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Werkplan 2016 
 

1.  Algemeen 
 
In 2016 bestaat de Adviesraad 5 jaar. In maart 2011 besloot de gemeenteraad van 
Maassluis tot de vorming van de Adviesraad en deze startte per 1 april.               
Voorheen bestond een zevental adviesorganen: de WMO-raad, de Cliëntenraad, de 
Seniorenraad, de Jongerenraad, de Vrouwenraad en het Platform Kleurrijk Maassluis. 
Ook de expertise van het Maassluis Overleg Gehandicapten werd in deze nieuwe raad 
gebundeld.  
De Adviesraad is sindsdien voortdurend in beweging om een goede vorm te vinden de 
geluiden uit de Maassluise samenleving op sociaal gebied te bundelen en te 
verwoorden. Ook in 2016 blijft dit de taak en ook in 2016 zal de Adviesraad zich 
aanpassen om een zo goed mogelijke vorm te vinden voor het vervullen van zijn taak. 
In veel gemeentes ziet men dat men gaat in de richting van een breed adviesorgaan, 
zoals ook in Maassluis 5 jaar geleden is gevormd. Doch het aantal taken van de 
gemeentes op sociaal gebied wordt groter en er wordt intensiever samengewerkt met 
andere gemeentes. Komend jaar zullen naar verwachting ROGplus en 
Stroomopwaarts een cliëntenraad gaan krijgen. Een van de aandachtspunten in het 
werkprogramma zal daarom zijn, hoe de afstemming zal worden van deze 
cliëntenraden met de Adviesraad. Cliëntenraden hebben in eerste instantie de 
belangen van de individuele cliënten te behartigen. De Adviesraad staat niet voor de 
belangenbehartiging van individuele cliënten, doch streeft er naar op basis van 
deskundigheid zo breed mogelijk gedragen adviezen aan de gemeente te geven.       
Toch zijn er nauwe raakvlakken, want zaken die bij een individuele cliënt spelen 
kunnen ook bij anderen spelen en dus een algemene betekenis hebben. In dat geval 
heeft de Adviesraad een taak. Ook is een belangrijk punt dat het aantal mensen, dat 
deskundigheid op deze terreinen heeft, niet professioneel op dit terrein werkzaam is 
doch zich vrijwillig wil inzetten, schaars  is.  
In 2014  gaf de Adviesraad de prioriteit aan de drie transities op het gebied van werk 
en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Per 1 januari 2015 zijn 
veel regelingen gestart. De Adviesraad heeft deze dit afgelopen jaar scherp gevolgd. 
Ook moest nog een aantal zaken worden geconcretiseerd. Ook in 2016  zal nog een 
aantal zaken moeten worden uitgewerkt. Zo is bijvoorbeeld op het gebied van Werk en 
Inkomen ook in 2015 het beleid  met betrekking tot de beschutte werkplaatsen en het 
vormgeven van de garantiebanen en de maatregelen die daar behulpzaam bij zijn nog 
niet van de grond gekomen. Op het gebied van jeugd en maatschappelijke 
ondersteuning zal de verhouding tussen het sociaal wijkteam en het wijkteam jeugd 
geleidelijk gaan uitkristalliseren richting één wijkteam. Op het gebied van jeugd is de 
vraag hoe de ouderparticipatie gestalte moet krijgen. 
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2.  Thema’s 
 

2.1  Sociaal beleid 
De belangrijkste doelstellingen op sociaal gebied zijn, dat zoveel mogelijk mensen aan 
het werk geholpen worden en dat mensen die onvoldoende middelen hebben, 
voldoende  ondersteuning krijgen om te kunnen bestaan.  
2.1.1 Aandachtspunten op het gebied van werk 
a. Om een bestaan op te bouwen in de Nederlandse samenleving is het beheersen van 
de Nederlandse taal een belangrijke voorwaarde. Per 1 januari 2016 wordt voor 
mensen, die een bijstandsuitkering aanvragen, de taaltoets ingevoerd. Per 1 juli 2016 
zal deze ook gaan gelden voor hen die nu al een bijstandsuitkering ontvangen.          
Men is verplicht om, als men de taal onvoldoende machtig is, taalles te volgen.         
Als men zich onvoldoende inspan, of niet tijdig aan de vereisten voldoet, kan men 
gekort worden op de uitkering, of kan de uitkering vervallen. Het is duidelijk dat niet 
iedere uitkeringsgerechtigde tijdig aan de vereisten zal kunnen voldoen.                     
Deze problematiek zal daarom het komende jaar op het werkprogramma van de 
Adviesraad staan.  
b. Bij de invoering van de participatiewet is de WAJONG-uitkering voor jongeren met 
een arbeidshandicap die arbeidscapaciteit hebben, vervallen. De bedoeling is dat er 
banen worden geschapen door het bedrijfsleven en de overheid, die deze jongeren 
kunnen vervullen (zogenaamde garantiebanen). Tot nu toe komt dit maar zeer 
moeizaam of niet van de grond. De Adviesraad heeft hier al in april 2014 aandacht van 
de gemeente voor gevraagd en dat heeft tot resultaat gehad dat de gemeente 
toezeggingen heeft gedaan dat ze er aandacht aan gaat besteden. Het is duidelijk dat 
dit punt ook in 2016 aandacht vergt. 
c. De toegang tot de sociale werkvoorziening, voor mensen die in het bedrijfsleven 
moeilijk aan de slag komen, is per 1 januari 2015 gesloten. Wel is toen afgesproken 
dat de overheid beschutte werkplaatsen gaat scheppen, doch, alleen voor de groep 
met de grootste beperkingen, die in het bedrijfsleven, normaal gesproken, niet aan de 
slag komen. Tot nu toe is hier niets van terecht gekomen op de meeste plaatsen en 
ook niet in Maassluis. Er wordt wel gewerkt aan een beleidsnota en uitvoeringsplan, 
doch het is onbekend wanneer deze worden afgerond en uitgevoerd.                           
Ook dit dossier zal de Adviesraad nauwlettend volgen. 
d. De studietoelage voor jongeren met een handicap is één van de punten, die vanaf        
1 januari 2015, tot de verantwoordelijkheid van de gemeente horen. Studeren kan de 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt verbeteren en het is dan ook zaak dat de 
stimulansen, die hier voor in het leven worden geroepen, effectief zijn. Helaas blijkt de 
aanpak die gekozen is nagenoeg ineffectief. De Adviesraad waarschuwde hier al voor, 
doch zal ook in 2016 aandacht aan dit onderwerp geven. 
e. Er worden veel maatregelen genomen om mensen bij te staan bij het vinden van 
werk. Het is dan ook voortdurend een aandachtspunt voor de Adviesraad om na te 
gaan of hierin verbeteringen mogelijk zijn. Ook het doen van vrijwilligerswerk door 
uitkeringsgerechtigden kan, naast dat het nuttig is en bijdraagt aan verbetering van het 
zelfbeeld, ook behulpzaam zijn bij het vinden van een reguliere job. Het is dan ook een 
voortdurend punt van aandacht, hoe vrijwilligerswerk bevorderd kan worden. Het 
wijkteam en VraagRaak hebben nauw contact met de gezinnen en zullen hier een 
functie kunnen vervullen.  
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2.1.2 Aandachtspunten op het gebied van inkomen 
a. Eén van de voornemens in het sociaal beleid van de gemeentes is al meerdere jaren  
dat het armoedebeleid bijgesteld gaat worden. De Adviesraad heeft hier, in 
voorgaande jaren, al diverse adviezen over gegeven, doch het is duidelijk dat  dit  
onderwerp in 2016 aandacht zal blijven vergen van de Adviesraad. Het gaat dan om 
zaken als bijzondere bijstand (o.a. kind pakket, voorzieningen voor vluchtelingen e.d.) 
en voorzieningen in natura (zoals ondersteuning van de voedselbank). 
b. Een punt dat flinke veranderingen heeft ondergaan is de uitvoering van de 
schuldhulpverlening. Door de vorming van wijkteams, die op 1 januari 2015 feitelijk van 
start zijn gegaan, komen veel vragen  van burgers over geldproblemen bij VraagRaak 
en het wijkteam terecht. Het is daar één van de onderwerpen die het vaakst worden 
voorgelegd. Stroomopwaarts biedt ondersteuning doordat ze participeren in de schil 
rond het wijkteam. Bij armoede- en schuldproblemen is het zaak om in zo vroeg 
mogelijk stadium te signaleren en de burgers de weg te wijzen hoe ze hun problemen 
kunnen aanpakken. Het aankaarten van de problematiek bij de nieuw gevormde 
wijkteams heeft ook de bedoeling dat er meer preventief wordt gewerkt. Een 
aandachtspunt is, of dit ook inderdaad functioneert en of verbeteringen mogelijk zijn. 
c. Tot nu toe werd de schuldhulpverlening in Maassluis, zoals ook in veel andere 
gemeentes, uitgevoerd door een particulier bureau. In Vlaardingen en Schiedam door 
ambtenaren van de Sociale Dienst zelf. Veelal is dit iets goedkoper. In Maassluis wordt 
de werkwijze van onze buurgemeentes overgenomen. Een ander punt is dat het 
budgetbeheer door STOED onlangs is losgekoppeld van de organisatie STOED en is 
verzelfstandigd. De overgang naar de nieuwe werkwijze bij schuldhulpverlening in 
Maassluis zal aandacht vergen het komende jaar. 
 
2.1.3 Werkwijze bij de advisering over het sociaal beleid 
a. De Adviesraad was gewend om 8 maal per jaar overleg te voeren met het hoofd van 
de sociale dienst van Maassluis, waarin dan actuele zaken aan de orde kwamen.         
De werkgroep vroeg daarbij aandacht voor punten die haar opvielen en van de kant 
van de sociale dienst werden actuele ontwikkelingen aan de orde gesteld. Dit overleg 
werd ook telkens goed voorbereid. Na 1 juli 2015, toen de organisatie Stroomopwaarts 
van start ging, is afgesproken te overleggen met een medewerker van 
Stroomopwaarts. Dit, in  afwachting van vormgeving van het overleg van de organisatie 
Stroomopwaarts met de drie gemeentes. Het komende jaar zal, naar verwachting een 
nieuwe werkwijze moeten worden ontwikkeld die voor alle drie gemeentes 
vergelijkbaar is. 
b. Ook op het gebied van sociaal beleid zal de Adviesraad proberen zijn netwerk het 
komende jaar te versterken. In dat kader zullen bezoeken worden afgelegd bij 
organisaties die een rol spelen op het gebied van sociaal beleid. Tevens blijft de 
Adviesraad er naar streven contacten op te bouwen met organisaties die werkgevers 
vertegenwoordigen, of van betekenis zijn voor het aanbieden van werk. De Adviesraad 
wil gaarne hun suggesties in zijn advisering betrekken.  
c. Ook zal bij het werven van nieuwe leden  gezocht worden naar mensen die ook in 
andere organisaties actief zijn. Er zijn al diverse dwarsverbanden met instellingen, in 
die zin, dat leden van de werkgroep ook actief zijn in groeperingen die op sociaal 
terrein actief zijn. Dit kan in Maassluis zijn doch ook elders. 
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2.1.4 Vragen van de gemeente 
 De gemeente heeft, naar aanleiding van de vraag van de Adviesraad waar men in 
2016 aandacht van de Adviesraad voor wil, aangegeven dat vanuit Stroomopwaarts  in 
ieder geval de volgende onderwerpen/notities op tafel komen: 

• Beschut werk 
• Beleidsnotitie schuldhulpverlening 
• Heroverweging hoogte individuele studietoeslag 
• Beleidsnotitie handhaving 
• Implementatie Wet Taaleis 
• Vormgeving cliëntenparticipatie 
• Minimabeleid 2016 
• Klanttevredenheidsonderzoek 

 
 

2.2  Maatschappelijke ondersteuning/ Seniorenbeleid & 
Woonservicezones 
2.2.1 Vormgeving van de werkgroep 
Maatschappelijke ondersteuning en Seniorenbeleid & Woonservicezones zijn al ruim 
een jaar samengevoegd in één werkgroep, mede omdat er veel overlap is binnen de 
verschillende doelgroepen wat betreft de transitie van AWBZ naar WMO.                        
In 2015 kreeg met name deze transitie veel aandacht vanwege de drastische 
veranderingen die plaats vonden. 
Wellicht zal , in de loop van 2016, het werkterrein toch worden gesplitst, omdat de 
doelgroep “senioren” extra aandacht behoeft wegens de mate van (dubbele) vergrijzing 
in Maassluis: relatief gezien wonen in Maassluis behoorlijk veel ouderen in vergelijking 
tot andere gemeenten.  
 
2.2.2 Versterken netwerk  
In 2015 zijn twee mensen uit de werkgroep vertrokken, echter twee nieuwe leden zijn 
toegetreden. 
In de afgelopen 2 jaar zijn bezoeken afgelegd aan verschillende organisaties met het 
doel om “geluiden” te horen vanuit de basis/de samenleving. Deze input is belangrijk 
voor de AS om mee te nemen in advisering t.a.v. het (nog op te maken) beleid van de 
gemeente. In 2016 is het belangrijk deze contacten warm te houden middels het 
regelmatig aangaan van gesprekken. Tevens willen we nieuwe acties aangaan en 
andere organisaties bezoeken.  
Omdat de cliënten van Ipse de Bruggen onder de WLZ zijn komen te vallen en niet 
onder de WMO, zal het contact met cliënten en verwanten niet meer worden 
gecontinueerd. 
Acties voor 2016 zijn: 
-Vervolg gesprek met ouders en met cliënten van de ASVZ. 
-Vervolg gesprek met Argos Zorggroep, locatiemanager van de Tweemaster 
-Vervolg gesprek met de cliëntenraad van de StOED. 
-Vervolg gesprek met het team van Buurtzorg. 
-Vervolg gesprek met Argos Zorggroep, de Driemaashave.  
-Vervolg gesprek met  Steunpunt Mantelzorg (Minters) 
-Bezoek aan Seniorenwelzijn.  
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-Bezoek aan de samenwerkende ouderenbonden (SOB). 
-Bezoek aan de lokale cliëntenraad van Careyn (de Vloot). 
-Bezoek aan stichting Pameijer (indien cliënten onder WMO vallen). 
-Andere organisaties zoals de toekomstige cliëntenraad van ROGplus 
-Uitnodigen van organisaties (bijvoorbeeld zorgcoördinatoren) aan tafel van de 
werkgroep. 
 
2.2.3 Het Wijkteam 
De werkgroep wil graag regelmatig contact aangaan met het (sociaal) wijkteam en 
VraagRaak, dat is in 2015 niet gelukt.  
 
2.2.4  Beleidsambtenaar WMO 
Ook wil de werkgroep regelmatig contact aangaan met de beleidsambtenaar WMO. 
Met de laatste hebben, in de afgelopen 2 jaar,regelmatig gesprekken plaats gevonden 
en dit wil de werkgroep in 2016 continueren. 
In 2015 is de werkgroep betrokken bij de evaluatie en monitoring van het beleid en dit 
zal in 2016 worden vervolgd. 
Evaluatie en monitoring met name op het gebied van: 

• Het op elkaar aansluiten van de drie wetten (WMO, Jeugdwet, Participatiewet). 
• De inrichting, het aantal en werking van de wijkteams, inclusief de integratie van 

het wijkteam Jeugd met het sociaal wijkteam. 
• De uitwerking van de stapeleffect kosten van eigen bijdragen. 
• Het proces van aanmelding tot effectuering van de zorgaanvraag. 
• Het effect van het scheiden van wonen en zorg met name de vraag of  

voldoende betaalbare levensloopbestendige woningen beschikbaar zijn. 
• De overbelasting van mantelzorgers. 
• De woonservicezones. Extra aandacht moet worden besteed aan de nog te 

realiseren woonservicezone in Maassluis West. Belangrijk is dat deze er komt 
en niet op de lange baan wordt geschoven. 
 

2.2.5  Vragen van de gemeente 
De gemeente heeft, naar aanleiding van de vraag van de Adviesraad, waar men in 
2016 aandacht van de Adviesraad voor wil, de volgende onderwerpen aan de 
Adviesraad voorgelegd: 

-‐ De beleidsnotitie WMO/Jeugd 2017-2020.  
 
 

2.3. Jeugdbeleid 
2.3.1  Versterken van de werkgroep Jeugd 
Ook dit jaar zijn er weer enkele leden van de werkgroep vertrokken. Gelukkig hebben 
wij drie nieuwe leden welkom mogen heten. De bezetting van de werkgroep jeugd blijft 
evenwel een voortdurend punt van aandacht. 
2.3.2 Verbreding van het netwerk 
Door het vertrek van de coördinator van het wijkteam jeugd per 1 juli 2015 is er nadien 
geen overleg meer geweest met het wijkteam jeugd. 
Wel is het overleg met de beleidsambtenaren jeugd gestart. 
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Voor 2016 willen wij ons richten op die organisaties en mensen die open staan voor de 
Adviesraad. 
In ieder geval willen wij in 2016: 

• Afspraken met de beleidsambtenaren binnen twee weken na de werkgroep 
vergadering.  

• Kennismaken met de nieuwe teamleider voor de wijkteams en indien mogelijk 
eens per kwartaal overleggen. 

• De wijknetwerkbijeenkomsten bezoeken (door een afvaardiging). 
• Contact zien te krijgen met de allochtone doelgroep. 
• Contact met gezinsspecialisten en directeuren van scholen. 

 
2.3.3 vragen van de gemeente 

• De beleidsnotitie WMO/JEUGD 2017-2020.  
 
2.3.4 Overig. 

• Wij blijven de integratie van de wijkteams volgen waaronder de huisvesting van 
de teams een belangrijk item blijft. 

• Wij willen in gesprek met iemand die werkzaam is op een basisschool om te 
horen hoe het in de praktijk gaat met de basisvoorzieningen (zie 
Ondersteuningsstructuur van Minters). Hoe ver is men daarmee en hoe loopt 
het? 

• Wij willen in 2016 contact met het IKC.  
 
 
3. Communicatie 
3.1 Inleiding 
De belangrijkste activiteiten op het gebied van Communicatie in het afgelopen jaar 
waren: 

-‐ Het actueel houden en vullen van de vernieuwde website. 
-‐ De ontwikkeling en plaatsing van ondersteunende advertenties. 
-‐ Verder zijn de flyers vernieuwd en diverse berichten/berichtjes verschenen in de 

Schakel en andere lokale media.  
Met de nieuwe website, die geen onderdeel meer is van de gemeentelijke website, 
heeft de Adviesraad een extra middel zich als onafhankelijk adviesorgaan te 
positioneren. Bedoeling is dat de website en de overige communicatie in elkaars 
verlengde liggen en elkaar op een logische manier ondersteunen.  
Het afgelopen jaar is de aanzet gegeven om de website te ontwikkelen tot het vehicle 
waarlangs de Adviesraad  haar communicatie met de inwoners van Maassluis vorm 
geeft. We hebben echter nog het nodige te doen om de website nog aantrekkelijker te 
maken, frequenter te verversen en meer inhoud te geven. Doel is ook het aantal 
bezoekers er van te verhogen.  
 
Als belangrijkste doelen voor 2016 ziet de Adviesraad: 

-‐ Het vergroten van de herkenbaarheid van (de functie en het werk) van de 
Adviesraad onder de inwoners van Maassluis. 

-‐ Het realiseren van een grotere betrokkenheid van de inwoners bij het werk van 
de Adviesraad. 
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-‐ Het verder op gang brengen van een relevante en vruchtbare interactie tussen 
Adviesraad  en inwoners van Maassluis. 

-‐ Daarnaast zal de werkgroep communicatie ook meer een rol gaan spelen in de 
interne communicatie aan de Adviesraads- en Deskundigenpool-leden, met als 
doel de onderlinge samenhang en betrokkenheid te vergroten. 

 
3.2  De onderdelen 
De verschillende onderdelen van het werkplan zijn: 

-‐ Samenstelling van de werkgroep Communicatie.  
-‐ De Kernboodschap van de Adviesraad. 
-‐ Te bereiken doelen.  
-‐ Doelgroepen. 
-‐ Activiteiten en Communicatie matrix 2015 (wordt komende maanden verder 

uitgewerkt).  
 

3.2.1 Samenstelling van de Werkgroep Communicatie 
De Werkgroep communicatie bestaat op dit moment uit 1 lid vanuit de Adviesraad en 2 
leden vanuit de Deskundigenpool. Op dit moment zijn wij nog op zoek naar een 
deskundige die zich o.a. kan bezig houden met de doorontwikkeling van de website. 
Dit samen met onze huidige beheerder. 
 
3.2.2 De Kernboodschap van de Adviesraad 
Het helder krijgen van onze kernboodschap: “Wie zijn wij en wat kunnen wij”  is een 
goede stap in het realiseren van een consistente communicatie. Deze kernboodschap 
moet door alle leden van de Adviesraad en de Deskundigenpool worden begrepen en 
eenduidig en op een begrijpelijke manier kunnen worden overgedragen aan onze 
interne en externe doelgroepen. Een goed moment om de vernieuwde kernboodschap 
te formuleren is het moment waarop het Dagelijkse bestuur met het Gemeentebestuur 
overeenstemming heeft bereikt over het toekomstig model van de Adviesraad.  
Op het moment dat het zover is, kan onze kernboodschap kort en duidelijk worden 
samengevat en verwerkt worden tot een korte presentatie. Dit materiaal kan dan 
gebruikt worden als basis voor de communicatie met (grotere) groepen en bij bezoeken 
van de verschillende werkgroepen aan de achterban. Voor dit onderdeel ligt de bal 
voorlopig nog bij het dagelijkse bestuur.  
 
3.2.3 Te bereiken doelen 
De Adviesraad is succesvol als: 

-‐ de doelstelling en het werk van de Adviesraad bekend is bij de inwoners van 
Maassluis en er relevante interactie is tussen beide partijen. 

-‐ de leden van de Adviesraad echt de verbinding met de achterban weten te 
leggen. 

-‐ De Adviesraad op basis van “weten wat er leeft en nodig is in de samenleving”, 
met haar adviezen een waardevolle bijdrage levert aan besluiten van het 
gemeentebestuur.  

De Adviesraad is tevreden als : 
A  0nze externe doelgroepen: 

• de Adviesraad  als onafhankelijk adviesorgaan van het college van B & W 
kennen.  
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• weten en begrijpen wat de Adviesraad wel en wat niet, voor hen kan betekenen 
(onze kernboodschap)  

• de Adviesraad als laagdrempelig en eenvoudig te vinden ervaren en een 
relevante en vruchtbare interactie ontstaat tussen de Adviesraad en inwoners 
van Maassluis 

• onze website weten te vinden en deze raadplegen voor informatie en nieuws 
over de Adviesraad (aantallen bezoeken nog vast te stellen).  

• de leden van de Adviesraad of Deskundigenpool proactief opzoeken om met 
hen in gesprek te gaan over zaken die burgers bezig houden en waarvoor de 
Adviesraad van betekenis kan zijn.  

• een aantal burgers zich zodanig aangetrokken voelt tot de Adviesraad, dat zij 
hieraan een serieuze en actieve bijdrage willen leveren door zitting te nemen in 
de Adviesraad of Deskundigenpool. 

B de leden van de Adviesraad en de Deskundigenpool: 
• de kernboodschap  “wie zijn wij en wat kunnen wij” begrijpen en eenduidig 

kunnen overdragen aan onze externe doelgroepen. 
• proactief contact hebben met onze externe doelgroepen, waarbij zij de 

kernboodschap van de Adviesraad helder overbrengen en relevante signalen 
uit de samenleving oppakken. 

• deze contacten altijd schriftelijk en op een min of meer uniforme wijze 
vastleggen, zodat de informatie kan worden gedeeld met de overige leden van 
de Adviesraad en Deskundigenpool en hieruit de rode draden kunnen worden 
gehaald 

• deze signalen gevraagd en ongevraagd vertalen in goed geschreven, leesbare 
en bruikbare adviezen aan het college van B en W. 

 
3.2.4  Doelgroepen: 
Extern 

1. Alle burgers in Maassluis. * 
2. Instellingen die zich bewegen op het gebied van zorg en welzijn 

/samenlevingszaken.** 
3. Belangenorganisaties op het gebied van zorg- en welzijn/samenlevingszaken.** 
4. Nog nader te duiden doelgroepen. 

Intern 
1. Leden van de Adviesraad. 
2. Leden van de Deskundigenpool. 

*We realiseren ons dat “alle burgers” een te breed begrip is, om effectief te kunnen zijn 
in de communicatie. Toch zijn “alle burgers/inwoners van Maassluis” , als we kijken 
naar de verordening, onze doelgroep. In overleg met de werkgroepen wil de werkgroep 
de communicatie-doelgroepen verder specificeren, om zodoende de communicatie-
inspanningen gerichter te kunnen uitvoeren. 
**I.s.m. de werkgroepen zal hiervan een concrete lijst worden opgesteld. 
 
Andere doelgroepen 

1. Beleidsambtenaren 
2. Gemeenteraad. 

 
3.2.5  Activiteiten voor 2016: 
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In 2016 zal de doorontwikkeling van de website een belangrijk thema zijn.  
Ook wil de adviesraad naast het voortzetten van de huidige advertentiereeks, meer 
ondersteunende berichten in de Schakel plaatsen. Hierbij kan, naast informatie over 
het doel en de functie van de AS, o.a. gedacht worden aan het geven van meer 
informatie over de uit te brengen en uitgebrachte adviezen. Ook wil de Adviesraad 
meer berichten plaatsen over activiteiten of bezoeken van de AS, die voor een breder 
publiek interessant kunnen zijn. 
 
Overige belangrijke doelen blijven een verdere professionalisering van de werkwijze 
van de AS en het vergroten van de onderlinge samenhang tussen - en soms ook wel 
betrokkenheid van - de leden van de Adviesraad en Deskundigenpool. Het Dagelijkse 
Bestuur is primair hiervoor verantwoordelijk. De werkgroep Communicatie  wil hierin 
een ondersteunende, communicatieve, vervullen. 
Puntsgewijs: 

1. Actueel houden en doorontwikkeling van de website met als doel verhoging van 
het aantal bezoekers (doelstelling nog te bepalen). 

2. Ontwikkeling van een advertentiereeks en berichten voor de lokale media 
(aantal nog te bepalen, mede afhankelijk van beschikbaar budget). 

3. Bepalen van de kernboodschap Adviesraad “Wie zijn wij en wat doen wij” 
(primair Dagelijkse bestuur), vervolgens vervaardigen van een presentatie over 
(de functie en het werk van) de Adviesraad. 

4. Ontwikkeling en het uitbrengen van ondersteunende communicatie bij de 
werving van nieuwe Adviesraads- en Deskundigenpool-leden.  

5. Ontwikkeling en het uitbrengen van ondersteunende communicatie ten behoeve 
van het vergroten van de onderlinge samenhang tussen de individuele 
Adviesraads- en Deskundigenpool-leden. 

Deze onderdelen zullen komende maanden nog in een communicatie matrix verder 
worden omschreven en in de tijd uitgewerkt. 

 
 

4. Algemeen voor de Adviesraad 
 
Vorming en scholing 

-‐ Het afgelopen jaar heeft de Adviesraad, onder begeleiding van deskundigen, 
een dag besteed om de ervaringen als raad te evalueren. Deze werkwijze 
willen in 2016 voortzetten. 

-‐ Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, is van belang dat de leden 
van de Adviesraad en de Deskundigenpool deelnemen aan bijeenkomsten 
waar nieuwe ontwikkelingen worden aangekondigd en uitgelegd. Door de 
drukte met het adviseren rond de 3 transities was er afgelopen jaren weinig 
ruimte voor bijscholing. In 2016 willen we hier weer meer aandacht aan 
besteden. 

-‐ Een mogelijkheid om nieuwe informatie te krijgen is ook een  spreker uit te 
nodigen in de vergadering om een toelichting te geven. Het komende jaar willen 
we proberen om tijdens 4 vergaderingen hiervoor een half uur in te ruimen. 
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Onafhankelijke profilering 
-‐ We willen als Adviesraad een onafhankelijke profilering  en een duidelijk gezicht 

naar buiten.                                                                                                              
In 2014 is in dit kader een aparte website gemaakt voor de Adviesraad.               
In 2015 is de helft van het aantal vergaderingen op locaties bij instellingen en 
bedrijven geweest. Deze werkwijze bevalt goed en zal in 2016 worden 
voortgezet.  

-‐ Zo mogelijk zullen meer initiatieven worden genomen om de onafhankelijke 
profilering te versterken. Zo is het voornemen in 2016 als Adviesraad enkele 
bezoeken aan bedrijven en instellingen te brengen. 

-‐ Ook wil de Adviesraad gaarne zijn rol en aanpak beter duidelijk maken aan de 
gemeenteraad. 

Taak en werkwijze van de Adviesraad 
-‐ De Adviesraad is, in zijn vergaderingen, meer ruimte gaan bieden voor inspraak 

van buiten de adviesraad en voor deelname van leden van de 
Deskundigenpool. Ook op dit terrein zal gekeken worden of nieuwe 
mogelijkheden geschapen kunnen worden om de inbreng van de burgers  
gestalte te geven.  

-‐  In het werkprogramma zijn veel punten opgenomen. Het gaat hier om zaken 
die vanuit de Adviesraad zelf komen, doch ook om vragen die vanuit de 
gemeente worden gesteld. Het is zeer wel denkbaar dat niet alle ambities 
kunnen worden waargemaakt omdat dan de belasting voor leden van de 
Adviesraad en deskundigenpool te hoog zou kunnen worde.                               
De Adviesraad wil, in deze gevallen, keuzes maken van” wat wel te doen en 
wat niet”. Gezien de rol, die de Adviesraad wil spelen als kritische denktank 
vanuit de Maassluise samenleving zal, in een dergelijk geval, de prioriteit 
gelegd worden bij de ongevraagde adviezen. 

-‐ Bj sommige adviezen zijn leden uit meerdere werkgroepen betrokken bij de 
voorbereiding. De adviezen worden, als de mogelijkheid er toe is (soms laat de 
tijd gestelde termijn die geboden wordt dit niet toe), vastgesteld in de 
Adviesraad. Deze werkwijze willen we in zijn algemeenheid blijven volgen, doch 
we willen wel altijd expliciet de mogelijkheid gaan bieden dat leden die 
interesse hebben bij de voorbereiding worden betrokken en zo nodig een apart 
werkgroepje vormen voor de voorbereiding van het advies. 

-‐ Naar verwachting zal de Adviesraad in 2016 deelnemen aan de discussie over 
de vorming van cliëntenraden voor ROGplus en Stroomopwaarts. Dit zal ook 
gevolgen kunnen hebben voor de samenstelling en werkwijze van de 
Adviesraad (proberen kruisverbanden te scheppen wat betreft lidmaatschap, 
afbakening van taken tussen cliëntenraden en Adviesraad, werkwijze).  

-‐ Een en ander zal, naar verwachting, ook moeten leiden tot aanpassing van de 
verordening op basis waarvan de Adviesraad functioneert. Daarbij kunnen dan 
tevens andere punten die knellen aan de orde komen, zoals de samenstelling 
van het dagelijks bestuur, de vergoedingen voor de deelname aan de 
Adviesraad en Deskundigenpool, de onkostenvergoeding, de vereisten voor 
wat betreft de woonplaats van de leden van de deskundigenpool e.d.  

-‐ Het afgelopen jaar hebben diverse leden vanwege leeftijd, gezondheid of drukte 
op het werk, afscheid genomen van de Adviesraad en de Deskundigenpool. 
Daarnaast zijn ook nieuwe leden toegetreden. Een van de aandachtspunten het 
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komende jaar in de Adviesraad en in de werkgroepen zal voortdurend zijn om 
voldoende leden te houden.                                               

-‐ Enerzijds gaat het daarbij om de werving van nieuwe leden. Hierbij wordt met 
name ook gezocht naar leden die uit doelgroepen komen die minder 
vertegenwoordigd zijn. Ook wordt bij leden van de Deskundigenpool, die een 
wat algemenere belangstelling hebben, gepolst of ze in aanmerking willen 
komen voor het lidmaatschap van de Adviesraad.  

-‐ Anderzijds gaat het ook om behoud van de zittende leden. Hier zal het 
komende jaar meer aandacht aan worden besteed. Zo is het voornemen dat de 
voorzitter of de trekker van de werkgroep, jaarlijks een voortgangsgesprek voert 
met ieder lid, waarin zijn ervaringen, wensen en suggesties aan de orde kunnen 
komen. Er zal aandacht worden besteed aan begeleiding van nieuwe leden, 
door bijvoorbeeld ieder nieuw lid uit te nodigen in alle werkgroepen, zodat men 
ieder leert kennen en een overzicht krijgt van de activiteiten. Ook kan er een 
coach worden toegewezen aan een nieuw lid. Er wordt aan ieder lid 
persoonlijke aandacht besteed. Ook is het streven de jaarlijkse bijeenkomst van 
Adviesraad met de Deskundigenpool een wat informeel karakter te geven, 
zodat ieder de mogelijkheid heeft de andere leden beter te leren kennen. 

-‐ Het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen weer extra aandacht te gaan 
besteden aan het seniorenbeleid en de woonservicezones. De bedoeling is dat 
er in 2016 weer een aparte werkgroep gaat komen voor dit beleidsveld. 
 
 

5.  Begroting 
 
In bijlage 1 is de begroting toegevoegd.  Na goedkeuring door de wethouder is deze 
leidend voor de uitgaven van de Adviesraad in 2016.
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Bijlagen 

Bijlage 1   Werkbegroting Adviesraad Samenlevingszaken 2016  
 
Werkbegroting  
 

Bedrag 

Reiskosten/deelnamekosten voor congressen, werkbezoeken etc. 2.000 
Cursussen en abonnementskosten 2.500 
Kosten bijeenkomsten (vergaderingen adviesraad en werkgroepen etc.) 1.500 
Communicatie: 
Abonnement, onderhoud aanpassingen website. 
Advertenties en berichten in de Schakel en of/ andere lokale media 
(Vernieuwing/aanpassing) Flyers, overige nader te bepalen activiteiten 
Interne Communicatie 
 

 
1.500 
2.500 
1.000 

500 

Secretariaatskosten 1.500 
Onvoorzien  (10%) 1.300 
TOTAAL 14.300 
 
toelichting: 

-‐ Bij de reiskosten is uitgegaan van de deelname aan 20 bijeenkomsten. 
-‐ Bij de kosten van cursussen en abonnementskosten is uitgegaan  van de 

mogelijkheid dat de leden van de Adviesraad gezamenlijke een dag een cursus 
volgen en verder dat enkele personen bijscholing volgen. 

-‐ De kosten van communicatie gaat het om diverse kosten voor de website zoals 
de hosting, kosten voor publiciteit met name in de Schakel en kosten van 
vernieuwing en aanpassing van flyers/posters etc. 

-‐ Bij de kosten van vergaderingen is uitgegaan van 25 vergaderingen van de 
Adviesraad en de werkgroepen waarvoor in principe zaalhuur etc. in rekening 
wordt gebracht van telkens 100 euro. Een gedeelte van de vergaderlocaties 
brengt  echter geen of weinig kosten in rekening. 

-‐ Bij de secretariaatskosten gaat het om kosten van verslaglegging, kosten van 
attenties, kosten voor representatie en kosten voor administratieve 
benodigdheden. 

 
 
 
 
 
 
 
- 
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Bijlage	  2	  	  Leden	  van	  de	  adviesraad	  januari	  2016	  
 
Voornaam Achternaam functie 
Marga Brijs  
Henri Brendel  

Trudi 
van Doornik-van 
Berkel 

Plaatsvervangend 
voorzitter 

Gijs van Leeuwen Secretaris 

Diane 
van Loo-van der 
Gaag  

Bart Luttik Voorzitter 
Loura Raamsdonk-Bimmel  
Tino Simons  
Martha Vonk  
 

Bijlage	  3	  	  Leden	  van	  de	  deskundigenpool	  januari	  2016	  
 
voornaam Achternaam 
Inge Bronsveld 
Joke Cats-Tuitel 
Xandra van der Endt 
Mia van Haaren-Boin 
Gerry Hanneman-de Jong 
Rawaa Ieshi 
Hans de Jong 
Mariëlle Koemans 
Els Klop 
Jannie van der Kruk 
Marius Langenberg 
Tonny Massa 
Sandra Mauwer 
Elly Middelburg-Hardijzer 
Ger Mies 
Marja Sonneveld 
Jan  Spoor 
Sjaak  Sprong 
Melanie Steketee 
Jo Verhaegen 
Janneke van de Waardt 
Nico  van der Windt 
Henk Zwaneveld 
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