
De cliëntenraad van het sociaal domein opent de 
avond met de aanbieding van hun jaarverslag aan 
wethouder Renate Richters. Ook hier is de doelgroep 
met de gemeente in gesprek.

Wat doen we deze avond?
Op verzoek van Ruud van Acqouij (50PLUS) en Ellen 
Schoumacher (PvdA) organiseert de gemeenteraad 
deze informatieve avond. Deze bijeenkomst is een 
vervolg op de eerdere informatieve avond over dit 
onderwerp op 28 maart 2017. Bekijk het verslag van 
deze avond.

Het onderwerp ‘rechten van personen met een 
handicap’ heeft dus een ankerpunt in het verleden. 
Nu bekijken we, voor een beperkt aantal onderwer-
pen, wat de ambtelijke organisatie tot nu toe heeft 
bereikt. Daarna ontdekken we met belanghebbende 
organisaties wat er beter zou kunnen en moeten in de 
periode 2020 – 2022. 
We praten dus met de doelgroep.

Leefdomeinen
Zowel in 2017 als nu bespreken we de volgende 
leefdomeinen:

• Wonen
• Onderwijs
• Sport
• Werk
• Toegankelijkheid openbaar vervoer
• Toegankelijkheid gebouwen
• Toegankelijkheid openbare ruimte
• Toegankelijkheid informatievoorziening  
	 gemeente	en		WIJeindhoven
• WMO / voorzieningen
 
Uit de gesprekken kwam naar voren dat een volgende 
keer bij de doelgroep gepeild moet worden welke 
onderwerpen zij willen bespreken.

Prestaties van wat gemeente heeft 
gedaan sinds maart 2017
De gemeente presenteert wat er is bereikt in de peri-
ode 2017 – 2018. Bekijk deze presentaties.

voortgang implementatie 
VN-verdrag voor de 
rechten van personen 
met een handicap 

Motto: “Praat niet over ons maar met ons”

informatieve 
avond
VN Verdrag

3 maart 2020

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/5157761/1
https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/5157761/1
https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=8593/type=pdf/2020_Presentatie_A-avond_VN-Verdrag_Inclusie_DEF.pdf


Gesprekstafels
Omdat we niet over elkaar maar met elkaar in gesprek 
gaan nodigen we alle bezoekers uit om op een leefdo-
mein mee te praten aan een gesprekstafel. Aan elke 
tafel vragen we om te kijken naar:
• Terugkijken naar wat we hebben gedaan
• Wat kan beter?
• Hoe kan het beter?

Samenvatting
In de bijlagen leest u de uitwerkingen per leefdomein. 
Samenvattend geeft dit het volgende beeld.

Wonen
• Stimuleer / organiseer “Nabuurschap”;
• Langer zelfstandig wonen door gebruik te maken  
 van slimme hulpmiddelen;
• Zorg voor voldoende goedkopere woningen als  
 verhuist wordt naar kleinere woning.

Onderwijs
• Weg vinden in speciaal onderwijs is lastig;
• Kansen voor kinderen zijn nu afhankelijk van  
 mogelijkheden gemeente;
• Praat met het speciaal onderwijs over wat nodig is  
 voor kind qua omgeving, onderwijs en doorstroming  
 (beschut werken).

Sport
• Bekendheid van sporten met een beperking  
 vergroten, iedereen doet mee;
• Kijk waar sporters vandaan komen en stem aanbod  
 af op vraag;
• Regel en maak transparant waar hulpmiddelen uit  
 betaald kunnen worden.

Werk
• Actief social return stimuleren + concreter invulling  
 geven PSO ladder;
• Gemeente zelf goed voorbeeld, personeelsbestand  
 afspiegeling van de inwoners;
• Organiseer proeftuinen volwassen voor 2023 /  
 overgang school naar werk (zie onderwijs).



samenvatting
In de bijlagen leest u de uitwerkingen per leefdomein. 
Samenvattend geeft dit het volgende beeld.

Toegankelijkheid openbaar vervoer
• Houd met routes en straatmeubilair rekening met  
 mensen met een beperking;
• Gratis OV voor minima;
• Houd in vakantieperiodes rekening met mensen die  
 afhankelijk zijn van OV.

Toegankelijkheid gebouwen / openbare 
ruimte
• Informatie / communicatie faciliteiten aan minder  
 validen;
• Houd met inrichting winkels / horeca rekening met  
 mensen met beperking (bijvoorbeeld invaliden- 
 toilet);
• Houd met uniformiteit oversteekfaciliteiten (zebra’s  
 etc.) rekening met mindervaliden. Straatmeubilair  
 (zie toegankelijkheid openbaar vervoer).

Toegankelijkheid informatievoorziening 
gemeente en  WIJeindhoven
• Toegankelijkheid / doelgroepen beter bereiken,  
	 niet	alleen	taal	maar	ook	filmpjes	/	plaatjes;
• Heldere taal / informatiebijeenkomsten voor  
 doelgroepen;
• Monitor de effecten van andere oplossings- 
 richtingen.

WMO / voorzieningen
• Maatwerk voor inwoner, kijk vanuit de inwoner  
 wat nodig is;
• Gebruik Wijeindhoven en cliëntenondersteuners  
 waarvoor ze zijn;
• Houd rekening met ouderen, zeker bij digitalisering  
 en veranderingen; verzorg informatiekanalen.

Genodigden deze avond
• PGE werkgroepen Toegankelijkheid  
 en Mobiliteit & Openbare Ruimte;
• Markieza;          
• Groeirijk;           
• PGB ambassadeurs; 
• VN ambassadeurs Eindhoven; 
• Cliëntenraad Sociaal Domein;
• Santegoeds;
• Stichting Onafhankelijke Client  
 Ondersteuners (SOCOS);  
 

• Stichting  Dwarslaesie Eigen  
 Regie; 
• El Islaah; 
• Kans-Sien Plus; 
• Platform VG Zuidoost Brabant; 
• NAH Netwerk; 
• Breinperspectief:  
•  KBO; 
• Zonnebloem; 
• OVO;  
• Adviesraad Leerlingenvervoer; 

• Berkenschutse; 
• Kon. Visio; 
• Radar Eindhoven; 
• Fontys HRM en Psychologie; 
• Onderwijs/Participatiewet SSOE; 
• Zienswijze; 
• Samenwerkingsverbanden  
 P.O. + V.O.; 
• Gemeente Sportformule/Unique  
 Sporten/aangepast sporten; 
• STAP.



Op de volgende pagina’s vindt u de letterlijke uitwerkingen 
van de verschillende gesprekstafels.

Bijlagen



Leefdomein wonen
Op deze pagina de uitwerkingen van de gesprekstafel over het leefdomein Wonen.

2017 – 2020 2020 – 2023
positief positief
Communicatie met ambtenaren en politiek is nu 
positief

Meer oog voor mens met beperking -> normalisering

Oudereninitiatieven Technologie individuele woning & slimme wijk 
(Waalre)

negatief negatief
Te weinig plekken begeleid wonen + te weinig pro-
fessionele begeleiding 
Problemen in de wijk / veiligheid / gezondheid / cri-
minaliteit

Verhuizen naar kleiner huis is duurder -> doorstroom 
probleem

Te weinig goedkope huurwoningen -> clusters leef-
baarheid wijken

Nabuurschap stimuleren

WIJ-traject	te	langzaam	voor	voorzieningen Ouderen voorzieningen. Ouderen met een migratie-
achtergrond willen wel kleiner wonen maar krijgen 
een woning met max. één slaapkamer hun wensen 
zijn toch minimaal twee slaapkamers.

VG clienten niet zichtbaar

Laaggeletterd/ brieven niet lezen -> communicatie 
gemeente

Hoe meer digitalisering hoe moeilijker toegankelijk

Wat kan beter? Hoe kan het beter?
Woonbegeleiding Meer zorgwoningen en professionele begeleiding in 

combinatie met nabuurschap

Te weinig goedkope huurwoningen 30 procent regel handhaven en vanuit de gemeente 
faciliteren // groot gedeelte onder de € 485,-

Langer zelfstandig wonen Slimme wijk zoals Waalre communicatie, energie, 
domotica , digitaal platform-> Samen!

Doorstroom door ouderen naar kleinere woning Nieuwe woning is duurder, moet oplosbaar zijn.

Nastreven gedifferentieerde wijken

VG clienten onzichtbaar
 



Leefdomein onderwijs
Op deze pagina de uitwerkingen van de gesprekstafel over het leefdomein Onderwijs.

2017 – 2020 2020 – 2023
positief positief
Vervoer is goed geregeld Samenwerken met samenwerkingsverband

Huisvesting speciaal onderwijs  goed geregeld in 
Eindhoven

Doorstroming naar vervolgonderwijs en arbeid  
(beschut werken)

negatief negatief
Weg vinden naar speciaal onderwijs Verschil merkbaar tussen leerlingen uit verschillende 

gemeenten ( bijv. Best veel gemakkelijker/sneller)

Expertise speciaal onderwijs gebruiken; wat nodig 
is voor ontwikkeling kind vanuit gelijke kans, niet 
wantrouwen.

Er wordt niet gesproken over speciaal onderwijs 
tijdens presentatie VSO

Mytylschool	specifiek:	veiligheid	vervoer	bij	halen	en	
brengen 

Onderwijs + zorg afhankelijk van mogelijkheden ge-
meente. Geen gelijke kans voor leerlingen

Schooldirecteur moet gemeente voorlichten ipv  
andersom

Wat kan beter? Hoe kan het beter?
Veiligheid Leerlingenvervoer bij Mytylschool bij  
voornamelijk ophalen

Ga met elkaar in overleg (gemeente / Mytylschool) 
om te zoeken naar passende oplossing

Gelijke kansen kinderen aansluiting onderwijs/werk/
zorg

Nu verschillende maten/producten/zorg. Verschillen 
tussen gemeenten zoals tussen Eindhoven, Best en 
Veldhoven

Speciaal onderwijs als specialist Kijk wat een leerling nodig heeft en ga uit van exper-
tise speciaal onderwijs

 



Leefdomein sport
Op deze pagina de uitwerkingen van de gesprekstafel over het leefdomein Sport.

2017 – 2020 2020 – 2023
positief positief
Platform uniek sporten Samenwerken

Huisartsen + SGE mee laten werken

Flyers afgegeven op school maar niet uitgedeeld!

Topsport beleid voor G-sport?

Onderzoek  bereik van sporters / toekomstige spor-
ter ( hoe zijn ze terecht gekomen?)

Hoe welzijnsorganisatie betrekken

negatief negatief
Versnippering tegengaan? Sport…bepalen van mensen met een beperking moet 

omhoog

Meer afstemming van het aanbod! Onderzoek naar waar sporters vandaan komen

Vindbaarheid en zichtbaarheid vergroten!

Ambassadeurs voor aangepast sporten

Wat kan beter? Hoe kan het beter?
Zichtbaarheid Flyers / website  

Met meer (zorg)instellingen samenwerken zoals SGE, 
SD,	WIJeindhoven	en	clientenondersteuners

Versnippering tegengaan Afstemming van het aanbod + samenwerken

Beschikbaar materiaal Rolstoel via zorgverzekering + Wheelzsport + 
WMO???

 



Leefdomein werk
Op deze pagina de uitwerkingen van de gesprekstafel over het leefdomein Werk.

2017 – 2020 2020 – 2023
positief positief
Aanpassing website pluspunt (algemene website). Social return -> Eisen aan bedrijven / organisaties 

met opdracht gemeente

Integrip(systeem) monitort/volgt overgang onderwijs 
naar werk.

Taalbrug + MKB – vacaturemarkt special

Overgang speciaal onderwijs naar werk via Ergon is 
goed geregeld.

negatief negatief
Voor hoger begaafde kinderen is geen / weinig slui-
tende aanpak naar werk

Social return kan nog beter ingevuld worden PSO

Beschut werken ook al staan we nu op nr. 5. Te wei-
nig info bekend

040werkt geen resultaten bekend. Mensen in WW 
worden niet geholpen. UWV

Moeilijk bedrijven te vinden die proefplaatsingen 
willen. Gemeente zelf heeft 2 mensen via Ergon / 
werkbedrijf. Gemeente als voorbeeld werkgever

Wat kan beter? Hoe kan het beter?
Proeftuinen werken prima voor de jeugd Proeftuinen volwassenen sneller dan 2023 invoeren 

(proeftuin volwassenen staat nu voor 2023 op de rol)

Social Return / PSO Kan nog vaker en concreter ingevuld worden -> Eind-
hoven scoort goed op  PSO vanwege inkoop diensten 
niet vanwege eigen verantwoordelijkheid (zie vol-
gende punt)

Gemeente als werkgever Geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld -> per-
soneelsbestand geen afspiegeling van de markt.

Beschut werken Waar staan we als gemeente? Hoe gaat dit en hoe 
verloopt dit?

 



Leefdomein openbaar vervoer
Op deze pagina de uitwerkingen van de gesprekstafel over het leefdomein Openbaar vervoer.

2017 – 2020 2020 – 2023
positief positief
Ritten bijgekomen op sommige lijnen Toegankelijk is standaard onderdeel van aanleg / 

verplaatsing bushalteontwerp

Bussen goed toegankelijk 90 – 95% van de bushaltes is toegankelijk 

Wordt minder gesproken – meer gedaan en kan beter

negatief negatief
Drukte 401

Wegvallen ritten in vakanties

Niet stoppen voor rolstoelen behalve als er mensen 
zonder beperking bij staan.

Wat kan beter? Hoe kan het beter?
Toegankelijkheid elektrische rolstoel Wordt	beter	aandacht	voor	halte	Piazza	Braboflex	of	

WMO. Vanwege veiligheid niet bij Hermes

Afname bushaltes Is provinciale aangelegenheid

Goede bedoeling Betere coördinatie in brede zin

Buitengebied, buurtbus niet toegankelijk voor rol-
stoel

Er rijdt een aparte rolstoelbus mee

Instap Minimale maten om haltes toegankelijk te maken

Gratis OV-minima Goede regeling

OV-route Soms wil de buurt geen bus door de straat. Busrou-
tes zijn afgestemd op mensen die goed ter been zijn.

Wegwerkzaamheden Communicatie Eindhoven – Hermes kan beter.

Omleidingen Het is moeilijk om op drisborden te krijgen

Inrichting “Witte vlekken” buslijnen door te lange loopafstan-
den. 
Meer bankjes 
Bravoflex	halte	–	halte	(in	“witte	vlekken”	extra	flex-
haltes) 
Taxbus adres - adres

 



Leefdomein Toegankelijkheid openbare 
ruimte en gebouwen
Op deze pagina de uitwerkingen van de gesprekstafel over het leefdomein Toegankelijkheid openbare  
ruimte en gebouwen.

2017 – 2020 2020 – 2023
positief positief
Supermarkten zijn goed toegankelijk Inrichting nieuwe treinstation LIFT!

Onderwijsinstellingen goed toegankelijk

Goede samenwerking PGE – gemeente Eindhoven

Contacten gemeente alles gaat automatisch

Horecagelegenheden hebben voortaan speciale 
voorzieningen

Monitoring

Park Meerland goed toegankelijk

Evalueren

Fietspaden goed toegankelijk voor scootmobielen en 
rolstoelen

negatief negatief
Er gebeurt veel, maar alles is losstaand er is geen 
integraal/overkoepelend geheel. Er is geen breed 
actieplan waar alles wordt samengebracht.

Invalidetoiletten moeilijk te vinden en er zijn er te 
weinig -> communicatie

Openbaar vervoer niet altijd goed toegankelijk chauf-
feur houdt hier ook niet altijd rekening mee. Bussen 
halteren niet altijd bij verhoogde stuk.

Buschauffeurs rijden wel eens door

Informatie over toegankelijkheid direct zichtbaar op 
de website -> alles staat nu verspreid

Uniformiteit oversteken o.a. zebra’s

Toegankelijkheid voor burgers goed zichtbaar ma-
ken. Bv. door aangeven wanneer trottoirs aangepakt 
gaan worden. -> wat doe je allemaal

Slechtzienden: aandacht voor voertuigen op stoep, 
takken over het trottoir etc. -> communicatie kan 
helpen.

Winkels zijn met rolstoel moeilijk toegankelijk (bijv. 
paskamer boven) ongeveer de helft 

Toegankelijkheid bedrijven slecht bereikbaar -> niet 
rolstoeltoegankelijk

Oude horeca niet toegankelijk

Breedte stoepen + wortelopdruk



Leefdomein Toegankelijkheid openbare 
ruimte en gebouwen (vervolg)
Op deze pagina de uitwerkingen van de gesprekstafel over het leefdomein Toegankelijkheid openbare  
ruimte en gebouwen.

Wat kan beter? Hoe kan het beter?
Er gebeurt veel, maar alles is losstaand er is geen 
integraal/ overkoepelend geheel. Er is geen breed 
actieplan waar alles wordt samengebracht.

Inclusieve agenda opstellen en in overleg borgen 
waarin dit besproken wordt. De nieuwe ambtenaar op 
het VN-verdrag zou dit kunnen doen. Verantwoorde-
lijkheid gemeente

Invalidetoiletten moeilijk te vinden en er zijn er te 
weinig -> communicatie

Communicatie, ontsluiten op website alles op één 
plek (voorzieningen voor gehandicapten) + regelge-
ving -> verplichten dat alle nieuwe gebouwen (ho-
reca etc.) toegankelijke toiletten moeten hebben.

Openbaar vervoer niet altijd goed toegankelijk chauf-
feur houdt hier ook niet altijd rekening mee. Bussen 
halteren niet altijd bij verhoogde stuk.

Hermes chauffeurs op laten aanspreken, Hermes 
aanspreken, sancties? 
Uitstapstrook 18 septemberplein is te kort; langer 
maken.

Buschauffeurs rijden wel eens door Communicatie in de bus: kan de passagier helpen? 
-> reclame campagne?

Informatie over toegankelijkheid direct zichtbaar op 
de website -> alles staat nu verspreid

Zie bij invalidetoiletten

Uniformiteit oversteken o.a. zebra’s Zorgen dat dit uniform wordt (herkenbaarheid) -> 
afdeling verkeer

Toegankelijkheid voor burgers goed zichtbaar ma-
ken. Bv. door aangeven wanneer trottoirs aangepakt 
gaan worden. -> wat doe je allemaal

Zie bij invalidentoiletten

Slechtzienden: aandacht voor voertuigen op stoep, 
takken over het trottoir etc. -> communicatie kan 
helpen.

Bewustwording campagne zoals “houdt de lijn vrij”. 
PGE kan hier goede rol in vervullen. 
“Stoepwacht” in de buurten ( door bewoners zelf, in 
combinatie met buurtpreventie)

Winkels zijn met rolstoel moeilijk toegankelijk (bijv. 
paskamer boven) ongeveer de helft 

Rolstoelworkshop voor winkels door PGE, PGE toetst 
al winkels

Toegankelijkheid bedrijven slecht bereikbaar -> niet 
rolstoeltoegankelijk

Rolstoelworkshop voor winkels door PGE, PGE toetst 
al winkels

Oude horeca niet toegankelijk Rolstoelworkshop voor horeca door PGE, PGE toetst 
al winkels

 



Leefdomein Toegankelijkheid informatie-
voorziening gemeente & WIJeindhoven
Op deze pagina de uitwerkingen van de gesprekstafel over het leefdomein Toegankelijkheid informatievoor-
ziening	gemeente	&	WIJeindhoven.

2017 – 2020 2020 – 2023
positief positief
Sinds 2017 website verbeterd

Spoednummer	op	site	WIJeindhoven

Gemeente Eindhoven is enige gemeente waar  
second opinion op beschikking mogelijk is

Sinds 2019 brochure OCO gelinkt aan website  
WIJeindhoven	en	gemeente	Eindhoven

Bij	WIJeindhoven	staan	ook	de	06-nummers	van	 
generalisten (op de site?)

negatief negatief
Beschikkingen zijn beter toegankelijk, maar nog niet 
toegankelijk genoeg

Worden alle brieven gecheckt voordat ze de deur uit 
gaan?

Generalisten verwijzen door naar OCO, maar OCO 
niet altijd vindbaar

Clienten	van	Lunetzorg	die	WMO	via	WIJeindhoven	
nodig hebben slechte communicatie

Communicatie beleidsoverwegingen (bijv WMO) 
slecht

Steunwijzer is eerder verwarrend dan verhelderend

Wilt u deze aanvraag niet digitaal? Kijk op WWW.  !???

KPI’s over heldere taal brieven   => KPI’s formuleren => dashboard 
Aantal ambtenaren training 
Hoeveel pagina’s leesbaar

Laageletterdheid  => Schaamte wegnemen

Informatiebijeenkomsten   => Voorlichtingsavond over nieuwe regelingen / wetten. 
Beleid uitleggen.

Niet iedere inwoner kan eigen hulpvraag formuleren

Wat kan beter? Hoe kan het beter?
Bestrijden laaggeletterdheid Filmpjes van mensen die hebben leren lezen, om bij 

anderen de schaamte weg te nemen.

Informatie bijeenkomsten Uitleg nieuw beleid / nieuwe regels (zoals vanouds)

Steunwijzer Niet	gebruiksvriendelijk	->	meer	filter-opties	op	
wijkniveau / 0, 1e of 2e lijn. Maar ook in heldere taal. 
Voor inwoners (sociale kaart)

Heldere taal voor ambtenaren Monitoren KPI’s  
Dashboard 
Mogelijkheid brieven terug te sturen

Doelgroep beter bereiken Niet allen via internet en krant maar ook via organi-
satie (bijvoorbeeld Lunet)

 



Leefdomein WMO / Voorzieningen (tafel 1)
Op deze pagina de uitwerkingen van de gesprekstafel over het leefdomein WMO / Voorzieningen.

2017 – 2020 2020 – 2023
positief positief
Twee leveranciers hulpmiddelen zodat je kunt over-
stappen naar andere leverancier

AVG anders toepassen?

Servicebureau is een verbetering “oude WMO” werk-
wijze is terug. Gericht op maatwerk.

Eén loket waar een inwoner terecht kan

Regieteam voor daklozen snel schakelen en snelle 
oplossing voor de inwoner

Controle op leveranciers hulpmiddelen kan beter.

Eigen regie is niet voor iedereen mogelijk Doelgroepen beleid + maatwerk per doelgroep

Meer	bekendheid	voor	WIJeindhoven

Meer bekendheid onafhankelijke cliëntenondersteuning.

Betere	kennis	en	kwaliteit	van	generalisten	WIJeindhoven.

Doorlooptijd van behandeling van een aanvraag 
duurt te lang.

Contactpersoon	bij	WIJeindhoven	ontbreekt.

Taxbus te lange wachttijden en lange ritten.  
Maatwerk

Toegankelijkheid gebouwen voor dagbesteding in de wijk

Intenties zijn goed, nu de uitvoering nog

Negatief Negatief

Er wordt te snel verwezen naar algemene voorzieningen

Parkeren via website, teveel focus op digitaal

Wat kan beter? Hoe kan het beter?
Eén loket waar inwoner terecht kan AVG anders toepassen

Maatwerk voor inwoner Meer	bekendheid	WIJeindhoven	(één	contactper-
soon) 
Sneller bij specialist kennis / kwaliteit 
Verkorting doorlooptijd 
Meer bekendheid onafhankelijke cliëntenondersteuning

Taxbus lange wachttijden / lange ritten Controle uitvoering  
Contractafspraken verbeteren 
Maatwerk

Meer mensen met beperking in dienst van gemeente Personeelsbeleid aannamebeleid en ervaringsdes-
kundigen

Digitaal te veel focus hierop in casu parkeerbeleid 
wijken

“uitsterfconstructie” mbt parkeerkaart voorruit 
Accepteer dat niet alle ouderen digitaal vaardig zijn 
(maatwerk)

Toegankelijkheid gebouwen voor dagbesteding Überhaupt meer locaties 
Aanpassen gebouw (wettelijke norm)

Rolstoelaanpassingen sneller! Contractafspraken verbeteren
 



Leefdomein WMO / voorzieningen (tafel 2)
Op deze pagina de uitwerkingen van de gesprekstafel over het leefdomein WMO / voorzieningen.

2017 – 2020 2020 – 2023
positief positief
Incidenteel wordt er buiten de box gedacht, meer 
maatwerk nodig

Cliëntenondersteuning bij de generalisten onvol-
doende bekend.

Output, cijfers, we hebben het over mensen

Kortere lijnen, minder overhead

Keuzevrijheid medipoint / meyra

negatief negatief
Vraag en aanbod moet aansluiten Er is meer maatwerk nodig, persoonsgericht

Generalisten hebben meer tijd nodig om de juiste 
hulp te kunnen bieden

Wij willen  betrokken worden bij voorlichtingen  
veranderingen als cliëntenondersteuners

Positief; er wordt over gepraat / negatief; er wordt 
over gepraat

Specialistische kennis ontbreekt bij generalist

Het werkveld is los zand

Niet PGB waardige zorg moet bespreekbaar zijn

Cliëntenondersteuning is via via wel bekend

Officiële	aanvragen	WMO	blijken	nooit	schriftelijk	
bevestigd te worden

Wat kan beter? Hoe kan het beter?
WIJeindhoven Generalisten zijn geen specialisten.  

Betere scholing generalisten 
Meer maatwerk (meer tijd per inwoner) 
Duidelijke scheidslijn tussen 1e en 2e lijn

Cliëntenondersteuning Betrekken bij nieuwe ontwikkelingen / informatie-
voorziening 
Meer oog voor cliëntenondersteuner 
Cliëntenondersteuner is geen generalist

Cliëntenraad Cliëntenraad op het juiste moment betrekken, voor 
besluitvorming!

Algemeen Meer maatwerk / individuele benadering / luisteren 
naar doelgroep 
Snellere doorlooptijd / minder schijven / functie SB? 
Vraag en aanbod moet aansluiten / antwoord moet 
aansluiten op de vraag 
Praten met de doelgroep

 


