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Datum:              27 oktober 2021 

Onderwerp:     Verslag Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis. 

Samensteller:  Joke van Zalingen. 

Aanwezig:        Sjoukje van der Loo, Els Klop,  Henri Brendel,  Coby  Lammers, Henk van Goor,  
  Margreet Beerhorst (aspirant lid), Xandra v.d. Endt  
 
Afwezig:         Marga Brijs, Thomas van Arendonk, Pira Rajahkumar, Jan Willem Hoogendijk. 

 

 
 

1. Opening. 
Henk opent de vergadering met een welkom aan allen, in ’t bijzonder aan Karin Barg, 
Mantelzorgconsulent bij Minters. 
 

2. Presentatie door Karin Barg over mantelzorg. 
Onder toeziend oog van Prof. Dr. Hattinga-Verschure, bedenker van de term Mantelzorg, op 
het projectiescherm, start Karin haar presentie met het benoemen van de professionele zorg 
versus de mantelzorg. 
Wanneer ben je mantelzorger? Het criterium is: 

• Persoonlijke band met iemand. 
• Verzorging van iemand die een ziekte, beperking of verslaving heeft. 
• Kosteloos zorg leveren. 
• Als het zorg is die boven gebruikelijke zorg gaat. 
• De mantelzorger is geen professional. 
• De mantelzorger is geen vrijwilliger. 

 
De mantelzorger en de vrijwilliger vallen onder de Informele zorg tegenover de professionele 
zorg. De economische waarde per jaar van mantelzorgers wordt berekend op 44 miljard 
euro! Er zijn ook jonge mantelzorgers. Van de kinderen op de basisschool is één op de 5 
kinderen mantelzorger. Minters wil die kinderen in beeld krijgen op wie het mantelzorgen 
een te zware wissel trekt. 
Henk bedankt Karin voor haar heldere betoog. 
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3. Verslag van vorige vergadering, 22 september 2021. 

N.a.v. punt 7. Contactpersoon bij E 25 is Mark Dijkhuizen. Hij heeft toegezegd dat leden van 
de AS in 2022 op werkbezoek kunnen bij InBlik. Het verslag wordt goedgekeurd en kan op de 
website. 
 

4. Mededelingen. 
• Bijeenkomst bij Dukdalf. 

Op 10 november a.s. staat een werkbezoek aan Dukdalf in Maassluis gepland. 
We krijgen een rondleiding. Bij die gelegenheid kan er door de dames van SOW 
ingegaan worden op het uitgebrachte advies over de strategische visie. 

• Herijking Jeugd. 
De inkoop van de jeugdhulp gaan de drie gemeenten samen regelen. Er komt een 
consortium van aanbieders die het samen moeten gaan doen, m.i.v. 2023.  

• Bezoek aan de Hooftzaak. 
Is verschoven naar 1 december a.s. 

• Kansrijke start. 
Kansrijke start staat in de beleidsagenda en in de jaaragenda. Het is een landelijk 
programma dat ook in Maassluis wordt uitgerold. Helaas was er niemand van de AS 
beschikbaar om hierover een bijeenkomst bij te wonen. (28 oktober). We krijgen 
t.z.t. het verslag en de stukken. 
 

5. Conceptadvies strategische visie SOW. 
Er is een overleg geweest met Xandra, Joke Cats en Jan Spoor, fysiek aanwezig, met 
aanvulling van Jan-Willem digitaal. Xandra zal het in een advies samenvatten. Ze benoemt nu 
enkele speerpunten mondeling; een cliënt krijgt nu nog te maken met te veel personele 
veranderingen tijdens een traject. Digitale trainingen zijn niet voor iedereen geschikt. Henri 
had per mail voor het overleg ook enkele opmerkingen gemaakt over de in het stuk 
genoemde getallen (want dit is een visie). Is dat niet meer iets voor de uitvoering? Beleid en 
uitvoering liggen dicht bij elkaar.  
 

6. De Adviesraad onderweg naar morgen. 
Hebben we ideeën over de werkwijze van de AS volgend jaar.? Hangt samen met de 
aanwezigheid van werkgroepen en trekkers. Het ontbreken van een secretaris voelt steeds 
vaker als een gemis en extra belasting voor een ander. Margreet stelt voor een structuur te 
maken waarin ieder adviesraad-lid een taak toebedeeld krijgt die haar/hem past en ook 
praktisch uitvoerbaar is. Er zijn in de tijd nieuwe leden toegetreden die weliswaar veel jonger 
zijn dan de al zittende AS- leden, maar nog volop in het arbeidsproces zitten en daarom in 
beperkte mate taken op zich kunnen nemen. Sjoukje en Margreet gaan voorbereidend werk 
doen omtrent dit onderwerp en dit tijdens de volgende adviesraad plenair bespreken. 
 

7. Stand van zaken rond de werkgroepen. 
Gemaakte afspraken zijn: 

• VraagRaak           Datum nog niet vastgesteld. Kan iedere woensdag. 
• Hooftzaak            1 december met ontbijt. 
• Dukdalf               10 november 
• In Blik                   Volgend jaar. 

Het blijft lastig om bij de Moskee binnen te komen. 
 

8. Actualiteiten. 
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In de Schakel stond een berichtje dat er minder vaak een beroep op de WMO is gedaan dan 
verwacht, waarschijnlijk door Corona. Er is nu geld over. Suggestie van Xandra om meer geld 
te reserveren voor de huishoudelijke hulp. In twee uur een huis schoonmaken is geen 
realiteit. 
De naam van Jeugdzorg viel weer, in negatief opzicht, door de uit huis plaatsing van kinderen 
in de toeslagenaffaire.  
 

9. Rondvraag. 
Wat is er van de fotosessie geworden? Vanwege problemen kan de fotograaf de opdracht 
niet afmaken. Sjoukje heeft iemand uit Maassluis op het oog die het kan overnemen. Els 
maakt ons nog attent op 2 online-sessies. Over Armoede op 4 november en op 11 november 
over Sociale wijkteams. 
 

10. Sluiting. 
Henk sluit de vergadering. 
 
 
 
 
Volgende vergadering woensdag 8 december 2021. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


