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Geachte dames en heren,
De gemeente zet zich dit jaar en komende jaren in om drie belangrijke transities door te voeren:
WMO-Awbz, jeugdzorg en participatiewet. Deze veranderingen gaan gepaard met forse
bezuinigingen. Dat biedt grote uitdagingen, maar ook kansen. De samenhang in het zorg- en
hulpaanbod groeit en er kan beter afgestemd worden op het eigen leven van de burger en zijn
eigen kracht, mits die burger, die ouder, die jongere ook de kans krijgt in zijn kracht te staan en
de eigen kracht op eigen wijze te ontwikkelen.
Burgerkracht en (cliënt)participatie komt van twee kanten. Niet alleen als ‘wisselgeld’ bij het
inzetten van zorg en hulp, maar vooral als mogelijkheid om als burgers eigen initiatieven te
ontwikkelen en zelfstandig oplossingen te zoeken.
In 2014 gaat alle aandacht uit naar zorg- en hulpaanbieders, inkoopsystemen en continuïteit van
hulp- en zorgaanbod. Dat is vanzelfsprekend, maar ook eenzijdig. Ook de burgerparticipatie zelf
verdient aandacht en met name ook ruimte voor eigen oplossingen, inzichten en initiatieven van
ouders, jongeren en cliënten. Ook dat vraagt om faciliteiten. Ja, ook dat kost geld. Zij het dat de
kosten daarvoor slechts een fractie bedragen van de kosten van het dure professionele aanbod.
Het is op dit moment aan u om erop toe te zien, dat ook dit aspect de volle aandacht krijgt die het
verdient. Ook de WMO en Jeugdwet zelf omschrijven het belang hiervan, nu en in de toekomst.
Het siert uw gemeente als in de begroting voor 2015 en komende jaren vaste bedragen worden
opgenomen om burgers en burgerparticipatie blijvend te faciliteren. Het zou een mooi begin zijn
om tenminste 0,5 à 1 % van het budget daarvoor vrij te maken en vervolgens te verantwoorden
hoe en waar burgerparticipatie vorm heeft gekregen.
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Eén van de voorbeelden van eigen kracht van ouders en jongeren is het initiatief van ouders en
uitvoerend professionals, dat beoogt om –via de sociale media- krachtverhalen van jongeren actief te
delen met andere jongeren. En krachtverhalen van ouders met andere ouders. Anoniem. In plaats
van, of aanvullend op dure zorg kunnen jongeren en ouders het samen zelf aanpakken en oplossen!
Hun verhalen met ervaringsdeskundigheid en adviezen inspireren vervolgens ook anderen.
Het project Samen Kunnen We Het Zelf komt in september online op samenkunnenwehetzelf.nl. Via
de gelijknamige Facebookpagina is de voortgang te volgen en ook op de website
goedopgelost.overheid.nl is er aandacht voor dit project. Een project dat mogelijk is gemaakt door een
eenmalige bijdrage van de provincie Brabant, maar dat op losse schroeven staat als er in 2015 geen
lokale middelen voorhanden zijn.
Samen Kunnen We Het Zelf, burgers, zorgaanbieders en overheid. Laten we dan ook investeren in
elkaar! We hopen dat u ook daarvoor verantwoordelijkheid neemt.
Met vriendelijke groet,
Namens de projectgroep “Samen kunnen we het zelf”
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