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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein    
 

 
dd. 28 augustus 2018 
 

Aanwezig:  
Piet de Keijzer (voorzitter), Dick van Mourik, Herman Kazen, Marcel Koot, Henk Visser, Mirjam 
Lankreijer, Annebeth Schild en Lennart Broekhuizen (leden), Nathalie Klomp (gemeente 
Sliedrecht) en Mariëtte Teunissen (Zorgbelang-Zuid-Holland, ambtelijk secretaris)  

 

Agenda

punt 

Omschrijving 

1 Alle aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
Mevrouw Margret van Schie, manager van het Sociaal team Sliedrecht geeft een 
toelichting op ‘Alles onder 1 Dak’. Vanaf maandag 3 september gaat ‘alles onder een 
dak’ echt van start. Het Sociaal Team (www.sociaalteamsliedrecht.nl) was verdeeld in 
een team jeugd en een team volwassenen. Stap 1 was om dit te integreren en stap 2 
is de verbinding met het welzijnswerk. Ontmoeten en verbinden (is welzijn) en 
ondersteuning en hulpverlening (is Sociaal Team).  
Zie bijlagen ‘Cirkelstructuur onder een dak en tekst bij de cirkels’. Alles wat blauw is, 
hoort bij het Sociaal Team. Pamela van der Kruk is verantwoordelijk voor de oranje 
cirkels. 
 
Het Sociaal team werkt met bijna 15 fte. Er zijn meer medewerkers beschikbaar omdat 
een aantal medewerkers parttime werkt. De werkdruk is hoog omdat de vraag groter is 
dan het aanbod. Het is laagdrempelig georganiseerd, dat verhoogt de vraag. Per cirkel 
worden er ongeveer drie medewerkers ingezet.  
Mirjam mist in de cirkels de Eigen Kracht Centrale, https://www.eigen-kracht.nl/ De 
gemeente kan ervoor kiezen om een coach ‘in huis te halen’. De coach kijkt samen 
met de cliënt wat er nodig is om vanuit de eigen kracht en de omgeving de problemen 
op te lossen. Per cliënt is er ± € 5000,- beschikbaar, hoorde zij op een voorlichting. De 
Eigen Kracht Centrale zou een mooie aanvulling zijn op de cirkels. 
 
Wat is het rendement van alles onder een dak: vanuit Sociaal Team was het erg 
onhandig om vanuit twee locaties te werken. Voordeel nu is ook dat medewerkers 
elkaar tegenkomen en dat bevordert de samenwerking. Er zijn nog wel twee 
registratiesystemen. De adviesraad geeft aan dat één registratiesysteem essentieel 
voor een efficiënte en complete integratie van het sociaal team. Hierdoor kan ook veel 
beter en sneller worden gemonitord of de behaalde resultaten matchen met de doelen 
die zijn gesteld. 
 

Jouw omgeving 
Er start een pilot ‘Jouw omgeving’ waarin mensen hun eigen dossier hebben, 
zorgverleners sluiten daarop aan. Zo wordt er ook beter informatie gedeeld.  
Het heeft lang (naar mening van de adviesraad te lang) geduurd voordat de pilot van 
start gaat. Er was, onder andere, discussie over de offerte. De medewerkers van het 
Sociaal Team willen zeker met Jouw omgeving werken, maar de tijd om nieuwe dingen 
op te pakken, ontbreekt vaak. 
De pilot start uiterlijk 1 november en duurt een half jaar. Alle nieuwe klanten gaan al 
direct op ‘jouw omgeving’ en daarna alle bestaande klanten. De Adviesraad geeft mee 
dat het belangrijk is om na te gaan of de cliënt deze wijze van werken accepteert en in 

http://www.sociaalteamsliedrecht.nl/
https://www.eigen-kracht.nl/
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staat is goed om te gaan met de software en of het systeem bijdraagt aan de eis om 
de “klant in regie” in het sociaal domein te realiseren. 
 

Aantal cliënten 
Het Sociaal Team heeft 700 dossiers. Er staan nu 30 mensen op de wachtlijst.  
Als de gemeente wilt transformeren moet er ook ruimte zijn om het uit te voeren. Dit 
signaal (te druk) ligt bij de gemeente. Aan dit probleem wordt serieus aandacht 
besteed. Nagekomen bericht: We hebben de wethouder voor de vergadering van 
oktober uitgenodigd.om dit onderwerp te bespreken. 
 

2 De agenda wordt vastgesteld.  
 

3 Verslag van de vergadering van 12 juni: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

Positieve gezondheid: Herman vraagt zich af wat de inwoners van Sliedrecht hiervan 
merken1. De gemeente Sliedrecht sluit ook aan bij de Positieve gezondheid.  
 

VN-verdrag toegankelijkheid: lokale uitwerking 2018-2019: we missen een concreet 
tijdspad2.  
  

4 Kernteams met aandachtsgebieden 

• Het kernteam Jeugd heeft Jacky nog niet gesproken. Nathalie geeft dit door3. 

• Kernteam Wzw heeft gesproken met Nathalie en informatie uitgewisseld. 

• Participatiewet: Lennart is betrokken bij ‘Sliedrecht werkt’. De SDD geeft 
uitvoering aan participatiewet en het is de bedoeling dat dit lokaal wordt 
overgenomen. 
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In gesprek met de gemeente 

Reactie op het coalitieakkoord: zie bijlagen 

 

Stand van zaken diverse onderwerpen: 

Alles onder een dak: Herman is met een bouwkundige meegelopen en heeft advies 
gegeven over de toegankelijkheid. Geen reactie gehad. Hij wordt ook nog betrokken 
bij de buitenruimte. 

Jeugdwelzijnsbeleid: De (concept) tussenevaluatie zou een dezer dagen moeten 
verschijnen. Nathalie vraagt dit na.  

Dementievriendelijke gemeente: zie bijlagen voor de uitgebreide toelichting. 

Mantelzorg: de Adviesraad roept op om meer bekendheid te geven aan de 
verschillende mogelijkheden van respijtzorg en de dienstencheques. De wethouder 
zou een artikel kunnen schrijven. Nathalie neemt dit op met de afdeling communicatie. 
Mantelzorgers willen zich niet laten registeren omdat ze het idee hebben dat hier 
verplichtingen bij horen. Oproep om het laagdrempelig te maken en aan mantelzorgers 
helder te maken wat de voordelen zijn.  

                                                      
1 Reactie van Pamela van der Kruk via de mail (30-8-18): Er zijn al wat activiteiten geweest, voornamelijk in 
het kader van ‘koffie met’ in de bibliotheek. Daar zijn de thema’s aan de orde geweest. Maar niet herkenbaar 
onder de noemer positieve gezondheid. Vanuit welzijn gaan we positieve gezondheid meenemen in onze 
strategische uitwerking. Ook hebben we dit onderwerp in de subsidieaanvraag van 2019 meegenomen. 
Wij hebben heel veel ideeën maar er moet ook (meer) formatie ingezet kunnen worden. Dus, de inwoners 
zullen op korte termijn nog niet heel veel merken, positieve gezondheid is nog in ontwikkeling. Ik kom graag 
later dit jaar of begin volgend jaar de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht bijpraten als zij dat zouden 
willen.  
2 Nathalie heeft dit op 3-9-18 doorgegeven aan Jelmer van den Bogerd. Hij neemt dit onderwerp voorlopig op 
zich. 
3 Jackie heeft inmiddels contact opgenomen 
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Armoedebeleid: de vraag is of er geen nieuws te melden is, er is wel een overleg 
geweest. Nathalie vraagt dit na. 

Evaluatie lokaal uitvoeringsprogramma 2017-2018: Nathalie was in de 
veronderstelling dat de Adviesraad hier niet om advies gevraagd hoefde te worden. In 
het Reglement staat dat dit wel de bedoeling is.  
 

Forse vertraging 
We merken dat verschillende thema’s forse vertraging oplopen. De vraag is of de 
gemeente voldoende capaciteit heeft, er is verloop onder de ambtenaren of ze krijgen 
een andere functie. Ook dit punt kunnen we met de wethouder bespreken in de 
vergadering van oktober. 
 

6 Uitgestuurde/inkomende post 

• Voordracht Lennart Broekhuizen als lid van de Adviesraad, 2-7-18 

• Advies evaluatie van de ASD Sliedrecht, 10-8-18  

 

 

7 Externe communicatie 
Stand van zaken website toegelicht door Marcel. Oproep om feedback te geven aan 
Piet en Marcel. Iedereen kan een persoonlijk e-mailaccount krijgen, hier is geen 
behoefte aan. De e-mails komen centraal binnen, worden gelezen door Piet en Marcel 
en zij verspreiden ze, indien nodig. 
Lennart heeft ook ervaring met websites en wil helpen als het nodig is.  
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Regionale adviesraad Wmo door Henk Visser 

• Zorgen voor burgers: de leden herkennen de knelpunten en de oplossingen. De 
processen zijn complex, mensen weten niet altijd hoe zij zorg en ondersteuning 
kunnen krijgen. Er wordt al integraal gewerkt, maar hier is nog wel een slag te 
maken.  

• Herbenoeming van Henk Visser als lid van de Regionale raad: alle leden gaan 
akkoord met zijn herbenoeming. 

 

9 Vragenlijst signalerend huisbezoek. In september wordt de vragenlijst herzien. Er is 
geen tijd om de vragenlijst te bespreken.  
 

10 Rondvraag wordt geen gebruik van gemaakt en sluiting 
Volgende vergadering 16 oktober 

 

 

Actielijst (bijgewerkt t/m 29-8-2018) 

Nr. en 

vergadering 

Actie/besluit Actie door Uitgevoerd? 

1-121217 en 

1-120618 en 

1-280818 

Rapportage integratie Sociaal Team 
2017 (deadline 14-2-18) aanleveren. 
Wat is de stand van zaken/status mbt 
de integratie en welke stappen zijn er 
genomen? 
 

Nathalie 
Klomp 

Zie  bijlage Verantwoording 
gemeente Sliedrecht 2017 
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2-120618  Hoeveel thuiszitters zijn er in 
Sliedrecht4. Wat gebeurt er met deze 
leerlingen? 

Jacky Danel 
via Nathalie 
Klomp 

 

4-120618 Opvragen samenwerkingsconvenant 
met de huisartsen 

Nathalie 
Klomp 

Er komt geen samen- 
werkingsconvenant. De 
samenwerking loopt goed, 
met name met de 
praktijkondersteuners 

5-120618 Navragen grote spelers in relatie tot 
het organogram 

Nathalie 
Klomp neemt 
contact op met 
Herman Kazen 

 

2-280818 Concept tussenevaluatie 
jeugdwelzijnsbeleid 

Nathalie vraagt 
dit na 

Zie bijlage bij het verslag. 

3-280818 Artikel over mantelzorg door de 
wethouder 

Bespreekt 
Nathalie met 
de afd. 
communicatie 

 

4-280818 Stand van zaken armoedebeleid Vraagt 
Nathalie na 

 

 

PM-lijst Termijn  

Afgesproken 
in maart 2017 

Optie voor rouleren voorzitterschap en 
vice-voorzitterschap bespreken 

Januari 2018 Herman Kazen 
vervangt de 
voorzitter 

Afgesproken 
in april 2018 

Presentatie over stand van zaken 
doorontwikkeling Participatiewet5.  

december 
2018 

 

Afgesproken 
in april 2018 

Presentatie over plan van aanpak 
verwarde personen. 

december 
2018 

 

 

 Adviezen  

Datum Document  Status 

19-2-18 Uitvoeringsprogramma 
Vrijwilligersbeleid 

Advies uitgebracht 

10-4-18 Concept Agenda 
Zorginnovatie 

Informeel advies  
uitgebracht 

12-6 Strategische agenda Informeel advies uitgebracht 

10-8 Evaluatie van de ASD Sliedrecht Informeel advies uitgebracht 

31-8 Reactie op het coalitieprogramma Formele reactie uitgebracht 

 
 

                                                      
4 Sliedrecht heeft momenteel één thuiszittende leerling op het primair onderwijs en één leerling op het 

voortgezet onderwijs 
5 Nathalie Klomp (5-9-18): Ik heb even overlegd over de presentaties participatiewet / plan van aanpak 

verwarde personen. Deze presentaties moeten helaas even uitgesteld worden.  Jeroen Loeve neemt het 
onderwerp Participatiewet naar verwachting in oktober over van Sjoerd. Denise Groenewegen zal het 
onderwerp plan van aanpak verwarde personen op gaan pakken, ik weet nog niet per wanneer. Ik hoop dat 
er in de adviesraadvergadering in december wel een update gegeven kan worden.  
 
 


