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Van de redactie

 
  

   

 

Adviesraad

Son & Breugel

Jaargang 9,    nummer 15   april 2016 

Met dank aan Saskia van den Broek kunnen we twee interessante artikelen publiceren die in het kader 
van Aandacht Voor Iedereen (AVI) zijn verschenen. 
Het betreft Nieuwsbericht vierde verdiepend onderzoek van Saskia van den Broek met de titel “Hulp van 
buren en vrijwilligers is vaak tijdelijk” en de samenvatting  van het vierde verdiepend onderzoek naar er-
varingen van cliënten, familie en mantelzorgers gedurende de transitie van AWBZ zorg naar gemeenten. 
Het volledige onderzoek is te downloaden op 
http://www.aandachtvooriedereen.nl/component/option,com_docman/Itemid,298/gid,926/task,doc_
download/                                                                                                                           
De bijdrage van het CG-Platform is wederom zeer lezenswaardig en zij gaan op zoek naar iemand 
die namens het Platform in de redactie van deze Nieuwsbrief zitting wil nemen. Mooie ontwikkeling! 

Verder ook een tweetal ongevraagde adviezen aan het College inzake een mogelijke mediationfunc-
tie en signalering jeugdproblematiek bij scholen en verenigingen. 
Er is rapportage van de werkgroepen  Mantelzorg, Participatiewet en Dementievriendelijk Son en
Breugel. De nieuwe voorzitter van de SeniorenRaad belicht de functie van de raad en het belang van
het lidmaatschap van de Adviesraad Wmo. Tevens doet hij een oproep aan vrijwilligers om zich te
melden voor uitdagende functies binnen de SeniorenRaad.

We nemen met deze Nieuwsbrief ook afscheid van Ad van den Hurk als secretaris van de Advies-
raad. We doen dit in de Algemene Leden Vergadering van mei a.s.. Het is nauwelijks voor te stellen 
dat Ad niet meer bij de Ledenvergaderingen aanwezig is en er is vast wel een organisatie die hem 
graag als vertegenwoordiger hiervoor wil behouden. 

Al met al weer een Wmo-Nieuws dat gelezen moet worden. Voor reacties en suggesties staat de 
redactie steeds open. Laat het ons weten!

De redactie
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Inhoud

 Colofon
Het nieuwsbulletin “Wmo-nieuws” is een uitgave van de
Adviesraad Burgerparticipatie Wet Maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) Son en Breugel en verschijnt minimaal 2 x per jaar.

Het blad heeft een oplage van ongeveer 1100 exemplaren en wordt 
verzonden aan de cliënten van de Wmo, leden en relaties van 
de Adviesraad Wmo Son en Breugel, B en W en raadsleden van de 
gemeente Son en Breugel en andere belangstellenden en instanties. 
Verspreiding gebeurt met hulp van de Gemeente Son en Breugel, 
afd. Werk en Samenleving.
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Van de bestuurstafel.
Het zal U niet verbazen dat de gang van zaken in het CMD  in de periode die is verstreken sinds 
onze vorige Nieuwsbrief de hoofdmoot vormde in vergaderingen van het bestuur van de Adviesraad 
Wmo. Schijnbare kleinigheden zijn soms een teken van voortgang in processen. Voor sommigen 
was het feit dat men alleen via het nummer van de gemeente het CMD telefonisch kon bereiken niet 
zo van belang. Maar wie een drempelloze toegang tot dat Centrum voor Maatschappelijk Deelname 
echt van belang vindt, zal blij zijn dat het eigen nummer er eindelijk is: 0499-491470. 
We constateren dat het aan enthousiasme bij de medewerkers van het CMD en de partners bepaald 
niet ontbreekt. Maar dat dit geen garantie is om te voorkomen dat (soms forse) teleurstellende be-
richten cliënten van het CMD bereiken is wel duidelijk geworden.

De gang van zaken rond de tussentijds gewijzigde regeling voor financiële bijstand voor Hulp bij 
het Huishouden (voor niet-meer geïndiceerden) kan echt niet door de beugel. Fijn dat er weinig be-
zwaren worden ingediend over de besluiten na een keukentafelgesprek maar op belangrijke details 
is nog aardig wat te verbeteren. De Adviesraad wil ook op deze plaats grote waardering uitspreken 
voor de cliëntondersteuners die in onze gemeente intussen graag hun diensten aanbieden bij deze 
gesprekken. Wel jammer dat van hun diensten nog maar mondjesmaat gebruik wordt gemaakt: raad 
ieder aan hun gratis dienst te benutten.

In eigen vergaderingen en in het maandelijks Bestuurlijk Overleg met wethouder en beleidsmede-
werkers is de feitelijke gang van zaken rond de Jeugdwet incl. Passend Onderwijs en de Partici-
patiewet voor Werk- en Inkomen, evengoed steeds een punt van aandacht en ook wel van “zorg”: 
voortdurend lezen we in de kranten dat hier nog lang niet alles loopt met alle gevolgen van dien. 
Het lijkt er op dat ons dorp bij “de betere” hoort.
De werkgroep Jeugd en de werkgroep Participatie houden de vinger aan de pols en een méér dan 
prachtig initiatief om een ongevraagd advies aan het college aan te bieden over “signalering” van 
problemen bij jeugdige personen vanuit verenigingen en vanuit middelbare scholen in Eindhoven.
Maar rond werk voor “gehandicapten voor arbeid” en voor “gewone werklozen” lijkt er een moei-
lijke periode te zijn.

De voorzitter is nu een dik jaar aan de slag en het bestuur is heel blij dat hij dit met verve en voldoe-
ning doet. Zijn initiatief om een “mediator” aan te kunnen spreken bij ongenoegen over een besluit 
van de gemeente rond “zorg en welzijn” heeft grote instemming gekregen van SeniorenRaad en 
CG-Platform: het is aan het college de vorm (en de eventuele samenwerking met andere gemeentes) 
vast te stellen.

In goed overleg met de overige belangen- en vrijwilligersorganisaties op het gebied van Zorg en 
Welzijn is de wijze vastgesteld waarop de uitbouw van de Adviesraad Wmo tot een Adviesraad So-
ciaal Domein het best kan plaatsvinden. Daarbij is van groot belang dat er een goede sociale kaart is 
van alles wat op dit terrein in ons dorp “te koop” is. En van groot belang is dat de vele werkgroepen 
die er zijn (denk aan mantelzorg, eenzaamheid, dementie, jeugd,….) weten van elkaars bestaan en 
optimaal samenwerken; een inventarisatie die er toe zal doen!
Tenslotte: een verstandig bestuur streeft naar continuïteit in evenwicht met verversing. Fijn te kun-
nen opmerken dat het daaraan in dit bestuur niet ontbreekt. Dank aan degenen die door de jaren 
heen hieraan hun bijdrage hebben geleverd.

Willem Donkers, voorzitter
Ad van den Hurk, secretaris 
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                                 Ad van den Hurk neemt afscheid 
                                 als secretaris 
                                 van de Adviesraad Wmo

“Ik ga wat meer op de achtergrond mijn bijdrages als vrijwilliger in Son en Breugel invullen” heb ik 
enkele keren gehoord van Ad. Ad neemt in de algemene ledenvergadering van de Adviesraad Wmo 
op 9 mei 2016 afscheid als secretaris van het bestuur. Ad heeft aan de wieg gestaan van de oprich-
ting van de adviesraad op 13 november 2006.  Jan de Lange werd toen als voorzitter gekozen en Ad 
als secretaris. 
Bijna 10 jaar heeft Ad deze secretarisfunctie met verve ingevuld. Persoonlijk leerde ik Ad kennen in 
de aanloop naar mijn voorzittersrol van de adviesraad. Wat mij als eerste opviel was hoe Ad in staat 
is om volop mee te doen met de discussies in vergaderingen en tegelijkertijd daar ook nog helder 
verslag van te doen. Je hoeft ook nooit lang te wachten op het verslag. 
Onlangs was een bestuursvergadering op maandagavond om 21.30 uur afgelopen en diezelfde 
avond om 21.45 uur werd het verslag al via de mail toegestuurd. 

Onder de indruk ben ik van zijn betrokkenheid bij en kennis over wat er speelt op het gebied van de 
Wmo in Son en Breugel. 
Naast zijn secretarisfunctie heeft hij in talloze werkgroepen van de Adviesraad gezeten die adviezen 
aan het college voorbereidde. Zijn vrijwilligersactiviteiten naast de adviesraad zijn onlangs uitge-
breid in het plaatselijk en lokaal nieuws geweest. De titel vrijwilliger van het jaar, welke Ad in de 
laatste algemene ledenvergadering mocht ontvangen van de burgermeester, is door Ad dan ook dik 
verdiend. 

Het thuisfront van Ad wil ik ook graag benoemen. In onze contacten is mij duidelijk geworden dat 
hij ook een echte familieman is en van zijn vrouw alle ruimte krijgt voor zijn vrijwilligersactivitei-
ten. Wat voor Ad heilig is zijn de vakanties met de caravan. Samen met zijn vrouw trekt hij er we-
ken op uit en kan daar geweldig van genieten. Wat Ad daarbij siert, is dat hij zijn vakantie zodanig 
plant dat hij nauwelijks of geen vergaderingen hoeft te missen.
  
Ad stopt met zijn secretarisfunctie en neemt daarvan afscheid tijdens de algemene ledenvergadering 
van 9 mei 2016. 
Hij gaat - zoals in het begin al is aangegeven - wat meer op de achtergrond vrijwilligersactiviteiten 
vervullen. Tekenend daarbij is dat er al diverse organisaties bij hem aangeklopt hebben met de vraag 
of hij in het bestuur wil komen waarop hij positief gereageerd heeft. 
Dus Son en Breugel kan nog steeds rekenen op een bevlogen vrijwilliger die zijn steentje wil bijdra-
gen aan het wel en wee van ons mooie dorp.

Ik besluit met een groot dankwoord aan Ad namens alle (oud) bestuursleden en leden van de Ad-
viesraad Wmo en wensen Ad nog veel plezierige  en actieve (vrijwilligers)jaren toe. 

Willem Donkers, voorzitter Adviesraad Wmo Son en Breugel
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De SeniorenRaad heeft altijd intensief samengewerkt met de Adviesraad Wmo. Enerzijds doordat  
er in werkgroepen van de Adviesraad regelmatig leden uit de kring van de SeniorenRaad benoemd 
werden en anderzijds doordat de Adviesraad regelmatig samen met of mede namens de SeniorenRaad 
een advies uitbracht. Toch was de SeniorenRaad als organisatie geen lid van de Vereniging Advies-
raad Burgerparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning Son en Breugel. In september 2015 is 
het dan zover, dat de SeniorenRaad lid wordt van de deze vereniging ( kortweg de Adviesraad Wmo). 
Daardoor wordt de samenwerking verder versterkt. De stem van de senioren van ons dorp zal beter 
doorklinken in de algemene ledenvergaderingen van de Adviesraad en senioren zullen vaker gaan 
deelnemen aan de werkgroepen van de Adviesraad.

Als nieuwe voorzitter van de SeniorenRaad (sinds 1 februari 2015) heb ik graag meegewerkt aan deze 
ontwikkeling. Samen optrekken van de organisaties, die zich in ons dorp bewegen op het terrein van 
onderwerpen waarop de Adviesraad kan adviseren, leidt tot een kwalitatief betere meningsvorming. 
Bovendien wordt de ondersteuning van de adviezen van de Adviesraad daardoor versterkt. 
Dat is in ons aller belang. Daarnaast blijven er natuurlijk onderwerpen, die voor senioren van belang 
zijn, die niet onder het werkgebied van de Adviesraad vallen. Op die terreinen zullen wij zelfstandig 
voor de belangen van de senioren blijven opkomen.

Naast de boven genoemde beleidsmatige activiteiten van de SeniorenRaad geeft hij voorlichting over 
voor senioren belangrijke onderwerpen, verzamelt hij ideeën en wensen, die onder die groep leven 
en organiseert hij activiteiten voor senioren. Communicatie wordt tot stand gebracht via de website, 
thema middagen, een jaarlijkse seniorengids en publicaties in Forum. Een nieuwe activiteit om nog 
beter inzicht te krijgen in wat senioren graag willen is het periodiek (3 – 4 maal per jaar) houden van 
enquêtes onder senioren, die te kennen gegeven hebben hun stem te willen laten horen (het Senio-
renpanel). De eerste enquête betreft de afvalverwijdering, nu en vanaf 2017 (dat laatste in verband 
met de principe beslissing van B&W het huis aan huis afhalen van het restafval te vervangen door 
het plaatsen van ondergrondse containers, waarin de inwoners zelf hun restafval moeten weggooien) 

Door ons georganiseerde activiteiten zijn koffie ochtenden voor senioren, wekelijks in de Boerderij 
en Braecklant met éénmaal maandelijks een thema ochtend. Bovendien dragen wij bij aan de organi-
satie van de Senioren Zomer Activiteiten en de tweejaarlijkse WoonWmo-beurs. In het Forum staan 
de koffie ochtenden aangekondigd; elke senior is van harte welkom.
Dat wordt allemaal gedaan door een groep van ca. 25 vrijwilligers met zeer uiteenlopende taken, 
zodat deelnemers met verschillende kennis, ervaring en belangstelling samen tot resultaten komen.
Overigens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe deelnemers aan onze werkzaamheden. Als u uw belang-
stelling kenbaar maakt  (e-mail: voorzitter@sonenbreugel-senioren.nl) dan gaan wij graag met u het 
gesprek aan over de mogelijkheden. 

Tom Thalhammer

De SeniorenRaad
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Nieuws van het CG-Platform
 

Stichting
Chronisch zieken en
Gehandicapten Platform
Son en Breugel

Het CG-Platform is een organisatie die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende belangen-
organisaties van mensen met beperkingen en/of chronisch zieken en andere ervaringsdeskundigen in 
Son en Breugel. Het Platform is dé belangenbehartiger voor deze groep.
Graag willen wij u op de hoogte brengen van de actualiteiten waar wij als Chronisch zieken Gehan-
dicapten Platform Son en Breugel momenteel mee bezig zijn.

Scootmobielgroep “Scoot on Route”
Al enkele jaren heeft het CG-Platform een scootmobielgroep. Op 6 april was onze laatste maande-
lijkse winterbijeenkomst. Daarna gaan wij elke eerste dinsdagmorgen van de maand met elkaar op 
pad naar leuke plekjes in onze mooie omgeving. Wij rijden geen erg lange routes, maximaal 25 km. 
met altijd een gezellige koffiestop of soms een lunchstop.

De afgelopen winterperiode zijn wij als “Scoot on Route”, de scootmobielgroep van het CG-Plat-
form, maandelijks bij elkaar geweest in D’n Tref op het terrein van Zonhove.
Jaarlijks hebben wij in die periode een bijeenkomst met als thema “Bewegen“ o.l.v. Jolanda Cre-
mers, docent MVO. Na een warming up met wat oefeningen in de stoel of rolstoel gingen wij aan 
de slag met zachte ballen die wij naar elkaar over de tafels gooiden. Ook werd er een touw bij ge-
bruikt. Het klinkt misschien wat ingewikkeld maar het was bijzonder geslaagd.
Jolanda heeft ons eerder als eens oefeningen gegeven die wij ook thuis kunnen doen, deze kunt u 
vinden op onze website (www.cgplatformsonenbreugel.nl) onder Scootmobielgroep. Maar ook crea-
tieve bijeenkomsten hebben wij gehad met bijvoorbeeld het versieren van een paaskaars.
Ook jaarlijks hebben wij een sjoelcompetitie. Een informatiequiz over het rijden en de regeltjes met 
een scootmobiel was ook onderdeel van het winterprogramma. En wij bespraken wat onze plannen 
gaan worden in het zomerseizoen wanneer wij weer op pad gaan. Wat vinden wij leuk om naar toe 
te gaan?

SCOOTMOBIELERS OPGELET
Klaar voor de start op het Raadhuisplein
Wilt u gezellig met ons mee op pad? Dat kan, er zijn nog 
plaatsen vrij in onze scootmobielgroep “Scoot on Route”. 
Elke eerste dinsdagmorgen van de maand, van mei t/m sep-
tember, vertrekken wij om 13.00 uur van het Raadhuisplein. 
U bent van harte uitgenodigd om mee te gaan.
U kunt zich aanmelden bij Janneke Busko 475848
of Jan de Lange, 479293 of
mail: secretaris@cgplatformsonenbreugel.nl
Kijk ook op: www.cgplatformsonenbreugel.nl Klaar voor de start op het Raadhuisplein
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Aanmelden vooraf

Vooraf aanmelden voor een route is noodzakelijk.
Wij zijn afhankelijk van het wijer. Daarom willen wij graag
weten wie van plan zijn om mee te rijden.
Zo kunnen wij iedereen ook op tijd afzeggen wanneer het
weer onze spelbreker is. Iedereen die zich aansluit bij ons 
tekent een reglement waarin wij de afspraken met elkaar op 
een rij hebben gezet.

Kom met een volle accu en een goed onderhouden scootmo-
biel aan de start en dan komt het vast goed. 
Tijdens de route rijden er altijd 3 vrijwilligers mee als bege-
leiders op de fiets.

Rolstoelpaden
Het eerste rolstoelpad dat wij als werkgroep “Wandelen op Wielen” hebben gerealiseerd in het 
bosgebied van Zonhove wordt inmiddels volop gebruikt door vele mensen met en zonder rolstoelen.
In november 2015 waren de laatste werkzaamheden bij dit rolstoelpad. Door onze werkgroep is een 
mooi bruggetje gemaakt op de duiker over de greppel van de Bontstraat naar het pad. Maar de echte 
laatste handeling was op 14 november 2015. Toen werd het naambord onthuld door de weduwe van 
John Carp. John was een zeer gewaardeerd en actief lid van onze werkgroep “Wandelen op Wie-
len”. Hij heeft de opening helaas niet meer mee kunnen maken. Wij willen John graag herdenken 
voor zijn inzet voor de natuur en de mensen met beperkingen. Daarom heet het pad voortaan het 
“John Carp Rolstoelpad”.

Als werkgroep “Wandelen op Wielen” bestaande uit vertegenwoordigers van het IVN, Gebruikers-
groep Staatsbosbeheer, Stichting Welzijn Zonhove en het Chronisch zieken en Gehandicapten Plat-
form, hebben wij als doel om een aantal rolstoelpaden aan te leggen in de mooie natuur van Son en 
Breugel. Van belang is dat de aanleg van deze rolstoelpaden zo min mogelijk inbreuk veroorzaakt 
aan de natuur. Wij houden daar zo veel mogelijk rekening mee. Niet voor niets zitten er vertegen-
woordigers van het IVN in onze werkgroep. De rolstelpaden krijgen niet alleen een natuurlijke uit-
straling maar worden ook voorzien van natuurlijk materiaal met o.a. een verharding van Dolomiet.

Rolstoelpad bij Oud Meer
Wij zijn erg blij dat op 1 oktober 2015 de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de beste-
ding van de zgn. gelden van Bosgebied West. Eén van de punten uit dit plan is de aanleg van een 
rolstoelpad bij het Oud Meer. Hier zijn wij nu hard mee aan de slag samen met de gemeente en 
Staatsbosbeheer. Het rolstoelpad zal starten bij de parkeerplaats bij het Boshuys. Vandaar uit is een 
mooie route gepland die deels langs het Oud Meer loopt en in een rondje door het nabijgelegen bos 
gaat. Er komt halverwege een punt dat uitzicht biedt op het schitterende Oud Meer. Totale lengte 
van het rolstoelpad is 1,2 km.
Overigens is het verharde rolstoelpad natuurlijk niet alleen bestemd voor rolstoelen. Wat dacht u 
van (groot)ouders en anderen die achter een kinderwagen of buggy lopen, rollators, scootmobielen 
en andere wandelaars die een verhard pad nodig hebben of prettig vinden.
Het is ook hier nadrukkelijk niet de bedoeling dat er fietsers gebruik gaan maken van dit rolstoel-
pad. Bij de ingang zal dit ook duidelijk kenbaar gemaakt worden.
Het plan is dat dit rolstoelpad nog dit jaar gereedkomt. Als u de publiciteit volgt, komt u er meer 
over te weten.
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Scholenvoorlichting
Dit voorjaar zijn wij met 7 vrijwilligers van het CG-Platform gestart met het geven van gastlessen 
over het “Leven met een beperking”. Deze lessen worden gegeven in de groepen 7 van de basis-
scholen in Son en Breugel. Dit schooljaar zijn wij begonnen met een pilot op 3 scholen. 
Volgend schooljaar 2016/2017 zullen wij de lessen op alle 7 basisscholen geven.
De eerste 3 gastlessen verliepen gelukkig allemaal prima. Zowel de kinderen als de leerkrachten 
deden enthousiast mee. De gastles duurt anderhalf uur en bestaat uit de volgende onderdelen: een 
introductie met uitleg en een korte film met beelden van kinderen met verschillende beperkingen. 
Vervolgens wordt de groep opgesplitst in 3 kleinere groepen die allen de 3 workshops volgen. 
1 over het leven met een visuele beperkingen, 1 die gaat over onzichtbare beperkingen en 1 over 
niet meer of bijna niet meer kunnen lopen.
De kinderen ervaren bij elke workshop hoe het is om een beperking te hebben. Door bijvoorbeeld 
in een rolstoel te rijden over een parcour of een tafel te dekken terwijl je niets kunt zien of met een 
zware rugtas en verzwaarde enkelbanden te lopen. Dat valt niet mee. Maar zo kunnen mensen zich 
soms voelen, erg moe en uitgeput, terwel je niets aan iemand ziet. Zo zijn er nog veel andere erva-
ringsoefeningen die maken dat de kinderen aan het eind van de les beter kunnen begrijpen wat het is 
om een beperking te hebben.
Dankzij de familie Schutjes kunnen wij een gratis opslagruimte gebruiken. Daar kunnen wij ons 
materiaal dat wij voor de gastlessen nodig hebben opslaan. Onze materiaalbeheerder zorgt er ver-
volgens voor dat het materiaal op tijd op de scholen komt en wijer terug wordt gebracht naar de 
opslag.

Vrijwillgers schoolvoorlichting en materiaalbeheerder gezocht
Wanneer wij na de zomervakantie de gastlessen gaan geven aan alle basisscholen dan kunnen wij 
nog wel een paar vrijwilligers gebruiken die meedoen met het geven van de lessen en de workshops 
verzorgen. De huidige materiaalbeheerder heeft bij zijn aantrede gezegd dat hij het graag doet zo-
lang er geen nieuwe vrijwilliger is gevonden. Daarom komen wij ook graag in contact met iemand 
die in staat is om het materiaal naar en van scholen te vervoeren. Maar ook het materiaal kan onder-
houden.
Bent u geinteresseerd in dit project en wilt u meedoen als vrijwilliger laat het ons weten.
U kunt contact opnemen met Janneke Busko, tel 475848 of Jan de Lange, tel 479293 of per e-mail: 
voorzitter@cgplatformsonenbreugel.nl
Kijk voor meer informatie op onze website: www.cgplatformsonenbreugel.nl

Nieuwe leverancier hulpmiddelen
Nadat de Adviesraad Wmo en wij als CG-Platform advies hadden gegeven over het Programma van 
Eisen voor de aanbesteding van de hulpmiddelen is dit proces opgestart. Het resultaat is dat sinds 
1 januari 2016 de gemeente Son en Breugel een contract heeft met de firma Welzorg als leverancier 
van hulpmiddelen. Welzorg volgt hiermee de firma Ligtvoet op die de afgelopen jaren hulpmiddelen 
in bruikleen verstrekte.
Voor u als gebruikers verandert er niets. Iedereen die indertijd een voorziening, zoals een scootmo-
biel of rolstoel via Ligtvoet heeft gekregen, moet voor reparatie en onderhoud een beroep blijven 
doen op Ligtvoet.
Wanneer u na 1 januari 2016 een nieuwe voorziening in bruikleen van de gemeente heeft gekregen 
of krijgt, wordt deze automatisch geleverd door de firma Welzorg. Ook het onderhoud en de repara-
ties worden door hen uitgevoerd.
Meer informatie bij het CMD, adres- en contactgegevens: zie elders in de Wmo-Nieuws
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De Tweede Kamer heeft begin dit jaar ingestemd met het VN-verdrag voor de rechten van mensen 
met een beperking. Nog voor het zomerreces is het de beurt aan de Eerste Kamer. Door aanvullende 
wetgeving worden alle openbare gebouwen, restaurants, winkels enz. per 1 januari 2017 verplicht 
om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Niet dat het dan ook allemaal gelijk in orde 
moet zijn. Maar de plannen hiervoor dienen wel gemaakt te worden. Dat betekent niet alleen voor 
rolstoelers, maar ook voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke, psychische, meervou-
dige beperking of chronische ziekte. Kortom voor iedereen moet het mogelijk zijn om mee te doen 
in onze samenleving. Niet alleen landelijk maar zeker ook plaatselijk.

Discriminatie en uitsluiting vanwege handicap
Wereldwijd is meermalen vastgesteld dat mensen met een beperking vaak buiten gesloten en gedis-
crimineerd worden, vaker in armoede leven, vaker slachtoffer zijn van misbruik, mishandeling of 
uitbuiting, niet serieus worden genomen en minder kans hebben op een goede opleiding of werk dat 
bij hen past. Eerdere maatregelen zoals het VN jaar van gehandicapten in 1981, en de VN Decade 
van gehandicapten van 1983-1992 hebben daar weinig verbetering in gebracht. 
Ook de niet bindende Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicap-
ten, die de VN in maart 1994 aannam, hadden te weinig effect.

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD)
Daarom hebben de Verenigde Naties besloten de rechten van mensen met een handicap vast te leg-
gen in een nieuw verdrag. Op 13 december 2006 werd het Verdrag voor de rechten van mensen met 
een beperking door de VN vastgesteld. Een historische dag voor de 650 miljoen mensen met een 
beperking of chronische ziekte over de hele wereld.
In dit verdrag hebben de landen niet alleen de mensenrechten van mensen met een beperking er-
kend, maar ook afgesproken wat er op allerlei vlak gedaan moet worden om te zorgen dat kinderen 
en volwassenen met een beperking net als iedereen een goed en actief leven kunnen hebben midden 
in de samenleving en eigen keuzes kunnen maken. 

Na de ratificatie is Nederland verplicht 
de afspraken in het CRPD uit te voeren 
en zo van Nederland een inclusieve 
samenleving te maken waarin iedereen 
welkom is, gerespecteerd wordt en haar 
of zijn bijdrage kan leveren. 
Ongeacht of iemand naast vrouw, wit, 
bedrijfsleider, lesbisch en in Estland 
geboren ook blind is, met een psychische 
ziekte leeft, met krukken loopt, een onzichtbare chronische ziekte heeft, slechthorend is of een ver-
standelijke beperking en autisme heeft. Discriminatie en uitsluiting moeten bestreden en voorkomen 
worden. Wat moet er gedaan worden?
►  Bestaande wetten en regels moeten door de regering aangepast worden zodat ze voldoen aan 
het VN-verdrag.  Sommige wetten moeten uitgebreid worden zoals de Wet gelijke behandeling op 
grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ). 
Daar moet een artikel in komen waarin staat dat alle goederen en diensten toegankelijk en bruikbaar 
moeten zijn voor mensen met een beperking.

Informatie van Verdrag voor Rechten 
van mensen met een beperking



           10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10                                                                                                                                                           11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11                                                                                                                                                

► Dat betekent dat producten, bijvoorbeeld een 
laptop of telefoon, ontwikkeld moeten zijn zodat 
ze bruikbaar zijn voor iedereen, dat de gebruiks-
aanwijzing in  verschillende leesvormen beschik-
baar is, dat winkels, 
scholen, sporthallen en dat pinnen of een brief in 
de bus doen voor iedereen mogelijk is.

► Ook bedrijven, woningbouwcorporaties en allerlei organisaties en verenigingen moeten zorgen 
dat hun gebouwen, kantoren, activiteiten, woningen en producten voor iedereen toegankelijk zijn.
Denk bijvoorbeeld aan de krant, bank, bioscoop, klaverjasclub, tijdschriften, webwinkel, de trein of 
metro. En iedereen moet natuurlijk bij de huisarts, tandarts naar binnen en geholpen kunnen worden 
en bijeenkomsten van politieke partijen kunnen bijwonen. Op www.allestoegankelijk.nl staat meer 
informatie.
► Gemeenten moeten ook iets aan hun regels, procedures en aanpak veranderen om te zorgen dat 
ieder mee kan doen en welkom is. Dat geldt voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte zoals 
straten en pleinen, gebouwen zoals het gemeentehuis, politiebureau, scholen en de bibliotheek. En 
aan diensten zoals een paspoort aanvragen, een uitkering verstrekken of aangifte doen bij de poli-
tie. Voor mensen die doof zijn en gebarentaal spreken, is er dan bijvoorbeeld een tolk gebarentaal 
nodig. Verkiezingen, stemprocedures en stemlokalen moeten ook toegankelijk zijn.
► Bij alle maatregelen en activiteiten die de regering en de gemeente voorbereiden moet in een 
vroeg stadium nagedacht worden hoe de mensenrechten van mensen met een beperking gewaar-
borgd en beschermd kunnen worden.
► Mensen met een beperking en hun organisaties moeten daarbij geraadpleegd worden. Zij kun-
nen zelf hun ervaringen delen en waardevolle tips en adviezen geven hoe inclusie gerealiseerd kan 

Betekenis voor Son en Breugel
Als CG-Platform houden wij ons al jaren bezig om in Son en Breugel meer aandacht te schenken 
aan het inclusief beleid. Dat is beleid dat voor iedereen goed is, dus ook voor jong en oud, voor 
mensen met of zonder beperking enz. Gelukkig hebben wij hierover positieve ervaringen in ons 
overleg met het gemeentebestuur. Het VN-verdrag brengt de inclusieve samenleving, ook in onze 
gemeente, dichterbij zie voor meer informatie op onze website www.cgplatformsonenbreugel.nl 
onder de rubriek Nieuws staan ook links naar belangrijke documenten. Nog meer informatie is te 
vinden op de website: www.vnverdragwaarmaken.nl

Kom maar, er is plaats voor 
iedereen.

Toegankelijkheid
De werkgroep BTB van het CG-Platform wil de aspecten van bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
bruikbaarheid in onze gemeente voortdurend aandacht geven. Dat betekent dat wij alle signalen die 
wij vernemen van mensen in onze gemeente of zelf ervaren, onder de loep nemen en regelmatig aan 
de orde stellen bij de verantwoordelijken van onze gemeente. Wij proberen ook oplossingen aan te 
dragen van zaken die belemmerend zijn voor de toegankelijkheid.
Elk jaar wordt aan een locatie de ToegankelijkheidsPLUIM uitgereikt na een uitgebreide screening 
van een groep gebouwen in onze gemeente, zoals gemeenschapsgebouwen, winkels, horeca.
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Oproep!
Mocht u problemen tegenkomen op straat, trottoir, groen, een evenement of elders waardoor de 
toegankelijkheid in gevaar komt, laat het ons weten.
Wij bespreken al deze punten elk half jaar met de betrokken wijthouder en ambtenaren.
Bij dringende problemen nemen wij meteen contact op om het zo snel mogelijk op te lossen.
Of het nu gaat om problemen in het wegdek, onoverzichtelijke punten op straten of paden, gebou-
wen die niet goed toegankelijk zijn

Het Chronisch zieken en Gehandicaptenplatform is dé belangenbehartiger voor mensen met een chronische ziekte of een 
beperking in Son en Breugel. Wij zien u graag bij één van onze activiteiten. Uw ervaringen met hulpmiddelen, voorzie-
ningen en toegankelijkheid horen wij graag

Meer informatie over de genoemde zaken kunt u krijgen via e-mail secretaris@cgplatformsonen-
breugel.nl of tel. 479293 of 475848.
Of kijk op onze website: www.cgplatformsonenbreugel.nl

Het bestuur van het CG-Platform Son en Breugel
Janneke Busko, Herman Pruijmboom, Rinie van der Looij, Peter Goumare en Jan de Lange
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Son en Breugel loopt op 4 en 5 juni mee en staat stil bij kanker!

“In mijn hoofd schijnt de zon weer. De energie die ik heb gekregen van dit evenement geeft me de 
kracht om weer door te gaan” (Annelies – eregast en deelneemster)

Hoogtepunten van de SamenLoop voor Hoop

Openingsronde
Tijdens het evenement is er bijzondere aandacht voor de eregasten. Dit zijn mensen die ooit de 
diagnose kanker hebben gehad. Eregasten openen ceremonieel het evenement Onder warme aan-
moediging van familie, vrienden en alle andere deelnemers lopen de eregasten de eerste ronde over 
het parcours. Voor velen is dit een emotioneel moment. 

Kaarsenceremonie
Eén van de meest bijzondere onderdelen van de SamenLoop voor Hoop is de kaarsenceremonie. 
We staan dan letterlijk stil bij degene die overleden zijn aan kanker. Samen herdenken en steunen 
we elkaar. Vooraf aan deze ceremonie hebben de deelnemers op een speciale “kaarsenzak” een per-
soonlijke boodschap of wens geschreven. Vervolgens zijn alle “kaarsenzakken” met een kaars langs 
het parcours gezet. Zo wandelen de deelnemers gedurende de nacht omringd door een zee van licht. 

De teams die deelnemen aan de SamenLoop bestaan uit minimaal 15 personen. Tijdens de 24 uur 
durende wandelestafette wisselen de teamleden elkaar steeds af. Er loopt dus altijd minstens één 
teamlid over het parcours als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Inschrijven met een 
team is nog mogelijk. Bezoekers en teamleden die niet wandelen kunnen ondertussen volop genie-
ten van de andere activiteiten op het evenement. De marktkramen waar allerlei eten en andere zaken 
door de teams verkocht worden, de artiesten die optreden en het kindervermaak  Op zondagochtend 
is er een speciale KinderLoop voor Hoop waarbij kinderen van de basisscholen uit Son en Breugel 
24 minuten lopen. 

Samen tegen kanker

Op 4 en 5 juni 2016 wordt in Son en Breugel de eerste Sa-
menLoop voor Hoop georganiseerd. Gedurende een 24 uur 
durende wandelestafette staat Son en Breugel stil bij kanker 
en vieren we het leven. Tijdens deze loop zijn er verschillen-
de ceremonies, muziekoptredens en acties van deelnemers. 
Zij zamelen op een bijzondere manier geld in voor kanker-
onderzoek. De openheid en eensgezindheid maken van de 
SamenLoop een evenement dat niemand ongemoeid laat.  
De SamenLoop voor Hoop wordt in tientallen landen met 
veel succes georganiseerd en is wereldwijd de grootste inza-
melingsactie ten bate van de kankerbestrijding! 

Beleven
Tijdens de SamenLoop voor Hoop beleven we alle emoties die bij kankerpatiënten, ex-patiënten en 
naasten leven. We herdenken, steunen en vieren het leven. Samen.
Meeleven 
Tijdens het evenement leven we mee met iedereen die met kanker te maken heeft gekregen. We 
steunen nabestaanden en staan stil bij de kracht en moed die ervoor nodig zijn om kanker te overle-
ven. 
Doorleven
Samen kunnen we terugvechten, in actie komen. Tijdens de Samenloop voor Hoop zetten we ons 
in om met vele activiteiten en acties geld in te zamelen voor verder kankeronderzoek zodat zo veel 
mogelijk mensen de kans krijgen om door te kunnen leven. Want iedereen verdient een morgen!

Voor meer informatie kijk op onze website: samenloopvoorhoop.nl/sonenbreugel, onze Facebookpagina: Sa
menLoopvoorHoopSonenBreugel. Of stuur een mail naar: sonenbreugel@samenloopvoorhoop.nl.
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Son en Breugel Dementievriendelijk(er)
In 2015 is door de gemeente Son en Breugel de intentie uitgesproken om Son en Breugel 
Dementievriendelijk(er) te maken. De werkgroep Son en Breugel Dementievriendelijk zet de schou-
ders eronder en heeft de ambitie om het dorp dementievriendelijk(er) te maken dan dat het nu is. 

De werkgroep bestaat uit een aantal actief betrokken (lokale) partijen waaronder de SeniorenRaad, 
Adviesraad Wmo, het CG-platform,  Alzheimer Nederland, Stichting 2109, VTZ-BOS, LEVgroep 
aangevuld met een ervaringsdeskundige. De werkgroep heeft als doel de kwaliteit van het leven van 
mensen met dementie te verbeteren. Maar ook de druk op mantelzorgers en vrijwilligers te verlich-
ten door middel van het dementievriendelijk(er) maken van het dorp. Enerzijds richten de acties 
zich dus op de mensen met dementie, maar anderzijds ook op hun omgeving. De werkgroep heeft 
een drietal speerpunten geformuleerd, te noemen:
1. Het ontwikkelen van een dementheek.
2. Verenigingen, winkeliers en ondernemers informeren over wat dementie is, hoe zij dit 
    kunnen (h)erkennen, hoe zij hiermee om kunnen gaan zodat leden langer verbonden blijven aan 
    de vereniging en zij in winkels en bedrijven op een passende wijze kunnen worden bejegend.   
3. Het organiseren van een loopgroep (al dan niet aansluitend bij bestaand aanbod).

Voor meer informatie en/ of vragen: paul.dekkers@levgroep.nl
Paul is ook te bereiken via het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) tel. nr. 0499-
491470. 

Wat is dementie?
Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk maakt van 
de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte 
van Alzheimer de meest voorkomende is (bron: Alzheimer Nederland). De wereld van mensen met 
dementie wordt geleidelijk aan steeds kleiner. Het heden is voor velen vaak ongrijpbaar en beangsti-
gend. Het geheugen laat het vaak nog wel toe dat herinneringen aan vroeger met veel plezier kun-
nen worden opgehaald. 

Alzheimercafé
Dit is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpver-
leners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De bijeenkomsten vinden plaats op elke 
vierde woensdag van de maand (behalve juli en augustus). De zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Het programma start om 19.30 uur eindigt om 21.00 uur. De toegang is gratis. Voor algemene infor-
matie kunt u contact opnemen met Jan Verbeek. 
Voor Son en Breugel met Diny Nooijen, 0499-473708 en voor Oirschot met Berrie Raaijmakers, 
06-533 00 205. 
Het Alzheimer Café is een initiatief van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd door de 
Werkgroep Alzheimer Café B.O.S. 
Adres: Zalencentrum 't ZandBestseweg 52 5688 NP Oirschot

Bijeenkomsten in BOS (Best-Oirschot-Son & Breugel)
25 mei 2016
Persoonlijke ervaringen van een schrijver van 19.30 uur tot 21.00 uur.  
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
22 juni 2016
De Dementia-App van 19.30 uur tot 21.00 uur.   
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
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Stichting 2109  gaat voor herkenning en erkenning van 
mensen met dementie 
In de Algemene Ledenvergadering van de Adviesraad Wmo op 07 maart  j.l. is Stichting 2109 toe-
gelaten als lid van de Adviesraad. De stichting heeft als doel om mensen met dementie zo lang als 
mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten wonen door de mantelzorger(s) te ontlasten. Mensen 
met (beginnende) dementie moeten dan wel herkend kunnen worden en het taboe op hun ongenees-
lijke ziekte moet doorbroken worden. 

Op dit moment krijgt iedere 7 seconden iemand de diagnose dementie. Dat betekent dat iedereen 
vroeg of  laat hiermee te maken krijgt.                                                                         
Mensen met een zichtbare beperking worden direct herkend en krijgen hierdoor veelal begrip en 
indien nodig hulp van anderen. Dementie is niet zichtbaar aan de buitenkant, maar wel voelbaar aan 
de binnenkant. 
Mensen schamen zich vaak en praten niet gemakkelijk over deze ongeneeslijke ziekte.

21 september (2109) is uitgeroepen tot wereld Alzheimer dag. 
Door dit gegeven vonden wij het toepasselijk om de Stichting de naam Stichting 2109 te geven.
 
Stichting 2109 heeft een uniek beeldmerk ontworpen en verwerkt op een sierlijk en traceerbaar 
speldje dat mensen met dementie kunnen dragen waardoor ze herkenbaar zijn.

Stichting 2109 wil ook het taboe doorbreken door 
met dit beeldmerk herkenning en begrip te bevor-
deren waardoor er beter aangesloten kan worden 
bij de belevingswereld van mensen met demen-
tie. Hierdoor wordt tevens de mantelzorger ontlast 
en zorgen wij er voor dat mensen met dementie 
en hun mantelzorgers zolang mogelijk  in hun ei-
gen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.                                                                                                                    
Het dragen van het speldje maakt dat we 
zichtbaar samen voor elkaar kunnen blijven zorgen.

Op de achterkant van het speldje kan een persoonlijke code worden gegraveerd dat gekoppeld is 
aan het noodnummer dat op de voorkant vermeld staat. Als een spelddrager aan het dwalen is, 
kan contact worden opgenomen met het noodnummer. Stichting 2109 kan dan aan de hand van de 
persoonlijke code contact leggen met de contactpersonen. Op deze manier is iemand met dementie 
veilig, efficiënt en snel traceerbaar. Dit werkt als het beeldmerk een begrip wordt en dus is het van 
groot belang dat we met z`n allen het beeldmerk delen en herkenbaar maken. De opbrengst van 
de verkoop van de speldjes wordt besteed aan (scholings)activiteiten ten behoeve van mensen met 
dementie en hun mantelzorgers.  
  
Het speldje bestellen
Het speldje is te bestellen via de website www.2109.nl. Via de knop ”bestel speldje” gaat u naar het 
bestelprogramma. 
Hier kunt u aangeven hoeveel speldjes u wilt bestellen. De prijs voor een speldje is € 14,95. 
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link naar het formulier voor de tenaamstel-
ling van de spelddrager.
Dit formulier kunt u invullen en naar ons retour zenden als u wilt dat de spelddrager traceerbaar is.
Als u geen gebruik maakt van internetbankieren, kunt u contact opnemen met Stichting 2109 via het 
e-mailadres info@2109.nl of bellen naar telefoonnummer 06-51946084.
Simone den Uijl is voorzitter van de Stichting 2109. 
Voor nadere informatie:
 bel 06.33850801 of stuur een mail naar info@2109.nl of ga naar www.2109.nl 
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Verslag Werkgroep Participatiewet  Januari 2016
De werkgroep bestaat uit 5 leden: vertegenwoordigers van CLIP (Karin Gorissen – Roel Miltner),  
Adviesraad Wmo  (Sjef  den Uijl), SeniorenRaad (Mees Dekker) en onafhankelijk adviseur (Jaap 
Burghoorn).
Het lukt  het CG-platform op dit moment vanwege mankracht niet om aan te sluiten bij de werk-
groep en wordt middels de verslagen geïnformeerd en zal hierop inhoudelijk reageren als hiervoor 
aanleiding is. Bij advisering worden zij wel steeds betrokken..

Het doel van de werkgroep is om zoveel als mogelijk een gezamenlijk advies aan het College uit 
te brengen over de uitwerking van de Participatiewet. Dit betreft zowel gevraagde als ongevraagde 
adviezen. Daarnaast zoekt de werkgroep naar mogelijkheden om de gevolgen van de Participatiewet 
in de praktijk te volgen en hierbij  waar mogelijk een actieve rol te spelen.

De werkgroep heeft met professionele ondersteuning van Ralf Huybregts, senior beleidsmede-
werker, afdeling Beleid en Advies van Dienst Dommelvallei de informatiefase voltooid en is tot 
de conclusie gekomen dat gezocht moet worden naar het leveren van een bijdrage die helpt bij het 
oplossen van het bestaande 
probleem. 
In de gemeente Son en Breugel met een bevolking van 16.235 inwoners zijn ca. 180 gevallen gere-
gistreerd die bijstand behoeven, zij komen in aanmerking voor de inkomensregeling (bijstand) die 
de Participatiewet biedt. Daarnaast behoren alle inwoners zonder een uitkeringsregeling (zogenaam-
de Nuggers) tot de doelgroep van de participatiewet. 
Ook zijn inwoners met een uitkeringsachtergrond UWV (WW-Wajong-WIA) op zoek naar onder-
steuning naar werk.

De Participatiewet en de regelingen die het UWV uitvoert beogen mensen die daartoe in staat zijn 
aan (gedeeltelijk) werk te helpen. 

Door het (grotendeels) wegvallen van de uitkeringsregeling Wajong en de werkvoorziening die de 
Wsw biedt, zijn landelijk afspraken gemaakt om in tien jaar tijd voor arbeidsgehandicapten 125.000 
arbeidsplaatsen te creëren. Het Regionaal Werk Bedrijf (RWB) zal daarin een grote rol vervullen. 

De werkgroep wil trachten op kleine schaal projecten te stimuleren door op dorpsniveau contacten 
te leggen met werkzoekenden en innovatieve oplossingen aan te dragen. Samenwerking met 
bestaande organisaties zoals het CMD en de LEV groep en informatie opvragen bij andere gemeen-
ten is een van de speerpunten van de Werkgroep.

Vanuit de mini-conferentie Dóórpakken! zijn in Son en Breugel drie werkgroepen gestart die met 
thema’s Wonen en Welzijn en Werk aan de slag gaan. Mogelijk kan de werkgroep Participatiewet 

Weetjes & websites

Gratis E-book voor jongeren met chronische pijn

Je bent jong en door je fysieke klachten kan je niet alles doen wat je wilt. Je zit vol levenslust en 
plannen, maar moet vaak afzeggen, afhaken, stoppen. Jij kunt niet zomaar doen wat ‘iedereen’ kan 
en voelt je soms anders dan de mensen om je heen.
Je wilt meedoen, jong zijn, je leven opbouwen. Door je klachten lukt dat niet, of niet zoals jij wilt. 
Maar ook mét een ziekte kan je een geweldig leven leiden dat jou voldoening geeft. Je kunt op jouw 
unieke manier helemaal mee doen en gelukkig zijn!
Hoe? Dat kan ik je leren. Mijn naam is Inge Dekker en als coach en trainer heb ik me gespeciali-
seerd in jonge mensen met een chronische ziekte. Zelf ben ik vanaf mijn 15e ziek, dus ik weet echt 
hoe het is om jong te zijn, veel te willen en steeds weer door je lichaam beperkt te worden. Ik heb 
een heleboel makkelijk toepasbare tips die ik graag (en gratis) met je deel: 
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Zorg naar gemeenten. Weet u waar u aan toe bent? 
Vierde verdiepend onderzoek naar ervaringen van cliënten, familie en mantelzorgers gedu-
rende de transitie van AWBZ zorg naar gemeenten. 

Thema’s: ‘onderlinge hulp’ en ‘het gesprek met de gemeente’ 

Samenvatting 
Hoe verloopt de overgang van de zorg naar gemeenten? Die vraag staat centraal bij de Cliënten-
monitor ‘Zorg naar gemeenten’ van het programma Aandacht voor iedereen. De cliëntenmonitor 
bestaat uit een digitale raadpleging en een verdiepend onderzoek, dat mensen met een beperking of 
aandoening, hun familieleden en mantelzorgers volgt gedurende drie jaar vanaf 2013. Ze worden 
daarbij vier keer persoonlijk geïnterviewd over de overgang van (een deel van) hun zorg naar de 
Wmo. Het gaat om mensen in twaalf gemeenten die per 1 januari 2015 te maken zouden krijgen met 
de decentralisatie van de AWBZ-zorg. 

Dit is de vierde rapportage van het verdiepend 
onderzoek. 
In deze ronde was het thema: ‘Zorg naar gemeen-
ten, goed voor elkaar?’ De onderwerpen tijdens 
de interviews waren: ‘onderlinge hulp (buren-
hulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk)’, ‘het 
gesprek met de gemeente over de zorg’, ‘veran-
dering en eigen regie’. Deze interviews werden 
afgenomen van september tot en met december 
2015. 

Verloop van 
de vierde ronde verdiepend onderzoek 

De cliënten in het verdiepend onderzoek hadden 
bij de start in september 2013 allemaal een CIZ-indicatie voor AWBZ-zorg die naar de gemeente 
zou gaan. Dezelfde mensen die sinds de start van het verdiepend onderzoek (2013) meededen, 
komen weer aan het woord. Zij vertellen hoe het met hen gaat, of hun zorg is voortgezet sinds het 
vorige interview, of zij een gesprek met de gemeente hebben gevoerd over de zorg en ondersteuning 
en hoe zij dit gesprek hebben ervaren. 

Door verloop in de deelnemersgroep zijn er 190 bruikbare interviews. Bij een aantal mensen (44) 
die zijn benaderd in de vorige drie rondes in 2013, 2014 en in het voorjaar van 2015, was het niet 
mogelijk om opnieuw een interview te houden. Veelal vanwege overlijden, opname in een instel-
ling1 of achteruitgang in gezondheid. De samenstelling van de deelnemersgroepen in het onderzoek 
is daardoor iets veranderd ten opzichte van de start van het onderzoek: het aantal ouderen met een 
hulpbehoefte door somatische aandoeningen in de onderzoekgroep is relatief gezien afgenomen en 
het aantal mensen met chronische ziekte is toegenomen.

Interpretatie van de uitkomsten 
De groep deelnemers aan het verdiepend onderzoek werd bij de start in 2013 zorgvuldig samenge-
steld, maar is niet representatief voor de groep mensen die in het dagelijks leven is aangewezen op 
zorg en ondersteuning. Er is bij de werving geen aselecte steekproef genomen uit de mensen die tot 
de doelgroep behoren. De uitkomsten moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. Er kun-
nen geen conclusies worden getrokken over gebruikers van voormalige extramurale AWBZ-zorg in 
het algemeen, noch landelijk, noch lokaal. 
In dit rapport gaat het dus om de perceptie van de geïnterviewde cliënten, familie en mantelzorgers. 
Hun belevingen en hun ervaringen worden weergegeven. De resultaten zijn gepresenteerd vanuit het 
cliëntenperspectief en hebben vooral een signaalfunctie. 
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De meest opvallende ervaringen   

Veel mensen weten nog niet waar ze aan toe zijn 

In de periode tot juni 2015 hadden 19 cliënten een gesprek met de gemeente gevoerd over hun zorg 
en ondersteuning. De toekenningen die zij kregen waren – op een enkele uitzondering na allemaal 
geldig voor een periode van een jaar. In de eerste helft van 2016 zullen zij opnieuw een gesprek met 
de gemeente moeten voeren. 

• In de periode van juni tot medio december 2015 hebben nog eens 80 deelnemers een gesprek met 
de gemeente gevoerd. Bij 30 van hen is de zorg in het najaar van 2015 gewijzigd; bijvoorbeeld 
minder begeleiding of dagbesteding (16 x), meer begeleiding of dagbesteding (9x), geen zorg meer 
(16x) of andere zorg (11x). Bij de deelnemers die een (nieuwe) toekenning voor zorg vanuit de 
Wmo kregen, is deze vaak een jaar of korter geldig; soms 3 maanden. De andere deelnemers hebben 
nog geen besluit ontvangen.
 
• Er zijn in de onderzoeksgroep nog 54 deelnemers van wie het overgangsrecht per 1 januari 2016 
afloopt, die nog geen gesprek hebben gevoerd, terwijl hun zorg naar de gemeente overgaat. Zij 
geven aan dat ze niet weten wat de reden daarvan is. Een aantal deelnemers meldt (19) dat dit hen 
na contact met de gemeente ook niet duidelijk is geworden. Van deze 54 deelnemers zijn er 36 die 
aangeven dat zij nog geen uitnodiging voor een gesprek hebben gekregen. Een aantal deelnemers 
(6) in 3 gemeenten geeft aan dat de gemeente heeft laten weten dat de gesprekken niet meer in 2015 
zullen worden gevoerd. 

• Veel deelnemers (104) kunnen op dit moment nog niet aangeven of de zorg vanuit de Wmo voor 
hen passend is omdat de zorg pas na 1 januari naar de Wmo overgaat of omdat het voor hen nog te 
vroeg is om te kunnen zeggen hoe het in de praktijk gaat. Enkelen zijn tevreden over de uitkomst 
van het gesprek en de nieuwe toekenning (9); anderen (30) zijn daarover niet tevreden. 

• Daarnaast kregen veel mensen in 2015 gedurende een aantal maanden geen nota’s van het CAK 
voor de eigen bijdrage voor de zorg en ondersteuning. Sommigen kregen daarna ineens een hoge 
(achterstallige) nota. Een gemeente heeft laten weten dat het CAK de nota’s voor de eigen bijdrage 
over 2015, pas in 2016 verstuurt. Voor velen is het onduidelijk wat de hoogte van de eigen bijdragen 
zal worden. 

Cliënten en wijkteams zoeken zelden gezamenlijke oplossingen 

Aan de 80 deelnemers die een gesprek met de gemeente gevoerd hebben, is gevraagd hoe zij dit 
hebben ervaren. Verschillende onderwerpen passeerden daarbij de revue, zoals de voorbereiding, 
de bejegening, de informatie over verschillende onderwerpen, kennis, gezamenlijk overleg, de 
uitkomst van het gesprek etc. De ervaringen zijn divers: het kan zijn dat iemand die het gesprek op 
een van de onderdelen als positief heeft ervaren, minder positief is over een ander onderdeel van het 
contact. 

• De helft van degenen die een gesprek met de gemeente heeft gevoerd over hun zorg en ondersteu-
ning heeft dit contact als positief ervaren (40). Zij beleefden de bejegening als positief, konden hun 
verhaal kwijt en vonden dat er goed met hun omstandigheden rekening werd gehouden. Zij noemen 
tevens punten voor verbetering van bijvoorbeeld kennis, of de informatie over eigen bijdragen en 
cliëntenondersteuning. 

• Bijna een kwart is neutraal over de gesprekken en de overige deelnemers (26) zijn ontevreden. 
Beide groepen noemen punten voor verbetering. 

• Van de 80 deelnemers die een gesprek hebben gevoerd, zijn er 72 die vertellen dat niet alle levens-
gebieden en ondersteuningsvragen in een gesprek aan de orde komen. Bij de deelnemers ging het 
gesprek over het AWBZ-overgangsrecht of over de huishoudelijke hulp. Deze deelnemers voerden 
dus meerdere gesprekken op verschillende tijdstippen. Sommige deelnemers melden ook dat ze 
daarnaast gesprekken hebben gevoerd over bijvoorbeeld werk en inkomen of over hun woonsituatie. 
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Enkele deelnemers (2) gaven aan dat zij een integraal gesprek hebben gehad over alle levensgebie-
den zie zij belangrijk vinden. 

• Deelnemers (15) geven aan dat onvoldoende rekening is gehouden met de belasting van de man-
telzorgers en dat er een (te) groot beroep wordt gedaan op hun sociaal netwerk. 

• Een aantal deelnemers (8) geeft aan dat ze door de gemeente of door de zorgorganisatie werden 
ingelicht over het verminderen of stoppen van de huishoudelijke hulp zonder dat een zorgvuldig 
persoonlijk onderzoek plaatsvond. 

• Veel deelnemers (26) vinden dat de gemeente te weinig kennis heeft van de beperking of de aan-
doening en het gedrag dat daaruit voortkomt. Ook deelnemers die tevreden zijn over het gesprek 
geven aan dat zij meer kennis belangrijk vinden (17). Familieleden en mantelzorgers geven aan dat 
weleens overschat wordt of iemand in staat is om zelf de regie te voeren.
 
• Bijna alle deelnemers (61) vinden dat ze onvoldoende informatie kregen over de eigen bijdragen 
(waarvoor die bijdrage geldt en hoe hoog die mag zijn). 
• Ook geven vrijwel alle deelnemers (68) aan dat ze niet zijn geïnformeerd over de mogelijkheden 
van onafhankelijke cliëntenondersteuning en persoonsgebonden budget (PGB).
 
• Een aantal deelnemers (6) heeft afgezien van begeleiding en dagbesteding vanwege de hoogte van 
de eigen bijdrage. Bij enkelen die een lagere eigen bijdrage verwachtten, bleek deze even hoog te 
blijven. Dit kan wanneer iemand gebruik maakt van meerdere vormen van zorg (bijvoorbeeld ook 
huishoudelijke hulp) of voorzieningen (bijvoorbeeld scootmobiel) en sowieso de maximale perio-
debijdrage moet betalen. Naar voren kwam dat de medewerkers en Wmo-consulenten3 niet altijd 
goed op de hoogte zijn van de wijze waarop de eigen bijdrage wordt berekend en dus mensen niet 
adequaat kunnen voorlichten of wijzen op de gevolgen. 

• Voor een aantal deelnemers (7) was de status van het gesprek niet duidelijk. Bijvoorbeeld omdat er 
verschillende medewerkers van de gemeente of het wijkteam langskwamen voor meerdere gesprek-
ken. Of deelnemers (4) hebben alleen een gesprek gevoerd met de medewerkers van de zorgorgani-
satie die huishoudelijke zorg biedt. In 3 gemeenten konden de zorgorganisaties namens de gemeente 
een voorstel over de huishoudelijke hulp aan cliënten doen. 

• Het is ook niet voor iedereen duidelijk dat ze bezwaar kunnen maken tegen de beschikking (69). 

3 De gesprekken worden gevoerd door medewerkers van wijkteams of Wmo-consulenten van de 
gemeente 
      
Burenhulp is nauwelijks toegenomen, mantelzorg en vrijwilligerswerk wel 

• De meeste deelnemers (90%) geven aan dat er niet meer onderlinge burenhulp is in hun persoon-
lijke situatie dan een jaar geleden. Wel melden deelnemers dat ze meer mantelzorg krijgen en dat er 
meer vrijwilligers zijn bij de zorgorganisaties van wie zij zorg krijgen. 

• De deelnemers maakten vanaf 2013 gebruik van AWBZ zorg en deels ook toen al van Wmo voor-
zieningen. De zorgvragen van de meeste deelnemers (74%) zijn sinds de start van het onderzoek 
toegenomen. 

• Het merendeel van de cliënten in de geïnterviewde deelnemersgroep biedt zelf geen hulp aan an-
deren (60% niet), omdat ze moeite genoeg hebben om hun eigen leven te leven. Ongeveer een derde 
van de cliënten doet vrijwilligerswerk, hetzij als vorm van dagbesteding, hetzij als vervanging voor 
betaald werk. 

• Er bestaat schroom onder mantelzorgers om zelf om hulp te vragen. Een aantal mantelzorgers (6) 
geeft aan dat er onvoldoende respijtzorg beschikbaar is in hun gemeente. 

• Het merendeel van de mantelzorgers in dit onderzoek (37 van de 60) biedt naast de hulp aan hun 
verwant ook geen hulp aan anderen.  Ongeveer een vijfde deel van de mantelzorgers doet  
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vrijwilligerswerk naast de mantelzorg. 

Mensen associëren veranderingen in de zorg met bezuinigingen 

• De meeste deelnemers merken tot op heden niets van vernieuwing van de zorg; 48% zegt er niets 
van te merken en 31% merkt het nauwelijks. De overigen noemen voorbeelden van verandering in 
de eigen gemeente of wijk of veranderingen in de wijze waarop zij zorg en ondersteuning kunnen 
aanvragen. 

• Enkelen (5) beleven het als positief dat de wijkteams laagdrempelig bereikbaar zijn en dat de ge-
meente meer naar burgers toe gaat om verbindingen te leggen. 

• Vrijwel alle mensen (71) die veranderingen merken in de zorg die zij krijgen, klagen over vertrek 
en wisseling van hulpverleners en minder dagdelen en uren feitelijk geboden zorg, in de dagbeste-
ding, individuele begeleiding en huishoudelijke hulp. Zij associëren vernieuwing en verandering 
met afbraak van zorg en met bezuinigingen. Een aantal deelnemers geeft aan dat ze om deze reden 
geen of minder gebruik maken van dagbesteding (20).
 
Participatie gaat niet vanzelf 

• De toekomstverwachtingen worden door mensen sterk medisch ingekleurd door uitspraken over 
hun gezondheid. De meesten vinden hun lichamelijke gezondheid en geestelijke stabiliteit kwets-
baar en beleven die als broos. Bij ongeveer de helft van de  deelnemers is de gezondheid gelijk ge-
bleven (49%) of de aandoening stabiel sinds het vorige interview. Ongeveer een derde (31%) geeft 
aan dat het slechter met hen gaat en ongeveer een vijfde (20%) meldt dat het beter met hen gaat. 

• Enkele cliënten werken aan de ontwikkeling van hun vaardigheden. Sommigen omdat ze daartoe 
(weer) in staat zijn; anderen omdat ze in staat gesteld worden om onder begeleiding de eigen kracht 
te versterken. 

• Tevens speelt bij een aantal deelnemers de vraag of hun baan in de WSW-voorziening en hun 
Wajong-uitkering worden voortgezet of dat zij hun baan bij hun werkgever in het vrije bedrijf kun-
nen behouden. Dit maakt de toekomst onzeker. 

• Mantelzorgers van cliënten met blijvende psychische aandoeningen (met een ZZP GGZ C) geven 
aan dat de beschermde woonsituatie integraal onderdeel uitmaakt van de veilige en vertrouwde 
basis die voor hen nodig is om sociaal en emotioneel te kunnen (blijven) functioneren. Een aantal 
cliënten geeft dit zelf ook aan. Bij sommigen (8) werd de zorgbehoefte opnieuw beoordeeld4. Bij 
enkelen (3) heeft de aankondiging dat het beschermd wonen zou kunnen worden beëindigd, geleid 
tot onrust en ontregeld gedrag. 

Nationale Hulpgids bundelt hulp
Via deze website is alle mogelijke professionele hulp in de buurt te vinden, van kinderoppas tot 
huishoudelijke of thuishulpen. De meeste aangemelde hulpen zijn zzpérs en kunnen zowel particu-
liere als via een persoonsgebonden budget (pgb) betaald worden. Voordeel is dat degene die hulp 
zoekt zelf de regie houdt en bepaald met wie zij/hij het gesprek aangaat. 
Aanmelden op de site is gratis en je kunt direct in contact komen met hulpen.
Voor meer informatie: www.nationalehulpgids.nl

Animatiefilm over pijn
Een heldere informatieve animatiefilm over wat 'pijn' nou precies is: https://t.co/9Sez00eDW6
(https://twitter.com/Pijnpatienten/status/663639008010989568?s=03)

Weetjes & websites
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Hulp van buren en vrijwilligers is vaak tijdelijk 
                                                                                                        22 februari 2016

Mensen met een beperking waarderen de hulp van buren en vrijwilligers. Maar een blijvende 
oplossing is het meestal niet. Dit blijkt uit 190 diepte-interviews die de afgelopen maanden zijn 
gehouden binnen het programma Aandacht voor Iedereen (AVI).

In het verdiepende onderzoek in het kader van de AVI-monitor zijn cliënten, hun mantelzorgers en 
familieleden bevraagd over hun ervaringen met burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg. 
De meeste deelnemers (90%) geven aan dat zij voorheen ook al werden geholpen door hun mantel-
zorgers en/of door andere mensen in hun sociaal netwerk en dat zij niet meer worden geholpen dan 
een jaar geleden. Vrijwel alle deelnemers zeggen dat de burenhulp die zij krijgen vaak incidenteel 
van aard is. Buren zijn bereid bij te springen bijvoorbeeld in het geval van ziekte. Maar meestal 
gaat het niet om blijvende hulp. Zoals deze vrouw met ADHD en PTSS zegt: “Toen ik met mijn arm 
in het gips zat heeft de buurman zelfs een keer de was voor me opgehangen. Dat was overmacht. 
Stofzuigen of afstoffen zou ik niet aan hem durven vragen.”Vooral familie en mantelzorgers vinden 
het wenselijk dat burgers elkaar onderling meer hulp bieden en dat er een omslag nodig is naar meer 
‘samenredzaamheid’. Maar zij verwachten dat dit niet spontaan ontstaat.

Kanttekeningen
Veel deelnemers melden dat er meer vrijwilligers actief zijn bij de zorgaanbieders van wie zij zorg 
ontvangen. Vrijwel alle deelnemers (ook degenen die er gebruik van maken) plaatsen  kantteke-
ningen bij het inzetten van vrijwilligers. Ze vragen zich af of langdurige inzet van vrijwilligers wel 
mogelijk is. Ze willen dat er goed wordt gekeken voor welke cliënten de inzet van vrijwilligers een 
meerwaarde heeft en voor wie niet. Ze willen dat er goed wordt nagedacht over wat aan vrijwilli-
gers mag en kan worden gevraagd.

Gesprek met gemeente
Bijna honderd deelnemers aan het onderzoek hebben inmiddels een gesprek gehad met de gemeente 
over zorg en ondersteuning. De kritiekpunten die deze mensen uiten, komen voor een flink deel 
overeen met die uit de eerder gehouden digitale raadpleging. Zo zeggen veel mensen dat de ge-
meente onvoldoende rekening houdt met de belasting van de mantelzorgers en dat er een (te) groot 
beroep wordt gedaan op hun sociaal netwerk. En bijna alle deelnemers vinden dat ze onvoldoende 
informatie kregen over de eigen bijdragen en over de mogelijkheden van onafhankelijke cliënton-
dersteuning en persoonsgebonden budget (pgb).

Onduidelijkheid over de zorg
Veel deelnemers die in de laatste maanden van  2015 nog onder het overgangsrecht vielen, wisten  
nog niet waar zij aan toe zouden zijn in 2016. In het onderzoek gaat het om ruim vijftig mensen. 
Zij hebben nog geen uitnodiging voor het gesprek met de gemeente ontvangen of nog geen verslag 
van het gesprek of geen besluit gehad. Het zou goed zijn als gemeenten de gespreksvoering snel 
verbeteren, zodat deze ‘achterblijvers’ uiteindelijk tenminste goed geholpen worden.

Verder lezen
Hieronder kunt u het rapport downloaden. In het rapport staan ook aanbevelingen voor Wmo-raden, 
lokale belangenbehartigers en gemeenten.
http://www.aandachtvooriedereen.nl/component/option,com_docman/Itemid,298/gid,926/task,doc_
download/

      
Saskia van den Broek
Adviseur programma ‘Aandacht voor iedereen’

      mobiel: 06-27975622
      e-mail: svdbroek@zorgbelang-brabant.nl
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Probeer gratis onze bewegingsbanken!

Het doel van BEWEGINGSCENTRUM SON EN BREUGEL is om zoveel mogelijk mensen te 
kunnen laten bewegen! Zowel mensen zonder als met fysieke beperkingen.

Beweging is ontzettend belangrijk voor iedereen. Het zorgt namelijk o.a. voor:

• Sterker hart en sterkere bloedvaten, ook als die al verzwakt zijn.
• Meer uithoudingsvermogen.
• Grotere longcapaciteit. Je kunt dieper ademhalen.
• Een fitter gevoel.
• Een beter gewicht.
• Verbetering van conditie.
• Meer energie.
• Meer kracht.
• Soepele en sterke spieren en gewrichten.
• Een positieve invloed op het cholesterolgehalte.
• Minder nadelig effect van ongezond gedrag als roken, drinken en snacken.
• Een betere weerstand waardoor je minder gauw ziek wordt.
• Meer incasseringsvermogen, ook geestelijk.
• Minder somberheid, angst en spanningen.
• Meer zelfvertrouwen.
• Beter slapen.
• Alerter zijn.
• Voorkomen van osteoporose.
• Vertraging van het geestelijke verouderingsproces.

Maar wat nu als u, door bijvoorbeeld een fysieke aandoening, moeite hebt om te sporten of zelfs te 
bewegen?

Daarvoor hebben wij de BEWEGINGSBANKEN!
Dit zijn 6 banken met bewegende delen, die het lichaam al liggend bewegen. Door de zich steeds 
herhalende beweging van de bank komt de bloedsomloop op gang. De grote spiergroepen worden 
aangesproken, waardoor ze sterker en soepeler worden. De spieren op andere plekken in het li-
chaam kunnen juist ontspannen. Hierdoor wordt je fitter, sterker en meer ontspannen. 
Dit alles zonder belasting van de gewrichten en risico op slijtage of blessures!

Wij bieden persoonlijke begeleiding in kleine groepen. Op 1 van de banken wordt er een massage 
gegeven. Deze maakt de spieren los, ontspant vastzittende spieren en stimuleert de bloedsomloop.

Door de jaren heen is gebleken dat deze onbelaste training zeer geschikt is voor mensen met:

- ME
- spieraandoeningen, zoals MS, Reuma, fibromyalgie
- Artrose, Parkinson
- longaandoeningen, zoals astma, bronchitis, COPD 
- kunstknie/kunstheup
- rugklachten
- overgewicht
- enzovoort 

Wees welkom om de bewegingsbanken (inclusief massage) gratis uit te proberen!
Meer informatie vindt u op onze website: www.stichting-bsb.nl of bel naar: 0499 – 496666.

Deze zomer nemen wij weer deel aan de Senioren Zomer Activiteiten. Op maandag 1, 8, 15 en 22 
augustus tussen 13.00 en 14.15 uur bent u welkom voor een gratis proefles! 
Graag aanmelden via 0499-496666 of via kim.stichtingbsb@gmail.com.
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Werkgroep Mantelzorg kijkt terug en vooruit.
Het is goed om nog even terug te kijken op zaken die in het jaar 2015 gepasseerd zijn.
En dan valt gelijk op: het tot stand komen van de mantelzorgwaardering.
Er is veel en intensief overleg geweest over de vormgeving en hoogte van de waardering, maar 
bovenal over het feit dat er een waardering moet komen voor de mantelzorger.
Er is buiten onze maandelijkse vergaderingen regelmatig overleg geweest met de gemeente, de wet-
houder, de ambtenaren en met de LEVgroep over de vormgeving en de hoogte van de mantelzorg-
waardering. In de maand november is de mantelzorgwaardering bezorgd bij diegenen die geregis-
treerd staan als mantelzorger.
Dit is echter niet het enige waar de werkgroep Mantelzorg zich mee bezig gehouden heeft. Ook is er 
nagedacht op welke wijze de werkgroep omgevormd kan worden naar een zelfstandige belangenbe-
hartigingsorganisatie.

In het kader van mantelzorgondersteuning/waardering is aandacht gevraagd voor 8 speerpunten, 
zowel bij de wethouder, als bij de commissie Burgerzaken van de gemeenteraad. 

Deze punten zijn:
• respijtzorg
• aandacht voor de jonge mantelzorger
• aandacht voor de werkende mantelzorger
• versterking steunpunt Mantelzorg, uitbreiding uren
• versterking rol mantelzorger bij gesprek (keukentafelgesprek)
• het gezamenlijk benutten van vindplaatsen
• financiële tegemoetkoming aan de mantelzorger
• mantelzorgwaardering

Er zijn ook contacten gelegd met groepen en organisaties die zich ook bezighouden met mantelzor-
gondersteuning. En niet te vergeten het overleg in de Adviesraad Wmo. 

Al deze inspanningen geven ons kracht om verder te gaan, niet achterover te leunen, maar er weer 
vol tegenaan te gaan.

In de laatste algemene Ledenvergadering van de Adviesraad Wmo heeft onze voorzitter Dirk Gre-
vink een presentatie gehouden. Daarbij kwam ook aan de orde dat we druk bezig zijn met voorbe-
reidingen voor het oprichten van een stichting. 
Zo hebben wij de eerste opzet besproken van een convenant met de gemeente en hebben we onze 
doelstelling geformuleerd die in de akte van oprichting komt.
Wij zijn druk bezig met de samenstelling van een bestuur en we hopen dit nog voor de zomer al-
lemaal rond te hebben.

Ook hebben we kortgeleden overleg gehad met BRIZ (De Brabantse Raad voor Informele zorg). 
Deze raad behartigt de collectieve belangen van Brabantse mantelzorgers zodat deze hun zorgtaken 
kunnen vervullen en volhouden en dat in samenwerking met relevante netwerkpartners.
Zo adviseert zij werkgevers over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en werken samen met wel-
zijnsorganisaties en werkgroepen/stichtingen die mantelzorg behartigen en waar het kan leggen ze 
hun oor te luisteren bij de mantelzorgers zelf om zo samen te komen tot een mantelzorgvriendelijk 
Noord-Brabant.
    
Met goede moed gaan wij als Stichting belangenbehartiging mantelzorger Son en Breugel i.o. dit 
jaar verder om samen met u allen te gaan voor een mantelzorgvriendelijk Son en Breugel.

Namens de werkgroep Mantelzorg
Kees van den Akker
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                                                                                Aan:   Het College van   Burgemeester en                                                                                                                                      
                                                                                Wethouders van de Gemeente Son en Breugel
                                                                                t.a.v. de heer J. Frenken, wethouder
                                                                                Raadhuisplein 1
                                                                                Postbus 8
                                                                                5690 AA Son

c.c. de heer F. Das, senior beleidsmedewerker afdeling Ruimte en Samenleving

Son en Breugel,    16 januari 2016

Ons kenmerk: ABW 2016-01-16 advies mediation functie sociaal domein

Betreft: Ongevraagd advies van adviesraad WMO inzake de inrichting van 
een mediation functie sociaal domein. 
Geachte heer Frenken,
In het overleg tussen de adviesraden Dommelvallei + is gesproken over de inrichting van een 
mediation/vertrouwens/ombudsfunctie al dan niet op het niveau van elke gemeente afzonderlijk of 
Dommelvallei + niveau. Afgesproken is dat elke adviesraad een ongevraagd advies indient bij hun 
gemeente waarbij de vrijheid genomen wordt andere accenten per gemeente te leggen 
De adviesraad Wmo Son en Breugel geeft daar invulling aan met onderstaand ongevraagd advies. 

Advies
De adviesraad WMO Son en Breugel adviseert  om een (personele) functie in te richten die zorgt 
dat: ontevredenheid van inwoners over de behoorlijkheid , zorgvuldigheid  en professionaliteit van 
de gemeente bij een vraag om hulp resp. ondersteuning (gerelateerd aan de Wmo 2015, Jeugd- en 
Participatiewet)  snel, laagdrempelig en adequaat opgelost wordt; op basis van concrete praktijker-
varing, waar nodig, adviseert over verbeteringen van de gemeentelijke werkwijze om ontevreden-
heid dan wel klachten in de toekomst te voorkomen.
NB: Het recht van inwoners om gebruik te maken van een bezwaar-/beroepsprocedure blijft, even-
als de mogelijkheid om de Nationale Ombudsman in te schakelen.

In Nederland zijn al diverse gemeenten die deze functie op een of andere manier ingericht hebben. 
Veelal zijn deze ingericht ter voorkoming van officiële bezwaar- en beroepsprocedures.  Wij zien 
het breder, omdat deze procedures alleen mogelijk zijn na officiële beschikkingen. Er zijn situaties 
denkbaar dat er geen beschikking volgt na een keukentafelgesprek bijv. een doorverwijzing waar de 
cliënt het niet mee eens is of het besluit dat geen ondersteuning wordt aangeboden. Ons inziens zou 
het in die situaties ook mogelijk moeten zijn een gemeentelijk besluit nader te bekijken.
Bestaande varianten van deze functie, elk met een eigen invalshoek resp. voor- en nadelen,  zijn:  
ombudsfunctie, vertrouwensfunctie, mediationfunctie.  De adviesraad Son en Breugel WMO opteert 
in eerste instantie voor een mediationfunctie.  Daarbij adviseren wij het College bij het inrichten 
van de functie minimaal voor de volgende  aspecten duidelijk beargumenteerde keuzes te maken:

•   Doel
    Wat is het doel van de functie? Wat wordt beoogd?
•   Afbakening/Scope
    Welke soort problemen worden in behandeling genomen? Alleen behandelen van 
    casussen of ook ongevraagd advies richting gemeente?
•   Verantwoordelijkheid en plaats in de organisatie
    Een functie die zich onafhankelijk en onpartijdig opstelt.  Aan wie wordt gerapporteerd?
•   Bevoegdheden
    Welke (onderzoeks)mogelijkheden en faciliteiten (budget) krijgt de functie? Wat is de 
    plaats van de functie bij de inhoudelijke besluitvorming?
•   Competenties
    Wat zijn de benodigde competenties van degenen die de functie gaan vervullen?
•   Soort functie 
    Wordt het een vrijwilligersfunctie of een betaalde functie? 
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Vraag aan College

De Adviesraad WMO Son en Breugel  ontvangt graag van het College een reactie op bovenstaand 
voorstel. Als het College een dergelijke functie wil inrichten, ontvangen wij ook graag een gemoti-
veerd voorstel over die inrichting. 

Ongevraagd advies van commissie Werkgroep Jeugd 
Adviesraad WMO in zake signalering jeugdproblema-
tiek bij scholen en verenigingen.
Met ingang van de nieuwe wet WMO per januari 2015 is het signaleren van kinderen met proble-
men bij kinderen in de leeftijd 0-4 en 4-12 jaar binnen de gemeente Son en Breugel naar tevreden-
heid geregeld. Om jeugdigen in beeld te krijgen lijkt een twee sporenbeleid gewenst dat zich richt 
op de vindplaatsen van deze leeftijdsgroep t.w. de scholen voor voortgezet onderwijs en de vereni-
gingen binnen Son en Breugel.
Na onderzoek door deze commissie bij (sport)verenigingen en scholen voor voortgezet onderwijs 
blijkt aanvullend beleid noodzakelijk voor het in beeld brengen van signalen van probleemgedrag 
bij jeugdigen in de leeftijd van 12 – 18 jaar.
De VO scholen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Eindhoven.
De gevraagde scholen ( in Eindhoven Noord) spreken de wens uit contact te kunnen onderhouden 
met een contactpersoon vanuit de gemeente Son en Breugel.

De gevraagde verenigingen geven aan in meer of mindere mate te maken te hebben met gesigna-
leerd probleemgedrag. De meeste hebben een beleid ten aanzien van het signaleren van probleem-
gedrag maar het “zorgnetwerk” verschilt per vereniging.

Het advies van de werkgroep Jeugd was: geef verenigingen handvatten om te leren omgaan met 
ongewenst gedrag . Als vereniging stel je dit thema  jaarlijks aan de orde in het contact met begelei-
ders, trainers en coaches.

Inmiddels heeft er een overleg plaats gevonden en hieruit blijkt dat de gemeente Son en Breugel 
deelneemt aan overleg organisaties  w.b. middelbare scholieren en het herkenbaar zijn van contact-
personen binnen de verschillende gemeenten en de verschillende contactpersonen  van de diverse 
scholen.

De link naar de verenigingen is nog niet helder maar staat uitgezet bij de LEVgroep.

Commentaar: als werkgroep waren wij tevreden met de voortgang op ons advies en wij wachten de 
schriftelijke beantwoording van het college af.

Namens de werkgroep, 
Janneke Busko
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Beste lezer, 

Rechtswinkel Best opgericht in 1979, is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de burgers 
uit Best en omstreken. Via deze weg willen wij u laten kennismaken met ónze rechtswinkel. 
Wij staan voor een laagdrempelige, betrokken organisatie die uitgaat van vertrouwen en bereidwil-
ligheid. Dit vertrouwen dat speelt binnen alle lagen en kringen van de samenleving maakt ook deel 
uit van onze algemeen erkende waarde en normen set. Omdat vertrouwen een omvangrijk begrip 
omvat, kan het voorkomen dat misvattingen ontstaan. Als de achterliggende misvatting vervolgens 
van dusdanig aard is, is het noodzakelijk om in sommige gevallen van buitenaf hulp in te roepen. 

Complicaties die opdoen, waarbij aandacht wordt gevraagd van een juridisch oog, worden vaak 
weggestopt. Juridische dienstverlening is een kostbaar goed in onze samenleving. Voor de econo-
misch sociaal zwakkeren binnen regio Best soms te kostbaar met betrekking tot hun financiële huis-
houding. Rechtswinkel Best verzorgt een tussenweg. Wij bieden kosteloos advies aan elke rechtzoe-
kende binnen ons verzorgingsgebied. Onze medewerkers kunnen u op de hoogte brengen van wat 
de inhoud van uw vraagstuk in juridische zin is.  Daarnaast geeft de rechtswinkel advies over de 
mogelijk te nemen stappen en kan zij in samenspraak met de cliënt de communicatie met de weder-
partij verzorgen. Daarbij wordt in alles rekening gehouden met het belang van de cliënt. Dit eist een 
respectvolle omgang met zijn of haar belangen, iets wat bij Rechtswinkel Best gegarandeerd wordt. 

De medewerkers van Rechtswinkel Best, veelal bestaande uit ambitieuze rechtenstudenten en en-
kele afgestudeerden, kunnen voorzien in bijna elk juridisch vraagstuk. Of het nu gaat om zaken die 
tussen particulieren spelen, of dat het gaat om een conflict met de gemeente, u kunt bij ons terecht. 
U kunt daarbij denken aan onderwerpen zoals schadeclaims, of het aanvechten van een gemeente-
lijke beslissingen. Daarnaast kan het zijn dat een aangeschaft product niet voldoet aan uw verwach-
tingspatroon. In al deze gevallen kunnen wij u voorzien van advies en eventueel bijstand. 
Slechts in enkele gevallen wordt een zaak doorverwezen naar een advocatenkantoor of andere 
juridische dienstverlener. Naast de voorhanden liggende juridische kennis is Rechtswinkel Best, 
gevestigd in het Kadans aan de Sint Jozefstraat, bovendien ook goed bereikbaar. In de lokalen op de 
begane grond kunnen wij ook mensen met een beperking ontvangen. Met dien verstande nodigen 
wij u graag uit om een keer met uw vraag op het spreekuur langs te komen op de zaterdagen tussen 
10:30 en 12:00 uur. Het maken van een afspraak is niet nodig, onze medewerkers staan elke zater-
dag voor u klaar (met uitzondering van feestdagen en andere landelijk erkende vrije dagen).
Meer informatie kunt u vinden op www.rechtswinkelbest.nl.

Hartelijke groet en graag tot ziens,
Het bestuur van Rechtswinkel Best

Sint Jozefstraat 1                            www.rechtswinkelbest.nl                                      KvK  41088223
5684 TS Best                                  info@rechtswinkelbest.nl                                     ING 663263360 
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Weetjes & websites

Weetjes & websites

Sneltest
Voor plaatselijke belangenbehartigers is met name de sneltest op de site belangrijk, zegt Anneke van 
der Vlist beleidsmedewerker wonen van Ieder(in). “Plaatselijke belangenbehartigers kunnen die test 
laten invullen door hun achterban. Ze krijgen dan een beeld van de problemen die spelen.”
“Zo kan bijvoorbeeld aan het licht komen dat er een groot gebrek aan betaalbare toegankelijke 
woningen is, dat woningaanpassingen niet vergoed worden of dat de brandveiligheid een probleem 
is. De belangenbehartigers kunnen hierover dan in gesprek gaan met de gemeente, huurdersorgani-
saties of een woonadviescommissie.”  
De test kan overigens ook gewoon door een individuele bewoner worden ingevuld. De bewoner 
krijgen bovendien tips voor het aankaarten van problemen.

Actieplan
De website is een gezamenlijk initiatief van Ieder(in), de NPCF en het Landelijk Platform GGz. Op 
de site staat ook het gezamenlijke 10 punten-plan om knelpunten in het wonen aan te pakken. En 
ook de rapporten die de organisaties over wonen hebben uitgebracht, zijn er te vinden. 
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Gebruik je veel medicijnen?
Als u verschillende medicijnen gebruikt, kunt u last krijgen van klachten. Dan is het nuttig om uw 
medicijnen met uw huisarts en apotheker onder de loep te nemen. 
Wanneer is een medicatiebeoordeling zeker nuttig?
1. Als je veel (meer dan vijf) verschillende medicijnen slikt.
2. Als je klachten hebt die te maken kunnen hebben met jouw medicijngebruik, zoals misselijkheid, 
vermoeidheid of duizeligheid.
3. Als je moeite hebt om je medicijnen uit elkaar te houden of op de juiste tijd in te nemen.
4. Als je naast je medicijnen vaak nog middelen van de drogist of homeopathische medicijnen ge-
bruikt. Deze kunnen de werking van je medicijnen beïnvloeden.
5. Als je moeite hebt met het innemen van jouw medicijnen.
Op de website van Zorgzine van de NPCF kunt u meer lezen over de gevaren Kijk op: http://zorg-
zine.npcf.nl/medicijnen Daar kunt je testen of medicatiebeoordeling nuttig is voor jou. Je vindt in 
dit online magazine ook filmpjes en tips voor een goed gesprek over jouw medicijnen. 
Meer tips vind je op speciale kaarten op www.mijnzorgveilig.nl

Zorgen over zorg, ondersteuning en participatie? 
 
Bij het Nationale Zorgnummer nemen we uw vragen en zorgen over zorg, ondersteuning en par-
ticipatie heel serieus. U krijgt heldere antwoorden waarmee u vooruit kunt. En met uw vragen en 
ervaringen helpt u ons, de organisaties achter het Nationale Zorgnummer, op te komen voor uw 
belangen. Bel of mail of neem deel aan een van de meldacties.
Het Nationale Zorgnummer is een initiatief van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfe-
deratie NPCF. Samen met onze partnerorganisaties, geven wij mensen die zorg en ondersteuning 
nodig hebben een stem én een steun in de rug.
Bel naar 0900-23 56 780 (€ 0,20 per gesprek) of website: www.nationalezorgnummer.nl 


