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Geachte heer Zierleyn, geacht college, 

 
De Wmo Adviesraad heeft in de bijlage van deze brief zijn voorlopige advies met 
betrekking tot de Visie op het dienstverleningsmodel Sociaal Domein Stichtse 
Vecht, Wijdemeren en Weesp vastgelegd. 
 
Ook deze keer hebben we op te korte termijn moeten reageren op een 
omvangrijk stuk. We dringen erop aan om u te houden aan een redelijke 
reactietermijn van 6 weken en dergelijke stukken ambtelijk te laten voorzien van 
een samenvatting. Ook de toegankelijkheid van de stukken voor visueel beperkte 
mensen laat zeer veel te wensen over. Voor blinde mensen is het nodig een 
document te presenteren in een voor hen toegankelijke vorm! 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, namens de Wmo Adviesraad Weesp, 

 
Wendy Damhuis 
Voorzitter 
 

 
Bijlage: -    Advies Wmo Adviesraad Weesp: Visie Dienstverleningsmodel 
 

 

Een kopie van deze brief met bijlage is per email verzonden aan adril@weesp.nl en 
ebennink@weesp.nl 
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Advies Wmo Adviesraad Weesp: Visie Dienstverleningsmodel 

Algemeen 
Datum 27 april 2014 
Wethouder De heer C.A. Zweghuis-Zierleyn 
Ambtelijk contactpersoon Mevrouw A. van Dril, mevrouw E. Bennink 
Naam dossier Visie Dienstverleningsmodel 
Deadline advies 28 april 2014 
 

Status Besluitvorming door 
Ter kennisname  Ambtelijk/management  
Ongevraagd advies  College X 
Gevraagd advies X Gemeenteraad  
 

Advies en overwegingen 
Inleiding 
De Wmo Adviesraad (hierna: de Adviesraad) heeft het onderstaande voorlopige advies 
geformuleerd over de Visie op het dienstverleningsmodel Sociaal Domein.  Zoals gevraagd is hierbij 
vooral gelet op de integrale bouwtekening en het uitvoeringsscenario. 
 
Inhoudelijk commentaar 
Algemeen: 
In de geprinte versie van het document ontbreken letters (voornamelijk de ’i’ en ‘t’). Dit maakt het 
document in combinatie met de ambtelijke schrijfstijl moeilijk leesbaar. Het stuk is moeilijk te 
begrijpen. Het toevoegen van een woordenlijst, zal de leesbaarheid enigszins verhogen. Daarnaast 
verzoeken wij meer gebruik te maken van ‘jip en janneke taal’. Ter vergelijking en als voorbeeld 
verwijzen wij u naar het duidelijk en goed geschreven communicatieplan van SWW. 
 
De Visie op het dienstverleningsmodel is voor mensen met een visuele beperking, die gebruik 
maken van een spraakcomputer, niet te begrijpen door het gebruik van de vele afbeeldingen. Wij 
hebben al eerder verzocht hier rekening mee te houden. Wij verzoeken u hier nogmaals naar te 
kijken. 
 
Inhoudelijk: 
Een belangrijk aspect dat genoemd wordt, is de eigen kracht van mensen. Indien men dit niet heeft, 
dan wordt professionele hulp ingeschakeld. Wij missen hier een tussenweg: het ontwikkelen en 
stimuleren van eigen kracht bij mensen. Graag zien wij terug dat de gemeente investeert in het 
ontwikkelen van eigen kracht bij mensen, door bijvoorbeeld eigen kracht conferenties te 
organiseren.  
 
Van de burgers zelf wordt het een en ander verwacht, vooral door de kernwaarde eigen kracht. Het 
midden en klein bedrijf, verenigingen en organisaties  kunnen  echter ook initiatieven nemen om 
anderen te helpen. De gemeente zou vernieuwende initiatieven kunnen stimuleren en faciliteren 
waarbij mensen met een beperking en/ of afstand tot de arbeidsmarkt een rol in kunnen krijgen.  Dit 
kan bijvoorbeeld door  dit een onderdeel uit laten maken van subsidievoorwaarden. Vervolgens kan 
het een onderwerp van gesprek zijn in overleg met georganiseerde ondernemers. 
 
Afbeelding 3: Integrale bouwtekening: Er is geen verbinding aangegeven tussen ‘voor de toegang’ en 
‘na de toegang’. Deze verbinding is juist heel belangrijk omdat de twee genoemde groepen kennis 



en ervaringen kunnen wisselen om het model goed te laten werken. Indien ‘achter de toegang’ 
teveel problemen voorkomen, dan dient dit terug gekoppeld te worden aan de voorkant, zodat men 
hier de werkwijze kan aanpassen opdat er minder door de toegang komt: kruisbestuiving 
bevorderen dus. 
 
Daarnaast kan men voor de toegang leren uit de ervaringen die worden opgedaan achter de 
toegang. Als voorbeeld: iemand die uit de schuldhulpverlening komt (van achter de toegang), zal 
door de preventie van ‘voor de toegang’ in de gaten moeten worden gehouden om te voorkomen 
dat degene terugvalt. 
 
Blz 14: Preventie en welzijn 
We missen hier het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Gezien de belangrijke rol van het CJG, dient 
deze wel opgenomen te worden. 
 
Blz 14: MKB 
Wat wordt bedoeld met MKB en MVO partnership? 
Worden er kwaliteitseisen gesteld aan de groepen die genoemd worden? Zo ja, hoe worden deze 
gewaarborgd? 
 
Blz 15: Ketenpartners 
We missen de GGZ als belangrijke speler. De lijst is niet- limitatief, toch zien we graag dat de GGZ 
wel opgenomen wordt. 
 
Blz 27: Begeleiding en jeugdzorg 
We willen graag weten wat de onderbouwing is om begeleiding en jeugdzorg samen te voegen in 
plaats van ondersteuning en begeleiding samen en jeugdzorg apart. 
 
Blz 37: Publiek of privaat 
Er wordt gesteld dat de vraag of een onderdeel in het publieke of private domein wordt uitgevoerd 
een eigen keuze is. Het is uit de tekst niet duidelijk op te maken wie deze keuzevrijheid heeft: de 
gemeente of de burger? 
 
Bijlage 5: 
Wat wordt bedoeld met het INK model en het CRM Systeem? 
 
Conclusie 
De Wmo Adviesraad adviseert positief met in acht neming van bovenstaande punten. 
 
 

Totstandkoming advies  
Stemming Nee 
Oordeelsvorming Unaniem 
 

Handtekening voorzitter 
 
 
W.M. Damhuis 
Wmo Adviesraad Weesp 
 


