Verslag Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE)
Datum: maandag 12 februari 2018
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Raadhuis Ede, Vergaderkamer A 401
Aanwezig: Ineke Boelhouwer, Monique Jongenburger, Guray Bozkurt, Klaas Hidding, Willemijn Dubbeldam,
Ries Brouwer, Wietske Oegema, Mark Top, Tijani Zallani
Afwezig: Lilian Wagenaar (ziek), Monique Jongerius (vakantie)
Annelies Gaasbeek (verslag)

1. Opening en welkom Jef Dorpmans
Klaas Hidding opent de vergadering. Na een korte voorstelronde wordt Jef Dorpmans van harte welkom
geheten als nieuw lid bij de Adviesraad Sociaal Domein Ede.
2. Opgavegericht werken
Ido v.d. Meulen, Bram Koppenaal en Eline Scheffers (allen werkzaam in de afdeling Beleid Sociaal Domein)
geven een presentatie over opgavegericht werken.
Ido v.d. Meulen start met de presentatie. Hij geeft aan dat er in de huidige samenleving steeds meer
complexe zorg vraagstukken ontstaan. Inwoners vragen nadrukkelijker een goede dienstverlening en willen
participeren. Daarvoor is het nodig dat de gemeente op een andere manier gaat werken: wendbaarheid,
samenwerking, vertrouwen. We kunnen niet meer op de oude manier werken en moeten zoeken naar een
manier die meer focus en ruimte voor creatieve oplossingen biedt. Kortom: de huidige werkwijze moet
anders georganiseerd worden om het voor elkaar te krijgen.
Hoe werkt de nieuwe werkwijze?
Er gaat van buiten (inwoners vragen stellen) naar binnen gewerkt worden in plaats van andersom.
Daardoor ontstaan er (maatschappelijke) opgaves. Er zijn (voor nu) zes opgaves geformuleerd:
• Iedereen doet mee naar vermogen (Jan van Alst)
• Samen in de buurt (Eline Scheffers)
• Gelijke kansen op een goede gezondheid (Anne Otten)
• Alle nieuwelingen een toekomst (Rob Albersnagel)
• Iedereen zorg en woning op maat (Bram Koppenaal)
• Alle jongeren doen mee (Lineke Witteman)
Opmerkingen en vragen van inwoners worden in ‘sprints’ continue getoetst. Dit ontstaat door naar buiten te
gaan en inwoners vragen te stellen wat er speelt in hun omgeving. Organisaties en inwoners kunnen dus
aan de voorkant meedenken.
Er zijn rond de genoemde opgaves teams gevormd die met deze informatie aan de slag gaan. Elk team
heeft een opgave-eigenaar die wordt ondersteunt door een organisatiecoach die begeleiding geeft aan de
nieuwe werkwijze.
Het is een werkperiode (sprint) van 1 maand. Na een maand komt men weer bij elkaar om te evalueren.
Zes tot negen medewerkers van verschillende afdelingen, partnerorganisaties en uitvoerende afdelingen
gaan in de opgaveteams aan de slag.
Zowel directie als College staan achter deze nieuwe manier van werken.
Aan de hand van een schema (met de waardenstromen en de beoogde sprints) geven Eline Scheffers en
Bram Koppenaal voor hun opgaves aan: wat zijn we aan het doen? Wat loopt en wat hebben we gedaan?
Zo worden werkzaamheden en behaalde resultaten ook meer zichtbaar en transparant gemaakt.

De ASDE zal ook betrokken worden in deze nieuwe werkwijze. Gevraagd wordt of de ASDE wil nadenken
over wat zij belangrijk vinden.

4. Voorbereiden bijeenkomst van 5 maart.
Het draaiboek voor de bijeenkomst, georganiseerd door de Adviesraad, op 5 maart wordt met elkaar
besproken. De locatie Bethanië is geboekt. Het is moeilijk om contact te krijgen met MOMO. Klaas Hidding
gaat hier achter aan, in afstemming met Wietske.
Mark Top gaat Hafza van de Marokkaanse gemeenschap interviewen.
Ries stuurt Hafza de uitnodiging van 5 maart toe.
Klaas interviewt Maries van der Hek
Dit wordt verwerkt in het draaiboek.
Alle werkgroepen maken van te voren zelf de poster van hun werkgroep.
Annelies stuurt 26 januari een reminder naar de genodigden en zij zorgt ervoor dat de mensen die zich
aanmelden een ontvangstbevestiging krijgen.
5. Terugkoppeling:
Gesprek Saskia Visser:
Op 17 januari jl. zijn er tijdens een gesprek met de directie van de gemeente Ede, Klaas Hidding, Monique
Jongerius, Ineke Boelhouwer van de ASDE, goede afspraken gemaakt. Het doel van het gesprek was o.a.
het uitvoeren van een nieuwe en andere werkwijze, het opgavegericht werken (zoals in agendapunt 2
beschreven).
De volgende afspraken zijn gemaakt:
• de adviesraad gaat betrokken worden bij de verschillende opgaves en de opgave-eigenaren;
• afstemming met de uitvoeringclusters (overleggen worden gepland);
• delen van kennis is belangrijk;
• betrokkenheid van transformatie-agenda;
• adviesraad gaat burgertop organiseren en opgave-eigenaren gaan daar aan deelnemen;
• kennismaking tussen nieuw college en de Adviesraad.
1x per kwartaal wordt er overlegd met de uitvoerende afdelingen waaronder de uitvoerende clusters, WPI en
de ASDE. De Adviesraad wordt via de mail geïnformeerd en wordt er afgestemd met elkaar wie van de
Adviesraadleden gaat deelnemen aan de overleggen.
Mantelzorgbeleid
Klaas Hidding en Ineke Boelhouwer hebben op 5 februari een gesprek gehad met Elza Knoop over het
mantelzorgbeleid van de gemeente Ede. Eén van de punten was het inzichtelijk maken van de jonge
mantelzorgers die veel zorg op zich nemen. De gemeente/Malkander gaan hier mee aan de slag.
Bijeenkomst Zorgbelang van 24 januari
Willemijn Dubbeldam is op 24 januari in Arnhem naar de bijeenkomst van Zorgbelang geweest. Het was een
goede informatieve bijeenkomst over passend onderwijs. De vraag werd gesteld hoe adviesraden dienstbaar
kunnen zijn voor het passend onderwijs en waar moet je dan zijn? En hoe is het ingericht? Wie interesse
heeft kan de documenten opvragen bij Willemijn. Aansluitend hierop stelt Ries Brouwer voor om grote
documenten centraal te kunnen opslaan en delen. Annelies en Wietske gaan hier mee aan de slag.
Gesprek Rapport Inclusie
Ineke Boelhouwer en Willemijn Dubbeldam hebben een gesprek gehad met Daphne Klein-Bottenberg en
Mark Koning van de gemeente Ede over het rapport Inclusie. Dit rapport laat zien welke stappen er gezet
gaan worden de komende tijd, wat de speerpunten zijn en hoe de gemeente dichterbij de Edese
samenleving kan komen. Het is nog niet bekend wat de gemeente gaat tegenkomen maar er is al wel een
“reisschema” opgesteld in de vorm van het rapport Inclusie. In de “routekaart” wordt aandacht besteed aan:
onderwijs, arbeidsmarkt, cultuur, vrije tijd & sport, de buurt en de toegankelijkheid.
Er werd gepraat over de nieuwe plannen en de uitvoering van de gemeente Ede. De gemeente wil vooral het
bedrijfsleven en ondernemers stimuleren om met dit rapport aan de slag te gaan. Een belangrijk voorstel
van Mark Koning kwam o.a. naar voren om nieuwbouw levensbestendig te bouwen en niet naderhand
allerlei aanpassingen te verrichten.
Daphne en Mark zijn bereid tijdens een ASDE overleg het Rapport Inclusie toe te lichten.

Mail Michiel Wind
Michiel Wind heeft een mail gestuurd naar de ASDE met het verzoek om input te leveren en mee te denken
voor het schrijven van een visie op beschut werk.(sprint)
Lilian Wagenaar heeft zich hiervoor opgegeven.
6. Ingekomen stukken:
Jaarverslag COSBO
Wordt ter informatie aangeboden.
Jaarverslag ASDE
Wietske is bezig met het jaarverslag van de ASDE. Jef en Ries lezen mee.
Uitnodigingen:
Ries Brouwer gaat naar de conferentie “Adviesraden Sociaal Domein: luis, aanjager of vormgever”
op vrijdagmiddag 6 april.
Deze conferentie wordt georganiseerd door: de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, het Tijdschrift voor
Sociale Vraagstukken, Eropaf! en Movisie. Thema: waar staan de adviesraden? Wat zijn de knelpunten, en
hoe komen we vooruit?
Annelies zal Ries opgeven voor deze conferentie. Doorgeven aan Annelies wie zich hier nog voor wil
opgeven.
Uitnodiging: W.Vincken: themabijeenkomst “Hoe werkt de gemeente”? op 27 maart. Niemand gaat hier naar
toe.
Uitnodiging: bijeenkomst vrijwillige inzet op 6 maart georganiseerd door de gemeente Ede.
Wietske stuurt de uitnodiging door naar alle leden.
7. Rondvraag en sluiting
Niemand heeft iets voor de rondvraag. Klaas Hidding bedankt iedereen en sluit de vergadering.

