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Woord vooraf

Het BurgerPanelRotterdam bestaat uit ruim dertig enthousiaste Rotterdammers die zich betrokken
voelen bij de stad.
Wij kunnen een heel verschillende achtergrond hebben, jong of oud zijn, één ding hebben wij
gemeen: hart voor onze stad, hart voor ons Rotterdam. Gefaciliteerd door het college van
Burgemeester & Wethouders onderzoeken wij op geheel vrijwillige en onafhankelijke basis de
gemeentelijke dienstverlening, meestal ongevraagd en op eigen initiatief, soms ook op verzoek
van de gemeente. En dat niet op wijk-, buurt-, laat staan straatniveau, maar ‘bovenstads’, met een
soort helikopterview dus. Het uitgangspunt is daarbij nooit het ‘papieren’ beleid. Wat wij nagaan is
hoe het beleid in de praktijk voor de mensen in de stad uitpakt. Burgerparticipatie van het zuiverste
water.
Per jaar werken wij aan zo’n vier onderwerpen, door het panel ‘producties’ genoemd. Zo hebben
wij bij voorbeeld getoetst hoe het staat met het groen in de stad, met de woningtoewijzing, met het
stallen van fietsen, met het Rotterdam Climate Initiative. En in de voorliggende Rapportage
Lappendeken met rafelrandjes … hoe het gesteld is met de uitwerking van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Rotterdam: heel veel uiteenlopende doelstellingen (de
lapjes) waar hier en daar nog wat beter afgehecht kan worden (de rafelrandjes). De onderzoeken –
met steekproeven of met enquêtes en dergelijke - monden altijd uit in conclusies en adviezen aan
het college, gebaseerd op de eigen bevindingen en ervaringen en op die van stadgenoten.

De productiegroep Wmo van het BurgerPanelRotterdam bedankt iedereen die met het geven van
aandacht en informatie een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit rapport.

Rotterdam, juli 2010

De leden van de productiegroep Wmo.

Leeswijzer
Het rapport Lappendeken met rafelrandjes … van het BurgerPanelRotterdam is verdeeld in drie
delen. Hoofdstuk 1. bevat het algemene deel met informatie over het hoe en wat van het te
onderzoeken onderwerp. In 2. worden per deeldoelstelling Wmo de ervaringen en adviezen
beschreven. En in 3. ten slotte staat een overzicht van alle Conclusies & Aanbevelingen in het kort
met daarna het slotverhaal van de productiegroep Wmo. Tussen de verschillende delen in staan
voorbeelden en persoonlijke ervaringen.
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1. ALGEMEEN

Introductie
Op gezette tijden houdt het BurgerPanelRotterdam brainstormbijeenkomsten waar alle
opborrelende ideeën over ‘hoe Rotterdam nog leuker en beter te maken’ verzameld en
geïnventariseerd worden. Een van de onderwerpen die daarbij regelmatig genoemd werd, was de
uitwerking door de gemeente Rotterdam van de 1 januari 2007 in werking getreden Wet
maatschappelijke ondersteuning (afgekort Wmo). Sinds die datum is immers de gemeente – en
niet meer het Rijk - verantwoordelijk voor de uitvoering van die wet. Dat is inmiddels al bijna vier
jaar, een goed moment voor het BurgerPanelRotterdam om dit eens onder de loep te nemen.

Werkwijze
Om een onderwerp hanteerbaar en presentabel te kunnen houden in een tijdsbestek van vier
maanden kiest de productiegroep via de trechtermethode (van breed/groot naar smal/klein) een
beperkt aantal items om te toetsen. De basis voor de Wmo-keuze ligt in het Meerjarenplan Wmo
Rotterdam, Meedoen en erbij blijven (Rotterdam, februari 2008) waarin het huidige Wmo-beleid
van Rotterdam tot het jaar 2010 wordt gepresenteerd, verdeeld over negen zogenoemde
prestatievelden, en waarin bovendien de visie op het sociaal beleid tot 2015 wordt gegeven. In het
Wmo Jaarverslag 2008, Meedoen en erbij blijven (Gemeente Rotterdam, juli 2009) wordt per veld
verantwoording afgelegd over de voortgang. Het Wmo Jaarverslag 2009 verschijnt na vaststelling
door de Gemeenteraad in juli 2010 in de loop van de maand augustus, jammer genoeg te laat voor
de productiegroep Wmo om de resultaten en cijfers in de Rapportage Wmo Lappendeken met
rafelrandjes … te kunnen verwerken.
Er zijn uit de negen prestatievelden uit het Meerjarenplan vier velden gekozen waar de
productiegroep Wmo (12 leden) zich steekproefsgewijs mee bezig heeft gehouden. Twee of meer
leden kregen de taak samen een veld uit te spitten. Onder meer door te lezen, te vragen, te
mailen, te bellen, te overleggen, te interviewen, zich als cliënt voor te doen of bij andere
organisaties informatie in te winnen.
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Vraagstelling
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag ‘Hoe zit het met de uitvoering van de Wmo
door de gemeente Rotterdam?’, heeft de productiegroep Wmo het Meerjarenplan Wmo (zie
hiervoor) als leidraad gekozen. De woorden van de ondertitel ‘Meedoen en erbij blijven’
“omschrijven precies het doel van de Wmo. Laat iedere burger zo lang en zoveel mogelijk
meedoen aan de samenleving, ondanks de beperkingen die iemand kan hebben. Met steun van
de gemeente, maatschappelijke instellingen en medeburgers. Dat is kort samengevat de strekking
van deze wet.”, aldus het voorwoord van Jantien Kriens, de verantwoordelijke wethouder
Financiën, Bestuur en Organisatie, Volksgezondheid en Maatschappelijke Ondersteuning van
Rotterdam. ‘Meedoen’ is ook het sleutelwoord van het Rotterdamse sociale beleid.
De vier deeldoelstellingen waar de productiegroep Wmo zich steekproefsgewijs op geworpen heeft
zijn:
1. Uit Prestatieveld 1 Samenhang en leefbaarheid:
Laaggeletterdheid bij werknemers van grote bedrijven
2. Uit Prestatieveld 3 Informatie, advies en cliëntondersteuning:
Resultaten VraagWijzersystematiek
3. Uit Prestatieveld 6 (Individuele) Voorzieningen:
Individuele voorzieningen
4. Uit Prestatieveld 7, 8 en 9 Verslavingsbeleid, OGGZ en maatschappelijke opvang:
Dakloosheid na detentie komt (vrijwel) niet meer voor

‘Meedoen en erbij blijven’
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2. DE PRODUCTIE ACTIVITEITEN

Algemeen
In dit hoofdstuk geeft de productiegroep Wmo van het BurgerPanelRotterdam achtereenvolgens
de ervaringen en resultaten weer van de steekproef met de vier gekozen deeldoelstellingen (in dit
rapport genummerd 1 tot en met 4) uit het geformuleerde Wmo-beleid van de Gemeente
Rotterdam.

2.1 Deeldoelstelling Wmo: Laaggeletterdheid (Prestatieveld 1)

Introductie
In het Meerjarenplan Wmo uit februari 2008 ‘Meedoen en erbij blijven’ formuleerde de gemeente
Rotterdam vele ambities. Eén van de doelstellingen in relatie tot Prestatieveld 1 (Bevorderen
leefbaarheid en sociale samenhang) is het Actieplan Laaggeletterdheid. De doelstelling die de
gemeente zichzelf daarbij oplegt, luidt:
“Rotterdamse werkgevers (10 bedrijven in 2007, met een uitbreiding naar 15 in 2008 en 2009)
stimuleren laaggeletterdheid binnen hun eigen bedrijf aan te pakken”. De looptijd is van 2007 tot
2010 (Zie Bijlage pag. 30 in Meerjarenplan Wmo).
Het idee was dat de vele laaggeletterden in Rotterdam op verschillende manieren benaderd
kunnen en moeten worden. De schatting is dat bijna 100.000 inwoners laaggeletterd zijn. Dit zijn
Rotterdammers die niet (voldoende) kunnen lezen en schrijven: zo’n 20 % dus. Twee derde van
deze mensen is inburgeraar (iemand die niet is groot gebracht met de Nederlandse taal en een
inhaalslag moet maken). Dit deel laaggeletterden wordt via inburgeringstrajecten bereikt. Het
overige deel betreft mensen die wel Nederlands als eerste taal hebben, maar die om
uiteenlopende redenen niet op het taalniveau zijn gekomen dat nodig is om volwaardig te kunnen
deelnemen aan de samenleving. Deze groep wordt via het reguliere aanbod van cursussen lezen
en schrijven bereikt.
Echter, voor werkende mensen is een ander aanbod mogelijk en nodig. Mogelijk omdat zij via hun
werk te benaderen zijn en – samen of alleen – een werkgerichte taalcursus kunnen volgen en
nodig omdat niet alleen de communicatie en de loopbaanontwikkeling te lijden heeft onder
laaggeletterdheid, maar ook de veiligheid op de werkvloer. Laaggeletterde werknemers lopen én
vormen extra risico’s als ze voorschriften niet goed kunnen lezen (betreffende chemicaliën,
voertuigen, werktuigen, schoonmaakmiddelen, en dergelijke).
Tenslotte hebben veel werkende burgers een gezin. Vooral kinderen kunnen er van profiteren als
hun vader of moeder (beter) kan schrijven en (voor-)lezen.
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Uit het Rotterdamse Actieplan Laaggeletterdheid, mei 2007:

“3.1 Werkenden
Landelijk gezien is ongeveer 6% van de werkende beroepsbevolking laaggeletterd. De ontwikkeling naar
een kenniseconomie maakt dat een leven lang leren voor alle werknemers noodzakelijk is, dus ook voor de
laaggeletterde werknemers.
De gemeente Rotterdam vervult een voorbeeldfunctie in het bestrijden van laaggeletterdheid onder
werknemers van gemeentelijke bedrijven. Bij gemeentelijke bedrijven zoals de ROTEB, Stadstoezicht en
Gemeentewerken is laaggeletterdheid onderdeel van het personeels- en opleidingsbeleid. ROTEB en
Stadstoezicht voeren taaltrainingen uit op de werkvloer toegesneden op de dagelijkse praktijk van de
werknemers. Gemeentewerken heeft laaggeletterdheid tot onderwerp gemaakt van (functionerings)gesprekken en verwijzen de laaggeletterde werknemer naar een taalcursus.
De komende periode wordt dit verder uitgebouwd naar andere gemeentelijke diensten en toeleveranciers
van gemeentelijke diensten, zoals catering en schoonmaakdiensten. Vanaf 2007 wordt het bedrijfsleven
benaderd om werkgevers te stimuleren laaggeletterdheid binnen hun eigen bedrijf aan te pakken.
Gestart wordt met bewustwording van bedrijven over de omvang van laaggeletterdheid, de consequenties
daarvan voor de bedrijfsvoering en de voordelen en mogelijkheden van het bestrijden van laaggeletterdheid
binnen het eigen bedrijf. Hiervoor worden workshops ingezet en worden werkgevers geïnformeerd via
informatiebulletins. Doelstelling is dat vanuit deze workshops en informatierondes in 2007 minimaal 10
bedrijven actief laaggeletterdheid aanpakken binnen het eigen bedrijf en dat uit te breiden naar 15 nieuwe
bedrijven per jaar in de jaren 2008 en 2009. Scholing van laaggeletterden vindt plaats op basis van cofinanciering, waarbij zowel het bedrijf als de gemeente de helft van de opleidingskosten voor zijn rekening
neemt.”

Onderzoek & Bevindingen
De veronderstelling van het BurgerPanelRotterdam was dat (in ieder geval het kwantitatieve deel
van) de doelstelling makkelijk in de onderzoeksperiode gecheckt zou kunnen worden: eind 2009
zou de gemeente samen met de taalaanbieders 40 bedrijven benaderd moeten hebben.
Dit bleek niet het geval.
Om te beginnen was het een hele tour om de verantwoordelijke dienst en ambtenaar te pakken te
krijgen. Telefonisch informeren naar ‘aanpak laaggeletterdheid in het kader van de Wmo’ leverde
alleen een plaatsje achterin de wachtrij voor Wmo-voorzieningen op … Na vele pogingen en
doorverwijzingen (ongeveer vier weken) kwamen we uit bij de dienst Jeugd Onderwijs
Samenleving (JOS). De verantwoordelijke ambtenaar verschafte vervolgens veel informatie, zowel
mondeling als schriftelijk.
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Definitie
De definitie van laaggeletterden die in dit kader bij de dienst JOS wordt gebruikt luidt:
“Rotterdammers die moeite hebben met lezen en schrijven om volwaardig te kunnen functioneren
en participeren in de samenleving, maar niet inburgeringsplichtig of inburgeringsbehoeftig zijn. Zij
kunnen Nederlands als moedertaal hebben of tweetalig zijn opgevoed (bijvoorbeeld tweede en
derde generatie migranten).”
Met deze definitie kiest de gemeente dus duidelijk voor een specifieke groep mensen die slecht
(Nederlands) kan lezen en schrijven. Namelijk uitdrukkelijk niet de grote algemene groep
allochtonen en/of inburgeraars waar meestal als eerste aan gedacht wordt. Voor hen zijn
er immers andere wegen om te oefenen in (beter) lezen en schrijven: de reguliere
inburgeringstrajecten.
Sinds 2007 was Rotterdam (en veel andere plaatsen in Nederland) bezig met een veelheid van
acties om volwassenen en kinderen te stimuleren beter te leren lezen en schrijven. Huisartsen,
scholen en SoZaWe-klanten waren benaderd. In dat hele traject zouden ook laaggeletterden met
een baan aan de beurt moeten komen. Dat onderdeel liep echter ernstige vertraging op. In eerste
instantie had de gemeente de taak om bedrijven te benaderen bij een aantal ROC’s gelegd. Zij
hadden immers al ervaring met trajecten voor inburgeringsplichtige/behoeftige laaggeletterden
(meestal dus allochtonen). Echter, de Nederlandssprekende laaggeletterden bleken moeilijk te
vinden, en de bedrijven waren ook in het geheel - nog – niet geïnteresseerd. Regelmatig
reageerden zij met de opmerking dat er in hun bedrijf geen Nederlandssprekende (autochtone)
laaggeletterden waren, en als ze er al waren, gaf het geen problemen. In de loop van 2009 heeft
de gemeente Rotterdam de werving weer naar zich toe getrokken, en wel onder meer door
wethouders in te zetten.

Convenant
Uiteindelijk kon in september 2009 het convenant Laaggeletterdheid tussen gemeente en partners
gesloten worden. In het zogenoemde Rotterdamse Bondgenootschap tegen laaggeletterdheid
participeerden 28 organisaties/bedrijven. Binnen de gemeente waren Stadstoezicht,
Gemeentewerken en de ROTEB er al mee bezig, daar kwamen nu andere (deel-)gemeentelijke
diensten bij, diverse welzijns- en onderwijsorganisaties, en een aantal ‘echte’ bedrijven.
Deze laatste zijn natuurlijk eigenlijk de doelgroep van deze Wmo-doelstelling.
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Gezien de moeite om commerciële partners te vinden voor een aanpak voor hun laaggeletterde
werknemers, is de doelstelling gaandeweg uitgebreid met cliënten/bezoekers van organisaties.
De gemeente Rotterdam heeft voornamelijk een organiserende en faciliterende rol: de
verspreiding van materiaal, het inventariseren en aan (laten) bieden van taaltrajecten, het
informeren van instanties/instellingen/bedrijven/scholen/deelgemeenten over de taal- en
participatieproducten.
In februari 2010 zijn de acties uitgebreid en traden er nog eens 12 nieuwe organisaties aan het
Bondgenootschap toe. De kwantitatieve Wmo-doelstelling is dus eigenlijk niet binnen de beoogde
termijn gehaald.

De steekproef
Het BurgerPanelRotterdam is uit de aard van de zaak vooral geïnteresseerd in de uitwerking van
gemeentelijk beleid op de gewone Rotterdammer. In dit geval was dus de vraag: merken
laaggeletterde werknemers of relaties van een organisatie iets van dit onderdeel van het Wmobeleid? Om te kijken of de acties enig effect hebben, heeft het BurgerPanelRotterdam zich vooral
gericht op organisaties buiten de gemeente zelf.
De steekproef omvatte de volgende instellingen/bedrijven.


deelgemeente Overschie



Dura Vermeer



Kamer van Koophandel



KindeRdam



Rotterdam Airport



Rabobank



ComWonen

Bij elk van deze organisaties werden de leden van de productiegroep Wmo na uitleg welwillend tot
zeer enthousiast te woord gestaan. Binnen twee maanden kwam er vooral via de mail veel
informatie binnen. Deze is echter beperkt gebleven tot de aanbod-kant. Een gebruiker van een –
door de werkgever aangeboden – schrijfcursus is niet gevonden. Dat heeft enerzijds te maken met
de vertraging waarmee dit hele traject is uitgevoerd, en anderzijds met de privacy-gevoeligheid van
het onderwerp.

Ervaringen bij de deelnemende organisaties


Deelgemeente Overschie

De enige actie is dat er folders zijn neergelegd in de stadwinkel. Dit zijn algemene folders waarin
burgers informatie kunnen vinden over cursussen lezen en schrijven
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Dura Vermeer

Bij dit grote bouwbedrijf en de onderaannemers werken vele honderden mensen. Zowel op
managementniveau (hoofd Voorbereiding) als bij Personeel & Organisatie is men erg betrokken bij
het verminderen van laaggeletterdheid. Op een heel praktische manier probeert men de betrokken
medewerkers te benaderen, namelijk via toneelstukjes op de bouwplaats. In het voorjaar van 2010
zijn er diverse voorstellingen geweest, die ruim 100 man publiek trokken. Er zijn proeflessen
aangeboden. Het aantal medewerkers dat ervan gebruik gaat maken is nog niet bekend. Twee
medewerkers volgden al een cursus. Dura Vermeer koopt deze bij verschillende aanbieders in. De
lessen kunnen onder werktijd gevolgd worden, maar mensen die het liever anoniem willen doen,
kunnen ook die ook in de avonduren volgen. Niet goed kunnen lezen en schrijven blijkt namelijk
een zeer beladen onderwerp te zijn.


Kamer van Koophandel

De koepelorganisatie KvK van Rotterdam heeft een projectgroep over laaggeletterdheid. Omdat de
ervaring is dat laaggeletterde medewerkers vooral in de lagere functies voorkomen, bieden zij
(grotere en kleinere) bedrijven instrumenten aan om ze daar beter te herkennen. Half april heeft de
KvK de nieuwe Taalscan van VNO-NCW, MKB-NL en FNV aan ondernemingen gepresenteerd.
Zowel via de vakbond als via werkgeversorganisaties worden betrokkenen opgeroepen de
taalscan te (laten) doen. Het betreft een tamelijk laagdrempelig instrument, ook van de website van
de VNO-NCW te downloaden. De onderneming kan zelf taalcursussen aanbieden of ernaar
verwijzen voor de medewerkers die er behoefte aan blijken te hebben. De KvK denkt na over het
vervolg, bijvoorbeeld in buurthuizen. Omdat het in heel Nederland nog nieuw is, zijn er nog geen
aantallen gebruikers bekend.


KindeRdam

Dit is een organisatie voor crèches en buitenschoolse opvang. Via de ruim 40 Rotterdamse
locaties worden er vele honderden kinderen en ouders bereikt. Om taalachterstand te voorkomen
en zo nodig in te lopen, worden er veel leesspelletjes met de kinderen gedaan. In het kader van
het Bondgenootschap breidt KindeRdam dit uit naar de ouders. Zij worden uitgenodigd op
voorleesbijeenkomsten. De leidsters krijgen een training om laaggeletterdheid bij de ouders eerder
te herkennen. In het voorjaar van 2010 is met één pilot gestart. Veel resultaat is er dus nog niet te
melden.


Rotterdam Airport

Meteen na de ondertekening van het Convenant heeft de onderneming een bijeenkomst belegd
voor haar partners (schoonmaakorganisatie, catering en dergelijke) om hen te wijzen op het
probleem van laaggeletterde medewerkers en de manieren om dit te signaleren. De aanpak en de
opleiding liggen in handen van de gemeente, het Albedacollege en de landelijke Stichting Lezen
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en Schrijven. Over de behoefte en de voortgang was in april 2010 nog niets bekend bij de
vliegveldorganisatie.


Rabo-bank

Deze organisatie is één van de grondleggers van de landelijke Stichting Lezen en Schrijven. De
bank richt zich vooral op gebruikers: klanten van de bank, en kinderen. Folders worden in
eenvoudig Nederlands opgesteld, en er is een website voor ‘mensen met een verstandelijke
beperking en voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven’. Er zijn speciale boekjes
voor scholen en brochures met eenvoudige informatie over bankzaken. Naast al deze landelijke
activiteiten bestaan er in Rotterdam goede contacten met de gemeente (JOS). Verder proberen de
medewerkers alert te zijn op laaggeletterdheid bij collega’s. Getalsmatige informatie ontbreekt.


ComWonen

Deze grote verhuurder heeft er belang bij om laaggeletterde klanten (huurders) op te sporen,
omdat dezen administratieve problemen blijken te geven. Medewerkers krijgen een training (via
Stichting Lezen en Schrijven) om het te herkennen. Als zij bij huurders thuis komen of in ander
verband contact met ze hebben, kunnen ze ook materiaal achterlaten. Allochtone laaggeletterde
vrouwen worden bijvoorbeeld naar het LOV verwezen: het Leer- en Ontmoetingsproject voor
Vrouwen. Het BurgerPanelRotterdam heeft geen aantallen kunnen achterhalen.

Conclusies
De eindindrukken van de betreffende productiegroepsleden zijn de volgenden:
1. Er bestaat nog steeds een taboe bij laaggeletterde autochtone volwassenen om toe te geven
moeite te hebben met lezen en schrijven. Van inburgeraars is het bekend en geaccepteerd dat zij
10

een taalachterstand hebben. Echter, het is nog steeds tamelijk onbekend dat er een groot aantal
‘oude’ Rotterdammers (en Nederlanders in het algemeen) zijn dat functioneel analfabeet is. Dat
betekent dat zelfs gerichte ‘opsporing’ door werkgevers en specifieke informatie door
maatschappelijke organisaties maar langzaam effect hebben. De omvang en het belang van het
probleem lijken pas onlangs tot overheid, bedrijfsleven, onderwijs en welzijnsinstellingen door te
dringen.
Pas in september 2009 zijn de nodige Rotterdamse werkgevers bij elkaar gekomen om aan de
Wmo-doelstelling (’40 organisaties die laaggeletterdheid in hun personeel aanpakken’) te gaan
voldoen. Ook is de doelstelling impliciet verruimd vergeleken met de oorspronkelijke woordkeus:
naast werknemers mogen ook klanten en andere betrokkenen opgespoord en gestimuleerd
worden.
2. Het plaatje is erg divers. Een klein aantal partners is uiteindelijk erg voortvarend aan de slag
gegaan voor hun medewerkers. Een aantal andere richt zich inderdaad niet op de eigen
medewerkers maar op derden: ouders, huurders, burgers. Veel pilots en methodieken zijn pas
onlangs in gebruik genomen. Het aantal burgers dat heeft kunnen profiteren van de gemeentelijke
stimulans is daarom nog erg beperkt.
3. Wanneer ‘laaggeletterden met een baan’ breed wordt opgevat, namelijk inclusief werkende
inburgeringsplichtigen/behoeftigen (dus meestal allochtonen), dan blijkt dat er in Rotterdam zich nu
zo’n 900 hebben aangemeld voor trajecten Nederlands (spreken en) lezen en schrijven. Ongeveer
350 werkende laaggeletterden volgen nu al zo’n traject. Dat zijn mooie aantallen. Echter, de extra
doelstelling die de gemeente zich in het kader van de Wmo had opgelegd, is niet bedoeld voor
inburgeraars maar voor werkende Rotterdammers die Nederlands spreken (meest autochtonen, of
allochtonen met Nederlands als eerste of tweede taal) die moeite hebben met lezen en schrijven.
Zie de definitie op pagina 10.
Deze groep is lastiger te vinden dan gedacht. Deze bestaat deels uit ouderen met weinig opleiding,
maar ook uit jonge schoolverlaters. Voor werkgevers is deze groep moeilijk te herkennen want
dezen melden zich zelden aan. Het is de hoop van de gemeente dat zij toch in beeld komen,
bijvoorbeeld doordat zij zien dat hun inburgeringsplichtige/behoeftige collega’s, gestimuleerd door
de werkgever, taaltrajecten volgen.
4. Een positieve ontwikkeling is dat de aandacht voor laaggeletterden in heel Nederland toeneemt.
Een deel van de partners (Stichting Lezen en Schrijven) en een deel van de initiatieven (Taalscan)
zijn landelijk. Dat kan betekenen dat ook in Rotterdam de drempel voor laaggeletterde burgers
lager wordt. Via CAO’s en de bibliotheek: functioneel analfabetisme wordt via vele wegen
aangepakt. Op die manier kan men tegemoet komen aan de eisen van prestatieveld 1 van de
Wmo: bevorderen leefbaarheid en sociale samenhang.
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Aanbevelingen
1. De aandacht voor laaggeletterden mag niet verslappen. Bewustwording blijft noodzakelijk. Het
gaat om een heel grote groep Rotterdamse burgers, ongeveer 100.000, en hun gezinnen. Hun
mogelijkheden voor participatie nemen sterk toe als de moeite met lezen en schrijven afneemt.
Vooral ook de eventuele (klein-)kinderen zullen ervan profiteren als hun vader of moeder met meer
plezier (voor-)leest.
2. Laaggeletterden met een baan verdienen terecht, blijvend, een bijzondere aanpak.
3. Omdat het vóórkomen ook voor leidinggevenden en collega's lastig te ontdekken is, zou de
gemeente de werkgevers extra moeten blijven informeren en faciliteren. De Taalscan kan een
goed instrument zijn.
4. De geconstateerde gêne van betrokkenen vraagt om een tactvolle maar vasthoudende
opsporing en aanpak. Een laagdrempelige presentatie (zoals de toneelspelers op een bouwplaats
van Dura Vermeer) verdient de voorkeur. Werknemers moet de gelegenheid geboden te worden
om zich op een onopvallende manier te melden voor de scholingstrajecten.
5. Omdat het laaggeletterden met een baan betreft, dient de training eerst en vooral over schrijftaal
in werkverband te gaan. Dat komt zowel aan de carrièremogelijkheden van de werknemers ten
goede, als aan de veiligheid op de werkvloer. De taalcursussen dienen daarom altijd ook onder
werktijd/op de locatie aangeboden te worden. Daarnaast elders en op andere tijden, voor
werknemers die dat prefereren.
6. Het aantal commerciële bedrijven dat met het Convenant bereikt is, voor hun eigen werknemers,
is nog niet zo groot. Gezien het aantal laaggeschoolde Rotterdammers, zijn er zeker nog veel
ondernemingen waar laaggeletterden rondlopen. De gemeente dient zich extra in te spannen
om deze bedrijven te bereiken, ook de kleinere.
7. Daarnaast is het verheugend dat er Rotterdamse instellingen zijn die moeite doen
voor laaggeletterden onder hun huurders, klanten (ouders van kinderopvangkinderen,
rekeninghouders) en burgers. Zij moeten steeds voldoende steun, materiaal en
verwijzingsmogelijkheden hebben. Hun aanpak kan een voorbeeld zijn voor commerciële bedrijven
met laaggeletterde werknemers.
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VOORBEELD LES TAALSCAN 2010

Het volgende is een voorbeeld uit de Taalscan 2010: Teksten en Opdrachten.
Bron: www.vno-ncw.nl

Het eerste stuk tekst, in het kader, is gericht aan de medewerker die de opdracht gaat doen.
Daaronder staat de uitleg voor de begeleider die de test afneemt.

– Stap 8
Organisatieaanpassing
Vanaf 25 maart 2010 is de afdeling Interne Schoonmaak niet meer ondergebracht bij de firma
Visschedijk. Vanaf deze datum is deze afdeling terug ondergebracht bij de EMCO-groep. De afdeling
Interne Schoonmaak gaat in het vervolg onderdeel uitmaken van de Unit Facilitair. Als leidinggevende is
Edwin Heijne daarvoor aangesteld. Naast deze afdeling blijft hij ook verantwoordelijk als afdelingschef
kantine.
Hendrik Kast
Wat doet u?
• U laat de tekst zien en geeft de medewerker de tijd om deze te bekijken en te lezen.
• U geeft de volgende situatie: Hans vindt dat zijn afdeling niet goed wordt schoongemaakt. Hij wil praten
met de leidinggevende van de schoonmaak.
• U vraagt: Met wie gaat hij praten? (Edwin Heijne)
Vervolg
• De medewerker heeft het antwoord goed: ga door naar stap 10.
• De medewerker heeft het antwoord niet goed.
U stopt met de leesteksten.
Conclusie:
De medewerker kan teksten op basisniveau lezen, maar heeft moeite met teksten die moeilijker zijn. Een
cursus lezen op basisniveau is niet nodig. Heeft de medewerker in zijn functie – nu of in de toekomst - te
maken met teksten die moeilijker zijn en moet hij deze zelfstandig kunnen lezen, dan is een gerichte training
op het lezen van dit soort teksten zinvol.
U kunt twee dingen doen:
1 U stopt met de opdrachten. Ga door naar stap 13 om het gesprek af te ronden.
2 U wilt checken of de medewerker moeite heeft met schrijven, omdat:
• u dit heeft gemerkt,
• de medewerker dit heeft aangegeven,
• u hier geen informatie over heeft en wilt weten of hij hier moeite heeft met schrijven.
Ga door naar stap 11.
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2.2 Deeldoelstelling Wmo: VraagWijzer (Prestatieveld 3)
Introductie
De gemeente Rotterdam heeft zich in het kader van de Wmo de volgende doelstelling opgelegd:
in elke deelgemeente één of meer locaties realiseren waar de VraagWijzer operationeel is.
De Stichting VraagWijzer Nederland is voortgekomen uit het project OL (Overheidsloket) 2000.
Deze organisatie heeft in de afgelopen zes jaar gemeenten ondersteund bij de invulling hiervan.
VraagWijzer is de visie achter het Wmo-loket dat bestaat uit het voorzien in een of meer plekken
binnen een gemeente waar burgers terecht kunnen voor informatie, advies of ondersteuning bij het
verkrijgen van passende voorzieningen vooral op het terrein van
wonen, welzijn, zorg en inkomen. In het kort: er moet aandacht
besteed worden aan het begrijpen wat een burger bedoelt en wil.

Doelstelling en definitie
De VraagWijzer is een loket van de gemeente met een landelijke methodiek die sinds 2007 in
Rotterdam wordt gehanteerd om inwoners te informeren en adviseren over maatschappelijke
ondersteuning, wonen, zorg en welzijn. VraagWijzer bestaat meestal uit één of meer medewerkers
van de deelgemeente of een welzijnsinstelling die mensen aan de balie verder helpen. Verder kent
VraagWijzer een telefoonnummer en een digitale mogelijkheid om een vraag te stellen.
Wat hoog in het vaandel staat is de kwaliteit en klantvriendelijkheid. Dat wil zeggen: de klant niet
alleen correct en klantvriendelijk helpen met een probleem, maar ook met suggesties komen en
het traject tot het einde toe blijven volgen. De medewerker van VraagWijzer zal altijd indien nodig
doorvragen en niet van het ‘kastje naar de muur’ sturen. Men hoort altijd antwoord te krijgen van
degene aan wie men de vraag stelt. De meest gestelde vragen hebben betrekking op wonen, zorg
en welzijn en verder vindt er ondersteuning en bemiddeling plaats bij inkomensonderwerpen,
administratieve dienstverlening, psychosociale dienstverlening en sociaal juridische
dienstverlening.
Om een kwaliteitsgarantie te borgen worden regelmatig audits Kwaliteitsgarantie VraagWijzers
Rotterdam (KVR) gehouden.
De gemeente heeft de taak om te organiseren dat er een plek is waar iemand zit die snapt wat de
burger bedoelt en die persoon moet in staat zijn om de burger te wijzen op alle mogelijkheden die
er voor hem of haar zijn. Deelgemeenten kiezen voor een integrale of een afstemmingsvariant. Bij
de integrale variant is de VraagWijzer ondergebracht in de Stadswinkel. Consulenten zijn dan in
dienst van de deelgemeente. Bij de afstemmingsvariant is de VraagWijzer niet gevestigd in een
Stadswinkel maar op een andere locatie. De uitvoering van VraagWijzer kan dan uitbesteed zijn
aan het welzijnswerk. Consulenten zijn dan in dienst van de welzijnsorganisatie.
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Bekendheid volgens de gemeente
In 2009 is er heel veel aan promotie gedaan met betrekking tot de
bekendheid van VraagWijzer in Rotterdam. Dit gebeurde onder
andere met posters en flyers.
Veel deelgemeentelijke VraagWijzers zijn in de Stadswinkels te
bezoeken. De toegankelijkheid van de Stadswinkel is groot,
laagdrempelig en er dienen soms wel en soms geen afspraken te
worden gemaakt. Bovendien is er in de Stadswinkel vaak een
netwerk van andere hulpverleners zoals Stichting Mee en de Sociaal
Raadslieden.

Ontwikkeling registratiesysteem
Er wordt gebruik gemaakt van een speciaal voor VraagWijzer ontwikkeld registratiesysteem.
Interessant voor het onderzoek van het BurgerPanelRotterdam is, hoe het werkt tussen het frontoffice (uitleg door VraagWijzer zelf) en het back-office (doorverwijzingen die de medewerkers zelf
moeten navragen). Worden vragen voldoende beantwoord, blijft aanvraag of zorgtraject
transparant voor betrokkenen en weet men tijdig waar men aan toe is. Dit is een voorbeeld van de
onderzoekspunten.

Vragen en consulenten
Soms leiden gebeurtenissen of omstandigheden tot vragen over zorg, welzijn en wonen, daarvoor
kan men terecht bij VraagWijzer. Speciaal opgeleide consulenten helpen in een persoonlijk
gesprek verder. VraagWijzer adviseert, ondersteunt, verwijst door, begeleidt en zoekt in overleg
met cliënt naar een passende oplossing.
Is het praktisch een hulp in de huishouding te krijgen of juist dat iemand om met de administratie te
helpen? Kennismaken met mensen in dezelfde situatie of met iemand over zorgen praten? Kan
een aanpassing ervoor zorgen dat cliënt nog langer thuis kan wonen of moet er een andere
oplossing gezocht worden? Het zijn vragen waar de VraagWijzerConsulent antwoord op kan
zoeken.

Buiten het interview met ‘VraagWijzer’ hebben er nog een aantal gesprekken met de gemeente
plaatsgevonden. Daar zijn de volgende punten uit gekomen over VraagWijzerConsulenten:


zijn deskundig en betrokken;



zijn onafhankelijk van de aanbieders van producten en diensten;



begrijpen wat een vraag inhoudt ;



snappen dat het stellen van de juiste vraag al heel lastig kan zijn;
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zorgen dat er samen met cliënt een passende oplossing gevonden wordt;



weten dat cliënt zelf beslist over de aangeboden oplossingen;



helpen met het vinden van de gewenste professionals en het verkrijgen van de
gewenste producten en diensten.

Onderzoek & Bevindingen

De onderzochte VraagWijzers
De productiegroep Wmo van het BurgerPanelRottedam heeft de VraagWijzers in Hoogvliet,
Feijenoord, Charlois en Prins Alexander onderzocht.
De openingstijden van deze VraagWijzers zijn:
Feijenoord:
Charlois: Pendrecht
Charlois: Carnisse

dagelijks van 9.00 tot 15.00 uur
dagelijks van 10.00 tot 15.00 uur
ma + di + wo + vr van 10.00 tot 15.00 uur
donderdag gesloten
Hoogvliet:
maandag:
8.30 tot 15.00
dinsdag:
12.30 tot 15.00 en 18.30 tot 20.00 uur
woensdag:
8.30 tot 15.00 uur
donderdag:
8.30 tot 15.00 uur
vrijdag:
8.30 tot 15.00 uur.
Onder VraagWijzer Charlois viel ook een vestiging in Heijplaat maar deze bestaat niet meer!
 Deelgemeente Hoogvliet
In de deelgemeente Hoogvliet is de manager VraagWijzer geïnterviewd. Binnen deze
deelgemeente wordt gebruik gemaakt van de integrale variant. De VraagWijzer is ondergebracht in
de Stadswinkel. Deze valt onder de deelgemeente. Dat betekent dat de consulenten in dienst zijn
van de deelgemeente.
Men spreekt over het front-office als het gaat over de directe contacten met de cliënten. De
indicatiestelling en besluitprocedure wordt behandeld door het back-office. Het is van groot belang
hoe de procedures tussen front-office en back-office verlopen en hoe de tijdlijn wordt bewaakt en
inzichtelijk wordt gehouden.
Geconstateerd is dat dit naar tevredenheid loopt. De cliënt behoeft dit niet zelf na te gaan maar
kan desgewenst informatie krijgen over het traject van de hulpvraag .
Welke vragen komen hier zoal binnen?
Over zorg, welzijn, wonen, en inkomen;


schulden, uitkeringen en werk;



voorzieningen op het gebied als men minder gaat functioneren en toch wat wilt blijven doen;



vervoer van ouderen en minder validen;
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financiële ondersteuning, zoals uitkeringen, schuldsanering, persoonsgebonden budgetten;



huiselijk geweld en vragen bij isolement;



doorverwijzingen.

Het is de bedoeling om in de toekomst een digitale VraagWijzer te realiseren. Het burgerpanel is
op zoek gegaan naar de digitale versie maar heeft deze niet kunnen vinden. En op 15 juli 2010 is
er door een medewerkster van de GGD aangegeven dat deze digitale VraagWijzer inderdaad nog
niet bestaat maar in ontwikkeling is. Voorlopig wordt men doorverwezen naar de digitale
Rotterdamse Zorg en Welzijnsgids.

Welke mensen komen er?
Iedereen van jong tot oud. Allochtoon en autochtoon.

Geografische en algemene gegevens
Bijgehouden wordt waar de mensen vandaan komen die een beroep doen op VraagWijzer. Nu zijn
het hoofdzakelijk de inwoners van de deelgemeente Hoogvliet met ongeveer 36.000 inwoners. Dit
is bij de andere deelgemeenten niet anders.
Het aantal bezoekers per maand is in Hoogvliet gemiddeld 175.
Ongeveer 70% van de bezoekers zijn ouderen. Met ouderen wordt bedoeld personen ouder dan
55 jaar. Het afgelopen jaar is er een toename van jongeren met vragen aan VraagWijzer.
Er is één locatie: de Stadswinkel.
Openingsuren per week is 30,5 uur = 4,5 dagen met één avond
Aantal consulenten is twee.

Worden de afgesproken termijnen gehaald?
Volgens de audit Kwaliteitsgarantie VraagWijzers Rotterdam is dit meestal wel het geval. Als er
geen direct antwoord is, wordt de oorzaak nagegaan. De klant wordt later geïnformeerd.

 Deelgemeente Feijenoord
Feijenoord is een deelgemeente met ongeveer 75.000 inwoners.
De medewerksters van de ServiceUnit deelgemeente.Stadswinkel/ Feijenoord waaronder de
VraagWijzer valt bieden vooral een luisterend oor.
Zij horen klachten aan, beantwoorden vragen en verwijzen door naar de instanties waar de vragen
thuishoren zoals het maatschappelijk werk en woningbouwcorporaties.
Er komen gemiddeld 10 personen per week aan het loket.
17

Men biedt korte ondersteuning, meestal twee gesprekken, maximaal drie.
De meeste vragen gaan over:


huisvesting (uit huiszetting, andere woning, aangepaste woning);



schulden (huur- en betalingachterstanden);



alle denkbare vragen over zorg en welzijn (huishoudelijke hulp, scootmobiel).

De VraagWijzer Feijenoord is gevestigd in de Stadswinkel en de behuizing is er onvoldoende.
Er is (nog) geen aparte ruimte om cliënten te ontvangen.
 Deelgemeente Charlois
Charlois is een deelgemeente van ongeveer 65.000 inwoners.
De baliemedewerkster van de Stadswinkel Charlois kijkt bijzonder verbaasd als gevraagd wordt
naar de VraagWijzer. Het is alsof zij er nog nooit van heeft gehoord terwijl er toch vier locaties
moeten zijn. Ook een te hulp geschoten collega weet niet wat VraagWijzer is. Wel bieden beide
dames aan de vragen te beantwoorden. Heel aardig maar dit is niet de bedoeling!
Uiteindelijk komen zij met een andere locatie in de wijk, als een onderdeel van de daar gevestigde
Sociale Dienst.
Maar ook hier geen VraagWijzer en weer een doorverwijzing naar een derde locatie waar ook de
VraagWijzer niet gevestigd was.
 VraagWijzer Pendrecht
Dit is een samenwerkingsverband van: Gezondheidscentrum ‘Zuiderkroon’, Thuiszorg Rotterdam,
De Stromen, MEE Rotterdam, Laurens, St. Sonneburgh, Protestants-christelijke Zorggroep
Rijnmond en Charlois Welzijn.
VraagWijzer Pendrecht wordt ondersteund door de deelgemeente Charlois en is mede mogelijk
gemaakt door woningcorporatie De Nieuwe Unie.
VraagWijzer Charlois is een afstemmingsvariant, de deelgemeente Charlois heeft de opdracht voor
de uitvoering gegeven aan Stichting Charlois Welzijn. VraagWijzer Charlois voert niet uit, maar
verwijst alleen. Iedere vraag is welkom, er wordt getracht verder te kijken dan de vraag. Soms zit
er een ander probleem achter. Bijvoorbeeld, iemand vraagt een rolstoel aan en wordt verwezen
naar de betreffende instantie, dan kijkt men gelijk of er meer nodig is, bijvoorbeeld huishoudelijke
hulp, in dit geval kan maatschappelijk werk ingeschakeld worden of psychische ondersteuning
geboden worden.
Hoe bereik je de inwoner van de wijk? Het is niet alleen de ‘Rotterdammer’, er wonen veel
allochtonen in Pendrecht. Problemen: mensen die de taal niet spreken, (allochtonen) en ouderen
die vereenzamen, zichzelf verwaarlozen (autochtonen).
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Deze mensen probeert men te bereiken door middel van onder andere folders, advertenties in de
wijkkrant, huisbezoekjes. Vaak krijgt men een seintje van de hulporganisatie of van familie, buren
of bekenden.
Het bezoekersaantal per week bij VraagWijzer Charlois-Pendrecht is gemiddeld 125 per week.
 Bezoek aan cliëntenraad MDA Prins Alexander
De VraagWijzer van deelgemeente Prins Alexander wordt niet door ambtenaren bemand maar valt
onder Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA). Het BurgerPanelRotterdam heeft
gesproken met de cliëntenraad van MBA Prins Alexander die bestaat uit een groep van zeven
vrijwilligers in verschillende leeftijden.
Zij houden alles wat met VraagWijzer te maken heeft in de gaten en vertegenwoordigen
VraagWijzer bij diverse instellingen en activiteiten. Dit alles om VraagWijzer een grotere
bekendheid te geven in de wijk.
Uit het jaarverslag van de VraagWijzer Alexanderpolder 2009 komt duidelijk de ‘top drie’ van
problemen naar voren:
1. verminderde zelfredzaamheid

36%

2. financiële problemen

23%

3. administratieve problemen

13%

Het ziet ernaar uit dat de VraagWijzer Prins Alexander naar behoren functioneert.
Twee punten waar nog veel aandacht aan besteed moet worden zijn de bekendheid en het
vergroten van de laagdrempeligheid. Er komen geen klachten binnen bij de cliëntenraad.

Interviews met cliënten
Het BurgerPanelRotterdam heeft een klein aantal cliënten in Hoogvliet geïnterviewd. Gevraagd is
naar de ervaringen die zij hadden opgedaan gedurende de procedure van aanmelding en het
verkrijgen van hetgeen aangevraagd was. De ondervraagden waren redelijk tevreden.
Er waren enige opmerkingen over de onbekendheid van de Wmo, het niet goed communiceren
tussen de VraagWijzer en de cliënt, serviceverlening aan bijvoorbeeld de scootmobielen,
wachttijden bij levering en het niet nakomen van afspraken.
Het gaat ook nogal eens mis bij de doorverwijzing naar andere instanties. Op dat punt mag alerter
gereageerd worden.
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“Ook al word ik alsmaar ouder en grijzer
Met mijn vragen ga ik naar de vraagwijzer
Want je bent nooit te oud om te leren
Dat kan ik (als oudere ) wel beweren
daarom is het juist zo fijn
Dat de dames van vraagwijzer er zijn
En in plaats van ergens op te hopen
Je zo bij vraagwijzer binnenkunt lopen
En altijd krijg je een luisterend oor
Want daar is de vraagwijzer voor
Voor veel mensen is dit een pré
Hopelijk gaat vraagwijzer nog jaren mee”

Annie Ras
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Conclusies
1. De gemeente Rotterdam is er in geslaagd om in elke deelgemeente een VraagWijzer te
realiseren.
2. De VraagWijzer lijkt binnen Rotterdam naar tevredenheid te werken.
3. De communicatie verloopt meestal goed tussen de cliënt en VraagWijzer, front-office en backoffice.
4. De helderheid van het proces van behandeling is meestal voldoende.
5. De inzichtelijkheid voor de klant is redelijk goed.
6. De klanttevredenheid scoort redelijk goed.
7. De manier van doorvragen bij een hulpvraag zorgt voor een tevreden resultaat.
8. VraagWijzer zelf onderzoekt of het probleem van de cliënten is opgelost.
9. De balies zijn niet altijd bemenst.
10. Het niet altijd duidelijk waar burgers een vestiging van VraagWijzer kunnen vinden. Niet altijd is
dat in de Stadswinkel. Wat wel de meest voor de hand liggende plaats zou zijn. Bij verschillende
deelgemeenten zijn diverse locaties. Bij grote afstanden is dat wel klantvriendelijk maar zij zijn niet
altijd de hele week open. Dat wekt verwarring.
Uit eigen ervaring weet het BurgerPanelRotterdam dat bellen vaak veel sneller werkt dan naar de
VraagWijzerbalie gaan.
11. veel burgers weten nog niet van het bestaan van de VraagWijzer en zoals geconstateerd
sommige ambtenaren ook niet.
12. De laagdrempeligheid valt in de praktijk vaak tegen, want de balie is niet altijd bemand.

Aanbevelingen
1. Gebleken is uit diverse interviews dat VraagWijzer niet erg bekend is onder de inwoners van
Rotterdam.
2. Meer alertheid van het doorverwijzen naar andere instanties is een blijvend aandachtspunt.
3. Ambtenaren zijn binnen de Stadswinkel soms niet op de hoogte van de locatie van VraagWijzer.
Advies is om in deelgemeenten voldoende bekendheid te geven van de VraagWijzerlocaties.
4. Voer wat de plaats en verantwoordelijkheid van VraagWijzer betreft één consequent beleid.
VraagWijzer bemensen door ambtenaren en huisvesten binnen de Stadswinkels
5. Pak alle gelegenheden en mogelijkheden aan om die bekendheid groter te krijgen bijvoorbeeld
door structureel stands/folderen op wijkfeesten, huis-aan-huis informatiefolders, advertenties in de
kranten en huis-aan-huisbladen.
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Persoonlijk verhaal

Gisteren weer bij de deelgemeente Charlois gewees - is ook tevens Stadswinkel - met een vraag voor de
‘VraagWijzer’.

Ongeveer hetzelfde antwoord als de vorige keer:
F:

Ik kom voor de VraagWijzer.

R:

Vraagt u maar.

F:

Nee, ik heb een vraag voor de VraagWijzer.

R:

Ik weet niet goed wat u bedoelt.

F:

Ik wil weten wat de mogelijkheden zijn na mijn opname ziekenhuis/ontslag.

R:

U bedoelt de Wmo? (toch een stap verder)
En ze geeft me aanvraagpapieren mee van de Wmo.

F:

Ik leg haar nogmaals uit dat ik bij de VraagWijzer mijn vraag wil neerleggen en ze verwijst me
weer naar het - werkplein - in de Dynamostraat, net als de vorige keer (kantoor sociale dienst en
UWV).

F:

Ik ga dus naar dat werkplein en vraag aan de receptioniste, ik heb een vraag
voor de VraagWijzer.

R:

Wat is uw vraag?

F:

Nee, ik wil deze neerleggen bij de VraagWijzer.

R:

Ik geloof dat het op de Strevelsweg zit.

Ze gaat voor me bellen, zoekt de VraagWijzer op het internet op en geeft me het adres van de VraagWijzer
in de Carnissebuurt.

Conclusie:
Wel iets verder gekomen dan de vorige keer bij de deelgemeente Charlois/Stadswinkel maar (nog steeds)
niet goed bekend wat VraagWijzer is.
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2.3 Deeldoelstelling Wmo: Individuele Voorzieningen (Prestatieveld 6)

Introductie
Prestatieveld 6 van het Beleidsplan Wmo is als volgt geformuleerd:
Prestatieveld 6: “Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking, een chronisch
psychisch probleem of een psychosociaal probleem waardoor zij zelfstandig kunnen functioneren
of deelnemen aan het maatschappelijk verkeer”1. “. Individuele burgers kunnen – als zij daarin niet
zelf met hulp van hun sociaal netwerk kunnen voorzien – op grond van het compensatiebeginsel
een beroep doen op de gemeente voor een voorziening waarmee zij zoveel mogelijk zelfstandig:


een huishouden kunnen voeren



zich kunnen verplaatsen in en om de woning



zich lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel



medemensen kunnen ontmoeten en sociale verbanden aangaan”2.

In het beleid van de gemeente Rotterdam is bij het ingaan van de Wmo vastgelegd, dat de
gemeente breed kijkt naar de leefsituatie van de cliënt om de noodzakelijke ondersteuning te
kunnen realiseren; voordat de Wmo in werking trad werkte men ‘claimgericht’: een bepaalde
handicap ‘gaf recht’ op een bepaalde voorziening. Deze verandering van werkwijze zou in 2009
moeten zijn geïmplementeerd. In Rotterdam kan men een beroep doen op de volgende
voorzieningen:
1. woonvoorzieningen (bijvoorbeeld
verhuiskostenvergoeding, woningaanpassing)
2. vervoersvoorzieningen (bijvoorbeeld Vervoer
op Maat (VoM), individuele
vervoersvoorziening)
3. rolstoelen (waaronder sportrolstoelen)
4. huishoudelijke verzorging (HV).

De afdeling ‘Individuele Voorzieningen’ (afgekort IV) van de dienst SoZaWe is belast met het
afhandelen van de aanvragen; daarvoor is een termijn van 8 weken gesteld. Dan moet een
beslissing zijn genomen over de toekenning van een voorziening en moet dit aan de aanvrager
bekend zijn gemaakt. In de meeste gevallen is de voorziening er dan nog niet. Een rolstoel
bijvoorbeeld moet worden aangepast aan de individuele gebruiker, een pasje voor ‘Vervoer op
Maat’ wordt daarna verstrekt.
1

Gemeente Rotterdam, Jeugd, Onderwijs en Samenleving, “Meedoen en erbij blijven, Wmo Jaarverslag
2008”, pag.2
2
Ibidem, pag.43
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Bij de start van de Wmo heeft de gemeente doelstellingen geformuleerd. Voor prestatieveld 6 zijn
dit de volgende:


de werkwijze moet vóór 2009 zijn “gedraaid van claimbeoordeling” naar “oplossingondersteuning”;



95% van de aanvragen wordt binnen de gestelde termijn afgehandeld;



het serviceniveau van de telefonische bereikbaarheid is 90%;



Alle herindicaties cliënten HV worden tijdig afgerond3.

In deze productie van het BurgerPanelRottedam is gekeken naar de onderdelen 1
(woonvoorzieningen), 2 (vervoersvoorzieningen) en 3 (rolstoelen, maar ook scootmobiels).

Onderzoek & Bevindingen
Vraagstelling
De vraagstelling voor dit onderdeel luidt als volgt:


Hoe werkt de aanvraagprocedure?



Wat is het resultaat van 4 jaar Wmo: is de doelstelling van de gemeente Rotterdam gehaald?



Is de waarneming van de gemeente gelijk aan de waarneming van cliënten?

Om deze vragen te beantwoorden zijn gesprekken gevoerd met mensen van verschillende
organisaties (SPA22, COSBO, VGR, MEE), de dienst SoZaWe (afdeling Individuele
Voorzieningen) en een cliënt. Het BurgerPanelRotterdam heeft nagegaan, of de resultaten van de
gesprekken stroken met de resultaten uit het Jaarverslag 20084.
De taak van de gemeente bij dit prestatieveld ligt bij de aanvraagprocedure en het vervolg daarop:
levering en reparaties, c.q. vervanging van de voorzieningen. De Afdeling Individuele
Voorzieningen (IV) van de dienst SoZaWe is hiervoor verantwoordelijk. Deze paragraaf begint met
een korte beschrijving van de aanvraagprocedure (een meer uitgebreide beschrijving is in bijlage 1
opgenomen). Daarna volgen de gegevens uit het Wmo jaarverslag 2008 en de bevindingen uit de
interviews.

Cliënttevredenheid
Elk jaar wordt de uitvoering van de regeling geëvalueerd zoals is vastgelegd in de Wmo.
Verbeteringen na een evaluatie kosten tijd. Bij een jaarlijkse evaluatie vindt de volgende meting al
weer plaats voordat de effecten van veranderingen merkbaar, c.q. meetbaar zijn. Volgens de
respondent van de afdeling IV zou een tweejaarlijkse evaluatie meer zichtbare resultaten
opleveren.
3

Gemeente Rotterdam, jeugd, Onderwijs en Samenleving, “Meedoen en er bij blijven, Wmo Jaarverslag
2008”, pag.44
4
Het Jaarverslag 2009 blijkt pas in september 2010 gepubliceerd te worden..
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Tot nu toe zijn onderzoeken uitgevoerd naar de tevredenheid van cliënten. Volgens verschillende
respondenten blijkt uit de rapporten dat ongeveer 75% van de cliënten tevreden is; het gemiddelde
rapportcijfer is altijd iets meer dan een 7. De manier van vragen en het feit dat cliënten hun eigen
verhaal niet kwijt kunnen in de enquête (gesloten vragen) lijkt tot deze standaardgegevens te
leiden. Daarom wordt er in 2010 – eenmalig – een kwalitatief onderzoek gedaan. In 2011 zal het
waarschijnlijk weer kwantitatief zijn, in de toekomst misschien om en om (informatie van
respondenten).

Resultaten in Jaarverslag 2008
In het Wmo-Jaarverslag 2008 is aangegeven welke van de geformuleerde doelstellingen volgens
de gemeente zijn gehaald.
Termijn

Opgenomen doelstelling in MJP Wmo

stand 1-1-2009

2008-2010
2009

Vóór 2009 is de werkwijze “gedraaid”van

behaald

claimbeoordeling naar
“oplossingsondersteuning”
Continu

95% van de aanvragen wordt binnen de

niet behaald

gestelde termijn afgehandeld
Continu

het serviceniveau van de telefonische

behaald

bereikbaarheid is 90%

Tabel: gegevens uit Wmo Jaarverslag 2008, pag.44, prestatieveld 6 (Individuele voorzieningen)

Niet 95%, maar 71% van de aanvragen blijkt binnen de gestelde termijn (8 weken) te zijn
afgehandeld; de doelstelling is niet gehaald, zoals het rapport vermeldt.
Uit de bevindingen van het BurgerPanelRotterdam blijkt, dat het behalen van deze door de
gemeente geformuleerde doelen weliswaar relevant is voor mensen met een beperking, maar de
intentie van de Wmo gaat verder dan deze doelstellingen: mensen met een beperking moeten
kunnen functioneren en participeren in de maatschappelijke context. Dit overall doel blijkt nog lang
niet bereikt te zijn. Er is volgens de respondenten nog veel te verbeteren met betrekking tot de
procedures nadat een aanvraag is behandeld (i.e. nadat er is beslist over toekenning van de
aanvraag).
In het volgende komen de resultaten uit de gesprekken aan de orde.

Wmo-adviseurs
Wmo-adviseurs en -consulenten worden ingezet om voor een individuele cliënt adequate
voorzieningen te adviseren. Zij doen dat vanuit het gezichtspunt van de cliënt met zijn of haar
beperkingen.Tegelijkertijd werken zij binnen de randvoorwaarden die de gemeente heeft gesteld,
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zoals het voorkeurspakket. Respondenten wezen op de dubbele rol die adviseurs spelen en
onderscheiden twee typen adviseurs: zij die uitgaan van de cliënt en zijn beperking, en zij die de
randvoorwaarden van de gemeente centraal stellen; als cliënt “moet je altijd op je hoede zijn”. De
organisatie MEE ondersteunt cliënten door hen te begeleiden bij het aanvragen van
voorzieningen5. Een onderbouwd rapport, opgesteld in samenwerking met een behandelende
ergotherapeut (bijvoorbeeld) kan een cliënt helpen om de gewenste voorziening te krijgen.
De verandering in denken en werkwijze van claimbeoordeling naar oplossingsondersteuning is
gelukt volgens het Wmo jaarverslag 2008. Respondenten beoordelen het resultaat minder gunstig:
“60% heeft de omslag gemaakt”; “ik merk weinig verschil”, “steeds meer adviseurs maken de
omslag”, maar ook: “sommigen zullen het nooit leren”. De trainingen voor Wmo-adviseurs lijken
redelijk te hebben gefunctioneerd; volgens de gegevens van het BurgerPanelRotterdam is de
doelstelling echter – anders dan vermeld in het Wmo Jaarverslag 2008 – niet gehaald.
De projectgewijze aanpak van de afdeling IV is efficiënt. Bij de eerste aanvraag is deze aanpak
gunstig voor de cliënt: een complete diagnose brengt beperkingen van de cliënt aan het licht die de
cliënt zelf vaak (nog) niet onderkent. Ouderen b.v. zeggen nog alles zelf te kunnen, maar in de
badkamer houden ze zich vast aan het douchegordijn).
Bij een herindicatie wordt een nieuw project gestart, vaak door een andere adviseur. Dit kan voor
een cliënt frustrerend zijn omdat dossierkennis vaak ontbreekt. De aanvrager moet dan “het hele
verhaal nog een keer vertellen”, niet alleen bij een andere instantie, maar zelfs bij dezelfde afdeling
“Ik zeg dan: dat staat allemaal in het dossier; dat kunt u lezen”.
Volgens de IV-medewerker is het inzetten van een andere adviseur geen opzet, het gaat onder
andere om de deskundigheid van de adviseur met betrekking tot het dan gestelde probleem en om
de beschikbaarheid van de adviseur.
Hoe deskundig adviseurs ook zijn, de persoon van de cliënt zal invloed hebben op de
voorzieningen die hij of zij krijgt toegewezen: “Mijn buurvrouw is niet zo goed gebekt als ik: zij krijgt
geen rolstoel, die optimaal voor haar zou zijn, maar een duwrolstoel, die zij niet zelf kan
voortbewegen dus waar zij als alleenstaande weinig aan zal hebben”. Het spreekt voor zichzelf dat
adviseurs de invloed trachten te minimaliseren. De ervaring leert dat een cliënt minder gauw
gehoor krijgt dan een medewerker van MEE. Het frustreert het gevoel van eigenwaarde en van
zelfstandigheid van de cliënt.
Medewerkers van de afdeling IV blijken ook slecht bereikbaar via het nummer 14010.
Beschikbaarheid van een doorkiesnummer werkt beter.
Wanneer een voorziening binnen de gestelde tijd is goedgekeurd, dan is de doelstelling, zoals die
is geformuleerd in het Wmo Jaarverslag 2008, gehaald. In veel gevallen kan een cliënt de
voorziening dan echter nog niet gebruiken. Rolstoelen moeten nog worden voorzien van
5

Deze instelling wordt gefinancierd door het Rijk, en is onafhankelijk van de gemeente.
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individuele aanpassingen - passen en meten - en de uitvoering daarna neemt dan nog geruime tijd
in beslag. Het kan zijn dat de leverancier het gevraagde niet in voorraad heeft of iets anders levert
(bijvoorbeeld een ander kussen in een rolstoel), het komt ook voor dat een Wmo-adviseur een
onjuiste opdracht heeft gegeven. In de beleving van de cliënt duurt de hele zaak dan ook “heel erg
lang”.
Bij scootmobiels beoordeelt de adviseur tijdens het passen en proefrijden bij de leverancier of de
cliënt wel of niet verplicht is om rijlessen te nemen. De cliënt kan er ook zelf om vragen. De
wachttijden om instructie te krijgen blijken echter lang; afspraken worden niet nagekomen. Een
persoonlijke ervaring is in dit rapport opgenomen.

Reparaties en levering middelen
Zoals is vermeld, worden alleen reparaties uitgevoerd als de cliënt er om vraagt. Dit impliceert dat
er weinig zicht is op de conditie van een eenmaal geleverde voorziening, niet bij de cliënt, niet bij
de leverancier en ook niet bij de afdeling IV. Cliënten zijn er niet tevreden mee, dat een
voorziening eerst stuk moet zijn, voordat de leverancier er iets aan mag doen. Reparaties moeten
worden gedaan zolang een voorziening niet is afgeschreven. Ook als deze vaak stuk is, moet de
cliënt met de leverancier onderhandelen over herstel. Cliënten pleiten dan ook voor periodiek
onderhoud, zoals dat voor ingewikkelde apparaten als een auto, of een HR-ketel normaal is, onder
andere met het oog op veiligheid. De gemeente oefent weinig controle uit op reparaties.
Leveranciers blijken vaak niet vlot te zijn, juist met reparaties. Het vergt kennis van zaken en
overredingskracht om reparaties goed uitgevoerd te krijgen. Een cliënt kan niet naar een andere
leverancier gaan. Klachten hierover blijken echter bij de afdeling IV slechts sporadisch binnen te
komen.
Het wordt echt een langdurige zaak als de leverancier constateert dat het apparaat niet
gerepareerd kan worden en moet worden vervangen. In dat geval wordt bij de afdeling IV een
nieuw project gestart. Een adviseur komt kijken, hij adviseert over al dan niet vervangen op grond
van de door de cliënt gemelde problemen en de constatering van slijtage door de leverancier. Dit
advies volgt daarna de normale procedure bij een aanvraag. Bij een positieve beslissing krijgt de
leverancier opdracht het product te leveren. De hele procedure blijkt veel tijd in beslag te nemen
en al die tijd kan de cliënt die is aangewezen op de voorziening niet of gebrekkig ‘functioneren en
deelnemen aan het maatschappelijk verkeer’, zoals het doel van de Wmo is geformuleerd
(Jaarverslag 2008).
Sommige cliënten maken niet of nauwelijks gebruik van een eenmaal verstrekte voorziening. Als
het gaat om voorzieningen in bruikleen, dan wordt door de dienst IV af en toe een kleine actie
ondernomen: de vraag wordt gesteld of de cliënt het apparaat nog gebruikt. Het voornaamste doel
is niet om het meteen op te halen maar meer om na te gaan of er een reden is dat het niet wordt
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gebruikt en of IV dat kan verhelpen. Het uitzicht op de mogelijkheid dat je ermee naar buiten kunt
(met een scootmobiel bijvoorbeeld) kan mentaal al heel plezierig zijn voor een cliënt. “Alleen al als
iemand zegt: ‘ik ben van plan om het te gaan gebruiken’, dan kun je hem niet weghalen”.
(medewerker van IV)”. Met deze schijnbaar nutteloze verstrekking wordt zichtbaar dat het gevoel
van een cliënt sociaal te kunnen functioneren bij de afdeling IV hoog in het vaandel staat!

Na goedkeuring kan gebruik van een voorziening nog lang op zich laten wachten. In een aantal
gevallen wordt dit veroorzaakt doordat men bij verschillende loketten moet aankloppen. Een
voorbeeld daarvan is het volgende:

Een vrouw (77 jaar) merkte, dat haar beperking zodanig was versterkt dat zij was aangewezen op
vervoersvoorzieningen om haar kinderen (buiten Rotterdam) te kunnen bezoeken. Zij moest eerst Vervoer
op Maat (binnen Rotterdam) aanvragen om met het zo verkregen pasje een aanvraag te doen voor “Valys”
(vervoer buiten de woonplaats). Na 3 weken kwam de beslissing over VoM. Om verder te gaan naar Valys,
moest zij echter haar pasje (VoM) overleggen. Drie weken na de goedkeuring had zij dat in huis. Daarna
moest zij zelf een nieuwe procedure opstarten: een aanvraagformulier invullen en opsturen, samen met de
nodige documenten6. Wanneer men thuis is op internet, is deze informatie makkelijk te vinden; heeft men
geen internet, dan zal men VraagWijzer moeten raadplegen. Men kan zich voorstellen dat deze dubbele
procedure veel mensen onwijs veel tijd en moeite kost7..

Voor cliënten is het niet relevant dat de ene voorziening wordt gefinancierd door de gemeente en
een andere door het Rijk. De instanties zouden de procedures beter op elkaar moeten afstemmen,
zodat een cliënt met één aanvraag kan volstaan.

Cliënttevredenheid VoM
Hoewel enquêtes uitwijzen dat cliënten tevreden zijn over het Vervoer op Maat (VoM), blijkt dit in
individuele gevallen vaak niet het geval. Om extreem lange wachttijden voor VoM te voorkomen,
heeft de gemeente harde afspraken gemaakt met de gecontracteerde vervoersondernemingen.
Een cliënt moet worden opgehaald binnen een kwartier vóór en een kwartier na de afgesproken
tijd. De meeste chauffeurs houden zich hieraan, maar nogal eens op een onplezierige manier:
sommige chauffeurs rijden (bij gecombineerd vervoer) extreem, soms gevaarlijk hard naar de

6

een kopie van het bewijs van de gemeente dat men recht heeft op Wmo-vervoer;
het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier;
een recente pasfoto;
een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
7
Voor een cliënt bestaat ook nog de complicatie, dat Valys alleen geldt voor recreatieve bestemmingen;
voor school, werk en medische aangelegenheden gelden weer andere regelingen!
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laatste cliënten; zo blijven zij op tijd rijden, maar vraag niet hoe: “De passagiers worden dan in hun
rolstoel heen en weer geslingerd”. Dit veroorzaakt een regen van klachten:


gedrag en bejegening door de chauffeur is zeer onvriendelijk



rolstoelen zitten niet goed in de beugels geklemd



de rit is te lang: een afstand van 5 minuten (van adres naar adres) wordt via andere cliënten
in 5 kwartier overbrugd



Ondernemingen lijken niet ontvankelijk voor klachten

(Een verzuchting van de respondent: “Laten ze deze tijdafspraken afschaffen!”). Kortom: de
afspraken over het tijdstip van ophalen hebben effect, maar voor de negatieve kanten daarvan zal
opnieuw een oplossing moeten worden gezocht.

Aanpassingen/toewijzing woningen
Bij het onderdeel ‘wonen’ van de Wmo-voorzieningen wordt volgens de medewerker van de
afdeling IV de gestelde termijn van 8 weken om tot een beslissing te komen nogal eens
overschreden. Bij een woningaanpassing zijn verschillende diensten van de gemeente betrokken;
dit geeft al gauw aanleiding tot vertraging. De afdeling IV probeert tot afspraken met de andere
diensten te komen om tot een snellere procedure te komen.
Bij veel aanvragen voor woningaanpassingen gaat het om eenvoudige aanpassingen; soms
kunnen die al door een consulent worden aanbevolen. Er wordt naar gestreefd dat een cliënt niet
hoeft te verhuizen. De sociale structuur voor de cliënt blijft dan in tact. Er worden daarom vaak ook
wat duurdere voorzieningen, bijvoorbeeld een traplift verstrekt, aldus de medewerker IV. Volgens
andere respondenten komt er alleen een traplift als de cliënt daar heel nadrukkelijk op aandringt.
Volgens de medewerker van IV moet een cliënt echter wel verhuizen als er verslechtering in zijn
situatie optreedt. Daarvoor zijn er aangepaste (MIVA)woningen. Volgens respondenten uit de
praktijk is de voorraad MIVA-woningen in Rotterdam echter zeer beperkt. Vooral gezinnen met
kinderen moeten soms jaren op een geschikte woning wachten. De aanvraag is dan wel
goedgekeurd, dus deze feiten zijn niet opgenomen in de gemeentelijke evaluatie (bijvoorbeeld
Wmo Jaarverslag 2008). Gezinnen komen tenslotte terecht in een grote flatwoning (minder
geschikt voor kinderen), buiten de eigen buurt. Daar is de in de oude buurt vaak gegroeide
mantelzorg niet beschikbaar.
Als een kind eenmaal is opgenomen in een inrichting is het voor de ouders raadzaam om niet
meer te verhuizen: in de nieuwe woning worden geen aanpassingen meer gemaakt, in vakanties
en weekends kan het kind dan niet meer thuiskomen. Dit overkwam bijvoorbeeld een moeder uit
een Blijf Van Me Lijf Huis.
Het is ouders af te raden om zelf al enige verbouwingen in huis te doen. Een eenvoudige aanvraag
als een drijfmat (in het bad) werd niet goedgekeurd, omdat de badkamer niet volgens de normen
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was verbouwd: geen tillift mogelijk, dan ook geen drijfmat. Eigen initiatief en zelfredzaamheid, het
adagium van de Wmo, worden zo gestraft.
Naast gevolgen voor sociale contacten (en in sommige gevallen mantelzorg) heeft verhuizen ook
gevolgen voor de cliënt in verband met de kosten. Woningen voor rolstoelgebruikers worden
intensief gebruikt; het manoeuvreren met een rolstoel leidt vaak tot kleine beschadigingen aan
deuren, wanden en vloeren. Een nieuwe huurder moet hoge kosten maken om één en ander in de
woning weer netjes in de verf te krijgen; de vloeren moeten weer glad zijn. Volgens cliënten is de
verhuiskostenvergoeding daartoe niet toereikend. Kenmerkend voor een rolstoelgebruiker is nu
eenmaal, dat hij of zij deze klusjes niet zelf kan klaren en met een laag inkomen zijn de kosten
nauwelijks op te brengen.
In de gesprekken kwamen ook andere probleempunten aan de orde; daarbij nam de inrichting van
de openbare ruimte een belangrijke plaats in. Dit onderwerp valt buiten de Wmo, maar wel onder
gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het BurgerPanelRotterdam heeft gemeend deze problemen
die door respondenten spontaan werden genoemd, te moeten vermelden; zo krijgt men een beeld
van de verscheidenheid aan instanties en – vaak onnodige – kleine of grote frustraties waarmee
iemand met een beperking te maken heeft. Dit alles kan mede veroorzaken dat er voor “kunnen
participeren in de maatschappij” te weinig tijd en mogelijkheden overblijven. In bijlage 2 zijn de
resultaten over de openbareruimte opgenomen.

30

Samenvatting bevindingen
Prestatieveld 6 is gericht op het verlenen van voorzieningen aan individuele mensen met een
beperking zodat zij zo goed mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en deelnemen aan het
maatschappelijk verkeer. De Afdeling Individuele Voorzieningen (IV) van de dienst SoZaWe kent
de voorzieningen toe op basis van een uitgebreide diagnose van de situatie. De afdeling werkt
projectgewijs. Op grond van contracten met leveranciers worden materiële voorzieningen als
rolstoelen geleverd, deze leveranciers zorgen ook voor reparaties. Het Wmo-Jaarverslag 2008
vermeldt dat over 71% van de aanvragen binnen de termijn van 8 weken een beslissing is
genomen (het gestelde doel was 95%). Elk jaar worden de doelstellingen geëvalueerd.
Kwantitatieve metingen geven slechts gedeeltelijk informatie over de concrete ervaringen van
individuele cliënten. In 2010 wordt een kwalitatieve meting uitgevoerd.
Een oplossingsgerichte aanpak in plaats van een claimgerichte werkt goed. Deze omslag is bij de
afdeling IV echter niet gehaald.
De Wmo-adviseur heeft een dubbele rol: hij of zij is gericht op de diagnose (hoe kan de cliënt
optimaal functioneren), maar tegelijkertijd moet de adviseur binnen de kaders van het vastgestelde
voorkeurspakket blijven. Sommige cliënten vertrouwen de adviseur niet zonder meer. Sociale
vaardigheden van de cliënt, zijn ervaringskennis van de regels en ondersteuning van MEE kunnen
hem van nut zijn in het ‘onderhandelingsproces’ met de adviseur.
De (telefonische) onbereikbaarheid van de afdeling IV blijkt vooral voor cliënten frustrerend.
Na goedkeuring door de afdeling IV moet de voorziening worden gerealiseerd. De tijd die dit kost
valt buiten de doelstellingen van het Wmo Jaarverslag 2008. Deze fase kost voor iemand met een
beperking tijd, vernuft en inspanning en kan ertoe leiden dat hij ondanks de toezegging van
voorzieningen nog geruime tijd niet “zelfstandig kan functioneren en meedoen aan het
maatschappelijke verkeer”, het doel van het zesde prestatieveld.
Cliënten komen de volgende problemen tegen, in de meeste gevallen kan de voorziening
ondertussen nog niet worden gebruikt:


Er wordt niet geleverd wat is afgesproken



De leverancier verzorgt de (individuele) aanpassing en eveneens de reparaties. Met hem
moet de cliënt onderhandelen. Als de reparatie niet naar wens verloopt, kan de cliënt niet
kiezen voor een ander bedrijf. Er vindt geen periodiek onderhoud plaats.



Voor (soms verplichte) rijlessen op een scootmobiel zijn onvoldoende instructeurs
beschikbaar; afspraken van de instructeur met de cliënt worden niet nagekomen.



Aangepast vervoer buiten de stad moet met het Rijk worden geregeld na de gemeentelijke
procedure voor VoM; dit kost veel papieren rompslomp en tijd.



Binnen de stad blijken de tijdafspraken die de vervoerder met de gemeente heeft gemaakt
tot nieuwe problemen te leiden, waaronder onverantwoord hard rijden
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Bij woningaanpassingen zijn verschillende gemeentelijke diensten betrokken hetgeen
vertraging kan opleveren.



Verhuizing naar een aangepaste woning laat lang op zich wachten omdat er – vooral voor
gezinnen – geen geschikte woningen voorradig zijn.



Eigen initiatieven voor woningaanpassing worden gefrustreerd door (te) strenge toepassing
van de regels



Problemen worden afgeschoven naar andere instanties of diensten die door de cliënt zelf
moeten worden benaderd.

Daar komt nog bij, dat ook collectieve voorzieningen in de openbare ruimte mensen met een
beperking belemmeren in het functioneren, zoals inadequate (nieuwe) tramhaltes en het ontbreken
van openbare toiletten.
Nog steeds blijkt dat iemand met een beperking door al deze procedures extra wordt belemmerd;
het belangrijkste doel van de Wmo is juist om beperkingen op te heffen.
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Conclusies
1. De overkoepelende doelstelling van prestatieveld 6 van de Wmo, “Het verlenen van
voorzieningen aan mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een
psychosociaal probleem waardoor zij zelfstandig kunnen functioneren of deelnemen aan het
maatschappelijk verkeer”, wordt in lang niet alle opzichten gehaald.
2. Na 4 jaar Wmo wordt prestatieveld 6 door de gemeente naar behoren ingevuld, voor zover het
de verantwoordelijkheden van de afdeling IV betreft. De (beperkte) doelstelling uit het Wmo
Jaarverslag 2008 van de gemeente Rotterdam is niet gehaald, zowel wat de afhandelingstermijn
betreft als de omslag van claimgerichtheid naar het compensatiebeginsel.
3. De doelstellingen in het Wmo Jaarverslag 2008 betreffen voornamelijk de afhandeling van de
aanvraagprocedure. Er is geen doel gesteld met betrekking tot de tijd tussen goedkeuring van een
voorziening en daadwerkelijke gebruiksklaarheid. Juist hier komen cliënten herhaaldelijk
problemen tegen. Ook de goede afwikkeling van onderhoud en reparaties is niet in de
doelstellingen vertegenwoordigd. Er zijn afspraken tussen gemeente en leverancier; cliënten
komen problemen tegen met betrekking tot de naleving daarvan. In het Wmo Jaarverslag 2008 zijn
ook geen doelstellingen opgenomen met betrekking tot de uitvoering van andere diensten van
derden, zoals VoM en rijlessen voor een scootmobiel.
4. Iemand met een beperking heeft nog steeds te maken met een veelheid van diensten en
instanties; het is moeilijk voor hem om overzicht te krijgen van de mogelijkheden die overheid en
particuliere instanties bieden. Dit belemmert in hoge mate het functioneren en deelnemen aan het
maatschappelijk verkeer (de doelstelling van de Wmo). De organisatie MEE bewijst cliënten goede
diensten om het hoofd boven water te houden.
5. Het feit dat er onvoldoende aangepaste woningen beschikbaar zijn en het feit dat
woningaanpassingen nauwelijks worden gefinancierd belemmeren het functioneren en deelnemen
aan het maatschappelijk verkeer, niet alleen voor iemand met een beperking, maar ook voor de
ouders van een kind met beperkingen.
6. De klachten over de openbare ruimte, openbare gebouwen en winkels laten zien, dat menselijke
beperkingen bij veel burgers en instanties nog steeds niet automatisch op het netvlies staan.
7. De waarneming van de gemeente (en vele andere individuen en instanties) is ondanks de Wmo,
een partiële waarneming. Alleen de mens met een beperking ervaart het geheel van frustraties
veroorzaakt door een scala van problemen, van diversiteit van loketten tot het ontbreken van
openbare toiletten, van traagheid bij reparatie van een rolstoel tot een tekort aan adequate
huisvesting en gebrekkige toegankelijkheid van gebouwen. De waarneming van de gemeente is
nog steeds niet de waarneming van de cliënt.
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Aanbevelingen
1. Bij de afdeling IV kunnen praktische verbeteringen worden aangebracht, zoals het invoeren van
contracten over periodiek onderhoud van technisch ingewikkelde voorzieningen, controle op de
procedure en op de producten na goedkeuring van de aanvraag.
2. Een Wmo-adviseur dient zich bij een tweede aanvraag van een cliënt (een nieuw project) voor
te bereiden door het dossier door te nemen. Een cliënt moet niet het gevoel hebben bij een nieuw
loket te zijn beland.
3. De gemeente moet meer aandacht besteden aan beperking van het aantal loketten voor het
verkrijgen van voorzieningen, ook als het gaat om diensten die door een andere instantie of door
een bedrijf worden geleverd (bijvoorbeeld Valys, rijlessen op scootmobiel).
4. In een volgende evaluatie zou de gemeente doelstellingen moeten toevoegen en evalueren
zodat de hoofddoelstelling van de Wmo (maatschappelijk functioneren) daardoor wordt gedekt. Er
moet bijvoorbeeld een doel worden toegevoegd met betrekking tot de termijn waarin een
goedkeuring wordt gerealiseerd in een concrete voorziening, “klaar voor gebruik”.
5. De woningvoorraad moet worden aangevuld met woningen die geschikt zijn voor mensen met
een beperking, vooral voor gezinnen met kinderen. Daarbij moet men, met het oog op
beschikbaarheid van mantelzorg, in meer gevallen beslissen tot woningaanpassing zodat mensen
in hun buurt kunnen blijven wonen. In nieuwbouwwijken kunnen flexibele, gemakkelijk aanpasbare
woningen worden gebouwd. Het halen van de overall doelstelling van de Wmo is afhankelijk van
de beschikbaarheid van adequate voorzieningen, ook wat woningen betreft.
6. Verschillende gemeentelijke diensten en instanties, zoals bijvoorbeeld dS&V, GW, zouden een
bijdrage moeten leveren aan het waarmaken van de overall doelstelling van de Wmo.
7. Het zou de gemeente Rotterdam sieren, als deze op alle fronten (instanties, architecten en
stedenbouwkundigen, publieke opinie, onderwijs, …..) en in eerste instantie binnen het
gemeentelijk apparaat er aan zou werken dat er een attitude ontstaat waarbij men denkt vanuit de
leefwereld van mensen met een beperking. Dat is meer dan begrip op rationeel niveau.
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Ervaringen van een cliënt met de Wmo
Door loopbeperkingen (altijd pijn, artrose, vele operaties, enzovoort) besluit ik na lang er over
nagedacht te hebben en de hindernis van achteruitgang geaccepteerd te hebben om bij de
Gemeente Rotterdam een scootmobiel aan te vragen.De aanvraag breng ik persoonlijk op 8
oktober 2009 bij Individuele Voorzieningen (verder afgekort als IV) op het Zuidplein in Rotterdam.
Op 28 november 2009 krijg ik bericht van de gemeente Rotterdam – IV: ik krijg een
voorwaardelijke toekenning rolstoelvoorziening. Het besluit luidt als volgt:”Wij hebben besloten
dat u voorlopig voor 4 maanden een scootmobiel in bruikleen krijgt.” . Het advies is verder:
Mevrouw moet ook lessen krijgen met een maximum van tien uur.
Op 8 januari 2010 wordt de scootmobiel geleverd. Ik moet na levering contact opnemen met het
CVD (Centrum voor Dienstverlening)in verband met de lessen. Dit doe ik op 14 januari. Er wordt
gezocht in het systeem, ik kom daar niet in voor. Advies: bel een andere medewerker, krijg naam
en nummer. Deze medewerker vertelde me dat de gegevens nog niet binnen zijn. Ze neemt contact
met IV en belooft me te bellen zodra ze meer weet. Januari en februari 2010 gaan zo voorbij, ik
hoor niets. Het waren ook slechte maanden om te lessen, sneeuw, glad enz.
Dus ik wacht rustig af.
Hoera! Op 3 maart word ik gebeld door een medewerkster, ik vermoed van het CVD, krijg geen
naam van deze dame, ze zegt steeds van scootmobiel te zijn, met de vraag of mijn scootmobiel al
binnen is!
Ja, mevrouw deze staat al twee maanden in mijn schuur. Ik wacht op rijlessen.
Mevrouw vertelt me dat er momenteel geen instructeurs beschikbaar zijn en dat ze een
achterstand hebben.
In onze wijkkrant lees ik dat Stichting Obstakel een bijeenkomst houdt over het gebruik van
gehandicapte voertuigen, ik meld me aan en word uitgenodigd om 16 maart deze infomiddag bij te
wonen. Dan weet ik er alvast iets van. Een zeer zinvolle en leuke bijeenkomst met veel informatie
over gehandicaptenvervoer.
Op 24 maart ligt er een brief van de Gemeente Rotterdam op de mat.
Zou het waar zijn?Krijg ik voor de zomer nog lessen?
Helaas, alleen een bericht dat IV op 26 maart 2010 gaat verhuizen.
Verder wacht ik maar weer gelaten en in spanning af (je wilt niet lastig zijn, dus je belt nog maar
niet!).
Op vrijdag 7 mei ben ik bijeen bijeenkomst van SPA22 (voorheen Agenda22), daar komt
gehandicaptenvervoer ter sprake. Ik vertel dit verhaal (komt hen enigszins bekend voor).
In onze wijkkrant had ik enige weken daarvoor dat gelezen “dat de Stromen (zorginstelling) een
scootmobiel (opfris)cursus geeft”. Ik meld mij op maandag 10 mei in de ochtend aan, krijg direct
antwoord van een medewerker van VVN (Veilig Verkeer Nederland) dat ik van harte welkom ben
op 4 juni, ’s morgens voor de praktijkles en ’s middags voor de theorie.
Word ik dezelfde dag ’s middags om één uur gebeld door de CVD met de vraag of mijn
scootmobiel al is geleverd. - O jee, de vier maanden zijn om, moet ik hem inleveren? – En ik
antwoord: Ja, mevrouw, deze staat al vier maanden in de schuur. Ik zit te wachten op lessen.
Mevrouw legt me uit dat door de strenge wintermaanden een achterstand is ontstaan met lessen.
Als ik wil komt ze direct. Ik leg uit hoe ze het beste vanuit de stad naar Zuid kan komen.
Mevrouw is er al om voor twee uur. Die dag krijg ik mijn eerste scootmobielles. Op 17 mei krijg ik
mijn tweede les, ik ben gelukkig een snelle leerling – want vanaf die dag mag ik gaan rijden met
mijn scootmobiel.
Het kan toevallig zijn of een samenloop van omstandigheden maar ik ben blij dat ik bij Spa22 ben
geweest en me heb aangemeld voor de lessen bij VVN.
35

2.4 Deeldoelstelling Wmo: Dakloosheid na detentie (Prestatieveld 7, 8 en 9)
Introductie
Een deel van de productiegroep Wmo van het BurgerPanelRotterdam heeft zich bezig gehouden
met de deeldoelstelling uit het Prestatieveld 7, 8, 9 uit het Meerjarenplan Wmo Rotterdam
Meedoen en erbij blijven (gemeente Rotterdam SoZaWe 2008 - 2010):
Dakloosheid ten gevolge van detentie komt (vrijwel) niet meer voor.
De G4 (de vier grote gemeenten) hebben met het Rijk afgesproken dat dat niet meer dan 10% van
alle ex-gedetineerden mag bedragen (melden binnen 30 dagen na vrijlating). Voor Rotterdam
betekent dit dat maximaal 311 mensen zich na vrijlating bij de Maatschappelijke Opvang melden.
De Directie Veilig gemeente Rotterdam heeft hiertoe ‘loket nazorg’ ingesteld, voor begeleiding en
coördinatie. Probleem: de buiten de regio gedetineerde Rotterdammers. Hiervoor is inmiddels een
convenant opgesteld, zie hierna.
Per 1-1-2009 zijn ‘63 personen behaald’ bij deze doelstelling volgens het Wmo Jaarverslag 2008.

Onderzoek en bevindingen

Onderzoek
De problemen van huisvesting na detentie is complex.
Als iemand vast komt te zitten, wordt zoveel mogelijk getracht het huis dat hij eventueel bewoonde,
aan te houden tot de vrijlating (zorgen dat de huur wordt overgemaakt, akkoord woningcorporatie,
en dergelijke). Hulp bij huisvesting na detentie geldt alleen voor inwoners van Rotterdam. Dat is
ruimer dan het lijkt, het wil zeggen: iemand heeft de laatste twee jaar ‘economische’ betrekkingen
gehad met Rotterdam (daar verbleven hebben of gewerkt). Voor buiten hun regio gedetineerden is
inmiddels een landelijk communicatienetwerk (neergelegd in Convenant 2009 VNG) opgericht
waarmee instellingen voor vrijlating contactgegevens uit kunnen wisselen, zodat de nazorg beter
geregeld kan worden en de vrijgelatene minder snel tussen de wal en het schip valt. Eenduidigheid
en afstemming is noodzakelijk. Hierbij geldt: nieuwe gedetineerde binnen twee dagen gemeld,
feedback met desbetreffende gemeente, verkennen probleemgebieden, identiteitsbewijs checken,
GBA-registratie. Betere onderlinge afspraken tussen partijen (instelling, gemeente, GGD e.d.) leidt
tot adequatere opvang. Een goede stap vooruit.
Bij vrijlating zijn de volgende aspecten van belang: zorg, inkomen/uitkering/werk, huisvesting,
schuldenvereffening. Cruciaal zijn dus ook de werkgelegenheidsprojecten waarbij ex-gevangen
weer in het (werk)gareel kunnen komen.
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Belangrijk: de (ex-)gedetineerde moet zelf zorgen voor het krijgen van huisvesting na vrijlating. De
deeldoelstelling (zie boven) van vrijwel geen dakloosheid is eigenlijk beperkt en geldt ook voor een
zeer tijdelijke opvang gedurende drie dagen na vrijlating. Dat wil zeggen dat bij voorbeeld drie
dagen logies bij Centraal Onthaal (Leger des Heils) al aan de deeldoelstelling zou voldoen. Dus?

De vraag is: hoe ver ga je? Qua geld, inspanning, acceptatie, maatschappelijke betrokkenheid?

In de penitentiaire instellingen worden de gedetineerden geclassificeerd, grofweg in de volgende
drie categorieën:


Mensen met psychiatrische problemen zoals bij voorbeeld verslaafdheid;



Problematische zorgmijders (grote groep), altijd ontkennen dat er problemen zijn;



Mensen die met een persoonsgerichte benadering te helpen zijn zoals met de
(internationale) evidence based methode.

Het ISD-project (Instelling Stelselmatige Daders) houdt begeleiding in gedurende twee jaar van
stelselmatige daders (‘veelplegers’) wat betreft huisvesting en werk. Het Steunpunt Nazorg exgedetineerden Rotterdam van SoZaWe zou meer informatie kunnen geven, maar …

Bevindingen
Eigenlijk is het verder verkrijgen van informatie over de Wmo-deeldoelstelling Dakloosheid ten
gevolge van detentie komt (vrijwel) niet meer voor frustrerend verlopen voor de productiegroep
Wmo.
Via het Bureau BVD van de PI Rotterdam, locatie Hoogvliet, waren naam en afdeling voor meer
inlichtingen onder andere over het Bureau Nazorg gegeven.
Dus gebeld en uitleg gegeven over panel en vraag, uitgebreid toegelicht ook per mail, zou
teruggebeld worden. Niet geschied. Na herhaalde pogingen na weken weer contact met belofte
namen et cetera en inderdaad per mail twee namen gekregen. Desbetreffende medewerkers
evenwel niet te bereiken. Verder zoeken. (“Vraag: Mag ik de afdeling JOS? Antwoord: Ik ken geen
Jos.”) Contact gezocht met afdeling Communicatie SoZaWe over verschijningsdatum Wmo
Jaarverslag 2009 (augustus 2010) en namen van ter zake kundige ambtenaren. Jaarverslag
verschijnt officieel in augustus. Doorverwezen naar ambtenaar. Gebeld, assistente zou juiste
afdeling en personen geven, daartoe per mail aanvullende informatie over BurgerPanelRotterdam
en onderwerpsvraag gestuurd. Nooit meer iets vernomen. Moed in de schoenen gezakt.

Aanvullende informatie
De gang van zaken voor alle gedetineerden (Huis van bewaring of gevangenis, dus Noordsingel,
Hoogvliet, de Schie) is volgens andere informatie de volgende.
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De medewerker maatschappelijke dienstverlening neemt voor het einde van de detentie contact
met de gedetineerde op over huisvesting in zijn eigen gemeente. Verreweg de meeste hebben of
organiseren een dak boven het hoofd bij familie of vrienden.
Rotterdammers die dat niet lukt, worden in contact gebracht met de afdeling Basisvoorziening
Persoonsgerichte Aanpak en Nazorg detentie (BPN) van de gemeente. De medewerkers daarvan
bemiddelen over gezondheid, werk en ook huisvesting. Het gaat om ongeveer 2500 personen per
jaar.

Voor de ex-gedetineerde kan opvang voor een enkele nacht geregeld worden, bijvoorbeeld bij het
Leger des Heils. Daarvan wordt gebruik gemaakt als de betrokkene voor de volgende dag al een
oplossing heeft georganiseerd. Er zijn ook 15 ‘doorstroomwoningen’ voor deze groep beschikbaar,
waar zij maximaal 3 maanden kunnen blijven. Deze woningen zijn verspreid over de stad, in
gewone woonwijken. Het bestaan van deze doorstroomwoningen is niet bij alle benaderde
instanties terug te vinden. In de tussentijd werken de ex-gedetineerde aan permanente huisvesting
in overleg met instanties zoals BPN.
Daarnaast kunnen ex-gedetineerden verwezen worden naar de gewone maatschappelijke opvang
voor dak- en thuislozen. Deze instellingen zijn ook verspreid door de stad: Maaszicht voor
jongeren, Van Speijk, enzovoorts.
De ex-gedetineerden komen dan in een regulier traject, dat onder meer inhoudt dat ze er 17
nachten kunnen blijven en naar een blijvend dak boven hun huis moeten zoeken. De ervaring leert
dat veel van de betrokkenen dit niet volhouden en zelf weggaan. Het betreft immers vaak mensen
die (als het ex-gedetineerden betreft: voor hun detentie) al zonder vaste woon- of verblijfplaats
waren.

Mensen die langer dan een jaar vastgezeten hebben, kunnen hun huurhuis kwijtgeraakt zijn. Tijdig
voor het einde van hun detentie neemt BPN contact met ze op; meestal komen ze als ‘urgent’
versneld voor een huis in aanmerking.
Het bureau BPN (locatie Binnenrotte) staat voor alle Rotterdammers open en voor exgedetineerden ook langer na afloop van hun detentie; iedere paar weken meldt zich wel iemand na
drie maanden met een hulpvraag omdat de gevonden huisvesting toch niet blijvend was.

Concluderend stelt het BurgerPanelRotterdam dat het dak boven het hoofd van een exgedetineerde vaak maar zeer tijdelijk is en dat het afhangt van het interpreteren van de definitie
van dakloosheid of de gemeente Rotterdam voldoet aan de Wmo-doelstelling dat elke exgedetineerde een dak boven zijn hoofd kan hebben.
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Conclusies
1. Dakloosheid na detentie bestrijden is een gecompliceerd onderwerp. Vele haken en ogen.
Cruciaal is de interpretatie van de definitie van dakloosheid.
2. Het blijkt lastig, zo niet onmogelijk de juiste personen en informatie over van de gekozen
deeldoelstelling te vinden. Wellicht is het een ongelukkig toeval, wellicht ligt het aan het
onderwerp.

Aanbevelingen
1. Na het verschijnen van het Wmo Jaarverslag 2009 en het verzamelen van namen/afdelingen
aanvullend naar de resultaten (laten) kijken.
2. Inzicht (laten) geven hoe ‘de gemeentelijke wereld’ achter een onderwerp is
ingericht/gestructureerd. Nu duurt het té lang voordat het panel daar achter komt.
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3. TOT SLOT

Algemeen
De Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo is een ‘lappendeken’ van grotere en kleinere
verplichtingen van gemeenten.
Het BurgerPanelRotterdam heeft een willekeurige steekproef getrokken: vier onderwerpen die
onze aandacht trokken en die verschillende prestatievelden betreffen. Het streven was om te
checken of de gemeente deze doelstellingen ook behaald heeft. Het waren:
1. Laaggeletterdheid bij werknemers van bedrijven;
2. VraagWijzer;
3. Individuele Voorzieningen;
4. Dakloosheid na detentie komt niet meer voor.
In de voorafgaande hoofdstukken staan de conclusies en aanbevelingen per onderwerp.

De algemene conclusie van het BurgerPanelRotterdam is dat de lappendeken nog wel wat
rafelrandjes vertoont.
In twee van de vier steekproefonderwerpen is de kwantitatieve doelstelling uit het Wmo
Jaarverslag 2008 (percentage gehonoreerde aanvragen respectievelijk aantal bedrijven dat actief
is met betrekking tot het eigen personeel) - net - niet gehaald. Dat kan aan externe factoren te
wijten zijn, en de gemeente geeft aan zich in te zetten voor verbetering. Echter, het lijkt soms of de
informatie over de (niet-) behaalde resultaten enigszins selectief gepresenteerd is. Bovendien zijn
de doelstellingen die de gemeente zich heeft gesteld, minder vergaand dan de overall doelstelling
van de Wmo. In kwalitatieve zin lijkt de werkelijke toestand ook minder rooskleuring dan zoals de
gemeente het voorstelt.

Ad Deeldoelstellingen 1, 2, 3, en 4
Ad 1. Rotterdam kent een verontrustend hoog percentage analfabetisme en laaggeletterdheid;
terecht spant de gemeente zich in om dat te verminderen onder haar eigen personeel en dat van
de Rotterdamse ondernemers. Verheugend is het dat er al een aantal commerciële bedrijven
bereid gevonden is om hun laaggeletterde werknemers op te sporen en te steunen. Het zijn er
echter nog niet genoeg. In zijn algemeenheid moet er nog een taboe worden doorbroken zodat
betrokkenen hun gêne kunnen overwinnen om toe te geven dat men laaggeletterd is en een
cursus zou moeten volgen. Werkgevers zouden hierin een belangrijke rol kunnen vervullen. Ook
hierin is het van uitermate groot belang dat de aandacht niet verslapt.
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Ad 2. Ook de bekendheid van de VraagWijzerloketten en de plaatsen waar deze zijn te vinden, laat
veelal te wensen over. Bij de burgers, maar soms zelfs bij medewerkers van een Stadswinkel. Niet
alle deelgemeenten zijn door het BurgerPanelRotterdam onderzocht maar toch kwamen er al
manco’s aan het licht. Ook de Publieke eindrapportage Audits Kwaliteitsgarantie VraagWijzers in
Rotterdam (KVR) stelt dat de aandacht niet mag verslappen, en dat de eenheid en kwaliteit in de
gehele stad bevorderd moet worden. Het wordt als jammer ervaren dat het (juli 2010) nog niet
gelukt is om een digitale VraagWijzer te realiseren.
Ad 3. De persoonlijke ervaringen als het om de verstrekking van individuele voorzieningen gaat
kunnen behoorlijk verschillen van die in de officiële audits bijvoorbeeld. IIndividuele voorzieningen
zijn in het algemeen goed te noemen, maar de procedure van aanvraag tot daadwerkelijk gebruik
laat te wensen over. Gaan we er wat nader op in, met de beleving van de gewone Rotterdammers
als uitgangspunt – hét uitgangspunt van het BurgerPanelRotterdam - dan blijkt er nog veel te
verbeteren. Er zijn nog steeds frustraties als het gaat om de barrières die moeten worden
genomen, en de veelheid aan loketten vormt nog steeds een doolhof. Nog niet alle aanvragen
worden binnen de termijn behandeld, en zeker niet alle voorzieningen zijn binnen redelijke termijn
feitelijk beschikbaar voor de aanvrager. Dit leidt ertoe dat de waarneming van de gemeente niet
altijd in overeenstemming is met de waarneming van de cliënt/burger.
Ad 4. Dakloosheid na detentie is een lastig onderwerp. In het kader van dit onderzoek is gebleken
dat de informatievoorziening dikwijls ondoorzichtig is. Een uitdaging voor de gemeente om dat
toegankelijker te maken en minder af te schermen. Of de doelstelling ‘de gemeente helpt (vrijwel)
alle ex-gedetineerden aan een dak boven hun hoofd’ gehaald wordt, is afhankelijk van de
interpretatie van de definitie van dakloosheid..

Het BurgerPanelRotterdam geeft met dit rapport ‘Lappendeken met rafelrandjes’ een indruk van
de onderzochte Wmo-doelstellingen binnen de onderscheiden prestatievelden, en hoe de burger
dit beleeft.

Het BurgerPanelRotterdam zou graag zien dat de gevonden rafelrandjes afgewerkt worden, zodat
de burgers een beroep kunnen doen op een werkelijk (toe)dekkende lappendeken.
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BIJLAGEN
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Bijlage 1 – Aanvraagprocedure IV
Via bijvoorbeeld VraagWijzer of MEE kan een persoon die een voorziening nodig heeft, worden
verwezen naar de Afdeling IV van SoZaWe.
Het eerst contact met de afdeling IV is een telefonisch gesprek met een Wmo-consulent. Dit is een
uitgebreid gesprek waarbij de consulent tracht een beeld te krijgen van de situatie van de cliënt.
Als er problemen zijn die gemakkelijk kunnen worden opgelost (bijvoorbeeld VoM, een
douchestoeltje8), dan kan de consulent dit meteen regelen.
Na 6 of 7 weken wordt nagegaan of de voorziening inderdaad is verstrekt. Een Wmo-adviseur
spreekt dan persoonlijk met de cliënt, bij hem of haar thuis. Het is de afdeling IV gebleken, dat
mensen alleen de meest urgente problemen melden; vrijwel altijd blijken er ook andere
voorzieningen nodig te zijn, meteen of in een zeer nabije toekomst. Zo kan het zijn dat een ouder
iemand om VoM vraagt omdat hij de kinderen niet meer kan bezoeken; in het gesprek blijkt dan,
dat hij of zij zich in de badcel vasthoudt aan het douchegordijn9.
De meeste Wmo-adviseurs hebben een paramedische opleiding op het gebied van verschillende
disciplines zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie. De afdeling beslist welke adviseur, met
welke deskundigheid voor een cliënt wordt ingeschakeld. Naast de aard van de aanvraag
(passend bij de discipline van de adviseur) bepalen de volgende aspecten welke adviseur wordt
ingezet:


cliënten willen graag steeds dezelfde adviseur (ook als het gaat om een nieuwe aanvraag)



als het om een woningaanpassing gaat: sommige wooncomplexen hebben een vaste
adviseur die zich uitsluitend met woningaanpassingen bezig houdt



planning

Zo gauw mogelijk na dit gesprek (binnen 8 weken) wordt een beslissing genomen over de
toekenning van de voorziening(en). Men streeft er naar om voor 95% van de aanvragen binnen
deze termijn een beslissing te nemen.
Na de toekenning wordt de voorziening geleverd. De gemeente heeft contracten met verschillende
leveranciers waaruit de cliënt kan kiezen. Gecompliceerde voorzieningen moeten nog worden
aangepast aan de individuele cliënt. Bij het ‘passen en meten’ is de Wmo-adviseur vaak aanwezig.
In het contract van de gemeente met de leveranciers is het onderhoud van een eenmaal verstrekte
voorziening inbegrepen. Dit betreft alleen reparaties. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het
laten uitvoeren van reparaties; hij of zij is daarbij aangewezen op de leverancier die de voorziening
heeft geleverd.
De afdeling IV werkt projectgewijs; op een bepaald tijdstip worden alle benodigde voorzieningen
als één project afgehandeld, meestal door één Wmo-adviseur. Vraagt een cliënt na verloop van tijd
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Een douche stoeltje is los, en valt dus niet onder “woningaanpassing”.
ouderen zijn er vaak van overtuigd, “dat zij nog helemaal fit zijn”.
43

andere of nieuwe voorzieningen aan, dan wordt een nieuw project gestart, soms met een andere
adviseur.
De gemeente heeft een zogenoemd voorkeurspakket samengesteld, onder andere met het oog op
de kosten van de Wmo. Binnen het voorkeurspakket bestaat variatie; zo kan in principe voor elk
individu een adequate voorziening worden gerealiseerd. Alleen in bijzondere gevallen, of via een
hardheidsclausule kan een cliënt een voorziening buiten het voorkeurspakket krijgen. Daarnaast
kan een cliënt kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) voor voorzieningen. De afdeling
IV controleert dan of de keuze van de cliënt voldoet aan de gestelde eisen.
Een adviseur houdt zich aan het voorkeurspakket; daarbinnen streeft hij of zij naar een goedkope
oplossing (indien mogelijk). Verder worden vooral rolstoelen en scootmobiels zoveel mogelijk
hergebruikt. (men streeft naar 80%).
Met het invoeren van de Wmo zijn de regels voor de indicatiestelling drastisch gewijzigd. Volgens
de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten) werd gesproken van claimgerichte criteria die
golden voor toewijzing van een voorziening: voor een omschreven handicap kon men een
omschreven voorziening krijgen. Met ingang van de Wmo wordt breder gekeken: wat heeft een
cliënt nodig om zelfstandig te kunnen functioneren en te kunnen participeren in de maatschappij;
er wordt gekeken naar de handicap in de sociale context van de cliënt. Dit wordt aangeduid met
het compensatiebeginsel.
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Bijlage 2 – Collectieve voorzieningen
Collectieve voorzieningen vallen niet onder de Wmo, maar de gemeente is voor veel voorzieningen
verantwoordelijk, met name in de openbare ruimte. Als er bij deze voorzieningen rekening wordt
gehouden met mensen met een beperking, kan dit een grote bijdrage leveren aan het functioneren
en participeren in het maatschappelijk verkeer van deze mensen, de doelgroep van de Wmo. De
respondenten maakten er spontaan veel opmerkingen over. Deze worden kort vermeld opdat zij
niet aan de aandacht van de gemeente ontsnappen.
Sport en recreatie: Wettelijk is een gemeente verplicht om sport (en recreatie)voorzieningen voor
mensen met een beperking geschikt te maken. Dat gebeurt op veel plaatsen, maar de
strandbaden Nesselande en Kralingse Plas zijn niet aangepast, hoewel voor dergelijke
voorzieningen in 2008 financiën beschikbaar zijn gesteld.
Vervoer: Het openbaar vervoer is nog niet volledig aangepast; veel trams, ook op aangepaste
lijnen, zijn niet rolstoeltoegankelijk. Zijn de trams al toegankelijk vanaf verhoogde perrons, dan zijn
de perrons zelf vaak nog niet toegankelijk vanaf het trottoir.
Toegankelijkheid gebouwen: In het gebouw waar COSBO is gevestigd, moet je met een rolstoel
via de kelder worden binnengelaten. Veel HORECA is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers, en
de toiletten nog minder.
Uitgankelijkheid: Niet alleen de toegankelijkheid is een probleem voor mensen met een beperking,
ook de uitgankelijkheid. Voor het geval dat er brand is, blijken voorzieningen vaak afwezig. Voelen
mensen met een beperking zich wel veilig in een dergelijk gebouw?
Openbare toiletten: Openbare toiletten zijn een ramp; ze zijn afgeschaft in Rotterdam. Er zijn ook
parkeergarages zonder toiletten, en in winkels kan men vaak niet terecht, zelfs op vertoon van een
pasje.
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