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Werkplan Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam voor 2018 
Definitieve versie 11 april 2018 

 

Per 1 januari 2018 is de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam van start gegaan, 
als opvolger van de Wmo-adviesraad. 
In dit werkplan voor 2018 komen de volgende onderdelen aan de orde: speerpunten, 
vergaderingen, inwerken en deskundigheidsbevordering van de leden, werkgroepen, 
vertegenwoordiging van de Adviesraad in andere overlegorganen, de Adviesraad als spil in 
het lokale netwerk en tot slot de externe communicatie en profilering. 
De nieuwe Adviesraad hanteert een groeimodel, en zal stap voor stap zijn deskundigheid en 
netwerk opbouwen.  
 
1. Overleggen 
De Adviesraad vergadert 7 keer in 2018. Het is belangrijk om in het eerste jaar elkaar 
regelmatig te zien/spreken. De groep moet zich nog vormen en de eerste overleggen 
worden deels besteed aan inwerken en deskundigheidsbevordering (zie: punt 3). De 
Adviesraad stelt zelf een vergaderrooster op. 
 
2. Werven van nieuwe leden van de Adviesraad 
Binnen de adviesraad zijn er naast de voorzitter: 

 drie zetels met de portefeuille Wmo, waaronder een met de portefeuille Wmo 
maatwerkvoorzieningen  

 twee zetels voor de portefeuille Jeugd 

 twee zetels voor de portefeuille Participatiewet.  
 
Op dit moment zijn nog niet alle zetels ingevuld. De Adviesraad gaat verder met de werving 
van kandidaat leden voor de resterende zetels, met hulp van de gemeente. 

 
3. Speerpunten voor 2018 
De adviesraad kiest per jaar enkele speerpunten uit de kerngebieden. 
De Adviesraad pakt  - indien alle zetels ingevuld zijn - in 2018 twee thema’s op:  

 Implementatie van het VN-verdrag voor Rechten van mensen met een beperking  

 Aanpak Opgroeien in armoede. 

Wat betreft het VN-verdrag zal de Adviesraad zich richten op het verzamelen van praktische 

knelpunten/verbeterpunten in Alblasserdam. 

Wat betreft de aanpak Opgroeien in Armoede wil de adviesraad meedenken, o.a. over de 

volgende vragen: 

 Hoe kunnen gezinnen met een minimuminkomen meer gebruik maken van de 

regelingen? 
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 Hoe kan de aanpak van armoede bij gezinnen met kinderen beter? 

De Adviesraad werkt hierbij nauw samen met de gemeente en SWA. 
T.z.t. zal bepaald worden of er een themabijeenkomst georganiseerd gaat worden, met 
logistieke ondersteuning van de gemeente en/of SWA.  
 
De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid rond de twee thema’s. De Adviesraad staat 
voor de inbreng van het cliënten- of inwonersperspectief. Deze inbreng wordt, onder 
andere, opgehaald tijdens een mogelijke themabijeenkomst, bij de werkgroepen, via de 
website, de sociale media en via de netwerken van de leden (zie ook punten 5 en 7). 
 
 
4. Inwerken 

De nieuwe Adviesraad zal zich inwerken en inlezen.  

 Daartoe worden twee vergaderingen in de eerste helft van 2018 besteed aan 
kennismaking met de betrokken verantwoordelijke beleidsambtenaren op het terrein 
van de Wmo, Implementatie VN-verdrag, Jeugd en Aanpak Opgroeien in Armoede. 
 
Daarbij zullen de beleidsambtenaren het beleidsveld toelichten: wat houdt het in, 
wat zijn de plannen van de gemeente en wat verwachten de gemeente en de 
adviesraad van elkaar hierin. Op deze manier kunnen de Adviesraad en ambtenaren 
informeel kennismaken en vindt de informatie over het sociale domein gedoseerd 
plaats. 
 

 De gemeente maakt een integrale netwerkkaart met informatie per thema, zoals 
Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet, en stelt deze beschikbaar aan de Adviesraad. 
 

 Daarnaast zal de Adviesraad het scholingsbudget dat de gemeente beschikbaar stelt, 
gericht besteden voor bijscholing/ deskundigheidbevordering.  Hiervoor zullen de 
wensen geïnventariseerd worden en een plan gemaakt worden. 

 
5. Werkgroepen 

Het streven is om twee vaste werkgroepen te formeren, bijvoorbeeld Wmo en 
Jeugdhulp. De leden van de Adviesraad met deze aandachtsgebieden nemen het initiatief 
voor de werkgroepen. Leden van de werkgroepen worden geworven met behulp van de 
netwerkkaart. Naast de twee vaste werkgroepen kan de Adviesraad tijdelijke 
werkgroepen instellen. Zie voor de verdere werkwijze het Reglement van de Adviesraad. 
 

Momenteel zijn nog niet alle vacatures van de Adviesraad vervuld en er zijn geen 
ondersteuningsuren van de ambtelijk secretaris van de Adviesraad beschikbaar voor 
ondersteuning van de werkgroepen. Daarom is besloten om de formering van de 
werkgroepen voorlopig op te schorten. Over de invulling van eventuele werkgroepen zal 
in de tweede helft van het jaar een besluit genomen worden, ook als de beschikbare 
ondersteuning vanuit de gemeente en/of de SWA duidelijk is. 

 
6. Vertegenwoordiging 

-Vanuit de Adviesraad wordt een van de leden met Wmo maatwerkvoorzieningen als 
aandachtsgebied-lid van de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden.  
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-De voorzitter neemt deel aan het overleg van voorzitters van de Adviesraden 
Wmo/Sociaal Domein in de Drechtsteden. 

 
 

7. De Adviesraad als spil 
De Adviesraad bindt netwerkorganisaties en belangenbehartigers aan zich. Ook 
(geïnteresseerde) inwoners uit Alblasserdam kunnen deel uit maken van het netwerk van 
de Adviesraad. De Adviesraad doet dit, onder andere, door: 

 Deel te nemen aan relevante netwerklunches die de gemeente Alblasserdam 
organiseert. De gemeente geeft de data/thema’s door.  

 Deel te nemen aan bijeenkomsten die in Alblasserdam en in de regio 
Drechtsteden georganiseerd worden, zoals relevante bijeenkomsten van SWA en 
van de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden.  

 In gesprek te gaan met inwoners en professionals, bijvoorbeeld met de SWA en 
het CJG. 

 Op werkbezoek te gaan. 

 Aan te sluiten bij (vind)plaatsen waar de wat moeilijker bereikbare doelgroepen 
zijn, zoals jongeren en GGZ-cliënten. 

 
De bijeenkomsten/contacten zijn bedoeld om te netwerken. Het gaat om kennen en 
gekend worden met het doel signalen op te halen, als voeding voor de Adviesraad. Naast 
bijeenkomsten bijwonen (en evt. zelf organiseren) en contacten onderhouden, kan de 
Adviesraad ook een vragenlijst uitzetten om signalen op te halen. De Adviesraad 
verzamelt signalen en kwalitatieve informatie. De gemeente doet zelf uitgebreid 
onderzoek (of geeft hiertoe de opdracht aan uitvoerende organisaties). De gemeente 
geeft relevante onderzoeksresultaten door aan de Adviesraad. Binnen de Adviesraad 
worden afspraken gemaakt wie naar welke bijeenkomsten gaat of welke contacten 
onderhoudt. 
 
Doelstelling voor 2018 
Omdat nog niet alle vacatures van de Adviesraad vervuld zijn, is besloten om dit jaar de 
volgende doelstelling te behalen: 
Elk lid van de Adviesraad legt dit jaar 2 nieuwe netwerkcontacten, met minimaal 2 keer 
een bezoek/ gesprek en geeft daarvan een terugkoppeling aan de overige leden. In 
overleg zal de adviesraad gezamenlijk bepalen wie welke netwerkcontacten gaat leggen. 
Zodra er werkgroepen gestart worden, kunnen leden van de werkgroepen 
bijeenkomsten bijwonen en een terugkoppeling geven. 

 
8. Externe communicatie en profilering 

De Adviesraad is er voor de belangen van de inwoners van Alblasserdam en werkt 
daarvoor samen met netwerkpartners, zoals vrijwilligersorganisaties, wijkraden en 
(cliënten)belangenbehartigers. Daarom moet de Adviesraad goed vindbaar zijn en 
heldere taal gebruiken in zijn externe communicatie. Het moet duidelijk zijn wat 
inwoners en/of  netwerkorganisaties van de Adviesraad kunnen verwachten en wat niet. 
 
In januari en februari 2018 wordt onze nieuwe website ingevuld. 
https://adviesraadsociaaldomeinalblasserdam.nl 

https://adviesraadsociaaldomeinalblasserdam.nl/
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De Adviesraad gaat op zoek naar een beheerder van de website. Als dat geregeld is, dan 
gaan we daarna nadenken over de eventuele inzet van Facebook en Twitter.  
 
De SWA heeft aangeboden dat de Adviesraad een beroep kan doen op de 
communicatiemedewerker bij het maken van plannen voor de externe 
communicatie/profilering. De Adviesraad gaat in overleg met deze medewerker over, 
o.a. de nadere invulling en aanpassing van de website en de mogelijkheden van inzet van 
andere communicatiemiddelen. 
 
 Ook zullen wij (via onze accounthouder bij de gemeente) de communicatiemedewerker 
van de gemeente vragen om medewerking te verlenen. 


