
 

 

  
 
Vragen	  ex	  artikel	  47	  Reglement	  van	  orde	  
	  
Betreft:	  Zelfredzaamheid	  van	  Tilburgers	  	  
	  
Tilburg,	  11	  mei	  2015	  	  
	  
	  
Geacht	  College,	  
	  
Onlangs	  werd	  in	  de	  uitzending	  van	  Zembla	  aandacht	  besteedt	  aan	  de	  problemen	  die	  veel	  mensen	  
ervaren	  omdat	  in	  toenemende	  mate	  van	  hun	  verwacht	  wordt	  zelfredzaam	  te	  zijn	  (‘Liesbeth	  kan	  het	  
niet	  meer	  volgen’,	  1	  april	  2015).	  Daar	  komt	  nog	  bij	  dat	  de	  maatschappij	  steeds	  complexer	  wordt,	  
door	  onder	  andere	  de	  digitalisering.	  	  
	  
In	  Nederland	  zijn	  naar	  schatting	  zo’n	  twee	  miljoen	  mensen	  licht	  verstandelijk	  beperkt	  of	  
zwakbegaafd	  (IQ	  tussen	  50	  en	  85).	  Dingen	  als	  DigiD	  en	  OV-‐chipkaart	  zijn	  voor	  hen	  moeilijk	  te	  
begrijpen.	  Hierdoor	  komen	  zij	  vaak	  in	  problemen,	  bijvoorbeeld	  omdat	  het	  aanvragen	  van	  een	  
uitkering	  niet	  lukt,	  met	  schuldenproblematiek	  als	  gevolg.	  	  
	  
Gezien	  deze	  aantallen	  gaat	  het	  potentieel	  ook	  om	  een	  grote	  groep	  Tilburgse	  burgers.	  Als	  PvdA-‐fractie	  
maken	  wij	  ons	  daar	  zorgen	  over.	  Daarom	  stellen	  wij	  volgende	  vragen	  aan	  het	  College	  van	  B&W:	  	  
	  

1. Welke	  mogelijke	  oplossingen	  ziet	  het	  College,	  om	  ondanks	  de	  toenemende	  digitalisering	  deze	  
groep	  mensen	  zo	  zelfredzaam	  mogelijk	  te	  laten	  zijn?	  	  

2. In	  hoeverre	  is	  er	  binnen	  de	  Tilburgse	  Aanpak	  aandacht	  voor	  deze	  problematiek?	  Worden	  
medewerkers	  hierin	  getraind?	  Er	  zijn	  bijvoorbeeld	  eenvoudige	  testen	  (	  ‘skills	  screening’)	  
beschikbaar	  om	  het	  verstandelijk	  vermogen	  vast	  te	  stellen.	  Wordt	  hier	  gebruik	  van	  gemaakt?	  	  

3. Binnen	  het	  Beschut	  Werk	  had	  de	  begeleiding	  doorgaans	  ook	  aandacht	  voor	  andere	  
leefgebieden	  en	  kon	  hierbij	  ondersteuning	  bieden.	  In	  hoeverre	  is	  hiervoor	  ook	  bij	  het	  Tilburgs	  
Alternatief	  aandacht?	  	  

	  
	  
Namens	  de	  fractie	  van	  de	  PvdA	  Tilburg,	  
	  
Johanna	  Gröne	  	  


