
Festival der verantwoording
Ínzet vrijwilligers

Cliëntondersteuning

Regie
Durven opschalen als dat nodig is

Niet overzichtelijk wie wat doet

Luister goed naar hulpvraag
Regie over partijen heen van groot belang

Houdt vinger aan de pols bij WMO cliënten en evalueer zorgplan

Heel tevreden over inzet vrijwilligers
Parkeerkaart voor vrijwilligers (bv boodschappen doen)

Collectieve voorzieningen als 
ZorgEnGemak onvoldoende bekend

Zoeken naar kansen om meer vrijwilligers te krijgen

Cliëntondersteuning juist van belang bij gesprekken 
ouders en kinderen

Visitekaartje cliëntondersteuner breed verspreiden

Uniek in Helmond: cliënondersteuners en de stichting
Verenigde Bonden Overleg Helmond.

Bepaalde problemen wil je niet met je kinderen bespreken
Niet het verlengstuk van WMO consulent

Goede onderlinge relaties met WMO, LEV en MEE

24
mei

Eigen kracht en maatwerk
Leerlingenvervoer: bij geen verandering gewoon verlengen

Creatieve oplossingen van cliënt(en) gebruiken en niet afwijzen

Inzet ervaringsdesundigen heel goed. Van verleden een kracht maken
Kwetsbare jongeren vaak groot professioneel netwerk maar zwak sociaal netwerk

Geef cliënt gevoel dat er tijd voor hem is

Het gesprek

Écht luisteren

Meteen de juiste diagnoseVraag achter de vraag is belangrijk

Juiste inschatting aan de voorkant

Op de hoogte zijn en kunnen doorverwijzen

Helmondse consulent is specialist

Kwaliteit van gesprek steeds beter

Cliënten vinden gesprek prettig

Rol zorgverlener in gesprek; soms beschermer

Vaste consulent per gebied is heel fijn

Dienstverlening gemeente Helmond
Verschillende ervaringen met bereikbaarheid gemeente

Vervelend om steeds opnieuw alle informatie aan te leveren

Afhandeling facturen duurt lang
Lastig als éénpitter zaken doen met 30 gemeenten

Transitie was onduidelijk: blijft mijn zorg behouden?

Heldere taal in beschikkingen en regels belangrijk

Toegang: 14 0492 is belangrijk nummer
Consulenten WMO toegankelijk en staan dichtbij

Vraagverheldering aan telefoon kan beter

Festival der verantwoording
Op 24 mei vond het Festival der verantwoording
plaats. Dit is een lokale dialoog over het sociale
domein. Professionals en inwoners spraken 
over hoe het gaat met de veranderingen in de 
(jeugd)zorg en welzijn. De opbrengst van deze 
gesprekken is op deze pagina weergegeven.

Kwaliteit van zorg
Opvoedondersteuner heeft te veel verantwoordelijkheden

Duidelijk zijn wat wel en niet kan

Zorg is niet klaar op 18e verjaardag

Nu meer gewerkt met netwerk professionals

Nadeel van transitie: lastig om in andere gemeente te gaan wonen
Beschibaarheid woning bij doorstroming en crisis is een zorgpunt

Relatie met buren; ga in gesprek!
Dienstverlening afgelopen jaren sterk verbeterd

Samenwerking tussen gemeente en partners
Warme overdracht

Afspraken nakomen

Afspraken vastleggen en communiceren
Hoe weet je waar je moet zijn?

Samenwerking tussen zorgpartijen gaat heel goed
Korte lijnen zijn positief

En nu?
Dit gesprek is één van de stappen om meer inzicht te krijgen in de 
(jeugd)zorg en ondersteuning in Helmond. Samen met een vragenlijst 
en een evaluatie van de Opvoedondersteuners, vormt het de basis 
voor een concreet verbeterplan. Dit wordt na de zomer voorgelegd aan 
de Helmondse gemeenteraad. Individuele problemen die deze avond 
aan het licht zijn gekomen, zijn direct opgepakt.

Uw inbreng is belangrijk om onze aanpak continu te evalueren. 
We gaan daarom regelmatig in gesprek met inwoners, professionals,
mantelzorgers, vrijwilligers en anderen.


