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V o o r w o o r d
Met genoegen bied ik u de eerste Wmo-monitor aan. Dit 

document laat zien hoe wij er in 2006/2007 voorstaan bij het 

realiseren van onze ambities met de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo).   

Op 26 juni 2007 stelde het gemeentebestuur het Wmo-

beleidsplan ‘Meedoen en erbij horen’ vast. Daarmee is ook 

duidelijk welke doelstellingen wij in 2010 willen hebben 

bereikt. In algemene zin willen we dat de inwoners van 

onze gemeente de stad ervaren als een gastvrije plek waar 

mensen prettig samen leven en wonen. Dit oogmerk hebben 

we uitgewerkt in verschillende ambities met afzonderlijk 

meetbare doelstellingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de 

informatievoorziening aan inwoners, het ontwikkelen van 

woonservicezones en het bieden van ondersteuning aan 

mantelzorgers. Daar werken we inmiddels hard aan, samen 

met maatschappelijke organisaties en inwoners.  

Wie zich duidelijke ambities stelt wil die natuurlijk ook 

waarmaken en er verantwoording over afleggen. Daarvoor is 

het nodig dat je op bepaalde momenten precies weet hoe de 

vlag erbij hangt. Of we op de goede weg zijn. En wat dus de 

volgende stap moet zijn. Deze eerste monitor beschrijft per 

ambitie die we ons gesteld hebben de stand van zaken voor 

de start van ons Wmo-beleid. Omdat het de eerste monitor is, 

beschouwen we die als een nulmeting.

In dit document - dat voor iedereen beschikbaar is - leest u 

hoe we ervoor staan op voor de Wmo belangrijke gebieden 

zoals leefbaarheid, zorg, wonen, participatie, jeugd, educatie 

en gezondheidspreventie. In de monitor zijn ook diverse 

tevredenheidsonderzoeken opgenomen. Ieder jaar opnieuw 

zullen we op steeds verschillende terreinen onderzoeken 

hoe de dienstverlening naar mening van de inwoners wordt 

uitgevoerd. Doen wij het goed en wat valt er te verbeteren? 

Op basis van al deze gegevens werken we verder aan de 

verbetering van de sociale situatie in onze stad. Met als uiteindelijk 

doel dat iedereen meedoet aan de ontwikkeling van zichzelf en de 

eigen omgeving. En dat niemand zich daarbij voelt uitgesloten. Daar 

gáán we voor.

Jetty Eugster,

wethouder voor participatie en zorg
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Op 26 juni 2007 is het beleidsplan ‘Meedoen en erbij 

horen’ vastgesteld. Daarin staan onze ambities en meetbare 

doelstellingen voor 2010 op het gebied van leefbaarheid, 

zorg, wonen, participatie, jeugd, educatie en gezondheid. De 

komende jaren werken we eraan om, in samenwerking met 

maatschappelijke organisaties en inwoners, deze ambities te 

bereiken. Om de ontwikkelingen de komende jaren goed te 

kunnen volgen meten we de situatie in de stad drie maal. 

We starten met de nulmeting. De Wmo-monitor 2007. De 

nulmeting schetst de situatie 2006 en 2007 op alle gebieden 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In de Wmo-

monitor zijn ook diverse klanttevredenheidsonderzoeken op-

genomen. Met een klanttevredenheidsonderzoek peilen we 

of de ondersteuning of dienstverlening naar mening van de 

klant goed wordt uitgevoerd. De resultaten uit de nulmeting 

gebruiken we bij de formulering en uitvoering van het 

beleid.

Bij het maken van de Wmo-monitor is gebruik gemaakt van 

beschikbare gegevens zoals het Leefbaarheids- en Veiligheids-

onderzoek (L&V), het Omnibusonderzoek, etc. De monitor be-

vat ook enkele recent uitgevoerde, of nog in uitvoering zijnde, 

onderzoeken waaronder klanttevredenheidsonderzoeken. 

Dat zijn: 

•	ondersteuningsbehoefte	en	tevredenheid	mantelzorgers,

•	ondersteuningsbehoefte	 en	 tevredenheid	 mensen	 met	 een	

beperking,

•	aanvullingen	op	het	klanttevredenheidsonderzoek	AmSZ,

•	nulmeting	bekendheid	met	onderdelen	van	het	Wmo-loket,

•	onderzoek	naar	omvang	en	zorg	bij	bijzondere	groepen.	

De aangegeven bronvermelding vindt u op de een na laatste 

pagina.

De opbouw van Wmo-monitor is gelijk aan de opbouw van het 

beleidsplan ‘Meedoen en erbij horen’. In ieder hoofdstuk leest 

u de vastgestelde ambities en doelstellingen terug onder de 

zogenaamde prestatievelden van de Wmo en wat we daarmee 

beogen. Daarna beschrijven de we de situatie 2006 en 2007.  

De volgende Wmo-monitoren verschijnen in 2010 en 2011. 

De monitor kunt u ook digitaal vinden op de website van de 

gemeente: www.s-hertogenbosch.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling 

Welzijn	en	de	afdeling	Onderzoek	en	Statistiek.	

email: welzijn@s-hertogenbosch.nl 

 onderzoek-statistiek@s-hertogenbosch.nl

I n l e i d i n g
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S t e r k e  w i j k e n
In het Wmo-beleidsplan ‘Meedoen en erbij horen’ hebben wij 

met ‘sterke wijken’ het volgende voor ogen:

‘Inwoners wonen prettig samen en zij zijn tevreden over 

hun contacten met andere bewoners. Ze helpen zelf 

naar vermogen mee om de leefbaarheid en het samen-

leven in hun wijk te bevorderen. In de wijk is een pas-

send voorzieningenniveau.’

We willen investeren in wijken waar het prettig samenleven 

is. Omgekeerd verwachten we van bewoners dat zij zich ook 

zelf inzetten voor elkaar en voor hun buurt. 

Verder dient elke wijk te beschikken over een passend aanbod 

van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 

Die moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan de 

samenleving kunnen participeren en daarin zelfstandig kun-

nen functioneren.

Hoe staan we er op dit moment voor?

Ambitie 1.1 

Samenleven in de wijk

Doelstellingen:

•	Bewoners	hebben	 in	2010	minstens	evenveel	 sociale	 con-

tacten in de wijk als in 2006. 

•	Het	aantal	eenzame	bewoners	 is	 in	2010	naar	verhouding	

niet verder toegenomen. 

•	De	 betrokkenheid	 van	 bewoners	 bij	 de	 wijk	 neemt	 in	 de	

periode 2007-2010 toe. 

•	Het	percentage	bewoners	dat	zich	inzet	voor	de	wijk	blijft	

in de periode 2006-2010 minstens gelijk. 

•	Het	 multicultureel	 samenleven	 verloopt	 ontspannen.	 De	

acceptatie van bewoners van andere culturen blijft in 2010 

op minstens hetzelfde niveau. 

•	Bewoners	 ervaren	 in	 2010	 minder	 overlast	 van	 jongeren	

dan in 2006. 

•	Het	verschil	 in	zwaarte	van	de	sociale	problematiek	tussen	

de zwakste buurten en het stedelijk gemiddelde is in 2010 

niet toegenomen. 

Sociale samenhang net voldoende

Tweederde	 van	 de	 inwoners	 van	 ’s-Hertogenbosch	 is	 posi-

tief over de wijze waarop mensen in hun buurt met elkaar 

omgaan. Bijna 60 procent voelt zich thuis in de buurt, terwijl 

maar eenderde de eigen woonomgeving typeert als een 

gezellige en saamhorige buurt. Ongeveer 30 procent van de 

inwoners geeft aan dat de mensen in de buurt elkaar nauwe-

lijks kennen. Op basis van deze uitkomsten krijgt de sociale 

samenhang	in	’s-Hertogenbosch	in	2006	het	rapportcijfer	6,0	

(zie afbeelding 1).
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Afbeelding 1 Sociale samenhang

(Bron: Leefbaarheid en Veiligheidsenquête 2006)Sociale samenhang
(Bron: Leefbaarheid en Veiligheidsenquête 2006)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

De mensen kennen elkaar
nauwelijks in deze buurt

De mensen gaan in deze
buurt op een prettige
manier met elkaar om

Ik woon in een gezellige
buurt waar veel

saamhorigheid is

Ik voel me thuis bij de
mensen die in deze buurt

wonen

Eenzaamheid beperkt, maar neemt toe

Ongeveer 7 procent van de inwoners geeft aan te weinig so-

ciale	contacten	te	hebben.	Het	aantal	eenzame	bewoners	in	

’s-Hertogenbosch	 bedraagt	 in	 2006	 ongeveer	 één	 procent.	

Deze mensen hebben zelden of nooit contact met familie, 

vrienden of kennissena.	Aangezien	eenzaamheid	vaker	voor-

komt onder ouderen, zullen naar verwachting door de toene-

mende vergrijzing deze percentages groter worden. 

Betrokkenheid en inzet inwoners hoog

De betrokkenheid bij de buurt is hoog. Ruim 80 procent van 

de inwoners zegt betrokken te zijn bij de buurt. 12 procent 

van de inwoners wil zich actief inzetten voor het maken van 

plannen om de buurt te verbeteren. Maar liefst 16 procent 

van de inwoners heeft zich daadwerkelijk ingezet om de 

buurt te verbeterena. 

Tolerantie voldoende 

Aan	inwoners	van	‘s-Hertogenbosch	is	gevraagd	een	rapport-

cijfer te geven voor de tolerantie in hun buurt. Gemiddeld le-

verde dat een 7 op. In de aandachtsgebieden is de tolerantie 

met een 6 lager. Bijna een kwart van de bevolking vindt dat 

de aanwezigheid van andere culturen extra kleur geeft aan 

de buurta.

Overlast heeft negatieve invloed

In de wijken en buurten geeft 19 procent van de inwoners 

aan overlast te ervaren van jongeren. Die overlast heeft een 

negatieve invloed op de mate waarin men in een wijk met 

elkaar omgaat. Verondersteld mag worden dat door het ver-

minderen van overlast de sociale samenhang in de wijken 

verbeterta. 

 

Inwoners aandachtsgebieden ervaren meer problemen

In algemene zin is er een verschil tussen de aandachtsgebie-

den en de gemiddelde cijfers voor de hele stad. Bewoners 

van de aandachtsgebieden zijn iets minder betrokken bij hun 

buurt,	 maar	 tonen	 wel	 meer	 inzet.	 Het	 grootst	 zijn	 de	 ver-
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schillen als het gaat om de beleving van veiligheid. Met name 

ervaren bewoners van aandachtsgebieden meer overlast van 

jongerena. 

Afbeelding 2 Verschil aandachtsgebieden en gemeente

(Bron: Leefbaarheid en Veiligheidsenquête 2006)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zelden of nooit sociale
contacten

Te weinig sociale 
contacten

Aandeel dat zich actief wil
inzetten voor de buurt

Inzet voor de buurt

Betrokkenheid 
bij de buurt 

Ervaren overlast 
door jongeren

s-Hertogenbosch aandachtsgebieden

Ambitie 1.2

Passende voorzieningen

Doelstellingen:

Bewoners zijn in 2010 minstens zo tevreden over het •	

voorzieningenniveau in de wijk.

Bij verbouw en/of nieuwbouw van accommodaties wor-•	

den voorzieningen zoveel mogelijk samengevoegd. 

Vier wijken zijn in 2010 levensloopbestendig, dat wil •	

zeggen dat mensen daar hun hele leven prettig kunnen 

blijven wonen. 

Tevredenheid over voorzieningen

De	 inwoners	 van	 ’s-Hertogenbosch	 geven	 gemiddeld	 een	 7	

voor de voorzieningen in de buurt: onder andere basisscho-

len, parkeergelegenheid, speelmogelijkheden voor kinderen, 

voorzieningen	voor	ouderen	en	openbaar	vervoer.	Het	meest	

ontevreden zijn inwoners over parkeergelegenheid in de 

buurt. 

Ouderen en jongeren minder tevreden

Van de ouderen is slechts 39 procent tevreden over de voor-

zieningen voor 55-plussersa.	Het	gaat	hier	bijvoorbeeld	over	

plaatsen waar 55-plussers elkaar kunnen ontmoeten of aan-

gepaste	 sportvoorzieningen.	 Aan	 jongeren	 is	 specifiek	 ge-

vraagd welke voorzieningen ze missen. Dat zijn vooral een 

beschutte plek en een JOP (hangplek) voor jongeren tussen 

12 en 17 jaar (zie afbeelding 3). Gemeentelijke activiteiten 
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voor de jeugd krijgen van jongeren tussen 18 en 24 het rap-

portcijfer 5,6. Jongeren tussen 12 en 17 geven een 6,0 en 

ouders van kinderen tussen de 0 en 11 een 6,1.

Afbeelding 3 Wat voor voorzieningen mis je?

(Bron: Jeugd en Onderwijsmonitor 2006)Wat voor voorzieningen mis je?
(Bron: Jeugd en Onderwijsmonitor) 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Pleintje

Beschutte plek
of JOP

Skatebaan

Grasveld

Cafe

12-17 18-24

Woonserviceszones bevorderen zelfstandig wonen

In 2010 wil de gemeente vier woonservicezones tot stand 

hebben gebracht, en wel in de stadsdelen West, Noord, Ros-

malen	en	Zuid.	Een	woonservicezone	is	een	specifiek	aanbod	

van woonvoorzieningen en diensten waardoor ouderen en 

mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen blij-

ven wonen in hun woning en wijk. Bijvoorbeeld een ontmoe-

tingsruimte, een steunpunt voor 24-uurs zorg en toegankelijk 

openbaar vervoer. In Boschveld is hiermee al een start ge-

maakt. Woonservicezones moeten ertoe bijdragen dat wijken 

‘levensloopbestendig’ worden. 
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Met jeugd en preventie hebben wij het volgende voor ogen:

‘Ontwikkelingsachterstanden en (school)uitval onder 

jeugdigen worden voorkomen. Jeugdigen en ouders le-

veren een actieve bijdrage aan de samenleving en zijn in 

staat zelfstandig initiatieven te ontplooien. Er zijn geen 

jeugdigen of ouders die buiten de boot vallen.’

Volgens het beleidsplan ‘Meedoen en erbij horen’ moeten 

ouders, jeugdigen en professionals laagdrempelig toegang 

hebben tot alle informatie over opvoeden en opgroeien. Pro-

blemen van jeugdigen en hun opvoeders moeten vroegtijdig 

worden gesignaleerd, ook als zij die problemen zelf wellicht 

nog	onvoldoende	onderkennen.	Hulp	dient	snel	beschikbaar,	

snel bereikbaar en toegankelijk te zijn voor alle jeugdigen en 

ouders die daar behoefte aan hebben. Professionele instel-

lingen wisselen actief informatie uit; de hulp wordt verleend 

door de instelling die daarvoor het meest in aanmerking 

komt. 

Hoe staan we er op dit moment voor?

Ambitie 2.1:

Informatie en advies

Doelstelling: 

Ouders, jeugdigen en professionals zijn tevreden over de •	

beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van 

voorzieningen op het terrein van opvoeden en opgroeien. 

 

Vooral familie en vrienden geven advies

Momenteel	 eenderde	 van	 de	 inwoners	 in	 ’s-Hertogenbosch	

hulp weet te vinden bij opvoedingsproblemenb. De meeste 

mensen gaan voor hulp bij opvoeding eerst naar familie, 

vrienden	of	partner;	pas	daarna	vraagt	men	hulp	bij	officiële	

instanties. Vooral mensen met kinderen in de leeftijd van 4 

tot en met 11 jaar raadplegen wel eens mensen in de directe 

omgeving. Verder wordt veel gebruik gemaakt van advies van 

de huisarts; ouders van kinderen tot 4 jaar krijgen vaak infor-

matie van het consultatiebureau. Opvallend weinig mensen 

geven aan gebruik te maken van de Opvoedtelefoon.

J e u g d  e n  P r e v e n t i e
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Afbeelding 4 Bij wie de laatste 12 maanden steun, informatie of hulp?

(Bron: Jeugd en Onderwijsmonitor 2006)Bij wie de laatste 12 maanden steun, informatie of hulp?
(Bron: Jeugd en Onderwijsmonitor)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Familie/ Vrienden

Partner

Huisarts

Psycholoog/
orthopedagoog

Consultatiebureau

GGZ

Opvoedingssteunpunt/
-Winkel/ -Spreekuur

Bureau Jeugdzorg

MEE

Maatschappelijk werk

Opvoedtelefoon

4-11 0-3

Website voor jongeren goed bezocht

De	jongerenwebsite	XS-hero	heeft	ongeveer	1.200	bezoekers	

per dag; aan de site is een digitaal spreekuur verbonden. De 

site www.opvoedingswinkel.nl heeft ongeveer 100 bezoekers 

per dag. In totaal heeft de Opvoedingswinkel per jaar onge-

veer 3.000 contacten met klantenc. 

Beleid rond opvoedingsondersteuning wordt aangepast

Op	dit	moment	zijn	in	‘s-Hertogenbosch	elf	instellingen	actief	

op het terrein van opvoed- en opgroeiondersteuning. In de 

Stichting	 Steunpunt	 Opvoeding	 werken	 negen	 instellingen	

samen aan meer samenhang in de uitvoering. Dat gebeurt 

onder meer met het programma ‘Triple P’, een laagdrempelig 

programma dat tot doel heeft emotionele en gedragsproble-

men bij kinderen te voorkomen door competent ouderschap 

te	bevorderen.	Sinds	2007	wordt	het	beleid	met	betrekking	

tot Centrum voor Jeugd en Gezin voorbereid. Opvoedings-

ondersteuning is daar een belangrijk onderdeel van. Daarin 

krijgt ook het Centrum voor Jeugd en Gezin een plaats. In het 

komende jaar zal de tevredenheid over voorzieningen op het 

terrein van opvoeden en opgroeien gemeten worden. 

Ambitie 2.2

Signalering en toeleiding tot hulpaanbod 

Doelstellingen:

In 2010 is er een sluitende zorgstructuur voor jeugdigen van •	

0 tot en met 23 jaar. 

De deelname van de doelgroeppeuters aan voor- en vroeg-•	

schoolse Educatie (VVE) neemt in 2010 toe tot 70% van het 

totale aantal doelgroeppeuters. 

In 2009 hebben vanaf schooljaar 2006/2007 in totaal 206 •	

leerlingen deelgenomen aan schakelklassen. 

Het	 bereik	 van	 consultatiebureaus	 onder	 driejarigen	 is	 in	•	

2010 verhoogd naar 99%. 

Ouders, jeugdigen en professionals zijn tevreden over de •	

geboden ondersteuning. 

Zorgteams op scholen

De gemeente heeft op alle basisscholen en op alle scholen 

in het voortgezet onderwijs zorgteams opgericht. Ook zijn 

er bovenschoolse voorzieningen die zorgen voor ondersteu-

ning van de zorgteams. Bovendien hebben 180 leidsters en 

leerkrachten van voorschoolse voorzieningen een training 

‘signalering’ gevolgd. Deze maatregelen moeten ertoe lei-

den dat problemen van jongeren op school zo snel mogelijk 

worden	onderkend.	Afbeelding	5	geeft	een	overzicht	van	de	

aantallen leerlingen die door de zorgteams zijn besproken 

in 2006/2007. In 2010 moet er sprake zijn van een sluitend  

ondersteuningsaanbod voor jongeren in het onderwijs.
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Afbeelding 5 Aantal kinderen besproken door zorgteams

(Bron: Gemeente 's-Hertogenbosch / Jeugd en Onderwijs)
Aantal kinderen besproken door zorgteams
(bron: Gemeente 's-Hertogenbosch / Jeugd en Onderwijs)

Kinderen 
zorgteams op

 school

Kinderen 
bovenschoolse  

zorgteams 

0 100 200 300 400 500

Voortgezet onderwijs

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Primair onderwijs

VVE bestrijkt helft van de doelgroep

Op dit moment neemt 60 procent van de doelgroep1 deel 

aan een programma voor voor- en vroegschoolse educatie  

(VVE)c. Deze educatie is gericht op het voorkomen van achter-

standen in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling 

van kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. 

Beperkte capaciteit schakelklas

In het schooljaar 2006/2007 hebben 24 van de beoogde 206 

leerlingen in een schakelklas gezetenc. Deze klassen zijn in 

het leven geroepen om taalachterstanden bij leerlingen aan 

te pakken. De schakelklassen zijn gericht op leerlingen van 

groep 1 en worden uitgebreid naar groep 2 van het basis-

onderwijs.	 Allochtone	 kinderen	 met	 vwo-,	 havo-	 of	 vmbo-

indicatie krijgen tussen de basisschool en het middelbaar 

onderwijs een jaar extra onderwijs in de Nederlandse taal om 

hen beter voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Vervolg-

onderwijs was in 2006/2007 nog maar een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar. 

Hoog bereik consultatiebureau

Van de 0- tot 4-jarigen staat momenteel al 96 procent onder 

controle van het consultatiebureau dat hun groei en ontwik-

keling	 controleert.	 Andere	 plekken	 waar	 vroegtijdig	 proble-

men worden gesignaleerd zijn de kinderdagverblijven en peu-

terspeelzalen. Van alle peuters tot 4 jaar gaat 43 procent naar 

een kinderdagverblijf en van de kinderen tussen de 2,5 en 4 

jaar gaat 62 procent naar de peuterspeelzaalc.

Tevredenheidsonderzoek onder ouders

In 2009 wordt onderzoek gedaan naar de tevredenheid van 

ouders over ondersteuning bij opvoedingsproblemen. In 2010 

moet 75 procent van de ouders en jeugdigen tevreden zijn over 

de geboden ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien. 

Ambitie 2.3 

Licht pedagogische hulp 

Doelstellingen:

Het	 aantal	 voortijdig	 schoolverlaters	 is	 met	 10%	 gedaald	•	

ten opzichte van schooljaar 2005/2006 (2199). 

Het	 aantal	 ouders	 dat	 de	 zorg	 over	 hun	 kinderen	 als	 te	•	

zwaar ervaart is gedaald met 6%. (2005 21% - 2010 15%) 

Betere registratie voortijdig schoolverlaters

In het schooljaar 2005/2006 waren er 2.199 geregistreerde 

voortijdig schoolverlaters. In het najaar van 2006 stonden er 

2.930 voortijdig schoolverlaters geregistreerdc. Deze stijging 

heeft vooral te maken met de verbeterde registratie sinds 

deze in handen is van de Informatie Beheer Groep. Op termijn 

moet er sprake zijn van een sluitende registratie van school-

verlaters. 

Veel ouders ervaren opvoeden als zwaar

In	’s-Hertogenbosch	ervaart	ongeveer	21	procent	van	de	ou-

ders de opvoeding van hun kind als zwaar. Deze ouders kun-

nen behoefte hebben aan ondersteuning bij het opvoeden 

van hun kinderen. Van de ouders met kinderen in de leeftijd 

tot 4 jaar maakt 6 procent zich wel eens zorgen over zijn 

kind.	 Het	 gaat	 dan	 vooral	 over	 het	 eet-	 en	 drinkgedrag	 en	

over driftbuien.

1Tot de doelgroep van de VVE worden kinderen gerekend van ouders met ten hoogste 
een lbo-opleiding. We veronderstellen dat 15% van alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 
6 onder deze definitie vallen. 
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Ambitie 2.4

Zorgcoördinatie op lokaal niveau

Doelstellingen:

In 2010 zijn de relevante registratiesystemen gekoppeld.•	

Verwijsindex wordt in 2008 gebruikt. •	

Signaleringssysteem ingevoerd

In	2008	wordt	in	Brabant	het	lokale	signaleringssysteem	‘Zorg	

voor Jeugd’ ingevoerd. Dit instrument is een relevant registra-

tiesysteem om gerichte ondersteuning te bieden bij de coör-

dinatie van de zorg binnen de keten van de preventieve en 

curatieve jeugdzorg. Problemen bij kinderen en jongeren in 

de leeftijd van 0 tot 23 jaar worden vroegtijdig gesignaleerd, 

waarna de ketencoördinatie wordt geregeld en hulpverlening 

wordt afgestemd.

Landelijke verwijsindex komt eraan

De landelijke verwijsindex verbindt lokale signaleringssyste-

men.	 Zo	 blijven	 risicojongeren	 die	 verhuizen	 bij	 gemeenten	

in	beeld.	Het	wetsvoorstel	betreffende	de	index	is	inmiddels	

ter consultatie aan de betrokken partijen in het veld aange-

boden. De wet treedt naar alle waarschijnlijkheid in 2009 in 

werking.

Ambitie 2.5

Participatie en actief burgerschap 

Doelstellingen:

In 2009 zijn samen met het bedrijfsleven 350 nieuwe leer-•	

banen	gecreëerd.	

Het	 aantal	 voortijdig	 schoolverlaters	 tussen	 16	 en	 23	 jaar	•	

zonder dagbesteding daalt met 10%.

70% van de bestaande jongerenvoorzieningen wordt door •	

jongeren zelf beheerd (met minimale ondersteuning). 

Voortijdig schoolverlaters scherp in beeld

Uit	 onderzoek	 blijkt	 dat	 er	 op	 één	 peildatum	 in	 2006	 450	

voortijdig schoolverlaters zonder dagbesteding waren2. In 

2007	zijn	400	jongeren	in	een	leerbaan	geplaatst.	Al	met	al	

heeft op dit moment 93 procent van alle jongeren een dag-

besteding. Om die reden is de norm van de doelstelling uit 

het beleidsplan Wmo bijgesteld. Door koppeling van syste-

men (uitkeringen, scholen, sociale premies, etc.) is het bin-

nenkort mogelijk het aantal voortijdig schoolverlaters zonder 

dagbesteding nauwkeurig te bepalen. Dat aantal dient dan 

als uitgangspunt voor de te behalen doelstelling in 2010.

Jongerenvoorziening

Met beheer van jongerenvoorzieningen bedoelen we activi-

teiten die voor en door jongeren worden uitgevoerd. In 2007 

worden op 10 locaties activiteiten voor jongeren uitgevoerd. 

Het	 betreft	 3	 zelfstandige	 voorzieningen.	 Bij	 de	 andere	

locaties maken jongeren gebruik van een ruimte binnen een 

buurthuis	of	BBS.	Bij	3	locaties	worden	de	activiteiten	georga-

niseerd en uitgevoerd door jongeren en vrijwilligers. 

2De	kwalificatie	vsv-er	zonder	dagbesteding	heeft	geen	definitief	karakter.	Het	kan	zijn	
dat een schoolverlater op het ene moment geen dagbesteding heeft, en het andere 
moment	wel.	Het	cijfer	heeft	betrekking	op	een	peildatum,	wat	betekent	dat	er	op	één	
moment	 ongeveer	 450	 vsv-ers	 zonder	 dagbesteding	 zijn	 in	 ’s-Hertogenbosch	 (bron:	
Voortijdig schoolverlaters zonder dagbesteding, 2006).
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I n f o r m a t i e ,  a d v i e s  e n 
o n d e r s t e u n i n g

Alle	 inwoners	van	 ‘s-Hertogenbosch	hebben	 recht	op	 infor-

matie, advies en ondersteuning bij hun vragen over  zorg, 

welzijn	en	woonvoorzieningen.	Het	beleidsplan	‘Meedoen	en	

erbij horen’ zegt daarover:

‘’s-Hertogenbosch heeft in 2010 een centrale informatie, 

advies- en regelvoorziening voor woon-, zorg- en wel-

zijnsvragen van burgers. Aanvullend zijn er ‘satellieten’ 

in wijken waar men terecht kan voor informatie, advies 

en begeleiding. In bepaalde gevallen is op afspraak in-

tensievere ondersteuning mogelijk.’

Hoe staan we er op dit moment voor?

Ambitie 3.1 

Informatie, advies en ondersteuning

Doelstellingen:

Begin 2008 gaat onder regie van de gemeente het centrale •	

stedelijk loket open. 

Uiterlijk 2009 zijn er in de wijken, samen met maatschap-•	

pelijke organisaties, satellieten gerealiseerd. 

In 2010 weet 60% van de burgers waar hij terecht kan voor •	

informatie en advies op woon-, zorg- en welzijnsgebied. 

Van de geholpen burgers is in 2010 85% tevreden met de •	

geboden informatie en dienstverlening. 

Stedelijk Wmo-loket open

De gemeente is in 2007 gestart met het inrichten van een 

Wmo-loket op stedelijk niveau. Momenteel kunnen mensen 

er terecht voor het aanvragen van individuele verstrekkingen 

(hulp bij het huishouden, vervoer, woningaanpassingen en in-

komensondersteuning). In de loop van 2008 wordt ook infor-

matie en advies verstrekt over welzijnsvoorzieningen (sociale 

alarmering, maaltijdvoorzieningen, klussendiensten, vrijwil-

lige thuishulp, mantelzorgondersteuning, etc.), woonvoorzie-

ningen, opvoedingsondersteuning, inkomensondersteuning 

(schuldhulpverlening, bijzondere bijstand), woningaanpassin-

gen, verslavingszorg, ondersteuning bij huiselijk geweld, etc.
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Tevredenheid over geboden ondersteuning

Gemiddeld komen er bij het huidige Wmo-loket ca. 140 aan-

vragen per maand binnen; dat zijn er ongeveer 1.700 per  

jaare. In het najaar van 2007 is een onderzoek uitgevoerd naar 

de tevredenheid van gebruikers van het Wmo-loket. Onge-

veer 60 procent is tevreden over een aanvraag voor individu-

ele voorzieningen of bijzondere bijstand in het algemeen. De 

meeste aanvragen gebeuren telefonisch; over deze wijze van 

aanvragen is ook ongeveer 60 procent tevreden. De indica-

tiestelling voor hulp bij het huishouden scoort een tevreden-

heid van 75 procent. Vergeleken met andere aspecten van 

gemeentelijke dienstverlening mag de tevredenheid over het 

Wmo-loket hoog worden genoemd3 (afbeelding 6).

Afbeelding 6 Tevredenheid ondersteuning Wmo-loket

(Bron: Klanttevredenheidsonderzoek AmSZ 2007)Tevredenheid ondersteuning Wmo-loket
(bron: Klanttevredenheidsonderzoek AmSZ )
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Tevredenheid over de
aanvraagprocedure in het

algemeen

Tevredenheid over het
telefonisch aanvragen van
bijzondere bijstand of een

voorziening op grond van de
Wmo (voorheen Wvg)

Tevredenheid    indicatiestelling
hulp bij huishouden

Website medio 2008 online

Het	Wmo-loket	krijgt	ook	een	digitale	vorm.	Via	de	website	

van de gemeente komen bezoekers via verschillende zoekin-

gangen terecht bij de voorzieningen en de aanbieders daar-

van. In juni 2008 is een actuele sociale kaart digitaal te raad-

plegen. De kaart wordt in overleg met de betrokken partijen 

verder ontwikkeld.

Plan voor wijksatellieten

In de eerste helft van 2008 wordt een plan gemaakt voor de 

ontwikkeling van de adviesfunctie in wijken in 2009. Voor 

deze zogenaamde satellieten wordt zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van de bestaande infrastructuur in de vorm van wijk-

winkels, woonzorgvoorzieningen, bibliotheken, etc. 

Niet iedereen weet de weg

Momenteel weet ongeveer 30 procent van de inwoners waar 

ze terecht kunnen met vragen over opvoedingsondersteuning, 

inkomensondersteuning, mantelzorgondersteuning, hulp bij 

het huishouden, woningaanpassingen en het verkrijgen van 

rolstoel of scootmobielen (zie afbeelding 7)4.

Afbeelding 7 Bekendheid ondersteuningsmogelijkheden wonen, zorg en welzijn

(Bron: Omnibusenquête 2007)Bekendheid ondersteuningsmogelijkheden wonen, zorg en welzijn
(bron: Omnibusenquête 2007)
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Opgroei- en
opvoedingsondersteuning

Eenzaamheid 

Ondersteuning vrijwilligers 

Hulp huishouding

Woningaanpassing

Rolstoel/ scootmobiel

3Klanttevredenheidsonderzoek	AmsZ,	gemeente	’s-Hertogenbosch	(2007) 4Zie	ook	ambitie	5.3
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V r i j w i l l i g e  i n z e t  e n 
m a n t e l z o r g

Wij vinden het steeds belangrijker dat mensen zich vrijwil-

lig inzetten voor de samenleving of hun sociale omgeving. 

Het	gaat	dan	niet	alleen	om	vrijwilligerswerk	in	georganiseerd	

verband, maar ook ongeorganiseerde vrijwillige inzet, zoals in 

de vorm van mantelzorg5.	Het	beleidsplan	‘Meedoen	en	erbij	

horen’ zegt hierover: 

‘Inwoners zetten zich vrijwillig in voor de samenleving 

en voor elkaar en voelen zich voldoende ondersteund.’

Wij	zullen	stimuleren	dat	inwoners	van	‘s-Hertogenbosch	zich	

vrijwillig inzetten en dat vrijwilligers zich voldoende onder-

steund voelen. Bedrijven in de stad leveren een bijdrage aan 

de sociale kwaliteit van de Bossche samenleving. Ondersteu-

ning aan mantelzorgers wordt op maat geleverd.

Hoe staan we er op dit moment voor?

Ambitie 4.1

Stimuleren vrijwillige inzet

Doelstellingen:

In	 2010	 is	 het	 percentage	 inwoners	 in	 ’s-Hertogenbosch	•	

dat zich vrijwillig inzet groter of gelijk aan de nulmeting in 

2007. 

In 2010 is 70 procent van de vrijwilligers tevreden over de •	

geboden ondersteuning. 

Veel vrijwilligers actief 

In	 ’s-Hertogenbosch	 doet	 31	 procent	 van	 de	 inwoners	 wel	

eens vrijwilligerswerka. Dat zijn ongeveer 34.000 personen. 

Ruim de helft van hen is hier elke week mee bezig. De meeste 

vrijwilligers zijn actief bij een sportvereniging (ruim 25 pro-

cent). Verder zijn vrijwilligers actief in het onderwijs, bij een 

vereniging voor kunst en cultuur, of voor de kerka. 

Organisaties tevreden over ondersteuning

Het	PON	heeft	onderzoek	gedaan	naar	de	tevredenheid	van	

vrijwilligersorganisaties over de geboden ondersteuning. Van 

alle	organisaties	in	’s-Hertogenbosch	die	met	vrijwilligers	wer-

ken, ontvangt 54 procent ondersteuning. Daarover is 77 pro-

cent tevreden6. 

5We spreken van mantelzorg wanneer hulp wordt gegeven aan mensen in de directe 
sociale omgeving
6Omdat het hier om een eenmalig onderzoek gaat, zullen deze cijfers geen deel uitmaken 
van vervolgmetingen van de Wmo-monitor.
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Of vrijwilligers zelf tevreden zijn over de geboden ondersteu-

ning bij hun vrijwilligerswerk is niet bekend. Medio 2008 

wordt daar onderzoek naar verricht. 

Ambitie 4.2

Samenwerking met het bedrijfsleven

Doelstelling:

In de periode 2007- 2010 is de totale gesponsorde waarde, •	

die bedrijven in maatschappelijke initiatieven hebben geïn-

vesteerd minstens € 600.000,= .

Mooi Zo Goed Zo succesvol

Het	 project	 ‘Mooi	 Zo	 Goed	 Zo’	 is	 een	 goed	 voorbeeld	 van	

maatschappelijk ondernemen ten behoeve van vrijwilligers-

ondersteuning.	 Het	 project	 koppelt	 maatschappelijke	 initia-

tieven aan vrijwilligers met de juiste kennis, ervaring of inzet. 

Sponsoring	vanuit	het	bedrijfsleven	is	erg	belangrijk	voor	dit	

project. 

In 2006 hebben bedrijven ruim € 400.000,= geïnvesteerd in 

projecten	van	‘Mooi	Zo	Goed	Zo’.	De	werkelijke	waarde	van	

de sponsoring voor de samenleving ligt beduidend hoger als 

daarbij ook de inzet van de vrijwilligers aan deze projecten 

wordt betrokken. 

Ambitie 4.3

Ondersteuning mantelzorg

Doelstelling:

In 2010 is het aantal mantelzorgers dat tevreden is over de •	

ondersteuning met 5% toegenomen. 

Mantelzorg is zwaar

Van alle inwoners verricht 17 procent wel eens mantelzorg. 

Dit komt neer op ongeveer 23.000 personen. Van hen ervaart 

12 procent de mantelzorg als belastend; dat zijn naar schat-

ting 2.750 personena.	In	’s-Hertogenbosch	is	een	mantelzorg-

makelaar actief, die een aantal ‘regeltaken’ overneemt van 

de mantelzorgers. In 2006 stonden 167 personen ingeschre-

ven bij deze mantelzorgmakelaarf. Dat is maar een klein deel 

van het totaal geschatte aantal mantelzorgers dat de zorg als 

zwaar ervaart7. 

Behoefte aan ondersteuning

Ondersteuning van mantelzorgers is een nieuwe taak voor de 

gemeente. Om een beeld te krijgen van de behoefte aan on-

dersteuning en de tevredenheid daarover hebben we onlangs 

onderzoek verricht. Mantelzorgers hebben vooral behoefte 

aan ondersteuning via bijvoorbeeld de huisarts en thuiszorg. 

Een klein aantal heeft behoefte aan ondersteuning via een 

steunpunt. In 2008 is de tevredenheid van mantelzorgers over 

hun ondersteuning voor het eerst gemeten. Gemiddeld gaven 

zij als rapportcijfer een 6,7. 

7Ongeveer 2750 mantelzorgers ervaren mantelzorg als zwaar (zie 4.1; stimuleren vrijwil-
lige inzet)
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D e e l n a m e  b e v o r d e r e n
‘Mensen met beperkingen kunnen volwaardig meedoen 

aan en in de samenleving en kunnen zo lang mogelijk 

zelfstandig blijven wonen.’

We willen dat voor ouderen en mensen met beperkingen de 

leefsituatie in wijken en buurten verbetert ten aanzien van 

huisvesting,	toegankelijkheid,	acceptatie	en	participatie.	Het	

hulpaanbod voor mensen met een beperking moet aansluiten 

bij hun vraag.

Hoe staan we er op dit moment voor?

Ambitie 5.1

Voorzieningen

Doelstellingen: 

In 2010 is onder mensen met beperkingen de tevredenheid •	

over de eigen huisvestingssituatie en over de keuzemoge-

lijkheden daarin toegenomen ten opzichte van de huidige 

situatie; 

In 2010 zijn openbare gebouwen, openbare ruimte en voor-•	

zieningen bereikbaar en toegankelijk voor mensen met be-

perkingen. 

Onvoldoende geschikte huisvesting

Voor ouderen zijn op dit moment 4.200 seniorenwoningen 

beschikbaar. Daarvan zijn er 600 seniorenpluswoningen (‘aan-

leunwoningen’). Uit de gemeentelijke Woonvisie blijkt dat er 

de komende jaren 800 extra seniorenwoningen nodig zijn. 

Welk deel van de woningmarkt geschikt is voor mensen met 

een lichamelijke beperking, is niet duidelijk. Voor de overige 

kwetsbare groepen gaat het om bijzondere huisvesting (vaak 

in groepsverband) waar een instantie voor zorgbegeleiding bij 

betrokken is, zoals Cello, Voorzieningen Lichamelijk Gehandi-

capten	(VLG),	Reinier	van	Arkel,	etc.	

Onderzoek naar tevredenheid start 

Onlangs is onder mensen met een lichamelijke of verstande-

lijke beperking een onderzoek gestart naar de behoefte aan 

ondersteuning en de tevredenheid over de beschikbare on-

dersteuning en voorzieningen. De eerste resultaten laten zien 

dat zij over het algemeen tevreden zijn met hun huisvesting. 

De indruk bestaat dat er onvoldoende aangepaste huisves-

ting	is	voor	mensen	met	een	lichte	mate	van	beperking.	Het	
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Gehandicaptenplatform toetst plannen van de gemeente op 

toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte. 

Ambitie 5.2

Meedoen

Doelstellingen: 

In 2010 kunnen mensen met beperkingen gemakkelijker •	

meedoen aan wijkactiviteiten (sociaal cultureel werk, sport 

e.d.) en voelen zij zich daarbij ook welkom. 

In 2010 is het sociaal isolement onder mensen met beper-•	

kingen naar verhouding niet verder toegenomen.  

 

Onbekendheid met sociale activiteiten

Uit	het	onderzoek	‘Handicapproof’	(2005)	blijkt	dat	mensen	

met een verstandelijke beperking graag deelnemen aan acti-

viteiten voor de eigen doelgroep, omdat ze daar lotgenoten 

treffen	en	mensen	al	lang	kennen.	Anderzijds	weten	zij	nau-

welijks wat er in hun wijk te halen is. In het voorjaar komen 

de resultaten beschikbaar van een onderzoek waaruit moet 

blijken aan welke activiteiten mensen met een beperking het 

meest behoefte hebben.

We hebben het sociaal-cultureel werk gevraagd voor men-

sen met beperkingen de mogelijkheden te vergroten om deel 

te nemen aan wijkactiviteiten. De verdere aanpak van deze 

doelstelling wordt in 2008 en 2009 uitgewerkt op basis van 

onderzoek. 

Eenzaamheid is een probleem

De eenzaamheid onder mensen met een beperking is groter 

dan	 in	het	 algemeen.	 Zegt	7	procent	 van	 	 alle	 inwoners	 te	

weinig sociale contacten te hebben, onder mensen die be-

perkt zijn in hun dagelijks leven bedraagt dat percentage 15. 

Ook van de ouderen met beperkingen zegt 15 procent dat 

zij te weinig sociale contacten hebben. Van de mensen met 

beperkingen heeft 5 procent zelden of nooit sociale contac-

ten;	 van	 de	 gehele	 bevolking	 zegt	 dat	 slechts	 één	 procent	

(afbeelding 8). 

Afbeelding 8 % te weinig sociale contacten

(Bron: Leefbaarheid en Veiligheidsenquête 2006)% te weinig sociale contacten
(bron: leefbaarheid en veiligheidsenquête 2006)
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Mensen met beperking

Ouderen met beperking

Algemeen

Ambitie 5.3

Hulpaanbod

Doelstelling:

In 2010 weten mensen met beperkingen de weg naar hulp en 

ondersteuning te vinden. Dan: 

is	hun	zelfredzaamheid	toegenomen.	Ze	 leren	om	te	gaan	•	

met hun problemen en ze weten wat ze zelf kunnen doen 

om deze (mee) op te lossen. 

vinden zij dat ze goed geholpen worden.•	

Niet iedereen weet de weg

Van alle inwoners weet ongeveer 30 procent waar ze te-

recht kunnen voor hulp of ondersteuning8. De bekendheid 

met ondersteuningsmogelijkheden ligt voor mensen met be-

8Zie	voor	de	bekendheid	met	ondersteuning	ook	prestatieveld	3,	ambitie	1.
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perkingen iets hoger. Ruim 40 procent van de mensen met 

beperkingen weet waar ze terecht kunnen voor hulp in de 

huishouding, een woningaanpassing, rolstoel of scootmobiel. 

(afbeelding 9) 

Afbeelding 9 Bekendheid ondersteuningsmogelijkheden mensen met beperkingen

(Bron: Omnibusenquête 2007)Bekendheid ondersteuningsmogelijkheden mensen met beperkingen
(bron: Omnibusenquête 2007)
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Hulp huishouding
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Rolstoel/ scootmobiel

totaal mensen met beperkingen

Zelfredzaamheid is beperkt

Mensen met beperkingen zijn minder zelfredzaam dan mensen 

zonder	 beperkingen.	 Ze	 kunnen	 minder	 vaak	 de	 zaken	 aan,	

voor zichzelf opkomen en hun recht halen. (afbeelding 10)

Afbeelding 10 Zelfredzaamheid mensen met beperkingen

(Bron: Leefbaarheid en Veiligheidsenquête 2006)
Zelfredzaamheid mensen met beperkingen
(Bron: leefbaarheid en veiligheidsenquête 2006)
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Tevredenheid over Wmo-loket

Voor hulp, bijvoorbeeld in de vorm van individuele verstrek-

kingen, woningaanpassingen of hulp in de huishouden gaan 

mensen nu naar het stedelijk Wmo-loket. De tevredenheid 

over dit loket is over het algemeen hoog.

De aanvragen zijn onder te verdelen in aanvragen voor hulp 

in het huishouden en aanvragen op basis van wat voorheen 

de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) was9. Mensen 

met een beperking kunnen nu op basis van de Wmo een der-

gelijke	 voorziening	 aanvragen.	 Zij	 die	 een	 voorziening	 voor	

gehandicapten aanvragen zijn minder tevreden dan degenen 

die een aanvraag doen voor hulp in het huishouden. Dit heeft 

onder andere te maken met een reorganisatie bij de leveran-

cier van onder meer woningaanpassingen en scootmobielen 

(afbeelding 11). 

Afbeelding 11 Tevredenheid ondersteuning Wmo-loket 

(Bron: Klanttevredenheidsonderzoek AmSZ 2007)Tevredenheid ondersteuning Wmo-loket
(bron: klanttevredenheidsonderzoek AmSZ 2007)
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Hulp bij huishouden Voorzieningen gehandicapten

9Voorzieningen die voorheen vielen onder de Wvg vallen per 1 januari 2007 onder de 
Wmo.
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I n d i v i d u e l e 
v e r s t r e k k i n g e n

‘Mensen met een beperking nemen (weer) deel aan de 

samenleving en wonen door de verstrekking van voor-

zieningen (langer) zelfstandig. Algemene voorzienin-

gen zijn voor iedereen toegankelijk en iedereen die 

recht heeft op een individuele voorziening maakt hier-

van gebruik.’

Algemene	voorzieningen	op	het	terrein	van	wonen	en	vervoer	

moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Wie recht heeft op 

een individuele voorziening, maakt daar ook gebruik van. De 

verstrekking ervan moet gebeuren in een sluitend proces.

Hoe staan we er op dit moment voor?

Ambitie 6.1

Toegankelijke voorzieningen

In 2010 wordt in totaal 5 procent minder dan in 2006 

een beroep gedaan op individuele verstrekkingen (on-

derdeel vervoer). Dit resultaat is afhankelijk van de vol-

gende ontwikkelingen:

Het	openbaar	vervoer	rolstoeltoegankelijk.•	

Er zijn meer senioren en seniorenpluswoningen.•	

Er zijn pools voor scootmobielen en rolstoelen gerealiseerd.•	

Openbaar vervoer nog niet rolstoeltoegankelijk

Het	openbaar	 vervoer	 in	 ’s-Hertogenbosch	 is	nog	niet	hele-

maal	 rolstoeltoegankelijk.	 Eind	 2007	 is	 in	 ’s-Hertogenbosch	

de gehele busvoorraad van 36 bussen vernieuwd en uitgerust 

met lage vloerbussen. In de spits kan het nog voorkomen dat 

er ritten met ‘oude’ bussen worden gereden. De bushaltes 

moeten nog rolstoeltoegankelijk worden gemaakt. In 2006 

hebben ongeveer 3.200 houders een Wmo-pas. Deze men-

sen mogen gebruik maken van de deeltaxi, die goedkoper 

is dan een normale taxi. Per maand maken ongeveer 1.600 

pashouders gebruik van de deeltaxih. Naarmate het openbaar 

vervoer voor rolstoelen toegankelijker wordt, zal naar ver-

wachting het gebruik van de deeltaxi afnemen.

Rolstoeltoegankelijke woningen niet exact bekend

Zoals	 eerder	 in	 deze	 monitor	 aangegeven	 zijn	 er	 momen-

teel 4.200 senioren- en seniorenplus woningen beschikbaar, 
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waarvan 600 seniorenpluswoningen. De gemeente wil dit 

aantal vergroten om aan de verwachte toename van de vraag 

te kunnen voldoen. 

Er zijn 49 rolstoelgeschikte woningen beschikbaar van soci-

ale verhuurdersh. Daarnaast is een aantal complexen van de 

sociale verhuurders rolstoeltoegankelijk, bijvoorbeeld doordat 

er liften met elektrische schuifdeuren zijn aangepast. Om de 

woningen in deze complexen geschikt te maken voor bewo-

ning door mensen in een rolstoel zijn nog wel aanpassingen 

nodig. 

Niet bekend is hoeveel rolstoeltoegankelijke woningen daar-

naast	beschikbaar	zijn	in	de	commerciële	sector.

Afspraken over pools in de maak

Momenteel zijn er nog geen pools voor scootmobielen en 

rolstoelen. Over pools voor scootmobielen worden afspraken 

gemaakt met zorgcentra, over pools voor rolstoelen gebeurt 

dat met winkelcentra en parkeergarages. 

Ambitie 6.2

Signalering en toeleiding

Doelstellingen:

In de periode 2007-2010 is het aantal nieuwe gebruikers •	

van individuele voorzieningen toegenomen met 10%.

In 2010 geeft 80% van de inwoners voor de kwaliteit van •	

de dienstverlening een rapportcijfer van 7 of hoger.

In 2010 is  80% van de inwoners tevreden over de kwaliteit •	

van de dienstverlening.  

Aantal gebruikers individuele woonvoorzieningen niet pre-

cies bekend

In 2007 zijn meer dan 1700 nieuwe individuele voorzieningen 

toegekend aan mensen met een beperkinge. Er zijn ruim 700 

woningaanpassingen gedaan en ongeveer evenveel nieuwe 

aanvragen voor hulp in het huishouden toegekend. Iets meer 

dan 150 nieuwe passen voor de deeltaxi zijn toegekend en 

bijna 90 mensen hebben een scootmobiel gekregen. 

Ongeveer 31 procent van de inwoners weet waar ze terecht 

kunnen voor individuele verstrekkingen in verband met een 

lichamelijke of geestelijke beperkingb. Met de uitbreiding 

van het stedelijk Wmo-loket in 2008 willen we onder meer 

moeilijk bereikbare groepen die een hulpvraag hebben, beter 

bedienen.
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Tweederde tevreden over dienstverlening 

Afbeelding	12	 laat	 zien	dat	 de	meeste	mensen	die	gebruik	

maken van hulp bij het huishouden tevreden zijn over de 

dienstverlening van leveranciers. Men is vooral tevreden over 

de snelheid (71 procent), maar ook over de hulp zelf (60 pro-

cent) en de afhandelingstijd (63 procent). Uit recent onder-

zoek blijkt overigens dat slechts 34 procent van de inwoners 

in	’s-Hertogenbosch	weet	waar	ze	terecht	kunnen	voor	hulp	

bij huishouden. 

Afbeelding 12 Tevredenheid hulp bij huishouden

(Bron: Klanttevredenheidsonderzoek AmSZ 2007)Tevredenheid hulp bij huishouden
(bron: Klanttevredenheidsonderzoek AMSZ, 2007)
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De afhandelingtijd die zit tussen
de indicatiestelling en het

moment waarop de beschikking is
afgegeven?

De hulp of ondersteuning die
door de zorgleverancier aan u

is/wordt geleverd?

De snelheid waarmee de
zorgleverancier de gevraagde

zorg levert?

% (zeer) tevreden

Ambitie 6.3

Hulpaanbod

Doelstellingen: 

In 2010 is er een goed functionerend loket voor aanvragen •	

van individuele verstrekkingen10.

In 2010 weet 75% van de burgers waar zij terecht kunnen •	

voor informatie en advies over individuele verstrekkingen.

In 2010 is 75% van de klanten tevreden over de afhande-•	

ling van de aanvraag.

Wmo-loket in ontwikkeling

De gemeente is druk bezig met de inrichting van een breed 

Wmo-loket. Bij dit loket moet iedereen terecht kunnen met 

vragen op het gebied van zorg, welzijn, woonvoorzieningen 

en inkomensondersteuning. Op dit moment kan het loket 

mensen al doorverwijzen naar instellingen die op dit gebied 

hulp en ondersteuning bieden. 

Ongeveer	eenderde	van	de	inwoners	van	’s-Hertogenbosch	

weet momenteel de weg te vinden naar hulpverlening op 

het	 gebied	 van	 individuele	 verstrekkingen.	 Het	 loket	 heeft	

in 2007 ongeveer 1.700 informatievragen verwerkte. Van 

de klanten die een individuele verstrekking hebben aange-

vraagd, was 62 procent tevreden over de aanvraagprocedure 

in het algemeenh.

10zie voor een uitgebreide beschrijving van de bekendheid met ondersteuning presta-
tieveld 3.
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S a m e n h a n g e n d e 
o n d e r s t e u n i n g  v o o r 
b i j z o n d e r e  g r o e p e n

Wij willen dat alle inwoners naar vermogen volwaardig deel-

nemen aan de samenleving. Er zijn echter groepen inwoners 

die dit (tijdelijk) onvoldoende kunnen vanwege psychiatri-

sche, psychosociale en/of verslavingsproblemen. We willen 

voorkomen dat mensen tot deze bijzondere groepen11 gaan 

behoren. Daarom willen we bijdragen aan het voorkomen van 

psychische	of	verslavingsproblemen.	Als	deze	problemen	toch	

ontstaan mogen ze niet verergeren of leiden tot problemen 

met	bijvoorbeeld	wonen,	financiën,	werk	of	 sociale	 contac-

ten. Om bijzondere groepen te helpen is een sluitend zorg- 

en ondersteuningsaanbod nodig in de vorm van een keten 

van	hulpactiviteiten	door	verschillende	organisaties.	Zo	willen	

we ook voorkomen dat deze groepen overlast in hun omge-

ving veroorzaken. Ten slotte moet de samenleving als zodanig 

openstaan voor mensen die afwijken van de norm. Ons doel 

is met andere woorden:

‘Bijzondere groepen functioneren zo zelfstandig mo-

gelijk en nemen zo veel mogelijk deel aan de samen-

leving’

Dat doel willen we bereiken door in samenhang te wer-

ken aan:

Het	bieden	van	maatschappelijke	opvang,	waaronder	vrou-•	

wenopvang en het voeren van beleid ter bestrijding van ge-

weld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slacht-

offer is gepleegd. 

Het	 bevorderen	 van	 Openbare	 Geestelijke	 Gezondheids-•	

zorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale 

hulp bij rampen.

Het	bevorderen	van	verslavingsbeleid.	•	
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Hoe staan we er op dit moment voor?

Ambitie 7.1

Preventie

Doelstellingen

In 2010 is het aandeel mensen met enkelvoudige psychi-•	

sche/ psychosociale en/ of verslavingsproblemen niet toe-

genomen.

In 2010 is het aandeel mensen met ernstige psychische/ psy-•	

chosociale en/ of verslavingsproblemen niet toegenomen.

In 2010 is het aandeel mensen met meervoudige problema-•	

tiek (ernstige psychische/ psychosociale en/ of verslavings-

problemen	 én	 problemen	 op	 twee	 of	 meer	 leefgebieden)	

niet toegenomen.

Een op de vijf inwoners heeft psychische problemen

In	’s-Hertogenbosch	heeft	18	procent	van	de	inwoners	te	ma-

ken met psychische problematiek12. Deze mensen voelen zich 

op een of andere wijze psychisch ongezond. Ruim 3 procent 

voelt zich ernstig psychische ongezondi (afbeelding 13). 

Bijzondere groepen hebben daarnaast vaak problemen in hun 

sociaal	 functioneren.	Van	de	 totale	 	bevolking	van	 ’s-Herto-

genbosch heeft 7 procent moeite met sociale relaties en de 

omgang met anderenk. Deze problemen kúnnen bijdragen 

aan het ontstaan van meervoudige problematiek. 

Afbeelding 13 Psychische gezondheid 

(Bron: Gezondheidsenquête GGD, 2005)
Psychische gezondheid
(Bron: gezondheidsenquête GGD, 2005)
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Licht ongezond

Matig ongezond

Ernstig ongezond

Gebruik van harddrugs is beperkt

Wat betreft verslavingsproblematiek zijn alleen gegevens be-

schikbaar	over	het	aandeel	gebruikers	 in	de	regio	Hart	voor	

Brabant. Ongeveer 14 procent van de inwoners drinkt over-

matig;	 ongeveer	 3	 procent	 gebruikt	 softdrugs.	 Het	 aantal	

harddrugsgebruikers is klein: ongeveer 0,5 procent gebruikt 

harddrugs zoals cocaïne en XTCk.	 Het	 is	 onduidelijk	 welke	

gebruikers kampen met enkelvoudige en ernstige problema-

tiek. In de toekomst zal hier in het onderzoek rekening mee 

worden gehouden. 

Twee procent heeft meervoudige problemen

In	de	regio	’s-Hertogenbosch	rekenen	we	ca.	3.100	personen	

tot de bijzondere groepenl. Dit is ongeveer 2 procent van de 

bevolking.	Het	gaat	om	verslaafden,	daklozen,	mensen	met	

psychiatrische klachten, zorgmijders en multiprobleemgezin-

nen.	Zij	hebben	tevens	problemen	op	meerdere	terreinen,	zo-

als	huisvesting,	financiën	of	dagbesteding.	

11 Mensen horen bij bijzondere groepen wanneer er sprake is van ernstige psychische, psycho-
sociale en/ of verslavingsproblemen; er tevens sprake is van problemen op meerdere levens-
gebieden	én	men	is	niet	in	staat	de	problemen	zelf	of	met	hulp	van	de	omgeving	op	te	lossen. 
12	 Psychische	 gezondheid	 wordt	 gemeten	 aan	 de	 hand	 van	 de	 RAND	 Mental	 Health	
Inventory	 (MHI).	 De	 MHI	 meet	 de	 algemene	 psychische	 gezondheidstoestand	 van	 een	
bevolking. Dit wordt bepaald door de balans tussen de mate van positieve en negatieve 
gevoelens. Bron: http://www.nationaalkompas.nl> Gezondheid en ziekte\ Functioneren 
en kwaliteit van leven\ Psychische gezondheid.
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Ambitie 7.2

Naar vermogen functioneren

Doelstellingen:

In 2010 bevindt 50% van de personen die behoren tot •	

de bijzondere groepen en hiervoor ondersteuning hebben 

ontvangen zich in een stabiele woon-, inkomens- en maat-

schappelijke positie.

In 2010 is 50% van de personen die behoren of behoor-•	

den tot de bijzondere groepen en hiervoor ondersteuning 

hebben ontvangen, maatschappelijk actief in de vorm van 

(vrijwilligers)werk, dagbesteding, sociale activering of oplei-

ding/ cursus.

In 2010 ervaren burgers minder overlast van bijzondere •	

groepen.

Registratie wordt verbeterd 

De omvang van de bijzondere groepen die gebruik maken van 

een vorm van ondersteuning is ongeveer 2600 personen. De 

instellingen die zich bezig houden met hulp aan bijzondere 

groepen hebben ieder hun eigen registratiesysteem. Daardoor 

is er geen goed beeld van de bijzondere groepen. In opdracht 

van de gemeente hebben de instellingen het ‘Centrum voor 

Trajectbegeleiding’ opgericht, dat een beter zicht zal geven 

op	de	populatie.	 In	2008	zullen	150	cliënten	uit	bijzondere	

groepen	hulp	krijgen	vanuit	het	centrum.	Hierdoor	ontstaat	

vanaf medio 2008 inzicht in de resultaten tot dan toe. Naast 

de	cliënten	die	hulp	krijgen	via	het	centrum	voor	trajectbege-

leiding lopen de reguliere hulpverleningstrajecten ook door 

zoals voor multiprobleemhuishoudens, dak- en thuislozen en 

verslaafden. 

Een op tien inwoners ervaart overlast 

In	 2006	 ervoer	 12	 procent	 van	 de	 Inwoners	 van	 ‘s-Herto-

genbosch op enige manier overlast van dronken mensen op 

straat, drugsoverlast of overlast van zwervers of daklozena.  

Ambitie 7.3

Sluitend ondersteuningsaanbod

Doelstellingen

In 2010 is 50% van de mensen die behoren tot de bijzon-•	

dere groepen bekend (in beeld) bij de hulpverlening en 80% 

hiervan is doorgeleid naar de hulpverlening.

In 2010 heeft 90% van de aangemelde personen die be-•	

horen tot de bijzondere groepen een compleet ondersteu-

ningsaanbod ontvangen en minimaal 80% van de doel-

groep is tevreden over dit aanbod.

In 2010 is bij minimaal 75% van de personen een jaar na •	

afloop van het hulpverleningstraject het bereikte niveau van 

zelfstandig functioneren en/of participeren behouden. Bij 

minimaal 60% is dit na twee jaar nog het geval.

Afbeelding	14	laat	zien	op	hoeveel	mensen	de	verschillende	

doelstellingen	betrekking	hebben.	Als	deze	aantallen	worden	

gehaald zijn de doelstellingen bereikt. Daarnaast willen we de 

tevredenheid	van	cliënten	toetsen.	Daarom	wordt	aan	het	slot	

van	een	traject	de	cliënten	gevraagd	hoe	tevreden	of	ontevre-

den	zij	zijn	over	de	geboden	hulp.	Het	resultaat	hiervan	komt	

in de volgende monitor terug.  
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Afbeelding 14

3.100 personen behoren tot de bijzondere groepen 

 

2010: 50% (1.550) van de bijzondere groepen is bekend 

 bij de hulpverlening

2010: 80% (1.240) zijn doorgeleid naar de hulpverlening 

 

2010: 90% (1.116) heeft compleet aanbod ontvangen

2010: 80% (892) van de clienten is tevreden over dit 

 aanbod

 

2010: 50% (558) heeft stabiele woon-, inkomens- en   

 maatschappelijke positie

2010: 50% (558) is maatschappelijk actief

 

2010: 75% van de clienten (419) behoudt verbeterd 

 functioneren 1 jaar na afloop traject

2010: 60% van de clienten(335)  behoudt verbeterd 

 functioneren 2 jaar na afloop traject 

Ambitie 7.4

Samenleven in de wijk

Doelstellingen

In 2010 is meer dan een kwart van de voorzieningen in ’s-•	

Hertogenbosch	op	de	gebieden	welzijn,	 vrije	 tijd	 en	 sport	

ingericht op bijzondere groepen.

In 2010 zijn meer inwoners actief in de ondersteuning van •	

bijzondere groepen.

Eventuele drempels worden in beeld gebracht

Alle	voorzieningen	zijn	in	principe	ook	toegankelijk	voor	bij-

zondere groepen. Eventuele problemen op dat punt hebben 

dus	niet	 zozeer	betrekking	op	de	officiële	 toegankelijkheid,	

maar op de (ervaren) laagdrempeligheid van voorzieningen. 

In 2008 verkrijgen we door gesprekken met de doelgroep 

al	 enig	 zicht	 op	 de	 drempels	 die	 cliënten	 ervaren.	 In	 2009	

wordt uitgezocht in hoeverre voorzieningen op het gebied 

van	welzijn,	vrije	 tijd	en	sport	specifieke	activiteiten	hebben	

voor bijzondere groepen of bijzondere groepen noemen in 

hun beleid. 

Drie initiatieven van inwoners

In 2007 bestonden er drie inwonersinitiatieven die zich inzet-

ten	 voor	 bijzondere	groepen.	Andere	 initiatieven	 van	 inwo-

ners zijn niet bekend. In totaal zijn ruim 600 inwoners actief 

in	de	ondersteuning	aan	bijzondere	groepen.	Zij	werken	bij-

voorbeeld mee in het sociaal restaurant, bij de maatschap-

pelijke opvang voor dak- en thuislozen of maatjesproject voor 

volwassenen (Vriendendienst).
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In het kader van de Wmo hebben we komende jaren gro-

te ambities op diverse terreinen die voor de inwoners van  

’s-Hertogenbosch	 van	 belang	 zijn.	 Om	 de	 vorderingen	 van	

onze prestaties te kunnen bepalen, hebben we gemeten hoe 

de stad er op dit moment voor staat. Wat is de stand van za-

ken op Wmo gebied, wat is het vertrekpunt van onze inspan-

ningen?	Hier	volgt	een	samenvatting	van	onze	bevindingen.

Grote inzet en betrokkenheid

De inwoners van deze stad voelen zich in hoge mate betrok-

ken bij hun stad, hun directe leefomgeving en hun medebe-

woners.	Zo	zijn	naar	 schatting	maar	 liefst	 ca.	34.000	 inwo-

ners actief als vrijwilliger. Nog eens ca. 23.000 zetten zich als 

mantelzorger in voor medebewoners in hun directe omge-

ving. 12 procent van de inwoners geeft aan dat zij betrokken 

willen worden bij het maken van plannen voor de buurt; en 

16 procent heeft zich ingezet om de buurt te verbeteren.  

Door de bank genomen voelen de inwoners zich thuis in hun 

eigen wijk. De sociale samenhang in de wijk krijgt dan ook als 

gemiddeld rapportcijfer een 6. De voorzieningen in de wijk 

scoren zelfs een 7, al zijn met name ouderen en jongeren kri-

tischer. Ook de tolerantie krijgt gemiddeld een 7, maar in de 

aandachtsgebieden	ligt	deze	score	één	punt	lager.	Uiteindelijk	

vindt een kwart van de bevolking dat andere culturen extra 

kleur geven aan de buurt.

Jeugd aardig in beeld

We hebben de ontwikkeling van onze jeugd aardig in beeld. 

Bijna alle kinderen tussen 0 en 4 jaar staan onder controle van 

het consultatiebureau. Op alle basisscholen en scholen voor 

voortgezet onderwijs bestaan zorgteams. Ook wordt goed in 

de gaten gehouden of jongeren hun opleiding afmaken. Van 

alle jongeren heeft 93% op dit moment een dagbesteding. 

Verbeteringen zijn met name mogelijk in het bereik van voor- 

en vroegschoolse opvang voor kinderen tussen 2 en 6 jaar. 

Ook de capaciteit van schakelklassen voor allochtone kinde-

ren met een taalachterstand is nog beperkt.

Als	er	problemen	zijn	met	jongeren,	maken	ouders	maar	be-

perkt gebruik van professionele opvoedingsondersteuning; 

men gaat daarover het liefst eerst met familie en vrienden 

in gesprek.

Behoeften van ouderen en mensen met een beperking

Ouderen en mensen met een beperking willen steeds langer 

zelfstandig wonen. Voor ouderen zijn op dit moment 4.200 

seniorenwoningen beschikbaar, waarvan 600 seniorenplus-

woningen. Gezien de toename van deze bevolkingscategorie 

en	 rekening	houdend	met	hun	specifieke	behoeften	zijn	de	

komende jaren nog eens 800 extra seniorenwoningen nodig. 

Welk deel van de woningmarkt geschikt is voor mensen met 

een lichamelijke beperking, is nog niet helemaal duidelijk. Van 

deze mensen weten we wel dat ze relatief vaak kampen met 

gevoelens	van	eenzaamheid.	Zegt	7	procent	van	alle	inwoners	

te weinig sociale contacten te hebben, onder mensen die be-

perkt zijn in hun dagelijks leven, is dat percentage tweemaal 

zo hoog. Mensen met een handicap nemen wel graag deel 

aan	activiteiten	die	specifiek	voor	hen	zijn	bedoeld,	maar	ze	

weten niet goed wat er voor hen in de wijk wordt georgani-

seerd. 

Tevredenheid over individuele informatie  

en dienstverlening

Algemene	voorzieningen	moeten	voor	iedereen	toegankelijk	

zijn. Maar dan moeten mensen wel weten waar ze terecht 

S a m e n v a t t i n g
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kunnen. Bovendien kan voor mensen met een beperking een 

individuele verstrekking zoals een woningaanpassing precies 

het duwtje in de rug zijn waardoor zij langer zelfstandig in de 

samenleving kunnen functioneren. In 2007 is de informatie- 

en dienstverlening nog beperkt tot individuele verstrekkingen 

zoals woningaanpassingen en hulp bij het huishouden. De 

dienstverlening wordt in 2008 uitgebreid; bovendien komen 

er ook ‘satellieten’ in de wijken. 

Degenen die tot nu toe van het Wmo-loket gebruik hebben 

gemaakt zijn in het algemeen zeer te spreken over de ver-

strekte informatie en dienstverlening. Na een jaar weet on-

geveer eenderde van de inwoners waar ze moeten zijn met 

vragen over onder meer woningaanpassingen en hulp bij het 

huishouden.

Afstemming in hulpverlening aan bijzondere groepen

Sommige	 inwoners	 kunnen	 vanwege	 psychiatrische,	 psy-

chosociale of verslavingsproblemen dan wel een combinatie 

daarvan tijdelijk niet volwaardig deelnemen aan de samen-

leving. In onze gemeente rekenen we ongeveer een op de 

veertig inwoners (2 tot 3%) tot de zogenaamde ‘bijzondere 

groepen’.	Het	gaat	om	ca.	3.100	personen	die	bekend	staan	

als verslaafden, daklozen, mensen met psychiatrische klach-

ten, zorgmijders en multiprobleemgezinnen. Meestal hebben 

zij problemen op meerdere gebieden. Bovendien bezorgen zij 

de nodige overlast. 

Om	de	hulp	aan	deze	cliënten	beter	af	te	stemmen	hebben	

hulpverleningsinstellingen het Centrum voor Trajectbegelei-

ding	opgericht.	 In	2008	krijgen	150	cliënten	hulp	vanuit	dit	

centrum.
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