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Notulen vergadering 19 januari 2022 

Plaats: Hooilaan, De Kwakel  

Tijd: 19.30 uur 

Aanwezig: Anouschka ter Avest, Antoine van Mulukom, Danielle Oomkens-Scheffer, Dieke 

Davelaar, Ellen Huijgen, Henk de Wit, Carolien van Lit-Dirks (notulist) 

Afwezig: Jeroen Houffelaar met kennisgeving                                                                                                                   

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

Er heeft een sollicitatiegesprek plaatsgevonden met een kandidaat. Het tweede gesprek met 

de gemeente staat gepland voor volgende week.  

Graag houden wij ons aan de tijd van 19.30 uur om de vergadering te beginnen. 

 

3. Verslag congres ervaringsdeskundigheid Sociaal Domein 

Twee leden hebben online deelgenomen aan het congres. De volgende onderwerpen zijn 

besproken. 

• Erkenning van Ervaringsdeskundigheid 

• Een interview met een ervaringsdeskundige 

• Hoe breng je ervaringswerkers in je organisatie? 

• De waarde van ervaringsdeskundigen voor beleid en praktijk van overheid, gemeenten en 

organisaties 

• Ervaringskennis ontwikkelt(d)! Spanningsveld van levende ervaringskennis in een 

kwaliteitssysteem 
Een niet-professional inzetten als ervaringsdeskundige, verlegt ervaringsdeskundigheid de 

focus van het hulpaanbod naar het perspectief van de hulpvrager. De ervaringsdeskundige 

heeft een onmisbaar stukje kennis en kan hiermee bijdragen aan betere hulp: “Een 
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ervaringsdeskundige heeft in een eerder stadium geleerd om vanuit een helikopterview naar 

zijn levenservaringen te kijken. Hierdoor heeft diegene vaak haarfijn in de gaten wat maakt 

dat hulpverlening wel of niet gewerkt heeft, en hij of zij kan dit ook uitleggen. Deze kennis 

vind je niet in een studieboek of methodiekbeschrijving. Movisie heeft veel ervaring met dit 

onderwerp. Hierna hebben de leden nog met Daphne Woerden, Allround beleidsadviseur 

sociaal domein, kunnen sparren over dit onderwerp. Evelien Meester is aangetrokken door 

de gemeente voor de omgekeerde toets. Evelien is een autoriteit op het gebied van de 

Participatiewet. Ze is het brein achter de omgekeerde toets en de omgekeerde verordening, 

en vurig pleitbezorgster van kennis van de gedragspsychologie voor het maken van effectief 

beleid. 

 

4. Cliëntervaringsonderzoek Wmo 

De punten die ons zijn opgevallen zullen met de gemeente worden besproken in ons 

volgende overleg met de wethouder José de Robles. 

 

 

5. Datum prikken voor overleg met de wethouder José de Robles 

Wij stellen de volgende dagen voor: 2 februari, 16 februari of 2 maart 2022. 

 

6. Reactie op advies Uitgangspuntennotitie aanbesteding trapliften 

Wij hebben op 28 december een reactie op ons advies mogen ontvangen van Sanae Zerty 

Beleidsadviseur Wmo.  

 

7. Reactie op advies aanbesteding re-integratiediensten en de aanbesteding sociaal 

medische adviezen 

Op 13 januari hebben wij een reactie ontvangen op ons advies van Doenja Peeters 

Beleidsadviseur Inburgering en Participatiewet. 

 

 

8. Reactie op advies regioplan Beschermd Wonen en dak- en thuisloosheid Amstelland 

Op 13 januari hebben wij een reactie ontvangen op ons advies van Judith Ottenheym 

Strategisch beleidsadviseur. Wij danken Judith voor deze uitgebreide feedback. 
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9. Armoede update  

Een aantal onderwerpen zullen wij in ons overleg met de wethouder bespreken. 

 

10. Planning jaarverslag 

De voorzitter zal het jaarverslag maken zodat wij het in de vergadering van maart 2022 

kunnen bespreken. 

 

11. Masterclass Hans van Leeuwen februari 2022 

Zodra bekend is wanneer wij met de wethouder kunnen afspreken voor ons periodiek 

overleg kunnen wij een afspraak met de griffier inplannen. 

 

12. Notulen 1 december 2021/actielijst/activiteitenlijst 

De notulen van 1 december 2021 worden goedgekeurd. 

 

13. Rondvraag  

De penningmeester zal een voorstel voor vernieuwde vacatiegelden rondsturen 
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