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Brainstormbijeenkomst op 5 april 2022 Tijd: 18.00-21.00 uur Locatie: Landvast, Alblasserdam 
 
Aanwezig: Jan Slappendel (interim-voorzitter), Marika Slingerland en Harriet Wieringa 
(Alblasserdam), Tjipke van der Plaats (Dordrecht), Tineke Veldhuisen en Els Engbersen (Hendrik-Ido-
Ambacht), Ineke Robart (Papendrecht), Piet de Keijzer (Sliedrecht), Jaap Goud (Zwijndrecht), Aaike 
Kamsteeg (voorzitter per 1-8-’22), Mariëtte Teunissen (beleidsondersteuner, verslag) 
Afwezig: Jacques van de Minkelis (Hardinxveld-Giessendam) 
 
 
1. Inventariseren van de ideeën over de verbreding. In de opzet voor de Regionale Adviesraad vanaf 
2022 hebben we dit als volgt omschreven: in 2022 richt de Regionale Adviesraad Drechtsteden zich, 
in eerste instantie, op de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Daarnaast zoekt hij de verbinding/ 
samenwerking met de cliëntenparticipatie in de jeugdhulp, de Participatie- wet, de schuldhulp- 
verlening, minimabeleid en persoonlijk minimabudget. De Regionale Adviesraad Drechtsteden gaat in 
overleg met de Cliëntenraad Regio Drechtsteden (CRD), het Jeugd Ervaringen Team/het Regionaal 
Netwerk Cliëntenparticipatie jeugd en met andere netwerkpartners, zoals het Platform tegen 
Armoede Drechtsteden en SUN om te bespreken of en hoe we kunnen 
samenwerken/verbinden/verbreden. Met andere woorden: kan de Regionale Adviesraad zich 
doorontwikkelingen naar een brede adviesraad sociaal domein en hoe geven we hier met alle 
betrokken partijen vorm en inhoud aan. 
 
Wat vind je van de doorontwikkeling/verbreding  
Tot dit jaar hield de Regionale Adviesraad zich alleen bezig met de Wmo. We zien veel raakvlakken 
met de Participatiewet (P-wet) en de jeugdhulp, het gaat bij alle wetten om inwoners die hulp/ 
ondersteuning nodig hebben. De problemen zitten met name in de overgang van de ene naar de 
andere wet, zoals jongeren die 18 jaar worden. Kijk in het belang van de cliënt, wat heeft die nodig. 
Als we over de P-wet en de jeugdhulp willen adviseren, moeten we deze expertise in huis hebben, 
zowel lokaal als regionaal. De leden van de huidige Regionale Adviesraad hebben vooral kennis van 
zaken op het gebied van de Wmo. 
 
Meerwaarde van de verbreding: we kijken naar de raakvlakken/overlappingen/ daar waar het 
schuurt. We moeten ervoor waken dat we verzuipen in de hoeveel onderwerpen. Als we het 
thematisch aanpakken, zien we waar raakvlakken zitten. We willen, met elkaar, van de grote thema’s 
op de hoogte zijn. 
 
Ervaringen/signalen ophalen: van cliënten willen we horen wat er goed gaat en beter kan. Deze 
ervaringen/signalen komen van onderaf, via de lokale adviesraden de leden van de CRD. In de 
Regionale Adviesraad komen deze geluiden samen. De Adviesraad is een ‘doorgeefluik’ naar het 
beleid. Als lid hoef je niet alle wetten te kennen om ervaringen op te ophalen. 
 
Cliëntervaringsonderzoek (CEO): om de twee jaar wordt er een CEO gehouden (laatste was in 2021). 
Hier kunnen we ook signalen uithalen.  

https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2021/06/Regionale-Adviesraad-Wmo-Drechtsteden-2022.pdf
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2021/07/Factsheet-CEO-Wmo-2021-def.pdf
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De vraag is hoe bereiken we kwetsbare mensen, die vullen meestal geen vragenlijst in. 
 
Mogelijke opzet: een Regionale Adviesraad met werkgroepen voor de P-wet, de Wmo en op termijn 
de jeugdhulp. Elke werkgroep schrijft zijn eigen adviezen en heeft een voorzitter. Minimaal één lid 
van de werkgroep is ook lid van de Regionale Adviesraad.  
We moeten zoeken naar een goede vorm om samen te werken met de CRD. We willen ook de 
verbinding tussen de CRD,  de werkgroep P-wet en de lokale adviesraden. Elke adviesraad gaat na 
welk lid voor de verbinding kan zorgen. 
 
Wie is onze gesprekspartner: het AB van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GRS). Voor jeugd is 
dat het AB voor de tien gemeenten in ZHZ (dat zijn deels andere wethouders dan de wethouders die 
lid zijn van het AB van de GRS). 
 
Andere onderwerpen voor de Regionale Adviesraad 

• Beschermd wonen (BW) wordt tot 2024 door de centrumgemeente Dordrecht/Adviesraad 
Dordrecht opgepakt. 

• Huisvesting kwetsbare groepen (ook centrumgemeente Dordrecht/Adviesraad) 
/wonen/woningaanpassingen.  

• Jeugdhulp: als het om complexe zorg gaat wordt dat regionaal geregeld. De jeugdhulpregio is 
groter (10 gemeenten) dan de Drechtsteden (7 gemeenten). 

 
Verschillen tussen de Drechtsteden-/ZHZ-gemeenten: gemeenten kunnen ieder een andere 
verordening en ander beleid hebben. Dit zien we al bij de plannen voor het minimabeleid. Dat is 
lastig voor inwoners die gaan verhuizen. In een andere gemeente krijgen ze te maken met andere 
(betere/slechtere) regels. We hebben ermee te dealen, maar we kunnen er wel op letten en  
adviseren dat we dit geen goede ontwikkeling vinden. 

 
Groeimodel: wat betreft de verbreding beginnen we met de P-wet. Armoede is een thema dat overal 
speelt. We hebben de eerste afspraken al gemaakt (aansluiten bij elkaars vergaderingen1, adviezen 
uitwisselen en verbinding van de lokale adviesraden met de CRD).  
We zijn in gesprek met de CRD om te bespreken hoe we de Regionale Adviesraad en de CRD ‘in 
elkaar kunnen schuiven’. Het is een kwestie van brengen en halen. We halen ervaringen van cliënten 
en we brengen wat meer professionaliteit. Onderwerpen die we samen bespreken: 

• Financiering van de Regionale Adviesraad en de CRD 

• Pand: CRD heeft een eigen pand aan de Singel in Dordrecht 

• Ondersteuning: de CRD heeft ondersteuning voor 20 uur in de week 

• Voorzitter: de interim-voorzitter wil stoppen 
 
Wanneer willen we waar zijn: voor de zomer willen we het definitieve tijdpad hebben voor de 
samenwerking met de CRD. In het derde kwartaal gaan we in gesprek met de voorzitter van het 
Regionaal Netwerk cliëntenparticipatie in de jeugdhulp om samenwerkingsafspraken te maken. 
We hebben aan het AB aangegeven dat we een jaar de tijd willen voor de samenwerking/verbinding. 
 
Deskundigheidsbevordering: P-wet en Wmo. Wat houden de beide wetten in en waar liggen de 
raakvlakken? Spreker: Ingeborg Lunenburg 
 
Genodigden: leden van de Regionale Adviesraad, de lokale adviesraden en de CRD. Op 9 juni van 
18.00-21.00 uur. We beginnen met soep/broodjes en sluiten af met hapje/drankje. 
 

 
1 Is het altijd zinvol en tot wanneer blijven we dit doen? 

https://sociaaldrechtsteden.nl/officiele-stukken/
https://www.jeugdzhz.nl/Ik_ben_een_Jeugdhulpaanbieder/Bestuurdersoverleg_Jeugdhulp
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/regionaal-netwerk-clientenparticipatie-jeugdhulp-zhz/
https://www.ingeborglunenburg.nl/
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In het najaar organiseren nog een themabijeenkomst voor de lokale adviesraden, de Regionale 
Adviesraad en de CRD. Thema: de kanteling van een wantrouwende samenleving naar meer 
vertrouwen in de burger. Het gaat dan om vrijstelling, het lonend maken van werken en de herijking. 
Hoe kijkt de SDD naar klanten? En wat vinden de adviesraden en de CRD belangrijk?  
 
Nieuwe leden voor adviesraden en de CRD: na de zomer komt er een interview met Aaike als nieuwe 
voorzitter, in Wmo-uitgelicht, de nieuwsbrief van de SDD voor samenwerkingspartners en het AD?  
In dit interview kan hij aangeven waar we voor staan, wat de plannen zijn en oproepen om lid te 
worden van de CRD of van een adviesraad (die nog leden zoekt). 

 
 
 
 

 
 
 
 


