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Aan: Netwerkpartners Sociaal Domein 
Montfoort, 18 december ’19 
Nieuwsbrief 2019/1 

 
Nieuwsbrief Adviesraad Sociaal Domein 

 
 
Een nieuwsbrief! 
Je ontvangt de eerste nieuwsbrief van de adviesraad sociaal domein omdat je dit jaar aanwezig was 
op het Marktplein (de netwerkbijeenkomsten), bijdraagt aan of betrokken bent bij het sociaal 
domein. Via deze nieuwsbrief wil de adviesraad je graag ieder kwartaal op de hoogte houden van de 
voortgang van onderwerpen en andere relevante zaken. Daarin streven we niet naar volledigheid: er 
gebeurt meer dan we kwijt willen in deze twee A4tjes. Wil je meer weten, zoek ons op! Als je al 
genoeg post krijgt, wil je dat dan laten weten? Dan halen we je van de lijst. Stuur deze nieuwsbrief 
vooral ook door naar anderen die ook bij ons netwerk horen.  
 
Voortgang ontwikkeling armoedebeleid 
Door bemiddeling van onze netwerkpartners is het gelukt om in contact te komen met zes mensen 
die in armoede leven in onze gemeente. Dat is een mooi begin! Het geeft veel inzicht in hoe beleid en 
uitvoering, ondanks alle goede bedoelingen, toch tot gevolg kan hebben dat mensen (waaronder 
kinderen) niet mee kunnen doen in onze gemeente. We komen op het volgende Marktplein (dinsdag 
10 maart!) met de resultaten. We horen graag meer verhalen. Fijn als je mee wilt zoeken naar 
mensen die zelf ervaren (hebben) wat het is om te leven in armoede. In januari gaan we het nieuwe 
concept armoedebeleid in petit comité bespreken.  
 
Resultaten: Johan en Naima 
Achter de schermen is met hulp van drie netwerkpartners bereikt dat Johan en Naima mee kunnen 
doen in onze gemeente toen de regels geen ruimte lieten. Mooi nieuws ofwel: netwerken werkt! Hoe 
jammer ook, we willen hier niet vertellen wie dan wat gedaan heeft en hoe zij daar beter van zijn 
geworden. Niet vanwege de AVG, maar gewoon omdat we niet gewend zijn open te zijn over 
armoede, sociale uitsluiting en creatieve oplossingen. Johan en Naima heten in werkelijkheid dan ook 
anders. In het advies gebruiken we deze voorbeelden wel om beleid en uitvoering te verbeteren. We 
adviseren je nu wel alvast: Durf Te Vragen als je tegen belemmeringen aanloopt! Bij ons en bij alle 
andere netwerkpartners. Samen komen we verder.  
 
De Verhuizing van de Verzorgingsstaat: safe the date: dinsdag 10 maart 2020 om 19.30 uur.  
Op het vorige Marktplein gaven aanwezigen aan graag een inhoudelijk deel in de volgende 
bijeenkomst te willen. Gekozen werd voor Femmianne Bredewold. Zij deed met collega’s vier jaar 
onderzoek naar de effecten van de decentralisaties in het sociaal domein. Het goed leesbare boek 
‘de verhuizing van de verzorgingsstaat’ was het resultaat (te vinden op internet). Zij komt dinsdag 10 
maart 2020 om 19.30 uur op ons Marktplein vertellen over de resultaten. Wat gaat landelijk goed, 
wat behoeft aandacht? We praten door over de vertaling naar de Montfoortse situatie. We heffen 
geen entree: de adviesraad neemt de kosten voor haar rekening. Neem je je collega en andere 
geïnteresseerden mee? Meer info volgt in het nieuwe jaar.  
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Gevraagd en ongevraagd advies 
De adviesraad heeft inmiddels advies uitgebracht naar aanleiding van het uitgevoerde 
cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019 en Jeugd en Gezin 2019. Het laatste onderzoek is vertrouwelijk; 
omdat de respons erg laag was, zijn resultaten mogelijk herleidbaar. De adviezen en het onderzoek 
Wmo zijn binnenkort terug te vinden op de website (www.adviesraadmontfoort.nl). Voor dit advies is 
niet gesproken met mensen die gebruik maken van de diensten van het Wmo en Jeugdteam. Dat is 
de volgende keer wel ons voornemen. De adviesraad is momenteel ook bezig met het formuleren 
van een advies op de nieuwe verordening Sociaal Domein. Wil je daarover meepraten? Meld je dan 
even bij Judy Alkema; 06 54 207 207 of secretariaat@adviesraadmontfoort.nl. Het advies willen we 
voor 6 januari 2020 afronden.  
 
Voortgang vorming adviesraad 
Dit voorjaar is besteed aan het vormen van de adviesraad 2.0. Veel netwerkpartners hebben daaraan 
bijgedragen. Gestaag bouwen we verder. We zijn nu met vier leden en zijn in gesprek met een vijfde 
lid. Dat is nog steeds aan de krappe kant om onze ambities te realiseren. Zou je nog eens willen 
meedenken wie uit je netwerk of buurt mee kan bouwen? Belangstellenden kunnen bij een van ons 
meer informatie krijgen.  
Verder bouwen we aan een stevig sociaal netwerk waarin we elkaar beter kennen en makkelijker 
kunnen vinden. We hebben het afgelopen kwartaal met veel mensen een inspirerend gesprek 
gevoerd. Als je mensen mist in ons netwerk, zou je dan zelf verbindingen willen leggen? Dat kan 
alleen maar bijdragen aan meer WIJ Montfoort.  
Zie je verder ons mooie nieuw logo? Met dank aan Angela van Rooijen, beleidsadviseur bij de 
gemeente in een heel ander domein! De website wordt in januari 2020 verder aangepast.  
 
Afsluiten en verder gaan 
De leden van de adviesraad kijken terug op een inspirerend jaar waarin we met elkaar bruggen 
bouwen terwijl wij erop lopen. Dat is ons voornemen ook in het nieuwe jaar en we hopen van harte 
dat je daarbij bent! 
 
Prettige feestdagen, goede jaarwisseling en tot in het nieuwe jaar!  
 
Judy Alkema 
Antoinette Crawfurd 
Sabine Muller 
Jan Verschuur 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

about:blank
about:blank

