Verandering & continuïteit

INLEIDING
2017 is voor de Sociale Raad Tilburg een jaar geworden van een aantal veranderingen,
nieuwe plannen en het continueren van waardevolle werkzaamheden.
We hebben afscheid genomen van onze eerste voorzitter Jos van Balveren en we
hebben zijn opvolger Dion van den Berg van harte welkom geheten. Deze wisseling
van voorzitter, een herbezinning op doelstelling en werkwijze, de evaluatie door de
gemeente Tilburg, de voorbereidingen voor een nieuwe verordening: dit alles heeft het
jaar wat anders ingekleurd dan vooraf gedacht. Daarnaast is er natuurlijk ook veel
hetzelfde gebleven.
Adviezen uitbrengen is nog steeds onze belangrijkste opdracht en dat hebben we ook
het afgelopen jaar gedaan. Ophalen van informatie bij inwoners van onze stad en bij
organisaties, ook dat zijn we blijven doen.

OPDRACHT AAN DE
SOCIALE RAAD TILBURG
Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de Sociale Raad Tilburg (SRT) de
opdracht verstrekt om gevraagd en ongevraagd advies te geven betreffende het sociaal
domein. Het inhoudelijke werkterrein is de Participatiewet, Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO) en Jeugdwet, maar ook thema’s als armoede en passend onderwijs
horen daar bij.
De SRT is een onafhankelijke adviesraad die integraal werkt. Dit betekent dat wij bij onze
adviezen steeds naar het hele sociale domein kijken en ook de andere wetten betrekken daar
waar dat mogelijk en nodig is.

ORGANISATIE SRT
Sociale Raad Tilburg
De SRT bestaat, indien voltallig, uit 12 leden waarvan één de onafhankelijk voorzitter is. Iedereen verricht het
werk voor de SRT op vrijwillige basis. Alle leden zijn na een sollicitatieronde door het college van burgemeester
en wethouders benoemd. Zij zijn in staat behoeften en wensen van inwoners van Tilburg vanuit een onafhankelijke positie te vertalen naar adviezen.
Ondersteuningsbureau
De adviesraad wordt in zijn opdracht ondersteund door een klein bureau bestaande uit een beleidsmedewerkster
en een secretariaatsmedewerkster. In 2017 is er tijdelijk voor 12 uur per week een tweede beleidsmedewerkster in
dienst geweest.
Vergaderingen SRT
Centrale plaats binnen de SRT zijn de vergaderingen. In 2017 zijn er tien vergaderingen gehouden.
Het afgelopen jaar hebben onder andere de volgende thema’s op de agenda gestaan:
• Vertrouwensexperiment Tilburg
• Onafhankelijke cliëntondersteuning gemeente Tilburg
• Maatwerk en het rapport van het Instituut voor Publieke Waarden ‘20 keer Maatwerk in Tilburg’
• Organisatorische transformatie
• Wijk aan Zet: Doorontwikkeling sociale basis 2017 - 2020
• Koersdocument Jeugd (regionaal en lokaal)
• Verordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz
• Verordening WMO
• Verordening Jeugdhulp
• Meldpunt sociaal domein
Werkgroepen
De SRT heeft veel aandachtsvelden en daar vloeien allerlei werkzaamheden uit voort. We verdelen het werk over
werkgroepen. Er zijn drie structurele werkgroepen, namelijk de werkgroep Wmo, de werkgroep Participatie en
de werkgroep Jeugd. Daarnaast zijn er werkgroepen die met een bepaalde opdracht aan het werk worden gezet
zoals de SRT-lezing en het SRT-panel. Tot slot zijn er werkgroepen die een meer praktische opdracht krijgen
bijvoorbeeld de sollicitatiecommissies.

ADVIEZEN VAN DE SRT
ADVIEZEN GEVEN IS EN BLIJFT DE KERNOPDRACHT VAN DE SRT.
OOK HET AFGELOPEN JAAR HEBBEN WE HIER VEEL AANDACHT AAN BESTEED EN
DIVERSE ADVIEZEN UITGEBRACHT.
1. Problemen betreffende ‘werken vanuit de bijstand’

- Daarnaast heeft de Rekenkamer

2. Individuele cliëntvertegenwoordiging en domein Werk & Inkomen

Tilburg de SRT gevraagd mee

3. Advies ‘Doorontwikkeling sociale basis 2017 - 2020’

te werken aan hun onderzoek

4. Advies Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz

naar de wijze waarop de

5. Doe mee in Tilburg

gemeente stuurt op de inkoop

6. Preadvies van de Sociale Raden/ Participatieraden Hart van Brabant

van en de toeleiding naar de
WMO maatwerkvoorzieningen

inzake de Koers Jeugdhulp 2018
7. Advies ‘Verordening Maatschappelijk Ondersteuning gemeente

begeleiding (ZIN en PGB).
- ‘t Elftal tegen Armoede heeft

Tilburg 2018’
8. Advies ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018’

de SRT uitgenodigd voor een

9. Koersdocument Jeugd: strategie nodig

inhoudelijke gesprek over

10. Doorontwikkeling www.T-helpt.nl

armoede en vroegsignalering.

11. Besluit en Beleidsregels MO 2018

De SRT heeft mondeling en

12. Publicatie Jeugd ‘Meer lef gewenst.

schriftelijk een reactie gegeven.

Aan de slag met problemen in de hulp aan jeugd’
13. Advies Coöperatie Toegang

PUBLICATIE JEUGD
‘MEER LEF GEWENST. AAN DE SLAG MET
PROBLEMEN IN DE HULP AAN JEUGD’
Op 28 november heeft de SRT

waar kinderen en gezinnen die

het advies over problemen in de

vastlopen gebruik van kunnen

hulp aan jeugd overhandigd aan

maken’. Met een oplossingsroute

wethouder Marcelle Hendrickx.

bedoelen we een korte route naar

Ons doel met dit advies is stem

een oplossing, zodat er in uitzon-

geven aan gezinnen die tussen wal

derlijke gevallen los van bestaande

en schip vallen in hun zoektocht

regels, procedures en structuren

naar jeugdzorg. Lang wachten (los

anders kan worden besloten en

van wachtlijsten e.d.), je hulpeloos

naar een oplossing kan worden

en niet geholpen voelen, van

gewerkt. Deze route moet los van

het kastje naar de muur worden

de Toegang (kunnen) lopen en

gestuurd; al dat soort dingen. Deze

toegankelijk zijn voor burgers.

mensen weten niet waar ze heen
kunnen als ‘het systeem’ faalt.

We zijn blij dat we op één lijn met

Daarom is ons belangrijkste advies:

de wethouder liggen: “We zitten

‘Regel een korte oplossingsroute

allemaal aan dezelfde kant van de

Sociale

Raad

Aan de slag met problemen in de hulp aan jeugd

MEER LEF
GEWENST
tafel als het om jeugd gaat…. Het
is fijn dat er een kritische actieve
denktank is zoals de Sociale Raad
Tilburg. Iemand zei tegen mij:
vind je dat niet vervelend als je in
de krant leest dat er een kritisch
rapport is geschreven over hoe
de jeugdhulp beter kan? Dan zeg
ik: Nee, dat vind ik juist heel fijn,
want wij vinden ook dat het beter
kan.” Aldus Marcelle Hendrickx,
wethouder jeugd van de gemeente
Tilburg.

RELATIE MET DE
INWONERS VAN TILBURG
De SRT hecht grote waarde aan de
ervaringen en meningen van inwoners
van Tilburg. Deze informatie is voor ons
van belang bij het geven van adviezen.
Daarom is een steeds terugkerend
gesprekspunt binnen de SRT hoe wij op
de hoogte kunnen zijn van wat er leeft
in Tilburg. We doen dit op verschillende
manieren en zoeken steeds weer naar
nieuwe middelen hiervoor.

Leden SRT en hun netwerk
Eén van de criteria bij het zoeken naar nieuwe
leden is dat zij actief betrokken zijn bij de stad en
beschikken over een netwerk. Leden blijven op
dezelfde wijze werkzaam in dat netwerk, waarbij het
niet altijd van belang is uitdrukkelijk te benoemen
dat men lid is van de SRT. Het gaat om alert zijn,
opletten wat er gebeurt en gezegd wordt, voelhorens
hebben voor hoe zaken ervaren worden, ogen en
oren open hebben voor wat er speelt, horen wat
mensen vertellen.

Wij horen wat er leeft:
- door toevallige gesprekken
- door bij bijeenkomsten aanwezig te zijn
- door georganiseerde gesprekken en bijeenkomsten
- door wat wij in ons dagelijks leven horen bij familie, buren, vrienden
- door actief te zijn in de wijk of binnen de stad
- door wat wij in het (betaald en onbetaald) werk tegenkomen
- door actief aan de slag zijn met thema’s en/of groepen
- door activiteiten die wij als Sociale Raad Tilburg zelf organiseren

ACTIVITEITEN VAN DE SRT
Wij willen graag horen wat inwoners
van Tilburg ons te zeggen hebben.
Daarom organiseren wij activiteiten
waarbij wij in gesprek gaan met
Tilburgers of hen de kans geven
hun mening te geven over bepaalde
onderwerpen.

Tilburg voor iedereen

Werkbezoek wijk Stokhasselt

Al langere tijd geeft de Sociale Raad Tilburg aan

Tijdens het werkbezoek aan de wijk Stokhasselt

dat er in de stad behoefte is aan een meldpunt voor

op 9 november hebben wij diverse gesprekken

het sociaal domein. Een plek waar mensen kunnen

gevoerd met burgers uit de wijk en medewerkers van

binnenlopen of naar toe kunnen bellen om een vraag

organisaties waaronder de wijkraad, buurtsport, de

te stellen of een ervaring te delen. Wij horen en

Ruilwinkel, 4Women, jongerenwerk, huismeesters, de

zien dat mensen af en toe een helpende hand nodig

basisscholen en de Ouderkamer.

hebben. Een onafhankelijk meldpunt geeft mensen

Een initiatiefgroep heeft in het najaar vijf gespreksavonden georganiseerd waar 150 inwoners met
een beperking hun ervaringen hebben verteld over
‘meedoen’ in Tilburg. De SRT is lid van de initiatiefgroep
en leden hebben als gespreksleiders gefunctioneerd op
deze avonden.
Meldpunt sociaal domein

de mogelijkheid op een laagdrempelige manier hun
SRT-panel

verhaal te vertellen, even op weg geholpen te worden

Om af en toe vragen voor te kunnen leggen aan burgers

en zo sneller de eventuele zorg en ondersteuning

van Tilburg zijn we gestart met een panel. In december

die men nodig heeft te regelen. Daarbij gaat het

2017 is de eerste enquête uitgezet met als onderwerp

uitdrukkelijk niet om te doen wat al geregeld is in

‘Wijk aan Zet’.

Tilburg, maar om een aanvulling te geven op bestaande
voorzieningen waar blijkbaar nog iets nodig is.

SRT-lezing
De SRT wil door het organiseren van een lezing ruimte

PvdA en OPA hebben op 9 november 2017 tijdens

maken om los van de waan van de dag het gesprek met

de gemeenteraadsvergadering over de begroting

elkaar aan te gaan over vragen en knelpunten binnen

2018 een motie ‘sociale ombudsman’ ingediend. Het

het sociaal domein. Zo kunnen inwoners meedenken

college van burgemeester en wethouders heeft deze

over deze vraagstukken en wij horen van hen wat zij

overgenomen. De Sociale Raad Tilburg heeft tijdens

van belang vinden. De eerste SRT-lezing heeft begin

een overleg aangeboden over dit onderwerp een

2018 plaatsgevonden.

bijeenkomst te organiseren. Dit heeft geleid tot een
gespreksnotitie die begin 2018 voorgelegd is aan de
commissie Sociale Stijging.

PR EN COMMUNICATIE
Natuurlijk wil de SRT graag aan de inwoners van Tilburg laten weten dat hij bestaat en wat hij concreet doet.
Daarom besteden we veel aandacht aan PR en communicatie. Zo hebben we een website waar onder andere onze
adviezen te vinden zijn. We zijn actief op twitter met berichten, artikelen en onderzoeken die het sociaal domein
betreffen. Op onze facebookpagina plaatsen we berichten die met name voor Tilburgers interessant zijn.
Van onze ‘Nieuwsbrief Sociale Raad Tilburg’ zijn in 2017 vier uitgaven verschenen.

RELATIE MET DE
GEMEENTE

RELATIE
MET DE REGIO

De Sociale Raad Tilburg is een adviesraad voor het

Een nieuwe ontwikkeling is het regionaal overleg van

college van burgemeester en wethouders en zij

de adviesraden. Begin 2017 zijn de diverse adviesraden

ontvangen onze adviezen die meestal schriftelijk maar

op het terrein van WMO, Jeugdhulp en Participatiewet

soms ook mondeling gegeven worden. Daarnaast

uit de regio Hart van Brabant bij elkaar gekomen. In

zijn er contacten met de gemeenteraad. Wij volgen

2017 is er een eerste gezamenlijk preadvies betreffende

de gemeenteraadsvergaderingen en commissiever-

Koers Jeugdhulp 2018 uitgebracht.

gaderingen. Met beleidsmedewerkers en strategen

Naast dit overleg is er het RAWP (Regionale Adviesraad

van de gemeente Tilburg zijn er met enige regelmaat

Werk en Participatie) dat al wat langer bestaat.

besprekingen naar aanleiding van adviesaanvragen of

Deze adviesraad richt zich met name op beschut

behoefte aan informatie.

werk, banenafspraak en doelgroepenregister. De
Sociale Raad Tilburg neemt deel aan beide regionale

In 2017 heeft de gemeente Tilburg de SRT geëvalueerd.

overleggen.

In het evaluatierapport staan enkele aanbevelingen die
wij meegenomen hebben in onze interne discussies.

Formeel is er nog niets geregeld wat betreft advisering

Tijdens het overleg met de wethouder hebben we

op regionaal niveau. Dat is een aandachtspunt voor

samen gesproken over het belang van een duidelijke

2018.

afstemming wat betreft rol- en taakopvatting waarbij
de Sociale Raad Tilburg de ruimte heeft om op eigen
wijze invulling te geven aan zijn opdracht.
Voortvloeiend uit deze evaluatie zijn in het najaar
een aantal gesprekken geweest over een nieuwe
verordening die in 2018 ingevoerd zal worden.

TOT SLOT
Er staan voor ons in het nieuwe

genomen motie gestart. Wij

bij het ontwikkelen van beleid en

jaar 2018 weer een aantal mooie

leveren hier graag een bijdrage aan

uitvoering dan leveren wij in dat

uitdagingen klaar om aan te

omdat wij al langer constateren

proces een waardevolle bijdrage.

werken. Duidelijk is al wel dat

dat in Tilburg behoefte is aan een

advisering de kerntaak blijft van de

dergelijke voorziening.

Sociale Raad Tilburg.

2017 was een druk werkjaar. Leden
en medewerksters hebben met veel

Burgerparticipatie, het deelnemen

inzet en zeer gemotiveerd gewerkt

Ook het komende jaar zullen we

van burgers en stem geven aan

aan de opdracht die ons door

actief blijven zoeken naar manieren

inwoners is voor ons van wezenlijk

het college van burgemeester en

om het gesprek met inwoners aan

belang. Sommigen kunnen dit

wethouders en de gemeenteraad

te gaan en te horen wat zij ons te

zelf, anderen hebben bijvoorbeeld

gegeven is. Ook voor 2018 hebben

vertellen hebben.

een adviesraad nodig om hun

we al diverse thema’s, activiteiten

stem te verwoorden. Als wij door

en wensen in onze agenda staan.

De discussie over een meldpunt

het luisteren naar verhalen en

We gaan er graag mee aan de slag.

sociaal domein is naar aanleiding

ervaringen in de stad de stem van

van de door het college over-

Tilburgers een plaats kunnen geven

Leden 2017
Dion van den Berg, voorzitter per 19 september 2017
Stephan Gijsman, vice-voorzitter
Joep van Dongen, penningmeester
Hans van Vugt, secretaris
Rita Barto-van Wijngaarden
Chantal van Birgelen
Rogier van Luxemburg
Jos Oskam
Jasmin Vogeley
Karla Wenstedt
Afgetreden in 2017
Jos van Balveren, voorzitter tot 1 juli 2017
Naciye Tuglaci-Baytemir, lid tot 1 juli 2017

SRT-LEDEN PER 1 MEI 2018
Dion van den Berg, voorzitter
Stephan Gijsman, vice-voorzitter en penningmeester
Karla Wenstedt, secretaris
Chantal van Birgelen
Joep van Dongen
Rogier van Luxemburg
Jos Oskam
Henrieta van der Veeke
Jasmin Vogeley
Ondersteuningsbureau:
Mariëtte van Bavel, beleidsmedewerkster
Marjolein Meulendijks, secretariaatsmedewerkster
Beleidsmedewerkster 2017: Marthe Genten
(in dienst van SRT: maart - december 2017, 12 uur per week)
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