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Datum  : 18 oktober 2019 
Betreft  : Advies naar aanleiding van startdocument integrale toegang 
Bijlage : - 
 
 
 
Geacht College, 
 
Op 10 oktober hebben wij in het bestuurlijk overleg tussen de ASD en de wethouders van de 
gemeente Bernheze het concept startdocument integrale toegang besproken en daarbij het 
verzoek gekregen een advies naar aanleiding van deze nota uit te brengen. 
 
De ASD heeft het document uitvoerig besproken in haar vergadering van 14 oktober en wil 
in dit advies toch graag de volgende punten onder de aandacht brengen: 
1. De ASD merkt op dat het stuk erg is geschreven vanuit bestaande methodieken. De 

methodiek om stressreductie (Mobility Mentoring) te realiseren is ook zeker de moeite 
waard om mee te nemen in de toegang, mede omdat mensen onder druk anders 
reageren/acteren.  Genoemde systematiek is erg breed inzetbaar, dus graag in 
overweging nemen dit op deze manier op te pakken. Dit vergt wel wat van de 
organisatie, maar het is van belang stress op zo vroeg mogelijke termijn weg te nemen 
in de toegang. 

2. Toeleiding is niet genoemd in het stuk (huisartsen, wijkverpleegkundigen etc.). Het aan 
elkaar linken is een erg belangrijk punt. Toeleiding moet een belangrijk onderdeel zijn 
van het integrale stuk over toegang. Zorgen dat dit als paralelspoor wordt opgenomen 
in het stuk.  

3. Het nu niet kiezen voor de jeugd is bezwaarlijk. Het risico hiervan is dat Jeugd een apart 
onderdeel is en ook zal blijven. Het nu wél meenemen zal dan in de aanloop wellicht 
wat langer duren, maar dan kan wel alles in één keer goed worden opgepakt. We 
begrijpen dat binnen toegang bij 18+ nu de grootste winst te behalen is, maar als Jeugd 
als apart spoor gaat lopen, dan zorgen dat Jeugd zo spoedig mogelijk wordt 
samengevoegd met de rest. 
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Het startdocument is verder een mooi uitgangspunt om te zorgen dat de mensen die zorg 
nodig hebben deze ook krijgen. Wij willen graag in een vroegtijdig stadium worden 
betrokken wanneer besluiten worden genomen over de uitvoeringsplannen. 
 
Wij hopen dat u onze aandachtspunten ter harte neemt en blijven graag op de hoogte van 
alle verdere ontwikkelingen op dit belangrijke dossier. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Adviesraad Sociaal Domein Bernheze 
Gerard van Dijk, voorzitter 
Rosita van Berkom, secretaris 
  
    
Cc: Marije Gerfen, Alexander van den Dungen 
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