wat we van de afgelopen periode kunnen leren,
en daar vanuit verder plannen maken. Vanuit de GGZ zie ik dat we tevreden kunnen zijn met de
samenwerking tussen instellingen en gemeenten.
 concreet: behoefte aan een gedegen evaluatie van het beleid op het gebied MO/OGGZ van de
afgelopen 5 jaar (wat hebben we gedaan, wat heeft het opgeleverd, wat kunnen we daaruit leren voor
de komende jaren)
Willem Teering sluit zich hierbij aan, er is inderdaad behoefte aan evaluatie van het beleid in de
afgelopen vijf jaar. Remco Zwartkruis geeft aan dat er al wel tijdens het werk wordt geëvalueerd en
bijgestuurd.
Cheraar Baars vraagt Bert Frings waar hij tevreden mee is, wat hij vindt dat op gebied van MO/OGGZ
is bereikt. Bert Frings geeft aan dat we de mensen ‘van de straat’ gehaald hebben, de keten is goed
georganiseerd.
Gretha Oosterveld vult aan dat de ketensamenwerking steeds in ontwikkeling is, en dat deze sterk is
verbeterd in de afgelopen periode.
Er wordt aan Bert Frings gevraagd wat voor lange termijn visie hij heeft op gebied van MO/OGGZ.
Bert Frings geeft aan dat die zeker heeft, dit ligt in het uitgangspunt dat we toe moeten naar mensen –
voor wie dat mogelijk is – uit de setting van opvanginstellingen laten stromen, naar meer zelfstandige
vormen van wonen ‘in de wijk’.
Annemarie van Daal geeft aan dat er expliciet gemaakt moet worden wat goed gaat, en wat blijft
doorlopen. Bert Frings geeft aan dat in het Wmo-beleidsplan voor 2012 een lijst met bezuinigingen is
opgenomen. Voor 2013 en verder moet de balans opnieuw opgemaakt worden.
Cheraar Baars vraagt of de ideeën in het Wmo-beleidsplan inhouden dat er in elke wijk een ‘miniMeldpunt’ komt. Bert Frings geeft aan dat specialistische kennis en zorg, zoals vaak voor mensen uit
de doelgroep van de MO/OGGZ nodig is, op regionaal niveau georganiseerd zal worden.
Annelies Brand-Boom: ik zie de belangrijkste uitdaging op dit gebied in de vraag hoe we eerder in de
keten ‘de winst’ gaan halen. Welke ideeën heeft men daar over?
Cheraar Baars: er komen steeds meer mogelijkheden om vroeg in te grijpen. Een voorbeeld is de
nieuwe wet voor de schuldhulpverlening, die de gemeente instrumenten in handen geeft om snel in te
grijpen en erger te voorkomen.
Annemarie van Daal geeft aan dat daarbij de samenwerking met woningcorporaties heel belangrijk is.
Dhr. Lucassen geeft aan dat in Heumen altijd na twee maanden huurachterstand actie wordt
ondernomen. Annemarie van Daal geeft aan dat dit snelle handelen bijvoorbeeld in de sociale
wijkteams georganiseerd zou kunnen worden.
Gretha Oosterveld vraagt of dit ook wel werkt in de regio, daar zijn immers geen sociale wijkteams.
Bert Frings geeft aan dat er regionaal vergelijkbare structuren zijn, in elke gemeente is wel een
zorgnetwerk dat deze rol kan spelen. Geert Hendriks geeft aan dat dit in Beuningen georganiseerd is
binnen de CJG-structuur, het kan dus ook in kleine gemeenten.
Willem Teering geeft aan dat er in de regiogemeenten meer gedaan kan worden, onder andere in
samenwerking met woningcorporaties. Het gaat dan om het snel signaleren en handelen, maar vooral
ook om het snel terugplaatsen van mensen naar een reguliere woning, met de ambulante begeleiding
die zij nodig hebben. Afstemming met woningcorporaties is dan heel belangrijk. Annemarie van Daal
vult aan dat de binding met de reguliere zorg heel belangrijk is, wat voor verantwoordelijkheid nemen
de regieteams, wanneer en hoe dragen ze over naar nazorg. Overdracht op de goede momenten is
cruciaal.
Han Janssen snijdt een nieuw onderwerp aan: spookburgers; mensen die niet ingeschreven staan op
de plek waar ze wonen, deze mensen komen in de marge. Landelijk zou het gaan om 400.000
mensen.
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Han Janssen: ik mis ook het concept van ‘de buurt bestuurt’, de buurt zeggenschap geven. Bert
Frings geeft aan dit wel in het plan zit, het idee om wijknetwerken te laten betalen hoe het zorgpakket
in een wijk eruit ziet. Han Janssen geeft aan dat dit nog duidelijker uitgelegd mag worden.
Piet Voskamp wijst op de uitspraken in het beleidsplan dat de zorg ‘zo licht mogelijk’ moet zijn en de
‘eigen kracht’ centraal moet staan. Hij waarschuwt dat zorg ook weer niet te laat moet worden ingezet,
en dat expertise juist snel moet worden ingebracht. Bert Frings geeft aan dat de bedoeling van die
opmerkingen in het plan juist is om in een vroeg stadium, als de problematiek van een jongere nog
niet zo ernstig is dat zware hulp nodig is, een lichtere vorm van hulp te bieden om erger te voorkomen.
Het gaat erom minder jongeren in complexe problemen, en daarmee in zware hulp of zorg, te laten
komen. Vanaf half november wordt dit verder uitgewerkt, in regionaal verband met vier deelnemende
wethouders, in het kader van het project Jeugdzorg Dichtbij. Bert Frings geeft aan op dit soort
onderwerpen nadrukkelijk de samenwerking met de regio te willen zoeken.
Annemarie van Daal vraagt hoe Bert Frings de samenhang tussen sociale wijkteams, regieteams en
het Veiligheidshuis ziet. Bert Frings geeft aan dat hij dit nog niet precies weet, hij wil gaan
experimenteren en gaandeweg kijken wat het beste werkt in de praktijk. Het vraagstuk vantevoren
helemaal willen doorpraten en afregelen levert ook geen sluitende antwoorden op, terwijl er dan wel
veel tijd verloren gaat. Annemarie van Daal geeft aan dit te begrijpen, maar benadrukt wel het belang
van enige sturing, om te voorkomen dat verschillende organisaties of initiatieven elkaar voor de
voeten gaan lopen.
Han Janssen geeft aan dat ‘minder regels’ nodig zijn, en dat dat ook stimulerend kan werken voor de
uitvoering van dit Wmo-beleidsplan. Bert Frings geeft aan het hiermee eens te zijn, hij wil toe naar een
meer kwalitatieve, minder op regels gebaseerde toetsing van kwaliteit en prestaties. Remco
Zwartkruis geeft aan dat vaak in de lokale politiek gevraagd wordt om verantwoording op basis van
aantallen, dat is erg belangrijk voor een gemeenteraad.
Annemarie van Daal geeft aan dat er daarom wel enig onderzoek nodig is: wat hebben we gedaan,
wat hebben we daarmee bereikt?
Bert Frings geeft nog aan dat verreweg de meeste interventies wordt uitgevoerd zoals afgesproken,
waarom zou je dan nog elke afzonderlijke interventie gaan controleren?
Gretha Oosterveld vraagt om verduidelijking bij de opmerkingen in het plan dat mensen elkaar wel
willen helpen, maar dat dit niet in de eerste plaats om hulp in een buurt of wijk gaat. Dit lijkt
tegenstrijdig, hoe zit dit? Bert Frings antwoordt dat we eerder vaak dachten dat informele hulp door
buren geleverd zou worden; uit onderzoek blijkt echter dat het anders werkt: mensen helpen elkaar
binnen hun sociale netwerk, maar dit kan een veel grotere geografische spreiding hebben dan ‘de
buurt’. Wat wel een interessant idee is, is om mensen die ondersteuning nodig hebben, te laten
verhuizen naar een woning die dichter bij de andere mensen in hun sociale netwerk is.
Annemarie van Daal vraagt wanneer het nieuwe Wmo-beleidsplan ‘geslaagd’ is, wat is het gewenste
eindresultaat? Bert Frings geeft aan dat het Wmo-beleid geslaagd is, als mensen zeggen ‘ik word
goed geholpen’. En dat kan ook, na jaren van inzet zeggen mensen in Hatert nu ‘ik wil hier blijven’. Als
we dat voor elkaar krijgen, ben ik tevreden.
Remco Zwartkruis geeft aan dat in het plan een nadrukkelijke rol voor de gemeente is beschreven.
Wanneer trekt de gemeente zich terug? Bert Frings geeft aan dat de gemeente in elk geval in de
pilotfase de regie heeft. Na de pilotfase bepalen we of we als gemeente dat moeten blijven doen, of
dat het beter door een ander gedaan kan gaan worden.
Annelies Brand-Boom vult aan dat het resultaat duurzaam moet zijn, dan is het geslaagd.
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WMO beleidsplan verduidelijkt om zorg weg te nemen
Het WMO beleidsplan is op een aantal punten duidelijker gemaakt met behulp van de
reacties op de drukbezochte inspraakavond op 21 september. Mensen die de
inspraakavond bezochten hadden hun zorg geuit over de inzet van familie en vrijwilligers
voor zorgtaken. Het plan is verduidelijkt zodat deze zorg is weggenomen.
Meest geuite zorgpunt was dat de professionele zorg in de toekomst plaats zou maken voor
familie en vrijwilligers en dat er pas een professional aan te pas komt als de vrijwilligers of
mantelzorgers het probleem niet meer aankunnen. Zo zouden kwetsbare mensen die niet kunnen
terugvallen op een eigen netwerk in de problemen kunnen komen vóór ze geholpen worden. Of
wellicht niet de deskundige ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Het plan is nu op punten aangescherpt gemaakt zodat beter duidelijk wordt dat er altijd een
professional aan te pas komt die de regie heeft. Die beoordeelt dan - afhankelijk van de situatie of het probleem met familie, vrijwilligers of professionals moet worden opgelost. Meestal komt er
een slimme mix uit. Het probleem moet in ieder geval worden opgelost.
Het college stuurt het aangepaste plan vandaag naar de gemeenteraad. Die zal nu over het plan
met het college van gedachten gaan wisselen. Wanneer alles naar wens verloopt start op
1 januari al de nieuwe werkwijze van de WMO in een drietal pilotprojecten.
Volgens wethouder Frings is de verduidelijking van het plan een winstpunt van de avond. Hij vindt
het belangrijk dat mensen weten waar ze aan toe zijn en dat er naar hen wordt geluisterd. Frings
opende deze week een spreekuur om aanspreekbaar te zijn voor burgers over dingen die anders
of beter kunnen in zijn beleidsportefeuilles Welzijn en Sport.

\\karelstad\data\groepsdata\b\bs46\publiceren\_bis_werk_2011\b&w voorstellen o\c20111003\c20111003 3.01rvs l110 wet maatsch ondersteuning wmo
beleidsplan 2012-2015\1110082r_wmo-beleidsplan-verduidelijkt.doc
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Inspraakreactie op
‘Solidair, samen en solide’
(WMO-beleidsplan 2011)

Onafhankelijke
Nijmeegse Partij
September 2011

Inleiding
Wethouder Bert Frings heeft een van zijn hoofdpijndossiers voor reactie en inspraak
voorgelegd aan de stad. Voor wij inhoudelijk ingaan op het dossier en de nota willen
wij onze waardering voor deze nieuwe moedige wethouder uitspreken. Hij heeft een
politiek gevoelige portefeuille overgenomen van Floris Tas. Wij hebben onze
verbazing over de val van Tas al geuit, maar we memoreren het hier nogmaals.

RE: Startnotitie WMO (en andere notities)
In de burgerronde van 16 maart jl. hebben wij een reactie gegeven op de
Startnotitie WMO. Wij voegen deze hier toe, omdat in deze reactie al diverse
piketpaaltjes zijn geslagen. We willen hier als positief benoemen dat het College
onze suggestie om alsnog een korte inspraakronde te doen overgenomen heeft,
waarvoor dank!
In de burgerronde van 30 september 2009 heeft Sent G. Wierda namens onze lijst
een reactie gegeven op de startnotities Marokkanen aan zet en Jeugdbeleid. Van
Igor van der Vlist begrepen wij dat er geen aparte nota’s komen voor deze twee
thema’s, maar dat deze hier in meegenomen worden. Daarom voegen wij de
inspraakteksten van die burgerronde ook toe.
De ONP kijkt over de gemeentegrenzen om zich te verrijken met kennis en
ervaringen. Zo hebben wij eerder inspraakreacties geschreven over de WMO-nota,
de jeugdnota en de jeugdparticipatienota van Arnhem. Ook hebben wij een
reactie gegeven bij de Jeugdnota van de provincie Gelderland. Wij voegen ook die
inspraakreacties toe aan deze reactie.
Tenslotte voegen wij onze inbreng toe die wij hebben ingebracht bij de WMO-nota
2006 en de WMO-nota 2008. Deze is nimmer beantwoord en daarom brengen wij
deze nu opnieuw in.

De visie van de Onafhankelijke Nijmeegse Partij
De ONP is een sociale en groene partij waar ruimte voor iedere opvatting is. Dit
uitgangspunt zien wij ook bij dit College. Bij de Perspectiefnota 2012 heb ik wel onze
zorgen geuit over het sociale luik. Het kabinet-Rutte/Verhagen gedraagt zich niet als
schild voor de zwakken, maar als een bot mes.
Eerder hebben wij bij het Coalitieakkoord in onze reactienotitie van 28 april 2010 het
volgende geschreven:
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning kent haar eigen systematiek qua
financiering. Belangrijk om goed met de zorg om te gaan. Er wordt nu gesteld
dat er tot aan een bepaald plafond wordt gespaard en al het overige naar
de Algemene Reserves gaat. WMO-geld moet ingezet worden voor zorg en
WMO. Wij vinden dit een principieel foute keuze. Er moet niet zuiniger worden
gedaan in de zorg, omdat er huizen gebouwd moeten worden in
Brakkenstein.
Jeugdbeleid wordt ondergebracht bij zorg en welzijn. De intentie is goed,
maar het resultaat zal minder goed uitvallen dan gedacht. Juist door
jeugdbeleid niet alleen op het gebied van zorg en welzijn te beschouwen,
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maar op gebieden als cultuur, sport en onderwijs was er de kans om integraal
jeugdbeleid te hebben. Hier moet nu voor gewaakt worden. Er moet snel een
nieuw kader Jeugdbeleid komen.
Maatschappelijke opvang is de basale voorziening voor daklozen. De kwaliteit
van de samenleving is af te meten aan hoe wij omgaan met deze doelgroep.
Dit voorzieningenniveau dient op hetzelfde peil te blijven of zelfs te
verbeteren.
Integratie en emancipatiebeleid is vanzelfsprekend goed om niet meer apart
te benoemen als programma. Specifiek beleid kan eenvoudigweg onder dit
programma en onder Veiligheid vallen.
Het samenvoegen van alle Adviescommissies tot één WMO-raad klinkt
sympathiek, maar we willen wel voor subgroepen (adviescommissies-light)
pleiten, zodat de oude doelgroepen ook in eigen kring kunnen overleggen en
adviezen kunnen voorbereiden.
De invoering van een Jongerenraad zoals oud-raadslid Marianne van der
Sloot eerder bepleite kan bij de ontwikkeling van dit programma ook
herbekeken worden.
Het diversiteitsbeleid in Nijmegen is goed op poten gezet door wethouder
Scholten. Wij gaan mee in de denkwijze zoals in het Coalitieakkoord is
verwoord. Wij zien beleid gericht op doelgroepen en dat is juist niet goed voor
die groepen, want dat wordt als stigmatiserend ervaren. Help mensen omdat
zij hulp nodig hebben, niet omdat ze wit, zwart of roze zijn.
Wij konden het coalitieakkoord van Van der Meer, Jetten en Kunst omarmen, omdat
we er veel van ons eigen verkiezingsprogramma, speerpunten en visie van
herkenden. In het verkiezingsprogramma stond onder meer:
De Lijst Ramon Barends vindt een prioriteit in het oplossen van wachtlijsten van
daklozenopvang. Iedereen kan dakloos worden door conflicten in het gezin
of door financiële problemen. Het hebben van een dak boven het hoofd is
een elementaire basisvoorziening. Door de woningnood is het moeilijk om snel
aan huisvesting te komen. Maatschappelijke Opvang is dus hard nodig in
onze stad.
Open Wijkscholen geven welzijns- en zorginstellingen een plek in de wijk. Wij
steunen derhalve vestiging van open wijkscholen in de wijken, omdat dit
onderwijs en welzijn aan elkaar verbindt.
De Lijst Ramon Barends wil focussen op jeugdvoorzieningen. Deze zijn er nu
niet voldoende. Wij willen dat jongeren gehoord worden over hun wensen. Er
moeten in de wijken jongerenontmoetingsplaatsen zijn en jeugdcentra waar
jongeren vrij in kunnen. Wij denken dat wanneer deze voorzieningen er
voldoende zijn er minder inzet hoeft te zijn op jeugdcriminaliteit. Preventief
werken zorgt dat er niet curatief gehandhaafd hoeft te worden. Specifieke
aandacht willen wij vragen voor de jongeren in de leeftijd tussen 18 en 23
jaar. Zij vallen vaak tussen wal en schip.
De Lijst Ramon Barends vindt dat wijkbewoners samen met de gemeente, de
politie en de welzijnsorganisaties over hun eigen leefomgeving moeten
praten. Zo komen burgers en instanties samen tot het beleid voor hun eigen
wijk. Vanzelfsprekend heeft de overheid het laatste woord, maar door samen
over de leefomgeving te spreken ontwikkel je een sterkere betrokkenheid van
wijkbewoners met hun wijk. In de wijken zijn actieve wijkplatforms te vinden.
Deze organisaties moeten open en transparant te werk gaan en in het
openbaar vergaderen.

…dan het vermakelijke!
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In het Visiedocument staat onder de noemer ‘De sociale stad’ o.a. het volgende:
Maak werk van zorg
De gemeentelijke overheid komt opnieuw in beeld als iemand dakloos wordt.
Ook dan moet gewerkt worden met de inwoner aan het zoeken van nieuwe
huisvesting, het saneren van schulden en het werken aan andere problemen.
Hiervoor is goede en voldoende crisisopvang een must. Extra zorg moet
besteed worden aan zwerfjongeren. Door huisvesting, scholing/werk, structuur
en zorg aan te bieden op één locatie kan er aan hun problematiek worden
gewerkt, zodat zij uiteindelijk zelfstandig of met geringe begeleiding kunnen
wonen. De volksgezondheid maakt vooruitgang, maar is en blijft zorgelijk. De
gemeente dient flankerend beleid op te stellen om overgewicht en gebrek
aan bewegingsmogelijkheden te bestrijden. Hetzelfde geldt voor alcohol- en
drugsgebruik bij jongeren. Met name de jongeren moeten gestructureerd
worden bij hun voedings- en drinkpatroon. Het is schrikbarend als
geconstateerd moet worden dat er te grote verschillen in gezondheid zijn
tussen de bewoners van verschillende wijken. Meer inzet op zorg is nodig
omwille van de vergrijzing.
Verzilver vergrijzing
Ouderen verdienen aandacht. De vereenzaming van senioren is een groot
probleem. Ook de grote stijging van senioren kan problematisch worden voor
Nijmegen. Ingestoken dient te worden activering van de jongere senioren. Dit
kan door gratis openbaar vervoer te verstrekken en door seniorenactiviteiten
te stimuleren.
Hand-in-hand door tolerant Nederland
Nijmegen is een tolerante roze stad. Er is al lange tijd aandacht voor
homoseksuelen en lesbiennes. De houding van dé Nijmegenaar verhardt op
dit moment wel tegen deze groepen. De multiculturele samenleving die
Nederland nu is, betekent dat het acceptatieproces nog niet is afgerond.
Zolang ‘homo’ een scheldwoord blijft is dit proces niet afgerond. Integratie in
het algemeen dient van beide kanten te komen.

De visie van Frings
Vanuit onze sociale en groene visie hebben wij de collegenota “Solidair, samen en
solide; WMO-beleidsplan 2012-2015” bekeken. De 6 pijlers die in het begeleidende
collegevoorstel op vervolgvel 1-2 staan steunen we, maar we willen een kritische
kanttekening maken bij pijler 3. Mensen mogen niet volledig afhankelijk worden van
de ‘goedheid’ van derden, niet-zijnde de overheid.
Ten aanzien van de gesubsidieerde arbeid en de Van der Meer-banen merk ik op te
willen volstaan met te verwijzen naar onze instemming die wij op 3 november 2010
hebben uitgesproken. Nadere concretisering zal nog volgen en dan maken wij een
nieuwe afweging.
Ten aanzien van de communicatie willen wij benoemen dat de werkconferenties
een besloten gremium zijn en lijken te blijven. De inspraakbijeenkomst van 20
september was niet voor iedereen te bezoeken en was zelfs besloten, tot Rob
Jaspers zich hier tegen aan begon te bemoeien. Jaspers ervoer nu zelf eens hoe het
is om ergens niet bij te mogen zijn. Op twitter verschenen verongelijkte berichtjes van
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de journalist en in de middag van 20 september meldde Jaspers dat Frings de
bijeenkomst toch openbaar maakte. Wij wisten dat niet.
Bruto Nationale Naastenliefde. Een mooi begrip voor wat in de Achterhoek en
Twente ‘noaberschap’ heet. In de dorpen zie je nog ‘zorg voor elkaar’, het
nabuursschap. Het zal daar niet snel voorkomen dat iemand maanden dood in huis
ligt. Toch kan deze nabuursschap ook beklemmend werken: je wordt immers in de
gaten gehouden. Toch is meer aandacht voor elkaar een belangrijke doelstelling.
De bureaucratie staat soms passende zorg in de weg. In een vandaag verschenen
persbericht (bijgevoegd) van het Henry George & Edward Bellamy Institute staan
hier passende noties over, maar dan in de context van arbeid en belastingen.
‘Het zoeken naar de lont die aangestoken moet worden’, zo valt het werk van
hulpverlening vaak te omschrijven. Het ‘er voor zorgen dat iemand functioneert’ of
plastisch gezegd ‘de aan-knop omzetten’. Het gaat soms om de sociale activering.
Er zijn mensen die geen of een verstoord sociaal netwerk hebben. Zeker in de
familiaire/relationele sfeer kan hier een gapend gat ontstaan door de
terugtrekkende beweging. Soms wordt die beweging bewust gemaakt, omdat dan
pas de overheid wat doet. Je eigen urgentie creëren als het ware.
We nemen graag kennis van het onderzoek-Linders, omdat wij hier onze twijfel bij
hebben. in onze fractie leven rondom het thema ‘sociaal netwerk’ zorgen, omdat
wij niet willen dat mensen buiten de boot vallen. We weten dat er vele netwerken
zijn, zoals de buurt, de kerk (denk aan de diaconie en pastoraal werk), de
verenigingen (denk aan sportclubs), het onderwijs en het (vrijwilligers)werk, maar
toch hebben wij dit zorgpunt.

Het eerste van v.v. Ravenstein

bron: www.vvravenstein.nl

…dan het vermakelijke!
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Als praktijkvoorbeeld benoemen wij een voetbalvereniging, waar jongeren elkaar
van jongs af aan zien na schooltijd en met elkaar op een sportieve manier een vrije
tijdsbesteding hebben. Ouders zien elkaar op zondag tijdens en na de wedstrijd en
de gemeenschap bespreekt het reilen en zeilen van elkaar. In Ravenstein
functioneert dit zo prima. We zouden graag meer van dergelijke netwerken in
Nijmegen, in de wijken, zien.
We benoemen opnieuw ons voorstel om een sociale kaart op te stellen per wijk en
per stadsdeel. Er is meer in de omgeving voor handen dan mensen weten.
In het kader van Marokkanen Aan Zet hebben we al uitgebreid een reactie
gegeven. We vinden het enerzijds goed dat er geen doelgroepenbeleid is, maar
anderzijds moeten de problemen en kansen niet uit het oog verloren worden.
Het integraal werken zoals in 3.4.1 wordt benoemd is zeer positief. Tijdens een
recente bijeenkomst van Nicis Institute over Kennisfundament Risicojongeren werd
verteld dat er gezinnen zijn waar 20 instanties over de vloer kwamen die dat niet van
elkaar wisten. Toen het mis ging en de politie in het spel kwam gaven alle instanties
geen gehoor en vernamen ze toen pas dat er meer instanties in het spel waren. Dit
moet voorkomen worden!
We zijn voorstander van Wijkprogramma’s Sociaal. Wel bepleiten we integraliteit met
Wijkaanpakplannen, Wijkveiligheidsplannen en Wijkbeheerplannen. Ook moeten al
deze documenten overzichtelijk op een webpagina aangeboden worden.
Ten aanzien van de Instellingen, als Tandem, IrisZorg, Interlokaal, Swon en NIM, willen
we graag meer inzicht in wat ze nu als outcome presteren en de vraag beantwoord
zien of zij alle huidige activiteiten c.q. producten/outcome kunnen leveren/behalen.
Deze vraag is voor ons, maar ook voor Nijmegen in volle breedte, van belang.
We zijn tegen het stopzetten van de subsidie rond participatie van jongeren op
gemeentelijk beleid. Wij blijven voorstander van een jongerenraad en verwijzen
verder naar de notitie over jeugdparticipatie in Arnhem. Deze is hier onverkort van
toepassing.
Ten aanzien van GSO hopen wij dat het College de Raad en de burgers mee wil
nemen in het proces. In het vorige traject is dat onvoldoende gebeurd.
Ten aanzien van de GSB-methodiek verwijzen wij naar het onderzoek ‘Nijmegen,
pracht van een stad’, zoals op 6 juli aan de Nijmeegse gemeenteraad en aan
wethouder Turgay Tankir is aangeboden. Wij verzoeken u om op dit rapport te
reageren in dit kader. Minimaal wenselijk op dit moment is een reactie op conclusie
en aanbevelingen. Een gesprek over ons rapport zouden wij waarderen.
Ramon Barends
Onafhankelijke Nijmeegse Partij
21 september 2011
Totaal: 10 bijlagen, waarvan 1 losse bijlage: Effectieve aanpak van risicojongeren, Nicis
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Beter welzijn
geeft minder zorg
Inspraakreactie bij Startnotitie ‘Naar één WMO-beleidsplan’ (28/2011)
Burgerronde Gemeenteraad Nijmegen 16 maart 2011, 17.30 uur
In deze nieuwe allesomvattende nota worden drie tot vier oude nota’s samengevoegd. Dat
de 9 prestatievelden samengaan is logisch, want dit werkt efficiënt. Prestatievelden 1 tot 6
moeten voorkomen dat de velden 7 tot 9 nodig worden. Inzet op preventie is dan ook van
belang.
Dat maakt dan ook de WMO een breed onderwerp, dat vanuit stedelijke samenleving, maar
ook vanuit stedelijk bestuur bekeken moet worden. Ook is er een provinciaal deel, want het
kan zijn dat de provincie stopt met het GSO wat wij erg jammer zouden vinden. We roepen u
– organisaties en raadsleden – op om richting de Provincie nu een brief te schrijven over het
behoud van het GSO en andere provinciale zaken die u van belang vindt.
Stedelijke samenleving
Zorg en welzijn is een belangrijk onderwerp, omdat je er niet voor kiest om gebruik te moeten
maken van zorg en welzijnsvoorzieningen. Het is noodzakelijk om er gebruik van te maken.
Iedereen heeft wel ervaring of weet van hoe dat is. Welzijn Nieuwe Stijl is een kreet die we
vaker horen. In de vorige periode ging het om outreachend werken. Het gaat er volgens ons
om dat welzijn en zorg makkelijk, snel en goed te bereiken is. De wijk lijkt het goede niveau te
zijn om te werken. In ons rapport over Grotestedenbeleid komt dat ook terug. Overlap van
voorzieningen is niet erg, als er maar samengewerkt wordt met elkaar. Keuzevrijheid is welke
organisatie je wil inzetten; dat is belangrijk. Dat past ook bij het streven naar een zelfredzame
burger. Het verhaal over de Kanteling klinkt interessant, maar we willen daar graag meer
over weten. Want, de omgeving van een hulpvrager is geen hulpverlening, maar de
omgeving van iemand en dus niet berekend op hulpverlenen. We noemen wel de Eigen
Kracht Conferentie als goede werkmethode. Van belang is het om nog aan te stippen dat
het jeugdbeleid nu in zijn geheel in de WMO lijkt te komen. We willen opmerken dat er in 2001
een nota integraal jeugdbeleid is vastgesteld door de gemeenteraad en dat wethouder
Scholten hier een nieuwe startnotitie voor heeft gemaakt. Het is goed dat jeugdzorg hier in
de WMO zit, maar hier behandel je slechts 15% van de jongeren mee. De 85% die het goed
doen en geen zorg nodig hebben verdienen ook aandacht van de gemeenteraad. Er
gebeurt veel op dat vlak – bijv. jongerencentra en sport/cultuur-faciliteiten.
Stedelijk bestuur
Er worden werkconferenties gehouden en veel organisaties spreken vandaag al in en daar
zijn wij blij mee, maar we willen als het College klaar is met het schrijven van het definitieve
plan wel een formele inspraakronde van 4 of 6 weken bepleiten. Die ronde zit er nu niet in.
Een ander element is nog de participatie van mensen. Die is over het algemeen goed
geregeld maar een jongerenraad ontbreekt nog. Er was er een die heel informeel werkte (in
2001 rond de jeugdnota) maar er is nooit een volwaardige adviesclub opgezet. CDA, GL en
D66 hebben het allemaal geprobeerd, maar een voorstel heeft de Raad niet gehaald. Wij
roepen u nogmaals op om tot een jongerenraad te komen, anders dienen wij een initiatief in.
Afrondend
Een compliment willen wij graag maken richting wethouder Floris Tas. Hij is er nu een jaar, en
wij zien hem vaak in de stad bij evenementen die met jeugd, sport en welzijn te maken
hebben. Wethouder Tas is open en betrokken bij zijn portefeuilles en wij waarderen zijn inzet.
Tenslotte willen wij aangeven dat het bij deze materie ook echt is zoals het politieke gezegde
stelt: ‘Eerst het noodzakelijke, dan…’

…dan het vermakelijke!
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Inspraak burgerronde

Nijmegen, 30 september 2009

Marokkanenbeleid en jeugdoverlast

De Lijst Ramon Barends staat positief-kritisch ten opzichte van de Startnotitie Marokkanen
Aan Zet. Wij zien als probleem de grote verschillen tussen thuis, op school en op straat.
Marokkaanse jongens worden thuis strak gehouden, maar op school en op straat kunnen ze
veel meer maken. Ook de taalbarrière is een probleem. Ouders kunnen door de kinderen
dom gehouden worden. Gelukkig wordt de tweede generatie steeds groter en ebben deze
problemen weg. Wij zien als probleem het niet hebben van een startkwalificatie door
leerplichtontduiking. Dan heb je geen afdoende (hoog) opleidingsniveau en heb je een
probleem: Dan komt de Wet WIJ in beeld.
Marokkanen worden achtervolgd door de beeldvorming die negatief is. De Nijmeegse
Marokkanen die het goed doen, zoals Faysal Zouay van Tadamon of Saïd Achouitar van
Futsal Chabbab, verdienen een stevige ondersteuning van de gemeente Nijmegen. Geef
aandacht aan de jongeren omdat ze jong zijn en een probleem hebben, en niet omdat ze
Marokkaans zijn én dus een probleem kunnen zijn. Dat is slecht. We missen dit onderwerp
overigens in de Jeugdnota.
De Lijst Ramon Barends betreurt het dat er nu in Neerbosch Oost jongerenoverlast is, nadat
eerst in Meijhorst jongerenoverlast is bestreden, zoals ook is omschreven in brief D-4. Wij
vermoeden dat de jongeren die eerst in Meijhorst waren nu aan het reizen gaan geslagen en
in Neerbosch Oost bezig zijn met overlast geven.
In onze contacten horen we daar soms instemming over en soms ook niet. We willen dit
graag uitgezocht zien. In de brief van De Graaf wordt het nu wel bevestigd.
Wel begrijpen wij dat het oudere jongeren betreft. Deze jongeren zijn rolmodellen. De
jongere jongeren moeten zelf inzien en ervaren wat hun rol in de samenleving is en wanneer
zij voor het slechte pad kiezen, dat ze dan ook doorhebben dat ze ook de verkeerde kant op
gaan. Opnieuw benoemen wij de positieve werking van het jongerenwerk van Tandem en
Futsal Chabbab.
De harde aanpak bij alle probleemjongeren onderschrijven wij van harte. Dat geldt dan voor
iedereen.
Onafhankelijke Nijmeegse Partij/Lijst Ramon Barends,
Sent G. Wierda
MEER WETEN? SPREEK ONS AAN OF BEKIJK ONZE SITE: WWW.LIJST.RAMONBARENDS.NL
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Ondersteun de
maatschappelijke steun
Reactie op het Arnhemse WMO-beleidsplan voor 2008-2011
De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft een forse impact op de sociale
welzijnsstructuur van de gemeenten. De negen Wmo-domeinen moeten allen
adequaat ingevuld worden. In deze notitie reflecteren wij op de Arnhemse Wmoplannen om zo ook in Nijmegen gevoed te zijn met alternatieven. Onze reflectie
geven wij hier graag prijs.
Allemaal tellen we mee. De titel van de laatste Nijmeegse jeugdnota, maar het had
ook de titel van het Arnhemse Wmo-beleidsplan kunnen zijn. Bevordering en
stimulering van participatie in en aan de samenleving is het doel van sociaal beleid.
Er is een duidelijke koppeling tussen Wmo enerzijds en GSB/GSO en
Krachtwijkenbeleid anderzijds. Wij zien deze link in het werk in de wijk en bij het
onderdeel ‘ontmoeting’. In de notitie over grotestedenbeleid gaan we daar op in.
Het meedoen komt tot uiting in de doelstelling dat
iedereen er mag zijn en zich geaccepteerd moet voelen.
De existenzfrage moet bij iedereen positief beantwoord
worden. Het gevoel van meedoen in de samenleving, van
er bij horen, van een nuttige bijdrage leveren aan de
maatschappij: daar draait het om!
Meedoen is ook cliëntenparticipatie en burgerparticipatie implementeren in zowel
zorg en welzijnsland, maar eigenlijk in alle organisaties. Activering en ondersteuning
vanuit de gemeente en welzijnsorganisaties helpt hier ook bij.
Door het bevorderen van multifunctionele centra (wij noemen
voorzieningenharten) komen mensen automatischer met elkaar in contact.

deze

De multiculturaliteit van de zorg is een ontwikkeling die gaande is en die meer
aandacht moet krijgen.
Wonen, werken, welzijn en zorgen zijn 4 begrippen die wij in samenhang willen zien.
Ook inkomensondersteuning moet hier een plek bij krijgen, maar met nadruk los van
deze eerste vier punten.
Er zijn veel zorg- en welzijnsorganisaties in Arnhem. Cliënten moeten niet door heel
veel behandelaars behandeld worden. Simpele en korte behandellijnen zijn nodig
om efficiënt te werken. Ook is een warme overdracht van groot belang.
Van belang is het om de vraag naar zorg te peilen en op te halen bij de mensen.
Ook is een sociale kaart op wijkniveau van belang zodat vragen eenvoudig
doorverwezen kunnen worden.
Tenslotte moet jeugdzorg (BJz/CJG) in de Wmo én in het jeugdbeleid terugkomen.

…dan het vermakelijke!
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Wie de jeugd
heeft de toekomst
Reactie op NOTA OPGROEIEN IN ARNHEM met kansen, grenzen en steun
Jeugdbeleid is beleid op vele fronten. Bijvoorbeeld: de jeugd sport, dus is er
jeugdbeleid dat te maken heeft met sport. Nog een voorbeeld: de jeugd gebruikt de
openbare ruimte, dus is er ruimtelijk beleid dat met jeugd te maken heeft. En kan ik
lang doorgaan. Jeugdbeleid is dus per definitie iets wat integraal is en eigenlijk in
elke beleidsnota terug zou moeten komen.
Er zijn vele ontwikkelingen op het jeugdbeleid. De jeugdzorg die van de provincie
naar de gemeente gaat. De vorming van de Centra voor Jeugd en Gezin in de
gemeenten. Het Elektronisch Kind Dossier. De brede schoolontwikkeling. De
aandacht voor gedrag van jongeren in de wijk. De aansluiting van opleidingen op
de arbeidsmarkt. De aanval op de uitval. De ZorgAdviesTeams. En allemaal met
eigen beleid en uitvoeringsprogramma’s. Een clustering is lastig en is veelomvattend,
maar wel van belang. Duidelijk is dat niet de gemeente alleen over het jeugdbeleid
gaat. Samenwerken is dus het credo.
Kansen bieden is ook grenzen stellen aan jongeren. Grenzen stellen is ook kansen
bieden. Dit werkt inderdaad van twee kanten. De vraag is alleen welke grenzen je
wil stellen aan jongeren en wat je als gemeentelijke overheid bij kunt doen. Welk
normenkader gebruik je en op welke waarden is dat normenkader gebaseerd… dat
is een vraagstuk waar ‘de samenleving’ over in gesprek moet gaan en blijven.
Ruimte geven aan jongeren is belangrijk. Een eigen plek om je eigen ding te kunnen
doen. Hierbij denken wij aan jongerencentra en aan plekken in de open lucht.
Overlast moet hierbij voorkomen worden, maar je moet je als samenleving wel
kritisch de vraag stellen wat overlast nu eigenlijk is. Als er gewoon een groep
jongeren ergens staat geven zij niet automatisch overlast.
Preventie heeft de voorkeur boven repressieve en curatieve handelingen. Preventie
is alleen moeilijk meetbaar en zal daarom bij bezuinigingen sneller in het oog
springen dan de curatieve en repressieve tak van beleid. Investeer in jongeren en
het betaalt zich later uit!
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt bij jeugdbeleid ook om de
hoek kijken. Dit feit maakt meteen duidelijk hoe complex jeugdbeleid is.
Belangrijke thema’s voor jongeren zijn ook huisvesting (starterswoningen),
maatschappelijke opvang (die bij voorkeur overbodig moet zijn) en het
jongerenloket waar het gaat om arbeid en inkomen. Deze thema’s verdienen een
concretere uitwerking van de gemeente Arnhem.
Het ontschotten van jeugdzorg en zorg voor de (risico)jeugd is een belangrijk thema.
Samenwerken aan een jongere en niet aan een casus is hier het devies.
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Wie met de jeugd
participeert werkt in
de toekomst
Reactie op UITVOERINGSNOTITIE JEUGDPARTICIPATIE (november 2007)
Participatie in algemene zin is een onderwerp waar veel over geschreven is.
Jongerenparticipatie vormt een apart hoofdstuk binnen de vele discussies en
gedachtenwisselingen over dit onderwerp. Het is daarom een goede zaak dat de
gemeente Arnhem een aparte uitvoeringsnotitie heeft opgesteld over het onderwerp
jeugdparticipatie.
Veel gehoorde variant van jongerenparticipatie is het instellen van een
jongerenraad. Ook worden er programma’s opgezet waarbij de gemeente een
budget ter beschikking stelt wat jongeren zelf mogen invullen. Het meedoen en
meedenken is hier leidend. Jongeren zien in de tweede variant (dus met budget)
ook meteen dat er wat gebeurt na hun participatie en werk. Jongeren willen snel
resultaat zien en dat is iets wat in ‘gemeenteland’ niet voor de hand ligt.
De ‘beroepsjongeren’ moeten niet alleen benaderd worden, maar ook de normale
jongere. Maar, de ‘beroepsjongere’ moet niet vergeten worden. Zij vinden het leuk
om met hun stad bezig te zijn en verdienen het ook om gehoord te worden. Een
plekje in een jongerenraad vinden zij erg leuk. Hun input kan zinvol zijn voor
kaderstellend beleid. Wij adviseren om scholen te benaderen (denk aan
leerlingenraden) en om politieke jongerenorganisaties te vragen om een
vertegenwoordiger te sturen. De jongerenraad zou gevraagd en ongevraagd
moeten kunnen adviseren zoals het MPA doet.
Snel, flitsend en resultaatgericht moeten de drie sleutelwoorden zijn voor de
incidentele groepen jongeren die met participatie aan de slag gaan. De jongeren
die in aanmerking komen als ‘beroepsjongere’ moeten worden toegeleid richting
jongerenraad. De tijdelijke groepen geven één kort en bondig op de zaak gericht
advies. De gemeente moet daar adequaat en snel op reageren. Daarbij is uitleg
over waarom iets niet kan belangrijk. Dat is ook zo bij volwassenen, en zeker bij
jongeren waarbij teleurstelling groot kan zijn. Voorkom desillusies bij jongeren, want
anders ben je ze voor altijd kwijt.
De benadering van jongeren is lastig. Onze ervaring is dat je niet moet zeggen dat
het over politiek gaat, want dan haken jongeren meteen af. Zeg dat het over hun
leefomgeving gaat of over iets concreets wat ze interesseert. Maar bij het gebruik
van het woord ‘politiek’ zijn jongeren weg, want dat ervaren ze als saai en
ingewikkeld.

…dan het vermakelijke!
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Gelderse jeugd
maakt het verschil
Inspraaknotitie beleidsnota jeugd 2008
Voorzitter: Willeke Tydings
Hoorzitting cie JZC
Provinciale Staten Gelderland
Meer kinderen beter helpen, credo van de provincie. Uitstekend!
De 15% die problemen geven slokken zo 85% van de tijd en het geld op. Let hier op.
Wij steunen wethouder Scholten en haar WMO-beleid. U heeft haar gehoord.
Monitort de provincie het gemeentelijke WMO-beleid wel?
Sociale controle wordt vereist, maar dat vereist sociale cohesie.
Preventie is belangrijk. De nota van SP Arnhem over de ZAT’s heeft onze steun.
Wachtlijsten in de jeugdzorg. Met de SGP spreken wij zorg hier over uit.
Intake moet in een keer voor alle organisaties kunnen.
Speerpunt van de PVDA missen we: zwerfjongeren moeten geholpen en voorkomen
worden.
De nazorg van 18-plus is keihard nodig. In 2002 hebben wij dit bepleit en met succes.
Oproep: kijk naar de jongeren die het goed doen, geef hier ook middelen aan.

Ramon Barends
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Als wij belasting heffen op huizen, dan zullen er minder en slechtere huizen zijn; als wij
machines belasten, zullen er minder machines zijn; als we handel belasten, zal er minder
handel zijn; als we werk belasten, zal er minder werk zijn. Er is slechts één uitzondering;
hoe zwaar wij de grond 1 ook belasten, er zal niet minder grond zijn. -- Henry George

Persbericht:
HENRY GEORGE & EDWARD BELLAMY INSTITUTE GEEFT
POLITIEK DEN HAAG REDELIJK ALTERNATIEF
Het Henry George & Edward Bellamy Institute heeft kennis genomen van de
Haagse plannen. Wij zien veel nieuwe regels die uitgevoerd moeten worden,
maar wij zien ook dat mensen armer worden. Mensen die zich zorgen maken hoe
zij hun eten kunnen blijven kopen na het betalen van de huur, de zorg, energie
en andere vaste lasten. Vaste lasten die alleen maar stijgen, maar het inkomen
stijgt niet mee.
Het Henry George & Edward Bellamy Institute wil vanuit haar eigen visie de
Haagse politici een alternatief aanreiken. Wij stellen voor om een ander
belastingstelsel in te voeren en een basisinkomen in te voeren. Zo krijgt iedereen
een eigen vast inkomen tot zijn beschikking en kan ieder zijn eigen leven naar
eigen smaak inrichten en tot ontplooiing brengen.
De overheid kan een heleboel regels en uitvoering schrappen waarmee ook weer
een bezuiniging ingeboekt kan worden. Regels maken betekent immers ook weer
handhavers inhuren en uitvoerders om regelingen uit te voeren. Ook zullen meer
van de huidige uitkeringsgerechtigden een financiële prikkel krijgen om te
werken. Inkomen uit arbeid is immers extra geld, bovenop het basisinkomen.
~~~
Meer informatie via: http:www.hg-eb.nl
Contact: hgeneb@gmail.com

1

Onder grond verstond George alle productieve natuurkracht, het van nature gegevene
t.w. grond, water, lucht en ruimte.
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