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Aan: Guido Jochems 

Gemeente 's-Hertogenbosch  

's-Hertogenbosch, 30 november 2020 
 

Onderwerp:  
Reactie Cliëntenraad Participatiewet op Beleidsplan WMO 2021  
met als titel: “ ’s- Hertogenbosch voor iedereen”. 
 
Algemeen 
Het gehele beleidsplan is zeer ambitieus en richtinggevend voor de Wmo-verordeningen 
en beleidsregels die de gemeente vervolgens gaat opstellen en voor de inkoopstrategie 
vanaf 2022.  
Dit beleidsplan legt de nadruk op wat de gemeente gaat doen en veel minder hoe de 
gemeente dit zal gaan uitvoeren in de praktijk van alle dag.. 
Dit zien wij vaak in plannen van de gemeente en wij vragen daarom steeds om ook al in 
de beleidsplannen aandacht te schenken aan het toetsen in de praktijk van alle dag hoe 
de (kwetsbare) inwoners van 's-Hertogenbosch zich deelgenoot van “Iedereen” (=titel 
van dit beleidsplan) zullen voelen.  
   
Specifiek  
De infographic op bladzijde 3 is een goed doordachte en geoliede weergave van hoe de 
gemeente haar zorgtaken naar haar inwoners wil uitvoeren.  
Wij willen benadrukken dat hoe mooi, ambitieus en geolied deze organisatie eruit zal 
komen te zien, het toch de mensen/ambtenaren zullen zijn die het wel of niet tot een 
succes zullen maken. Investeren in mensen in de uitvoering staat dan volgens ons 
terecht  in de infographic bovenaan in de 6 strategische lijnen via welke de ambities 
bereikt worden. 
   
De infographic op bladzijde 5 “Hoofdlijnen van het WMO beleid” geeft duidelijkheid hoe 
de gemeente haar keuzes heeft gemaakt.  
Wij onderschrijven  de zwaarte die aan de “sterke informele basisstructuur” wordt 
toegekend. Wij vinden echter dat het doel niet moet zijn om daarmee de vraag naar 
specialistische (lichte en zware) ondersteuning te verminderen. Het lijkt erop dat voor de 
gemeente wederom het financiële kader leidend is en dat vinden wij ongewenst. Het 
moet gaat om het welzijn en de gezondheid van haar inwoners. 
   
In de infographic op bladzijde 9 “Sterke basisondersteuning” missen wij de eerste lijn, de 
huisarts in het bijzonder. Als geen ander signaleert hij/zij in een vroeg stadium 
problemen.  
Tijdens de projectfase van De Boschwijzer naar KOO waren de verwachtingen hoog 
gespannen. De realiteit van deze toegangspoort naar ondersteuning laat veel te wensen 
over, ondanks de lovende woorden die op pagina 10 staan opgesomd. Wat betreft KOO 
moet meer dan alleen de bekendheid worden verbeterd. 
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Wij stellen voor om bij de genoemde “doorbraakthema’s” op bladzijde 11 in het kort aan 
te geven wie wél aan het thema 1 “Onderwijs – jeugdhulp” en 2: “Complexe Scheidingen” 
werken.  
Op bladzijde 11 en 12 gaat u verder in op “Beleidsopgaven inloop en dagbesteding 
psychisch kwetsbaren” en “ Sociale benadering dementie” (SBD-methodiek).  
De praktijk van deze beleidsopgaven zal zeer weerbarstig zijn en vraagt naar onze 
mening meer dan inzet van de SBD-methodiek bij mensen met dementie. 
Wij zijn hier zeer in geïnteresseerd en worden hier graag bij betrokken.  
   
Op bladzijde 14 gaat u in op nieuwe vormen van dagbesteding, en zelfs met maatwerk. 
Wij zijn zeer verheugd dat dit er eindelijk van gaat komen, maar missen in deze context 
het Participatiehuis welke WeenerXL heeft opgezet. 
 
Goed dat het koplopersprogramma van de Onafhankelijke Cliëntondersteuning hier 
genoemd wordt. 
Wij participeren in de stuur-en klankbordgroep van dit project en ondersteunen hierin 
de extra aandacht voor de Participatiewet. Terecht dat u dit positioneert als 
“specialistische ondersteuning”. Overigens zijn wij van mening dat bij de onafhankelijke 
cliëntondersteuning het primaat moet liggen in de informele basisstructuur en de 
formele sociale basisstructuur in onze wijken en dorpen ( graag opnemen in 
infographics op bladzijde 7 en 9 en ook in de infographic op bladzijde 21 “Hulp in ’s-
Hertogenbosch”). 
 
In de infographic op pagina 15 “Complexe Zorg” valt het ons op dat vooral het aanbod 
complex is! “Het is dan belangrijk dat een gemeentelijke regisseur Toegang en Regie of een 
gemeentelijke regisseur Zorg en Veiligheid tijdelijk met hen meeloopt om de grip weer terug te 
krijgen. Wanneer de casuïstiek zo complex is, dat er onorthodoxe doorbraken noodzakelijk 
zijn, kan de regisseur een casus aandragen voor Thuis in Zuidoost.”  
U blijft naar onze mening terecht uitgaan van de visie op herstel. Wij missen vervolgens 
wel een nadere beschrijving van die visie.  
Op bladzijde 17 spreekt u over “verbreden werkwijze van Thuis in Zuidoost TIZO). Wij 
hopen dat de ervaringen met de pilot TIZO snel beschikbaar komen voor implementatie 
in andere wijken. Wellicht niet nodig om tot eind 2021 hiermee te wachten.  
   
Op bladzijde 23 spreekt u over “Monitoring en verantwoording”.  Wij gaan ervan uit dat 
beide adviesraden van 's-Hertogenbosch hierin worden meegenomen. 
Als Cliëntenraad Participatiewet willen wij de effecten van deze beleidsplannen voor de 
afhankelijke cliënten/inwoners monitoren en vanuit dit perspectief beoordelen.  
   
Slotopmerking 
Wij zien dat de gemeente 's-Hertogenbosch met dit beleidsplan “ 's-Hertogenbosch voor 
iedereen” probeert in de geest van de decentralisaties uit 2015 een begin te maken met 
een breder en overall pakket over de drie decentralisaties heen.  
Wij ondersteunen deze richting en willen graag hierover in gesprek blijven vanuit 
cliëntenperspectief. Met name bij het van “wat” naar “hoe” gaan.  
Hans van Grieken       Pieter Jacobs 
Voorzitter        secretaris 


