
	
	
	
	
	
 
 
Datum:    11 maart 2021 
Onderwerp:   Verslag van de vergadering van  de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis 
    (er werd digitaal vergaderd). 
Samensteller:  Joke van Zalingen 
Aanwezig:         Sjoukje van der Loo, Els Klop, Henri Brendel, Brijs, Coby  Lammers, Pira  
   Rajahkumar, Xandra v.d. Endt, Jan Willem Hoogendijk en Stefan Versloot. 
Afwezig:   Henk van Goor en Thomas van Arendonk. 
 
 
 
1. Opening 

Waarnemend voorzitter Els Klop opent de vergadering met een welkom aan allen. 
 

2. Buurtgezinnen, presentatie. 
Mevrouw Lonneke v. d. Wildt geeft een toelichting op haar werk bij Buurtgezinnen. 
Buurtgezinnen koppelt (steun)gezinnen aan (vraag)gezinnen die het zwaar hebben en wel wat steun 
kunnen gebruiken bij de opvoeding van de kinderen. Het aanbod van Buurtgezinnen is nog niet 
beschikbaar in alle gemeenten in Nederland, maar wel in Maassluis. Gezien het groeiend aantal 
aanmeldingen, voorziet het in een behoefte. 
 

3. Mededelingen. 
• Overleg over de campagnes de Waarde van het ouder worden en Wat nu als? Daar hebben een 

afvaardiging van de werkgroep Ouderen, Joselien, beleidsadviseur van de gemeente en 
medewerkers van VraagRaak, aan deelgenomen.  Er is gesproken over beeldvorming, 
bewustwording, het spanningsveld tussen ouderen en jongeren in tijden van Corona en veilig thuis 
wonen. Concrete actiepunten hieruit heeft Sjoukje aan haar collega’s meegegeven. Femke van der 
Gaag heeft aangegeven dat zij de beeldvorming in de communicatie-uitingen van SeniorenWelzijn 
gaat bespreken. Verder heeft Sjoukje contact  opgenomen met ROG plus om een campagne over 
veilig wonen-preventie- op te starten. ROG plus heeft veel tips. Na overleg met wethouder 
Bronsveld, is het misschien een goed idee om met behulp van een fotograaf oudere Maassluizers 
in beeld te brengen die nog een actief zijn in de samenleving.  

• Jan-Willem Hoogendijk is nu officieel lid van de Adviesraad.  

 

4. Ingekomen stukken. 
• Verslag overleg bij ROGplus. Door corona zijn er minder aanvragen gedaan. Stefan vraagt hoe de 

zorgvraag dan opgelost is. Veelal door de aanvrager zelf en familie. Bij dringende zaken was 
telefonisch contact met een professional mogelijk.  

• Verslag Bestuurlijk overleg. Coby heeft een vraag over punt 4 van het verslag, stand van zaken 
beleidsagenda. De nota Jeugd- en jongerenwerk is nog niet verschenen en het is dus onduidelijk of 
deze parallel loopt met de Herijking Jeugdhulp. Henri vraagt om meer jongeren in de werkgroep 
Jeugd. Onder andere bij de toelichting op de voorgang van de Herijking Jeugd door Ingrid. Lastig 
hierbij is dat jongeren nog in het arbeidsproces zitten en de overleggen vaak overdag zijn. Jan 
Willem en Xandra willen wel het team versterken, maar dat kan lastig worden i.v.m. hun 
werkzaamheden. Sjoukje zoekt naar een overlegdatum waarop Xandra of Willem kunnen 



aanschuiven. Punt 3. Xandra is enthousiast over een mogelijke samenwerking met de adviesraad 
van Vlaardingen. Els zal haar een contactpersoon mailen. Pira vraagt of er al een beleidsagenda 
beschikbaar is, met het oog op het werkplan 2021. Sjoukje antwoordt dat deze nog wordt 
besproken met het college en dus nog niet beschikbaar is.                                                           

 

5. Verslag van de vorige vergadering 21 januari 2021. 
Punt 11. Sjoukje heeft contact gehad met de Koepel Adviesraden. Het gaat om een training Adviseren 
vanuit het inwonersperspectief. Als mogelijk thema is besproken: Hoe krijg je verschillende inwoners 
zo ver dat ze deelnemen aan de samenleving? Wat kan de gemeente/gemeenschap daaraan doen? 
Een leuke workshop. Pas als we weer fysiek kunnen vergaderen is dat aan de orde. 
 

6. Gevraagd advies Beleidsvisie SOW. 
SOW heeft geantwoord op diverse vragen van de werkgroep Sociaal beleid over de concept-
beleidsvisie. Aan de hand hiervan gaat de werkgroep een conceptadvies schrijven, kort en bondig, dat 
via Sjoukje naar de AS gaat voor beoordeling.  
De presentatie over basisbanen en beschut werk wordt verschoven naar een nieuwe datum.  
 

7. Jaarverslag 2020 en werkplan 2021. 
Pira noemt de input op die op de uitvraag naar het advies is binnengekomen en geeft de prioriteit aan. 
Het werk is wel enigszins vertraagd door het uitblijven van de beleidsagenda.  
 

8. Communicatie Adviesraad. 
Willem en Marga hebben afspraken gemaakt met SamenzijnwijMaassluis en Nico, de 
websitebeheerder van de AS. De website wordt opgefrist en geactualiseerd en het fotomateriaal wordt 
vervangen en aangevuld. Het is een proces van doen. De medewerking van de ASleden is hierbij 
welkom. 
 

9. Beleidsagenda 2021. 
In afwachting. 
 

10. Stand van zaken rond de werkgroepen. 
Sociaal beleid. Is reeds besproken. Zie punt 6. 
Jeugd. Binnenkort wordt de werkgroep bijgepraat over de stand van zaken rond de Herijking 
Jeugdhulp. 
 WMO-ouderen. Is al aan bod geweest. 
 

11. Actualiteiten. 
Geen. 
 

12. Rondvraag.  
De datum voor de presentatie van SOW over beschut werk wordt 24 maart 2021. Tijd: 15.30 uur. 
Stefan heeft de droevige mededeling dat hij de AS gaat verlaten. Hij kan dit niet combineren met zijn 
baan. 
Sjoukje vraagt Marga en Willem mee te werken aan een interview dat geplaatst wordt in het magazine 
Rvaer*m  van Ervaar Maassluis. 
 

13. Sluiting. 
De vergadering wordt gesloten. 
 
 


