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Datum  : Maandag 12 april 2021 

Aanvang : 19:30 – 22:45 

Aanwezig      : Anita Zwaaneveldt, Emma Wiersma, Hendrik Jan Olijve, Theo van Gilst, Jan 

Looijenga, Victor Felder, Haralda Schouwstra, Minke Lenting, Marian de 

Jong, Wim de Jong, Trijntje Hoonstra, Hans van Welsem en Andries de 

Vries. 

Afwezig      : Truus Kuiper, Sippy van Tuinen 

 

Gasten : 4 

 

BESLUITENLIJST, publieksversie 

 

 

Besluitenlijst 

De conceptverslagen van de adviesraadsvergaderingen worden  in een publieksvriendelijke 

versie gegoten voor publicatie, zoals deze die u nu voor u ziet. De ambtelijk secretaris en de 

secretaris dragen hier zorg voor.  

 

 

Een nieuwe samenstelling 

 
De vergadering van 12 april 2021 begon iets anders dan anders. Namelijk met het aftreden 

van Cees Verboom, Jenny van der Bij en Theo van Gilst als lid van de Adviesraad Sociaal 

Domein Ooststellingwerf. Alle drie zijn vanaf het begin van de oprichting van de Adviesraad 

in 2015 lid geweest en hebben vele waardevolle bijdrages geleverd aan en namens de 

adviesraad. Cees Verboom vervulde de rol van penningmeester, ook was hij, net als Jenny 

van der Bij, lid van de themagroep Zorg, Wonen en Welzijn (ZWW). Theo van Gilst vervulde 

zijn rol als adviesraadslid bij de themagroep Jeugd en Jeugdhulp (J&J).  

 

Op 6 april 2021 zijn Trijntje Hoonstra, Andries de Vries en Hans van Welsem door het 

college van B&W Ooststellingwerf benoemd als nieuwe leden van de Adviesraad Sociaal 

Domein Ooststellingwerf. De vergadering van 12 april was de eerste adviesraadbijeenkomst 

van deze nieuwe leden. Trijntje Hoonstra neemt zitting in de themagroep ZWW, Hans van 

Welsem wordt onderdeel van de themagroep Werk & Inkomen (W&I) en Andries de Vries 

gaat zijn bijdrage leveren aan themagroep J&J. Met de benoeming van de 3 nieuwe leden is 

de Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf weer voltallig. 

 

Continumeting Wmo en Jeugd 

 
Tijdens de vergadering van 12 april kwam een afgevaardigde van onderzoeksbureau Magis 

samen met 2 betrokken ambtenaren langs in de digitale vergadering om een tussentijdse 
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update te geven over de continue klantmeting van klanten die via de gemeente een 

ondersteuning / voorziening ontvangen die valt onder de Wmo en/of de Jeugdwet. 

Onderzoeksbureau Magis voert deze klantmeting uit in samenwerking met de gemeente. De 

Adviesraad Sociaal Domein (hierna: ASD) is erg tevreden over de ontwikkeling van de 

continue klantmeting. Voorheen kon de ASD adviseren over rapporten waarvan de meting 

vaak al meer dan een jaar geleden was, nu kan de ASD adviseren over recente resultaten 

waardoor het advies ook meer als waardevolle toevoeging wordt gezien door de ASD zelf. 

De klantmeting wordt voortdurend aangepast aan de hand van de nieuwe informatie, om de 

klant zo goed mogelijk in de gelegenheid te stellen zijn/haar mening te geven en de respons 

op de vragenlijsten te verhogen. De ASD heeft een aantal aanbevelingen meegegeven aan 

Magis die worden meegenomen in de doorontwikkeling, over circa een half jaar worden 

Magis en de betrokken ambtenaren opnieuw uitgenodigd om hun bevindingen te delen met 

de ASD. 

 
 

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d.  10 mei 2021. 

 

 

 

 

Voorzitter,………………………….  Secretaris,………………………… 


