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19 juli 2017
ASD20170009
het college van B en W van de Gemeente Oss
Advies koersnota Maatschappelijke Opvang:
“EEN THUIS VOOR IEDEREEN”

Geacht College,
De ASD-Oss is zeer blij dat er een Koersnota Maatschappelijke Opvang ligt met zeer positieve
uitgangspunten om de maatschappelijke opvang te verbeteren. Dat neemt niet weg dat de
ASD u graag nog enkele adviezen wil geven om tot nog betere resultaten te kunnen komen.
Advies 1:
Bij de totstandkoming van de Koersnota heeft het Verdihuis een grote en voortreffelijke rol
gespeeld. De ASD-Oss adviseert u bij het realiseren van de uitvoering ook andere organisaties een rol te geven. In het kader van preventie en uitstroom zijn de organisaties, ook uit de
regio, op het gebied van welzijn, onderwijs en woningbouw essentieel.
Advies 2:
Voor de doelgroepen van de Maatschappelijke Opvang zijn de zelfredzaamheid en participatie
niet de meest vanzelfsprekende kenmerken. Het rapport van de WRR uit april 2017: “Weten
is nog geen Doen” wijst daar ook op. De relatie met Beschermd Wonen zou, mede op grond
daarvan meer integraal benoemd kunnen worden in de Nieuwe Koers.
Advies 3:
In de Koersnota worden geen actuele en betrouwbare cijfers gegeven. Het beeld van de
huidige situatie en daarmee ook van de ambities zijn daardoor onduidelijk. Worden de
wachtlijsten langer of nemen ze juist af? De geruchten doen de ronde dat de wachtlijsten
lang zijn: 4 tot 6 weken. Als preventie het uitgangspunt is, zou er eerder aan herstelondersteuning begonnen moeten worden.
Hoe lang duurt het verblijf in het Verdihuis? Zijn daarin verschillen per doelgroep?
Er wordt ook melding gemaakt van de toename van de vraag en van de zwaarte van problematieken. Cijfers ontbreken echter. Hetzelfde geldt voor de aantallen zorgmijders.
Advies 4:
Op blz.9, onder Beschermd Wonen ontbreekt volgens de ASD-Oss bij Acties het “Borgen
structurele betrokkenheid verslavingszorg”. De ASD-Oss adviseert u dat toe te voegen.
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Advies 5:
Dat de doorstroming naar zelfstandige huisvesting essentieel is onderschrijft de ASD-Oss
volledig. Er is echter een tekort aan betaalbare en passende woningen, zowel in Oss als in de
regio. Daar zou structureel en creatief aan gewerkt moeten worden. De “omklapwoning” is
een vorm van huisvesting die de “inclusie” van betrokkenen zeer ten goede kan komen. De
ASD adviseert deze vormen toe te passen.
Advies 6:
Onder punt 4 zou ook de noodzaak van beschikbare dagbesteding vermeld moeten worden.
Advies 7:
De geformuleerde uitgangspunten, resulterend in richting 1,2 en 3 zijn uitstekend. In dit
hoofdstuk zou ook voorlichting genoemd kunnen worden. De preventie zou echter ook in een
nog eerdere fase plaats moeten vinden.
Advies 8:
De ASD-Oss adviseert de gemeente Oss om zich te bezinnen op haar manier van omgaan
met de meest kwetsbare burgers.
Is de toegang tot sociale voorzieningen en tot de Maatschappelijke Opvang laagdrempelig
genoeg, zijn de loketten bereikbaar en is de gemeente telefonisch bereikbaar?
Om het hele circuit te doorlopen is een groot uithoudingsvermogen (ook financieel) en kennis
van de Nederlandse taal (lezen en schrijven) noodzakelijk. Dat lukt niet elke burger. Het is
essentieel om door verbetering in die procedures cumulatie van problemen te voorkomen.
Het gevaar om in het “zwarte gat te vallen”, dreigt ook bij de uitstroom. Ook daar zijn
maatregelen nodig om dat te borgen.
Advies 9:
Vroegtijdige signalering is essentieel. De grootste maatschappelijke winst wordt behaald in
het voortraject. De doelgroep jeugdigen verdient hierbij extra aandacht omdat in de praktijk
blijkt dat daarvoor onvoldoende geschikte plekken zijn te vinden. In de sociale teams van
zowel Oss als de regio zijn de GGZ en Novadic niet vertegenwoordigd. De kennis en kunde,
die van belang is voor de preventieve aanpak, zit in de schil rondom deze teams. De ASD-Oss
adviseert om maatregelen te nemen zodat de preventie en warme uitstroom sneller kan
worden verwezenlijkt, met ook aandacht voor de verschillen tussen kleine kernen en stadswijken.
Advies 10:
De ASD-Oss adviseert bij de instroom van ouder en kind, de kinderen een onafhankelijke
intake te geven. Adequate hulp en ondersteuning van kinderen kan voorkomen dat problemen zich in een volgende generatie opnieuw voor gaan doen.
Advies 11:
De ASD-Oss vraagt zich af wat de gevolgen zijn van de financiering door Jeugdzorg en Wmo
bij het, overigens prima uitgangspunt: “ één gezin, één plan”? Het advies is daar meer inzicht
in te geven.
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Advies 12:
De ASD-Oss adviseert speciale aandacht te geven aan de groep migranten. De hulpvraag
wordt door hen vaak té laat gesteld en is daardoor acuter.
Advies 13:
Bij de participatie- en reïntegratietrajecten is de inzet van ervaringsdeskundigen uitermate
nuttig. De ASD-Oss onderschrijft dat volledig. Toch adviseert de ASD-Oss de termen cliënt en
cliëntbegeleider nogmaals te overwegen. Juist bij deze trajecten gaat het om de persoon als
eigenaar van het herstelproces.
Advies 14:
De ASD-Oss adviseert u om meetbare en reële doelen te formuleren in het toekomstige
uitvoeringsplan. Het gaat dan, afgezien van wachttijden en verblijfsduur, om de beschikbaarheid van betaalbare en geschikte huurwoningen om de inclusie, de participatie, de preventie
en het leefbare leven van alle burgers te garanderen. De bundeling van de professionele inzet
zodanig te organiseren dat het belang van de burger in problemen het uitgangspunt is.
De ASD-Oss hoopt dat de samenwerking tussen de gemeentes uit de regio van dusdanige
kwaliteit is dat ook bij veranderingen in de financiering vanuit Den Haag de zorg en hulp voor
deze kwetsbare burgers gegarandeerd blijft.
Mocht u een nadere toelichting wensen over deze adviezen dan is de ASD-Oss graag bereid
deze te geven.
Over de gevolgde procedure van co-creatie wil de ASD-Oss graag met u op een ander
moment in overleg,
Met vriendelijke groet,
Jaap Kool
Voorzitter ASD-Oss

Elisabeth Romanillos
vicevoorzitter
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