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De Wmo adviesraad Epe heeft kennis genomen van de transformatieagenda MO en
BW 2016-2020. De adviesraad staat positief ten opzichte van deze inhoudelijk goed
onderbouwde nota. Wij onderschrijven de visie die hierin wordt verwoord, waarvan
het rapport Dannenberg het uitgangspunt is.
De agenda straalt een hoog ambitieniveau uit. De adviesraad vraagt zich af of de
ambitie in deze korte tijd niet te hoog gegrepen is. Het succes van de implementatie
is sterk afhankelijk van de wijze waarop de randvoorwaarden worden ingevuld.
Omdat de uitvoering van de transformatie voor een belangrijk deel in handen is van
derden (zoals de zorgverzekeraars, de woningcorporaties, de wijken, enz.), wordt er
een sterke sturing van de gemeenten verwacht.
De adviesraad wil een aantal punten aangeven die extra aandacht vragen.
De onderstaande tabel geeft de knelpunten aan die het slagen van de transitie in de
weg kunnen staan. We volgen daarbij de vijf thema’s.
Randvoorwaarden
Zorginfrastructuur in de
wijk:
Voldoende kennis van de
GGZ.
Voldoende samenwerking
in de wijk.

De (sociale) wijkteams zijn nog in opbouw. De
samenwerking moet nog vorm krijgen; waarbij de
samenwerking met de GGZ vooral aandacht behoeft.
Er is nu nog weinig kennis en ervaring bij de
zorgaanbieders betreffende de GGZ problematiek.
Ervaringsdeskundigen kunnen hier een rol spelen,
indien zij hiervoor voldoende opgeleid zijn.

Ondersteuning van familie
en buurt aanwezig indien
gewenst.

Is de familie, indien aanwezig, en de buurt bereid en in
staat ondersteuning te bieden?

Voldoende ondersteuning
voor de cliënten die vaak
blijvend steun behoeven.

Tussen de begeleiding bij BW en de ondersteuning in de
Wmo zit een kloof. Herstel is niet altijd haalbaar. Voor
deze groep zal langdurig veel ondersteuning nodig zijn
en de mogelijkheid om weer in de oude vorm terug te
vallen. De Wmo-adviesraad adviseert de grens tussen
Wlz en Wmo zo soepel mogelijk te hanteren.

Terugval mogelijkheden.

In een crisissituatie zijn voldoende
terugvalvoorzieningen en een crisisopvang essentieel.
Deze zijn ook bereikbaar voor familie en buren.

Rekening houden in de

De extramuralisering van de instellingen zal gelijke tred

tijdlijn met de
mogelijkheden.
Welkom in de wijk:
Voldoende draagkracht
van de wijk.

moeten houden met de mogelijkheden van de
ondersteuning en de beschikbare woonruimten.
Liever de tijd nemen, dan overhaasten.
Is er voldoende draagkracht in de wijk om deze groep
op te vangen? Zijn de buurtbewoners hier klaar voor en
zijn ze bereid de mensen in de wijk op te nemen?
De woningen die voor deze groep aangeboden worden
zijn meestal woningen met lage huren. Daardoor is er
een gevaar van teveel kwetsbare mensen bij elkaar in
één wijk. Waarbij een “maatje” in de buurt wel weer
positief kan werken.

Bekendheid van de
transformatie bij de wijken buurtverenigingen

De wijk- en buurtverenigingen kunnen een belangrijke
rol spelen bij de inclusie van de doelgroep in de wijk.
Voorlichting van de gemeente en samenwerking met de
verenigingen zijn hierin essentieel.

Voorkomen van
stigmatisering

Stigmatisering van deze groep ligt bij de voorlichting
over de problematiek, ook wanneer de cliënt zelf bepaalt
hoe dit gebeurt, op de loer. Dit kan leiden tot protest in
de wijk en het participeren in de wijk in de weg staan.
De ondersteuning door de hulpverleners t.o.v. de
cliënten moet zo onopvallend mogelijk plaatsvinden.

Voorkomen van
eenzaamheid

Het is een moeilijke opgave om opnieuw een sociaal
netwerk op te bouwen. Eenzaamheid kan hier een
valkuil zijn. Voldoende wijksteunpunten als
ontmoetingsplekken en vrijwilligers die helpen bij de
opbouw van het sociale netwerk zijn hiervoor nodig. Ook
ervaringsdeskundigen kunnen hierin een rol vervullen.
Bovendien kunnen voldoende mogelijkheden voor
groepsactiviteiten, bijv. sport helpen. De financiële
mogelijkheden van deze doelgroep is niet groot.
Subsidie is wellicht gewenst.

Wonen:
Voldoende passende en
betaalbare woningen

Woonvoorzieningen voor
jongeren

De Wmo-adviesraad spreekt haar zorg uit over de
betaalbaarheid van woningen voor de doelgroep met
veelal weinig financiële armslag.
Er wordt momenteel een groot beroep gedaan op de
woningbouwcorporaties v.w.b. betaalbare woningen. Het
is de vraag of er in deze korte tijd voldoende woningen
beschikbaar komen nu door de centrale overheid ook
andere inspanningsverplichtingen worden opgelegd.
Vooral passende betaalbare woonruimte voor jongeren
met weinig inkomen zijn nodig; ook voor degenen met
een beperking. Dit is de groep waar goede interventies
een groot impact op het latere leven kan hebben.
Om rekening houden met de behoefte om “samen onder

Behoefte aan
groepswoningen

één dak” te wonen zouden er voldoende betaalbare
groepswoonruimten op tijd te gerealiseerd moeten
worden.

Aandacht voor privacy

Privacy is een gevoelig punt bijvoorbeeld t.o.v.
gevraagde informatie bij toewijzing en bij de voorlichting
van de buurt. In samenspraak met de cliënt en met
respect voor de cliënt voortdurend checken wat nodig is
en wat kan.

Rekening houden met
mensen met een
beperking

Kan er voldoende rekening gehouden worden met
mensen met een visuele of auditieve beperking en
ouderen; vooral wat betreft de hun vertrouwde
begeleiding.

Werk en dagbesteding:
Voldoende
(vrijwilligers)werk,
dagbesteding en
ontmoetingsplekken

Ontwikkeling

Financiën:
Voldoende inkomen en
financiën kunnen beheren

Bekendheid van de
gemeente met het
voorkomen van armoede
en schuld bij deze
doelgroep.

Een zinvolle dagbesteding of werk ( passend bij de
cliënt en volgens zijn/haar wens), is belangrijk voor de
structuur, het opbouwen van een netwerk en een
positief zelfbeeld. Dit vraagt een gevarieerd aanbod, die
vooral in kleinere gemeenten moeilijk te organiseren is.
Een bijdrage in de vervoerskosten is daarbij essentieel.
Dit zou ook moeten gelden voor vrijwilligerswerk buiten
de directe omgeving.
Naast de arbeidsmatige dagbesteding is het wenselijk
dat er ook educatieve/creatieve dagbesteding aanwezig
is.
Vaak is deze doelgroep niet gewend de eigen financiën
te beheren. Ook betreft het veelal mensen met een laag
inkomen of een uitkering en is er sprake van
onbekendheid met alle regelingen. Een goede
begeleiding, vooral in de start, bijv. door opgeleide
ervaringsdeskundigen is heel belangrijk.
De adviesraad benadrukt het belang van de bundeling
van kennis teneinde een goed beeld te krijgen van de
omvang van de armoede- en schuldproblematiek van
deze doelgroep binnen de gemeentegrenzen.

Tot slot concludeert de adviesraad dat deze transitieagenda een goede start is voor
een door ons ondersteund beleid.
En wij zien uw reactie graag terug in de inspraak nota.

Corina van der Valk,
Voorzitter

