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Geacht College,

De Sociale Adviesraad Waalwijk stuurt u hierb'lj een brief niet als (onlgevraagd advies maar als

bemoediging en reflectie in bijzondere t'rjden van Corona-maatregelen waarin de inwoners van de

gemeente Waalw'rjk maar ook u als College verkeren.

Nu de eerste maand achter de rug is van deze bijzondere maatregelen die de samenleving

fundamenteel op zijn kop zetten, willen we graag een bijdrage leveren aan het denken. Niet omdat

de SAR meent dat zaken niet goed aangepakt worden maar om blijk te geven van onze

betrokkenheid. We richten ons daarbij vanzelfsprekend op de effecten in het sociaal domein voor
(kwetsbare) burgers.

Pro-octief

We zijn daartoe mede aangemoedigd door de actie die uw College onlangs heeft uitgezet om alle

organisaties en instellingen in het sociaal domein en de zorg te bellen met de vraag hoe het gaat. Ook

de acties van de gemeente in samenwerking met de scholen en het jongerenwerk rondom de

leerlingen die 'missen' en de oproep van het lnnovatienetwerk Jeugd z'rjn goede voorbeelden van de
pro-actieve benadering die uw College heeft gekozen.

We hebben waardering voor een dergelijke actieve benadering. We zijn daarbij heel benieuwd welk

beeld bovenstaande inventarisatie geeft van de energie die is losgekomen bij burgers en organisaties

in het sociaal domein om op creatieve wijze om te gaan met deze risis.

Energie in de samenleving

Het is heel bijzonder om te zien hoe veel energie en creativiteit er in Waalwijk aanwezig is en nu ook
zichtbaar wordt binnen het sociaal domein. ln de publiciteit hebben we acties langs zien komen van

b'tjvoorbeeld Sonja Brouwers met een Facebook groep Coronahulp Waalwijk en van Natasja Ververs

met een 'praatje met een belmaatje'. En er zijn er ongetwijfeld heelveel meer rondom

boodschappendiensten, bezorgen maaltijden en een praatje, muziek bij een verzorgingshuis etc.

Ër worden nieuwe en snelle verbindingen gelegd in tijden van nood. Wat zou het mooi zijn om te
kijken hoe we die energie kunnen vasthouden en de ideeën die werken ook kunnen doorzetten in de

tijd na de crisis. We spreken uiteraard onze waardering uit aan al die mensen die de zorg en aandacht
dagelijks laten doorgaan en aldie mensen die met nieuwe initiatieven zijn gekomen.



Acties College

De SAR spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop het College de crisis aanpakt en daarin

communiceert zowel als het gaat om de openbare orde/gezondheidszaken als de benadering van

ondernemers en burgers die bijzondere zorg/aandacht nodig hebben. We vinden het instellen van

een informatiepunt bij Contour de Twern voor vragen van burgers die zorg gebruiken of aandacht

nodig hebben een goed initiatief. Op basis van de respons aldaar zullen we ons ook een beeld

kunnen vormen van vragen van burgers die wel of niet tot een oplossing hebben kunnen leiden.

We zijn benieuwd op welke wijze ïeam Wijz heeft kunnen inspelen op de zorgen en vragen van

burgers met een indicatie voor Wmo of Jeugdzorg die nu verstoken zijn van dagbesteding voor
iemand met Alzheimer bijvoorbeeld die thuis woont bij zijn/haar partner of een ouder die thuis met

een kind is dat normaalgesproken psychische hulp nodig heeft.

Toekomst

Een forse crisis zoals deze noopt - als de maatregelen voor de eerste beheersing ervan tot een

zekere stabilisatie hebben geleid- tot nadenken over diepere oorzaken en gevolgen en over de

kansen die deze crisis oplevert maar ook over de risico's dat juist de meest kwetsbare jeugdigen en

mensen die het minst zÍchtbaar zijn er de meeste achterstand van (gaan) ondervinden. Samen met u

wil de SAR een bijdrage leveren de komende maanden en jaren om de lessen uit deze crisis te gaan

leren.

Bij onze bijdrage in dat verband willen we rekening houden met de volgende punten:

kwetsbaren in de gemeente. Daarbij denken we dan breed aan mensen met
gezondheidsproblemen of aan mensen die zorg en ondersteuning thuis krijgen/leveren en

die ondersteuning nodig hebben bij de (mantel)zorg, mensen met financiële problemen als

gevolg van de crisis maar arbeidsmigranten en statushouders die plotseling te maken hebben
gekregen met deze crisis.

duidelijk hoe samenhangend de ontwikkelingen in het sociaal domein bekeken moeten
worden met andere beleidsterreinen op gebied van gezondheid, onderwijs, werk, vervoer etc

etc. ls ontschottíng mogelijk gebleken in deze crisis waar dat eerst niet mogelijk was? Zijn er

kortere lijnen ontstaan?

spontane zaken gestart zijn -die met een beetje goede wil ook als 'burgerparticipatie' zijn te
beschouwen- vast gaan houden. Hoe kunnen we dit omzetten en doorzetten en de vruchten
hiervan plukken in de periode na de crisis om een Waalwijkse samenleving te houden waarin
mensen spontaan naar elkaar blijven omkijken en rekening houden met elkaar?

domein, (gezondheids)zorg en onderwijs, hebben nu -maar ook straks- onze waardering en

onze ondersteuning hard nodig. Hoe gaan we zorgen dat zij de komende maanden de

mogelijkheid krijgen om hun ervaringen in de periode waarin ze exceptioneel hard gewerkt

hebben onder gevaarlijke of lastige omstandigheden te verwerken en op de been te blijven?

Hoe gaan we daarbij ook de mantelzorgers betrekken die het in veel gevallen ook heel zwaar



voor de kiezen hebben gekregen op dit moment? Hoe gaan we die ondersteuning en

waardering duurzaam maken?

Tot slot

De brede ervaringen zoals hierboven vermeld kunnen ons inzíens als voorbeeld/leerschool ingezet

worden om grote maatschappelijke vraagstukken op lokaal niveau vorm te geven.

Ons initiatief voor deze brief zullen we niet alleen met u delen maar ook met de 35 achterban

organisaties in het sociaal domein om ook aan hen onze waardering en aandacht uit te spreken en

ook hen op te roepen de ervaringen te delen en het goede in de crisis met elkaar te gaan benoemen

en proberen vast te gaan houden. We zullen deze brief ook delen op onze website.

Graag denken wij met het College mee waar u aangeeft dat onze analyse van de ontwikkelingen in

het sociaal domein in deze crisis u wellicht kan helpen om de lessen uit deze Corona-crisis te kunnen

trekken voor de toekomst van een gezond sociaal domein in Waalwijk.

U veel sterkte toewensend in uw voortgaande werkzaamheden,

L.A.J.M.

voorzitter
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