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Inleiding

De Adviesraad Samenleving is er voor inspraak (participatie) op het sociaal domein. Het doel
van de adviesraad is om de stem van inwoners te waarborgen. Maar hoe doe je dat? Het
sociaal domein organiseert zich steeds meer integraal. Krijgen inwoners de zorg en
ondersteuning die zij nodig hebben? Hoe komen we hierachter? Hoe halen we onze signalen
op en hoe organiseren we ons? En tot slot: hoe zorgen we dat onze adviezen effect sorteren
voor onze inwoners?
Deze startnotitie ‘Een goede start met inwoners’ geeft weer hoe de Adviesraad Samenleving
voor gemeente Alphen aan den Rijn (hierna Adviesraad) zich op dit moment binnen de
context van het sociaal domein organiseert, schetst maatschappelijke bewegingen en biedt
kaders en richtlijnen over hoe de Adviesraad zijn rol daarbinnen wil vervullen. Het
bijgevoegde activiteitenplan geeft een overzicht van de geplande activiteiten voor de
komende 12 maanden die de Adviesraad zelf initieert.
Deze startnotitie is een eerste aanzet vanuit de Adviesraad zelf om participatie binnen het
sociaal domein op een vernieuwende manier neer te zetten. Het is een ‘levend document’
dat de Adviesraad periodiek evalueert. Ook de voortgang van het bijgevoegde
activiteitenplan komt regelmatig aan de orde in de vergaderingen van de Adviesraad. De
startnotitie inclusief het activiteitenplan is gepubliceerd op de website van de Adviesraad:
www.adviesraad-alphenaandenrijn.nl

Koos van Arkel
Voorzitter Adviesraad Samenleving Alphen aan den Rijn

Participatie in het sociaal domein

Het sociaal domein gaat over dat wat iedere inwoner nodig heeft om te kunnen ontmoeten,
wonen, (samen)leven, werken, zorgen en om te kunnen meedoen in de breedste zin des
woord. De Participatiewet, de Jeugdwet en de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)
scheppen de voorwaarden waaronder dat ‘meedoen’ vorm krijgt. Het zijn juist de kwetsbare
inwoners die op een veilige manier ‘mee (moeten) kunnen doen’. De WMO, de Jeugdwet en
de Participatiewet verplichten gemeenten hun inwoners:
•
•
•
•

Vroegtijdig te betrekken bij de voorbereiding van beleid;
In de gelegenheid te stellen voorstellen te doen voor beleid en
advies uit te brengen;
Deel te kunnen laten nemen aan periodiek overleg;
Te voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen
vervullen

De wijze waarop dit gebeurt is vormvrij. In de gemeente Alphen aan den Rijn is de
Adviesraad ingesteld. Het doel van de Adviesraad is het college van burgemeester en
wethouders in Alphen aan den Rijn gevraagd en ongevraagd te adviseren over sociaal
gemeentelijk beleid. Ook bij de voorbereidingen van dat sociaal beleid wordt de adviesraad
betrokken.
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De organisatie van de Adviesraad

De Adviesraad bestaat uit 10 vaste leden en een voorzitter, die gezamenlijk een doorsnee
vormen uit of namens de doelgroepen van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Zij
zijn geselecteerd op basis van hun persoonlijke betrokkenheid bij een van deze wetten of
aangewezen door een cliënten- of belangenorganisatie of op basis van hun betrokkenheid
en expertise op een van hierboven genoemde terreinen.
De Adviesraad bestaat per september 2021 uit de volgende leden:

•

Koos van Arkel (voorzitter)

•

Floris van der Schot
(vicevoorzitter)

•

Wies van den Nieuwendijk

•

Nabil Noura

•

Jeannette de Heij

•

Stephan Verroen

•

Petra Vink

•
•

Ingrid van Herk
Gerda van Dijk

•

Arvind Bainathsah

•

Tom Steenbeek

Vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn fungeert de heer Léon Koek als ambtelijk secretaris
van de Adviesraad. Froukje Jellema notuleert de vergaderingen. Er is regelmatig bestuurlijk
overleg met de wethouder en de voorzitter en vicevoorzitter van de Adviesraad.

De Adviesraad vergadert tienmaal per jaar op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Deze
vergaderingen zijn openbaar.
De Adviesraad heeft focusgroepen die bestaan uit twee leden van de Adviesraad. De taak
van deze focusgroepen is om op hun aandachtsgebieden enerzijds informatie te verzamelen
en te delen met de overige leden van de Adviesraad en anderzijds om contacten te
onderhouden met cliënten- en belangenorganisaties en met professionele organisaties van
deze aandachtsgebied(en). Zij kunnen ook voorbereidend werk verrichten voor het
gevraagd of ongevraagd uitbrengen van adviezen aan het College van B&W.
Naast een thematische indeling start de Adviesraad gebiedsgericht. Ieder dorp, buurt op
kern kent namelijk een verschillend karakter en een verschillende samenstelling van inwoners.
Om te beginnen vergaderen we op verschillende locaties in buurt- en dorpshuizen. Hiermee
vergroten we onze zichtbaarheid in de wijk en/of dorpen. Ook starten met een indeling
focusgebieden per duo (gebiedsportefeuille). De uiteindelijke adviezen stellen we integraal
op. Als adviesraad zijn we benieuwd naar de concrete invulling van de gebiedsgerichte
aanpak van de gemeente en haar partners en welke lokale zorgvraagstukken er (gaan)
spelen.
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De Adviesraad heeft daartoe de volgende indeling gemaakt:
I.

Het binden van twee leden van de Adviesraad (koppels) aan benoemde focusgroepen
(thematische indeling)

Thema

Leden
Jeugd

WMO/
Hulpmiddelen
Armoede/
Schulden
Participatie/
Inburgering
Senioren

II.

Jeannette de Heij en Gerda van Dijk

Stephan Verroen en Tom Steenbeek

Nabil Noura en Arvind Bainathsah

Floris van der Schot en Ingrid van Herk

Wies van den Nieuwendijk en Petra Vink

Het binden van twee leden aan de vijf benoemde gebieden in de
totale gemeente (gebiedsgerichte indeling)

Gebied

Namen leden van focusgebied

Centrum en Zegersloot

Tom Steenbeek en Jeannette de Heij

Ridderveld

Nabil Noura en Floris van der Schot

Kerk en Zanen/Hoorn

Stephan Verroen en Petra Vink

Aarlanderveen/Boskoop
Zwammerdam

Wies van den Nieuwendijk en Arvind
Bainathsah

Benthuizen/Koudekerk/ Hazerswoude

Ingrid van Herk en Gerda van Dijk
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Participatievormen van de Adviesraad

Als Adviesraad gaan we na hoe (huidig) beleid uitwerkt in de praktijk, vanuit de leefwereld
van onze inwoners en vrijwilligers, waarin professionele organisaties opereren. De input vanuit
de leefwereld en onze eigen kennis en (praktijk)ervaring gebruiken wij bij onze adviezen.
Uiteindelijk adviseert de Adviesraad Samenleving het college in Alphen aan den Rijn
gevraagd en ongevraagd over sociaal gemeentelijk beleid.
De Adviesraad participeert daarom op de volgende manieren:
•

Meedenken en de gemeente adviseren vanuit de leef- en belevingswereld
(inwonersperspectief);

•

Signalen en ervaringen de gemeente binnenbrengen en waar nodig “vertalen”;

•

Delen hoe het beleid op inwoners uitwerkt;

•

Delen hoe het beleid op inwoners overkomt;

•

Ogen, oren, voelhorens zijn voor de wethouders en beleidsmedewerkers van de
gemeente;

•

Agenderen (ongevraagd advies) van kwesties die te weinig aandacht krijgen.
De Adviesraad Samenleving hoeft niet alle oplossingen te bedenken- daar
speelt de gemeenschap en de gemeente een rol in;

•

Brugfunctie vervullen tussen leefwereld (inwoners/samenleving) en
systeemwereld (gemeente).
In de eerdergenoemde studiebijeenkomsten van de adviesraad over de
werkwijze is de basis gelegd over hoe de Adviesraad wil
participeren. De Adviesraad vervult haar rol binnen de reikwijdte van
de participatiesamenleving. Iedere inwoner heeft te maken met de
participatiesamenleving. De gemeente heeft daarbij belangrijke
verantwoordelijkheden gekregen om (kwetsbare) inwoners te
ondersteunen. De veranderingen in het sociaal domein brengen
belangrijke bewegingen met zich mee die grote gevolgen (gaan)
hebben voor alle inwoners.
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Maatschappelijke bewegingen in het sociaal domein

De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een
participatiesamenleving. Dit brengt een verandering te weeg in de verhouding tussen
overheid en inwoners, maar ook tussen inwoners zelf of onderling. Van iedereen die dat kan
wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.
De Adviesraad ziet langzaamaan de volgende maatschappelijke bewegingen op gang
komen:

Van gemeente naar gemeenschap: onder meer vanwege de wens van (actieve) inwoners
zelf, vanwege de beschikbare middelen (onder meer door groei van de vraag) en de
beperkte professionele menskracht rijst de vraag: “Wat kan en wil de gemeenschap
(vrijwilligers, mantelzorgers, inwonerinitiatieven etc.) zelf doen, wat betekent dit voor
kwetsbare inwoners en welke rol speelt de gemeente daarin?”

Van professioneel naar vrijwillig: vanwege financiële en personele tekorten wordt er gezocht
naar wat de rol kan zijn van vrijwilligers/actieve inwoners en wat in handen moet blijven van
professionals.

Van individueel naar collectief: voor elke inwoner een door de overheid exclusief geleverde
oplossing is op termijn niet te financieren en de menskracht ontbreekt. De balans in wat
individueel is en wat collectief wordt aangeboden wordt opnieuw bekeken.

Van exclusief naar inclusief: in de verzorgingsstaat kon ieder zich met een vraag exclusief tot
de overheid richten in de wetenschap dat de overheid zich ontfermt over inwoners. Steeds
meer mensen met bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening, met een verstandelijke
beperking wonen niet meer in instellingen maar in de buurt. Hetzelfde geldt voor ouderen die
langer thuis blijven wonen. Het een en ander betekent dat andere inwoners steeds meer in
aanraking met kwetsbare inwoners komen.

Rollen van inwoners

Binnen de maatschappelijke context van deze maatschappelijke bewegingen ziet de
Adviesraad de volgende rollen van inwoners verschijnen:

De inwoner als eigen regisseur: Een inwoner die te maken heeft met de uitgangspunten van
de participatiesamenleving en die onder meer zijn of haar verantwoordelijkheid neemt,
anticipeert, zelf zaken regelt, nadenkt over zijn of haar leven(stijl) nu en in de toekomst en
een sociaal netwerk heeft en dit onderhoudt.

De inwoner als ondersteuning behoevend (collectief) van collectieve/algemene
voorzieningen die de inwoner nodig heeft.

De inwoner als ondersteuning behoevend (individueel) die op de persoonskenmerken
afgestemde ondersteuning nodig heeft en gebruik maakt van een individuele voorziening
zoals een gemeentelijke uitkering(cliënt).

De inwoner als mantelzorger die zijn/haar partner, ouder, kind of ander familielid
(gedeeltelijk) verzorgt;
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De inwoner als betrokken buurt-, wijk- of dorpsbewoner die omkijkt naar zijn of haar buren en
daar desgewenst naar omkijkt of ondersteuning aanbiedt. Maar mogelijk ook in de wijk
samen met andere inwoners activiteiten ontplooit om de samenhang en leefbaarheid in de
buurt, de wijk of het dorp te verbeteren;

De inwoner als actieve vrijwilliger die een maatschappelijke rol vervult bij een vereniging,
commissie, werkgroep en/of comité́;

De inwoner als initiatiefnemer die (samen met andere inwoners) een burgerinitiatief
ontplooit, bijvoorbeeld door een zorgcoöperatie op te richten;
Deze verschillende rollen en de verhouding tussen deze rollen zijn de gemeenschappelijke
factor die de verschillende thema’s en activiteiten van de focusgroepen met elkaar
verbinden. Iedere focusgroep heeft het accent gelegd op een of meer van deze rollen.
Deze rollen zijn vertaald in de verschillende activiteitenplannen van de koppels.

8

Ambities en taken Sociaal Domein breed
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de participatiesamenleving. We hebben in het kader
van de ambities van de adviesraad een algemeen plan opgesteld met als titel: Vrijwilligers
en beroepskrachten hebben elkaar nodig.

Wat en Waarom
De ontwikkelingen in het Sociaal Domein wijzen op de noodzaak van meer afstemmen van
verantwoordelijkheden tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Het alléén inzetten van
beroepskrachten maakt de zorg onbetaalbaar en ook onmogelijk door gebrek aan
beroepskrachten. Maar inwoners en hun (directe) ‘omgeving’ kunnen – met goede ondersteuning – veel zelf doen. Noodzakelijke zorg kan op termijn alleen worden geleverd als
beroepskrachten en vrijwilligers hun activiteiten beter op elkaar afstemmen.

Wat willen we bereiken
•

Betere en betaalbare zorg op maat.

•

Afstemmen noodzakelijke zorg tussen beroepskrachten en vrijwilligers

•

Ontlasten van mantelzorgers door inzet beroepskrachten en vrijwilligers

•

Bevorderen van een coherente samenleving

•

Instellen van een intermediair tussen organisaties van beroepskrachten en
organisaties van vrijwilligers (uitvoeringsorganisatie)

•

Oog hebben voor de eigenheid van de kernen
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Wat is hiervoor nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderzoek naar ontwikkelingen in Nederland (voorbeeld: Venlo).
Wat is stand van zaken in Alphen aan den Rijn en de kernen?
Spreken met beleidsmakers Gemeente Alphen aan den Rijn.
Spreken met hulpaanbieder Bundel Preventie.
Spreken met beroepsorganisaties.
Spreken met vrijwilligersorganisaties (GRIP op eigen welzijn).
Ronde-tafel gesprek stakeholders.
Enquête met representatieve groep vrijwilligers.
Startnotitie Vrijwilligerswerk (febr 2020): Vrijwilligerswerk: GOUD WAARD!

Monitoren en evaluatie
In het jaar 2022 een voorlopig rapport samenstellen en bespreken in de vergadering van de
Adviesraad Samenleving, om de mogelijkheden te verkennen voor een advies aan het
college.

Tot slot

De Adviesraad bestaat nog maar kort. Dit vraagt dat het functioneren van de adviesraad
ook de nodige aandacht krijgt door regelmatig te evalueren hoe we als Adviesraad
functioneren.
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Bijlage 1
Thema’s van de Adviesraad
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Themagericht werken
De Adviesraad werkt themagericht. Van de thema’s is door de koppels een eerste schets
gemaakt waarop zij zich de komende periode op richten. Deze staan hieronder.
De thema’s zijn verder uitgewerkt, verdiept en aangescherpt in het activiteitenplan (bijlage
2).

Thema: Dichterbij de Jeugd
Wat en waarom

We zien dat de jeugdzorg beperkt is in middelen en mensen. Alle aandacht gaat naar een
tekort aan geld en wachtlijsten. Er is een grotere behoefte aan hulp en ondersteuning van
ouders en jeugd dan aanwezig is. Het meeste geld en inzet lijkt te gaan naar de zware
gevallen.
Er is naar ons idee een gat tussen het aanbod aan hulpverlening, het aanbod vanuit de
(vrijwilligers)organisaties, het aanbod vanuit het ‘eigen netwerk’ en dat wat mensen nodig
hebben. Het meer invullen van de verschillende rollen in het kader van de participatie
samenleving kan hier preventief gaan werken. Zeker als we kijken naar cijfers vanuit de GGD
over het welzijn van de jeugd o.a. meer stress en risico op psychosociale problemen. We
willen zorgen dat we aansluiten bij de behoeften van de jeugd. Daar waar we kunnen
normaliseren van de vraagstukken. Zo eenvoudig mogelijke oplossingen bedenken die door
en/of samen met de inwoners georganiseerd kunnen worden.

Wat willen we bereiken?
Gemeente en gemeenschap dichterbij elkaar brengen. Door in gesprek met elkaar te zijn
over mogelijkheden om het gat te dichten tussen hulpverlening en inwoners, gebruik makend
van de rollen in het kader van de participatie samenleving. Ideaal zou zijn als die
mogelijkheden ook daadwerkelijk ontwikkeld zijn. Dat vraagt uiteraard meer tijd.

Wat is hiervoor nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1e stap oriënteren op wat er speelt en leeft:
2e stap ervaringen van ouders en kinderen
Kennismaking en contact met de beleidsambtenaar Jeugd –WG
Informatie van Go voor Jeugd en kennismaking (samenwerking) met hun
cliëntenraad
Kritische vragen stellen over komende aanbesteding vanuit de gemeente- WG
Literatuur onderzoek over (sociale)netwerken –WG en de combinatie maken met de
kernen.
Zicht op aanbod wat lokaal is georganiseerd door de inwoners van Alphen aan den
Rijn (o.a. vrijwilligersinitiatieven – signaleren van lacunes)
3e stap onderzoeken welke rollen ontwikkeling vragen
4e stap acties formuleren t.a.v. de gewenste rol ontwikkeling

Monitoren en evaluatie
Een tussentijdse rapportage in de vergadering van de Adviesraad Samenleving om te
bespreken en feedback van de andere leden te verzamelen en te verwerken. Indien
akkoord een mogelijk advies aan het college en de beleidsambtenaren.
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Thema: Eenzaamheidsbestrijding (Ondersteuning/hulpmiddelen)
Wat en waarom

Door de huidige Covid19 crisis zijn veel bewoners getroffen door enige vorm van
vereenzaming. Mensen zien weinig of geen collega’s meer door het thuiswerken en de
landelijke maatregelen beperken de sociale nabijheid. Deze eenzaamheid treft mensen met
een vooraf actief sociaal netwerk, maar treft de mensen met een beperkt sociaal netwerk
misschien nog wel harder. Op basis van cijfers van het CBS is het redelijk om aan te nemen
dat mensen met recht op WMO extra zijn getroffen door eenzaamheid. Dit met alle gevolgen
van dien. Welk beleid en maatregelen zijn er om deze eenzaamheid te bestrijden en is dit
afdoende? Welke bewoners van Alphen aan den Rijn treft deze eenzaamheid het hardst en
kunnen de zorgorganisaties hier voldoende op inspelen?

Wat willen we bereiken?

Inzichtelijk maken welke maatregelen de gemeente Alphen aan den Rijn treft om
eenzaamheid aan te pakken. Dit omvat signalering, preventie en interventie
Inzicht krijgen in hoe burgers, waaronder WMO gerechtigden, ervaren hoe er binnen de
gemeente Alphen aan den Rijn wordt gehandeld rondom eenzaamheid.

Wat is hiervoor nodig?
•

•
•

In kaart brengen welke (professionele) organisaties binnen de gemeente Alphen aan
den Rijn zich inzetten om eenzaamheid te verminderen.
o Hierbinnen wordt nadrukkelijk gekeken naar WMO gerechtigde inwoners,
zonder dit de hoofdfocus te maken
In kaart brengen welk beleid en maatregelen er zijn rondom eenzaamheid
In gesprek gaan met inwoners over hun ervaringen rondom eenzaamheid en de
ervaren hulpverlening.

Monitoren en evalueren
•

Evaluatie over de voortgang.
o Komt het gesprek onder inwoners op gang
o Krijgen we voldoende inzicht in de agenda en doelstellingen van organisaties
rondom eenzaamheid

Thema: Kwaliteit van zorg vanuit het PGB (Ondersteuning en Hulpmiddelen)
Wat en waarom

Vanuit het deelgebied WMO en hulpmiddelen wil de Adviesraad zicht krijgen of kwetsbare
inwoners de juiste ondersteuning krijgen. Expliciet onderzoek moet worden gedaan naar de
zorg die geleverd wordt vanuit het PGB. Zijn degenen die dit leveren betrouwbaar, leveren ze
wat ze zeggen dat ze zullen leveren. En op welke wijze kan een bewoner hier inzicht in
krijgen.
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Wat willen we bereiken?
•
•

Inzichtelijk maken in hoeverre de gemeente Alphen aan den Rijn burgers ondersteunt
in de keuze rondom inkopen van zorg vanuit het PBG
Inzicht krijgen in hoeverre burgers weten of en hoe ze kwalitatief goede zorg kunnen
inzetten voor hun PGB

Wat is hiervoor nodig?
•
•

In kaart brengen op welke wijze bewoners zorg kunnen inkopen vanuit hun PGB
o Extra focus op de wijze waarop burgers weten of ze hiermee een goede keuze
doen
In gesprek gaan over de inzet van PGB gaan met:
o beleidsmakers en betrokken medewerkers van de gemeente Alphen aan den
Rijn
o Beroepsorganisaties.
o Vrijwilligersorganisaties
o Burgers met ervaring het zelf inkopen van zorg via het PGB

Monitoren en evalueren
•

Evaluatie na kwartaal 3 over de voortgang.
o Komt het gesprek onder burgers op gang
o Krijgen we voldoende inzicht in de agenda en doelstellingen van organisaties
en de gemeente Alphen aan den Rijn rondom PGB

Thema: Toegankelijkheid en Inclusiviteit
Wat en waarom

De Gemeente Alphen aan den Rijn vindt het belangrijk dat alle locaties toegankelijk zijn voor
eenieder. We willen in kaart brengen of dit onder de aandacht blijft bij nieuw te ontwikkelen
vastgoed, maar ook of ervaren wordt dat al bestaande locaties toegankelijk zijn.

Wat willen we bereiken?
•
•

Bij ontwikkelingen en investeringen in vastgoed/openbare gebouwen/voorzieningen
rekening gehouden wordt met toegankelijkheid.
Cliënten betrokken worden en blijven bij de ontwikkelingen in vastgoed/openbare
gebouwen/voorzieningen in de gemeente.

Wat is hiervoor nodig?
•

Spreken met nieuw te vormen focusgroep Toegankelijkheid. De gemeente heeft
Aangegeven een groep met ervaringsdeskundigen te formeren

•

Spreken met cliënten en ervaringsdeskundigen.

Monitoren en evalueren
•

Evaluatie over de voortgang.
o Komt het gesprek onder inwoners voldoende op gang
o Voortgang met de Focusgroep Toegankelijkheid en gemeente.
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Jongeren en Schulden (Armoede en Schulden)
Wat en waarom

Uit de gesprekken die we hebben gevoerd met een aantal maatschappelijk partners blijkt
dat er zorgen zijn over de kennis van kinderen en jongeren rondom geld. Ineens ben je 18 en
zelf verantwoordelijk voor al je financiën. Je mag contracten tekenen, je moet zorgen dat je
een zorgverzekering hebt enzovoort. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jongeren hier beter
op voorbereid zijn? En als die financiële zelfstandigheid dan toch knelt, hoe kunnen wij er dan
voor zorgen dat jongeren weten waar ze aan kunnen kloppen voor hulp? En ze dat ook
(durven te) doen.

Wat willen we bereiken?

Voorlichting op scholen omdat er van 12 tot 27 jaar geen informatie voorhanden is, die de
18-minners krijgen als voorbereiding op het 18+ leven.

Wat is hiervoor nodig?
•
•
•

Netwerken ontwikkelen en in gesprek gaan met genoemde betrokken personen,
organisaties en jongeren.
Overleggen en sparren met beleidsmakers van de gemeente Alphen aan den Rijn
over de mogelijkheden en onmogelijkheden.
Overleg met beroeps- en vrijwilligersorganisaties om samenwerking onderling en
met de gemeente te stimuleren.

Partners zijn:
•
•
•
•
•
•

Jongerenwerkers/jongerencoaches, Gemeente Alphen aan den Rijn.
Jongerenwerkers Participe / Boost Alphen aan den Rijn
Senior jongeren team, serviceplein Alphen a/d Rijn
Medewerkers Horizon
Opgavemanager Verbindend Samenleven (thema armoede & schulden), gemeente
Alphen a/d Rijn
Medewerkers Gemeente Alphen aan den Rijn, die zich richten op:
o Armoede & Schulden;
o Financieel Fit;
o Schoon schip;
o Schuldhulpverlening.
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Thema: Zingeving door (vrijwilligers)werk (Participatie/inburgering)
Wat en waarom

Zingeving door (vrijwilligers)werk heeft een positief effect op de samenleving en het individu.
•
•
•
•
•
•

Invloed op / preventie voor:
Eenzaamheid – contacten
Gezondheid – emotioneel en fysiek welzijn
Zingeving: onderdeel zijn van de maatschappij
Rolmodeling: voorbeeld voor anderen (volwassenen en kinderen)
Voor wie is er vrijwilligerswerk en sluit dat aan bij de doelgroep?

Wat willen we bereiken?

Vrijwilligerswerk dat aansluit bij de behoefte van inwoners van onze gemeente.

Wat is hiervoor nodig?
•
•
•
•

In gesprek met gemeente over wat het huidige beleid, visie is ten
aanzien van Werk en Inkomen
Inwoners benaderen/ perspectief bieden
Nader in gesprek met inwoners
Afhankelijk hiervan vervolgstappen vaststellen

Thema Inburgering
Wat en waarom

Wat betekent de nieuwe Wet Inburgering voor nieuwe statushouders? Hoe zien de
verschillende trajecten er vanaf 1 januari 2022 uit? Is er aandacht voor preventie? Hoe
draagt de gemeente zorg voor natuurlijke integratie van de statushouder in de maatschappij
(leefwereld)? Hoe kan de ARS bijdragen aan integratie van nieuwe Statushouders
(rondetafelgesprek, input voor het deel wat met subsidie vormgegeven wordt e.d.)? Tal van
vragen die we graag beantwoord zien.

Wat willen we bereiken

Duidelijkheid en kenbaarheid van bovenstaande vragen. Een goede integratie van inwoners.

Wat is hiervoor nodig?
•
•
•

Overleg met gemeente
Meedenken op gebied van preventie (subsidiebundel en beleiduitvoering)
Meedenken met en adviseren aan gemeente t.a.v. integratie statushouders (stem
geven aan)/ verantwoordelijkheid en samenwerken met inwoners en statushouders.
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•

In gesprek met vrijwilligersorganisaties, waaronder:
o Stichting Nieuwe Alphenaren – www.nieuwealphenaren.nl
o Vacaturebank van Tom in de buurt – www.tomindebuurt.nl/vrijwilligers
o Het Gilde – www.gildealphenaandenrijn.nl
o We Helpen – www.wehelpen.nl
o Elk Kind Doet Mee – www.elkkinddoetmee.nl
o NL voor Elkaar - www.nlvoorelkaar.nl

Thema: Echt in gesprek met senioren (Senioren)
Wat en waarom

Informeren, communiceren en verbinden met, van, voor en door Alphense ouderen is heel
belangrijk, omdat juist onder deze bevolkingsroep het gebruik van digitale middelen en
social media nog onvoldoende is en zoveel meer levensvreugde kan opleveren en hun
isolement doorbreken. Dit blijkt vaak wenselijk weten we door onze directe en indirecte
contacten met deze bevolkingsgroep. Onderwerpen zijn legio, voorlichting, ondersteuning,
activiteiten.
Wij denken bijvoorbeeld aan een Radio- en/ of tv-uurtje bij Studio Alphen. Ook denken we
graag met de gemeente mee om over manieren om senioren te bereiken.

Wat willen we bereiken

Beter geïnformeerde, gezondere ouderen, verbinding tussen de kernen.

Wat is hiervoor nodig?
•
•
•

Communiceren: Enquêtes onder de doelgroep vooraf om de behoeften vast te
stellen en na realisering om te evalueren.
Overleg Ouderenbonden, medewerkers Studio Alphen, beleidsmedewerkers van
de gemeente en de verpleeghuizen.
Vormen van communicatie uitbreiden en/of verbeteren.

Thema Visie op wonen Instroom, uitstroom, doorstroom (Senioren)
Wat en waarom

Dat senioren langer zelfstandig moeten kunnen wonen, is een ontwikkeling die al een tijd
geleden in gang is gezet. Concreet betekent dit dat er voldoende geschikte woningen
moeten zijn en de zorg toegankelijk is in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het
Huisvestingsplan Senioren richt zich op het zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en
meedoen van alle inwoners van Alphen aan den Rijn, eventueel met begeleiding en
ondersteuning.
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Het huisvestingsplan is tot stand gekomen in samenwerking met twee groepen inwoners
(gesproken door Companen samen met gemeente), woningcorporaties Woonforte, Habeko
Wonen en Woonzorg NL, het Zorgkantoor, meerdere zorgaanbieders en de Adviesraad
Samenleving. Dat er nu een plan is betekent niet dat het onderwerp van de agenda gaat.

Wat willen we bereiken
Nu het plan vastgesteld is door het college willen wij in gesprek blijven met de senioren van
Alphen aan den Rijn over hun betrokkenheid bij de uitvoering en of dit aansluit op de
woonwensen die zij hebben. De Alphense senioren moeten de mogelijkheid krijgen zo
zelfstandig mogelijk te kunnen wonen óf te kunnen doorstromen naar een meer geschikte
woning én te kunnen blijven meedoen in de samenleving.

Wat is hiervoor nodig
•

•

De Adviesraad was 2020 uitgenodigd om deel te nemen aan een online vergadering
om kennis te maken met het plan en hier op- en/of aanmerkingen op te geven nog
voor de vaststelling door het college.
Huisvestingsplan Senioren vaststellen, bespreken en daarna monitoren e/of bijsturen.

Monitoren en evaluatie

Op de gemeentelijke agenda staat de bouw van twee woon-zorgcomplexen (Bospark &
Klompenmaker). Daarnaast onderzoekt de gemeente vernieuwende woonzorgconcepten,
bijvoorbeeld hofjes wonen. Ook wordt gezocht naar locaties voor wooncomplexen voor
mensen met dementie. De Adviesraad volgt de ontwikkelingen van deze plannen op de
voet en blijft de verbindende schakel tussen inwoner en college.

Integraal en overkoepelend
Themagericht werken betekent in onze ogen zeker niet verkokerd werken. Immers hebben de
thema’s raakvlakken met andere thema’s. Ook binnen de gestelde thema’s spelen er
‘integrale’ vraagstukken. We leggen de focus op een thema om te verdiepen wat er speelt
en zetten daar via koppels op in. De opbrengst bespreken we met de hele adviesraad
gezamenlijk om vervolgens bijvoorbeeld een gezamenlijk advies uit te brengen. Zo werken
we integraal.

Naast onze thema’s spelen er nog meer onderwerpen die acuut en belangrijk zijn en/of door
de gemeente voor advies worden aangedragen. Waar het kan en wij het belangrijk vinden
denken we mee en/of geven we advies.
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Bijlage II Startnotitie ARS: Activiteiten

Van ambities en taken naar activiteiten
september 2021 tot september 2022
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Bijlage: Themaplannen
In de startnotitie worden in hoofdstuk 5 de ambities en taken beschreven.
Deze zijn door de verschillende koppels uitgewerkt in activiteiten. Per thema volgt de
uitwerking hierna.
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1.Thema Vrijwilligers en beroepskrachten kunnen niet zonder elkaar!
Plan: Samenwerken verbeteren tussen vrijwilligers en beroepskrachten, maar ook onderling.

Wat en waarom?
Je hoort wel eens: beroepskrachten hebben de specifieke kennis (maar hebben vaak géén
tijd); vrijwilligers hebben ‘alle’ tijd (en minder specialistische kennis). En dat is op zich prima!
De ontwikkelingen in het Sociaal Domein wijzen erop dat we de zorg alleen op behoorlijk
niveau kunnen handhaven, als de zorg bestaat uit een goed afgestemde mix van zorg van
beroepskrachten en van vrijwilligers. Maar dan moeten ze elkaar wel weten te vinden.

Wat willen we komend jaar bereiken
Beroepskrachten kennen vrijwilligers en organisaties van vrijwilligers en doen een beroep op
hen. Tegelijk kennen de vrijwilligers en organisaties van vrijwilligers de beroepskrachten
(specialisten en hun organisaties) en doen een beroep op hun (specialistische) hulp. Maar
ook binnen die groepen is verbetering van kennisniveau nodig.
Weten van elkaar “wat we doen en kunnen” betekent het beter kunnen voldoen aan de
hulpvraag. De Adviesraad wil bereiken dat het kennisniveau van welk hulpaanbod is
aanwezig (zowel beroepsmatig als van vrijwilligers(organisaties)) op een hoger niveau komt
bij alle hulpverleners.

Activiteiten Adviesraad 2021/2022
Nu heeft het niet zoveel zin om beroepskrachten die actief zijn in Ridderveld kennis te laten
nemen van vrijwilligers die in Rijnwoude actief zijn en andersom. We moeten ‘gericht’ aan het
kennisniveau werken. Wij denken dat de buurthuizen (zie beleid Dorps- en buurthuizen) een
aanknopingspunt zijn om gericht aan verbetering van het genoemde kennisniveau te
werken.
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Om de verbetering van het kennisniveau te bereiken voeren we als Adviesraad Samenleving
in 2021/2022 de volgende activiteiten uit:

•
•

•
•
•
•

•

We gaan na hoe het vrijwilligersbeleid in de programma’s van de buurthuizen een
rol speelt (bundel Preventie, Participe)
We gaan na wat nodig is om de bewustwording op dit punt te vergroten bij zowel
vrijwilligers(organisaties) als bij beroepskrachten (en hun organisaties) (mogelijk
door het uitvoeren van een onderzoek)
We spreken met beleidsmakers ‘vrijwilligersbeleid’ van de gemeente Alphen aan
den Rijn
We spreken met twee of drie beroepsorganisaties (o.a. jeugd en ouderen)
We spreken met vrijwilligersorganisaties (GRIP, Diaconaal Platform, OSO)
We delen onze opgehaalde kennis uit bovengenoemde gesprekken met de
gemeente en zijn partners. Hiervoor nodigen we betrokkenen en uitvoerders van
de gemeente uit voor een Ronde Tafel gesprek.
De uitkomst van de Ronde Tafel is om samen met de gemeente en relevante
partners komen tot een lijst met vijf aanbevelingen
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2.Thema Jeugd: ‘weten wat er speelt’
Plan: Dichterbij de Jeugd

Wat en waarom?
We zien dat de jeugdzorg beperkt is in middelen en mensen. Alle aandacht gaat naar een
tekort aan geld en wachtlijsten. Er is een grotere behoefte aan hulp en ondersteuning van
ouders en jeugd dan aanwezig is. Het meeste geld en inzet lijkt te gaan naar de zware
gevallen.
Als Adviesraad willen wij achterhalen welk gat er zit tussen wat ouders en kinderen
verwachten van de hulpverlening versus wat de hulpverlening van ouders en hun kinderen
verwacht en wat zij aan hulpverlening kan bieden. Hier zit vaak ruis. Inwoners (ouders en
kinderen) staan te ver af van de aanbieders en lijken onbekend met termen als ‘de
kanteling’, ‘eigen kracht’ en ‘betrekken van je sociale netwerk’. Hoe kom je weer dichter bij
elkaar te staan en wie kan wat voor elkaar doen?

Wat willen we komend jaar bereiken?
1. Voor komend jaar hebben we vijf actiepunten opgesteld waar wij als Adviesraad dit
jaar concreet mee aan de slag gaan, namelijk:
2. We schetsen een beeld hoe ouders denken dat jeugdhulpverlening werkt.
3. We achterhalen hoe ouders ‘eigen kracht’ en het ‘inzetten van je eigen netwerk
ervaren’
4. We vragen in hoeverre organisaties weten welk beeld ouders en hun kinderen
hebben over de (on)mogelijkheden bij jeugdhulpverlening, het inzetten van je
netwerk en ‘eigen kracht’?
5. We bieden inzicht in de rollen en samenwerking tussen professionals en vrijwilligers.
Hoe gaat dan in z’n werk?
6. We komen met een voorstel van één tot drie actiepunten, waarin de gemeente, het
preventief veld en de jeugdhulp beter met elkaar samenwerken, ouders en kinderen
gehoord en gezien worden en een duidelijk beeld hebben wat er van hen verwacht
wordt.
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Activiteiten Adviesraad 2021/2022
Om deze doelen te bereiken voeren we als Adviesraad Samenleving in 2021/2022 de
volgende activiteiten uit:
•

We lezen de evaluaties die de gemeente over dit onderwerp heeft.

•

We gaan in gesprek met drie ouders en twee kinderen/jeugdigen over hoe
jeugdverlening in hun ogen werkt en welke drempels zij ervaren; we vragen ook of ze
het begrip ‘eigen kracht’ kennen en welke interpretatie zij daaraan geven. Hoe
ervaren zij de jeugdhulpverlening?

•

We interviewen drie medewerkers van een jeugdhulporganisatie over hun ervaringen,
knelpunten en successen die zij hebben met gesprekken met ouders. Hoe beleven zij
het? Hoe ervaren zij het werken na de decentralisatie richting de gemeenten.

•

We bevragen drie vrijwilligersorganisatie hoe zij hun werk afstemmen en hoe zij
samenwerken met professionele organisaties in het kader van jeugdhulpverlening.
Wat is hun gevoel hierbij?

•

Vervolgens formuleren we drie actiepunten. Afhankelijk van onze bevindingen kijken
we welke vorm we onze actiepunten geven.
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3.Thema Ondersteuning en hulpmiddelen
Plan: Kwaliteit van leven voorop voor ouderen

Wat en waarom
Wij vinden dat bij ouderen de kwaliteit van leven voorop moet staan. Gemeente Alphen aan
den Rijn stimuleert dat ouderen thuis zelfstandig oud kunnen worden. Tegelijkertijd zien we
dat het thema eenzaamheid onder ouderen steeds meer onder de aandacht komt. Niet
iedere oudere is even goed in staat voldoende sociale contacten te onderhouden. Als
Adviesraad Samenleving denken wij graag mee met de gemeente over hoe dit ongewenst
isolement van ouderen doorbroken kan worden. Wat zijn hier de best practices? Wat leveren
die concreet op voor de Alphense inwoner?

Om onze focus op dit thema concreet te maken hebben we hieronder een drietal ambities
opgesteld waar wij als Adviesraad mee aan de slag gaan.

Wat willen we komend jaar bereiken?
Proactief in gesprek met ouderen, wat er leeft
1. We maken ons er hard voor dat de gemeente Alphen aan den Rijn met haar partners
dit jaar actief en zichtbaar werk maakt van het in gesprek gaan met ouderen die in
isolement (dreigen te) raken en dat wij hierin betrokken worden;
2. Dat de gemeente verschillende online mogelijkheden stimuleert en hanteert om met
ouderen contact te houden of in contact te raken;
3. Erachter komen wat ouderen nodig hebben voor optimale levensvreugde.
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Activiteiten Adviesraad 2021/2022
Om deze doelen te bereiken voeren we als Adviesraad Samenleving in 2021/2022 de
volgende activiteiten uit:
•

We gaan digitaal of fysiek in gesprek met een drietal ouderen (bewoners), drie
medewerkers (Tom in de Buurt - GO! Voor jeugd - Participe), twee vrijwilligers die
actief zijn in de ouderzorg en een gebiedsadviseur en een beleidsadviseur van de
gemeente om op te halen wat er bij hen leeft op het gebied van sociaal contact
en isolement. We gaan in op:
o wat drempels zijn die leiden tot (het risico op) sociaal isolement;
o welke oplossingsrichtingen zij hiervoor hebben;
o welke behoeften zij zelf hebben;
o of het vergroten van digitale vaardigheden en het gebruik van dergelijke
online tools (zoals bijvoorbeeld beeldbellen) zorgt voor een afname van
sociaal isolement;
o en/of op welke manier online tools kunnen helpen bij digi-vaardige
ouderen.

De opgehaalde kennis uit bovengenoemde gesprekken brengen we in, in een AR Cafe (al la
World café) met ervaringsdeskundigen, ambtenaren, zorg-professionals en (maatschappelijk)
betrokken bewoners
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4.Thema Armoede en Schulden
Plan: Wat te doen bij armoede en schulden

Wat en waarom?
Armoede en schulden. Steeds meer mensen krijgen te maken met armoede en schulden.
Dit zet druk op onze Alphense samenleving. Wij vinden dat de gemeente inwoners met
(dreigende) schulden zo vroeg mogelijk, snel en goed moet ondersteunen. Als Adviesraad
Samenleving denken wij graag met de gemeente mee om de schuldenproblematiek te
verkleinen en de financiële zelfredzaamheid van inwoners te vergroten.

Om deze ambitie kracht bij te zetten hebben we hieronder voor komend jaar een tweetal
ambities opgesteld waar wij mee aan de slag gaan.

Wat willen we komen jaar bereiken
Proactief informeren inwoners
1. Komen tot ideeën om de informatievoorziening over (het voorkomen van) schulden
van de gemeente aan inwoners op orde is. Wij vinden daarbij dat de gemeente
specifiek aandacht moet besteden aan het bereiken van jongeren over het
voorkomen van schulden. Jongeren zijn de toekomst.
2. Dat de gemeente dit jaar proactief communiceert over waar (kwetsbare) inwoners
met (dreigende) schulden hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Wij denken hier
graag in mee.
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Activiteiten Adviesraad 2021/2022
Om deze doelen te bereiken voeren we als Adviesraad Samenleving in 2021/2022 de
volgende activiteiten uit:

•

•
•
•

We gaan zelf in gesprek met drie vrijwilligersorganisaties, een ervaringsdeskundige
(via kernkracht.nl) en een expert over schuldenproblematiek om kennis uit de
praktijk te verzamelen wat er in de samenleving speelt op het gebied van
schulden en armoede;
We gaan zelf in gesprek met twee jongerenwerkers en een drietal jongeren die
direct of indirect te maken hebben (gehad) met (dreigende) schulden;
We laten ons in een van onze ARS-meetings bijpraten door Stichting Present over
wat er nodig is om laagdrempelig hulp te kunnen krijgen.
We delen onze opgehaalde kennis uit bovengenoemde gesprekken met de
gemeente en zijn partners. Hiervoor nodigen we betrokkenen en uitvoerders van
de gemeente uit voor een Ronde Tafel gesprek. De uitkomst van de Ronde Tafel is
om samen met de gemeente en relevante partners komen tot een lijst met de
beste vijf manieren om kwetsbare inwoners proactief te bereiken/informeren over
hulp bij (dreigende) schulden.
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5.Thema Ouderen: levensbestendig wonen
Plan : Wonen voor ouderen ‘in ontwikkeling’

Wat en waarom?
Gemeente Alphen aan den Rijn stimuleert dat ouderen thuis zelfstandig oud kunnen worden.
Vanuit het landelijk Rijksprogramma ‘Langer Thuis’ stelt het middelen beschikbaar. Een deel
hiervan wordt beschikbaar gesteld voor ‘meer geschikte woningen voor ouderen’. Ook in
gemeente Alphen aan den Rijn wordt werk gemaakt van het bouwen van woningen voor
ouderen. Op zich een goede ontwikkeling.
De Adviesraad Samenleving signaleert echter door dat inwoners niet altijd voldoende
betrokken worden bij deze (voorbereidings)plannen. Ook is het onvoldoende inzichtelijk voor
een inwoner op welke manier dit gebeurt en waar de participatie op dit gebied beter kan.
De Adviesraad stelt zichzelf de vraag: welke voorkeuren hebben ouderen zelf ten aanzien
van woonvormen, locaties, voorzieningenaanbod en hoe kan de sociale cohesie verder
versterkt worden?
De Adviesraad ziet het als een belangrijke taak om dit thema eens kritisch onder de loep te
nemen.

Wat willen we komen jaar bereiken?
Om onze voelhorens uit te zetten hebben we voor komend jaar een tweetal actiepunten
opgesteld waar wij als Adviesraad concreet mee aan de slag gaan, namelijk:

1. Ouderen inhoudelijk laten meedenken met bouwplannen/de projectontwikkelaar
voor woningen/wooncomplexen in het kader van ‘Langer Thuis’?
2. Voorkeuren meegeven die ouderen zelf hebben ten aanzien van woonvormen,
locaties, voorzieningenaanbod en hoe de sociale cohesie verder versterkt kan
worden.
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Activiteiten Adviesraad 2021/2022
Om deze doelen te bereiken voeren we als Adviesraad Samenleving in 2021/2022 de
volgende activiteiten uit:
•

•

•
•

We nodigen een projectontwikkelaar/woningcorporatie/expert uit in een van
onze ARS-meetings en vragen hem/haar over de huidige ontwikkelingen in het
kader van bouwen en wonen en de ontwikkeling hierin in Alphen aan den Rijn.
We gaan digitaal of fysiek in gesprek met een drietal maatschappelijk betrokken
ouderen wat hun kijk is het gebied van wonen. Wat is er volgens de ouderen zelf
nodig.
Onze kennis en signalen nemen we mee in een Ronde Tafel gesprek met
gemeente en partners van de gemeente. We delen onze inzichten met elkaar.
Op basis van voorgaande stellen we een manifest op met 5 tot 10 ‘participatietips
en gedeelde inzichten’ in het kader van Wonen en Langer Thuis en bieden deze
aan de verantwoordelijk wethouder. Hieraan geven we zo nodig extra publiciteit.
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6.Thema Participatie en Inburgering: ‘ken elkaar’
Plan: Inburgering

Wat en waarom?
Het belangrijke aspect van inburgeren is het participeren van de inwoner in de samenleving.
“Meedoen is erbij horen”. Hoe is het met het meedoen in Alphen aan den Rijn gesteld?
Vragen die we als Adviesraad hierbij hebben zijn:
-

Wanneer activiteiten worden georganiseerd, worden de nieuwe inwoners hier ook
expliciet bij betrokken?

-

Hoe staat het met de toegankelijkheid van de maatschappelijke voorzieningen voor
de nieuwe inwoners?

-

Tegen welke problemen lopen de nieuwe inwoners aan? Is er interactie tussen
Alphenaren en de nieuwe Inwoners?

Als Adviesraad zijn we op zoek naar antwoorden op deze vragen. Meedoen is voor ons
namelijk Nieuwe Inwoners betrekken bij de samenleving vanaf dag 1 vanuit hun kwaliteiten
en talenten (en interesse)

Wat willen we komen jaar bereiken?
Voor komend jaar hebben we actiepunten opgesteld waar wij als Adviesraad concreet mee
aan de slag gaan, namelijk:
1. We schetsen een beeld bij welke activiteiten nieuwkomers expliciet gevraagd
worden en bij welke niet.
2. We achterhalen hoe de toegankelijkheid is van de maatschappelijke voorzieningen
voor nieuwe inwoners.
3. We inventariseren tegen welke problemen nieuwe inwoners aanlopen.
4. We onderzoeken hoe de interactie is tussen nieuwe inwoners en Alphenaren.
5. We schetsen een beeld van de rol van de diverse Vrijwilligersorganisaties m.b.t.
Nieuwkomers?
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Activiteiten Adviesraad sep 2021 – sep 2022
Om deze doelen te bereiken voeren we als Adviesraad Samenleving in 2021/2022 de
volgende activiteiten uit:
•

We voeren een gesprek met 2 beleidsmedewerkers

•

We voeren een gesprek met stichting Nieuwe Alphenaren

•

We voeren een gesprek met de stichting Buddy 2 Buddy

•

We voeren een gesprek met 2-3 (voormalig) statushouders

•

Wij presenteren onze bevindingen op het voorgaande, bij voorkeur via een Ronde
Tafel gesprek waarbij we het liefst de gemeente, de inwoners en medewerkers die we
gesproken hebben ook bij aanwezig zijn. Met als uitkomst van het overleg een
gezamenlijk vastgestelde verbeteragenda/agenda met drie actiepunten.
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