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Betreft: Gevraagd advies naar aanleiding van het opstellen van de Sociaal
Maatschappelijke Structuurvisie 2025.

Uitgebracht d.d.: 4 juli 2011 door de Adviesraad WMO Leiden

Graag maakt de Adviesraad gebruik van de mogelijkheid om tijdig te adviseren over de
Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie.

Vragen van de gemeente Leiden en adviezen hierop van de Adviesraad WMO
Leiden:

1. Opleiding zegt niet alles, er zal ook gebruik gemaakt moeten gaan worden van de
eigen kracht om de sociale structuur te versterken. Hoe kun je de kracht en talenten
van de bevolking benutten?
Door eerst te onderzoeken wat mensen motiveert zich voor hun buurt en medemens in te
zetten. Geef burgers royaal de tijd en ruimte om tot invulling hiervan te komen door middel
van een uiteenlopend scala aan pilots en experimenten.

2. Hoe hierbij om te gaan met de verwachte verkleuring van de stad?
Wat in bovenstaand antwoord genoemd is, is vanzelfsprekend ook van toepassing op
allochtone Leidenaren.
Wanneer allochtonen (zowel westers als niet-westers) informele groepen vormen en
daardoor een hoge mate van zelfredzaamheid kunnen realiseren, dient dit toegejuicht te
worden. Binnen deze informele groepen dient behalve aandacht voor sociale relaties in de
eigen groep, ook aandacht te zijn voor het aangaan van contacten met andere groepen,
waardoor de maatschappelijke participatie bevorderd wordt.
Randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de maatschappij is het zich eigen maken
van de Nederlandse taal.
De Adviesraad is van mening dat activiteiten in de wijken laagdrempelig en toegankelijk
moeten zijn voor ieder burger en zo de gemeenschapszin en tolerantie versterken.

3. Heeft de Adviesraad inzichten m.b.t. de groeiende zorgvraag in combinatie met een
onder andere dalende beroepsbevolking?
Wanneer mensen een zorgvraag hebben dient er een goede afweging gemaakt  te worden
voor welke zaken het noodzakelijk is een professionele hulpverlener in te zetten en welke
zaken opgepakt kunnen worden door het sociale netwerk rondom de zorgvrager en
vrijwilligers.
De Adviesraad is een groot voorstander van het stimuleren van het vrijwilligerswerk. Zie
hiervoor ook het ongevraagde advies van de Adviesraad d.d. 25-10-2010 ‘Anders met
minder’. Dit advies blijft onverminderd van kracht. Hierin wordt op pagina 1 genoemd:

“ Samenleven doe je met elkaar en zorgen voor morgen begint vandaag. De stijgende
vraag naar zorg- en welzijnsarrangementen en de krapte op de arbeidsmarkt kan alleen
maar opgevangen worden door het inzetten van meer vrijwilligers. Het stimuleren van
vrijwilligerswerk draagt ook bij aan het vergroten van de maatschappelijke participatie van
de burger.
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- Het is dus van belang dat het beleid gericht is op het aantrekken en ondersteunen
van vrijwilligers. Gerichte campagnes zijn noodzakelijk om vrijwilligers aan te
trekken. Vrijwilligerswerk zou niet langer vrijblijvend moeten zijn, maar een
maatschappelijke norm moeten worden. Het moet normaal worden dat degenen die
daartoe in staat zijn, zich inzetten voor hun omgeving en medemens door het
verrichten van vrijwilligerswerk.

Maak een verbinding tussen de WWB en de Wmo. Bijvoorbeeld mensen verplichten tot het
doen van maatschappelijke stages in het vrijwilligerswerk, als aanvulling op het vergroten van
hun kansen op de arbeidsmarkt. “
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