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Voorwoord
In dit jaarverslag vindt u een korte toelichting op de activiteiten door de Adviesraad
Samenlevingszaken Maassluis in 2021. Ondanks de beperkingen die de Corona-pandemie met zich
meebracht, is de Adviesraad Samenlevingszaken (AS) ook in 2021 zeer actief geweest.
In het werkplan voor 2021 waren de volgende onderwerpen / beleidsnota’s opgenomen waarbij de
Adviesraad een rol zou spelen:

Onderwerp / nota

Vorm van participatie door de AS
en het resultaat

Kansrijke start

Ter informatie. Tijdens de bijeenkomst /
presentatie was helaas niemand van de AS
in staat om aan te sluiten.

Herijking subsidietraject

Informatie over het doel en de stand van
zaken van dit traject. In een later stadium
wordt dit plan voorgelegd aan de AS.

Uitvoeringsprogramma Wmo

De AS is in een vroeg stadium
meegenomen, er zijn diverse
bijeenkomsten geweest. Dit heeft geleid tot
een gevraagd advies.
Zie de uitwerking hieronder.

Preventieplan Gezondheid

Consultatie. Diverse aanvullingen en
opmerkingen zijn opgenomen in het
uiteindelijke plan.

Herijking inkoop jeugdhulp

Ter informatie. De AS heeft al advies
uitgebracht over het Koersmodel Jeugd
maar wordt ook in het vervolg van de
uitvoering van dit document voortdurend
meegenomen en geïnformeerd.

Strategische visie werk en inkomen SOW MVS

De AS is in een vroegtijdig stadium
betrokken en heeft een gevraagd advies
uitgebracht. Zie de uitwerking hieronder.

Beleidsvisie SOW

De AS is in een vroegtijdig stadium
betrokken en heeft een gevraagd advies
uitgebracht. Zie de uitwerking hieronder.

Uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn en zorg

Deze is er niet gekomen. Er is al de
Regiovisie op Ouderenzorg. Dit
onderwerp wordt breder opgepakt in
2022, waarbij ook wordt gekeken naar
andere vraagstukken zoals
maatschappelijke opvang
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Uitwerking uitgebrachte adviezen

Gevraagd advies: Beleidsvisie Participatiebedrijf Stroomopwaarts (maart 2021)
De Adviesraad onderschreef de visie in grote lijnen, maar miste wel SMART geformuleerde
doelstellingen. Andere aanbevelingen waren:
•
•
•

Stel periodieke voortgangsrapportages op met handvatten tot bijsturen;
Neem praktijkvoorbeelden op de in de tekst;
Zorg voor maatwerk voor de grote groep digibeten, laaggeletterden, analfabeten en ouderen
bij digitalisering van begeleiding.

Consultatie: Uitvoeringsagenda Gezondheid (juni 2021)
Over de Uitvoeringsagenda Gezondheid was de Adviesraad van mening dat het een goed en
interessant stuk is, voorzien van veel nuttige achtergrondcijfers die de context weergeven. Wel werd
geconstateerd dat pas op de langere termijn de resultaten van het uitvoeringsprogramma zichtbaar
zullen worden en ook dan zal niet aantoonbaar zijn of verbeteringen het directe gevolg zijn van de
acties. Aanbevelingen waren:
•
•
•

Vraag van organisaties die meedoen om goed te registreren hoeveel mensen er aan de
activiteiten hebben deelgenomen.
Zet in op wat in het verleden goed gewerkt heeft, hou het klein en beperk je tot de acties
waar je als gemeente impact kunt hebben.
Zet in op (blijven) bewegen.

Gevraagd advies Uitvoeringsprogramma WMO Maassluis (april 2021)
De Adviesraad vond dit een compleet stuk waarin alle zaken die aandacht verdienen terug zijn te
vinden. Doordat er veel aandacht is besteed aan de context en aanbevelingen uit diverse
onderzoeken, is opnieuw gebleken hoe complex de materie is. De AS is van mening dat de gemeente
Maassluis transformatie positief heeft doorlopen. De aanbevelingen in grote lijnen waren:
1. Zet alle informatie over de themavelden bij elkaar, dan is de samenhang en eenduidigheid
beter te begrijpen;
2. Stel duidelijke, eenduidige doelen en werk verder aan de meetbaarheid;
3. De professionals in het veld zijn belangrijke succesfactoren bij het realiseren van de
gevraagde cultuurverandering.

Gevraagd advies: Strategische visie werk en inkomen Stroomopwaarts MVS (november 2021)
De Adviesraad vond de Strategische Visie Werk en Inkomen 2022 -2025 een goed en goed leesbaar
stuk en een compleet maar ook zeer ambitieus document. De dringende algemene oproep van de AS
was om bij het toepassen van de regelingen vooral de menselijke maat toe te passen voor de
cliënten. Andere aanbevelingen waren:
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1. Zorg voor een SMART- aanpak in de begeleiding van cliënten. Zo worden doelen meetbaar,
passend en realistisch bepaald samen met de cliënt. Dit schept een duidelijke aanpak,
verwachtingen en een realistisch doel met de client.
2. Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en een Persoonlijk Aanpak Plan (PAP) kunnen
instrumenten zijn voor het creëren van duidelijke doelen in de begeleiding van cliënten.
3. Zorg voor maatwerk voor de grote groep digibeten, laaggeletterden, analfabeten en ouderen
bij digitalisering van begeleiding. Dit was ook een aanbeveling in het advies over de
beleidsvisie participatiebedrijf Stroomopwaarts. De reactie van het college hierop was dat
Stroomopwaarts met intensieve begeleiding en cursussen op verschillende niveaus hierop
inspeelt.

Werkbezoeken
Het voornemen in het jaarplan voor 2021 was, dat de leden van de AS weer diverse werkbezoeken
zouden afleggen, om de signaleringsfunctie die de Adviesraad heeft, op een goede manier te kunnen
vervullen. Door de Corona-maatregelen was dat echter slechts in beperkte mate mogelijk. De
volgende werkbezoeken zijn wel afgelegd:
• De Hooftzaak (open dag)
• Dukdalf (Stroomopwaarts); toelichting en rondleiding
• VraagRaak
Communicatie
De plannen om meer in te zetten op de PR en bekendheid van de Adviesraad zijn deels gerealiseerd
met nieuwe en aansprekende foto’s, onder meer op onze eigen website. Daar plaatsen we elke
maand ook columns en andere korte stukjes. Extra aandacht voor het werk van de Adviesraad is ook
nodig om het ledental weer op peil te krijgen. Dit blijkt helaas nog steeds een lastige opgave.
Overleg met de portefeuillehouders en de gemeentelijke organisatie
Het dagelijks bestuur van de AS heeft drie keer per jaar regulier overleg met drie portefeuillehouders
in het college. Dit heeft ook in 2021 (digitaal) plaatsgevonden. Onderwerpen die de revue
passeerden waren onder meer een toelichting op de uitgebrachte adviezen (onder meer de
beleidsvisie en de strategische visie van Stroomopwaarts en de Uitvoeringsagenda Wmo).
De leden van de AS hebben goed contact met de beleidsambtenaren van de gemeente Maassluis.
Onderstaande lijst is een opsomming van de bijgewoonde overleggen, al dan niet digitaal:
Overleggen met de gemeente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diverse bijeenkomsten over het nieuwe MVS Jeugdmodel (digitaal en fysiek)
Netwerkbijeenkomsten van de vrijwilligerscoördinatoren (digitaal en fysiek)
Toelichting op de Herijking Subsidiebeleid
Toelichting op de Beleidsvisie Participatiebedrijf Stroomopwaarts (digitaal)
Toelichting op het Uitvoeringsprogramma WMO Maassluis (digitaal en fysiek)
Toelichting op de Strategische visie werken en inkomen Stroomopwaarts MVS (fysiek)
Overleg “De waarde van het ouder worden” (digitaal)
Digitaal bijwonen van commissie-raadsvergaderingen Maassluis

Andere activiteiten:
•

Diverse overleggen met ROGplus, vanuit de linking pin functie (digitaal en fysiek)
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•
•
•
•
•
•

Presentatie Onafhankelijke cliëntondersteuner (digitaal)
Profilering van de Adviesraad in verschillende media
Diverse digitale workshops gevolgd die de landelijke Koepel Adviesraden organiseert (Leden
werven, hoofdlijnen van de Wmo, Hoofdlijnen van de Jeugdwet)
Presentatie vanuit Rogplus: ZorgSamen MVS en Rogplus (Meedoen in de stad digitaal)
Bezoek stakeholders-overleg van Rogplus over het strategisch plan 2022-2025
Digitaal bijwonen van de “lancering Schuldenlab”

Elk jaar streven we ernaar inspirerende gastsprekers uit te nodigen tijdens onze vergaderingen. Dit
maakt de vergaderingen interessanter voor de leden maar ook voor inwoners die de vergaderingen
bijwonen.

Gastsprekers tijdens de vergaderingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekenkamercommissie (digitaal)
Buurtgezinnen (digitaal)
VraagRaak (digitaal)
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (fysiek)
Stichting Present (fysiek)
Stroomopwaarts (fysiek)
Minters (fysiek)
Stoed (digitaal)

Ontwikkelingen binnen de Adviesraad
In 2021 hebben we helaas afscheid moeten nemen van twee zeer gewaardeerde en actieve leden, Els
Klop (tevens vicevoorzitter) en Marga Brijs (tevens trekker van de werkgroep Communicatie). In
Margreet Beerhorst hebben we gelukkig een actief en betrokken aspirant-lid gevonden.
Financiën
Begroting 2021

Begroot

Gerealiseerd

Waarderingstoelagen leden
Deskundigenpool
Organisatiefaciliteiten
Secretariaat en deelname
congressen en werkbezoeken
Cursussen en abonnementen
Kosten externe vergaderingen
Communicatie
Onvoorzien 10 %

1.500

800

1.500
1.500

480
1452,19

1.000
1.500
2.000
850

754,75
602,83
1040

Totaal

9.850

5129,77

Toelichting
• Actieve leden van de Deskundigenpool hebben geen recht op de vergoeding die leden van de
Adviesraad krijgen en ontvangen, indien van toepassing, een toelage voor verrichte
werkzaamheden;
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•
•
•
•

Faciliteiten die samenhangen met de taken van de Adviesraad worden vergoed (o.a.
cartridges);
Secretariaatskosten zijn onder meer kosten voor verslaglegging, representatie, attenties voor
sprekers etc.
In verband met de werktijden van een aantal leden wordt vergaderd op de woensdagavond
in Koningshof; het stadhuis is dan niet open.
Kosten voor communicatie zijn onder meer voor de website, fotografie, publiciteit in de
Schakel en flyers / posters.
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-

info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl / www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl
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