
 
 

Jaarverslag 2021
Sociale Raad Tilburg

 



 
 

Indeling  
 
 
 
 1  Inleiding         3 
 
 
 2  Sociale Raad Tilburg: opdracht      4 
  
  
 3  Organisatie         5 
   Leden Sociale Raad Tilburg 
   Samenstelling Sociale Raad Tilburg 
   DB  
   Ondersteuningsbureau  
       
 
 4  Werkzaamheden       7 
             
 4.1 SRT-vergaderingen       7 
` 4.2 Werkgroepen        9 
 4.3 Project “Jongeren en wachttijden”         9  
 4.4 Adviezen        10 

Schriftelijk – mondeling 
Lokaal - regionaal 

 
 
 5  Gemeente Tilburg: overleg en contacten    13 
 
 
 6  Inwoners en organisaties in Tilburg     14 
 
 
 7  Regionale samenwerking Hart van Brabant    16 
 
 
 8  PR en communicatie       17 
 
 
 9  Tot slot        18 
 
  Bijlage 1  
  Overzicht leden en medewerksters Sociale Raad Tilburg 2021 19 
   
  Bijlage 2        20 
  Infographic “Jongeren en wachttijden” 
 
  Bijlage 3 
  Sociale Raad Tilburg – Adviezen 2021    21 
 
 
 
1 Inleiding 
 
 
Het jaar 2021 zijn we gestart met de hoop dat in de loop van het jaar de RIVM-maatregelen 
langzamerhand zouden verdwijnen en we elkaar weer meer fysiek zouden kunnen ontmoeten. 
Daarmee zouden ook allerlei mogelijkheden om samen te kunnen werken weer terugkeren: 
vergaderen, bijeenkomsten bezoeken en organiseren, de stad in om inwoners te spreken, op kantoor 
werken en elkaar gewoon weer eens tegenkomen. Het is echter anders verlopen waardoor we ook in 
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2021 veel digitaal hebben moeten werken en ook onze vergaderingen en bijeenkomsten daar weer op 
aangepast hebben.  
 
De effecten van de coronacrisis waren ook dit jaar weer zichtbaar en zijn soms ook zwaarder 
geworden. Het niet naar school kunnen gaan en niet naar de sportclub of andere evenementen 
mogen, heeft geleid tot veel stress, depressiviteit en onzekerheid bij jongeren en kinderen. De 
samenleving staat onder druk door de maatregelen waar mensen en groepen verschillende visies op 
en verschillende belangen bij hebben. Er is veel onzekerheid voor bedrijven en voor werknemers en 
de economie loopt schade op. De eenzaamheid neemt toe en er zijn zorgen over de toekomst. 
Daarnaast spelen er andere grote problemen zoals de toeslagenaffaire, het vertrouwen in de 
overheid, de klimaatcrisis, de zeer snel stijgende energieprijzen, de wachtlijsten in de zorg, de 
woningnood, de toenemende polarisatie. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn nog niet 
duidelijk, een economische crisis is mogelijk. Er liggen dus veel vraagstukken die opgepakt moeten 
worden. Vanuit de Sociale Raad Tilburg richten we ons uiteraard op die kwesties die binnen het 
sociaal domein spelen.  
 
De digitale overleggen en bijeenkomsten werken vaak goed maar soms ook helemaal niet. We 
merken, zoals ook anderen aangeven, dat we sommige inwoners niet op deze wijze kunnen vinden en 
spreken. Digitaal of fysiek een gesprek voeren, dat maakt soms een groot verschil. We hebben minder 
bijeenkomsten kunnen organiseren. Zo hebben we de SRT-lezing voor het tweede jaar op rij niet door 
kunnen laten gaan. Fysieke gesprekken met inwoners hebben we nauwelijks kunnen voeren. De 
bijeenkomsten met inwoners om met elkaar van gedachten te wisselen over de wijkagenda’s, hebben 
we noodgedwongen verplaatst naar 2022. Horen wat inwoners te zeggen hebben, is voor onze 
advisering van belang. We missen deze contacten en gesprekken dan ook. Waar fysieke afspraken 
mogelijk en verantwoord waren, vooral in de zomerperiode, hebben we deze ingezet voor 
vergaderingen en gesprekken waar het elkaar zien en samen rond tafel zitten nodig zijn. In deze 
periode hebben we onder andere de gesprekken gevoerd over “Jongeren en wachttijden”.  
 
Uiteraard zoeken we naar wat wel mogelijk is. De leden van de Sociale Raad Tilburg zijn geworteld in 
deze stad en hebben hier hun werkzaamheden. Zij horen en zien inwoners en dit geeft ons 
waardevolle informatie. We hebben digitaal vergaderd, we hebben interne kennisbijeenkomsten 
geregeld en de werkgroepen hebben door het hele jaar heen gesprekken georganiseerd. De 
werkgroep Jeugd heeft het project “Jongeren en wachttijden” opgezet en uitgevoerd. Verder hebben 
we deelgenomen aan bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente Tilburg of door organisaties in 
de stad en zijn er op verzoek of op vraag van ons gesprekken gevoerd. Dit heeft ons veel informatie 
gegeven die we weer in kunnen zetten voor onze adviezen. 
 
Ook dit jaar heeft wat extra’s gevraagd van de SRT-leden. Zij doen dit werk als vrijwilliger dus naast 
hun andere werkzaamheden. Corona en de RIVM-maatregelen vragen meer inzet en flexibiliteit 
binnen het eigen werk en organisatie. Bij nieuwe maatregelen moet er op diverse plaatsen snel 
geschakeld worden om het werk weer passend georganiseerd te krijgen. Daarnaast hebben zij zich 
dus voluit ingezet voor de Sociale Raad Tilburg en samen met het ondersteuningsbureau het werk 
uitgevoerd en de gevraagde adviezen uitgebracht.  
Het afgelopen jaar zijn er bij de Sociale Raad Tilburg een paar wisselingen geweest. Na de zomer 
hebben we een nieuw lid en een aspirant-lid verwelkomd bij onze raad. Begin december hebben we 
afscheid genomen van de secretariaatsmedewerkster.  
 
Alles overziend is het een jaar waar we met voldoening op terugkijken. De Sociale Raad Tilburg heeft 
aan zijn opdracht kunnen werken. We hebben vergaderd, inwoners gesproken en onze kennis en 
deskundigheid ingezet om adviezen aan het college van burgemeester en wethouders te geven.  



 
 

2  Sociale Raad Tilburg: opdracht 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg heeft de Sociale Raad Tilburg 
de opdracht gegeven hen gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die het sociaal 
domein betreffen. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de “Verordening Sociale Raad Tilburg 
2018” 1.  
 
De Sociale Raad Tilburg is een onafhankelijke adviescommissie. Deze onafhankelijke positie is 
essentieel en het vraagt dan ook steeds aandacht deze te borgen, zowel inhoudelijk als procedureel.   
 
Het werkterrein van de Sociale Raad Tilburg is het sociaal domein waarbij het kader gevormd wordt 
door de wetten Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Daar horen ook thema’s als bestaanszekerheid, 
armoede, passend onderwijs en inburgering bij en andere onderwerpen voor zover deze zich op dit 
terrein afspelen. 
De Sociale Raad Tilburg wil schakel zijn tussen de gemeente Tilburg en de inwoners van Tilburg. Om 
het advieswerk goed uit te kunnen voeren, wordt enerzijds informatie opgehaald bij de gemeente en 
anderzijds wordt aan burgers en organisaties actief gevraagd hun ervaringen, ideeën en wensen te 
delen met de Sociale Raad Tilburg. Zo wordt de relatie gelegd tussen beleid en uitvoering en wordt er 
een brede basis gelegd voor het advieswerk. 
 
 
Artikel 2. Taken en bevoegdheden Sociale Raad Tilburg 
 
a. De cliënten- en burgerparticipatie zoals bedoeld in artikel 2.1.3 lid 3 van de Wmo, artikel 47 
 van de Participatiewet en artikel 2.10 van de Jeugdwet wordt opgedragen aan de Sociale 
 Raad Tilburg. 
b. De Sociale Raad Tilburg adviseert het college gevraagd of ongevraagd over het beleid op het 
 sociaal domein. 
c. De Sociale Raad Tilburg laat zich voeden door burgers, belanghebbenden en organisaties 
 binnen het sociaal domein. 
d. De Sociale Raad Tilburg heeft ook expliciet aandacht voor doelgroepen die niet zo 
 gemakkelijk hun stem laten horen en/of niet verenigd zijn en organiseert het bereik hiervan. 
 
 
In artikel 1 wordt omschreven wat er verstaan wordt onder 'sociaal domein': 
  
Artikel 1. Begripsbepalingen 
 
Deze verordening verstaat onder: 
a. Sociaal domein: alle activiteiten en voorzieningen op het terrein van welzijn, zorg, werk en 
 inkomen, mede strekkende ter uitvoering van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet; 
 
In de toelichting staat een nadere invulling van de taken en bevoegdheden van de Sociale Raad 
Tilburg.  
 
Toelichting 
 
Artikel 2. Taken en bevoegdheden Sociale Raad Tilburg 
 
b. De advisering heeft betrekking op (voorstellen tot) gemeentelijke regelgeving, beleid, plannen 
 en de uitvoering daarvan. Hiermee oefent de Sociale Raad Tilburg door middel van burger- en 
 cliëntenparticipatie wettelijk verplicht en onverplicht invloed uit op het beleid en de uitvoering 
 ervan. 
 
 
 

 
1 Verordening Sociale Raad Tilburg 2018 



 
 

3  Organisatie 
 
 
De Sociale Raad Tilburg bestaat uit twaalf leden die dit werk als vrijwilliger verrichten. Het vormgeven 
aan en uitvoeren van de gegeven opdracht is de gezamenlijk verantwoordelijkheid van de leden van 
de Sociale Raad Tilburg en de eindverantwoordelijkheid voor het geheel ligt dan ook bij hen. Drie 
leden waaronder in ieder geval de voorzitter vormen het DB. Enkele verantwoordelijkheden zijn 
gedelegeerd aan het DB.   
De adviesraad wordt ondersteund door een klein bureau, bestaande uit drie medewerksters (2 fte). 
Vanaf december 2021 bestaat het ondersteuningsbureau uit twee beleidsmedewerksters (1.5 fte). De 
medewerksters ondersteunen de Sociale Raad Tilburg en zijn verantwoordelijk voor diverse taken. 
 
Leden Sociale Raad Tilburg 
 
Leden van de Sociale Raad Tilburg worden benoemd door het college van burgemeester en 
wethouders. De Sociale Raad Tilburg is bij het ontstaan van vacatures verantwoordelijk voor werving 
en selectie van nieuwe leden. Er wordt een uitgebreide en openbare sollicitatieprocedure opgezet 
zodat inwoners de gelegenheid hebben te solliciteren. De Sociale Raad Tilburg selecteert een 
kandidaat die voorgedragen wordt aan het college.   
Leden verrichten dit advieswerk als vrijwilliger en onafhankelijk, dus zonder last of ruggespraak.  
Adviezen worden zodoende uitgebracht door een raad die bestaat uit actieve, vrijwillige burgers met 
kennis van zaken die in staat zijn vanuit een onafhankelijke positie de behoeften en wensen van 
inwoners van Tilburg en de dorpen te vertalen naar adviezen.  
 
Samenstelling Sociale Raad Tilburg 
 
Het werkterrein van de Sociale Raad Tilburg is het sociaal domein waarbij het kader gevormd wordt 
door de wetten Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Daar horen ook thema's als bestaanszekerheid, 
armoede, passend onderwijs, inburgering bij en andere onderwerpen voor zover deze zich binnen dit 
terrein afspelen.  
De belangrijkste criteria om lid te kunnen worden zijn inhoudelijke kennis van het sociaal domein of 
van bepaalde onderdelen ervan, ervaring op dit terrein, een relevant en actief netwerk en ervaringen 
en verhalen van burgers kunnen vertalen naar adviezen.   
Enerzijds is kennis van de diverse wetten en thema's van belang, anderzijds is deskundigheid wat 
betreft een integrale en overkoepelende visie noodzakelijk. Tevens wordt gevraagd om concrete en 
dagelijkse ervaringen om te kunnen zetten naar beleidsmatige adviezen. Aangezien de Sociale Raad 
Tilburg op de hoogte wil zijn van wat er speelt in de stad is het van belang dat leden beschikken over 
een actief netwerk. Verder vinden wij diversiteit van belang: qua leeftijd, man/vrouw, achtergrond, 
cultuur, ervaring. Alles bij elkaar zijn er dus veel criteria waar wij rekening mee houden bij een 
eventuele vacature. Dit betekent dat er zorgvuldig gezocht en gewogen moet worden zodat 
verschillende kwaliteiten en deskundigheden in de diverse personen op een evenwichtige wijze 
vertegenwoordigd zijn in deze adviesraad.       
 
DB 
 
Het dagelijks bestuur van de Sociale Raad Tilburg is verantwoordelijk voor de stichting, het financieel 
beleid en de praktische werkzaamheden die daarbij horen. Tevens zijn de leden van het DB 
werkgever voor de personeelsleden en hebben zij de verantwoordelijkheid voor de taken die daaruit 
voortvloeien.  
Het DB bereidt de vergaderingen van de Sociale Raad Tilburg voor.  
Het afgelopen jaar heeft het DB elf vergaderingen gehouden. 
 
Ondersteuningsbureau 
 
In 2021 waren er drie parttime medewerksters werkzaam op het ondersteuningsbureau: twee 
beleidsmedewerksters en een secretarieel medewerkster. Het totaal aantal uren betrof 2 fte. Vanaf 
december 2021 bestaat het ondersteuningsbureau uit twee beleidsmedewerksters (1.5 fte). 
De opdracht van het bureau is het ondersteunen van de Sociale Raad Tilburg. De 
beleidsvoorbereidende en -uitvoerende werkzaamheden voor zowel de SRT-vergaderingen als de DB-
vergaderingen behoren tot het takenpakket, evenals het schrijven van adviezen en het ondersteunen 
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van de werkgroepen. Verder zijn de secretariële werkzaamheden, PR-activiteiten en andere 
voorkomende werkzaamheden onderdeel van het takenpakket. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

4  Werkzaamheden 
 
 
Algemeen 
 
 
De opdracht die de Sociale Raad Tilburg heeft gekregen, betreft dus het gehele sociale domein. Om 
zinvolle en bruikbare adviezen te kunnen geven, is inhoudelijke kennis noodzakelijk evenals kennis 
van de maatschappelijke discussies die hieromheen spelen. Integraliteit en interdisciplinariteit zijn voor 
ons vaste elementen bij het uitbrengen van adviezen. Voor kwalitatief goede adviezen hebben wij dus 
nodig: kennis van de actuele maatschappelijke discussies, specialistische kennis van de diverse 
thema's en kennis over het hele sociale domein zodat integrale en interdisciplinaire adviezen mogelijk 
zijn.   
 
Als Sociale Raad Tilburg willen we uiteraard kwalitatief goede adviezen uitbrengen die een 
toegevoegde waarde hebben voor de gemeente Tilburg, voor het college van burgemeester en 
wethouders, voor de gemeenteraad en voor inwoners. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging hoe we 
dit met de beschikbare middelen kunnen bereiken. Het werk van de Sociale Raad Tilburg wordt 
immers uitgevoerd door vrijwilligers met ondersteuning van een klein bureau maar met een grote 
ambitie om vanuit de ervaringen en verhalen van inwoners een bijdrage te leveren aan het beleid en 
de uitvoering van het sociaal domein binnen de gemeente Tilburg.  
 
Om adviezen te kunnen schrijven die aansluiten bij wat er van belang is voor de stad, hebben we 
informatie nodig. Het is een voorwaarde voor het werk van de Sociale Raad Tilburg om tijdig en goed 
geïnformeerd te worden door de gemeente Tilburg en om op de hoogte te zijn van wat burgers in 
Tilburg bezig houdt. Vandaar dat de contacten met de gemeente Tilburg, met de wethouders van het 
sociaal domein, strategen en beleidsmedewerkers van groot belang zijn. Daarnaast en van net zo 
groot belang zijn de contacten met inwoners en organisaties in Tilburg. Aangezien we ook regionaal 
adviseren, investeren we ook in onze relatie met andere lokale adviesraden. Het lokale en regionale 
netwerk onderhouden en verder uitbouwen is essentieel. 
 
De werkzaamheden vinden op diverse momenten plaats. Soms met de hele adviesraad en soms met 
een werkgroep of een afvaardiging. We hebben interne vergaderingen, themabijeenkomsten, 
contacten met inwoners, cliëntenraden, organisaties. We nemen deel aan externe bijeenkomsten die 
jammer genoeg door de coronacrisis en de RIVM-maatregelen het laatste jaar niet of nauwelijks 
hebben kunnen plaatsvinden. We zullen de diverse werkzaamheden toelichten.  
 
 
4.1 SRT-vergaderingen  
 
De SRT-vergaderingen zijn het kloppende hart van de Sociale Raad Tilburg. In dit gezamenlijke 
overleg van leden en medewerksters worden inhoudelijke en praktische zaken besproken, 
werkzaamheden afgestemd, afspraken gemaakt over afhandeling ervan en besluiten genomen. 
Signalen en ervaringen worden gedeeld en lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen besproken. 
Inhoudelijke thema's zoals adviesaanvragen, nieuwe of opvallende ontwikkelingen binnen het sociaal 
domein of in de stad, zaken die leden zijn opgevallen en aandacht behoeven, staan op de agenda 
maar ook praktische en procedurele onderdelen van het werk van de Sociale Raad Tilburg. Met grote 
regelmaat worden sprekers uitgenodigd om inhoudelijk bijgepraat te worden en/of discussies te 
kunnen voeren over actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein en zo onze inhoudelijke 
deskundigheid te vergroten. Dit gebeurt zowel tijdens de SRT-vergaderingen als in 
themabijeenkomsten die we hier speciaal voor organiseren. Op basis van dit alles wordt de 
inhoudelijke koers van de Sociale Raad Tilburg bepaald.  
 
In 2021 zij er elf SRT-vergaderingen geweest die voor het grootste deel digitaal zijn gehouden. 
Tijdens deze vergaderingen hebben onder andere de volgende onderwerpen op de agenda gestaan 
waarvan sommige meerdere malen aan de orde zijn geweest:    
 
• Corona en effecten voor inwoners en organisaties 
• Schuldhulpverlening: ontwikkelingen en effecten coronamaatregelen op beleid en uitvoering 

Toelichting door manager schuldhulpverlening gemeente Tilburg 
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• Inkoopstrategie sociaal domein 
Toelichting door programmamanager Sociaal Domein Gemeente Tilburg en senior 
beleidsmedewerker gemeente Tilburg 

• Meedenkers 
Informatie door twee meedenkers, projectleider meedenkers en coördinator Adviespunt/Meedenkers 

• Raadsbrief beleidsnota “Sociale Basis” 
Informatie gegeven door projectleider en senior beleidsmedewerker sociaal gemeente Tilburg 

• Beleidsnota/ Raadsbrief “Inclusie”  
Toelichting door projectleider en beleidsmedewerker ‘Diversiteit en Inclusie’ gemeente Tilburg 

• Periodiek overleg Toegang Tilburg en Sociale Raad Tilburg - halfjaarlijks 
Overleg met algemeen manager Toegang Tilburg, beleidsmedewerkers en medewerkers 
Toegang 

• Sociaal Meldpunt Tilburg 
Volgen ontwikkelingen en inzet van signalen voor SRT-adviezen 

• Dichtbij-teams Tilburg 
Informatie door en in gesprek met medewerkers Dichtbij-teams 

• Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid   
Toelichting door beleidsmedewerker bestaanszekerheid gemeente Tilburg 

• Regiovisie Beschermd wonen regio Hart van Brabant 
Toelichting door projectleider Hart van Brabant 

• Omgevingswet 
Inleiding door en gesprek met adviseur Omgevingswet gemeente Tilburg 

• Tilburg Global Goals 
• Beweging van vertrouwen 
• Werk en Inkomen 

Bezoek aan en in gesprek met afdelingshoofd en beleidsmedewerker 
 
 
In het kader van deskundigheidsbevordering hebben we bijeenkomsten georganiseerd rondom de 
thema’s: 
• Normaliseren 
• Dichtbij-teams Tilburg 
• Omgevingswet 
 
 
Met een afvaardiging van de SRT hebben we overleggen gehad met: 
• Normaliseren  

SRT-kennisbijeenkomst met directeur en projectmedewerker van “Karakter, Expertisecentrum 
voor kinder- en jeugdpsychiatrie”. 
In samenwerking met de gemeente Tilburg twee gesprekken met inwoners georganiseerd. 
Gesprek georganiseerd met managers en leidinggevenden van betrokken organisaties. 

• Tilburgse Sportraad 
Overleg en bijdrage aan het Sportmanifest 

• Sociaal Meldpunt Tilburg (SMT) 
Periodiek overleg over ontwikkelingen en voortgang van het SMT.  
Periodiek overleg over ontvangen signalen.  
Bijdrage geleverd aan evaluatie SMT en advies uitgebracht over vervolg SMT. 

• Lokaal Preventieakkoord 
Deelgenomen aan gesprekken en betrokken bij de uitrol in de stad. 

• Rekenkamer Tilburg 
Kennismaking met nieuwe leden en bespreken ontwikkelingen Rekenkamer Tilburg en SRT 

• Ouderen in Tilburg 
Gesprek met Seniorenraad Tilburg 
Overleg gemeenteraad Tilburg met de ouderenorganisaties van Tilburg 
Deelname aan werksessie GGoud 
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4.2  Werkgroepen 
 
 
Naast deze SRT-vergaderingen zijn er diverse werkgroepen actief die een advies voorbereiden, een 
thema oppakken en uitwerken of aan de slag gaan met een vraagstuk dat in de SRT-vergadering is 
benoemd. Er worden gesprekken georganiseerd over vraagstukken betreffende dit aandachtsveld met 
beleidsmedewerkers van de gemeente, met inwoners, cliëntenraden of organisaties. Zij volgen de 
inhoudelijke ontwikkelingen en zorgen zo voor verdieping en expertise.  
 
De Sociale Raad Tilburg heeft drie structurele werkgroepen, namelijk de werkgroep Wmo, de 
werkgroep Participatie en de werkgroep Jeugd. Deze werkgroepen houden de actualiteit op hun 
gebied bij en zorgen dus voor verdieping van kennis op dit terrein. 
 
Daarnaast stellen we met enige regelmaat werkgroepen in met een bepaalde opdracht. Deze 
werkgroepen gaan met die opdracht aan de slag, ze pakken een thema of vraagstuk op en ronden 
deze opdracht op een gegeven moment af. De werkgroepen werken zelfstandig aan hun opdracht en 
rapporteren hun bevindingen aan de Sociale Raad Tilburg.  
 
Het verbreden van kennis, het zoeken naar dwarsverbanden en integraliteit gebeurt met name in de 
vergaderingen van de Sociale Raad Tilburg waar alle leden aanwezig zijn en daarbij elkaar bevragen 
en inspireren om zo te komen tot die gewenste integrale adviezen. De specialistische kennis van 
beleid en uitvoering is een noodzakelijke basis om te komen tot inhoudelijke dwarsverbanden.  
Het voorbereiden van adviezen gebeurt veelal in de werkgroepen. Er wordt een informatiebijeenkomst 
georganiseerd met strategen en/of beleidsmedewerkers van de gemeente Tilburg. Vervolgens wordt 
een conceptadvies voorbereid dat voorgelegd wordt aan de hele Sociale Raad Tilburg. De gewenste 
route is dat dit tijdens een SRT-vergadering besproken wordt waarna het definitieve advies opgesteld 
wordt. In de praktijk lukt dit vaak niet omdat we in de procedure daar niet voldoende tijd voor krijgen.  
 
 
Het afgelopen jaar zijn de volgende werkgroepen actief geweest: 

• Werkgroep Participatie  
• Werkgroep Wmo 
• Werkgroep Jeugd  
• Werkgroep “Sociaal Meldpunt Tilburg" 
• Werkgroep “Burgers en klanttevredenheid” 
• Sollicitatiecommissie vacature lid 
• Werkgroep PR en communicatie 

 
 
4.3  Project “Jongeren en wachttijden” 
 
De SRT maakt zich zorgen 
De zorgen om jongeren zijn onverminderd groot. In het bestaande zorgsysteem staan de jongeren 
onvoldoende centraal, het huidige aanbod voor passende hulpverlening is ontoereikend, de mentale 
gesteldheid van jongeren staat onder druk vanwege de coronapandemie waardoor steeds meer 
jongeren en jongvolwassenen kampen met psychische problemen. De wachtlijstenproblematiek in de 
jeugdhulpverlening blijft hardnekkig waarbij de decentralisatie niet dé oplossing is gebleken. Het 
ontoereikende zorgaanbod binnen de jeugdhulpverlening staat structureel op de agenda van de SRT, 
waarbij de wachtlijstenproblematiek een terugkerend onderwerp van gesprek is. Zo heeft de SRT in 
2017 het ongevraagde advies “Meer lef gewenst” uitgebracht. Helaas is er de afgelopen vier jaar niet 
veel veranderd in positieve zin.  
 
Wachttijden, wachtlijsten, wachten… 
De wachtlijstenproblematiek was het afgelopen jaar prominent aanwezig, veel zorgelijke verhalen over 
jongeren die te lang moeten wachten op passende hulpverlening. De SRT was benieuwd hoe de 
wachttijd wordt ingevuld. Er wordt vaak gesproken over wachttijden maar hiermee wordt weer net iets 
anders bedoeld dan met wachtlijsten. Het komt in de beleving van jongeren en hun netwerk echter wel 
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op hetzelfde neer. Met “wachttijd” wordt de tijd bedoelt die verloopt tussen het moment waarop iemand 
op de wachtlijst komt te staan en het moment dat de (geïndiceerde) hulpverlening daadwerkelijk 
plaatsvindt.   
Hoe in de praktijk vorm wordt gegeven aan “de wachttijd”? Hoe wordt hierop ingespeeld door de 
Toegang, zorgaanbieders en het voorliggend veld? Welke zinvolle invullingen zien we hierbij? Gebeurt 
hier voldoende? Zijn er nog onbenutte kansen?  
In juni en juli 2021 heeft de SRT hierover gesprekken gevoerd met jongeren, ouders, 
jongerenwerkers, medewerkers van zorgorganisaties en beleidsmedewerkers van de gemeente.  
 
Infographic 
In de gesprekken bleek al snel dat de verhalen omvangrijker waren dan enkel de wachttijden en 
wachtlijsten. Het is waardevolle informatie waar de SRT dan ook graag “iets” mee wilde doen. De SRT 
is op zoek gegaan naar een werkbare vorm:  
- Het moet het verhaal van de jongeren vertellen, het vertrekpunt zijn de jongeren: zij staan centraal. 
- Het moet recht doen aan alle verhalen: de jongeren, ouders, professionals en de gemeente moeten 
zich er in kunnen herkennen.  
- Het moet voor iedereen begrijpelijk zijn.  
- Het is veel informatie: de wensen en de zorgen, de leefwereld van de jongeren, de ingewikkelde 
(bureaucratische) processen en verhoudingen, de maatschappelijke context maar ook de potentiële 
kansen.  
De SRT heeft gekozen voor een infographic2, een combinatie van tekeningen en woorden waarbij 
alles wordt samengevat in één beeld waarin recht wordt gedaan aan alle verhalen. 
De infographic is uitgewerkt in de vorm van een ‘longread’ zodat deze ook makkelijk op klein scherm 
is te zien.  
 
De infographic is positief ontvangen door de wethouder Jeugd. In 2022 zal de SRT hierover verder in 
gesprek gaan met de gemeente en de Toegang. 
 
Tweede gespreksronde over “Jongeren en wachttijden” 
In december 2021 is de SRT gestart met een tweede gespreksronde, dit om opnieuw in gesprek te 
gaan met dezelfde ouders, jongerenwerkers en medewerkers van zorgorganisaties. Een aantal van 
deze gesprekken vindt plaats in januari 2022. De tweede gespreksronde om de volgende 
onderwerpen aan de orde te stellen: 

• Visualisatie 
Het delen van de uitkomsten van de eerdere gesprekken aan de hand van de visualisatie.  

• Perspectief van de jongere 
Gezamenlijk onderzoeken waar nog onbenutte kansen liggen om in het dagelijkse werk het 
perspectief van de jongere centraal te stellen. Dit aan de hand van twee vragen:   
1. Welke bijdrage zou je zelf kunnen leveren? Waar liggen nog onbenutte kansen in jouw 
dagelijkse werk? 
2. Waar liggen in jouw samenwerkingsrelaties nog onbenutte kansen? 

 
Eerste gesprek van de tweede gespreksronde, december 2021 
In het gesprek is wederom veel waardevolle informatie gedeeld. Veel verschillende onderwerpen zijn 
de revue gepasseerd zoals: inzet van digitale middelen om het proces efficiënter en klantvriendelijker 
te maken, het slim gebruik maken van vragenlijsten om de ervaring van jongeren écht te horen, 
jongeren een kans geven om hun ervaringen te delen met andere jongeren, een lerend netwerk onder 
zorgaanbieders en een cliëntenraad 2.0.  
 
 
4.4  SRT-adviezen 
 
De belangrijkste opdracht aan de Sociale Raad Tilburg is het adviseren en daar ligt dan ook de focus 
van het werk. De wijze waarop we advies uitbrengen is divers.  
 
 Adviezen – schriftelijk en mondeling 

 
2 Zie bijlage 2: SRT-infographic “Jongeren in de knoop - uit de knoop” 
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De meeste adviezen worden schriftelijk uitgebracht. Het college van burgemeester en wethouders 
vraagt advies over een verordening, beleidsplan of nota. De Sociale Raad Tilburg organiseert een 
overleg met betrokken beleidsmedewerkers om zich goed te laten informeren, bespreekt daarna intern 
het vraagstuk en schrijft het advies.  
Daarnaast geven we steeds vaker mondelinge adviezen. Wij willen graag vroeg in het proces van het 
ontwikkelen van nieuw beleid betrokken worden en op dat moment meedenken en meepraten over 
nieuwe ontwikkelingen en beleidsthema’s. Dit is ook overeengekomen met de gemeente in de 
gemeentelijke evaluatie van de Sociale Raad Tilburg (2017).  
Steeds vaker organiseren wij informatiebijeenkomsten met strategen en beleidsmedewerkers van de 
gemeente Tilburg over adviezen die gevraagd worden of nieuw beleid dat ontwikkeld wordt. Dit 
gebeurt ook op verzoek van beleidsmedewerkers van de gemeente Tilburg die graag gebruik willen 
maken van de denkkracht van de Sociale Raad Tilburg. Tijdens deze gesprekken geven wij onze 
vragen, overwegingen en adviezen mondeling mee. 
Normaal gesproken nemen leden en medewerksters deel aan bijeenkomsten in de stad, bijvoorbeeld 
gesprekstafels, waar zij hun inbreng hebben namens de adviesraad. Door de coronacrisis is dit het 
afgelopen jaar niet mogelijk geweest. 
 

Adviezen – lokaal en regionaal 
 
De opdracht om te adviseren is een lokale opdracht, namelijk advies geven aan het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg. Naast deze lokale adviezen geven we steeds 
vaker regionale adviezen. Deze worden uitgebracht door een overleg van de lokale adviesraden 
sociaal domein (Rosa) in de regio Hart van Brabant.  
De gemeenten in de regio Hart van Brabant werken immers steeds meer in regionaal verband samen 
en ontwikkelen gezamenlijk beleid. Daar horen ook adviesaanvragen bij en deze worden gesteld aan 
het overleg van de lokale adviesraden sociaal domein. De Sociale Raad Tilburg volgt hierbij de 
procedures zoals die door de gemeenten Hart van Brabant ingericht worden.  
De Sociale Raad Tilburg neemt steeds deel aan deze regionale overleggen en levert zijn bijdragen 
aan de adviezen die op regionaal niveau worden gegeven.  
 
 
4.4.1  SRT-adviezen 2021: een korte weergave 
 
De Sociale Raad Tilburg heeft in 2021 de volgende schriftelijke adviezen uitgebracht: 
 

• Advies “Stimuleren persoonlijke ontwikkeling” (maart 2021) 
• Advies Concept Raadsvoorstel "Het nieuwe normaal" (maart 2021) 
• Advies “Burgers en klanttevredenheid” (maart 2021 – ongevraagd advies) 
• Advies “Kadernota Ingrijpen bij crisis en onveiligheid 2021-2024” (april 2021) 
• Advies kadernota “Bieden van Passende Ondersteuning 2021-2024” (mei 2021) 
• Advies “Beleidsnota Sociale Basis 2021-2025” (juni 2021) 
• Advies “Inclusie” (juni 2021) 
• Advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2022” (juli 2021) 
• Advies “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022” (juli 

2021) 
• Advies “Collegeadvies aanpassen tarief begeleiding PGB informeel Wmo en 

Jeugdhulp” (september 2021) 
• Advies “Raadsvoorstel Toekomst Sociaal Meldpunt Tilburg” (september 2021) 
• Advies “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022 – 

proces Wmo-begeleiding melding – aanvraag zorg” (september 2021) 
 

Samen met de andere lokale advies raden hebben we regionaal de volgende adviezen uitgebracht: 
 

• Advies uitgangspunten Inkoopbeleid Jeugdhulp Hart van Brabant 2022 (januari 2021) 
• Advies over Notitie Regio Hart van Brabant: ‘Normaliseren Jeugd (normaal is het 

gewone leven centraal) (juli 2021) 
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• Advies van de regionale Adviesraden Sociaal Domein op de Concept Regiovisie 
‘Beschermd Wonen regio Hart van Brabant’ (oktober 2021) 

 
De uitgebrachte adviezen worden in bijlage 3 kort weergegeven. De volledige tekst van elk advies en 
het antwoord van het college daarop kunt u vinden op  onze website3. 

 

 

 
3 https://socialeraadtilburg.nl/adviezen 
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5  Gemeente Tilburg: overleg en contacten 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Sociale Raad Tilburg de opdracht gegeven het 
college gevraagd en ongevraagd te adviseren. De SRT-adviezen zijn dan ook allereerst aan hen 
gericht.  
Twee maal per jaar hebben we een overleg met de wethouders van het sociaal domein om actuele 
ontwikkelingen betreffende en rondom dat sociale domein te bespreken. Daarnaast vindt er twee maal 
per jaar een gesprek met elke wethouder van het sociaal domein plaats om ook de specifieke 
vraagstukken met betrekking tot Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet samen te bespreken. Daarbij 
komen actualiteiten, vraagstukken en ontwikkelingen op de afzonderlijke beleidsterreinen aan de orde. 
 
Er zijn contacten met de gemeenteraad en wij volgen hun vergaderingen. Het afgelopen jaar was het 
jammer genoeg nauwelijks mogelijk fysiek aanwezig te zijn bij de informatie-en debatbijeenkomsten 
en bij de vergaderingen van de gemeenteraad. 
Na de zomer hebben we een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe gemeentesecretaris.  
De lijnen met de raadsgriffie zijn kort en in het najaar hebben we een overleg met hen gehad waarbij  
we onder andere besproken is of en hoe de Sociale Raad Tilburg een plaats kan hebben in het 
inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraadsleden. 
Zoals gebruikelijk hebben we periodiek overleg met het MT Sociaal. Ook hier gaat het om het volgen 
van de ontwikkelingen en er is ook gesproken over het belang van een duidelijke planning en een 
helder proces zodat de Sociale Raad Tilburg tijdig geïnformeerd is over adviesaanvragen. 
Er is regelmatig contact tussen de contactambtenaar en de beleidsmedewerksters en, als dat nodig is, 
met het DB van de Sociale Raad Tilburg.  
 
Tijdens het hele jaar zijn er besprekingen met strategen en beleidsmedewerkers van de gemeente 
Tilburg. Bij adviesaanvragen organiseren wij altijd een informatiebijeenkomst om door de betrokken 
beleidsmedewerker(s) geïnformeerd te worden over de voorliggende beleidsnota en met elkaar 
daarover in gesprek te gaan. Als we eerder in het proces betrokken worden, vinden er vaak meerdere 
gesprekken plaats. Daarnaast organiseren we gesprekken om bijgepraat te worden over bepaalde 
thema’s en ontwikkelingen. Het initiatief voor een bespreking wordt zowel door de strategen en 
beleidsmedewerkers van de gemeente Tilburg genomen als door de Sociale Raad Tilburg.  
 
Normaal gesproken zijn er in de loop van het jaar diverse bijeenkomsten en gesprekken waar de 
Sociale Raad Tilburg bij aanwezig is en zijn bijdrage aanlevert. Door corona en de RIVM-maatregelen 
zijn deze in het afgelopen jaar nauwelijks georganiseerd. Er zijn wel digitaal een aantal bijeenkomsten 
geweest waar wij aan deel hebben genomen.  

• Lokaal Preventieakkoord Positieve Gezondheid gemeente Tilburg: deelgenomen aan 
startbijeenkomst en bijeenkomsten 

• Overleg gemeenteraad Tilburg met de ouderenorganisaties van Tilburg 
• Deelname aan werksessie “GGoud” 
• Pilot “Smart Start – Bestaanszekerheid”  
• Global Goals Tilburg: geparticipeerd in de voorbereiding en deelname aan bijeenkomst 
• All-In sessie “Armoede en jongeren” 
• Hart van Brabant inspiratiesessies “Werkcoöperatie privaat-publieke samenwerking” 
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6 Inwoners en organisaties in Tilburg 
 
 
De Sociale Raad Tilburg wil schakel zijn tussen inwoners en gemeente. Om adviezen te kunnen 
geven die van waarde zijn voor inwoners moeten wij weten wat Tilburgers bezig houdt. Daarom zijn de 
verhalen en ervaringen, meningen en ideeën van Tilburgers voor ons van groot belang. Wij horen 
graag wat hen bezig houdt, waar zij tevreden over zijn, waar zij zich zorgen over maken, wat er 
volgens hen beter kan en welke (nieuwe) wensen zij hebben. Deze informatie zetten wij in bij het 
geven van adviezen. Zo leggen wij een relatie tussen uitvoering en beleid en zetten we de ervaringen 
van inwoners in om beleid en uitvoering te verbeteren. 
  
Het belang van deze informatie en hoe wij deze op kunnen halen, is een gesprekspunt dat regelmatig 
op de SRT-agenda staat. Door de criteria die wij hanteren bij vacatures en door onze wijze van 
werken, hebben we dit ook geborgd in onze adviesraad. Hier alert op blijven is echter van belang en 
daarom is dit een terugkerend gesprekspunt waarbij we ook zoeken naar nieuwe mogelijkheden.  
Wij horen wat er leeft bij inwoners van Tilburg door:   

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

SRT-lezing, gesprekken met organisaties, themabijeenkomsten 
 

Door corona en de RIVM-maatregelen hebben we het afgelopen jaar een aantal van deze 
werkzaamheden niet uit kunnen voeren of anders in moeten zetten. Fysieke bijeenkomsten zijn in de 
zomermaanden beperkt mogelijk geweest. Daarnaast hebben we digitale gesprekken georganiseerd. 
Belangrijk is om hierbij te vermelden dat we merken dat we groepen inwoners niet op deze manier 
kunnen bereiken. Dit is een gemis voor ons als Sociale Raad Tilburg.  
 
In 2021 hebben we onder andere deelgenomen aan of gesprekken gevoerd met: 

• Platform Sociale Zekerheid Tilburg: lid van kerngroep en deelname aan bijeenkomsten  
• TOG Tilburg – Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties 
• Tilburg voor iedereen: deelname aan initiatiefgroep en aan bijeenkomsten 
• Koploper gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning/Meedenkers: we zijn lid van de kleine 

kerngroep en nemen deel aan de grotere bijeenkomsten; we hebben deelgenomen aan het 
traject van StoryConnect waarbij door middel van het vertellen van verhalen geëvalueerd 
wordt en aandachtspunten benoemd worden die weer ingezet worden om dienstverlening en 
kwaliteit van de meedenkers te verbeteren. 

• Sociaal Meldpunt Tilburg 
De SRT-werkgroep heeft regelmatig overleg gehad met de medewerkers van het Sociaal 
Meldpunt Tilburg over de ontwikkelingen en over de gedeelde opdracht met betrekking tot de 
signalen die zij ontvangen. Het Sociaal Meldpunt Tilburg ontvangt de signalen en biedt 
inwoners een helpende hand, de Sociale Raad Tilburg analyseert de opgehaalde meldingen 
en zet deze in bij zijn advisering. Daarnaast was er een apart, kleiner overleg om deze 
signalen inhoudelijk te bespreken.  

• Platform Jeugdzorg Regio Hart van Brabant: contact en overleg 
• Cliëntenraad RIBW: gesprekken 
• Seniorenraad Tilburg: overleg 
• TOF-wonen: overleg 
• Themamiddag “Ik zie jou”: ”Zorgen om een kind” 
• Bewonersraad van Landpark Assisië en zorgorganisatie Prisma: contact en deelname aan 

een werksessie actieonderzoek naar het transformatieproces op Landpark  
• FNV-Tilburg: werkgroep Lokaal Sociaal Beleid 
• Werkbezoek aan Menss 
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• Koepel Adviesraden Sociaal Domein: contacten 
• Rekenkamer Tilburg: kennismakingsgesprek en overleg 
• Jeugdwelzijnsraad / Innovatienetwerk Jeugd Hart van Brabant (medewerksters): op 

regelmatige basis overleg 
• Wijkwandeling Tilburg noord. 
• Rechtswinkel Tilburg: kennismakingsgesprek en overleg  
• Gesprek met directeur-bestuurder TBV-wonen 
• Deelname aan “Adviesgroep Promotieonderzoek Maatschappelijke kwetsbaarheid”: 

uitgevoerd door een staffunctionaris van ContourdeTwern van de Afdeling Innovatie & 
Beleidsondersteuning  

• PACT Academy, twee inspiratiemomenten:  
Simone van de Wetering  over stedelijke ongelijkheid, wijkbeleid en participatie 
Patrick Kenis over tegelijkertijd werken in een hiërarchische organisatie én in netwerken 
tussen organisaties.  
 

 
 
Door deel te nemen, aanwezig te zijn in de stad, gesprekken te organiseren en nieuwe contacten te 
leggen, bouwen wij aan ons netwerk. Dit netwerk is voor ons van grote waarde aangezien wij, zoals 
eerder gezegd, de ervaringen en verhalen van inwoners, willen kennen en in willen zetten bij onze 
advisering. Het is dus voor ons van belang om dit goed te onderhouden en er op een zinvolle wijze 
gebruik van te maken. Een netwerk is echter nooit af. Wij blijven werken aan uitbreiding ervan en we 
zoeken steeds nieuwe, andere manieren om burgers te betrekken bij ons werk.  
 
De Sociale Raad Tilburg is telefonisch, per post en via de website bereikbaar voor Tilburgers die hun 
vragen, ideeën of ervaringen met ons willen delen.  
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7  Regionale samenwerking Hart van Brabant  
 
 
Binnen de regio Hart van Brabant wordt er door de gemeenten steeds meer samengewerkt. Dit betreft 
zowel het ontwikkelen van beleid als de besluitvorming erover. Daar volgen ook adviesaanvragen uit 
die gesteld worden aan de gezamenlijke lokale adviesraden. Deze adviesaanvragen dienen uiteraard 
ook regionaal opgepakt te worden.  
De opdracht van de adviesraden is lokaal te adviseren en daar ligt ook hun prioriteit. In 2017 hebben 
de lokale adviesraden een overleg binnen de regio Hart van Brabant georganiseerd om elkaar te 
(leren) kennen, om ervaringen en kennis uit te wisselen en regionale ontwikkelingen te volgen. Dit 
regionale overleg, Rosa getiteld, is ook het regionale aanspreekpunt voor de regio Hart van Brabant 
en de plaats waar de adviesaanvragen ingebracht worden.  
Het uitgangspunt bij de regionale adviezen is dat de adviesraden volgend zijn aan de gemeenten: dus 
daar waar gemeenten lokaal beleid maken, werken de adviesraden lokaal. Als de gemeenten 
gezamenlijk regionaal beleid ontwikkelen dan volgen de adviesraden dit en geven zij gezamenlijk een 
regionaal advies.  
 
Er zijn twee regionale overlegstructuren. 
 

• Rosa – Regionaal overleg sociale adviesraden 
 

Dit is het overleg van de lokale adviesraden sociaal domein en deze richt zich dus op Wmo, Jeugdwet 
en Participatiewet. De adviesraden die hieraan deelnemen blijken zich in de praktijk meer te richten op 
Wmo en Jeugdwet en minder op de Participatiewet. 
Er is een agendacommissie die de regionale overleggen voorbereid, informatie doorgeeft en het 
aanspreekpunt is voor de regio. Er vindt regelmatig een algemeen overleg plaats waar alle lokale 
adviesraden aan deelnemen. Daarnaast worden er bij adviesaanvragen werkgroepen ingesteld die de 
adviesaanvraag oppakken en een advies opstellen. Het afgelopen jaar zijn er drie werkgroepen aan 
de slag gegaan: werkgroep “Inkoop jeugd”, werkgroep “Normaliseren jeugd” en werkgroep 
“Beschermd wonen”.  
De Sociale Raad Tilburg is lid van de agendacommissie, neemt deel aan de regionale overleggen en 
levert zijn bijdragen aan de diverse werkgroepen.  
 
In 2018 en 2019 is er een aantal gesprekken gevoerd tussen een afvaardiging van de adviesraden 
sociaal domein, de ambtelijke opdrachtgevers en de wethouders die regionaal de 
portefeuillehoudersoverleggen voor Wmo en Participatiewet en de bestuurscommissie jeugd trekken. 
Op basis van die gesprekken is door de sociale raden een voorstel ontwikkeld voor goede  
afstemming en organisatie van een beperkt aantal regionale adviezen. In december 2020 is in het 
portefeuillehoudersoverleg hier een besluit over genomen en heeft men Rosa de beschikking gegeven 
over een klein budget om de gevraagde regionale adviezen uit te kunnen brengen. Hierdoor wordt het 
mogelijk om de overleggen, de werkgroepen en adviesaanvragen iets meer structuur te bieden 
doordat bijvoorbeeld een beperkt aantal uren ondersteuning mogelijk zijn. Er is een 
afstemmingsoverleg ingesteld met twee leden van de agendacommissie en de programmacoördinator 
Mens & Samenleving van de Regio Hart van Brabant om elkaar tijdig en goed te informeren over 
ontwikkelingen.  
 
 

• RAWP – Regionale Adviesraad Werk en Participatie 

Het andere regionale overleg is het RAWP dat iets langer bestaat. Deze adviesraad richt zich met 
name op beschut werk, banenafspraak en doelgroepenregister en heeft een bredere samenstelling. 
De laatste periode is het aandachtsveld langzamerhand verbreed en staat ook arbeid voor mensen in 
een kwetsbare positie op de agenda. Zo hebben we het afgelopen jaar bijvoorbeeld het thema 
“basisbanen” opgepakt. 
Ook het RAWP kent een agendacommissie die de vergaderingen voorbereidt, informatie deelt en als 
aanspreekpunt voor de regio werkt. De Sociale Raad Tilburg neemt deel aan de agendacommissie en 
aan de regionale bijeenkomsten.  
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8  PR en communicatie 
 
 
PR en communicatie 
Bekendheid en zichtbaarheid zijn belangrijk voor de Sociale Raad Tilburg om de schakelfunctie tussen 
inwoners en de gemeente te kunnen vervullen. Het is van belang dat inwoners en organisaties weten 
dat de Sociale Raad Tilburg bestaat, wat de doelstelling is, welke adviezen wij uitbrengen en ook 
wanneer zij een beroep op ons kunnen doen.  
Het daadwerkelijk aanwezig zijn in de stad werkt bevorderlijk voor onze bekendheid en zichtbaarheid. 
Vanwege de RIVM-maatregelen konden wij echter in beperkte mate aanwezig zijn in de stad. Het 
overgrote deel van ons werk heeft ook in 2021 digitaal plaatsgevonden. Gelukkig hebben we deel 
kunnen nemen aan een aantal activiteiten in de stad. Daarnaast hebben we zelf, wanneer dat mogelijk 
was, verschillende gesprekken georganiseerd en bezoeken gebracht aan organisaties.  
Om onze zichtbaarheid en bekendheid te vergroten maken wij gebruik van onze digitale PR-middelen 
zoals de SRT-website, Twitter, LinkedIn en Facebook. Op de SRT-website publiceren we de SRT-
adviezen, activiteiten die wij organiseren en plaatsen we berichten die voor ons werk en ons 
aandachtsveld van belang zijn. We zetten Twitter in om berichten, onderzoeken en artikelen te 
plaatsen die het sociaal domein betreffen. Wij hebben besloten om in 2021 ook een LinkedIn-account 
aan te maken om zo een andere groep inwoners en organisaties te bereiken. We zetten LinkedIn in 
om onze adviezen te delen en om berichten, onderzoeken en artikelen te delen. Facebook gebruiken 
we vooral voor plaatselijke berichten die interessant zijn voor Tilburgers. Denk daarbij aan activiteiten 
en bijeenkomsten in de stad, berichten van de gemeente Tilburg of organisaties die informatief van 
aard zijn. Het sociaal domein is daarbij natuurlijk het kader waarbinnen we werken.  
De Sociale Raad Tilburg is te vinden op de website T-helpt.  
Als we activiteiten organiseren of bijvoorbeeld bekendheid willen geven aan een advies dan zoeken 
we naast onze eigen PR-kanalen ook naar andere wegen. Persberichten en een artikel voor een 
Tilburgse krant behoren tot de middelen die wij dan inzetten. 
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Bijlage 1  
Overzicht leden en medewerksters Sociale Raad Tilburg 2021 
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Joep van Dongen 
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 24 uur per week 
 
 
 
Bijlage 2 
Infographic  “Jongeren en wachttijden” 
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Bijlage 3 
Sociale Raad Tilburg – Adviezen 2021 
 
Advies kadernota “Stimuleren persoonlijke ontwikkeling”, maart 2021 
 
Algemeen 
De SRT onderschrijft de ambitie van deze kadernota: het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, 
inwoners kansen geven en waar nodig dit te stimuleren en faciliteren. Het is een overkoepelende 
kadernota die vooral de grote beleidslijnen weergeeft en niet ingaat op de concrete uitwerking ervan. 
 
Burgers en persoonlijke ontwikkeling 
Is bij de gemeente bekend wat burgers zelf vinden van persoonlijke ontwikkeling, hun opvattingen?  
- Het gesprek hierover moet gevoerd worden met een dwarsdoorsnede van onze diverse 
samenleving. Dus met mensen met een laag inkomen, inwoners voor wie Nederlands de tweede taal 
is, mensen die laaggeletterd of laagintelligent zijn. Juist zij moeten ook bevraagd worden op hun 
inhoudelijke wensen en de praktische ondersteuning die zij nodig hebben.  
- Wees realistisch wat betreft de draagkracht van mensen.  
- Op welke wijze worden burgers betrokken bij dit proces, bij het verwoorden van de doelstelling, de 
uitwerking en het volgen van de ontwikkelingen?  
 
Overheid: verantwoordelijkheid en rol 
Een lastig vraagstuk is om mensen te laten zien dat er kansen zijn, ze verleiden deze te pakken maar 
zonder dit op te leggen. De gemeente kan en moet zorgen voor de juiste randvoorwaarden. 
- De SRT adviseert om de uitnodigende en faciliterende rol van de gemeente expliciet te benoemen.   
- Laat burgers, zoveel als mogelijk, de regie houden. Zo worden zij eigenaar van het proces.  
- De SRT adviseert een heldere omschrijving en doelstelling van de rol en verantwoordelijkheid van de 
gemeente op te nemen en daarbij recht te doen aan de eigen keuze en verantwoordelijkheid van de 
burger. 
 
Leren, ontwikkelen en werken: een breed perspectief 
De SRT onderstreept dat het niet alleen over diploma’s mag gaan maar om allerlei vormen van leren, 
passend bij de persoon en bij de situatie. Veranker ontwikkelen en werken breed in beleid en 
uitvoering om deze gestalte te geven in de samenleving. 
- Als we kijken naar de huidige grote schoolcomplexen waar kinderen en jongeren soms verloren 
lopen dan zou het een zinvolle doelstelling zijn om (weer) te zoeken naar de menselijke maat in het 
onderwijs. De SRT adviseert de gemeente om de ruimte die zij heeft ook te gebruiken om deze 
discussies te voeren met schoolbesturen en locatiemanagers.  
- Op welke wijze geeft de gemeente binnen de eigen organisatie gestalte aan deze visie over de 
diverse vormen van leren en werken?  
- De SRT adviseert dan ook ervaringsdeskundigen een structurele plaats te bieden in de organisatie. 
- Binnen Tilburg zijn er natuurlijk al plaatsen waar gezocht wordt naar andere manieren van werken 
om mensen kansen te bieden. Een mooi voorbeeld zijn de Pact-wijken.  
- De SRT vraagt u te onderzoeken hoe deze wijze van leren, ontwikkelen en werken duurzaam 
gemaakt kan worden, zowel voor de individuele personen als voor de samenleving.  
 
Diversiteit in de samenleving 
Het bevorderen van gelijke kansen draagt niet per definitie bij aan meer gelijkheid. Iemand met een 
ongunstige uitgangspositie heeft misschien wel veel meer nodig voordat men kan spreken van “gelijke 
kansen”. Hoe wordt ervoor gezorgd dat deze mooie ambities waargemaakt worden? Belangrijke 
aandachtspunten vanuit de SRT hierbij zijn: vindbaarheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid. De SRT 
wil hierbij expliciet aandacht vragen voor de inwoners met een laag inkomen.  
 
Normaliseren en stimuleren  
In onze visie wringen beide bewegingen wel wat met elkaar. Waar normaliseren als inzet heeft dat 
inwoners meer zelf opvangen en regelen, gaat stimuleren van persoonlijke ontwikkeling uit van een 
proactieve overheid die faciliteert en zoekt hoe zij burgers kan ondersteunen. De SRT is benieuwd 
hoe de gemeente de relatie ziet tussen deze twee actuele ontwikkelingen. Beide zijn voor inwoners en 
voor de gemeente van groot belang.  
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Samenvatting SRT-advies Concept Raadsvoorstel "Het nieuwe normaal", maart 2021 
 
Algemeen 
De gemeente heeft een beweging ingezet waarbij we een verschuiving zien van (specialistische) zorg 
naar meer oplossen binnen het eigen netwerk en collectieve voorzieningen; ofwel het versterken van 
de sociale veerkracht in het gewone leven.  
De SRT begrijpt de beweging die de gemeente wil maken en ziet hierin kansen en risico’s. 
 
Een nieuwe visie en werkwijze 
De ingezette beweging is een fundamentele wijziging in de visie van de gemeente hoe zij kijkt naar 
inwoners, zorg en ondersteuning, hoe zij de dienstverlening aan inwoners wil inrichten en wat de 
overheid verwacht van inwoners. Hoe gaat de gemeente dit implementeren en faciliteren? 
- Laat de knippen tussen de 0de, 1ste en 2de lijn langzamerhand vervagen om meer flexibiliteit en meer 
samenwerking te bewerkstelligen.  
- Betrek vanaf het begin organisaties uit de 0de, 1ste en 2de lijn bij de ontwikkeling van de plannen. 
 
Toegang Tilburg 
Het goede gesprek is nodig om een juiste beoordeling te maken van wat een inwoner nodig heeft.  
- Geef de Toegang Tilburg een heldere opdracht, duidelijke instructies en de middelen.  
- Betrek Toegangsmedewerkers in het proces en zorg voor scholing over de nieuwe beweging.  
- Laat inwoners niet los voordat deze de volgende stap hebben gezet. 
- Hoor inwoners in een kort en direct traject wanneer zij het niet eens zijn met hun besluit.  
- Meet de klanttevredenheid over de Toegang. 
 
Het nieuwe normaal 
Wat als normaal beschouwd wordt, is contextgebonden. Het vraagt tijd om een andere betekenis aan 
het woord te geven en het doet er toe hoe we iets benoemen. Taal is belangrijk.    
 
Met inwoners in gesprek  
Er wordt iets nieuws van burgers verwacht en dat zal gevolgen hebben in hun dagelijks leven. Ga 
daarom op allerlei plaatsen in de stad met inwoners de dialoog aan over “het nieuwe normaal”, 
“normaliseren” en hoe burgers en gemeente hier samen vorm aan kunnen geven. 
 
Systeemwereld en leefwereld 
We moeten op zoek naar de verbinding tussen deze twee. Momenteel wordt er van burgers in een 
kwetsbare positie gevraagd dat zij zich een weg weten te banen in een ingewikkeld systeem.  
- De SRT adviseert om meer te werken vanuit vertrouwen en dat vorm te geven in de uitvoering. 
- De SRT adviseert om regelgeving en procedures aan te passen aan de burger en niet andersom. 
Hierdoor kunnen burgers meer zelf de regie nemen en worden zo minder afhankelijk van anderen.  
 
Rol gemeente: visie en faciliteren 
- Formuleer een heldere opdracht aan de Toegang Tilburg en schep de juiste voorwaarden. 
- Biedt inwoners mogelijkheden om zelf initiatieven te ontwikkelen die van betekenis zijn voor hun wijk. 
 
De grenzen van de sociale basis 
De sociale basis loopt in zijn huidige vorm tegen grenzen aan. De SRT adviseert dan ook om 
evenredig met de opdracht te investeren in de sociale basis.  
 
Ervaringsdeskundigen 
Juist in deze beweging kunnen ervaringsdeskundigen een rol van betekenis spelen.  
Geef ervaringsdeskundigen een structurele plaats in de gemeentelijke organisatie en stel dit ook als 
voorwaarde bij aanbestedingen en bij inkoopcontracten in het sociaal domein. 
 
Burgerparticipatie 
De SRT adviseert inwoners een structurele plaats in dit hele proces te geven. Maak gebruik van de 
collectieve intelligentie. 
 
Inwoners: kansen en zorgen 
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1. Eigen bijdragen en hulp zelf moeten betalen is voor mensen met een laag inkomen niet 
mogelijk.  

2. Zorgen over het afschalen en ontbreken van zorg en ondersteuning.  
3. Het onderschatten van de GGZ-problematiek.  
4. Maatwerk is het nieuwe normaal. Hiervoor is een groter kader nodig. 
5. Belang van diversiteit: er wordt teveel uitgegaan van één mensbeeld. 
6. Langdurige zorg zou door professionals gegeven moeten worden. 
7. Iedereen moet zo normaal mogelijk mee kunnen doen.  
8. Wederkerigheid: het gaat om hulp vragen en hulp bieden.  
9. Empowerment. 
10. Sociaal netwerk en verbinden: rol van de burger, wijk, professionals en overheid.  

 
SRT: aandachtspunten  

• Draagkracht – draaglast inwoners: wees hierin realistisch.  
• Personen met beperkte energie: heb daar oog voor.  
• Preventie: samenhang en efficiëntie door vroegsignalering, gerichte en universele preventie.  
• Mantelzorg: heb aandacht voor de dubbele vraag aan vrouwen en ontlast mantelzorgers 
• Bestaanszekerheid: inwoners maken zich zorgen over de betaalbaarheid van zorg.  
• Zorgmijders: voorkomen moet worden mensen zorg gaan mijden vanwege de kosten. 
• Maatwerk moet de norm blijven bij het oplossen van vragen en problemen. 
 

Tot slot 
Uiteindelijk gaat het om de vraag in wat voor samenleving wij samen willen leven.  
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Advies “Burgers en klanttevredenheid”, maart 2021 
 
Als Sociale Raad Tilburg zijn wij zeer geïnteresseerd in de mening en ervaringen van burgers. Vanuit 
onze opdracht is dit een belangrijk aandachtspunt in ons werk en het is een essentieel onderdeel van 
de SRT-adviezen. Dit alles om kwalitatief goede adviezen te kunnen geven en zo onze bijdrage te 
leveren aan het verbeteren van beleid en uitvoering. 
 
Kern en doel 
In dit ongevraagde advies stellen wij klanttevredenheid van burgers centraal en komen zo tot een 
perspectiefwisseling: klanttevredenheid vanuit de optiek van de inwoner en minder vanuit het 
perspectief van de (zorg)organisatie of de verplichte toetsing. 
 
Klanttevredenheidsonderzoeken 
De vraag die wij onszelf stellen, is of de huidige onderzoeken ook de informatie brengen die wij van 
belang vinden en die wij nodig hebben. Deze vraag hebben wij ons nu in het bijzonder gesteld met 
betrekking tot de Toegang in Tilburg maar geldt ook breder.  
Om hier een beter inzicht in te krijgen, hebben we op verschillende plaatsen binnen de gemeente 
gevraagd hoe klanttevredenheid onderzocht wordt en diverse onderzoeken opgevraagd en 
ontvangen. Wat daarbij opvalt, is dat er sprake is van een grote diversiteit bij deze onderzoeken, 
integraliteit niet vanzelfsprekend is, resultaten onvoldoende gedeeld worden. 
 
Toegang 
In het halfjaarlijkse gesprek met de Toegang werd door de manager aangegeven dat het meten van 
klanttevredenheid binnen de Toegang anders en beter kan en dat zij aan het onderzoeken zijn hoe zij 
dit in 2021 beter vorm kunnen geven. De SRT sluit zich aan bij deze ambitie van de Toegang en 
onderstreept het belang daarvan. Daarbij vestigen wij de aandacht op de vraag: wát willen wij nu 
precies weten van die burger?  
De SRT is benieuwd naar de totale dienstverlening – vanaf het eerste telefoontje tot er een oplossing 
geboden wordt. Wij willen van inwoners horen hoe zij het proces van aanvragen, de begeleiding en de 
dienstverlening ervaren én of de geboden oplossing voor hen ook echt een oplossing is en duurzaam 
is gebleken. Ook de ervaringen van inwoners die een vraag hebben gesteld en naar de sociale basis 
zijn verwezen, willen wij graag horen. Wij zijn ook benieuwd naar de ervaringen van gezinnen die 
meerdere trajecten tegelijkertijd hebben lopen bij de Toegang en naar de ervaringen van inwoners die 
herhaaldelijk hulpvragen stellen.  
 
Aanbevelingen 
Op basis van wat wij gehoord hebben over de huidige klanttevredenheidsonderzoeken en wat wij als 
SRT beoordelen als belangrijke informatie, geven wij onder andere de volgende aanbevelingen: 

• In klanttevredenheidsonderzoeken moet zowel de beleving van inwoners als het functioneren 
van de Toegang bevraagd worden.  

• Een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek is noodzakelijk.  
• Onafhankelijk onderzoek door een externe organisatie is van belang.  
• Bij de Toegang kan een continu-meting de gewenste informatie in beeld brengen: vanaf het 

eerste moment dat de burger een vraag stelt tot de dag dat er een oplossing is. En later nog 
eens navragen of de geboden oplossing een duurzame oplossing is gebleken. 

• Tijdens het traject in gesprek blijven met de inwoner om steeds weer af te stemmen.  
• Ook inwoners die een vraag stellen maar verwezen worden naar de sociale basis of naar hun 

eigen netwerk moeten meegenomen worden in de klanttevredenheidsonderzoeken.  
• Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken:  

o Zorg voor overleg en bespreking van de resultaten. 
o Gebruik de resultaten om verbeteringen in beleid en uitvoering aan te brengen. 

• Zorg ervoor dat ook mensen die minder-talig zijn, laaggeletterd zijn of Nederlands niet als 
eerste taal hebben hun ervaringen kunnen delen en dus ook gehoord worden. 
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• In het begeleidend schrijven kan opgenomen worden dat voor verdere inhoudelijke vragen of 
zorgen contact opgenomen kan worden met het Sociaal Meldpunt Tilburg.    

• Communicatie: informeer de inwoners over de uitkomsten van de onderzoeken én welke 
conclusies hieraan verbonden worden. 

• Geef burgers een betekenisvolle plaats bij het opzetten van deze 
klanttevredenheidsonderzoeken en bij het bespreken van de resultaten. 
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Advies kadernota “Ingrijpen bij crisis en onveiligheid 2021-2024”, april 2021 
 
Algemeen 
De Sociale Raad Tilburg (SRT) onderschrijft de visie en uitgangspunten van deze kadernota: de brede 
integrale analyse, de verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid en aandacht voor veiligheid 
binnen de gehele keten van het sociaal domein.  
 
Optimaliseren van de keten ‘ingrijpen bij crisis en onveilige situaties’ 
Gelegenheid geven tot melden en het versimpelen en optimaliseren van meldroutes is zinvol. 
Meldingsbereidheid 
- Maak het mogelijk dat zorgen en knelpunten gemakkelijk gemeld kunnen worden.  
- Een zichtbare aanpak en meer terugkoppeling zodat inwoners ervaren dat hun melding opgepakt 
wordt en dat het dus nut heeft om te melden. 
Meldingen 
- Benoem wie er bedoeld worden en wat voor soort meldingen het betreft. 
- Formuleer wat de doelstelling is van het melden en hoe er opvolging aan gegeven wordt.  
Inwoners en professionals 
- Beide groepen moeten op een makkelijke wijze kunnen melden en hierin gehoord worden.  
- Meldingen van professionals horen bij de eigen organisatie thuis met daarnaast een externe plek. 
- Meldingen van burgers horen sowieso bij de gemeente thuis. 
Meldroutes 
- Kies voor een beperkt aantal loketten met een duidelijk titel zodat inwoners weten waar zij aan 
moeten kloppen en neem het SMT hierin mee als onafhankelijk meldpunt.  
Tweesporenbeleid meldingen 

1. Dichtbij en direct: stevige inzet in de wijken om later een “zwaardere melding” te voorkomen. 
2. Stedelijk niveau: voor burgers die liever niet in de wijk iets aankaarten of weinig contacten 

hebben binnen de wijk. 
 
De beweging van normaliseren 
De gemeente heeft een beweging ingezet waarbij we een verschuiving zien van individuele 
(specialistische) zorg naar meer oplossen binnen het eigen netwerk en collectieve voorzieningen. Er 
ligt een grote opgave om de kloof te overbruggen tussen de huidige realiteit en de ideale situatie.  
- Stel meer middelen beschikbaar en investeer stevig in de sociale basis.  
 
Ambities en uitwerking 
- Wees realistisch over de weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners. 
- Laat de mooie uitgangspunten en ambities van deze kadernota ook gelden voor niet-crisis situaties.  
 
Werken vanuit vertrouwen 
Snel en adequaat handelen bij kleine problemen voorkomt erger en is dus winst. 
- Een belangrijke grondslag hiervoor is het werken vanuit vertrouwen. Door te werken vanuit 
vertrouwen wordt er speelruimte gecreëerd voor de inwoners, de zorgaanbieders en de gemeente.  
- Er is enthousiast gereageerd op de Vertrouwenspin. Hoe gaat Tilburg vormgeven aan alle ambities?  
 
Burgers: zeggenschap – samenspraak - eigenaarschap  
De SRT vindt het belangrijk dat ook in crisissituaties de stem van inwoners gehoord wordt. 
- Zorg voor een hoge mate van deskundigheid bij professionals.  
- Gemakkelijke procedures, een flexibel systeem en voldoende tijd om te schakelen in het overnemen/ 
loslaten van de regie waardoor er ruimte ontstaat voor samenspraak en eigenaarschap van inwoners.  
- Borg zeggenschap, samenspraak en eigenaarschap in crisissituaties in beleid en uitvoering. 
 
Meten tevredenheid burgers 
- Meet de tevredenheid van inwoners en professionals wat betreft ondersteuning bij onveiligheid.  
 
Wonen in wijken 
- De SRT is benieuwd hoe veiligheid verbonden wordt met de woonvisie van de gemeente Tilburg.  
 
Tot slot 
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- Alle kadernota’s staan in een groter verband namelijk de visie op Tilburg: hoe willen we dat inwoners 
wonen, werken en leven in Tilburg? 
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Samenvatting advies kadernota “Bieden van Passende Ondersteuning 2021-2024”, mei 2021 
 

Algemeen 
In het beleid van de gemeente Tilburg is de beweging naar de sociale basis een terugkerend 
onderwerp, zo ook in de SRT-adviezen. 
 
Passende ondersteuning 
De SRT onderschrijft het belang van integraliteit en samenhang in het bieden van ondersteuning.  
De gemeente Tilburg heeft participeren benoemd als een fundamentele waarde. Neem deze waarde 
mee in de afwegingskader van de Toegangsmedewerker voor het toekennen van ondersteuning. 
 
Een duurzaam en betaalbaar systeem 
Een reële compensatie vanuit het Rijk voor de uitgaven in het sociaal domein is van belang. 
Richt het systeem zodanig in dat inwoners altijd een beroep kunnen doen op zorg en ondersteuning. 
 
Normaliseren en passende ondersteuning 
Normaliseren, gewone problemen zo gewoon mogelijk oplossen, is de basis van het nieuwe systeem. 
De gemeente geeft hierbij aan dat inwoners tijdig, kwalitatief en laagdrempelig de professionele en 
specialistische ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.  
- De SRT verzoekt de gemeente de realiteit te benoemen: mensen wachten nu te lang op hulp.  
- Wat gaat de gemeente aan de wachtlijsten en wachttijden doen?  
- De SRT adviseert alert te zijn op hoe ‘normaliseren’ opgevat kan worden door inwoners. 
- Zorg ervoor dat inwoners de ruimte voelen om hun vragen te stellen en evalueer de oplossing. 
 
Erkenning voor chronische problematiek en/of kwetsbaarheid  
De SRT mist in deze kadernota de aandacht en erkenning van deze inwoners die noodgedwongen 
een blijvende hulpvraag hebben.   
- Erken en benoem de kwetsbaarheid van mensen  
- Erken dat sommige mensen, langdurig en soms levenslang ondersteuning en/of hulp nodig hebben. 
- Richt het systeem hierop in: maatwerk, meerjarige beschikkingen in situaties waarbij duidelijk is dat 
zorg structureel nodig is. Dit voorkomt bureaucratie, herhaling en frustratie bij alle betrokkenen.  
 
Verantwoordelijkheid zorgaanbod en samenwerking 
In het nieuwe inkoopbeleid wordt er gebiedsgericht gestuurd op een overzichtelijk veld van 
zorgaanbieders met een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
- Zorg per gebied mag niet leiden tot (ongewenste) verschillen in toegang en aanbod van zorg.  
- Omschrijf/benoem de (eind)verantwoordelijkheid per segment of aandachtsgebied.  
 
Een nieuwe opdracht voor de Toegang: scharnierpunt voor zorg en ondersteuning. 
- Door de wachtlijsten en wachttijden is er een klemsituatie ontstaan. Voorkom herhaling door een 
duidelijke, uitvoerbare, afgebakende en haalbare opdracht aan de Toegang.  
- Geef medewerkers voldoende werktijd zodat zij ook het ‘goede gesprek’ kunnen voeren 
- Stel evenredig met de opdracht voldoende middelen en scholing beschikbaar.  
- Betrek Toegangsmedewerkers vanaf het begin. Hierdoor komt beleid dichter bij de realiteit.  
 
Concretisering ten behoeve van de dagelijkse realiteit  
- Formuleer doelstellingen in een uitvoeringspan vanuit inwonersperspectief voor de Toegang.  
- Een groot (landelijk) probleem is de beschikbaarheid van woningen. Wat is de langetermijnvisie van 
Tilburg en specifiek voor de verschillende wijken? Hoe hebben inwoners inspraak?  
 
Burgers en klanttevredenheid 
Klanttevredenheid wat betreft de Toegang onderzoeken bij inwoners is in de huidige situatie cruciaal.  
 
Term “uithuisplaatsing” 
De term “uithuisplaatsing” is negatief geladen; een term als “uitwonende zorg” is passender.  
 
Inspraak en zeggenschap inwoners 
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Geef inwoners op alle mogelijk manieren inspraak en zeggenschap in processen zodat er een 
draagvlak ontstaat en besluiten over beleid en uitvoering aansluiten bij de leefwereld van inwoners.  
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SRT-advies “Beleidsnota Sociale Basis 2021-2025”,  juni 2021 
 
Algemeen 
De gemeente Tilburg wil de sociale basis versterken zodat er meer in de wijken opgelost kan worden 
en er minder vragen om professionele hulp ontstaan. De SRT onderschrijft de visie om de sociale 
basis te versterken. De concrete uitwerking vraagt nog wel veel aandacht. Maatwerk, speelruimte en 
flexibiliteit zijn nodig omdat elke wijk anders is.  
 
Sociale basis 
De sociale basis betreft de directe woon- en leefomgeving van inwoners. Dit moet vooral een plaats 
zijn waar mensen elkaar ontmoeten, samen optrekken en zorg hebben voor elkaar. Verbanden in 
wijken kunnen hecht of losser zijn. Soms is deelnemen door beperkingen, armoede of 
omstandigheden niet zo gemakkelijk en vanzelfsprekend. 
- Van belang is dus om oog en oor hebben voor burgers in kwetsbare posities die meer ondersteuning 
nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de (buurt)samenleving. 
- Maak diversiteit en inclusie tot uitgangspunten van beleid en uitvoering. 
- Goede ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers is nodig en met name bij mantelzorgers is er 
een groot risico op overbelasting. 
- Er moet een structuur gecreëerd worden waarin de kracht, talenten en mogelijkheden van inwoners 
kunnen groeien en bloeien.  
- Om de uitgesproken ambities kans van slagen te geven, moet er evenredig geïnvesteerd worden 
door budgetten, middelen en beroepskrachten in te zetten. 
 
Zekerheid in de sociale basis 
Van belang is om te zorgen voor een betrouwbare sociale basis. Wijkbewoners moeten zeggenschap 
hebben en zich eigenaar voelen zodat er een gezamenlijk draagvlak kan ontstaan om zo samen zorg 
te dragen voor de wijk. Geef wijkbewoners en professionals de zekerheid dat er een 
langetermijnplanning is en dat zij dus kunnen werken aan meerjarenplannen. 
 
Versterken en verbeteren van de sociale basis 
Voor de SRT ligt de prioriteit bij het versterken en verder ontwikkelen van wat al aanwezig is in de 
sociale basis. Innovaties zijn noodzakelijk en experimenten moeten gericht en kleinschalig ingezet 
worden. Inwoners moeten de ruimte hebben om die dingen in hun wijk die zij zinvol vinden. 
Complexe veranderprocessen vragen om een lange adem en langdurige inzet is dan ook nodig om te 
komen tot een zichtbaar resultaat. Een langetermijnvisie, vertrouwen en durf zijn hiervoor nodig.  
 
Rol en taak professionals  
Wijkbewoners en professionals kunnen samen zorgen voor een stevige en betrouwbare basis in de  
wijk. Om continuïteit en kwaliteit te waarborgen zijn beroepskrachten nodig. Zorg dus voor voldoende 
professionele ondersteuning voor de wijken waarbij afhankelijk van de wijk en de problematieken die 
er spelen bepaald wordt hoeveel ondersteuning nodig is.  
 
Zorg bieden in wijken 
Het doel is meer op te lossen in de sociale basis. Het bieden van professionele zorg, hulp, (passende) 
ondersteuning zal nodig blijven en dit moet ook tijdig en snel geregeld worden. Het opvangen in de 
sociale basis mag niet als excuus dienen om professionele zorg niet op tijd te regelen. 
 
Verdeling middelen over wijken 
De SRT adviseert om zorgvuldig, doelgericht en met een langetermijnvisie de middelen te verdelen 
over de wijken: investeer in onderhoud én opbouw. Voorkom dat door het schuiven met budgetten in 
stabiele wijken problemen ontstaan.  
De SRT adviseert om wijkorganisaties en actieve burgers mee te laten beslissen in de afwegingen en 
de keuzes die gemaakt worden. Start een stedelijk overleg met vertegenwoordigers van alle wijken, 
wijkorganisaties en actieve burgers, waarbij gezamenlijk besproken en besloten wordt hoe de 
verdeling van middelen over de wijken zal plaatsvinden. 
 
Wijkagenda 
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“Wijkagenda’s” blijken een ingewikkeld en taai proces te zijn en leiden vooral tot vragen. Een 
belangrijke vraag is: van wie is de wijkagenda? Wie is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering 
ervan? Als dat niet duidelijk is, is de agenda van iedereen en van niemand.  
 
Plaats en zeggenschap inwoners 
De SRT wil uitdrukkelijk stilstaan bij de plaats en de zeggenschap van inwoners in dit geheel. 
Wijkbewoners kennen hun wijk het beste en zij kunnen aangeven wat voor hun wijk van belang is. 
Soms hebben zij meer specifieke en specialistische kennis in te brengen dan betrokken 
beroepskrachten.  
 
Tot slot 
De ambitie met betrekking tot de sociale basis is groot. De SRT gelooft in de kwaliteiten en 
mogelijkheden van wijkbewoner. De inzet van inwoners moet ondersteund worden en gezien de 
ambitie van de gemeente Tilburg is uitbreiding van investeringen in wijken noodzakelijk. Alleen dan 
kan er gewerkt worden aan een versteviging van die sociale basis en kan de wens om meer op te 
lossen in die sociale basis concrete uitwerking krijgen.  
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Advies “Inclusie”, juni 2021 
 
De SRT beschouwt diversiteit als een rijk gegeven en inclusie als een te realiseren doel. Gezien het 
belang ervan brengt de SRT hier graag een advies over uit.  
 
Diversiteit en inclusie gaan over hele fundamentele vraagstukken, over problemen en mechanismen 
die verankerd zijn in onze samenleving, in ons gedrag en onze structuren: iets wat dwars door alle 
beleidsterreinen heen speelt. Dit gaat over (groepen) mensen die uitgesloten worden, zich onveilig 
voelen, gediscrimineerd worden op basis van sekse, ziekte/beperking, cultuur, kleur, 
geloofsovertuiging; inwoners die niet gehoord, gewaardeerd, geaccepteerd worden. Veranderingen 
zijn noodzakelijk om gelijkwaardig burgerschap te kunnen realiseren en dat vraagt keuze maken, 
overtuiging, doorzettingsvermogen, tijd en hard werken. 
 
Gesprekken met inwoners 
In het voorjaar van 2021 zijn er in twee rondes diverse gesprekken gevoerd met personen uit vier 
aandachtsgroepen: vrouwenemancipatie, Tilburgers met een beperking, culturele diversiteit en 
mensen uit de LHBTIQ+-groep. Dit is een waardevolle werkwijze waardoor ervaringen en verhalen 
van Tilburgers ten grondslag liggen aan deze beleidsnota.  
 
Borg de inbreng en zeggenschap van inwoners 
Respect voor diversiteit en werken aan een inclusieve samenleving kan alleen maar door inwoners 
zelf vorm gegeven worden. Inwoners hebben in de gevoerde gesprekken blijk gegeven van grote 
betrokkenheid en kennis van zaken. De SRT adviseert dan ook nadrukkelijk om in het proces de 
inbreng en zeggenschap van burgers te borgen. 
 
Organiseer jaarlijks een dag om terug te kijken en vooruit te blikken 
Werken aan inclusie moet een prioriteit zijn. Daarom is het van belang de vinger continu aan de pols 
te houden en alert te reageren op nieuwe ontwikkelingen. Organiseer daarom jaarlijks een dag 
waarop diversiteit en inclusie worden besproken en gevierd om deze zo te borgen als belangrijke en 
continue gesprekspunten waar we het met elkaar over hebben. Koppel hier culturele evenementen 
aan en zorg voor een feestelijke viering.  
Dit brengt een voortgaand gesprek op gang in de stad waar het college, de gemeenteraad, de 
medewerkers van de gemeente, organisaties én inwoners bij betrokken zijn.  
 
Geef als gemeente Tilburg het goede voorbeeld  
De gemeente Tilburg heeft een voorbeeldfunctie. Representativiteit is van belang voor de 
herkenbaarheid van inwoners. Diversiteit en inclusie dienen dan ook in het eigen  personeelsbeleid 
vorm gegeven te worden.  
– 
Gemeente: aanjager en facilitator  
Inclusie vraagt om een cultuurverandering waarbij het niet gaat om regels en wetten maar om normen 
en waarden en een andere manier van kijken en doen. De gemeente moet aanjager facilitator zijn om 
inclusie tot stand te brengen, uitsluiting en discriminatie te bestrijden en te zorgen voor gelijke kansen 
en rechten voor inwoners. Ontmoeten en verbinden en het versterken van de sociale basis zijn 
middelen hiertoe.  

• Ontmoeten en verbinden 
Ontmoeten en verbinden zijn essentieel om elkaar te leren kennen. Dit vraagt dat de gemeente Tilburg 
hier blijvend in investeert en dit faciliteert, nu en in de toekomst. 

• Sociale basis 
Het vraagt om met budgetten, professionals en middelen te investeren in de sociale basis. Dan 
kunnen er sterke wijkstructuren ontstaan die divers en inclusief zijn.  
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Tot slot 
De SRT hecht grote waarde aan deze beleidsnota "Inclusie". Inwoners moeten de overtuiging van de 
gemeente en de stad voelen dat het anders moet: respect voor diversiteit, diversiteit als een rijk 
gegeven en inclusie als een vanzelfsprekendheid. 
 
 
 
 
Advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2022”, juli 2021 
 
Algemeen 
Evenals bij de “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022” worden er ook 
bij de ‘Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2022” geen grote veranderingen voorgesteld.  
 
Derdegraads-familieleden en informele zorg: artikel 4.7, lid 8 
In artikel 4.7, lid 8 is toegevoegd dat ook derdegraads familieleden die zorg verlenen onder het 
informele tarief vallen in plaats van het formele tarief. Dit was eerder alleen van toepassing op eerste- 
en tweedegraads familieleden. 
De SRT adviseert derdegraads familieleden niet toe te voegen en de kwalificaties van zorgverleners 
leidend te laten zijn. 
Zorgverlener en regievoerder: artikel 4.7, lid 9 
Aan artikel 4.7 is lid 9 toegevoegd:  
“Als de jeugdige het budgetbeheer door een pgb vertegenwoordiger laat uitvoeren, mag deze niet 
tevens de zorgverlener van de jeugdige zijn, tenzij hiervoor door de gemeente toestemming is 
verleend.” 
-De SRT ziet het belang van duidelijkheid en een vast aanspreekpunt en we onderschrijven dat 
belangenverstrengeling moet worden voorkomen. Het uit elkaar halen van zorg verlenen en regie 
voeren is daarvoor volgens ons niet nodig en soms zelfs niet wenselijk.  
- De SRT ziet het risico van het inschakelen van (kleine) bureautje. Dit heeft eerder geleid tot 
ongewenste effecten die we willen vermijden. 
- Mensen moeten zelf een regievoerder kunnen kiezen. Als dat dezelfde persoon is als de uitvoerder 
van de zorg moet dat mogelijk zijn.   
- De SRT adviseert aan het begin van het proces het PGB goed te regelen zoals het toetsen van de  
PGB-vaardigheden. Als dat getoetst is en in orde is bevonden, is er geen reden om 
verantwoordelijkheden op te splitsen en te verdelen over meerdere personen. Als de gemeente alsnog 
van mening is dat er aanleiding is om het anders te regelen dan moet zij dit met argumenten 
onderbouwd aangeven aan de inwoner. De SRT adviseert dus om het “nee, tenzij...” te vervangen 
door “ja, mits…”. 
 
Regels omtrent kinderopvang 
De SRT heeft een toelichting gehad over de stand van zaken wat betreft kinderopvang voor kinderen 
met een bovengemiddelde zorgbehoefte. Er komt een collectieve voorziening in de vorm van een 
subsidiepot waar ouders individueel een beroep op kunnen doen ter compensatie van extra kosten 
voor een bovengemiddelde zorgbehoefte. 
- Kinderen en jeugdigen die gebruik maken van specialistische kinderopvang hebben vaak een 
onderliggende hulpvraag die maakt dat zij van meerdere zorgproducten gebruik (moeten) maken. Het 
wijzigen van de financiering en de aanvraag van een product brengt voor, vaak al zwaar belaste, 
ouders, regelwerk, onduidelijkheid en stress met zich mee. Er komt weer iets bij.  
- Het gaat vaak over kwetsbare gezinnen waarbij de stabiliteit ook afhankelijk is van de kinderopvang.  
- De SRT adviseert met klem om aandacht te hebben voor adequate informatievoorziening aan de 
ouders over deze wijziging en om te voorkomen dat dit een extra belasting wordt. 
- De SRT adviseert te werken met open-eind financiering zodat alle ouders die een aanvraag doen en 
recht hebben ook gecompenseerd worden voor de extra kosten die zij moeten maken. 
 
WLZ 
Bij gemeenten binnen de regio Hart van Brabant worden ouders soms gedwongen om een WLZ-
aanvraag te doen voor hun kind voordat zij een indicatie specialistische jeugdhulp kunnen krijgen 
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- De SRT adviseert binnen de regio Hart van Brabant hier éénduidig beleid in te ontwikkelen en te 
zorgen voor heldere communicatie.  
- Het kind/de jongere en het gezin en de hulpvraag moeten leidend zijn voor de indicatie en niet de 
financieringsvorm. 
 
Aanpassen tarief informeel PGB 
Het college heeft op 20 juli 2021 een besluit genomen over het aanpassen van het tarief informeel 
PGB. De SRT brengt begin september hier een apart advies over uit.   
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Advies “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022”, juli 2021 
 
Algemeen 
Evenals bij de “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2022” worden er ook bij de “Verordening 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022” geen grote veranderingen voorgesteld.  
 
Zorgverlener en regievoerder: artikel 4.2, lid 7 
Aan artikel 4.2 is lid 7 toegevoegd:  
“Als de cliënt het budgetbeheer door een pgb vertegenwoordiger laat uitvoeren, mag deze niet tevens 
de zorgverlener van de cliënt zijn, tenzij hiervoor door de gemeente toestemming is verleend”.  
 
De SRT ziet het belang van duidelijkheid en een vast aanspreekpunt en we onderschrijven dat 
belangenverstrengeling moet worden voorkomen. Het uit elkaar halen van zorg verlenen en regie 
voeren is daarvoor volgens ons niet nodig en soms zelfs niet wenselijk.  
- De SRT ziet het risico van het inschakelen van (kleine) bureautjes, dit heeft eerder geleid tot 
ongewenste effecten wie we willen vermijden. 
- Mensen moeten zelf een regievoerder kunne  kiezen, als dat dezelfde persoon is als de uitvoerder 
van de zorg, moet dat mogelijk zijn.   
- De SRT adviseert aan het begin van het proces het PGB goed te regelen, zoals het toetsen van de  
PGB-vaardigheden. Als dat getoetst is en in orde is bevonden, is er geen reden om 
verantwoordelijkheden op te splitsen en te verdelen over meerdere personen. Als de gemeente alsnog 
van mening is dat er aanleiding is om het anders te regelen dan moet zij dit met argumenten 
onderbouwd aangeven aan de inwoner. De SRT adviseert dus om het “nee, tenzij...” te vervangen 
door “ja, mits…”. 
 
Derdegraads-familieleden en informele zorg: artikel 5.15 lid 5 
In artikel 5.15 lid 5 is toegevoegd dat ook derdegraads familieleden die zorg verlenen onder het 
informele tarief vallen in plaats van het formele tarief. Dit was eerder alleen van toepassing op eerste- 
en tweedegraads familieleden. 
- De SRT adviseert derdegraads familieleden niet toe te voegen en de kwalificaties van zorgverleners 
leidend te laten zijn. 
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Advies “Raadsvoorstel Toekomst Sociaal Meldpunt Tilburg”, ‘september 2021 
 
Advies 
De Sociale Raad Tilburg hecht, zoals bekend is, veel waarde aan een onafhankelijk en laagdrempelig 
meldpunt voor inwoners. Ons advies is dan ook om nogmaals te onderzoeken welke mogelijkheden er 
zijn om het Meldpunt Sociaal Tilburg (SMT) in 2022 te continueren..  
 
Er is de afgelopen 1,5 jaar een basis gelegd voor een onafhankelijk en laagdrempelig meldpunt. Het 
vraagt tijd, veel tijd, om een betrouwbare en vertrouwde plek voor inwoners te worden. In onze 
contacten met inwoners en organisaties merken we nog steeds dat er behoefte is aan zo’n meldpunt. 
Juist voor inwoners die vastlopen bij organisaties of het vertrouwen in de overheid hebben verloren, is 
een ‘losse’, onafhankelijke plek van belang.  
Het actief op zoek gaan naar ervaringen en willen weten wat inwoners bezighoudt, blijft van belang. 
Er zal stevig geïnvesteerd moeten worden in de outreachende aanpak en de PR en communicatie. 
Inwoners zullen immers eerst moeten weten dat er voor hen een meldpunt is voordat zij hier gebruik 
van zullen maken 
 
Algemeen 
Inwoners geven al langer aan dat er behoefte is aan een onafhankelijke en laagdrempelige plek in 
Tilburg waar zij terecht kunnen met hun vragen en ervaringen en een helpende hand krijgen. Twee 
jaar geleden is het SMT mogelijk gemaakt door het college en de gemeenteraad. De vraag is nu hoe 
hier een vervolg aan gegeven wordt. 
 
Sociaal Meldpunt Tilburg na 1,5 jaar 
In deze periode zijn mensen gehoord en geholpen en de signalen zijn gedeeld met de Sociale Raad 
Tilburg. Het heeft niet geleid tot de resultaten die verwacht werden en daar zijn ook oorzaken voor aan 
te wijzen.  
 
Het PON & Telos:  
Evaluatie SMT: “Verhalen? Evaluatie Sociaal Meldpunt Tilburg – advies”, augustus 2021 
Het PON & Telos concludeert dat het SMT in een behoefte voorziet maar dat er ook nog wel winst is 
te behalen.  
- Het werk van het SMT is “inhoudelijk prima”.  
- Een onafhankelijk meldpunt past binnen de beweging van vertrouwen van de gemeente Tilburg, bij 
de gemeente als ‘lerende organisatie’ en ondersteunt de beoogde doorbreking van de cultuur van 
wantrouwen.  
- Het PON & Telos adviseert het SMT voor tenminste twee jaar te continueren. 
 
College “Raadsvoorstel Toekomst Sociaal Meldpunt Tilburg” 
Het college stelt voor om het SMT en de informatielijn van de Meedenkers samen te voegen  
 
Sociale Raad Tilburg 
- Samenvoegen met de informatielijn van de meedenkers 
Meedenkers en een meldpunt hebben een doelstelling en werkwijze. In de voorgestelde constructie, 
het SMT toevoegen aan de informatielijn, zal het meldpunt onzichtbaar worden en feitelijk verdwijnen. 
- PR en communicatie 
Een opdracht toevoegen aan de informatielijn heeft het risico dat er een onduidelijke of dubbele 
boodschap naar de inwoners gegeven wordt. Dit kan ook (nadelige) gevolgen hebben voor de 
meedenkers.  
- Werkwijze 
De outreachende wijze van werken die door het SMT ontwikkeld is, kan niet meer ingezet worden. 
Juist voor inwoners die wat verder afstaan van de samenleving is een actieve werkwijze en 
benadering van belang.  
- Onafhankelijkheid 
Inwoners moeten het meldpunt als ‘onafhankelijk’ ervaren. Dit is het meest essentiële kenmerk. 
- Financiën 
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Is € 25.000,- voldoende om de eigenheid van het SMT te behouden? 
- Inwoners 
De SRT mist de bijdrage van inwoners in deze evaluatie en dit advies.  
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Advies “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022 –  
proces Wmo-begeleiding melding – aanvraag zorg”, september 2021 
 
Algemeen 
Deze voorgestelde wijziging van de verordening Wmo is pas in een laat stadium aan de SRT 
voorgelegd waardoor er weinig tijd was voor het geven van een advies. 
 
Aanpassing verordening Wmo 
De voorgestelde aanpassing betreft het proces melding -  aanvraag bij Wmo-begeleiding. De 
Toegangsmedewerker geeft in het plan van aanpak voortaan ook de te behalen doelen en de 
bijbehorende zorgomvang aan. Het ondersteuningsplan vervalt en zo wordt het proces korter.  
De SRT beoordeelt deze aanpassing van het proces als positief. 
 
Inwoners  
Het proces voor de inwoner wordt eenvoudiger, duidelijker en korter. Daardoor kan zorg eerder 
geregeld worden, hoeft hetzelfde verhaal minder vaak verteld te worden en de inwoner heeft eerder 
duidelijkheid.  
- Hoe is de mogelijkheid tot herziening van het voorstel/besluit in het plan van aanpak opgenomen? 
- Inwoners maar ook het proces bij de Toegang zijn gebaat bij een vaste contactpersoon.  
- De SRT adviseert: de keuzevrijheid van inwoners wat betreft zorgaanbieder duidelijk te omschrijven 
en te borgen in de procedures. 
- Inwoners die het niet eens zijn met de aangeboden zorg moeten in een snelle en korte procedure 
gehoord worden. Dit om vertraging te voorkomen.  
 
Zorgaanbieders 
Het schrappen van het ondersteuningsplan levert tijdwinst op die besteed kan worden aan zorg. 
- De uitvoering van de adviserende rol vanuit de zorgaanbieder verandert. In plaats van een 
schriftelijke voorzet wordt nu gevraagd om mee te denken in een gesprek. Wanneer onvoldoende tijd 
en inhoud wordt gegeven aan dit gesprek, doet dit afbreuk aan de adviserende rol van de 
zorgaanbieder.  
- Hoe draagt de Toegang Tilburg er zorg voor dat het gesprek met de zorgaanbieder in het kader van 
het plan van aanpak op adequate wijze wordt gevoerd?  
- Vanwege een verschil in opgave zal de zorgaanbieder vanuit een ander, meer specialistisch 
perspectief kijken naar zorgomvang en resultaatgebieden die nodig zijn voor een cliënt. 
- De SRT adviseert het gesprek in het kader van plan van aanpak te borgen wat betreft kwaliteit en 
inbreng van de zorgaanbieder.  
- De SRT adviseert in de procedure op te nemen hoe te handelen als de zorgaanbieder tot een 
andere conclusie komt wat betreft zorginhoud of aantal zorguren. 
 
Toegang Tilburg 
Deze aanpassing betekent een vereenvoudigde procedure die daardoor sneller verloopt. Gezien de 
wachtlijsten en werkdruk bij de Toegang is dit waardevolle winst.  
- De rol en positie van de toegangsmedewerker wordt verstevigd. Dit betekent ook meer 
verantwoordelijkheid voor de toegangsmedewerkers en er wordt meer deskundigheid gevraagd. 
- Met gespecialiseerde Toegangsmedewerkers kunnen vragen sneller opgepakt/afgehandeld worden. 
- We horen en zien een toename van complexe zorgvragen. Hierdoor zal een toename van complexe 
casuïstiek aan de orde zijn en dit vraagt dus om meer tijd en expertise van de Toegangsmedewerker. 
- De SRT adviseert: realistisch te zijn wat betreft de tijd die nodig is om het ‘goede’ gesprek te voeren. 
Een zorgvuldige werkwijze kan betekenen dat medewerkers soms meer tijd nodig zullen hebben.  
-  De SRT adviseert om het nieuwe proces en de rol van de toegangsmedewerker en zorgaanbieder 
mee te nemen bij het monitoren en evalueren van werkwijze en resultaten van de nieuwe inkoop. 
 
Aandachtspunten 
- De SRT wil graag aandacht vragen voor de grote belasting van de Toegangsmedewerkers.  
- De nieuwe werkwijze is (nog) niet gemonitord, dit is een gemiste kans.  
- De nieuwe procedure biedt geen garantie dat de wachtlijsten zullen verdwijnen. Daar is meer voor 
nodig.  
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- Uiteindelijk blijft steeds de cruciale vraag of de inwoner snel, kwalitatief goede en passende zorg 
ontvangt en wat er nodig is om dat te bereiken. 
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Advies “Collegeadvies aanpassen tarief begeleiding PGB informeel Wmo en Jeugdhulp”, 
september 2021 
 
Algemeen 
Het college stelt voor om de tarieven informeel PGB van Wmo en Jeugd te verlagen.  
De SRT deelt de zorg om een houdbaar, betaalbaar en duurzaam zorgsysteem en de zorgen om de 
oplopende kosten, de toenemende complexiteit in de hulpvragen en problemen zoals wachtlijsten en 
wachttijden. Verbetering en betaalbaarheid van het zorgsysteem vragen continu aandacht.  
 
Advies 
De SRT adviseert om het tarief nu niet te verlagen. De SRT is van mening dat het verlagen van de 
tarieven informeel PGB wat betreft Wmo, Jeugdhulp en Hulp aan Huis niet voldoende onderbouwd en 
onderzocht is. We constateren dat er wel een bezuiniging plaatsvindt maar dat de effecten voor 
zorgontvangers en zorgverleners en voor het zorgsysteem en het bieden van kwalitatief goede en 
snelle zorg niet voldoende duidelijk zijn. En daar ligt voor de SRT de prioriteit en graadmeter: zo snel 
mogelijk kwalitatief goede en passende zorg leveren aan inwoners. 
 
De SRT adviseert: 
• de gevolgen van het verlagen van de tarieven informele zorg PGB beter te onderzoeken en deze 

informatie toe te voegen zodat duidelijk is wat de consequenties zijn voor inwoners die zorg 
bieden en voor hun inkomen. 

• in beeld te brengen wat het voor zorgontvangers betekent als er minder informele zorg geleverd 
zal worden.  

• vanuit beleid niet alleen heel smal te kijken naar het verlagen van het tarief en wat dat mogelijk 
financieel oplevert. Vraagstukken moeten integraal en voor het sociaal domein in brede zin 
bekeken en aangepakt worden zodat bijvoorbeeld stapeling van zorgkosten en mogelijke 
financiële problemen meegenomen worden bij de besluitvorming. 

• de gesprekken met inwoners over sociale basis en “normalisatie” op zeer korte termijn te starten 
zodat zij mee kunnen denken en mee vorm kunnen geven aan de realisatie ervan waarbij inzet 
van informeel PGB meegenomen kan worden als een vorm om zorg te bieden in de eigen 
omgeving. Zoals wij ook eerder al hebben aangegeven, de gesprekken met inwoners hadden het 
begin van het proces moeten vormen.  

• een procedure te ontwikkelen voor situaties waarin inwoners het niet eens zijn met het besluit 
over een zorgvraag: regel een korte en heldere wijze om hier het gesprek over aan te gaan zodat 
er snel duidelijkheid is.  

• het college om zijn langetermijnvisie inzake het informeel PGB te expliciteren.  
• het PGB en de informele zorg juist steviger vorm te geven in beleid en uitvoering. De SRT ziet 

PGB en de informele zorg als een passend middel voor inwoners om zelf verantwoordelijkheid te 
nemen en regie te voeren. Tevens sluit het aan op de doelstellingen van de beweging van 
“normalisatie”.  
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Rosa-advies ‘Inkoop Jeugd’, januari 2021 
 
Algemeen 
De lokale sociale adviesraden Hart van Brabant hebben een werkgroep ‘Inkoop Jeugd’ ingesteld die 
op basis van de nota “Aanzet uitgangspunten inkoop Sociaal Domein” en een presentatie over “inkoop 
jeugd” dit advies hebben geschreven. Er is geen aparte nota over inkoop jeugd ontvangen waardoor 
we verdere concretisering missen. Het gebruikersperspectief en de positie van 
jongeren/ouders/verwanten en professionals worden gemist en vragen meer aandacht en positie. 
 
1. Normaliseren van jeugdproblematiek 
Invulling geven aan “normaliseren” vraagt om een brede maatschappelijke discussie, een lange 
termijn aanpak en een diepte-investering. De regio kan een gezamenlijke aanzet geven die lokaal 
concreter ingevuld kan worden. Het versterken van en investeren in de sociale basis is noodzakelijk 
om een duurzaam draagvlak te creëren. 
 
2.  Segmentering: verschillend inkoopbeleid per segment 
Wij adviseren positief over segmentering, over het hanteren van verschillende inkoopstrategieën en 
tariefdifferentiatie. Nadere uitwerking per segment en doelstelling vraagt nog wel aandacht, evenals 
het kunnen schakelen tussen segmenten. De ervaringen van de toegangsmedewerkers dienen hierin 
meegenomen te worden.  
 
3. Vermindering van aantal aanbieders als instrument van kostenreductie 
Het verminderen van het aantal aanbieders mag geen nadelige invloed hebben op kwaliteit, diversiteit, 
keuzemogelijkheden en nabijheid van zorg. PGB is daarbij een goed aanvullend middel. Het verhogen 
van de minimumeisen aan de aanbieders is positief als dit bijdraagt aan betere zorg. Lokaal zullen we 
steeds toetsen of er een breed keuze-palet is binnen (zo nodig buiten) de regio. 
 
4. Overig te hanteren instrumenten bij de inkoop  
De minimumkwaliteitseisen aan zorgaanbieders kunnen aangevuld worden met eisen gericht op 
kwaliteit, samenwerking en winstreductie. Dit om te komen tot een aanbod dat toereikend, deskundig 
en divers is en een overzichtelijk veld aan zorgaanbieders biedt. Meerjarencontracten zorgen voor 
duurzame samenwerkingsrelaties. Essentieel is dat cliëntenraden, gebruikers en 
ervaringsdeskundigen betrokken worden bij het monitoren en evalueren van de inkoop. 
 
5. Sturen op toegang en monitoring op voortgang van de inzet 
Professionele ruimte voor en deskundigheid van de toegangsmedewerkers is nodig om maatwerk te 
kunnen leveren. Goed toegeruste toegangsmedewerkers kunnen rust en duidelijkheid creëren in het 
steeds veranderende beleid. Meer samenwerking tussen POH’s en toegang is gewenst evenals meer 
aandacht voor de verbinding met het onderwijsveld.  
 
6. Positie van ouders/verzorgers die kiezen voor het recht op een PGB  
ZIN en PGB moeten als gelijkwaardige en volwaardige mogelijkheden aangeboden worden. Het 
toetsen op PGB-vaardigheden van ouders/verzorgers is noodzakelijk omdat het van belang is dat 
ouders dit zelfstandig kunnen regelen.  
 
7. 18-/18+ 
De sociale adviesraden dringen er op aan dat bij de inkoop jeugd apart aandacht geschonken wordt 
aan de jongeren die 18 jaar worden. Bij de inkoop jeugdzorg moet geborgd te worden dat er op geen 
enkele wijze een hapering ontstaat in de zorg die zij ontvangen.   
 
8. Burgerparticipatie, ervaringsdeskundigen en zeggenschap 
Zeggenschap van burgers, jongeren en hun ouders/verzorgers, moet geborgd zijn op de verschillende 
momenten in het proces zowel bij de gemeenten als bij zorgaanbieders. Intern moeten zij 
ervaringsdeskundigen inzetten ter ondersteuning van gebruikers van de zorg en om kwaliteit van 
uitvoering en beleid te verbeteren. 
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9. Klachtenprocedure 
Van belang is dat voor een inwoner altijd duidelijk is waar hij een klacht in kan dienen, ook als er 
samenwerkingsovereenkomsten zijn tussen zorgaanbieders. Er moet een mogelijkheid gecreëerd 
wordt om buiten de zorgorganisatie een klacht in te kunnen dienen. Klachtenprocedures moeten 
laagdrempelig en onafhankelijk zijn.   
 
10. Kwaliteitsmeting en -gegevens 
Ook bij het meten van kwaliteit is het van belang en noodzakelijk dat inwoners (en hun naasten) die 
zorg en ondersteuning ontvangen, een plaats in het proces van beoordeling van de kwaliteit van zorg 
en ondersteuning hebben. Zij dienen een duidelijke stem en positie te hebben bij inkoop, monitoring, 
toetsing en evaluatie. 
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Rosa-advies: Notitie Regio Hart van Brabant: “Normaliseren Jeugd (normaal is het gewone 
leven centraal)”, juli 2021 
 
1. Uitgangspunten Rosa-advies over “normaliseren”  
In het Rosa-advies van 8 januari 2021 over het geplande nieuwe inkoopkader Jeugdhulp is de eerste 
paragraaf gewijd aan het nut en de noodzaak van een goede aanpak van dit thema “normaliseren”. 
- Aandacht voor hoe normaliseren concreet ingevuld gaat worden: ga een dialoog aan voor de langere 
termijn en vorm een brede coalitie met burgers en (maatschappelijke) organisaties. 
- Voorkomen moet worden dat inwoners niet de professionele zorg en ondersteuning krijgen die zij 
nodig hebben. 
- Maak als regio een aanzet voor een brede discussie en laat deze door alle gemeenten lokaal 
oppakken en verder invullen gedurende de gehele looptijd van deze nieuwe inkoopstrategie. 
- “Wees realistisch en denk breed” alsmede “reken jezelf niet rijk”.  
- Bij dit regionale beleid (meer verantwoordelijkheid leggen voor de Jeugdzorg bij de sociale basis) is 
een duidelijk investeringsprogramma van elke afzonderlijke gemeente noodzakelijk. 
 
2. Algemene toetsing notitie aan uitgangspunten Rosa-advies 
- Rosa is teleurgesteld in de uitwerking en in de aanzet voor de ‘brede benadering’. Het smeden van 
een lange-termijn ‘maatschappelijke coalitie’ wordt gemist. Hoe wordt er vorm gegeven aan “de 
zorgvuldige agendering en het gesprek met de samenleving als geheel”?  
- Voer dit gesprek lokaal maar wel op basis van een gezamenlijke regionale voorzet en gelijktijdig 
afgestemd op de invoering van het nieuwe regionale inkoopbeleid. 
- Daarin hoort wat ons betreft ook het gesprek over het toetsingskader bij normalisatie thuis.  
- Er wordt beleid ingezet om bepaalde vormen van zorg niet meer te vergoeden omdat deze in de 
zorgverzekering horen of bij het onderwijs/schoolmaatschappelijk werk. Zijn er al zwart op wit 
afspraken met schoolbesturen en zorgverzekeraars gemaakt over wat zij voortaan gaan vergoeden en 
welke verantwoordelijkheden daarbij horen? Voorkom hiermee het ‘van het kastje naar de muur- 
verhaal’. 
- Rosa is van mening dat een regionale benadering alleen succesvol kan zijn als dit gekoppeld is een 
lokaal investeringsprogramma voor de sociale basis.  
- Investeren in de sociale basis lijkt nu vooral het investeren in praktijkondersteuners jeugd bij 
huisartsen (POH jeugd). Als het uitgangspunt van HvB is om te ‘de-medicaliseren’ waarom wordt dan 
juist het medisch circuit versterkt?  
- Welke prestatieafspraken worden gemaakt met huisartsen over deze investering?  
 
3. Deelaspecten. 
- Alternatieve therapieën 
Hoe wordt de effectiviteit gemeten van ‘regulier’ ambulant en/of residentieel aanbod en hoe worden 
daar beslissingen genomen over wel of niet vergoeden en over de duur en intensiteit van een traject? 
Wij vinden dat een omissie en vinden dat ‘alternatieve therapieën’ niet in een uitzonderingspositie 
moeten worden gebracht ten opzichte van ‘gevestigd aanbod’.  
- Sociale vaardigheidstrainingen 
Op zich hebben de adviesraden geen bezwaar tegen het overhevelen van een deel van de 
geïndiceerde jeugdhulp naar onderwijs, zorg en/of de sociale basis onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat dit geen bezuiniging is en dat deze trainingen dan in voldoende mate direct 
toegankelijk zijn zonder indicatie.  
- Vak-therapieën 
Er wordt nu voorgesteld om als norm te stellen maximaal 1 jaar en 25 sessies. Waar is deze norm op 
gebaseerd? 
- Afschalen duur en intensiteit van Jeugdzorg 
Hoe houden de gemeenten tot nu toe de vinger aan de pols bij de intensiteit en duur van de 
residentiele jeugdzorg?  
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- Positie en inspraak jeugdigen en ouders 
Stel de rol en inbreng van jeugdigen en ouders (met óf zonder jeugdhulp) steeds centraal in de 
discussies. Rosa adviseert om hen als ervaringsdeskundigen in te zetten. 
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Rosa-advies Concept Regiovisie ‘Beschermd Wonen regio Hart van Brabant’, oktober 2021 
 
Algemeen 
Rosa is aangenaam verrast door de inhoud van het concept Regiovisie vanwege de duidelijke kaders 
en ambitie. Rosa hoopt dat de beschikbare middelen toereikend zijn.  
- Behoud en versterk wat goed gaat en geef aandacht aan wat beter kan. 
- Stel de cliënt centraal: dit is geen randvoorwaarde maar een essentieel uitgangspunt.  
 
1. Rol en positie inwoners die aangewezen zijn op BW-voorzieningen 
Rosa vindt het van belang om de inbreng van inwoners goed te borgen in de processen. Van begin af 
aan moeten zij mee kunnen praten, denken en beslissen.  
- De inzet van ervaringsdeskundigen is onontbeerlijk. Beleid en uitvoering hebben baat bij deze 
inbreng. Hoe wordt hun inbreng in de toekomst ingebed in de werkwijze? 
- Het meten van klanttevredenheid. Hoe wordt deze gemeten, op welke momenten, wat wordt er dan 
precies onderzocht en wat wordt daar vervolgens mee gedaan?  
- Instroom – doorstroom – uitstroom: het stagneert in de keten. Wie onderzoekt regelmatig waarom en 
waar deze stagnatie optreedt en welke maatregelen passend zijn om deze op te lossen? 
- De beweging van ‘normaliseren’: hoe wordt voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen?  
 
2. Rolverdeling gemeenten en zorgorganisaties: samen verantwoordelijk voor passende zorg en 
voorzieningen. Hoe gaat dit samenspel ingericht worden? 
In het nieuwe inkoopbeleid wordt er gewerkt met één hoofdaannemer en diverse onderaannemers. De 
hoofaannemer, ofwel de contractpartij, wordt verantwoordelijk voor de onderaannemers. Doel is om 
met minder zorgaanbieders te gaan werken en betere (financiële) beheersbaarheid. 
- Wie wordt in dit systeem de eindverantwoordelijke voor de zorg: is dit de contractpartij of blijft dit de 
gemeente? Waar is de contractpartij precies verantwoordelijk voor? Welke verantwoordelijkheden 
blijven bij de gemeente/regio liggen? Geef hier duidelijkheid over 
- Risico met één grote contractpartij: deze organisatie mag niet omvallen. Hoe wordt dit geborgd? 
- Wie bewaakt de kwaliteit van zorg? 
- Als inwoners niet tevreden zijn of klachten hebben, bij wie kunnen zij dan terecht? 
- En is geregeld dat er een onafhankelijke partij is waar inwoners terecht kunnen met hun klacht?  
- Een afname van administratieve last bij de gemeente gaat gelijk op met een toename van deze last 
bij elke contractpartij. Zorgaanbieders moeten vooral doen waar zij voor bedoeld zijn, namelijk zorg 
bieden.  
- Maak een reële inschatting van de hoeveelheid tijd en bureaucratie. Alleen dan worden 
consequenties hiervan duidelijk voor de zorguren.  
- Wachtlijsten zijn groeiende. Wie wordt verantwoordelijk voor het terugdringen van de wachtlijsten en 
voor het snel leveren van de juiste zorg? Als deze verantwoordelijkheid bij de contractpartijen komt te 
liggen, waarom gaat het hen dan nu wel lukken om de wachtlijsten weg te werken?  
- Als Tilburg volgend jaar een negatief saldo heeft, wat gebeurt er dan met de innovatieve projecten?  
- Integrale visie op de basisvoorzieningen: uitgangspunt is steeds de aandacht voor alle 
levensgebieden. 
 
3. Met minder budget meer zorg leveren!  
In hoofdstuk 8 ‘Financiën’ paragraaf B, wordt inzichtelijk gemaakt dat de kosten per traject zijn 
gestegen in het jaar 2019-2020. De laatste jaren zijn de complexiteit en ondersteuningsbehoefte 
toegenomen en dit vraagt om intensieve en dus om duurdere behandeltrajecten. Tevens komt naar 
voren dat in het nieuwe inkooptraject prijsafspraken gemaakt zullen gaan worden met zorgaanbieders. 
Zorgaanbieders gaan een lager budget ontvangen met de opdracht om dezelfde intensieve 
ondersteuning te blijven leveren. 
- Rosa vraagt nadrukkelijk aandacht voor het risico op ‘verschraling’ van de zorg. Hierdoor zal de 
problematiek van hulpvragers uiteindelijk verergeren waardoor zorgkosten zullen stijgen. 
- Wie gaan de Kpi’s opstellen voor de grote zorgaanbieders? Wie gaat hierop monitoren en wie is 
eindverantwoordelijke in deze?  
- Hoe om te gaan met aanbieders die onder de marktprijs zorg gaan leveren? Wordt er voldoende 
onderkend dat de haalbaarheid van de hier geschetste ambities staan of vallen met voldoende 
middelen? 
- Graag extra aandacht voor de financiële kant: er is nog veel onduidelijk wat betreft financiën.  
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- Kunnen er afspraken gemaakt worden over het leveren van zorg als het budget niet bekend is?  
- Kijk opnieuw kritisch naar de aantallen (potentiële) cliënten zoals in eerdere jaren vastgesteld is.  
 
4. Keuzevrijheid inwoner(s) in het gedrang 
De keuzevrijheid voor inwoners wordt kleiner. Minder zorgaanbieders kan leiden tot minder keuze.  
- Heeft de inwoner straks keuzemogelijkheden wat betreft woonplaats? Hoe wordt dit gewaarborgd 
gezien de krapte op de woningmarkt? 
- Welke inzet en middelen worden beschikbaar gesteld om nieuwe wijkbewoners zo snel mogelijk 
aansluiting te laten vinden in de wijk? Welke (stimulerende) rol zien gemeenten hierin voor zichzelf 
weggelegd? 
- Woonplaatsbeginsel: het is verstandig om op cliëntniveau inzage te hebben in de effecten ervan. 
Hier ligt mogelijk nog een uitdaging voor verschillende HvB-gemeentes. 
 
 
 


