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Voorwoord 
 
De ASD Schouwen-Duiveland is na een jaar van opstart en ontwikkeling toe aan een eerste operationeel jaar met concrete vormen van 
burgerparticipatie. Deze worden vertaald in het werkplan 2019. Naast de plannen voor de werkkamers Wmo, Jeugd en Participatie die primair 
vraaggestuurd zijn vanuit de samenleving is er een plan voor Dagelijks Bestuur ASD dat grotendeels vraaggestuurd is vanuit de uitvoeringsagenda van de 
gemeente. De uitvoeringsagenda is dan ook als bijlage toegevoegd. Er is gekozen voor een beperkt aantal thema’s die in flexibele ad hoc werkgroepen 
uitgewerkt worden. Naast de bestaande onafhankelijke rol in het (formele) gevraagd advies geven bestaat er een belangrijke rol voor de werkkamers 
om zich te voeden met wat er in de samenleving gebeurt. Dat kan in de vorm van signalering of door in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen 
(gebruikers) en materiedeskundigen (professionals). Dat kan resulteren in het ongevraagd advies geven. Om dat in samenhang te kunnen doen hebben 
we een werkplan nodig waarin wij opsommen wat we daarvoor gaan doen en wat we willen bereiken. Aan het eind van het jaar kijken we terug a.d.h.v. 
de voorgenomen doelen of dat ook gelukt is en wat we echt bereikt hebben. Vervolgens nemen we dat weer mee bij het opstellen van het volgende 
werkplan.  

 

 
Zo menen we dat er sprake kan zijn van een kwaliteitscirkel die helder en transparant uitgewerkt is.  
Het werkplan is op hoofdlijnen opgesteld. Elke werkkamer / werkgroep maakt zelf een nader uitgewerkt actieplan per thema.  
 
 
Bijlage: Uitvoeringsagenda Sociaal Domein gemeente 
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Werkkamer Wmo 
 Thema’s: Welke concrete acties worden er genomen Wie 

 1. Hulpmiddelen binnen de Wmo 
 
 
 
 
 
 
 

2. Bereikbaarheid 
 
 
 
 
 
 
 

3. Eenzaamheid 
 
 
 
 
 
 

4. Respijtzorg 
 
 
 

 
 

 
 

a. Aanvraag (tijdsduur en simpeler) . 
b. Proefperiode (om uit te proberen). 
c. Begeleiding (advisering). 
d. Aansluiting zoeken bij 

uitvoeringsagenda gemeente. 
 
 
 

a. Verbetering van o.a. plaveisel voor 
rolstoelen en rollattors (o.a. 
Zierikzee) 

b. Aansluiting zoeken bij 
uitvoeringsagenda gemeente.  

 
 
 

a. Bestrijding daarvan. 
b. Aansluiting zoeken bij 

uitvoeringsagenda gemeente. 
 
 
 
 

a. Bekendheid verbeteren. 
b. Aansluiting zoeken bij 

uitvoeringsagenda gemeente. 
 
 
 
 
 

Ad hoc werkgroepen: 
Samenstelling vanuit poule 
werkkamers op basis van 
relevantie en beschikbaarheid. 
Trekker: 
Regina Op de Beek 
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5. Onafhankelijke 
cliëntondersteuning 

a. Betrekken werkkamer bij signalering. 
b. Een rol bij het communicatieplan 

van de gemeente. 
c. Betrekken van werkkamers jeugd en 

participatie. 

Ad hoc werkgroep: 
Samenstelling vanuit poule 
werkkamers op basis van 
relevantie en beschikbaarheid. 
Trekker: 
Regina Op de Beek 
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Werkkamer Participatie 
 

 Thema’s: Welke concrete acties worden er genomen Wie 

 1. Laaggeletterdheid 

Onderzoek heeft uitgewezen dat 18% 
van de Nederlanders ouder dan 16 jaar 
laaggeletterd is. Een groot deel van deze 
groep is allochtoon. Als dit percentage 
vertaald wordt naar de bevolking van 
Schouwen-Duiveland dan is de aanname 
dat er in de gemeente SD 6.120 
laaggeletterden zijn. Dat zijn veel 
mensen met een risico op werkloosheid, 
armoede en isolement. Dit heeft 
implicaties voor het sociaal beleid van de 
overheid. De Adviesraad Sociaal Domein 
zal hieraan in 2019 dan ook nadrukkelijk 
aandacht besteden.    
 

2. Toeleiding vluchtelingen en 
statushouders naar arbeidsmarkt. 

Het is van groot maatschappelijk en 
politiek belang dat vluchtelingen en 
statushouders zo snel mogelijk 
integreren in de samenleving. Werk en 
beheersing van het Nederlands zijn 
daarvoor succesfactoren. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat nog geen 5% van 
de statushouders in Zeeland betaald 
werk heeft. De aanname is dat dit voor 
Schouwen-Duiveland niet anders zal zijn. 

a. Aanknopingspunten in de 
uitvoeringsagenda van gemeente. 

b. Wijze van aandacht door gemeente. 
c. Monitoren bestrijding. 
d. Contact met organisaties uit het 

veld voor beeldvorming. 
e. Overleg met direct betrokkenen 

over optimalisering beleid. 
f. Concluderen en adviseren. 

 
 
 
 
 
 

a. Wettelijke kaders in kaart brengen. 
b. Gevolgen nieuwe inburgeringswet 

(2020) in kaart brengen. 
c. Overleg met Vluchtelingenwerk 

optimalisering beleid. 
d. Concluderen en adviseren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad hoc werkgroepen: 
Samenstelling vanuit poule 
werkkamers op basis van 
relevantie en beschikbaarheid. 
Trekker: 
Marc le Clercq 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ad hoc werkgroepen: 
Samenstelling vanuit poule 
werkkamers op basis van 
relevantie en beschikbaarheid. 
Trekker: 
Marc le Clercq 
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De gemeente Schouwen-Duiveland zou 
dat proces om statushouders naar 
betaald werk te begeleiden moeten 
intensiveren en waar mogelijk moeten 
optimaliseren.   

3. Verminderen van stress en druk. 
Regelgeving en handhaving in het kader van 
de Participatiewet worden als complex, 
strikt en weinig flexibel ervaren. In bepaalde 
situaties leidt dit tot zodanige stress en druk 
dat regelgeving en handhaving een 
contraproductief effect hebben. Wat als 
stimulerend is bedoeld, wordt als 
frustrerend en verlammend ervaren. Dit 
speelt in eerste instantie een rol bij het 
transformatieproces van de Zuidhoek van 
productiebedrijf naar mensontwikkelbedrijf. 
Echter, bij de gebieden werk en inkomen, 
bijzondere bijstand en minimabeleid speelt 
deze kwestie ook (inkomensval). 

         
 

a. Wettelijke kaders in kaart brengen. 
b. Wijze van uitvoering in kaart 

brengen. 
c. Aansluiten bij uitvoeringsagenda bij 

punten 1, 1a, 11a, 11b, 12a en 12b. 
d. Overleg met Zuidhoek 

optimalisering beleid. 
e. Concluderen en adviseren. 

 

Ad hoc werkgroepen: 
Samenstelling vanuit poule 
werkkamers op basis van 
relevantie en beschikbaarheid. 
Trekker: 
Marc le Clercq 
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Werkkamer Jeugd 
 

 Thema’s: Welke concrete acties worden er genomen Wie 

 1. Organisatiebekendheid. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Preventie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Toekomstperspectief.  
 

a. Survey gebruik sociale kaart op 
website gemeente.  

b. Analyse informatie.  
c. Onderzoek kwaliteit en controle. 

d. Aansluiten bij uitvoeringsagenda 
bij punten A1, A19, F1a, F3, H1 
en H11. 

e. Concluderen en adviseren. 
 

a. Gesprekssessies knelpunten en 
inzicht groepen buiten het zicht. 

b. Analyse informatie. 

c. Aansluiten bij uitvoeringsagenda 
bij punten A2c, A3, A4, A8, A10, 
A17, A23, B2, B5, E5a en E15. 

d. Concluderen en adviseren. 
 

 
a. Inventarisatie aansluiting 

uitvoeringsagenda gemeente. 
b. Onderzoek naar concrete 

aansluiting. 
c. Concluderen en adviseren. 

 Ad hoc werkgroepen: 
Samenstelling vanuit poule 
werkkamers op basis van 
relevantie en beschikbaarheid. 
Trekker: 
Rudi van Heezik 
 
 
 
Ad hoc werkgroepen: 
Samenstelling vanuit poule 
werkkamers op basis van 
relevantie en beschikbaarheid. 
Trekker: 
Rudi van Heezik 
 
 
 
 
Ad hoc werkgroep: 
Samenstelling vanuit poule 
werkkamers op basis van 
relevantie en beschikbaarheid. 
Trekker: 
Rudi van Heezik 
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Dagelijks Bestuur ASD 
Het bestuur fungeert als bevoegd gezag van de ASD Schouwen-Duiveland en draagt zorg voor de overall procesbewaking. Het DB zorgt ervoor dat de 
randvoorwaarden worden vervuld zodat de ASD in 2019 effectief en efficiënt kan opereren. DB is het formele instroom / contactpunt voor de gevraagde 
en ongevraagde adviezen op beleidsdocumenten vanuit het proces van de gemeentelijke besluitvorming. Voor zover deze geen plek hebben / krijgen 
binnen de werkkamers en ad hoc werkgroepen.  
 

 Speerpunten Wat willen we bereiken Wie 

 Borging leden ASD Begin 2019 zal de gewenste vervanging / aanvulling van twee leden geëffectueerd 
zijn. Behoud van leden is prioriteit. Aandacht voor vervanging van de functie 
secretaris.  

DB 

 Evaluatie ASD Evaluatie van het functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein in 2018. 
Desgewenst met externe ondersteuning en begeleiding. 

DB 

 Uitvoeringsagenda gemeente Integrale beleidsnotitie Sociaal Domein op basis van evaluatie. 
De onderwerpen die tussen wal en schip raken onder de aandacht brengen en 
zoeken naar de wijze waarop deze wel de noodzakelijke aandacht krijgen. Indien 
relevant zorgen voor de koppeling met een van de werkkamers. Bij werkkamer 
overstijgende onderwerpen samenhang realiseren. 

DB 

 Ondersteuning In 2019 zullen we waar nodig ondersteuning vragen voor de uitvoering van onze 
taak als Adviesraad Sociaal Domein. Tot en met eind 2018 is er ondersteuning door 
Zorgbelang Brabant |Zeeland. Er moet desgewenst een opdracht komen voor 
verlenging van die ondersteuning ASD en werkkamers. 

DB 

 Gevraagd en ongevraagd advies 
uitbrengen 

Introductie nieuwe manier van werken met werkkamers en gevraagd en 
ongevraagd advies uitbrengen in relatie tot de uitvoeringsagenda gemeente.  

DB 

 Monitoren en signaleren Na de gerealiseerde beleidsnota’s en de aandacht die de uitvoerende kant opeist, 
zal onze taak vooral ook monitorend en signalerend van aard worden. 

ASD 

 Regionale overlegmomenten In 2019 wordt het regionaal overleg opgezet. Tweemaal per jaar komen de 
voorzitters van de Adviesraden Zeeland bij elkaar voor een regionale afstemming.  

Voorzitter 

 Monitoring, signalen opvangen en 
beoordelen, evalueren 
 

Minstens twee keer is er geëvalueerd op punten van het ingevulde beleid. Signalen 
zijn beoordeeld en waar noodzakelijk omgezet in een (ongevraagd) advies aan het 
college. 

DB 
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Werkgroep Communicatie / website 
 

 De hoogste prioriteit van deze werkgroep is 
het vergroten van de naamsbekendheid 
van de ASD. Om dat te bereiken heeft de 
werkgroep  de volgende 3 speerpunten: 

Welke concrete acties worden er genomen? Wat is er nodig om het werk goed te kunnen 
doen en gewenste resultaten te bereiken? 

 Concretiseren van het inzetten van 
sociale media 
 

Opzetten van een Facebook pagina met  
een link  naar de website. 
Verder ontwikkeling van het digitaliseren 
van de Nieuwsbrief, met links naar de 
website. 
Het borgen en actueel houden van 
content op de website. 

Op de hoogte stellen van digitale 
technieken,  voor zover niet al aanwezig 
binnen de werkgroep.  
Eventueel inhuren van de nodige 
technische kennis. 

 Werkkamers profileren Activiteiten en resultaten zichtbaar 
maken en stimuleren van deelname. 

Trekker vanuit de werkkamers. 

 Betrokkenheid bevorderen van de burger 
bij de ASD. 

Brainstorm sessies inplannen met 
vertegenwoordigers maatschappelijk 
middenveld. 
Inzetten van locale media (Wereldregio). 

Medewerking van alle leden ASD 

 

 


