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De Regionale Wmo-monitor is tot stand gekomen door een samenwerking van de gemeenten 
’s-Hertogenbosch, Boxtel, Haaren, Heusden, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Vught. 
Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Het bijbehorende tabellenboek kunt u dowloaden via de internetsite van de afdeling Onderzoek en Statitiek: 
www.s-hertogenbosch.nl
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Over de regionale Wmo-monitor

Wat is de Wmo?

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van start gegaan. Gemeenten zijn door de 
Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning: dit omvat activiteiten die het mensen mogelijk 
maken om mee te doen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook 
met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp. 

Regionale Wmo-monitor

In de regionale Wmo-monitor wordt een beeld geschetst van het Wmo-beleid en mogelijke effecten in de regio 
’s-Hertogenbosch. De data voor dit onderzoek zijn verkregen door een schriftelijke enquête in de regiogemeenten 
en uit de prestatiegegevens die de gemeenten geleverd hebben voor de horizontale verantwoording van het 
ministerie van VWS. De gegevens zijn aangevuld met gebruik van andere bronnen, daar waar dat vermeld is. Waar 
mogelijk worden gegevens uit deze gemeenten aangevuld met cijfers van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De 
resultaten worden samengevat weergegeven in deze rapportage. Hiernaast krijgen de gemeenten de beschikking 
over een tabellenboek met een complete weergave van de resultaten. 

Leeswijzer

Het begrip maatschappelijke ondersteuning is in de Wmo verwoord in negen prestatievelden. De rapportage zal 
per prestatieveld de huidige stand van zaken bespreken. De inhoud van de prestatievelden is als volgt: 

Prestatieveld 1 leefbaarheid en sociale samenhang

Prestatieveld 2 jeugd en preventie

Prestatieveld 3 informatie, advies en cliëntondersteuning 

Prestatieveld 4 mantelzorg en vrijwilligers

Prestatieveld 5 deelname bevorderen

Prestatieveld 6 verlenen individuele voorzieningen

Prestatieveld 7, 8 en 9 samenhangende ondersteuning voor bijzondere groepen

Bij de hoofdstukindeling wordt vastgehouden aan deze 9 prestatievelden. Per prestatieveld wordt aan de hand 
van vooraf vastgestelde indicatoren een beeld geschetst van de stand van zaken. Hierbij wordt eerst schematisch 
weergeven welke gemeenten op de verschillende indicatoren ‘beter’ of ‘minder goed’ scoren1. Zo kan een hoog 
percentage vrijwilligers worden geïnterpreteerd als ‘beter dan gemiddeld’, aan de andere kant kan een hoge 
score voor overlast worden gekwalificeerd als ‘slechter dan gemiddeld’.

Bij het interpreteren van de conclusies moet rekening worden gehouden met het volgende: het gaat altijd 
om de score ten opzichte van het gemiddelde. ‘Slechter dan gemiddeld’ wil dus niet per definitie zeggen dat 
er sprake is van een probleem. Het wil zeggen dat het beeld in de gemeente minder gunstig is dan in andere 
regiogemeenten. 

Na deze schematische samenvatting worden de indicatoren apart weergegeven en kort besproken. Hierbij is 
gekozen voor een ‘benchmark-achtige’ benadering, waarbij de cijfers zoveel mogelijk voor zichzelf spreken. 

Deelnemende gemeenten

De gemeenten die deelnemen aan deze regionale Wmo-monitor zijn Haaren, Schijndel, Vught, Sint-Michielsgestel, 
Boxtel, Heusden en ’s-Hertogenbosch. Er is in de rapportage geen rekening gehouden met verschillen in 
samenstelling van de bevolking. Wel worden de gemeenten steeds gerangschikt naar inwonertal, van klein 
(Haaren) naar groot (’s-Hertogenbosch). Op deze manier proberen we recht te doen aan de verschillen tussen 

1  Voor het kwalificeren van de verschillende indicatoren is gebruik gemaakt van Z-scores. Deze Z-scores geven de afwijking weer in verhouding tot de 
standaardafwijking. Met behulp van Z-scores is het mogelijk om verschillende soorten gegevens samen te voegen en te beoordelen. 
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stedelijk en landelijk gebied en bijbehorende verschillen in problematiek. De gemeenten Sint-Michielsgestel en 
Vught kennen een iets ander karakter dan op basis van een inwonertal kan worden verwacht. De gemeente Vught 
kent, door de ligging nabij ’s-Hertogenbosch een stedelijk karakter. Sint-Michielsgestel bestaat uit vier kleine 
dorpskernen en heeft daardoor juist meer gemeen met de kleinste gemeente in de regio (Haaren). 

Figuur 1: overzicht deelnemende gemeenten 
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Leefbaarheid en sociale samenhang

Het sociale klimaat is gemeten naar aanleiding van vragen over omgang in de buurt (sociale samenhang), sociale 
contacten en de inzet van bewoners. Opvallend is dat de gemeente die volgens eigen gegevens weinig extra 
inzet pleegt om het sociale klimaat en de leefbaarheid te bevorderen (gemeente Haaren) het best scoort op de 
indicatoren voor sociaal klimaat. Daar staat tegenover dat de tevredenheid met voorzieningen in Haaren laag is. 
Ook in Schijndel is men tevreden over het sociale klimaat. ‘s-Hertogenbosch en Vught hebben een minder goed 
sociaal klimaat. In Vught heeft dit vooral te maken met het aandeel eenzame bewoners en het feit dat relatief 
weinig inwoners zich inzetten om de buurt te verbeteren. Het ongunstige sociale klimaat in ’s-Hertogenbosch is in 
contrast met de inzet van de gemeente: de gemeente ’s-Hertogenbosch doet er veel aan om het sociale klimaat te 
verbeteren. In onderstaand figuur worden de belangrijkste uitkomsten schematisch weergegeven. 

Figuur 2: resultaten prestatieveld 1
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De onderlinge verbondenheid van bewoners in een wijk is erg belangrijk voor het creëren van een sterk sociaal 
vangnet. Met de Wmo willen we bereiken dat meer mensen toegang hebben tot dit sociale vangnet. Daarom 
hebben we extra aandacht voor het sociale klimaat; de manier waarop men in de verschillende regiogemeenten 
met elkaar omgaat. Gemeenten willen investeren in wijken en buurten waar het prettig wonen is. Omgekeerd 
verwachten gemeenten ook dat bewoners zich inzetten voor elkaar en de buurt waarin men leeft. Ook is er 
gekeken naar het voorzieningenniveau in de regiogemeenten en de inzet die gemeenten plegen om de sociale 
samenhang te bevorderen. 

Sociale samenhang

Het rapportcijfer voor sociale samenhang komt tot stand op basis van vragen over de manier waarop de 
bewoners van de wijk met elkaar omgaan. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of de mensen in de buurt op een 
prettige manier met elkaar omgaan en of men zich thuis voelt bij de mensen die in de buurt wonen. Op basis 
hiervan wordt een rapportcijfer berekend. Over het algemeen is de sociale samenhang in kleine kernen groter 
dan in stedelijke gebieden. Dit verband vinden we terug in de regiogemeenten. De gemeenten Haaren en Sint-
Michielsgestel bestaan voornamelijk uit kleine dorpskernen. Dit kan verklaren waarom de sociale samenhang in 
deze gemeenten relatief hoog is. 
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Figuur 3: gemiddelde score sociale samenhang per regiogemeente 
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Eenzaamheid 
De Wmo gaat er van uit dat zoveel mogelijk mensen een beroep doen op hun sociaal vangnet. 
Daarom is er extra aandacht voor eenzame bewoners. Zij zullen immers eerder een beroep doen op 
sociale voorzieningen. Eenzaamheid wordt op twee manieren gemeten: subjectief (percentage dat 
vindt dat ze te weinig sociale contacten heeft) en objectief (percentage dat zelden of nooit sociale 
contacten heeft).  
 

Figuur 4: aandeel eenzame bewoners per gemeente 
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Tevredenheid voorzieningen 

Een sterke wijk of buurt beschikt over een passend aanbod van voorzieningen op het gebied van 
wonen, zorg en welzijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aanbod van winkels, scholen en 
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Een sterke wijk of buurt beschikt over een passend aanbod van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aanbod van winkels, scholen en speeltuintjes of openbaar vervoer. 
Deze voorzieningen zorgen er voor dat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. 
De inwoners van de gemeente Haaren zijn het minst tevreden over de voorzieningen. Gezien de ligging en de 
kleine omvang van de verschillende kernen is dit een voor de hand liggende conclusie.
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Figuur 5: welk rapportcijfer zou u geven voor de voorzieningen in uw buurt? (gemiddelde per gemeente)
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Inzet in de buurt 
Gemeenten investeren in wijken en buurten om ervoor te zorgen dat het er prettig wonen is. Op deze 
manier proberen gemeenten het sociale klimaat te verbeteren. Er is aan gemeenten gevraagd welke 
activiteiten ingezet worden om het sociale klimaat en de leefbaarheid in wijken en buurten te 
verbeteren. Daarnaast is gekeken naar de inzet van bewoners. Een leefbare woonomgeving wordt 
namelijk gevormd door de inwoners zelf. Daarom is het belangrijk dat inwoners zelf zich actief 
inzetten om de buurt te verbeteren. In de gemeenten Haaren en Heusden worden weinig activiteiten 
ondernomen op dit gebied. Wel is de inzet van bewoners juist in Haaren relatief hoog. Aan de andere 
kant is vooral de gemeente Sint-Michielsgestel erg actief om het sociale klimaat te bevorderen. Er 
wordt in alle gemeenten weinig gebruik gemaakt van de middelen ‘bevorderen van (vrijwillig) 
buurtbeheer en buurttoezicht’ en ‘bevorderen dat bewoners zelf wijk-gedragscodes ontwikkelen’.  
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Jeugd en Preventie

We hebben cijfers over opvoedingsondersteuning, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voortijdig 
schoolverlaters en het aantal faciliteiten bij opvoedingsondersteuning in de verschillende regiogemeenten met 
elkaar vergeleken. Dit levert een aantal aandachtspunten op. 

Opvoedingsondersteuning

De verschillen in gebruik van en bekendheid met opvoedingsondersteuning tussen de regiogemeenten zijn 
klein. Een aandachtspunt is de bekendheid van ouders met mogelijkheden voor opvoedingsondersteuning in de 
gemeente Heusden. Wel is het gebruik van opvoedingsondersteuning in Heusden relatief hoog. Uit gegevens van 
de gemeente Haaren blijkt dat het aanbod aan opvoedingsondersteuning in Haaren minder is dan in de andere 
gemeenten. 

VVE

Grote verschillen zijn er in de deelname van doelgroeppeuters aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze 
educatie is gericht op het voorkomen van achterstanden in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling 
van kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. In Haaren en Sint-Michielsgestel zijn er geen mogelijkheden voor VVE. 
Daartegenover neemt in Schijndel een relatief groot deel van de leeftijdsgroep deel aan VVE. 

Voortijdig schoolverlaters

Ook wat betreft het aandeel voortijdig schoolverlaters zijn er duidelijk verschillen. Het is echter onduidelijk of 
de kwaliteit en manier van registreren van invloed is op het beeld van de groep voortijdig schoolverlaters. Zo is 
het aandeel voortijdig schoolverlaters in Vught relatief gezien hoog, al wordt dit beeld sterk vertekend door de 
aanwezigheid van een jeugdgevangenis en een AZC in de gemeente Vught. 

Figuur 7: resultaten prestatieveld 2
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Door de invoering van de Wmo komt er extra aandacht voor ontwikkelingsachterstanden en (school)uitval onder 
jongeren. We willen voorkomen dat er problemen ontstaan bij de opvoeding en het opgroeien van jongeren. 
Daarom worden ouders waar nodig geholpen bij de opvoeding van hun kinderen. De hulp aan ouders, in de vorm 
van opvoedingsondersteuning, moet makkelijk toegankelijk zijn. Er is ook extra aandacht voor kinderen bij wie 
sprake is van een verhoogd risico als het gaat om ontwikkelingsachterstand of uitval. Daarom is het belangrijk 
om een goed beeld te hebben van groepen jongeren die buiten de boot dreigen te vallen, zoals voortijdig 
schoolverlaters. 

Bekendheid opvoedingsondersteuning

Om problemen rond de opvoeding van kinderen te kunnen voorkomen is het belangrijk dat hulp voor 
opvoedingsondersteuning laagdrempelig is. Dit betekent dat de hulp bij opvoedingsproblemen snel en makkelijk 
beschikbaar moet zijn. Een van de voorwaarden om dit te bereiken is dat mensen weten waar ze voor deze 
hulp terecht kunnen. Er is daarom aan alle inwoners gevraagd of ze weten waar ze terecht kunnen voor hulp bij 
opgroei- en opvoedingsondersteuning. De bekendheid is het laagst in Heusden. Er is in Heusden een relatief 
grote groep ouders die behoefte heeft aan opvoedingsondersteuning, maar niet weet waar ze hiervoor terecht 
kunnen.

Figuur 8: weet u bij waar u in uw gemeente terecht kunt voor vragen over opgroei- en opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen 

 in de leeftijd 0-23 jaar?
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Figuur 9: bij wie hebt u de laatste 12 maanden informatie, steun of hulp gevraagd?
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Figuur 10: bij wie hebt u de laatste 12 maanden informatie, steun of hulp gevraagd (overige antwoorden, regio totaal)?
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Voor- en vroegschoolse educatie 
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is gericht op het voorkómen van achterstanden in de sociaal-
emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. De doelstelling van 
VVE-beleid is om de ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen 
zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière 
worden vergroot. Het VVE beleid is nog niet in alle regiogemeenten van de grond gekomen. In 
Haaren en Sint-Michielsgestel worden geen VVE-programma’s uitgevoerd.  

Figuur 11: deelname van doelgroeppeuters aan VVE, als percentage van het aantal kinderen in de leeftijd 2,5 tot en met 5 jaar.  
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Voortijdig schoolverlaters 
Een voortijdig schoolverlater is iemand die het onderwijs heeft verlaten zonder in het bezit te zijn van 
een startkwalificatie. Het bezit van een startkwalificatie houdt in dat iemand tenminste een afgeronde 
havo- of vwo-opleiding, een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of een oude opleiding van 
vergelijkbaar niveau heeft. De gemeente Vught heeft relatief de meeste voortijdig schoolverlaters. Dit 
heeft te maken met de aanwezigheid van een jeugdgevangenis en een AZC in de gemeente Vught. 
Ongeveer eenderde van de voortijdig schoolverlaters in Vught is afkomstig uit de jeugdgevangenis of 
het AZC. Opvallend is ook dat het aandeel voortijdig schoolverlaters het laagste is in Boxtel, de enige 
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hulp bij officiële instanties. In dit geval gaat het vaak om een advies van de huisarts, het 
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2
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Figuur 11: deelname van doelgroeppeuters aan VVE, als percentage van het aantal kinderen in de leeftijd 2,5 tot en met 5 jaar 
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Vught is afkomstig uit de jeugdgevangenis of het AZC. Opvallend is ook dat het aandeel voortijdig schoolverlaters 
het laagste is in Boxtel, de enige gemeente die niet onder de uitvoering van het RBL valt4. De gemeente Boxtel 
heeft de afgelopen jaren intensieve inzet gepleegd op het gebied van leerplicht. Mogelijk speelt ook een verschil 
in kwaliteit van de registraties een rol. 

Figuur 12: voortijdig schoolverlaters tot 23 per regiogemeente schooljaar 2006/ 2007, als percentage van het aantal jongeren  

van 15 tot 23 jaar per gemeente. 
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Aanbod faciliteiten voor opvoedingsondersteuning 
Aan gemeenten is gevraagd welke faciliteiten ze bieden voor opvoedingsondersteuning. In totaal 
konden gemeenten van 10 vormen van opvoedingsondersteuning aangeven of ze die wel of niet 
aanbieden. De verschillen zijn klein. In de gemeente Haaren is het aanbod aan 
opvoedingsondersteuning minder dan in de andere gemeenten.  
 

Figuur 13: faciliteiten voor opvoedingsondersteuning per gemeente 
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De gemeenten Haaren, Vught, Schijndel en Sint-Michielsgestel hebben de uitvoering van de Leerplichtwet opgedragen aan 

het Regionaal Bureau Leerplichtzaken (RBL).  
4
 Excl. De gemeente Heusden. Gegevens over het aantal VSV’ers in Heusden zijn niet beschikbaar.  
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Informatie, advies en ondersteuning

Bekendheid ondersteuningsmogelijkheden en Wmo-loket

De bekendheid met de verschillende vormen van ondersteuning verschilt sterk per gemeente. In de gemeenten 
Schijndel, Vught, Sint Michielsgestel en Boxtel is in 2001 het loket Wegwijs van start gegaan. Dit Wmo-loket helpt 
met vragen over bijvoorbeeld vrijwilligersondersteuning, hulp in het huishouden of het verkrijgen van hulp 
in verband met een lichamelijke of geestelijke beperking. De gemeente Haaren is in 2007 ook aangesloten bij 
loket Wegwijs. In de gemeenten Heusden en ’s-Hertogenbosch is men pas recent begonnen met de invulling 
van het Wmo-loket. De bekendheid met ondersteuningsmogelijkheden is in ’s-Hertogenbosch en Heusden dan 
ook relatief laag. Ook wordt er minder gebruik gemaakt van het Wmo-loket en is men minder tevreden over de 
informatie en ondersteuning van het Wmo-loket. Aan de andere kant heeft de invoering van loket Wegwijs in een 
aantal gemeenten duidelijk positief resultaat. Dit geldt vooral voor de gemeente Schijndel, waar het gebruik van 
en de tevredenheid met het loket relatief hoog is. 

Aanbod Wmo-diensten en cliëntondersteuning

Aan de gemeenten is gevraagd welke Wmo-diensten worden aangeboden in het Wmo-loket, en welke vormen 
van cliëntondersteuning er worden georganiseerd. Voor informatie, advies, cliëntondersteuning, doorverwijzing 
of het aanvragen van voorzieningen kunnen de inwoners van de regiogemeenten in veruit de meeste gemeenten 
terecht bij het Wmo-loket. De faciliteiten die de gemeenten hierbuiten aanbieden, komen in de meeste 
gemeenten ook goed van de grond. De gemeente Haaren heeft een minder groot aanbod dan de overige 
gemeenten. In Vught worden de meeste vormen van cliëntondersteuning en andere Wmo-diensten aangeboden. 

Figuur 14: resultaten prestatieveld 3
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De Wmo verplicht gemeenten om informatie, advies en cliëntondersteuning te regelen en de burger de weg te 
wijzen bij vragen. Het is daarom belangrijk dat burgers weten waar ze terecht kunnen met vragen over wonen, 
zorg of welzijn. Hierbij staat de ‘één loket gedachte’ centraal: één centraal loket waar de burger toegang heeft 
tot alle mogelijke voorzieningen op het gebied van wonen, zorg of welzijn. Dit centrale loket wordt het Wmo-
loket genoemd. In alle regiogemeenten is ondertussen gestart met een Wmo-loket. Burgers kunnen hier in alle 
gemeenten terecht voor informatie, advies, doorverwijzing en het aanvragen van voorzieningen.
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Bekendheid met het Wmo-loket en andere ondersteuningsmogelijkheden

In figuur 15 wordt de gemiddelde bekendheid met verschillende vormen van ondersteuning op het gebied van 
wonen, zorg of welzijn weergegeven per gemeente. De bekendheid met ondersteuningsmogelijkheden in het 
kader van de Wmo is in ’s-Hertogenbosch en Heusden lager5. In deze gemeenten is ook de bekendheid met, en 
het gebruik van het Wmo-loket relatief laag. Verder is er in Heusden een relatief grote groep die behoefte heeft 
aan ondersteuning, maar niet weet waar ze die kunnen krijgen. 

Figuur 15: weet u op dit moment waar u in uw gemeente terecht kunt voor vragen over wonen, welzijn en zorg? (gemiddeld %)
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5
 Respondenten is gevraagd naar de bekendheid met verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Het gaat om 

achtereenvolgens; een ‘luisterend oor’ bij eenzaamheid en activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan; ondersteuning van 

vrijwilligers en mensen die hulp of zorg bieden aan hulpbehoevende familie of bekenden; hulp in de huishouding i.v.m. 
lichamelijke of geestelijke beperkingen; woningaanpassingen i.v.m. lichamelijke of geestelijke beperkingen, en; het verkrijgen 
van een rolstoel of scootmobiel. 

Figuur 16: kent u het Wmo-loket in uw gemeente? (% ja), zo ja: heeft u wel eens gebruik gemaakt van het Wmo-loket in uw gemeente?
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Tevredenheid over informatie en ondersteuning Wmo-loket 
Aan inwoners die wel eens gebruik hebben gemaakt van het Wmo-loket is gevraagd hoe tevreden ze 
zijn over de geboden informatie en ondersteuning. De tevredenheid is gemiddeld het hoogst in 
Schijndel en in Boxtel. Gemiddeld genomen is de tevredenheid het laagst in ’s-Hertogenbosch, 
gevolgd door respectievelijk Haaren en Heusden. Toch is ook in deze gemeenten het grootste deel 
van de respondenten tevreden over de informatie en ondersteuning van het Wmo-loket.  
 

Figuur 17:  hoe tevreden bent u over de informatie/ ondersteuning van het Wmo-loket in uw gemeente? (%(zeer) tevreden) 
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Aanbod cliëntondersteuning en diensten Wmo-loket 
Aan gemeenten is gevraagd welke diensten worden aangeboden in het Wmo-loket en welke vormen 
van cliëntondersteuning worden aangeboden. In totaal konden gemeenten bij 8 mogelijke diensten in 
het Wmo-loket en 13 vormen van cliëntondersteuning aangeven of de gemeente deze wel of niet 
aanbiedt. De gemeenten Vught biedt het grootste aantal vormen van cliëntondersteuning en Wmo-
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achtereenvolgens; een ‘luisterend oor’ bij eenzaamheid en activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan; ondersteuning van 

vrijwilligers en mensen die hulp of zorg bieden aan hulpbehoevende familie of bekenden; hulp in de huishouding i.v.m. 
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Figuur 16: kent u het Wmo-loket in uw gemeente? (% ja), zo ja: heeft u wel eens gebruik gemaakt van het Wmo-loket in uw 
gemeente? 
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Tevredenheid over informatie en ondersteuning Wmo-loket 
Aan inwoners die wel eens gebruik hebben gemaakt van het Wmo-loket is gevraagd hoe tevreden ze 
zijn over de geboden informatie en ondersteuning. De tevredenheid is gemiddeld het hoogst in 
Schijndel en in Boxtel. Gemiddeld genomen is de tevredenheid het laagst in ’s-Hertogenbosch, 
gevolgd door respectievelijk Haaren en Heusden. Toch is ook in deze gemeenten het grootste deel 
van de respondenten tevreden over de informatie en ondersteuning van het Wmo-loket.  
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Aan gemeenten is gevraagd welke diensten worden aangeboden in het Wmo-loket en welke vormen 
van cliëntondersteuning worden aangeboden. In totaal konden gemeenten bij 8 mogelijke diensten in 
het Wmo-loket en 13 vormen van cliëntondersteuning aangeven of de gemeente deze wel of niet 
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Figuur 17:  hoe tevreden bent u over de informatie/ ondersteuning van het Wmo-loket in uw gemeente? (%(zeer) tevreden)
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Figuur 18: aanbod cliëntondersteuning en diensten Wmo-loket per gemeente
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Vrijwillige inzet en mantelzorg
 

Het aandeel mantelzorgers is in alle gemeenten ongeveer even groot. Wel zijn er verschillen wat betreft het 
aandeel vrijwilligers. Zo is het aandeel vrijwilligers in Haaren hoog, terwijl het in ’s-Hertogenbosch juist laag is. 
Gemiddeld vindt ongeveer 10% van de mantelzorgers het geven van mantelzorg belastend. In ’s-Hertogenbosch 
is dit met ruim 13% aan de hoge kant. 

Ondersteuning bij vrijwilligerswerk en mantelzorg

Vooral in Vught zijn nog maar weinig mensen bekend met de mogelijkheden voor vrijwilligers- en 
mantelzorgondersteuning. Wel maken in Vught relatief veel mensen die bekend zijn met deze mogelijkheden 
er ook daadwerkelijk gebruik van. Omdat er over het geheel genomen weinig mensen gebruik maken van 
ondersteuning voor vrijwilligerswerk of mantelzorg is het niet mogelijk om per gemeente uitspraken te doen 
over de tevredenheid met deze ondersteuning. In totaal is 65% tevreden over de informatie die men van het 
vrijwilligerssteunpunt heeft gekregen; minder mensen zijn tevreden over de ondersteuning voor mantelzorgers, 
in totaal 49%. In Haaren zijn geen steunpunten voor mantelzorgers en vrijwilligers. 

Aanbod faciliteiten mantelzorgers en vrijwilligers

In de gemeente Haaren is minder ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers dan in de andere 
gemeenten. In de gemeenten Boxtel, Heusden en Schijndel is wél een uitgebreid aanbod aan ondersteuning voor 
mantelzorgers te vinden. Faciliteiten voor vrijwilligers zijn in mindere mate beschikbaar. In de meeste gemeenten 
wordt gewerkt aan deskundigheidsbevordering en is er een prijs voor vrijwilliger van het jaar. Kinderopvang, 
faciliteiten (parkeerkaarten, kortingspassen) en een vrijstelling van sollicitatieplicht wordt in de meeste 
regiogemeenten niet aangeboden.

Figuur 19: resultaten prestatieveld 4
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Vrijwilligerswerk, zowel informeel als georganiseerd, vormt een onmisbaar deel van de Wmo. Vrijwilligers zorgen 
er niet alleen voor dat ze zelf meedoen aan de samenleving, ze dragen ook bij aan het meedoen van kwetsbare 
groepen. Daarom worden vrijwilligers en mantelzorgers extra ondersteund. We spreken van mantelzorg wanneer 
(vrijwillig of onvrijwillig) onbetaald zorg wordt gegeven aan iemand in de directe sociale omgeving die door 
ziekte of handicap zelf niet alles kan. Om vrijwilligerswerk en mantelzorgers te ondersteunen wordt vormgegeven 
aan steunpunten voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Om een vergelijking te maken tussen het aandeel vrijwilligers en mantelzorgers per gemeente is gevraagd of 
mensen wel eens vrijwilligerswerk doen of mantelzorg geven. Ook is gevraagd of mantelzorgers de zorg als zwaar 
ervaren. Het grootste deel van de vrijwilligers (ruim 30%) doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. 

Figuur 20: percentage vrijwilligers en mantelzorgers
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Figuur 21: in welke mate ervaart u de zorg die u geeft als belastend? (% (zeer) belastend) 
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Ondersteuning bij vrijwilligerswerk en mantelzorg 
Er is aan vrijwilligers en mantelzorgers gevraagd of ze bekend zijn met het vrijwilligerssteunpunt en 
het Steunpunt Mantelzorg in hun gemeente. Zo ja, dan is ook gevraagd of ze er wel eens contact mee 
hebben gehad. Haaren heeft nog geen steunpunten voor mantelzorgers en vrijwilligers. Vooral in 
Vught zijn nog maar weinig mensen bekend met de mogelijkheden voor vrijwilligers- en 
mantelzorgondersteuning. Er zijn geen vergelijkbare gegevens beschikbaar voor ’s-Hertogenbosch. 
  

Figuur 22: heeft u wel eens gehoord van het vrijwilligerssteunpunt in uw gemeente (% ja)/ zo ja, heeft u wel eens contact gehad 
met het vrijwilligerssteunpunt in uw gemeente (% ja).  
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Figuur 22: heeft u wel eens gehoord van het vrijwilligerssteunpunt in uw gemeente (% ja)/ zo ja, heeft u wel eens contact gehad met het 

vrijwilligerssteunpunt in uw gemeente (% ja) 
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Figuur 23: heeft u wel eens gehoord van het Steunpunt Mantelzorg in uw gemeente (% ja)/ zo ja, heeft u wel eens contact gehad met het Steunpunt 

Mantelzorg  in uw gemeente (% ja).
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Aanbod faciliteiten voor mantelzorgers en vrijwilligers 
De gemeenten konden voor in totaal 25 vormen van ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers 
aangeven of die wel of niet worden aangeboden. Figuur 22 laat per gemeente zien hoe groot het 
aanbod is aan faciliteiten voor vrijwilligers en mantelzorgers. Het aanbod aan ondersteuning voor 
mantelzorgers en vrijwilligers is het kleinst in de gemeente Haaren.  
 

Figuur 24: aantal faciliteiten voor mantelzorgers en vrijwilligers 
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Behoefte aan ondersteuning gemeente Haaren 
Omdat er in Haaren nog geen steunpunten voor vrijwilligers en mantelzorgers zijn is gevraagd naar 
de behoefte aan ondersteuning onder vrijwilligers. Ruim 20% van de vrijwilligers in Haaren heeft 
behoefte aan ondersteuning bij vrijwilligerswerk. Wat betreft het soort ondersteuning wordt vooral 
‘mensen die iets willen doen’, onkostenvergoedingen en mensen die vanuit de gemeente, politie of 
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Figuur 24: aantal faciliteiten voor mantelzorgers en vrijwilligers
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Figuur 23: heeft u wel eens gehoord van het Steunpunt Mantelzorg in uw gemeente (% ja)/ zo ja, heeft u wel eens contact 
gehad met het Steunpunt Mantelzorg  in uw gemeente (% ja). 
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mantelzorgers en vrijwilligers is het kleinst in de gemeente Haaren.  
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Behoefte aan ondersteuning gemeente Haaren 
Omdat er in Haaren nog geen steunpunten voor vrijwilligers en mantelzorgers zijn is gevraagd naar 
de behoefte aan ondersteuning onder vrijwilligers. Ruim 20% van de vrijwilligers in Haaren heeft 
behoefte aan ondersteuning bij vrijwilligerswerk. Wat betreft het soort ondersteuning wordt vooral 
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Behoefte aan ondersteuning gemeente Haaren

Omdat er in Haaren nog geen steunpunten voor vrijwilligers en mantelzorgers zijn is gevraagd naar de behoefte 
aan ondersteuning onder vrijwilligers. Ruim 20% van de vrijwilligers in Haaren heeft behoefte aan ondersteuning 
bij vrijwilligerswerk. Wat betreft het soort ondersteuning wordt vooral ‘mensen die iets willen doen’, 
onkostenvergoedingen en mensen die vanuit de gemeente, politie of welzijn mee willen denken veel genoemd. 
Ook lijkt er behoefte te zijn aan voorzieningen, zoals een vergaderruimte, papier of een kopieerapparaat. 
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Deelname bevorderen

Mensen met beperkingen kunnen de gewone dagelijkse dingen minder goed doen omdat hun gezondheid dit 
niet (meer) toelaat. Het aandeel mensen met (ernstige) beperkingen ligt gemiddeld rond de 9%. In Schijndel 
wonen relatief gezien iets meer mensen met beperkingen dan gemiddeld in de regiogemeenten. Mensen met 
een beperking zijn een stuk minder zelfredzaam dan andere mensen en hebben relatief vaak te maken met 
eenzaamheid. In ’s-Hertogenbosch zijn mensen met een beperking over het algemeen iets meer zelfredzaam. Wel 
hebben mensen met een beperking in ’s-Hertogenbosch en Vught nóg vaker te maken met eenzaamheid dan in 
de andere gemeenten. 

Bekendheid ondersteuningsmogelijkheden

Over het algemeen weten mensen met beperkingen beter waar ze hulp kunnen krijgen dan mensen zonder 
beperkingen. Er is echter ook een grote groep die wel behoefte heeft aan ondersteuning, maar niet weet 
waar ze die kan krijgen. Dit probleem speelt vooral in de gemeente Heusden, waar een kwart van de mensen 
met een beperking niet weet waar ze hulp kan krijgen, terwijl ze wel aangeven het nodig te hebben. Ook in 
’s-Hertogenbosch is deze groep groot. 

Figuur 25: resultaten prestatieveld 5
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We willen dat voor mensen met beperkingen de leefsituatie in wijken en buurten verbetert wat betreft 
huisvesting, toegankelijkheid, acceptatie en participatie. Het hulpaanbod voor mensen met een beperking 
moet aansluiten bij hun vraag. Het gaat om bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de woonomgeving en 
openbare ruimten zoals leeszalen en het gemeentehuis. De deelname van mensen met een beperking aan 
het maatschappelijke verkeer zal bevorderd worden als zij zich met hulpmiddelen zoals een rollator of rolstoel 
gemakkelijk kunnen bewegen in hun woonomgeving en toegang hebben tot alle openbare faciliteiten. Maar ook 
het organiseren van activiteiten met een sociaalrecreatief of sportief karakter zodat ook specifieke doelgroepen 
daaraan kunnen deelnemen, is een goed voorbeeld. 

Aandeel mensen met beperkingen

Door aan mensen te vragen in hoeverre ze beperkt zijn door de gezondheid hebben we een inschatting van het 
aandeel mensen met beperkingen per gemeente. We beschouwen mensen als beperkt, wanneer ze zelf aangeven 
dat ze ernstig beperkt zijn of wanneer ze aangeven wel beperkt te zijn, maar ook nog dingen zelf kunnen doen. 
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Figuur 26: percentage  mensen met (ernstige) beperkingen
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Zelfredzaamheid mensen met beperkingen 
Zelfredzaamheid wordt gemeten door de stellingen ‘Ik kan alles goed aan’, ‘Ik kan prima voor mezelf 
opkomen’ en ‘Ik weet goed mijn recht te halen’. De mate waarin mensen het met deze stellingen eens 
zijn bepaalt hun schaalscore voor zelfredzaamheid. De zelfredzaamheid onder mensen met 
beperkingen is veel lager dan de zelfredzaamheid onder de totale bevolking. In ’s-Hertogenbosch is 
de zelfredzaamheid onder mensen met beperkingen iets hoger dan in de regiogemeenten.  
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Figuur 27: schaalscore zelfredzaamheid, voor mensen met  beperkingen en totaal
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Eenzaamheid mensen met beperkingen 
Mensen met een beperking hebben duidelijk vaker te maken met eenzaamheid dan gemiddeld. Over 
het algemeen geeft ongeveer 2% van de inwoners in de regiogemeenten aan dat ze zelden of nooit 
sociale contacten hebben, onder mensen met beperkingen is dit 7%. Verder vindt in totaal 16% van 
de mensen met beperkingen in de regio dat ze te weinig sociale contacten hebben; onder de totale 
bevolking in de regio is dit 7%. De eenzaamheid onder mensen met beperkingen is het hoogst in ’s-
Hertogenbosch en Vught.  
 

Figuur 28: percentage zelden of nooit contact met familieleden/ vrienden, onder mensen met beperkingen en totaal  
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Figuur 28: percentage zelden of nooit contact met familieleden/ vrienden, onder mensen met beperkingen en totaal 
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Figuur 29: percentage te weinig sociale contacten, onder mensen met beperkingen en totaal 
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Bekendheid met ondersteuningsmogelijkheden onder mensen met beperkingen 
Gemiddeld geeft 20% van de mensen met een beperking aan dat ze wel behoefte hebben aan hulp, 
maar niet weet waar ze die kunnen krijgen. Vooral in ’s-Hertogenbosch en Heusden is deze groep 
relatief groot. Er blijkt onder mensen met beperkingen vooral behoefte te zijn aan een luisterend oor 
bij eenzaamheid of activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan, en ondersteuning van vrijwilligers en 
mantelzorgers.  
 
 

Figuur 30: weet u op dit moment waar u in uw gemeente terecht kunt voor vragen over wonen, welzijn en zorg?( gemiddeld %: 

nee maar ik zou het wel willen weten, totaal en onder mensen met beperkingen) 
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Bekendheid met ondersteuningsmogelijkheden onder mensen met beperkingen

Gemiddeld geeft 20% van de mensen met een beperking aan dat ze wel behoefte hebben aan hulp, maar niet 
weet waar ze die kunnen krijgen. Vooral in ’s-Hertogenbosch en Heusden is deze groep relatief groot. Er blijkt 
onder mensen met beperkingen vooral behoefte te zijn aan een luisterend oor bij eenzaamheid of activiteiten om 
eenzaamheid tegen te gaan, en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. 
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Figuur 31: weet uw op dit moment waar u terecht kunt voor….? % nee, maar ik zou het wel willen weten, onder mensen met een beperking (regio totaal)
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Figuur 31: weet uw op dit moment waar u terecht kunt voor….? % nee, maar ik zou het wel willen weten, onder mensen met 
een beperking (regio totaal) 
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Individuele verstrekkingen
 
Het aandeel mensen dat per gemeente een aanvraag doet voor een Wmo-voorziening verschilt niet veel. 
Gemiddeld heeft 8% een aanvraag in het kader van de Wmo gedaan. Veruit de meeste aanvragen (ruim 40%)  
hebben betrekking op hulp in het huishouden. Dit is tevens de enige vorm waarvoor in alle gemeenten een 
eigen bijdrage wordt gevraagd. Voor de overige individuele verstrekkingen wordt meestal geen eigen bijdrage 
gevraagd. Aanvragen voor een aanpassing in de auto worden nauwelijks gedaan. In Sint-Michielsgestel zijn 
relatief veel mensen ontevreden over de afhandeling van hun aanvraag. In Boxtel en Vught zijn relatief weinig 
mensen ontevreden. 

Gebruik en tevredenheid individuele verstrekkingen

De individuele verstrekkingen die het meest worden aangevraagd zijn hulp bij het huishouden, een aanpassing 
aan de woning en aanvragen voor gebruik van de deeltaxi. De verschillen in het gebruik van de verschillende 
voorzieningen per gemeente zijn klein. Wanneer we alle individuele verstrekkingen in ogenschouw nemen dan 
maken in Vught gemiddeld iets meer mensen gebruik van individuele verstrekkingen. In ’s-Hertogenbosch is het 
gebruik van individuele verstrekkingen iets lager dan gemiddeld. 

Figuur 32: resultaten prestatieveld 6
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Dit prestatieveld gaat over individuele verstrekkingen. Dat zijn individueel te verlenen voorzieningen, die aan de 
behoefte van het individu zijn aangepast. Het gaat bijvoorbeeld over het vervoer van gehandicapten door middel van 
de deeltaxi. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen die er recht op hebben, gebruik maken van individuele 
verstrekkingen. In dit onderzoek hebben we ons gericht op de tevredenheid met de aanvraagprocedure en het gebruik 
van en de tevredenheid met de verschillende verstrekkingen. Ook is gekeken naar de mate van afstemming van de hulp 
bij het huishouden met zorgfuncties in het kader van de AWBZ6 en de eigen bijdrage. 

6  Algemene wet bijzondere ziektekosten. Individuele verstrekkingen werden voorheen geregeld door deze wet. 



28  |  Regionale Wmo Monitor

Afhandeling aanvragen Wmo-voorzieningen 

Gemiddeld heeft 8% een aanvraag in het kader van de Wmo gedaan. Er zijn geen vergelijkbare gegevens over 
’s-Hertogenbosch beschikbaar. Aan degenen die een aanvraag hebben gedaan is gevraagd of ze tevreden zijn 
over de afhandeling van hun aanvraag. In Sint-Michielsgestel zijn relatief veel mensen ontevreden over de 
afhandeling van hun aanvraag. De gemeente Sint-Michielsgestel heeft te maken gehad met een personeelstekort. 

Figuur 33: aandeel aanvragen Wmo en ontevredenheid met de afhandeling van de Wmo-aanvraag
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door middel van de deeltaxi. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen die er recht op hebben, 
gebruik maken van individuele verstrekkingen. In dit onderzoek hebben we ons gericht op de tevredenheid 

met de aanvraagprocedure en het gebruik van en de tevredenheid met de verschillende verstrekkingen. 
Ook is gekeken naar de mate van afstemming van de hulp bij het huishouden met zorgfuncties in het kader 

van de AWBZ
6
 en de eigen bijdrage.  

 
Afhandeling aanvragen Wmo-voorzieningen  
Gemiddeld heeft 8% een aanvraag in het kader van de Wmo gedaan. Er zijn geen vergelijkbare 
gegevens over ’s-Hertogenbosch beschikbaar. Aan degenen die een aanvraag hebben gedaan is 
gevraagd of ze tevreden zijn over de afhandeling van hun aanvraag. In Sint-Michielsgestel zijn relatief 
veel mensen ontevreden over de afhandeling van hun aanvraag. De gemeente Sint-Michielsgestel 
heeft te maken gehad met een personeelstekort.  

Figuur 33: aandeel aanvragen Wmo en ontevredenheid met de afhandeling van de Wmo-aanvraag.  
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Gebruik individuele verstrekkingen 
De drie meest gebruikte individuele verstrekkingen zijn de deeltaxi, hulp in het huishouden en een 
woningaanpassing. Vooral in Schijndel wordt relatief vaak een beroep gedaan op hulp bij het 
huishouden.  

                                                        
6
 Algemene wet bijzondere ziektekosten. Individuele verstrekkingen werden voorheen geregeld door deze wet.  

Gebruik individuele verstrekkingen
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woningaanpassing. Vooral in Schijndel wordt relatief vaak een beroep gedaan op hulp bij het huishouden. 

Figuur 34: gebruik van 3 meest voorkomende vormen van individuele verstrekkingen 
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Figuur 34: gebruik van 3 meest voorkomende vormen van individuele verstrekkingen  
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Tevredenheid individuele verstrekkingen 
De tevredenheid van gebruikers van de individuele verstrekkingen is over het algemeen goed. Een 
uitzondering hierop is de deeltaxi. De tevredenheid met de deeltaxi is in alle gemeenten aan de lage 
kant. Per 1 maart 2009 gaat het nieuwe contract voor de Regiotaxi7 in. De bij de gemeenten bekende 
signalen voor verbetering zijn in dit nieuwe contract meegenomen. Gemiddeld is de tevredenheid met 
individuele verstrekkingen in ’s-Hertogenbosch aan de lage kant, en in Sint Michielsgestel iets hoger 
dan gemiddeld.  

Figuur 35: tevredenheid 3 meest voorkomende vormen van  individuele verstrekkingen (% (zeer) tevreden) 
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Eigen bijdrage en afstemming hulp bij het huishouden met zorgfuncties AWBZ 
Gemeenten hebben aangegeven voor welke voorzieningen een eigen bijdrage wordt gevraagd en in 
hoeverre de hulp in het huishouden is afgestemd met zorgfuncties in het kader van de AWBZ. Voor 
hulp bij het huishouden wordt in alle regiogemeenten een eigen bijdrage gevraagd. Voor andere 
individuele voorzieningen wordt meestal geen eigen bijdrage gevraagd. Bij de bepaling van de eigen 
bijdrage volgen alle gemeenten de bedragen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit maatschappelijke 

                                                        
7
 De deeltaxi heet vanaf 1 maart 2009 de Regiotaxi.  

Tevredenheid individuele verstrekkingen

De tevredenheid van gebruikers van de individuele verstrekkingen is over het algemeen goed. Een uitzondering 
hierop is de deeltaxi. De tevredenheid met de deeltaxi is in alle gemeenten aan de lage kant. Per 1 maart 
2009 gaat het nieuwe contract voor de Regiotaxi7 in. De bij de gemeenten bekende signalen voor verbetering 
zijn in dit nieuwe contract meegenomen. Gemiddeld is de tevredenheid met individuele verstrekkingen in 
’s-Hertogenbosch aan de lage kant, en in Sint Michielsgestel iets hoger dan gemiddeld. 

7  De deeltaxi heet vanaf 1 maart 2009 de Regiotaxi. 
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Figuur 34: gebruik van 3 meest voorkomende vormen van individuele verstrekkingen  
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Eigen bijdrage en afstemming hulp bij het huishouden met zorgfuncties AWBZ 
Gemeenten hebben aangegeven voor welke voorzieningen een eigen bijdrage wordt gevraagd en in 
hoeverre de hulp in het huishouden is afgestemd met zorgfuncties in het kader van de AWBZ. Voor 
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bijdrage volgen alle gemeenten de bedragen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit maatschappelijke 
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Figuur 35: tevredenheid 3 meest voorkomende vormen van  individuele verstrekkingen (% (zeer) tevreden)
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Figuur 34: gebruik van 3 meest voorkomende vormen van individuele verstrekkingen  
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Eigen bijdrage en afstemming hulp bij het huishouden met zorgfuncties AWBZ 
Gemeenten hebben aangegeven voor welke voorzieningen een eigen bijdrage wordt gevraagd en in 
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Eigen bijdrage en afstemming hulp bij het huishouden met zorgfuncties AWBZ

Gemeenten hebben aangegeven voor welke voorzieningen een eigen bijdrage wordt gevraagd en in hoeverre de 
hulp in het huishouden is afgestemd met zorgfuncties in het kader van de AWBZ. Voor hulp bij het huishouden 
wordt in alle regiogemeenten een eigen bijdrage gevraagd. Voor andere individuele voorzieningen wordt meestal 
geen eigen bijdrage gevraagd. Bij de bepaling van de eigen bijdrage volgen alle gemeenten de bedragen zoals 
die zijn vastgelegd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning. De afstemming van hulp bij het huishouden 
met zorgfuncties in het kader van de AWBZ is in Vught en ’s-Hertogenbosch nog niet optimaal. 

Figuur 36: schaalscore voor de mate van afstemming van de hulp bij het huishouden met zorgfuncties in het kader van de AWBZ (0=weinig afstemming, 

10=veel afstemming)
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ondersteuning. De afstemming van hulp bij het huishouden met zorgfuncties in het kader van de 
AWBZ is in Vught en ’s-Hertogenbosch nog niet optimaal.  

Figuur 36: schaalscore voor de mate van afstemming van de hulp bij het huishouden met zorgfuncties in het kader van de 
AWBZ (0=weinig afstemming, 10=veel afstemming) 
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Figuur 34: gebruik van 3 meest voorkomende vormen van individuele verstrekkingen  
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Tevredenheid individuele verstrekkingen 
De tevredenheid van gebruikers van de individuele verstrekkingen is over het algemeen goed. Een 
uitzondering hierop is de deeltaxi. De tevredenheid met de deeltaxi is in alle gemeenten aan de lage 
kant. Per 1 maart 2009 gaat het nieuwe contract voor de Regiotaxi7 in. De bij de gemeenten bekende 
signalen voor verbetering zijn in dit nieuwe contract meegenomen. Gemiddeld is de tevredenheid met 
individuele verstrekkingen in ’s-Hertogenbosch aan de lage kant, en in Sint Michielsgestel iets hoger 
dan gemiddeld.  
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Eigen bijdrage en afstemming hulp bij het huishouden met zorgfuncties AWBZ 
Gemeenten hebben aangegeven voor welke voorzieningen een eigen bijdrage wordt gevraagd en in 
hoeverre de hulp in het huishouden is afgestemd met zorgfuncties in het kader van de AWBZ. Voor 
hulp bij het huishouden wordt in alle regiogemeenten een eigen bijdrage gevraagd. Voor andere 
individuele voorzieningen wordt meestal geen eigen bijdrage gevraagd. Bij de bepaling van de eigen 
bijdrage volgen alle gemeenten de bedragen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit maatschappelijke 
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Figuur 34: gebruik van 3 meest voorkomende vormen van individuele verstrekkingen  
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Eigen bijdrage en afstemming hulp bij het huishouden met zorgfuncties AWBZ 
Gemeenten hebben aangegeven voor welke voorzieningen een eigen bijdrage wordt gevraagd en in 
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Figuur 34: gebruik van 3 meest voorkomende vormen van individuele verstrekkingen  
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Eigen bijdrage en afstemming hulp bij het huishouden met zorgfuncties AWBZ 
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Figuur 34: gebruik van 3 meest voorkomende vormen van individuele verstrekkingen  
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Eigen bijdrage en afstemming hulp bij het huishouden met zorgfuncties AWBZ 
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Figuur 34: gebruik van 3 meest voorkomende vormen van individuele verstrekkingen  
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Tevredenheid individuele verstrekkingen 
De tevredenheid van gebruikers van de individuele verstrekkingen is over het algemeen goed. Een 
uitzondering hierop is de deeltaxi. De tevredenheid met de deeltaxi is in alle gemeenten aan de lage 
kant. Per 1 maart 2009 gaat het nieuwe contract voor de Regiotaxi7 in. De bij de gemeenten bekende 
signalen voor verbetering zijn in dit nieuwe contract meegenomen. Gemiddeld is de tevredenheid met 
individuele verstrekkingen in ’s-Hertogenbosch aan de lage kant, en in Sint Michielsgestel iets hoger 
dan gemiddeld.  

Figuur 35: tevredenheid 3 meest voorkomende vormen van  individuele verstrekkingen (% (zeer) tevreden) 

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

Haaren

Vught

Boxtel

 's-Hertogenbosch

deeltaxi  hulp huishouden aanpassing w oning
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Figuur 34: gebruik van 3 meest voorkomende vormen van individuele verstrekkingen  
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dan gemiddeld.  
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Eigen bijdrage en afstemming hulp bij het huishouden met zorgfuncties AWBZ 
Gemeenten hebben aangegeven voor welke voorzieningen een eigen bijdrage wordt gevraagd en in 
hoeverre de hulp in het huishouden is afgestemd met zorgfuncties in het kader van de AWBZ. Voor 
hulp bij het huishouden wordt in alle regiogemeenten een eigen bijdrage gevraagd. Voor andere 
individuele voorzieningen wordt meestal geen eigen bijdrage gevraagd. Bij de bepaling van de eigen 
bijdrage volgen alle gemeenten de bedragen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit maatschappelijke 

                                                        
7
 De deeltaxi heet vanaf 1 maart 2009 de Regiotaxi.  

woning
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Samenhangende ondersteuning voor bijzondere groepen

De problematiek met betrekking tot bijzondere groepen in de verschillende gemeenten is op drie manieren 
gemeten. We hebben gekeken naar psychische problematiek, het gebruik van alcohol en drugs en de overlast van 
bijzondere groepen. Daarnaast is gekeken naar het aanbod aan faciliteiten voor bijzondere groepen aan de hand 
van gegevens van de gemeenten. 

Psychische problematiek

De psychische problematiek van de bevolking geeft aan in hoeverre psychische problemen een rol spelen bij de 
bevolking. In Boxtel en ’s-Hertogenbosch heeft een relatief groot deel van de bevolking te maken met psychische 
problematiek; in Haaren is de psychische problematiek het minst. 

Gebruik alcohol en drugs

Het gebruik van alcohol en drugs in de afgelopen 12 maanden is over het geheel genomen het hoogst in Sint-
Michielsgestel. Dit heeft vooral te maken met het hoge percentage overmatig drinkers in deze gemeente. 
In ’s-Hertogenbosch wordt relatief veel softdrugs gebruikt, maar over het geheel genomen is het beeld in 
’s-Hertogenbosch vergelijkbaar met de regiogemeenten. 

Overlast bijzondere groepen

De overlast van bijzondere groepen is een probleem dat voornamelijk in ’s-Hertogenbosch een rol speelt. Hier 
ondervindt men veel ernstige hinder van dronken mensen op straat, drugsoverlast, of overlast van zwervers of 
daklozen. Dit heeft vooral te maken met de hoge mate van drugsoverlast. In Schijndel heeft men veel te maken 
met overlast van dronken mensen, maar het algehele beeld in Schijndel is gemiddeld. 

Aanbod faciliteiten OGGZ, opvang, verslavingszorg

De gemeente ’s-Hertogenbosch is voor een groot deel van de ondersteuning van bijzondere groepen regionaal 
verantwoordelijk. Dit betekent dat activiteiten in het kader van vrouwenopvang, openbare geestelijke 
gezondheidszorg en verslavingsbeleid voor een groot deel door de gemeente ’s-Hertogenbosch worden 
ondernomen ten behoeve van de regiogemeenten. In Haaren is geen aanbod, in Sint-Michielsgestel en Heusden 
blijft het aanbod achter ten opzichte van de overige gemeenten.

Figuur 37: resultaten prestatieveld 7, 8 en 9 
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De Wmo heeft als doel, dat alle inwoners naar vermogen volwaardig deelnemen aan de samenleving. Er zijn 
echter groepen inwoners die dit (tijdelijk) onvoldoende kunnen vanwege psychiatrische, psychosociale en/
of verslavingsproblemen. Deze groepen noemen we ‘bijzondere groepen’ . Het is belangrijk om psychische of 
verslavingsproblemen te voorkómen. Als deze problemen toch ontstaan, mogen ze niet verergeren of leiden tot 
problemen zoals dak- en thuisloosheid, schulden, of problemen met betrekking tot werk of sociale contacten. Op 
deze manier kan ook worden voorkomen dat deze groepen overlast veroorzaken in hun omgeving.

Psychische problematiek, alcohol- en drugsgebruik

Psychische problematiek wordt gemeten aan de hand van het aandeel mensen dat zich psychisch ongezond 
voelt. Dit percentage wordt gemeten met behulp van vragen over positieve en negatieve gevoelens8. Ook is 
gekeken naar het gebruik van alcohol en drugs. Wat betreft psychische gezondheid hebben de gemeenten 
’s-Hertogenbosch en Boxtel een ongunstig beeld. In Sint-Michielsgestel is het gebruik van alcohol aan de hoge 
kant. 

Figuur 38: percentage ‘voelt zich psychisch ongezond”’, op basis van MHI-score (bron: gezondheidsenquête GGD, 2005) 
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8
 Psychische gezondheid wordt gemeten aan de hand van de RAND Mental Health Inventory (MHI). De MHI meet de algemene 

psychische gezondheidstoestand van een bevolking. Bron: GGD Hart voor Brabant.  
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Figuur 39: gebruik alcohol en drugs in de afgelopen 12 maanden (bron: gezondheidsenquête GGD, 2005) 
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Figuur 39: gebruik alcohol en drugs in de afgelopen 12 maanden (bron: gezondheidsenquête GGD, 2005).  

0% 5% 10% 15% 20%

Haaren

Schijndel

Vught

St. Michielsgestel

Boxtel

Heusden

's-Hertogenbosch

% overmatig drinker

% gebruik softdrugs in afgelopen 12 maanden (2005)

% gebruik harddrugs in de afgelopen 12 maanden (2005)

 
 
Ervaren overlast bijzondere groepen 
Wanneer mensen te maken hebben met ernstige psychische, psychosociale en/ of 
verslavingsproblemen en ze zijn niet meer in staat om deze problemen zelf op te lossen, dan worden 
ze gerekend tot de ‘bijzondere groepen’. Deze bijzondere groepen kunnen voor overlast zorgen. 
Wanneer mensen vaak last hebben van zwervers, dronken mensen en/ of drugsoverlast dan spreken 
we van overlast van bijzondere groepen. Deze overlast komt vooral voor in ’s-Hertogenbosch. Ook 
hebben we gekeken naar het percentage mensen dat aangeeft dat ze vaak of soms last hebben van 
één van deze drie vormen van overlast. Overlast van dronken mensen komt het meest voor, met 
name in de gemeente Schijndel.  
 

8  Psychische gezondheid wordt gemeten aan de hand van de RAND Mental Health Inventory (MHI). De MHI meet de algemene psychische 
gezondheidstoestand van een bevolking. Bron: GGD Hart voor Brabant. 
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Ervaren overlast bijzondere groepen

Wanneer mensen te maken hebben met ernstige psychische, psychosociale en/ of verslavingsproblemen en ze 
zijn niet meer in staat om deze problemen zelf op te lossen, dan worden ze gerekend tot de ‘bijzondere groepen’. 
Deze bijzondere groepen kunnen voor overlast zorgen. Wanneer mensen vaak last hebben van zwervers, dronken 
mensen en/ of drugsoverlast dan spreken we van overlast van bijzondere groepen. Deze overlast komt vooral 
voor in ’s-Hertogenbosch. Ook hebben we gekeken naar het percentage mensen dat aangeeft dat ze vaak of soms 
last hebben van één van deze drie vormen van overlast. Overlast van dronken mensen komt het meest voor, met 
name in de gemeente Schijndel. 

Figuur 40: overlast bijzondere groepen, en percentage mensen dat vaak of soms last heeft van dronken mensen, drugsoverlast, en overlast van zwervers/ 

daklozen 
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Figuur 40: overlast bijzondere groepen, en percentage mensen dat vaak of soms last heeft van dronken mensen, 
drugsoverlast, en overlast van zwervers/ daklozen.  
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Aantal faciliteiten OGGZ, opvang en verslavingszorg  
Gemeenten konden van in totaal 28 faciliteiten aangeven of deze wel of niet worden aangeboden in 
de gemeente. In Haaren is geen aanbod, in Sint-Michielsgestel en Heusden blijft het aanbod achter 
ten opzichte van de overige gemeenten. 

Figuur 41: aantal faciliteiten op het gebied van OOGZ, opvang en verslavingszorg.  
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Figuur 40: overlast bijzondere groepen, en percentage mensen dat vaak of soms last heeft van dronken mensen, 
drugsoverlast, en overlast van zwervers/ daklozen.  
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Figuur 40: overlast bijzondere groepen, en percentage mensen dat vaak of soms last heeft van dronken mensen, 
drugsoverlast, en overlast van zwervers/ daklozen.  
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Figuur 40: overlast bijzondere groepen, en percentage mensen dat vaak of soms last heeft van dronken mensen, 
drugsoverlast, en overlast van zwervers/ daklozen.  
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Figuur 40: overlast bijzondere groepen, en percentage mensen dat vaak of soms last heeft van dronken mensen, 
drugsoverlast, en overlast van zwervers/ daklozen.  
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Figuur 40: overlast bijzondere groepen, en percentage mensen dat vaak of soms last heeft van dronken mensen, 
drugsoverlast, en overlast van zwervers/ daklozen.  
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Wmo algemeen
De volgende prestatiegegevens vormen een beeld van de mate waarin de gemeente werkt aan de kwaliteit van 
de in het kader van de Wmo geleverde producten, en de mate waarin de gemeenten hun inwoners betrekken bij 
de totstandkoming van het Wmo-beleid. 

Kwaliteit

Alle gemeenten werken volop aan de kwaliteit van de in het kader van de Wmo geleverde producten en diensten. 
Vught is hierbij de enige gemeente die géén servicenormen hanteert met betrekking tot het aanvraagproces9. 
Daartegenover maakt Vught gebruik van een vastgesteld tarief voor alle vormen van hulp in het huishouden, een 
verbod op wachtlijstvorming en uitvoeringsafspraken over doorlooptijden. In Heusden en in Sint-Michielsgestel 
wordt periodiek overleg gevoerd met aanbieders. 

Beleidsparticipatie

Gemeenten betrekken over het algemeen regelmatig hun inwoners bij de totstandkoming van het Wmo-beleid. 
Dit wordt vooral gedaan door overleg met de Wmo-raad of een Wmo-platform, maar ook andere middelen 
worden over het algemeen geregeld ingezet. Een uitzondering vormt de gemeente Haaren, hier worden 
burgers niet of nauwelijks betrokken. De prestatievelden 7, 8 en 9 vallen onder regionale verantwoordelijkheid 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De regiogemeente voeren bovenop de activiteiten van de gemeente 
’s-Hertogenbosch zelf bijna geen activiteiten om burgers te betrekken bij beleid voor de prestatievelden 7, 8 en 9. 
Een uitzondering hierop vormt de gemeente Boxtel. 

Figuur 42: resultaten Wmo algemeen
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Mate waarin de gemeente werkt aan de kwaliteit van 
de in het kader van de Wmo geleverde producten en 
diensten

Mate waarin de gemeente burgers betrekt bij Wmo-
beleid en activiteiten inzet om burgers bij Wmo-beleid 
te betrekken

Duidelijk beter dan gemiddeld

Iets beter dan gemiddeld

Gemiddeld

Iets slechter dan gemiddeld

Duidelijk slechter dan gemiddeld

9  Met servicenormen wordt bedoeld: extern (aan de klant) gecommuniceerde normen waarbinnen aanvragen afgehandeld moeten zijn. Extern 
gecommuniceerd betekent in dit geval gepubliceerd op de website en/of in folders van de gemeente of de desbetreffende uitvoerende instelling. 
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