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Datum:             dinsdag 11 oktober 2022 

Onderwerp:    Verslag Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis. 

Samensteller: Joke van Zalingen. 

Aanwezig:       Sjoukje van der Loo,   Henri Brendel,  Thomas van Arendonk, Janice Sewray, Margreet 
Beerhorst, Coby Lammers,  

Afwezig   :       Jan Willem Hoogendijk, Henk van Goor, Xandra v.d. Endt. 

 

 

1. Opening. 
Sjoukje opent als waarnemend voorzitter de vergadering.  
 

2. Toelichting stand van zaken Koersmodel Jeugd/ herijking Inkoop. 
Laura Kamphaus, licht e.e.a. toe aan de hand van een aantal sheets. De presentatie zal later 
naar de adviesraad gestuurd worden. Jeugdhulp en jeugdteams zijn aanbesteed aan Mevis. 
De veranderingen gaan in januari 2023 in. 
 

3. Mededelingen. Discussie de AS onderweg naar morgen. 
In 2017 en 2019 zijn er al vergaderingen geweest waar aan de orde kwam hoe de Adviesraad 
zo in te richten en te organiseren dat het rendement optimaal is. Het resultaat is vastgelegd in 
diverse stukken, er is over gesproken maar er heeft nooit een evaluatie  plaats gevonden. 
Mede door corona is een duidelijke structuur vervaagd en zijn bepaalde aspecten 
verwaarloosd. 
Daarnaast is de aanwas van nieuwe Adviesraadleden een groeiend probleem. Het voorstel is 
dat wat op schrift staat, 2017 en 2019, nog eens door te nemen en te beoordelen of er zaken 
weggelaten kunnen worden of behouden moeten worden. In de laatste vergadering in 
december willen we met elkaar duidelijk krijgen wat we willen qua werkwijze en hoe de 
werving van nieuwe leden succesvol kan zijn. Er zijn al twee promotiefilmpjes gemaakt in een 
hedendaagse zetting. Hoe en waar gaan we die inzetten? Deze laatste vergadering vindt plaats 
in combinatie met het jaarlijks etentje. Sjoukje zal ons hierover benaderen met een “prik een 
datum” –mail om een optimale deelname te scoren. 
(Sjoukje zal ons dat wat op papier staat uit 2017 en 7019 toesturen) 
Henri is linking pin bij ROG plus en heeft in die hoedanigheid een focusgroep-overleg 
bijgewoond en is daar niet positief over. Deze constructie werkt niet. De oorzaak ligt niet zo 
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zeer bij ROG plus, als wel bij de adviesraden van Vlaardingen en Schiedam die zich niet aan een 
afspraak houden.  
 
Het laatst opgenomen filmpje wordt nog eens bekeken, omdat niet iedereen het gezien heeft. 
Het doel van het filmpje is uitleggen wat de Adviesraad doet.  
 

4. Verslag vorige vergadering van 31 augustus 2022. 
Verslag wordt goedgekeurd en kan op de website. 
 

5. Actualiteiten / Wat is opgevallen in de media? 
De chaos in het leerlingenvervoer in Rotterdam.  
Tijdens de Week van de Toegankelijkheid hebben twee wethouders met een blinddoek en een 
stok tijdens een wandeling aan den lijve ondervonden wat het is om visueel beperkt te zijn. 
 

6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag. 
Een vergeten verjaardag…..Wordt goedgemaakt. 
 

7. Sluiting. 
Sjoukje sluit de vergadering. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


