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Datum:             9 maart 2022 

Onderwerp:    Verslag Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis. 

Samensteller: Joke van Zalingen. 

Aanwezig:       Sjoukje van der Loo,   Henri Brendel,  Coby  Lammers (telefonisch) Henk van Goor,  
Xandra v.d. Endt ,  Thomas van Arendonk,  Pira Rajahkumar. 

Afwezig   : Margreet Beerhorst, Jan Willem Hoogendijk. 

 
 

1. Opening. 
We zijn te gast bij de Bibliotheek in Maassluis, waar Henk ons welkom heet en onze 
gastvrouw, Barbara Teuben, bedankt voor de geboden ruimte. 
 

2. Presentatie door Barbara over laaggeletterdheid. 
Barbara is al een aantal jaren bij de bibliotheek de aanjager van basisvaardigheden. 
Dit doet ze met aantal organisaties die zich bezig houden met de bestrijding van 
laaggeletterheid, o.a. de Voedselbank, Stichting Lezen en Schrijven, Albeda College, 
Taalhuis. Met enkele voorbeelden geeft ze aan welke problemen een laaggeletterde 
tegenkomt. Zelfs als opgeleid persoon voel je je in Kazachstan een laaggeletterde is 
haar ervaring. We krijgen de boodschap mee om alert te zijn wanneer we bij mensen 
lees-en schrijfproblemen vermoeden, we dan moeten doorvragen en hulp 
aanbieden. Het ligt niet in ieders aard om je er ongevraagd mee te bemoeien, maar 
het is wel belangrijk. 
 

3. Mededelingen. 
Discussie De AS onderweg naar morgen. 
Margreet is daar de aanjager van, maar is door ziekte nog verhinderd. Wellicht is in 
combinatie met een etentje de gelegenheid  daar om dit weer op te pakken. 
Terugblik werkbezoek VraagRaak. 
Goede bijeenkomst. De presentatie wordt nog met iedereen gedeeld. 
Planning voor werkbezoek: 
Voedselbank, dat wordt 16 maart a.s. met aansluitend overleg met 
beleidsmedewerkers  van SOW over het uitgebrachte advies op strategische visie 
werk en inkomen en de reactie daarop van de gemeente . 
Om 14.00 uur is er een digitaal overleg met de beleidsmedewerkers Jeugd. 
Inblik, nog vast te stellen. 
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Ontbijten bij de Hooftzaak. Nog te plannen. 
 

4. Verslag van de vorige vergadering, 8 december 2021. 
Wordt goedgekeurd. 
 

5. Concept jaarverslag 2021. 
Kleinigheidjes opgemerkt door Henri worden aangepast. Ook de financiën worden 
nog door Sjoukje aangepast. Verder goed werk. 
 

6. Communicatie en werving. 
Pira deelt ons mee dat hij gaat verhuizen naar Zoetermeer en daarom afscheid moet 
nemen van de Adviesraad. Allen betreuren dit zeer. 
De wervingsfilmpjes zijn nog niet klaar. Op 2 mei is een Doe-Meemarkt in 
Koningshof, waar ook de AS vertegenwoordigd al zijn. Wie doet mee? 
 

7. Actualiteiten/ wat is opgevallen in de media? 
Het nieuws wordt nu overheerst door de oorlog in Oekraïne.  
Janneke v.d. Waard, voormalig lid van de Adviesraad heeft één de onderwijsprijzen 
gewonnen. 
 

8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag. 
Geen vragen of opmerkingen. 
 

9. Sluiting. 
Henk sluit de vergadering. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


