
Adviesraad WMO en Jeugdhulp ’s-Hertogenbosch 

Aanvullend advies op het tweede concept d.d. januari 2016 van de Regiovisie Beschermd 

Wonen en Maatschappelijke- en Verslaafdenopvang. 

Vooraf 

Op 13 oktober 2015 hebben leden van de Adviesraad de eerste concepttekst in bijzijn van de 

wethouder en één van de stellers van genoemde regiovisie besproken. Op grond daarvan heeft de 

Adviesraad op 23 oktober 2015 haar advies uitgebracht. 

In de loop van de maanden is de regiovisie verder uitgewerkt en geconcretiseerd. 

Op 4 februari is deze uitgewerkte visie besproken met een aantal partijen, waaronder een delegatie 

van de Adviesraad. In deze vergadering zijn de aanwezige partijen uitgenodigd hun reacties nog 

schriftelijk in te dienen, met de bedoeling dat deze reacties nog verwerkt worden in het definitieve stuk 

dat op 24 februari in het College besproken wordt. 

De Adviesraad maakt graag gebruik van de aangeboden mogelijkheid tot een schriftelijke reactie. 

 

I. Inhoud advies dat de Adviesraad op de eerste conceptversie heeft uitgebracht 

 

De conceptversie van oktober was een vrij kort stuk, op hoofdlijnen en zonder financiële paragraaf.  

Wat heeft de Adviesraad gezegd over de eerste versie? 

a. Maak de kwetsbare burger nog meer als uitgangspunt.  

b. Werk de visie op Herstel verder uit. (Een verdere uitwerking daarvan is door de Adviesraad 

aangeleverd). 

c. Breng durf aan in het gemeentelijk optreden en start een experiment 

d. Maak gebruik van de expertise op Herstel, die sinds kort in de Adviesraad aanwezig is. 

e. Hanteer een projectmatige aanpak ter realisering van de visie op Herstel. 

f. Een aantal vragen:  

• Welke taken worden in deze aan de wijkteams toegedacht? 

• Waarom zijn er maar twee FACT-teams operationeel, terwijl er geld is voor zes? 

• Hoe houdt de gemeente in de gaten hoe het met de mensen gaat, die beschermd wonen nodig 

hebben? 

 

II. De tweede conceptversie 

 

A. Compliment 

Deze tweede conceptversie getuigt van ambitie. De ambitie er voor te zorgen dat iedereen die te 

maken heeft met psychische kwetsbaarheid in de samenleving kan wonen en kan meedoen. 

In deze versie wordt de kwetsbare burger inderdaad als uitgangspunt genomen: “de burger is de 

eerste bepaler wat zijn herstel zal zijn en hoe dit wordt bereikt” (blz. 5. van de visie).  

De Adviesraad is verheugd hierover. 

Ook constateert de Adviesraad dat de aangeleverde visie op Herstel is overgenomen.  

Wat betreft het experiment, het volgende: eind februari gaat het experiment van start.  

Inhoud: het ontwikkelen van een corporate curriculum, vanuit de herstelvisie, gericht op 

herstelondersteuning en met inzet van ervaringsdeskundigheid. Dit bij personen, die nu opgenomen 

zijn bij Reinier van Arkel en Novadic-Kentron. Zowel de gemeente ‘s-Hertogenbosch, als de 

zorgverzekeraars CZ en VGZ betalen aan dit experiment mee. 

Wetenschappelijke begeleiding vanuit de universiteiten van Nijmegen en Maastricht. 

Novadic-Kentron en Reinier van Arkel zijn mede-uitvoerders van dit experiment. Hopelijk leidt dit 

experiment niet alleen tot een andere aanpak in woorden, maar ook tot een zo nodig veranderende 

visie op hulpverlening en de daarbij behorende  werkwijze binnen de instellingen. (Zie de opmerking 

hierover onder Cliëntperspectief, blz. 10). 

De Adviesraad is nauw bij dit experiment betrokken. 

 



B. Opmerkingen 

1. Realiseerbaarheid van de visie. Projectmatige aanpak 

In ons eerste advies is aangedrongen op een projectmatige aanpak ter realisering van deze visie. 

Immers: voor de realisering ervan is de gemeente afhankelijk van partijen, waarover geen 

gemeentelijke zeggenschap is. Hoe bind je deze partijen en hoe verwerf je doorzettingskracht? 

De visie heeft kracht vanuit de samenhang van de verschillende onderdelen waarop men gelijktijdig 

wil acteren Dit vraagt o.i. een projectleider, een projectplan en een jaarlijks werkplan met bijbehorende 

financiële begroting, inzet van jaren én vrijheid van handelen vanuit de inhoud. Het is de vraag of deze 

trek- en duwkracht vanuit het Stadskantoor in ’s-Hertogenbosch in voldoende mate geleverd kan 

worden. Iemand moet er voor worden vrijgesteld en er helemaal voor kunnen gaan. In welke mate 

past deze inzet op uitvoering in de gemeente ’s-Hertogenbosch? 

 

2. Het huidige klimaat van bezuinigingen en afbouw 

De regiovisie wordt gelanceerd in een tijd van bezuinigingen. Reinier van Arkel sluit bestaande 

voorzieningen van beschermd wonen; mensen moeten elders gaan wonen met vaak minder 

begeleiding dan voorheen. Medewerkers worden ontslagen en/of zoeken een baan elders, groepen 

worden groter. De Adviesraad vraagt zich het volgende af: 

• In welke mate hebben mensen, die nu moeten verhuizen vanuit de vormen van beschermd wonen 

voldoende begeleiding? De Adviesraad krijgt signalen, dat men “in een gat valt”. M.a.w. wordt nog 

datgene geleverd, wat mensen nodig hebben? 

• In welke mate ontvangen cliënten zorg en begeleiding van voldoende kwaliteit? Vanuit de 

organisatie van RvA krijgt de adviesraad signalen, dat kwaliteit onvoldoende geleverd wordt. 

• Hoe verhoudt zich de uitvoering van de regiovisie met de afbouw, die nu gaande is? 

 

3. Verwarde personen 

Het aantal verwarde personen op straat neemt toe. In de regio is nog geen eenvoudige en eenduidige 

aanpak voor verwarde burgers vastgelegd. 

Adviesraad: In Den Haag is de volgende aanpak ontwikkeld. Bij een melding aan de politie van een 

verwarde persoon gaat de politie er samen met een gedragsdeskundige op af. De verwarde persoon 

wordt niet meer opgesloten in een cel, maar naast het politiebureau is een opvangunit gemaakt. Daar 

kan de verwarde persoon tijdelijk worden ondergebracht.  

Een na te volgen idee?  

 

4. Expertise aan de voorkant 

Uit de regiovisie blijkt dat sociale wijkteams onvoldoende toegerust zijn om zware problematiek 

adequaat te hanteren. 

Uit gesprekken die leden van de Adviesraad voeren met burgers, die zelf hulp nodig hebben, dan wel 

hulp voor hun kinderen, blijkt dat sommige gemeentelijke medewerkers (die de keukentafelgesprekken 

voeren) onvoldoende weten van de problemen, waarmee ze te maken krijgen in het keukentafel-

gesprek. 

Adviesraad: wij brengen nogmaals ons advies van twee jaar terug onder uw aandacht, waarin wij 

pleiten voor specialistische know-how binnen het sociaal wijkteam, aan de voorkant van het intake en 

verdere hulpverleningstraject. 

 

5. Trainingshuis 

De Adviesraad is verheugd dat er € 300.000,- is opgenomen voor een Trainingshuis. 

Vragen: wat is de invulling van dit trainingshuis en wat is de plek van dit huis in de zorgketen?  

Het gaat bij jong volwassenen met psychische kwetsbaarheid niet alleen om trainen naar zelfstandig 

wonen maar ook om levensloopbegeleiding op alle leefgebieden (werk, onderwijs, vrije tijd, 

dagbesteding). 

De Adviesraad krijgt signalen dat trainingsplekken, van bijvoorbeeld Oosterpoort worden 

wegbezuinigd. Hoe verhoudt zich dit tot de in de nota gereserveerde gelden? 

 



6. Burgerinitiatieven 

Deze regiovisie is geschreven vanuit de reguliere,  grote instellingen. Ook in de opsomming van de 

voorzieningen (hoofdstuk 2.2.2, blz. 9) vinden we de particuliere initiatieven niet terug. 

Adviesraad: ontwikkel een visie op burgerinitiatieven in deze en maak ruimte in deze visie voor die 

initiatieven, waarin burgers/ouders zelf een beschermd wonen voorziening hebben opgezet (dan wel 

willen opzetten) en zelf een zorgaanbieder contracteren. Bij dergelijke burgerinitiatieven is meestal 

ook een actieve familiekring betrokken, die een deel van het werk doet, wat kosten kan besparen. 

 

Er is binnen het budget van € 26 miljoen een werkbudget gereserveerd van € 3 miljoen. Waarvoor is 

dit werkbudget bedoeld? Kan het worden ingezet voor de ontwikkeling van alternatieven, bijvoorbeeld 

ter ondersteuning van burgerinitiatieven op het gebied van beschermd wonen? 

 

7. De regiovisie heeft betrekking op personen boven de 18 jaar 

De Adviesraad houdt 2 maart een studiedag waarop de Raad wil achterhalen hoe het beleid uitwerkt 

voor jongeren tot 18 jaar. Op dit moment verzamelt de Adviesraad casusmateriaal, die op 2 maart met 

ambtenaren wordt besproken. We proberen het gehele veld van preventie tot en met justitiële 

jeugdzorg te overzien. De uitkomsten van de studiedag zullen we delen met wethouder, ambtenaren 

en met leden van de Commissie MO. 

 

 

’s-Hertogenbosch, 10 februari 2016 

 

 

Namens de Adviesraad WMO en Jeugdhulp 

G. van der Lee- van Groeningen 

Voorzitter 

 

 

 

 


