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Agenda-
punt 

Onderwerp/discussie/afspraken 
 

1.  Opening 
 

2.  Wmo-krant: toelichting door Brigitte van Egmond en Lennart de Waard (afdeling communicatie SDD) 
Zie ook presentatie. 

1. De SDD brengt in 2020 nog 1x een fysiek exemplaar uit: 

 De digitale versie hiervan stuurt de SDD naar de klanten van de sociale dienst mét een e-
mailadres. Als klanten toch een fysieke versie willen, dan kunnen zij dit aangeven. 

 De fysieke versie stuurt de SDD (in een envelop van de sociale dienst) naar de fysieke adressen 
van de klanten. Uiteraard worden adressen ontdubbeld, zodat er 1 exemplaar naar elk adres 
gaat. 

 De SDD verspreidt de krant ook onder organisaties, waar de Wmo-doelgroep veelal te vinden is. 
Denk aan bibliotheken, huisartsenposten, tandartsen, supermarkten, fysiotherapeuten etc. 

 De krant wordt een 'corona-editie' waarin aandacht is voor de afgelopen periode, met daarbij 
veel voorbeelden van digitale dienstverlening (denk aan 'Beeldzorg' e.d.). 

 In de krant een uitscheurpagina, met daarop informatie die kan worden bewaard over o.a. 
sociaal wijkteams, relevante adressen etc. 

 De krant zal 'doordrenkt' zijn met verwijzingen naar digitale media. Denk aan websites, e-
mailadressen en andere digitale kanalen. 

 In de krant komt iets van een antwoordkaart o.i.d. waarbij wordt aangegeven dat de krant 
digitaal verder gaan en lezers kunnen aangeven of ze de krant nog fysiek wensen te ontvangen. 
Uitgangspunt is dat ze hun e-mailadres doorgeven of dat van hun mantelzorger e.d. om 
voortaan digitaal nieuws m.b.t. Wmo-onderwerpen te ontvangen. Op de website van de SDD 
staat een link om je aan te melden voor de nieuwsbrief. 

2. De SDD kiest ervoor om per jaar een aantal digitale nieuwsbrieven te versturen, waardoor het 
Wmo-nieuws actueel is. 

 De digitale nieuwsbrief bevat algemeen nieuws (zoals voorheen werd gecommuniceerd in de 
Wmo-krant), lokaal nieuws (op gemeentelijk niveau. Denk aan Wmo-consulent gegevens of 
nieuws over het sociaal wijkteam) en wist-u-datjes (lokale initiatieven op Wmo-niveau. Denk aan 
'Mannen-achter-de-pannen', workshops vanuit een bibliotheek etc.). De leden van de lokale 
raden zullen, indien nodig, de lokale welzijnsorganisatie ‘aan het jasje’ trekken om de informatie 
aan te leveren.  

 De digitale nieuwsbrief wordt ook geplaatst in lokale media (NIET gemeentenieuws), waarvoor 
tweejaarlijks ruimte wordt gekocht. 

3. De SDD zet ook andere kanalen in om de Wmo-krant/-nieuwsbrieven onder de aandacht te 
brengen. Denk aan de website, sociale media e.d. 

 
Banner: het voorstel van de Regionale Adviesraad is om vanuit de SDD een keer per maand een 
banner te plaatsen in de lokale kranten. Brigitte en Lennart bespreken dit intern. De vraag is of inwoners 
rechtstreeks naar de SDD moeten gaan of juist naar het wijkteam? 
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Evaluatie: over een half jaar evalueert de werkgroep communicatie (=SDD, Ineke, Tineke en Jaap). 
 
Tot slot geeft Brigitte complimenten aan Ineke, Tineke en Jaap voor de prettige en constructieve 
samenwerking. 
 

3.  Rondvraag:  

 Pieter: de subsidieaanvraag voor 2021 is verstuurd. We bezuinigen op de print- en portokosten. 
Als een document minder dan 6 pagina’s heeft, wordt het niet meer geprint. Tenzij het een 
bespreekstuk is. 

 Onderwerpavonden en themabijeenkomsten gaat vooralsnog niet door. Er mogen maximaal 50 
mensen bij elkaar komen. Aanvulling Mariette: we hebben de afgelopen jaren een paar keer een 
onderwerpavond georganiseerd. Een over armoede (35 deelnemers) en een over de kwaliteit 
van de hulpmiddelen (25 deelnemers). Als het om het aantal deelnemers gaat, zouden we in 
2021 wel een onderwerpavond kunnen organiseren. 

 De volgende vergadering is op 16 november in Zwijndrecht. Pieter hoopt dat we dan een advies 
kunnen uitbrengen over de aanvullende bezuinigingen. Dat is een eis van de Drechtraad en de 
het DSB moet dit uitvoeren.  

 

4.  Volgende vergadering op 16 november in de Raadszaal van het gemeentehuis van Zwijndrecht. 
 

 
  


