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Datum  : 4 maart 2020 
Betreft  : Advies op programmalijnen ‘aanpakken met impact’ en ‘meedoen naar 

   vermogen’ 
Bijlage  :  Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om stand van zakenbrief  

   Wijkverpleging 
 
 
Geacht College, 
 
In het bestuurlijk overleg van 20 februari jl. zijn bovengenoemde programmalijnen onder de 
aandacht gebracht met het verzoek hierop te adviseren. Hierop hebben wij dit besproken in 
onze vergadering van 2 maart jl. en hierbij zijn de volgende opmerkingen gemaakt:  
 
Algemeen 

• Beide stukken zijn niet SMART geformuleerd. Er kan duidelijker geformuleerd worden 
wat we nu al doen, en wat we met deze programmalijnen anders willen gaan doen. 

• Er wordt niet gekeken naar landelijk bewezen methoden die mogelijk ook voor 
Bernheze gebruikt kunnen worden. Dat lijkt ons beter om te doen dan alles zelf 
opnieuw uit te vinden (info bronnen g40, platform 31, VNG en andere gemeenten 
zoals bv Breda). 

• De ASD wil graag weten hoe de problemen welke door BMC gesignaleerd zijn 
opgelost worden door deze programmalijnen. 

Armoede 
• De ASD mist de aanpak van werkende armen en zzp-ers . 
• De ASD wil graag meer inzicht in hoe we mensen gaan bereiken. 
• Het betrekken van ervaringsdeskundigen is een zeer krachtig middel om mensen 

effectief te bereiken en het vertrouwen in de overheid te herstellen (is vaak 
beschadigd bij arme mensen). De ASD adviseert dit op te nemen in het stuk. 

• Veel van de huidige voorzieningen zijn gericht op het verzachten van armoede en 
niet op het oplossen ervan en ook niet op het voorkomen en vroeg signalering . 
Verzachten is belangrijk maar oplossen en voorkomen van armoede is ook heel 
belangrijk. 

• De ASD mist écht armoede bestrijdingsbeleid. (Vertellen, verlichten, versterken)  
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Schulden 

• Schuldhulpverlening is, voor zover de ASD weet, onderdeel van armoedebeleid dus 
vragen wij ons af waarom dit hierin niet is opgenomen. 

• Binnen Sociaal Domein spelen schulden ook een belangrijke rol. Volgens de G40 
komen huishoudens met schulden 2,5 maal zo veel voor onder de gebruikers van 
Sociaal Domein voorzieningen.  

• Schuldenproblematiek is totaal onderbelicht maar raakt  beide lijnen want schulden 
zijn vaak oorzaak van 

o Eenzaamheid  
o Armoede  
o Verlies van en beperking naar werk  

• Schulden bij werknemers kan men  meenemen door benadering werkgevers 
• De ASD vindt niet terug wat de gemeente doet met de aanpassing  van de WGS die in 

2021 van kracht wordt. 
• In de zomer van 2018 presenteerde het Rijk het Actieplan Brede Schuldenaanpak. De 

ASD suggereert hier mogelijk delen van mee te nemen.  Dit actieplan heeft drie 
hoofdlijnen:  

1. Problematische schulden voorkomen: preventie en vroeg-signalering  
2. Ontzorgen en ondersteunen  
3. Zorgvuldige en maatschappelijke verantwoorde incasso  

OPMERKINGEN PER DOCUMENT 
Aanpakken met impact 

• Tabel op bladzijde 5 – duidelijk maken waar cijfers vandaan komen en zorgen dat de 
zaken duidelijk worden toegelicht. 

• Kernenaanpak Nistelrode. ASD vindt dat bij opstelling werkplan een strakke regie 
moet worden gevoerd. 

• Bij punt 4 van ‘wat we willen bereiken’ mist de ASD een bredere visie (verbinding van 
0e lijn - 1e lijn en 2e lijn) Dit ook met het oog op de landelijke ontwikkelingen die 
gaande zijn in samenwerking binnen de wijk / kern  (Zie o.a. commissie brief tweede 
kamer inzake verzoek om stand van zaken brief wijkverpleging). Deze is als bijlage 
bijgevoegd.  

• Bij de ‘indicator’ mist de ASD de doelgroep jongeren bij eenzaamheid. Dit is landelijk 
gezien een steeds groter probleem aan het worden en hier zal Bernheze geen 
uitzondering in zijn. Mogelijk dat er nog geen voorgeschiedenis is in gegevens maar 
door deze wel in de indicatoren mee te nemen wordt het geen vergeten doelgroep. 

• Bij punt 5 van ‘de uitgangspunten’ mist de ASD de nadruk op samenhang tussen 
toeleiding en toegang. Vanuit beleidsperspectief snapt de ASD dat de begrippen uit 
elkaar getrokken worden echter beide zullen in samenhang moeten zijn om dit ook in 
de praktijk succesvol te kunnen laten werken. Daarnaast vraagt de ASD nogmaals om 
de doelgroep Jeugd hierin niet te vergeten.  

• Bij dementie mist de ASD de gemeentelijke bijdrage aan het voorwaarde scheppend 
mogelijk maken van "betekenisvol deelnemen aan". Er zijn ook fasen van dementie of 
vormen van dementie die het prima mogelijk maken om te participeren in bijv. 
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werkzaamheden mits de kaders en de begeleiding erom heen goed geregeld zijn. Dit 
kun je doortrekken naar de brede doelgroep ‘Niet Aangeboren Hersenletsel’ en 
mogelijk zelfs doortrekken naar de doelgroep GGZ en Verstandelijk Gehandicapten 
doelgroep.  

• Bij ‘armoede’ mist de ASD de preventie kant ten behoeve van de doelgroep jong 
volwassenen (18+) op het gebied van armoede bestrijding. 
 

Meedoen naar vermogen 

• blz. 3 regie tussen de 3 organisaties moet worden opgepakt . Zorgen dat de cijfers in 
de tabellen kloppen en goed leesbaar zijn. Daar waar aantallen genoemd kunnen 
worden, dit ook doen (bijv. blz. 5 inz. afschaffing Wajong – kwetsbare jongeren). 
Proberen zaken SMART te formuleren. 

• De definitie van een duurzaam arbeidscontract dient te worden opgenomen in het 
stuk. 

• Laaggeletterdheid omvat een bredere problematiek dan geschetst binnen de 
indicatoren. De ASD mist dan ook een visie hierop. Er is waarschijnlijk veel winst te 
halen door te investeren in de signaal functie en na signalering en bespreekbaar 
maken toe te leiden naar bijv. een lesgroep. Dit aanbod is echter niet voor iedereen 
geschikt en vraagt om maatwerk. Hierbij verwijzen wij naar de Wijk Ruwaart in Oss 
die daar al wijk breed mee aan de slag zijn. 

• Onder ‘versterken basisvaardigheden’ hebben we enerzijds te maken met de doelgroep 

die al bestaat en anderzijds wil je voorkomen dat er vanuit de jongeren weer aanwas 

ontstaat. Dit vraagt om een visie ten aanzien van vroeg signalering en aanleren van 

basisvaardigheden op jonge leeftijd wat een leerlijn heeft tot volwassenheid. Dit vraagt 

om nauwe samenwerking met ouders, professionals die kunnen vroeg signaleren en 

scholen om dit te kunnen bewerkstelligen. Deze preventieve aanpak mist de ASD in het 

stuk. 

• Bij ‘basisvaardigheden op orde’ mist de ASD de investering in signalering door 

stakeholders (waaronder professionals die in de wijken actief zijn 0e, 1e en 2e lijn). 

Tot slot 

Alliantie Vrijwilligers Schuldhuldhulpverlening (AVS) geeft werkboek uit hoe gemeenten, 
professionals  en vrijwilligers beter kunnen samenwerken. Deze methodiek is niet alleen 
voor schuldhulp toepasbaar maar ook algemeen binnen het sociaal domein. Dit werkboek is 
door de Kwink Groep opgesteld als afsluiting van vijf pilots  in 2018 bij de gemeenten Den 
Haag, Dordrecht, Utrecht, Zwolle en Oldambt. In deze gemeenten hebben 
vrijwilligersorganisaties, organisaties met beroepskrachten en gemeentelijke afdelingen de 
lokale samenwerking eerst geïnventariseerd en vervolgens verder vorm gegeven. Op basis 
van de ervaringen binnen deze pilots is dat werkboek gemaakt. Mogelijk kan dat helpen bij 
de rol/taak verdelingen tussen Meierijstad, Ons Welzijn, en lokaal actieve vrijwilligers clubs. 
https://alliantievrijwilligeschuldhulp.nl/: https://www.kwinkgroep.nl/   
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Wij hopen hiermee van dienst te zijn geweest en blijven graag op de hoogte van de 
voortgang. 
 
Met belangstelling wachten wij uw reactie af. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Adviesraad Sociaal Domein Bernheze 
Gerard van Dijk, voorzitter 
Rosita van Berkom, secretaris 
  
    
Cc: Marije Gerfen, Alexander vd Dungen 
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