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Verslag AB Adviesraad Sociaal Domein 19-9-‘22 
Aanwezig: Loek Hogenhout (voorzitter), Rein Brouwer (Wg. Toegankelijkheid en Inclusie), Winkie 
Zeldenrust en Nita de Jong (Wg Jeugd), Wietse de Haan (Wg. Communicatie), Minne van Oosten (wg. 
Wonen en Zorg), Erik van der Veer (Cliëntenraad WWB), gast; programma commissie past-rotary-
club,  Tilly Berkenbosch en Henny Stroes (secretaris). 
 
1. Opening 

Loek opent om 10.15 uur en heet de gast van harte welkom. Hij wil de vergadering graag 
bijwonen om te kijken of de Adviesraad ook een presentatie kan geven bij de past-Rotary-club. 
Hij komt zelf uit de gehandicapte zorg/thuiszorg. Belangrijke vraag is: “wat gebeurt er met de 
adviezen van de Adviesraad”? 
 

2. Presentatie Pilotproject Sosjaal en Sun  
De presentatie wordt gegeven door Trees Flapper van Sociaal Collectief. Ook Foekje Körpershoek 
van Sociaal Collectief is aanwezig; zij gaat het project Welzijn op recept uitvoeren. 
De pilot is uitgevoerd in een deel van de gemeente en gaat over een duurzame aanpak van 
eenzaamheid onder ouderen. Het project is onderdeel van het programma “Gezond ouder 
worden”. Dit heeft 5 basisvoorwaarden: 
- Gezonde leefstijl 
- Vaardigheden (sociaal en digitaal) 
- Relatie 
- Financiën 
- Gezonde leefomgeving (sociale basis) 
“Gezond ouder worden” vraagt een andere inzet: fysiek, sociaal, voorzieningen en 
levensgebeurtenissen. 
De vraag is “hoe kunnen we dat structureel aanbieden”. 
Samenwerkingspartners zijn: ouderen bonden, seniorenplatform, thuiszorg, huisartsen en 
zorgaanbieders (alliade). Met elkaar zoeken we naar vernieuwing. 
 
Sosjaal en Sûn: 
- Preventief huisbezoek gaat om bewustwording, verbreding en verdieping. Er wordt gebruik 

gemaakt van de LAVA-tool. 
Hoe staat het met het lokale netwerk, signaleren van eenzaamheid, opmaken sociale kaart en 
deskundigheidsbevordering. Hoe kan men tevredener worden; wat is nodig. 

- Huisbezoeken gaan gewoon door en worden uitgevoerd door Sociaal Collectief. 
 

Opbrengst gesprekken: 
- Meer bewustwording 
- Aanzet tot eigen stappen maken 
- Signalen van tekorten aan voorzieningen/woningen. 

 
In ontwikkeling: 
- Gemeentegids 
- App: Dag!enDoen! 
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 - Signaleringskaart eenzaamheid: hoe doorverwijzen en hoe ga je het gesprek aan voor 

ondersteuning. 
 

“Gezond ouder worden” heeft zich ontwikkeld: 
- Doorverwijs systematiek 
- Directe confrontatie helpt niet 
- Collectieve insteek 60+ 
- Pilot in Frittemastate: studenten voeren enquete uit: resultaat -> zelf invulling geven aan 

ontmoeting; eerste bijeenkomst 50 ouderen. 
- In Nijland wordt een leergemeenschap opgezet. 

 
Welzijn op recept is een landelijk project. Het gaat over: 
- De aanpak van psycho-sociale klachten; 
- Huisarts stuurt door naar welzijnscoach (24 uur per week); 
- Welzijnscoach kijkt naar oplossing en welke activiteiten passen daarbij; 
- Bij 8 gesprekken ging het over zingeving – wat is er in mijn dorp/omgeving. 
- Project wordt uitgevoerd in Heeg, Nijland en Witmarsum. Huisartsen werken mee. 
Winky vraagt hoe het in de Zuidwesthoek komt. Er wordt verwezen naar het gebiedsteam. 
Nita vraagt naar samenwerkingsverband met dorpsbelangen. 
 
Sociaal Collectief heeft 23 mensen in dienst: jongerenwerkers/coördinatoren en opbouwwerkers. 
We zijn opbouwwerkers 60+ aan het werven. 
Loek wijst erop dat er zeker 100 lokale organisaties zijn. Hoe kunnen zij helpen met jullie 
instrumentarium. 
 
Trees vraagt of de Adviesraad wil participeren in het netwerk. Arnold Hagendorn doet al mee 
vanuit het Ouderenplatform.  
 
Bespreking na afloop: 
Operationeel is het goed om te weten; ASD wil wel meedoen in het netwerk. Afspraak is dat Loek 
2 x gaat meedoen en daarna nemen we een definitieve beslissing. 
Nita gaat Trees uitnodigen voor een presentatie in meerdere dorpen. 
 

3. Verslagen 
AB 23-5: akkoord. Te agenderen punten:  
- Elizabeth Rot uitnodigen in oktober; 
- Werving nieuwe leden werkgroepen. 

 
4. 26-9 Kennismaking wethouder 

Presentatie werkgroep via powerpointsjabloon. Graag voor eind v.d.week inleveren bij Henny. 
 

5. Ingekomen stukken: 
- Cliëntervaringsonderzoek: uitnodiging bijeenkomst 4 okt. 10.00 – 11.30 uur: Loek en Minne 
- Portefeuilleverdeling wethouders: Werkgroep Jeugd wil graag kennismaken met Petra 

v.d.Akker. Tilly zoekt uit of dit ook de 26ste kan. 
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 - Wonen en zorg: email over subsidieregeling huisvesting voor aandachtsgroepen is naar ieder 

doorgestuurd. (Niet besproken in vergadering) 
 
6. Adviezen: 

- Reactie verstuurd op concept lokale inclusie agenda (blij met plan/niet meetbaar); 
- Reactie verstuurd op terughalen hulpmiddelen die niet meer worden gebruikt; 
- Concept Advies Wonderbrug; Het AB gaat akkoord. 

 
7. Stand van zaken werkgroepen: 

Mantelzorg:   zie verslag 20-6 
Toegankelijkheid en Inclusie: zie verslag 5-9; Op 5 oktober organiseert de werkgroep een 
Belevingswandeling in Workum. Wie lopen mee: Minne, Wietse (?), Loek en Tilly deels, wg 
toegankelijkheid. Na afloop geven we advies over verbeteringen. 
Wonen en Zorg:   niet bijeen geweest; Loek wil gesprekken met zorgkantoor en 
corporaties; ingewikkelde materie. Bij elke bouwopdracht moet nagedacht worden over wonen 
en zorg. 
Jeugd:    niet bijeen geweest 
Communicatie:   komt 5 okt. bijeen; Wietse wil meer samenwerken met afdeling 
communicatie; werving nieuwe leden start bij DB. 
 

8. Planning en opdrachten AB: 
- Voor iedere AB vergadering graag het verslag van de werkgroep inleveren bij Henny; 
- Werkplan en begroting 2023: 

o Inleveren teksten voor 1 november (wat gaat iedere werkgroep doen in 2023: 
activiteiten/bijeenkomsten; deskundigheidsbevordering; en wat gaat dat kosten); 

o 20 nov. bespreken concept werkplan/begroting 
o Dec. inleveren werkplan/begroting 2023 

 
9. Rondvraag  

Uit de vergadering spreekt een integrale visie. Sociaal domein/omgeving/zorg moeten meer op 
elkaar afgestemd worden. Hij wil de Adviesraad graag uitnodigen voor een presentatie in maart. 
 
Koepel WMO-adviesraden: besloten wordt opnieuw lid te worden voor 1 jaar. 
 

10. Sluiting 
Loek sluit om 12.35 uur de vergadering. 
 
Volgende bijeenkomst is op 17 oktober. 
 
HS190922 

 
 
  


