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ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 

 

 

Verslag Adviesraad Sociaal Domein maandag 7 februari 2022 

Aanwezig: Herman Tuning (voorzitter) 

Cees Kuiper  

  Marieke Koopman 

  Antoinette Versteeg 

  Koene Pit 

  Jânsje Koen 

  Frank de Jager 

  Sarie van Andel 

  Aly van Houten (verslag) 

  Jan Roelof de Boer 

  Kimberly de Jonge 

  Wibaut Beekman 

Afwezig: Georgina van Buul 

  Tieme Smook 

  Ruvani Splinter  

  Janneke Dam (secretaresse) 

   

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter heet een ieder van harte welkom.  

I.v.m. afwezigheid van de secretaresse notuleert Aly van Houten.  

 

Er zijn een aantal sollicitanten voor de cluster WMO, deze zullen aansluiten bij een volgende 

vergadering. 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Verslag en actielijst van de vorige vergadering (ter vaststelling) 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Onderlinge (mondelinge) informatie-uitwisseling clusters (verslagen zijn  

bijgevoegd)  

Cluster Participatie: 

Tieme gaat zijn werkzaamheden bij de ASD beeïndigen.  

Er zijn 7 sollicitanten voor de vacature bij cluster WMO. Tijdens het overleg DB zal besproken worden 

wat een wenselijke verdeling is over de clusters (actie DB). 

 

Cluster jeugd:  

Cluster Jeugd krijgt een goede terugkoppeling vanuit de gemeente over het jeugdbeleid en dat de 

leden van het cluster Jeugd momenteel een prettige samenwerking hebben met de ambtenaar (Jannie 

Brünink). Er is aandacht voor samenwerking met ketenpartners vanuit de gemeente.  

 

Cluster Participatie nodigt ook de ambtenaar bij iedere vergadering uit. Afhankelijk van de agenda 

sluit hij aan. Er is een prettige samenwerking. 
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Bij Cluster Wmo is er weinig contact met de beleidsambtenaren. Het cluster zal de ambtenaar 

uitnodigen wanneer de agenda daar aanleiding toe geeft. Wmo merkt dat er weinig vragen komen 

vanuit de gemeente en is zoekende naar de rol en functie. Het is niet geheel duidelijk wanneer er nu 

een advies gevraagd wordt of dat alleen meedenken voldoende is.  

Vanuit de ASD wordt benoemd dat de contacten met de ambtenaren warm gehouden worden. Het 

contact is vooral laagdrempelig en gericht op elkaar informeren en contactopbouw.  

 

5. Communicatieplan en tijdspad 

Vanuit het werkgroepje communicatie wordt een korte toelichting gegeven op het ontstaan van het 

communicatieplan. Dit groepje is in gesprek geweest met de medewerker communicatie van de 

gemeente.  

Geef blijk dat je onderdeel bent van de gemeente, maar laat wel zien dat je onafhankelijk opereert. 

Daarom het advies voor eigen PR, flyer en visitekaartjes. Vanuit de communicatie medewerker werd 

expliciet benoemd dat een eigen website onderhouden tijdsintensief is. Communiceren via de media 

wordt geadviseerd. Hierbij is het goedkoper om dit zelf te organiseren dan via de gemeente (website 

en pagina in de krant). 

Kimberley: het plan is mooi, maar de vraag is wel of alle aspecten voor alle clusters en deelnemers van 

de ASD even haalbaar zijn. Het is belangrijk dat hierin de verwachtingen naar elkaar uitgesproken 

kunnen worden. Wibaut zou graag zien dat hierin vooral aandacht is voor wat ieder individu wil/lukt 

i.p.v. te spreken in clusters. Het zou mooi zijn als hierin ook clusteroverstijgend gewerkt kan worden. 

Cees: benoemt dat er een professioneel communicatieplan ligt. Het schept echter ook verwachtingen 

waarvan we niet weten of het waar gemaakt kan worden. Hij ziet het als een referentiekader of 

middel om te komen tot dat wat we willen. Het plan mag nooit een doel op zich worden. Middel en 

doel uit elkaar halen, niet te pretentieus. 

Marieke: heeft enkele suggesties gedaan voor de missie en visie en zou graag een wat meer zakelijke 

insteek hierin zien. Ook heeft ze nog wat tips gegeven over de route van (interne) communicatie en de 

manier waarop we omgaan met adviezen en ongevraagde adviezen. Eerder is besproken dat de 

werkwijze van de ASD niet in het communicatieplan komt. Dit staat los van het communicatieplan. 

Jânsje geeft aan dat er voor een meer persoonlijke toon is gekozen i.p.v. een zakelijke toon omdat de 

verwachting is dat dit beter aansluit bij de lezer van het stuk.  

We stemmen af dat het een werkdocument en daarmee een dynamisch plan is. 

Koene benoemt dat we er voor moeten waken dat er teveel tijd gaat zitten in communicatie. Koene 

vraagt zich af of het plan voldoende ASD breed gedragen wordt. De vraag is of de voorzitter hierin 

een meer prominente of sturende rol kan hebben in de uitvoering van het plan. Herman benadrukt 

dat het plan door iedereen gedragen moet worden en dat ambitieniveau en acties afgestemd moeten 

zijn. Doel voor deze vergadering is draagvlak creëren voor het plan. 

Herman: communicatieplan is om scherp te krijgen wie we zijn en wat we doen.  Het is een middel. 

Vanuit het plan moeten er keuzes gemaakt worden en we moeten voorkomen dat we teveel hooi op 

onze vork gaan nemen.  

 

Wat is onze rol: uitwerking plan (doelgroepen benoemen, biedt kader) zorgdragen voor ontmoeting 

en verbinding, andere tekst. Met enkele aanpassingen wordt dit voldoende onderschreven door alle 

leden van de ASD. 

Hoe gebruiken we dit communicatieplan? Voorstel is om het document als een intern en dynamisch 

werkdocument te zien. Vanuit hier kunnen we er mee aan de slag gaan en eventueel kan het in de 

toekomst naar buiten gebracht worden in enige vorm.  

 

 

 

Discussie: 
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Moet teambuilding een expliciet doel zijn? Is het haalbaar om een conferentie op te zetten? Horen 

conferenties en thema bijeenkomsten onder de taken van de ASD? Doelstellingen moeten realistisch 

zijn geeft Cees aan.  

3.2 interne strategie: werkwijze en strategie loopt wat door elkaar. 

Er staat nu een inventarisatie genoemd, dit moet vooral als mogelijkheden gezien worden. Er staat 

nog geen duidelijke keuze. Wat willen we dit jaar doen, dit kan geëvalueerd worden en op basis 

daarvan kunnen nieuwe doelen gesteld worden.  

Wat willen we in 2022 in gang zetten en welke middelen willen we inzetten? Dit moet duidelijk 

worden om te voorkomen dat we hier iedere vergadering op terugkomen. 

Inzet: nieuwsbrief eens per half jaar 

Wibaut: eerst visitekaartje en flyer en aan de slag met gevraagde en ongevraagde adviezen voordat we 

een nieuwsbrief kunnen maken. Er moet input zijn om een nieuwsbrief te kunnen maken. 

Dank voor opzet en uitwerking van het communicatieplan. 

Actiepunten: 

 Eerste doelstelling zou kunnen zijn om naamsbekendheid te vergroten benoemt Cees. 

 Antoinette (participatie) en Kimberley (jeugd) zouden wel aan de werkgroep deel willen 

nemen. Zij zullen vragen om input. Vraag aan de werkgroep is nu om een format/voorstel te 

maken voor een nieuwsbrief te maken, los nog van inhoud.  

 Informeren nieuwe gemeenteraad.   

 Voorlopig geen social media en website. 

 Visitekaartje en flyer: er is vanuit de werkgroep communicatie geïnformeerd naar de 

mogelijkheden. Er liggen twee offertes. ASD is akkoord en geeft mandaat om dit verder uit te 

werken. De teksten en opzet komen nog terug in de ASD ter bespreking.  

 Aanpassing missie en visie zoals besproken. 

Werken met ambities i.p.v. verplichtingen gezien het vrijwillige karakter van de werkzaamheden. 

Wij zijn er voor mensen die gebruik maken van WMO, jeugd of participatie zoals dit vanuit de 

wettelijke voorzieningen georganiseerd is.  

Wibaut benadrukt: ASD bedient niet de persoon, maar heeft oog voor de groep, zoals missie nu 

beschreven staat lijkt dit gericht op de persoon. Onze rol is gevraagd of ongevraagd advies te geven 

over groeperingen en signalen in de samenleving. Wij willen geen verlengstuk worden van de 

ombudsvrouw die momenteel werkzaam is binnen de gemeente Steenwijkerland. Onze positie moet 

hierin duidelijk blijven. 

Signaalfunctie en contact met doelgroep is onze rol. Onze taak is destilleren van mogelijkheden  

 

6. Actualiteiten/voortgang (ter informatie) 

- Effecten corona op de doelgroepen; geen opmerkingen/vragen  

- Reactie op advies maatwerkbudget (t.k.n.); geen opmerkingen/vragen 

 

7. Ingekomen en uitgaande stukken 

Ingekomen stukken   

Bijeenkomst cliëntenplatform Jeugd Op verzoek printen. 

Doorgestuurd naar cluster Jeugd.  

Op SPIN onder vergadering 7 februari 2022 

Uitnodiging dialoogweek 31 januari t/m 4 februari 

werkgroep wonen en zorg 

Op verzoek printen. 

Op SPIN onder vergadering 7 februari 2022. 

Nieuwsbrief breed overleg Sociaal Domein NOP Op verzoek printen. 

Op SPIN onder vergadering 7 februari 2022. 

Nieuwsbrief de Koepel december 2021 en januari 2022 

Nieuwsbrief GGZ Beraad Overijssel.  

Op verzoek printen 

Op SPIN in het mapje nieuwsbrieven en onder 

vergadering 7 februari 2022. 

Persbericht thuis in de wijk nu en straks en  

Advies RvO thuis in de wijk 

Op verzoek printen 
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Op SPIN in het mapje vergadering 7 februari 

2022. 

Jeugdhulp signalen 2021 definitief en 

JZ inspiratiemarkt verslag 

Op verzoek printen 

Op SPIN in het mapje vergadering 7 februari 

2022. 

Verslag voorzittersoverleg regio IJsselland 20 december 

2021 

Op verzoek printen 

Op SPIN in het mapje vergadering 7 februari en 

in het mapje voorzittersoverleg.  

Uitgaande stukken  

 

8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag 

- Vergaderschema 2022  

- Behoefte/inventarisatie voor workshop (handvatten) m.b.t. het schrijven 

van een advies door Kimberly; er is geen behoefte aan een workshop. 

Hulpvragen aan elkaar kan altijd.  

 

9. Wethouder Jongman schuift aan 

- Terugblik afgelopen jaar. 

- Ontwikkeling van de woonagenda (woningmarkt). Voortgang m.b.t. 

jongeren, senioren, statushouders etc. Welk perspectief biedt de gemeente.  

- Gehandicaptenbeleid.  

 

Sociaal werk De Kop gaat twee maatschappelijk werkers inzetten specifiek gericht op ouderen. Dit 

onderwerp is cluster overstijgend.  

 

Korte terugblik: 

Tevreden over de gegeven adviezen en meegedacht over verschillende onderwerpen. Contacten met 

ambtenaren is hersteld. In 2022 zijn de verkiezingen en zal er aandacht zijn voor beschermd 

wonen/beschermd thuis (WMO). Binnen de gemeente Steenwijkerland is RIBW de grootste 

samenwerkingspartner. Wat vraagt dit van de omgeving en hoe zijn we een inclusieve samenleving? 

Veilig Thuis meldingen, binnen de gemeente zouden we toe willen naar 0 uithuisplaatsingen. Dit 

vraagt om een andere zienswijze. Hierin zou de ASD mee kunnen denken.  

Taalpunt is nu ondergebracht binnen Sociaalwerk De Kop. Doorontwikkeling op dit gebied is ook een 

centraal thema. Laaggeletterdheid is een zorg. 

Antoinette vraagt of de wethouder op de hoogte is van de plannen van Sociaal werk De Kop rondom 

thema Ouderen. Trijn benoemt dat eenzaamheid speelt in alle leeftijdscategorieën.  

Suïcidepreventie – advies in de raad om hier extra aandacht aan te besteden en subsidie voor vrij te 

maken.  

Wibaut vraagt of het mogelijk is om vragen te krijgen vanuit de gemeente zodat ASD mee kan denken 

op thema’s en ook ondersteunend kan zijn in informatie ophalen. 

 

Woningmarkt:  

Woonagenda is tot stand gekomen met alle wijken. Met name de doorstroom is ingewikkeld. Hier zijn 

de gesprekken over.  

Er is beleid gemaakt met woningcorporaties voor aangepaste woningen. Er wordt nu vaker gewerkt 

met units. Ook bij de bouw van woning wordt er gekeken naar meer flexibel bouwen.  

 

10. Sluiting 

- Volgende vergadering: maandag 7 maart 2022 

o 09.00 – 10.15 uur clusters  

o 10.30 – 12.00 uur plenair  

 


