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Inclusieagenda

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Op

t7 maart 2017 stuurde u mij uw advies over de inclusieagenda

Wij hebben hierover al eerder gesproken met elkaar; zowel bij een kennismaking op 17
februari als tijdens het bestuurlijk overleg van 15 maart 2OL7.
We hebben daarin gezocht naar de meest effectieve manier om met dit onderwerp om te
gaan. Welke aanpak heeft het meeste maatschappelijk impact? Daarbij hebben we twee
uitgangspunten genoemd

:

1. We doen al veel op dit gebied; alle beleid in het sociaal domein is gericht op inclusie en
de uitvoering werkt volgens het maatwerk principe.
2. Dit is geen zaak van de gemeente alleen. De inclusie agenda bestrijkt zoveel domeinen
en vraagt de inzet en de alertheid van zoveel mensen, dat het vooral belangrijk

is dat

alle partijen worden betrokken.
Vragen die daar uit voort komen zijn: hoe zorgen we voor meer zicht op het totaal van wat we
doen aan de bevordering van inclusie? En hoe geven we bekendheid aan wat we doen? Hoe

krijgen we snel zicht op waar het nog niet goed loopt? Hoe zorgen we voor het vergroten van
de aandacht voor dit onderwerp van maatschappelíjke partners? Wat is de rol van de ASD
hierin?
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In het bestuurlijk overleg met de Adviesraad Sociaal Domein op 15 maart 2017 is het
volgende besproken en afgesproken (citaat uit het vastgestelde verslag):
De ASD heeft een eerdere brief over dit onderwerp aan Annemieke tot een officieel
ongevraagd advies gemaakt. Zal binnenkort verstuurd worden. Annemieke stelt dat we al veel
doen en dat het belangrijk is om daaraan bekendheid te geven. Ze vraagt de ASD wat zij mist.
ASD wenst geen geformaliseerd beleid, maar wel dat het steeds op de agenda staat.

Is meer

zijn we er nog niet. Want het moet een mindset worden van
ambtenaren, ondernemers, organisaties, verenigingen etc. Kees geeft aan dat dit wordt
een toetsingskader. En dan

besproken.

Afspraak: Omdat het zo een breed thema is en veel domeinen bestrijkt, zullen we bij
voortduring kleine stapjes moeten nemen. Door steeds de blik op inclusie te houden, door
adviezen van de ASD hierover, door te checken bij de Kenniskringen hoe zij vinden dat het
ermee staat. Daarnaast kunnen we de lopende projecten op het terrein van inclusie (sport,
gezondheidsbeleid, gemeentelijke website) zien als belangrijke stappen. De kenniskringen van
de Adviesraad Sociaal Domein zullen zich buigen over thema's voor inclusie, we noemden

bij

dit overleg'aangepast sporten' en'dementie(vriendelijke gemeente)'.
U heeft in uw brief een aantal specifieke adviezen benoemd. Hieronder geef ik u

mijn reactie

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert: zorg ervoor dat de kwetsbare jeugd niet

verzuipt. Investeer in jeugdpreventie.
Antwoord:

In de kadernota Oss 2017-2020 en in de prioriteitenlijstvan hetcollege 20t7 is besloten om
in 2OL7 prioriteit te leggen bij jeugd. Want met name voor jeugdigen zijn de problemen in Oss
groter dan elders. We hebben meer jeugdigen in de jeugdhulp en meer jeugdcriminalite¡t dan
gemiddeld in Brabant. Door vroegtijdig aandacht te hebben voor het voorkomen van
problemen, met name bij risicogroepen, versterken we de mogelijkheden van jeugdigen om
gezond op te groeien en volwaardig te participeren. Het college heeft deze voornemens

bekrachtigd in de'Transformatie-opgave jeugd', die zij onlangs ter besluitvorming naar de
raad heeft gestuurd: in die opgave heeft zij aangegeven extra te willen investeren (inhoudelijk
en financieel) op jeugdpreventie. In 2OL7 heeft de gemeente daarom éénmalig een bedrag
van € 200.000,- gereserveerd voor jeugdpreventie. We investeren dus in jeugdpreventie, dit

jaar extra. Besteding van dat bedrag zijn we momenteel goed aan het afwegen.
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De Advie¡raad Sociaal Domein adviseert: werk aan een empathische, dienstverlenende

attitude van alle ambtenaren. Investeer in training en bedrijfscultuur.
Antwoord:

Dit is voor onze organisatie vanzelfsprekend. Met werkbegeleiding, deskundigheidsbevordering, persoonlijk leiderschap en gezamenlijke ontwikkelopdrachten werken we hier
voortdurend aan.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert: wees vraaggericht, ook in de aanbesteding van
projecten en (zorg)aanbieders.
Antwoord:
De gemeente en de zorgaanbieders zetten steeds meer in op maatwerk. Dat doen we door

ruimte te geven in contracten, door anders te leren denken en organiseren (zoals met de
Proeftuin Ruwaard, met IPW en SKO) en door steeds in gesprek te blijven met onze inwoners

en partners. Zo halen we de vragen en behoeften op, en toetsen we of de oplossingen en
voorzieninge.n antwoord geven op hun vragen.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert: mensen in een achterstandspositie extra
aandacht geven, tot ze geen achterstand meer hebben.
Antwoord:
Ons beleid is gericht op zorgen of bevorderen dat iedereen mee kan doen en meedoet in de

samenleving. De vormen van zorg en ondersteuning die de gemeente geeft of financiert zijn
gebaseerd op de uitgangspunten uit onderstaande tekening uit het beleidsplan:
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Vanuit deze uitgangspunten krijgen juist mensen met een achterstandspositie aandacht en
zorg.

Maatwerk betekent dat we zoeken naar de meest passende aanpak op algemeen, collectief of
individueel niveau. De sociale teams en de Basisteams Jeugd en Gezin zijn er om inwoners

met een hulpvraag te ondersteunen.
Zorg en ondersteuning stopt als de (hulp)vraag van deze persoon beantwoord is. Waar nodig
en mogelijk worden anderen (netwerk, professionals met gerichte expertise) betrokken bij de
oplossing.
Naast de basisvoorzieningen zijn er allerlei regelingen, projecten en organisaties die

verschillende achterstanden willen verminderen. Daarnaast zijn er projecten zoals het project
GIDS van GGD, SEC en BrabantZorg, dat gezondheidsachterstanden van stadsbewoners

terugdringt. Het SEC doet meer op het gebied van sport en bewegen voor mensen voor wie

dit drempels oplevert. Er is geld beschikbaar via minimabeleid, kinderen in armoede, leergeld,
schuldhulpmaatjes etc. Ook in onderwijs en volwasseneneducatie zijn die voorbeelden er,
zoals Klik en Tik.
Daarnaast heeft de staatssecretaris recentelijk een uitvraag gedaan bij gemeenten over de
inclusieagenda. Het staat gemeenten vrij om te kiezen hoe zij hieraan invulling willen geven
Wellicht volgen op deze uitvraag nog bruikbare tips voor inhoud en proces, dat ons samen
helpt om de gewenste mindset te bereiken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,

Met vriendelijke groet,

J

H. Van de Ven,

Wethouder Zorg en welzijn

