Bernheze: een WMO op (dorpen)nivo

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2013
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Inleiding
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning schrijft voor dat de gemeenteraad voor een
periode van 4 jaar een WMO-beleidsplan vaststelt.
In dit beleidsplan worden voorstellen gedaan om concreet vorm en inhoud te geven
aan de in de wet vastgelegde prestatievelden voor de periode 2010-2013. Het zijn
voorstellen over het collectieve –gemeentebrede- aanbod van voorzieningen en
voorstellen voor WMO-activiteiten op dorpennivo. Het merendeel van de voorstellen
over het collectieve aanbod volgt uiteindelijk de beleids- en besluitvormingsroute van
de afzonderlijke beleidsterreinen waartoe het betreffende prestatieveld behoort, zoals
jeugdbeleid en gezondheidszorgbeleid.
De individuele verstrekkingen in het kader van de WMO zoals de Hulp bij het
huishouden worden wel in dit beleidsplan genoemd maar voorstellen hierover worden
tijdens de beleidsperiode via een separaat besluitvormingstraject –in casu de WMOverordening- aan de gemeenteraad voorgelegd.
In hoofdstuk 1 van deze nota wordt kort het wettelijk kader van de WMO toegelicht.
In hoofdstuk 2 zijn de WMO-ambities vermeld die specifiek naar aanleiding van de
invoering van de WMO tot stand zijn gekomen. In hoofdstuk 3 zijn de WMOambities opgenomen die de uitvoeringsrichting aangeven waarmee de WMO op de
schaal van Bernheze concreet gemaakt kan worden. De financiële en planmatige
vertaling van de WMO-ambities van Bernheze zijn terug te vinden in hoofdstuk 4.
In deze nota zullen we –vanwege de verplichting op hierover te rapporteren- in
hoofdstuk 5 bij ieder prestatieveld stilstaan en aangeven wat we er al aan doen en wat
we er nog aan gaan doen.
Ook zonder de WMO zouden we op de meeste prestatievelden beleid ontwikkelen en
verantwoording afleggen. Aanvullend hierop hebben we in deze nota onze ambitie
beschreven om de integraliteit van het WMO-beleid tot uitdrukking te laten komen
via de dorpenaanpak. Dwars door alle prestatievelden heen, met de ambitie om het
integrale aanbod van welzijn, wonen en zorg beter tot uitdrukking te laten komen door
het creëren van een zo concreet mogelijk aanbod in al onze kernen.

3

Hoofdstuk 1.
De WMO, het wettelijk kader
Aan invoering van de WMO per 1 januari 2007 liggen de volgende uitgangspunten
ten grondslag. Wij onderschrijven die uitgangspunten en zij vormen dus de basis voor
dit beleidsplan.
Participatie
De WMO heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de
samenleving. De gemeente moet haar burgers faciliteren en ondersteunen zodat ze
kunnen participeren in de samenleving.
Eigen verantwoordelijkheid
De burger is primair zelf verantwoordelijk voor de inrichting van zijn leven.
Sociale netwerken > civil society
Burgers ondersteunen elkaar via sociale verbanden. De burger heeft dus een
verantwoordelijkheid om –naar vermogen- beschikbaar te zijn voor mensen in de
omgeving. De gemeente faciliteert dit zonodig.
Compensatieplicht, de gemeente als vangnet
De gemeente biedt een vangnet aan van individuele voorzieningen als burgers
zichzelf echt niet kunnen redden, ondanks eigen inzet en sociale steun.
De gemeente moet ogv de WMO burgers met een beperking tenminste in staat stellen
om:
a. een huishouden te voeren;
b. zich te verplaatsen in en om de woning;
c. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel;
d. medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.
WMO-beleid in overleg met belangengroepen
De WMO verplicht gemeenten om in overleg met cliëntgroepen, burgers en
maatschappelijke organisaties invulling te geven aan de wet.
Negen prestatievelden
De kern van de WMO wordt gevormd door de in de wet genoemde 9 prestatievelden,
te weten:
1. het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, buurten
en wijken.
2. op preventiegerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met
opgroeien en ouders met problemen met opvoeden.
3. het geven van informatie en advies en cliënt ondersteuning.
4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.
6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een
chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem
ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname
aan het maatschappelijk verkeer.
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7. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder sociale pensions en
vrouwenopvang. (N.B. Onder maatschappelijke opvang valt ook
mannenopvang.)
8. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz).
9. Het voeren van verslavingsbeleid (ambulante verslavingszorg).
De prestatievelden 7., 8. en 9. vereisen een regionale afstemming en aanpak en gaan
over bijzondere doelgroepen. Het prestatieveld 2. is gedeeltelijk vastgelegd in het
gemeentelijk jeugdbeleid. De prestatievelden 3. 5. en 6. worden georganiseerd vanuit
het WMO-loket en kennen een juridische verankering in de WMO-verordening.
De prestatievelden 1. en 4. zijn relatief ‘nieuw’ voor de gemeente.
Kortom, de 9 prestatievelden uit de WMO vormen geen logisch geheel. Begonnen als
een bezuinigingsopdracht vanuit de AWBZ is de WMO uiteindelijk, door politieke
compromissen, met plak- en knipwerk uitgebouwd tot een abstracte opdracht aan de
gemeente voor herijking van welzijn en zorg. Maar deze opdracht is weer niet
uitputtend. Zo gaat prestatieveld 2. maar over een deel van het jeugdbeleid en zijn
werk en inkomen, toch ook belangrijke voorwaarden om mee te doen in de
samenleving, niet opgenomen in de prestatievelden. Dit alles maakt integrale WMObeleidsvorming lastig.
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Hoofdstuk 2.

De Prestatievelden > specifieke WMO-ambities

In dit hoofdstuk 2 komen de ambities aan de orde die specifiek zijn geïnitieerd naar
aanleiding van een aantal prestatievelden uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De prestatievelden die horen bij de WMO-ambities uit dit hoofdstuk zijn schematisch
verwerkt in het overalloverzicht van hoofdstuk 5 van deze nota.
WMO-ambitie :
Digitale Sociale kaart.
Met een sociale kaart wordt bedoeld een overzicht van alle zorg- en
welzijnsorganisaties die in een bepaald gebied hun diensten aanbieden. Voor
Bernheze zijn de meeste van deze organisaties opgenomen in de (analoge)
gemeentegids. Met de digitale sociale kaart wordt het mogelijk om door
vraagverheldering gerichter op organisaties te zoeken en veel meer informatie te
geven dan in een gemeentegids.
De digitale sociale kaart kan worden gebruikt door professionals maar via de
gemeentelijke website krijgen ook burgers toegang tot de sociale kaart.
WMO-ambitie :
Project de Jonge Mantelzorger.
Het doel van het project De Jonge Mantelzorger is het ontwikkelen en implementeren
van een ondersteuningsaanbod voor de Jonge Mantelzorger door het aanbieden van:
- activiteiten gericht op het ontlasten van de Jonge Mantelzorger;
- activiteiten gericht op het informeren van de Jonge Mantelzorger;
- activiteiten gericht op het ontmoeten van lotgenoten.
Onder Jonge Mantelzorger wordt verstaan de mantelzorger tot 30 jaar die
samenwoont met een ziek gezinslid. Dat kan een ouder, broer of zus zijn of een ander
gezinslid zoals een opa of oma. Het zou ook (al) een eigen kind kunnen zijn. Er kan
sprake zijn van een lichamelijke ziekte of handicap, een psychische ziekte of
verslavingsproblematiek of van een verstandelijke beperking. Voor wat betreft de
omvang van de potentiële doelgroep gaan we voor Bernheze uit van ongeveer 2500
jongeren (vlgs de literatuur zou 25% van de jongeren mantelzorger kunnen zijn).
Het ondersteuningsaanbod voor de Jonge mantelzorger zal zich gaan richten op
erkenning van de situatie van de jonge mantelzorger, het ontlasten van de jonge
mantelzorger, het informeren van de jonge mantelzorger en het ontmoeten van
lotgenoten. Vanaf 2010 en volgende jaren zal een concreet programma van
activiteiten worden aangeboden dat zich richt op voornoemde doelstellingen. Dat zal
gebeuren door het uitvoeren van verschillende projecten, zoals bijvoorbeeld:
- Mantelzorgmakelaar, ook voor jongeren. De mantelzorgmakelaar zal
nadrukkelijker onder de aandacht worden gebracht van de jonge mantelzorger.
Dat zal gaan gebeuren door gerichte voorlichting op scholen en in
jongerencentra en door publicaties in dag- en weekbladen.
- Respijtweekend. Voor jonge mantelzorgers zal in 2010 een respijtweekend
worden georganiseerd (mogelijk met een vervolg in de jaren daarna). Het
weekend zal vooral ‘ontspannend’ zijn maar staat ook in het teken van het
erkennen van de situatie van de jonge mantelzorger en het ontmoeten van
lotgenoten.
- Kookclub voor Jonge Mantelzorgers. Er zal een kookclub (mogelijk door de
Eijnderic) worden opgestart. Het doel is ontspanning en ontmoeting van
lotgenoten.
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WMO-ambitie :

Woningen/woonvormen voor mensen met een psychisch
beperking.
Vanuit de Klankbordgroep Mantelzorg is al een aantal keren het verzoek gekomen om
woonvormen te realiseren voor mensen met een psychische beperking. Er zijn
inmiddels –ook in Bernheze- nogal wat koop- en huurwoninginitiatieven voor mensen
met een verstandelijke en lichamelijke beperking maar voor mensen met een
psychische beperking zijn nog nauwelijks specifieke woonvormen. Zowel voor de
participatie van deze doelgroep aan de –lokale- samenleving als voor de ontlasting
van de mantelzorgers is het belangrijk dat ook aan deze groep specifieke huisvesting
kan worden aangeboden.

WMO-ambitie :
Dagopvang voor ouderen en GGZ-clienten
Per 1-1-2009 heeft de rijksoverheid de vergoedingen/voorzieningen voor de
Ondersteunende en Activerende begeleiding geschrapt als AWBZ-voorziening. Daar
is wel een AWBZ-functie Begeleiding voor in de plaats gekomen maar door strengere
indicatiestelling is het moeilijker om voor een dergelijke voorziening in aanmerking
te komen. De meeste voormalige OB en AB-gerechtigden kunnen worden
opgevangen met het reguliere welzijnsaanbod van bestaande (gesubsidieerde)
instellingen en verenigingen. Dat geldt echter niet voor een groep van ouderen met
beginnende dementie of somatische beperkingen die nu gebruik maken van de
dagopvang bij BerneZorg en Brabantzorg. In overleg met beide instellingen willen we
een regeling opstellen waardoor deze groep toch gebruik kan blijven maken van
dagopvang. Niet alleen ter bevordering van de participatie van deze groep aan de
samenleving maar vooral ook ter ontlasting van de mantelzorgers. Daarin zit ook de
legitimatie voor een WMO-voorziening. We denken dat een dergelijke regeling
wellicht ook voor de GGZ-clienten van belang kan zijn.
WMO-ambitie :
WMO-subsidieregeling
Sinds invoering van de WMO per 1-1-2007 is de gemeente regelmatig bevraagd naar
mogelijkheden om lokale initiatieven in het kader van de WMO te subsidiëren. De
WMO werd gebruikt (soms misbruikt) als legitimatie voor tal van activiteiten die
geen of nauwelijks een relatie hadden met de prestatievelden uit de WMO. Vanwege
de abstracte doelstelling en vage beleidsinkadering heeft de WMO dit deels over
zichzelf afgeroepen.
Toch waren er initiatieven die op zichzelf een zinvolle bijdrage hadden kunnen
leveren aan prestatievelden uit de WMO. Vanwege het ontbreken van een WMOsubsidiekader zijn deze aanvragen afgewezen of ondergebracht onder de Regeling
Projectsubsidies.
Er zijn drie prestatievelden waarop geïnvesteerd zou kunnen worden door zinvolle
initiatieven uit de gemeenschap te honoreren met een WMO-stimuleringssubsidie. Het
gaat dan om de prestatievelden 1, 3 en 4. Voorwaarden om voor subsidie in
aanmerking te komen zijn:
a. subsidie-aanvraag heeft bij voorkeur betrekking op de prestatievelden 1, 3 of
4;
b. activiteit heeft een éénmalig of projectmatig karakter;
c. activiteit is gericht op een kern of dorp maar is openbaar toegankelijk;
d. deelname aan activiteit moet mogelijk zijn voor mensen met beperkingen;
e. activiteit wordt gegeven in of is gelieerd aan het gemeenschapshuis in de kern.
f. commerciële initiatieven zijn uitgesloten van subsidiering.
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Met invoering van deze subsidieregeling vervalt ook het separate project WMOKoffie-ochtenden. Verenigingen en instellingen die koffie-ochtenden willen
organiseren kunnen een beroep doen op voorgaande regeling. Voor de overwegingen
tot het beëindigen van het gemeentelijk initiatief voor koffie-ochtenden verwijzen wij
u naar de notitie ‘WMO-koffie-ochtenden > de evaluatie en het vervolg’. Deze notitie
treft u aan in de bijlage bij dit beleidsplan.
WMO ambitie:
Profileren en positioneren Adviesgroep WMO
Tijdens de bespreking van het concept-beleidsplan WMO met de Adviesgroep WMO
is door de leden van de Adviesgroep aandacht gevraagd voor de relatieve
onbekendheid van de Adviesgroep in Bernheze. De leden van de Adviesgroep
vroegen zich af of zij bij de beoordeling van het concept-beleidsplan wel voldoende
op de hoogte waren van de wensen en prioriteiten van de burgers. Met een betere
promotie/presentatie van de Adviesgroep hopen zij meer bekendheid te krijgen
waardoor het draagvlak van de Adviesgroep in de Bernhezer samenleving wordt
verstevigd. Er ontstaat dan een informatie-uitwisseling waardoor de Adviesgroep
beter in staat is om beleidsstukken te beoordelen en te becommentariëren en
bovendien zelf initiatieven kan ondernemen en agenderen die door de samenleving
belangrijk worden gevonden.
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Hoofdstuk 3.

WMO op dorpenniveau

De gemeente Bernheze bestaat uit 6 dorpen, elk met een eigen karakter; ‘eenheid in
verscheidenheid’. Het is een utopie om te denken dat er in ieder dorp een compleet en
dekkend voorzieningenaanbod kan worden gerealiseerd.
In dorpen als Loosbroek en Vorstenbosch zal bijvoorbeeld nooit een verzorgingshuis
verrijzen. Het moet vervolgens wel de ambitie zijn van de gemeente om in het kader
van de WMO samen met de lokale gemeenschap een zo goed mogelijke second best
oplossing te organiseren.
De WMO-ambitie om mensen zelfstandig te laten wonen, functioneren en
participeren volgens de WMO-uitgangspunten civil society en eigen
verantwoordelijkheid kan het allerbeste in de directe woonomgeving, op dorpennivo
dus. Dit vertalen wij in het volgende Bernhezer WMO-uitgangspunt:
‘het organiseren van voorzieningen in de directe woonomgeving van de
Bernhezernaren zodat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven
functioneren en participeren’
Indachtig deze ambitie staan er in dit hoofdstuk twee vragen centraal. Wat is er al?
Wat willen we nog bereiken? (om de ambitie te realiseren). Deze vragen zullen deels
vanuit het –bestaande- perspectief van het dorp worden beantwoord maar vooral ook
thematisch en volgens onze WMO-ambities. De gemeentelijke WMO-ambities
zouden immers idealiter voor ieder dorp hetzelfde (eenheid) moeten zijn, alleen de
invulling zal (moeten) verschillen (verscheidenheid).
WMO-ambitie :

In ieder dorp een gemeenschapshuis > het
gemeenschapshuis als concrete vindplaats van het
gemeentelijke WMO-aanbod.

Wat is er al?
In de kernen Dinther, Vorstenbosch, Heesch en Loosbroek staan met respectievelijk
Cultureel Centrum Servaes, De Stuik, Cultureel Centrum De Pas en De Wis ‘up to
date’ gemeenschapsaccommodaties die prima geschikt zijn om de ambitie van WMOvindplaats vorm en inhoud te geven. Toch zijn er ook verschillen.
De besturen van CC Servaes en De Stuik zijn zelf al heel pro-actief bezig om de
WMO-doelstellingen op te nemen in hun programma-aanbod. Zij zien zichzelf niet
louter als verhuurder van ruimtes maar ze willen -samen met de gemeente- ook een
inhoudelijk programma aanbieden. De Stuik is daar met het Trefpunt het verst in. Het
Trefpunt heeft inmiddels een eetpunt en een vraagbaak. CC Servaes heeft samen met
de Stichting Zet een rapport geschreven om Servaes –op termijn- WMO-proof te
maken. CC Servaes probeert die ambitie eerst te realiseren door meer (gebouwlijke)
capaciteit te krijgen zodat er nog meer (WMO-)functies kunnen worden
ondergebracht in Servaes.
Het bestuur van De Wis heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in de
verbouw maar ze zien (op termijn) zeker mogelijkheden voor WMO-activiteiten. In
Loosbroek zal daarvoor in ieder geval afstemming moeten worden gezocht met het
Steunpunt Loosbroek. In de gemeenschappelijke ruimte van het Steunpunt Loosbroek
wordt periodiek een eetpunt georganiseerd.
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Cultureel Centrum De Pas heeft gebouwelijk alle mogelijkheden om WMOactiviteiten te organiseren. En er gebeurt natuurlijk op dat gebied ook al van alles. Zo
wordt in CC De Pas de mantelzorgcursus Zorg de Baas gehouden (Stichting Mee).
Maar de inhoudelijke WMO-agenda is duidelijk minder dan in de kernen
Vorstenbosch en Dinther. Bij (het bestuur van) de Pas ligt de focus vooral op een
cultureel aanbod voor de inwoners van Bernheze. Dat past op zichzelf ook bij de
oorspronkelijke ambitie van het gebouw en dat vertaalt zich dus ook in het
inhoudelijk aanbod. Je zou kunnen zeggen dat De Pas met een eigen
programmacommissie het gemeenschapshuis is wat zich -naast het verhuren van
ruimtes- het meest bezig houdt met de inhoud maar waarvan het inhoudelijke aanbod
het minst aansluit op de WMO-doelstellingen. Anders gezegd; de beoogde WMOhuiskamer of vindplaatsfunctie komt het minste uit de verf in Heesch. Dat blijkt
bijvoorbeeld ook uit de animo voor de WMO-koffie-ochtenden in Heesch.
Wat willen we nog bereiken?
We willen in alle 6 kernen een fysieke WMO-huiskamer met een herkenbaar
inhoudelijk aanbod (ook in die volgorde). Het inhoudelijk aanbod komt terug bij de
ambities II, III en IV. In deze paragraaf worden de gemeenschapsaccommodaties in
de kernen Heeswijk en Nistelrode behandeld.
Nistelrode
Het dorpshuis in Nistelrode heeft op dit moment 3 vaste gebruikers. Vijf jaar geleden
besloot het toenmalige college om de dorpshuisfunctie op te heffen en het dorpshuis
te verbouwen tot een permanente accommodatie voor de Heemkundekring Nistelrode,
de Winning Mood en de jongerensoos. Het besluit was ingegeven door de
constatering dat er in Nistelrode geen behoefte was aan een dorpshuisfunctie met een
podium. Belangrijkste reden; het commerciële alternatief van de plaatselijke horeca.
Met het verdwijnen van café/zaal de Brouwershoeve, de geringe animo voor de
jongerensoos en een overvolle ouderensoos De Wevershof werd de vraag naar een
dorpshuis met podiumfunctie weer actueel. Dit heeft vervolgens geresulteerd in een
behoefte-onderzoek door KplusV en een raadsbesluit om de voorbereidingen te
treffen voor de realisatie van een gemeenschapsaccommodatie met podiumfunctie. De
voorbereidingsfase voor daadwerkelijke realisatie van een
gemeenschapsaccommodatie is op dit moment in volle gang.
Een accommodatie met dorpshuisfunctie in Nistelrode is essentieel voor onze WMOambitie. Alleen met een gemeenschapshuis kunnen we de WMO-doelstellingen echt
concreet maken. Het beoogde gemeenschapshuis zal ruimte bieden aan tal van clubs
en verenigingen uit het dorp die daar hun ‘eigen’ activiteiten organiseren maar er zal
ook wisselwerking zijn tussen de verenigingen. Daarnaast is de podiumfunctie
natuurlijk uitermate geschikt voor grote dorpsactiviteiten en voorstellingen. Het
gemeenschapshuis wordt daarmee de ontmoetingsplek voor Nistelrodenaren. Het
gemeenschapshuis zal door ons daadwerkelijk worden aangemerkt als vindplaats van
gerichte WMO-activiteiten bijvoorbeeld met een spreekuur door onze
mantelzorgmakelaar. Uiteindelijk hebben we de ambitie dat het gemeenschapshuis
ook een aanbod heeft voor intensievere WMO-voorzieningen zoals bijvoorbeeld
dagopvang (in samenwerking met Laarstede). Het gemeenschapshuis wordt daarmee
een onmisbare schakel in het WMO-aanbod van wonen, welzijn en zorg.
Voor het bestuur van het gemeenschapshuis in Nistelrode betekent dat samenwerken
met andere instellingen (bv Laarstede) maar vooral ook zelf nadenken over de
inhoudelijke WMO-ambitie. De accommodatie in Nistelrode moet dus meer zijn dan
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een verhuurlocatie. Het bestuur van de accommodatie Nistelrode i.o. is nu nog druk
bezig met de bouwvoorbereiding. Het nadenken over een inhoudelijke WMO-agenda
is nu nog niet aan de orde. Uiteindelijk zal dat wel moeten. We willen daarover in
2010/2011 concrete afspraken maken met het bestuur van het (nieuwe) dorpshuis
Nistelrode.
Heeswijk
In de kern Heeswijk is geen dorpshuis. Het CC Servaes vervult die rol voor HeeswijkDinther. Toch zou het goed zijn als er in de kern Heeswijk ook een locatie kan
worden aangemerkt als WMO-vindplaats. Wij denken dat het Cultureel Centrum in
het Gymnasium Bernrode –althans het welzijnsgedeelte- die rol zou kunnen
vervullen. Vooralsnog lijkt de KBO ruimte uitermate geschikt voor WMOgerelateerde bijeenkomsten. Voor grotere bijeenkomsten zou de aula van de school
gebruikt kunnen worden of zelfs de sportzaal. Mogelijkheden genoeg dus. Vanwege
de eerder genoemde ‘opdracht’ aan besturen van gemeenschapshuizen om ook na te
denken over een inhoudelijke WMO agenda zou er dan wel een organisatie moeten
zijn die de verantwoordelijkheid voor de WMO-inhoud in het Cultureel Centrum
Bernrode zou willen nemen. We gaan daarover in 2010 in gesprek met de KBO
Heeswijk.
WMO-ambitie:

Een adequaat en integraal zorgaanbod zodat mensen met
beperkingen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven
wonen.

Wat is er al?
Met invoering van de WMO is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de
uitvoering van de regeling Hulp bij het huishouden. Eenieder die niet zelfstandig een
huishouden kan voeren kan bij de gemeente een beroep doen op ondersteuning. Naast
de hulp bij het huishouden kunnen thuiswonenden nog een beroep doen op AWBZzorg. Bijvoorbeeld voor persoonlijke verzorging. De gemeente Bernheze heeft twee
institutionele zorgaanbieders; BerneZorg (met Cunera/De Bongerd en Ter Weer i.o)
en BrabantZorg (met Laarstede en Heelwijk).
Wat willen we nog bereiken?
Wijk- en dorpenteams voor thuiszorgpakket.
Het zorgpakket aan thuiswonenden is sinds de invoering van de WMO en de rigide
scheiding in AWBZ-functies gefragmenteerd terwijl je de thuiszorgproducten
eigenlijk niet los van elkaar kunt zien. Idealiter zou een thuiswonende via 1 instantie
een thuiszorgpakket moeten krijgen. Het zou logisch zijn als die taak uiteindelijk bij
de gemeente komt te liggen. De gemeente kan dan met haar al bestaande
verantwoordelijkheid voor woningaanpassingen en welzijnsdiensten (zoals tafeltje
dekje maar bijvoorbeeld ook de mantelzorgmakelaar) één integraal aanbod aanbieden
aan haar thuiswonende burger. De landelijke overheid zou dan wel moeten besluiten
om de ‘thuiswonenden-AWBZ-functies’ verder door te decentraliseren. Zover is het
nog lang niet. Her en der in het land ontstaan nu initiatieven om de extramurale
AWBZ-zorg via kleine wijk – of dorpsgerichte teams aan te bieden. Niet meer voor
iedere functie een aparte verpleegkundige of verzorgende maar een klein team van –
lokale- professionals die samen de zorg voor de thuiswonenden in dorp of wijk
uitvoeren, coördineren en ook indiceren (in overleg met de huisarts). Dat laatste is
overigens een gevoelig punt. De ‘poortwachtersfunctie’ van de onafhankelijke
indicatie door het CIZ lijkt noodzakelijk om de kosten van de AWBZ in de hand te
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houden. Toch zijn wij van mening dat de werkwijze van wijk- en dorpsgerichte teams
bijzonder goed past in ons streven om de WMO op dorpenniveau concreet te maken.
Wij willen de initiatieven van AWBZ-zorgaanbieders op dat punt dan ook graag
ondersteunen door met hen te zoeken naar mogelijkheden om ook ons WMO-aanbod
te integreren in (pilots) voor wijk- en dorpsgerichte teams. Wij zullen zelf het
initiatief nemen om hierover in overleg te gaan met zorgaanbieders.
Intensiever overleg met BerneZorg en Brabantzorg.
Vanwege de extramuralisering van de zorg krijgen de ‘verzorgingshuizen’ steeds
meer het karakter van zelfstandige wooneenheden van waaruit men zelf de zorg en
welzijn kan inkopen. Daarmee zijn de bewoners ook (weer) zelfstandige burgers
waarvoor de gemeente op een aantal onderdelen een WMO-verantwoordelijkheid
heeft. Bovendien leiden de bezuinigingen in de AWBZ ertoe dat steeds minder
mensen (of in een veel later stadium dan voorheen) een AWBZ-indicatie krijgen voor
verblijf (in een verpleeghuis). Kortom, mensen met beperkingen wonen langer
zelfstandig. Daarnaast neemt het aantal zorgbehoeftigen als gevolg van de vergrijzing
ook toe. De ‘verzorgingshuizen’ in Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther kunnen
dat niet ‘binnen hun muren’ oplossen.
Vanwege de gedeelde verantwoordelijkheid en noodzakelijke afstemming tussen zorg
thuis en in een ‘(verzorgings-)huis’ is het belangrijk dat er een goede afstemming
plaatsvindt tussen de institutionele zorgaanbieders en de gemeente. Dat gebeurt nu in
regionale overleggen (die nog voortkomen uit de Wet op de bejaardenoorden). Voor
zorgaanbieders is dat handig omdat ze vanwege schaalvergroting in steeds grotere
regio’s werkzaam zijn en dus niet per gemeente hoeven te overleggen. Voor de
gemeente is dat onhandig omdat de agenda’s van die overleggen een gemeenteoverstijgend niveau hebben. Weinig concreet dus en niet afgestemd ‘op
dorpenniveau’. Wij pleiten ervoor om het bilaterale overleg tussen gemeente en de
besturen van BerneZorg en Brabantzorg in ere te hertstellen en te intensiveren zodat
er een gezamenlijk aanbod kan komen maar vooral om hiaten/witte vlekken in de
zorgverlening aan thuiswonenden met beperkingen te onderkennen/in beeld te krijgen.
Dit heeft inmiddels al geresulteerd in een constructief overleg met zowel Brabantzorg
als BerneZorg over de invulling van de functie Begeleiding van ouderen met
beginnende vergeetachtigheid en dementie.
Financieel ondersteunen en uitrollen Trefpuntmodel.
Het bestuur van De Stuik heeft met de oprichting van het Trefpunt laten zien dat het
heel goed mogelijk is om op kleine schaal een adequaat WMO-voorzieningennivo te
realiseren. We willen het model van De Stuik verspreiden over de andere
gemeenschapshuizen vanzelfsprekend met in achtneming van de lokale wensen en
behoeften (in Loosbroek en Heesch zijn immers al eetpunten). Daarnaast willen we
De Stuik en andere gemeenschapshuizen stimuleren om het huidige aanbod van het
Trefpunt uit te breiden. We denken dan aan de mogelijkheid voor dagopvang of
onderdelen van dagopvang in een gemeenschapshuis. Opvang dus in het eigen dorp.
Dagopvang heeft tot doel om de cliënt met beperkingen een zinvolle dagbesteding te
bieden maar –net zo belangrijk- de mantelzorger te ontlasten. Net als bij het eetpunt
willen we daar ook BerneZorg en Brabantzorg nadrukkelijk bij betrekken. Zijn
hebben de know-how en weten wat de mogelijkheden zijn. Samen met vrijwilligers
uit de kernen moet het dan mogelijk zijn om dagopvang –bij voorkeur gekoppeld- aan
een eetpunt mogelijk te maken.
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Het Trefpunt in Vorstenbosch is destijds opgezet met een provinciale en
gemeentelijke subsidie en een bijdrage van de Rabobank. Het project is zeer
succesvol maar tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat het project niet kan worden
voortgezet zonder een structurele exploitatiebijdrage. Om de laagdrempeligheid van
de voorzieningen te waarborgen moeten sommige voorzieningen gratis blijven
(Vraagbaak) en andere ‘marktconform’ (Eetpunt). Het bestuur van de Stichting
Zorgvoorzieningen Vorstenbosch (die het Trefpunt exploiteert) denkt met een
structurele subsidie van 4000,- een gezonde exploitatie te kunnen voeren. Met een
subsidietoekenning voor het Trefpunt wordt overigens het al bestaande beleid van
ondersteuning van dergelijke initiatieven voortgezet omdat ook het Steunpunt in
Loosbroek al jarenlang een gemeentelijke subsidie ontvangt.
WMO-ambitie:

Een welzijnsprogramma zodat mensen optimaal kunnen
deelnemen aan de samenleving en een sociaal isolement
wordt voorkomen.

Wat is er al?
Heel veel van de activiteiten die nu plaatsvinden in de gemeenschapshuizen leveren
een bijdrage aan het welzijnsbevinden van de burgers. Het gaat om gerichte
activiteiten zoals bijvoorbeeld muziek maken en biljarten maar ze zijn uiteindelijk
allemaal bedoeld voor ontmoeting en ontspanning. De gemeenschapshuizen zijn daar
niet uniek in. Heel veel verenigingen en organisaties van sportclubs tot fanfares
organiseren activiteiten die uiteindelijk gericht zijn op ontspanning en ontmoeting
zodat er een samenleving ontstaat waar mensen zich prettig voelen. Het is een
gemeentelijke taak om dat (met subsidies) te bevorderen.
Wat willen we nog bereiken?
Het unieke van een gemeenschapshuis ten opzichte van de sport- en
welzijnsverenigingen zit ‘em in (of beter: zou ‘em moeten zitten in) de algemene
toegankelijkheid. Van een gemeenschapshuis hoef je immers geen lid te zijn. En op
dat punt is binnen de WMO-ambitie nog een verbeterslag te maken voor de
gemeenschapshuizen. De open-inloopfunctie voor gemeenschapshuizen is op zichzelf
wel aanwezig maar wordt nauwelijks gebruikt. Vaak is de open inloop toch gekoppeld
aan een activiteit (biljarten). Wij willen van de open inloop van gemeenschapshuizen
een ambitie maken de komende jaren. Wij denken dat je met het openstellen van
gemeenschapshuizen, als ‘huiskamer’ van de WMO, mensen de mogelijkheid biedt
om elkaar te ontmoeten. Bij wijze van spreken op ieder moment van de dag. In de
ongedwongen setting van een gemeenschapshuis (is toch anders dan in een café) een
kopje koffie of thee drinken. In de grote steden vervullen de buurthuizen al jaren die
open-inloopfunctie. Ook Turkse en Marokkaanse gemeenschappen hebben
accommodaties voor louter ontmoeting, dus zonder een gerichte activiteit. Het bezoek
aan een gemeenschapshuis in Bernheze is nagenoeg altijd gekoppeld aan een
activiteit. Dat kan belemmerend werken want je bent dan gebonden aan vaste
tijdstippen en/of een lidmaatschap. De open inloop moet het gemeenschapshuis
toegankelijk(er) maken voor mensen die bijvoorbeeld vanwege de gezins- of
familiesituatie weinig contacten hebben en toch graag in een ongedwongen sfeer op
een zelf uitgekozen tijdstip in contact willen komen met anderen. Onze ervaringen
opgedaan met de WMO-koffie-ochtenden zullen we gebruiken bij de implementatie
van onze openinloop ambitie.
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WMO-ambitie:

Collectieve en individuele ondersteuning, informatie en
advies zo dicht mogelijk bij de mensen en indien gewenst
zoveel mogelijk ‘face tot face’.

Wat is er al?
De gemeente Bernheze heeft in het gemeentehuis te Heesch een WMO-loket waar
burgers terecht kunnen met al hun vragen over de WMO. Verder heeft de gemeente
een Mantelzorgmakelaar in dienst die dmv huisbezoeken mantelzorgers informeert en
ondersteunt.
Wat willen we nog bereiken?
Een veel gehoorde klacht van –met name ouderen- is de informatievoorziening over
bepaalde onderwerpen. Op zichzelf is dat vreemd want vanwege de digitalisering is er
meer informatie dan ooit beschikbaar. Blijkbaar slagen veel mensen er niet in om
hieruit de informatie te krijgen die zij nodig hebben. Uit de ervaringen die wij hebben
opgedaan met de Mantelzorgmakelaar blijkt dat er veel behoefte is aan ‘face tot face’
informatie die bovendien ook nog eens gericht en sturend een antwoord/oplossing
zoekt. Ook de Vraagbaak in De Stuik in Vorstenbosch vervult die functie. Stel een
gerichte vraag aan de vraagbaak en je krijgt een gericht antwoord. Wij zouden de
Vraagbaak ook graag uitrollen in de andere kernen. Verder willen een spreekuur voor
de Mantelzorgermakelaar invoeren en willen de ervaringen opgedaan met de WMOkoffie-ochtenden gebruiken door het vaststellen van een ‘subsidieregeling’ WMOkoffie-bijeenkomsten. Eénieder die een niet-commercieel informatief onderwerp over
maatschappelijke ondersteuning wil voorleggen ‘aan de gemeenschap’ kan daarvoor
een beroep doen op een subsidie bij de gemeente. Voorwaarde is wel dat de
informatiebijeenkomst wordt gehouden in 1 van de gemeenschapshuizen. De ‘koffiebijeenkomstenregeling’ maakt onderdeel uit van de eerder genoemde WMOsubsidieregeling. Zie voor verdere subsidievoorwaarden de omschrijving van die
regeling in dit beleidsplan en de bijgevoegde evaluatienotitie ‘WMO-koffie-ochtenden
> de evaluatie en het vervolg’.
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Hoofdstuk 4

De Ambities voor 2010-20131– een samenvatting

Ambitie

Omschrijving

Tijd

Geld

Digitale sociale kaart

Via het internet kunnen
burgers toegang krijgen
tot en geïnformeerd
worden over alle
voorzieningen voor
maatschappelijke
ondersteuning

Implementatie in
2011

Nog onbekend.

Project: De Jonge
Mantelzorger

Ondersteuning,
begeleiding en
ontmoeting tbv jonge
mantelzorgers

Doorlopend van
2011-2013

Provinciale subsidie
en € 2.500,- per jaar
uit WMO-budget

Doorlopend van
2011-2013

Budgettair neutraal

(Nieuw)bouwinitiatieven Koop en/of
huurwoonvormen voor
voor mensen met een
mensen met een
psychische beperking
psychische beperking
realiseren

Regeling Dagopvang
ouderen en GGZ-ers

Voorziening voor
mantelzorgers/zorgvragers
met een noodzaak voor
dagopvang (voorliggende
voorziening Begeleiding
AWBZ).

AWBZ€ 25.000,- per jaar.
overgangsregeling
eindigt op 1-12010 dus vanaf 11-2010
(vooralsnog voor
een periode van 1
jaar).

WMO-subsidieregeling

Lokale WMO-initiatieven
met een subsidie
ondersteunen

Doorlopend van
2011-2013

€ 15.000,- per jaar

Profileren en
positioneren
Adviesgroep WMO

Bekendheid van
Adviesgroep WMO
vergroten waardoor
informatie-uitwisseling
met ‘de samenleving’
beter mogelijk wordt.

Doorlopend van
2011-2013

Geen. Uit werkbudget
Adviesgroep

1

Exclusief de ambities van de separate beleidsterreinen en voor de individuele verstrekkingen
waarvoor via een afzonderlijk besluitvormingstraject instemming van de gemeenteraad zal worden
gevraagd.
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Gemeenschapshuis
Nistelrode

Fysieke WMO-vindplaats
in Nistelrode

Realisatie 2012/
inhoudelijk
WMO-aanbod
vanaf 2013

Via separaat krediet

WMO-voorziening in
CC Bernrode/KBO
Heeswijk

Fysieke WMO-vindplaats
in Heeswijk

Realisatie tweede
helft van 2010

Voorbereidingskrediet
van € 5.000,-. Om
termijn mogelijk
structurele subsidie.

Wijk- en dorpsgerichte
zorgteams

Sluitend pakket van
WMO en AWBZvoorzieningen voor
thuiswonenden.

Doorlopend 2010- Budgettair neutraal
2013

Overleg zorginstellingen Afstemming WMO- en
AWBZ-aanbod (om
hiaten te voorkomen)

Doorlopend 2010- Budgettair neutraal
2013. Ieder half
jaar overleg

Implementatie en
bestendiging
Trefpuntmodel

Uitrollen Trefpuntmodel
in (gemeenschapshuizen)
overige kernen Bernheze

Doorlopend 2010- Exploitatiesubsidie
2013
Zorgvoorzieningen
Vorstenbosch €
4.000,- per jaar vanaf
2010. Reservering tbv
andere kernen €
10.000,-

WMO- huiskamer (als
onderdeel van het
Trefpuntmodel) in
gemeenschapshuizen

Zorgen voor openinloopfunctie in
Bernhezer
gemeenschapshuizen

Doorlopend 2010- € 2.500,- per jaar als
2013
bijdrage in
‘exploitatie/huur’ en
koffie.

Spreekuur
Mantelzorgmakelaar

Laagdrempeligheid en
herkenbaarheid
Mantelzorgmakelaar
bevorderen.

Doorlopend 2010- Geen
2013

Zie WMODoorlopend 2010- Geen
subsidieregeling en
2013
‘WMO-koffie-ochtenden
> de evaluatie en het
vervolg’.
Het totaal aan jaarlijkse lasten van bovenstaand schema wordt geraamd op € 65.000,-.
Voortzetting WMOKoffie-bijeenkomsten
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Hoofdstuk 5

Schematisch overzicht alle prestatievelden

In hoofdstuk 5 is schematisch per prestatieveld aangeven Wat we er al aan doen en
Wat we er mee willen bereiken en we geven per prestatieveld aan wat onze ambities
zijn voor de periode van 2010 – 2013. Een aantal ambities uit hoofdstuk 5 wordt via
de afzonderlijke beleidstrajecten, zoals jeugdbeleid, ter vaststelling aan de
gemeenteraad voorgelegd. Anders gezegd; de ambities uit de afzonderlijke
beleidstrajecten zouden ook zonder de WMO zijn geagendeerd. De andere ambities
komen terug in de hoofdstukken 2. en 3. van deze nota.
Prestatieveld 1: Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid
De kenmerken/onze visie:
- Onder sociale samenhang wordt verstaan (de sterkte van) sociale verbanden
op kleine schaal zoals gezin, familie en vrienden en/of op grotere schaal zoals
buurten, verenigingen, kerkgenootschappen, scholen en bedrijven.
- Onder leefbaarheid wordt verstaan de aantrekkelijkheid om in een bepaalde
wijk te wonen. Dat kan te maken hebben met veiligheid en woonomgeving
maar ook met de aanwezigheid van sociale verbanden.
Wat doen we al? (bestaand beleid)

Wat willen we er mee bereiken?

Stimuleren van culturele, educatieve,
sport- en welzijnsactiviteiten door het
beschikbaar stellen van subsidies aan
vrijwillige en professionele sport en
welzijnsorganisaties.

Het bevorderen van ontmoeting en
ontspanning en daardoor versterking van
de sociale cohesie.

Het aanbieden van culturele, educatieve,
sport- en welzijnsaccommodaties als
voorwaarde voor het houden van
activiteiten.

Het bevorderen van ontmoeting en
ontspanning en daardoor versterking van
de sociale cohesie.

Speelterreinen en openbaar groen

Het bevorderen van ontmoeting en
ontspanning en daardoor versterking van
de sociale cohesie.

Regeling Projectsubsidies:
subsidieregeling voor eenmalige,
vernieuwende activiteiten op het brede
terrein van cultuur, educatie, sport en
welzijn.

Het bevorderen van ontmoeting en
ontspanning en daardoor versterking van
de sociale cohesie.

Periodiek overleg met dorpsraden

Inventarisatie en afstemming
ontwikkeling(smogelijkheden) dorpen.

Wat gaan we nog doen? (nieuw WMO- Wat willen we er mee bereiken?
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beleid voor periode 2010-2013)
Versterken positie gemeenschapshuizen

Gemeenschapshuizen als herkenbaar
fysiek kader van WMO-ambities.
(zie Hoofdstuk 3. ‘WMO op
dorpenniveau’).

Realisatie gemeenschapshuis Nistelrode

Dorpshuisfunctie in Nistelrode.

Uitbreiding mogelijkheden SCC Servaes

Verruimen mogelijkheden
dorpshuisfunctie in Dinther.

Verbreden functie welzijnsgedeelte
Gymnasium Bernrode tot
gemeenschapsaccommodatie

Verruimen mogelijkheden
dorpshuisfunctie in Heeswijk in overleg
met KBO Heeswijk.

Open-inloop gemeenschapshuizen
stimuleren

De mogelijkheid creëren voor
ontmoeting zonder ‘afspraak’.

WMO – subsidieregeling ‘Koffiebijeenkomsten’

Stimuleren en ondersteunen -met een
subsidie- van informatieve activiteiten
die de ontmoeting en ontspanning en
daarmee versterking van de sociale
cohesie tot doel hebben.

Jaarlijkse budgetsubsidie voor Stichting
Zorgvoorzieningen Vorstenbosch

Het huidige WMO-aanbod van de
Stichting Zorgvoorzieningen in
Gemeenschapshuis De Stuik
ondersteunen zodat de laagdrempeligheid
van de activiteiten gewaarborgd blijft.

Prestatieveld 2: Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met
problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden.
De kenmerken/onze visie:
- aandacht voor jeugdigen en ouders bij wie sprake is van een verhoogd risico
als het gaat om ontwikkelingsachterstanden, psychosociale problemen of
schooluitval.
- ondersteuning van ouders bij opvoedingsvragen.
- De gemeentelijke verantwoordelijkheid is vastgelegd in de volgende 5
functies:
a. Informatie en advies over opvoeden en opgroeien aan ouders.
b. Signalering over jongeren door instellingen zoals onderwijs, kinderopvang,
peuterspeelzaalwerk en jeugd- en jongerenwerk.
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c. Toeleiding naar hulp door lokale en regionale voorzieningen en Bureau
Jeugdzorg.
d. Licht pedagogische hulp voor gezinnen en kinderen met opvoed en
opgroeiproblemen.
e. Coördinatie van zorg door afstemming en bundeling van zorg als er meerdere
hulpsoorten nodig zijn om een jeugdige of gezin te ondersteunen.
Dit alles met als doel om jongeren in staat te stellen op een evenwichtige wijze
volwassen te worden en de ontplooiingskansen van jongeren te vergroten.
Wat doen we al?

Wat willen we er mee bereiken?

Integrale jeugdgezondheidszorg

Het stimuleren en bevorderen van een
gezonde ontwikkeling van kinderen door
het vroegtijdig onderkennen van
afwijkingen in de lichamelijke
ontwikkeling van het kind, het uitvoeren
van wettelijk verplichte vaccinaties en
het bieden van voorlichting, advies en
ondersteuning aan ouders.

Leerplichtambtenaar

Het voorkomen van schoolverzuim en
vroegtijdig schoolverlaten zodat jongeren
met een goede startkwalificatie aan
vervolgonderwijs en/of werk beginnen.

Centrum voor Jeugd en gezin Maasland
(per 1 januari 2009 i.s.m. gemeenten
Maasdonk, Oss en Lith).

-

•
•
•
•

Elektronisch kinddossier

Realiseren van een fysiek,
digitaal en telefonisch bereikbaar
loket van preventieve jeugdzorg
en opvoedingsondersteuning waar
ouders en jeugd voor informatie
en hulp terecht kunnen;
Afstemming van hulpverlening in
de backoffice door:
Casuïstiekoverleg;
Eénduidige registratie en intake;
Afstemming van vraag en aanbod
(zo dicht mogelijk bij diens
woonplaats);
Bieden van hulp aan gezinnen
met meervoudige problemen
(gezinscoaching).

Waarborgen van een goede overdracht
van de jeugdgezondheidszorg voor 0-4
jarigen (Thuiszorg) en 4-18 jarigen
(GGD) zodat: risico’s eerder
gesignaleerd worden en kinderen beter
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gevolgd kunnen worden.
Wat gaan we nog doen? (nieuw beleid
2010-2013)

Wat willen we er mee bereiken?

Regionalisering leerplicht en RMC

Realiseren van een regionaal bureau voor
eenduidig beleid, uitvoering en
handhaving van de Leerplichtwet in de
regio Brabant Noordoost (invoering per
oktober 2009, volledig operationeel
2010).

Lokale inkleuring Centrum Jeugd en
Gezin Maasland

Aan de hand van wensen van ouders en
jeugd in Bernheze (onderzoek K2 juli
2009) evenals de vragen die door onze
inwoners gesteld worden aan het CJG
Maasland zullen wij:
- bekijken of een
versterking/uitbreiding van het
aanbod van de huidige fysieke
inlooppunten in Bernheze
(consultatiebureau en spreekuren
GGD basisonderwijs) naast het
fysieke CJG in Oss noodzakelijk
is;
- bekijken of de website van CJG
Maasland gelinkt kan worden met
een sociale kaart;
- voor jongeren een
vraagbaakfunctie beschikbaar
gesteld kan worden via een eigen
website.

Integrale jeugdgezondheidszorg

De GGD en de uitvoerende
thuiszorgorganisaties in de regio Brabant
Noord hebben een plan van aanpak
opgesteld voor het invoeren van het
Elektronisch Kind Dossier. In het najaar
van 2009 wordt dit plan uitgevoerd.

Prestatieveld 3: Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.
De kenmerken/onze visie:
- het verstrekken van informatie en advies op het brede terrein van
maatschappelijke ondersteuning.
- alle informatie bij voorkeur op 1 punt > de 1 loket-gedachte.
- het ondersteunen van de burger bij het maken van keuze’s bij het oplossen
van een probleem.
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-

de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de cliënt bevorderen.

Wat doen we al?

Wat willen we er mee bereiken?

WMO-loket Bernheze

Een integraal aanbod van informatie,
advies en indicatiestelling over tenminste
alle individuele verstrekkingen in het
kader van de WMO en over
maatschappelijke participatie in het
bijzonder.

Informatiebrochures en nieuwsbrieven
voor specifieke groepen zoals ouderen en
WMO-gerechtigden.

Gerichte informatie en voorlichting voor
specifieke doelgroepen.

Algemeen Maatschappelijk Werk/Sociaal Bieden van eerstelijns ondersteuning en
raadsliedenwerk
begeleiding bij psychosociale
hulpvragen.

Ouderenadviseurs Rigom en Vivaan
Welzijn Ouderen.

Informatie, advies en begeleiding aan
ouderen.

Wat gaan we nog doen? (nieuw beleid
2010-2013)

Wat willen we er mee bereiken?

Digitale sociale kaart

Digitale toegang voor alle burgers tot
informatie en advies op het brede
spectrum van wonen, welzijn en zorg.

Prestatieveld 4: Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
De kenmerken/onze visie:
- faciliteren en ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.
- mantelzorg en vrijwilligerswerk verschillen naar inhoud en motivatie van
betrokkenen. De overeenkomst is de belangeloze inzet voor naasten.
- doel is de bijdrage van mantelzorgers bestendigen en zo mogelijk vergroten
om maatschappelijke ontwikkelingen als extramuralisering,
vermaatschappelijking van de zorg, vergrijzing en een tekort aan
professionals te ondervangen.
- de ondersteuning van vrijwilligers richt zich op het faciliteren en zonodig
wegnemen van knelpunten zodat de inzet van vrijwilligers voor van algemeen
belang geachte maatschappelijke activiteiten en/of voorzieningen in stand
gehouden kunnen worden.
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Wat doen we al?

Wat willen we er mee bereiken?

Mantelzorgmakelaar

Aan mantelzorgers op individueel niveau
praktische informatie verstrekken, advies
geven en doorverwijzen naar
ondersteuningsinstanties.

Vrijwilligerssteunpunt

Het werven van vrijwilligers en het
ondersteunen van
vrijwilligersorganisaties bij praktische
vragen. Het organiseren van
vrijwilligersavonden en het aanbieden
van een vrijwilligersverzekering.

Cursus Zorg de Baas (door Stichting
Mee)

Emotionele ondersteuning en begeleiding
van de mantelzorger.

Klankbordgroep Mantelzorgers Bernheze Het toetsen van gemeentelijk
mantelzorgbeleid en
mantelzorginitiatieven door consultatie
van de doelgroep.

Jaarlijks gemeentelijk
mantelzorgcompliment

Waardering van en erkenning van de
positie van de mantelzorger (bv door een
mantelzorgmiddag).

Wat gaan we nog doen? (nieuw WMO
beleid 2010-2013)

Wat willen we er mee bereiken?

Project de Jonge Mantelzorger:
- Gerichte voorlichting door de
Mantelzorgmakelaar op scholen
Bernheze.
- Respijtweekend voor de jonge
mantelzorger.
- Kookclub voor Jonge
Mantelzorgers.

Het ontwikkelen en implementeren van
een ondersteuningsaanbod voor de jonge
mantelzorger gericht op het ontlasten en
informeren van de jonge mantelzorger en
het ontmoeten van lotgenoten.

(Implementatie van het (provinciale)
project Familiezorg)

(Het scholen van (zorg-)professionals in
vraagverheldering en vraagverbreding
van cliënten en daarbij de
familie/mantelzorger een nadrukkelijkere
positie geven.)
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Prestatieveld 5: Participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking
bevorderen met algemene maatregelen.
De kenmerken/onze visie:
- doel is zorgen voor een zelfstandige deelname aan de samenleving door
ondersteuning en begeleiding aan te bieden aan burgers met een beperking.
- het gaat om burgers met een lichamelijke beperking, een verstandelijke
beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem.
- de basis voor zelfredzaamheid en participatie ligt in de directe
woonomgeving.
- het gaat om algemene maatregelen, die zonder dat men zich individueel tot de
gemeente hoeft te richten, ten goede komen aan iedereen die daar behoefte
aan heeft.
Wat doen we al?

Wat willen we er mee bereiken?

Bij nieuwe plannen voor
omgevingsinrichting rekening houden
met de rolstoeltoegankelijkheid en
bestaande inrichting van het openbaar
gebied monitoren op toegankelijkheid en
waar nodig aanpassingen plegen.

Gebruik van openbaar gebied door
rolstoelgebruikers normaliseren zodat er
geen belemmeringen zijn voor deelname
aan het maatschappelijk verkeer.

Bij (nieuw)bouwinitiatieven woningen
voor mensen met fysieke beperkingen
realiseren bijvoorbeeld door
levensloopbestendige bouw.

Mensen met fysieke beperkingen de
mogelijkheid geven tot participatie in
bestaande en nieuwe
woningbouwinitiatieven.

Wat gaan we nog doen? (nieuw beleid
2010-2013)

Wat willen we er mee bereiken?

Nieuwbouwinitiatieven voor mensen met
een psychische of psychosociale
beperking.

Mensen met een psychische of
psychosociale beperking laten
participeren in bestaande en nieuwe
woningbouwinitiatieven.

Prestatieveld 6: het verlenen van individuele voorzieningen aan mensen met een
beperking.
De kenmerken/onze visie:
- het verstrekken van individuele voorzieningen die een volwaardige deelname
aan de samenleving mogelijk maken.
- het individuele gebruikskarakter van de voorziening betekent niet dat de
gemeente de voorziening niet op collectieve wijze vorm kan geven (bv
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-

collectief vervoer).
de toegang tot een individuele voorziening hang af van de persoonlijke
kenmerken van de persoon met een beperking en wordt dus vastgesteld aan
de hand van een indicatie, intake of inkomenstoets.

Wat doen we al?

Wat willen we er mee bereiken?

Het verstrekken van de volgende
voorzieningen aan mensen met een
beperking:
- hulp bij het huishouden
- woningaanpassingen en
woonvoorzieningen
- rolstoelen
- vervoersvoorzieningen

Mensen met een beperking in staat
stellen:
- een huishouden te voeren
- zich te verplaatsen in en om de
woning
- zich lokaal te verplaatsen per
vervoermiddel

Aanbieden van maaltijden, sociale
alarmering en gemaksdiensten (zoals
tuinonderhoud) aan mensen met
beperkingen.

Mensen met beperkingen in staat stellen
zo lang mogelijk zelfstandig te laten
wonen.

Algemeen Maatschappelijk Werk te
onderscheiden in:
- regulier maatschappelijk werk;
- jeugd maatschappelijk werk
onder te verdelen in:
• Schoolmaatschappelijk werk op
basis en voortgezet onderwijs.
• Jeugdpreventiewerk (voor
jongeren die dreigen met justitie
in aanraking te komen).
• Sociaal raadsliedenwerk voor
sociaal juridische ondersteuning.

Bieden van eerstelijns ondersteuning en
begeleiding bij psychosociale
hulpvragen.

Inkomensondersteuning door het
verstrekken van (bijzondere) bijstand.

Inkomensvangnet waardoor participatie
aan het maatschappelijk leven mogelijk
blijft.

Wat gaan we nog doen? (nieuw beleid
2010-2013)

Wat willen we er mee bereiken?

Dagopvang voor specifieke groepen
ouderen en GGZ-clienten (ivm
afschaffing functie Activerende en
Ondersteunende begeleiding).

Zinvolle dagbesteding van geïndiceerde
ouderen en GGZ-clienten en ontlasting
van de mantelzorger.
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Prestatieveld 7, 8 en 9: Maatschappelijke Opvang, OGGZ en verslavingszorg.
De kenmerken/onze visie:
- Maatschappelijke Opvang = het bieden van dag- en nachtopvang voor daken thuislozen, opvang tijdens crisissituaties, opvang van slachtoffers van
huiselijk geweld, begeleiding bij zelfstandig wonen en het melden van en
advies bij geweld achter de voordeur.
- OGGZ = het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg aan
mensen die te maken hebben met een combinatie van problemen en niet zelf
om hulp vragen of zorgverlening weigeren. De groep typeren we als
zorgwekkende zorgmijders. Achterliggende problemen zijn verslavingen,
psychiatrische of psychische ziektebeelden, sociaal isolement en/of geweld.
- Verslavingszorg = gericht op beleid rond de preventie, zorg en nazorg van
verslaafden aan alcohol en drugs maar ook steeds vaker gedragsverslavingen
zoals internet, computer en gokspellen.
- beleidsvorming en uitvoering per definitie in regionaal verband van 14
gemeenten in Brabant Noordoost waarbij de gemeente Oss als zogenaamde
centrumgemeente de regiefunctie vervult.
Wat doen we al?
Het bieden van:
- Maatschappelijke opvang voor
dak- en thuislozen
(nacht/crisisopvang of langdurige
opvang tot 6 maanden, toeleiden
naar begeleid wonen, sociaal
pension).
- Collectieve OGGZ preventie
(bemoeizorg voor zorgwekkende
zorgvermijders/mensen die zelf
de weg naar de zorg niet goed
kunnen vinden, zorg voor
slachtoffers van huiselijk geweld,
psychosociale hulpverlening bij
rampen, sociale kaart;
preventieactiviteiten en toeleiden
naar activiteiten voor cliënten met
angststoornis/depressie en voor
kinderen van ouders met
psychosociale problemen,
administratieve ondersteuning
voor en door (ex) GGZ cliënten.

Wat willen we er mee bereiken?
Maatschappelijke opvang:
Het bieden van onderdak aan dak-en
thuislozen en deze mensen vervolgens zo
optimaal en zo zelfstandig mogelijk te
laten functioneren in de samenleving.
OGGZ:
Ondersteuning van mensen met een
ernstige psychische of psychosociale
problematiek die zelf onvoldoende in
staan zijn om in de eigen
basisvoorwaarden zoals huisvesting,
inkomen, sociale contacten en
zelfverzorging te voorzien waardoor
individuele en maatschappelijke
problemen worden voorkomen.
Verslavingszorg:
Het bereiken en in stand houden van de
maatschappelijke participatie van
verslaafden waardoor zij in staat zijn te
voorzien in basisvoorwaarden zoals
huisvesting, inkomen sociale contacten
en zelfverzorging.

Om de gezamenlijke inzet te bewaken is
er een beleidskader opgesteld waarin de
betrokken partners (GGZ, NovadicKentron, GGD, Verdihuis) overeen zijn
gekomen om:
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-

De producten op het gebied van
preventie, hulp en nazorg op
elkaar af te stemmen.
Hiervoor gezamenlijk offertes in
te dienen;
Per product in samenhang met het
totale aanbod de speerpunten te
benoemen.

Wat gaan we nog doen? (nieuw beleid
2010-2013)
In het beleidskader maatschappelijke
opvang, verslavingsbeleid en openbare
geestelijke gezondheidszorg 2008-2010
zijn de volgende aandachtspunten
genoemd:
- Realiseren van maatschappelijke
opvang voor jeugd van 16-23
jaar;
- Nazorg OGGZ;
- Aandacht voor alcoholgebruik
jeugd in het lokaal
gezondheidsbeleid;
- Continuering bestaande
collectieve OGGZ preventie
activiteiten.

Wat willen we er mee bereiken?
Het vergroten van de zelfredzaamheid
van de cliënt. T.a.v. huisvesting,
scholing/werk, dagbesteding, inkomen,
gezondheid en sociaal netwerk.
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