ASD
Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
Vergadering 2 maart 2020
Aanwezig: Peter Bellekom, Eric Bloemkolk (vz), Elseline Brinkman, Janet Kool, Francoise
van Leeuwen, Marianne Mewissen, Theo Overdevest.
Afwezig met kennisgeving: Marike Bontenbal en Marcel Kopmels
0. Vooraf (19.00 uur – 19.30 uur) Kort overleg met wethouder Lia de Ridder over de ‘Ingeval-van-nood-kaart’ en de Ouderenconferentie.
De Adviesraad onderschrijft het plan voor het vervaardigen van deze kaart die eraan bijdraagt
om adequaat te handelen wanneer in de naaste omgeving iemand aangetroffen wordt in een
(onverwachte) noodsituatie. Het is de bedoeling dat voor iedere Wassenaarder (medische)
relevante hulpgegevens zoals huisarts, contactpersonen, telefoonnummers op eenduidige
wijze vermeld staan. Voor de uitrol van een dergelijk systeem is het belangrijk om een
communicatieplan, samen met ouderenbonden, huisartsen, ontmoetingscentra,
sportverenigingen etc. uit te voeren, zodat de urgentie van een dergelijke voorziening breed
uitgedragen wordt. Daarnaast is het essentieel om ook te wijzen op de ICE (in case of
emergency) mogelijkheid op je telefoon. Het is vrij simpel om een ICE contact aan te maken.
Zo’n contact is dan bereikbaar in geval van nood, ook als het toestel vergrendeld is.
Hulpverleners kunnen er dus altijd bij.
Voor de Ouderenconferentie is het thema eenzaamheid gekozen. De Adviesraad pleit ervoor
om naast een zorgvuldige voorbereiding ook de doelgroep zelf te betrekken. Voor het plan
van aanpak na de conferentie is het advies om nieuwe initiatieven te doen aansluiten bij al
bestaande zodat versterking (regie) i.p.v. versnippering optreedt.
1. Opening.
Eric Bloemkolk opent de vergadering en heet Kirsten Wolfert, directeur/bestuurder en Kim de
Winter, psycholoog en coördinator onderwijs van de Schooladviesdienst Wassenaar (SAD)
welkom. Een korte voorstelronde volgt. Via een overzichtelijke diapresentatie wordt een
duidelijk beeld geschetst van de organisatie die landelijk uniek is.
De SAD bestaat 40 jaar en is sinds 2007 verzelfstandigd in een stichting. Iedere vier jaar
wordt een convenant gesloten tussen alle Wassenaarse basisscholen (ScholenCollectief) en de
gemeente. Op basis van het solidariteitsprincipe tussen de scholen wordt niet met uren
gerekend maar vraaggericht gewerkt. Of anders geformuleerd: er wordt gedaan wat nodig is.
Door het Convenant zijn er veel minder administratieve lasten, waardoor de beschikbare
middelen zoveel mogelijk bij de Wassenaarse kinderen terecht kunnen komen.
Via het convenant bekostigt de gemeente 2/3 deel van het budget en het ScholenCollectief 1/3
deel. De dienst telt 17 medewerkers, ongeveer 10 fte en voorziet in een brede range van
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expertise onder één paraplu: orthopedagogen, psychologen, onderwijsadviseurs, coördinator
onderwijs en kwaliteit, remedial teachers (RT) en opvoeddeskundige. De SAD werkt voor
scholen, heeft een uitvoeringsovereenkomst met het samenwerkingsverband Passend
Onderwijs en voert werkzaamheden voor de gemeente uit voor het Centrum Jeugd en Gezin
(CJG), de Vroegschoolse Educatie (VE) en Talentum.
Tijdens de presentatie wisselen vragen en antwoorden elkaar in hoog tempo af.

Bij diensten voor scholen gaat het om schoolontwikkeling en leerlingenzorg, zowel per
school (onderwijsinrichting en/of -vernieuwing, zorgstructuur, schoolteam en leerkracht) als
voor scholen gezamenlijk (studiedagen, netwerkbijeenkomsten, advies aan ScholenCollectief,
nascholingsbijeenkomsten). Dergelijke bijeenkomsten zijn er ook op het gebied van
leerlingenzorg voor scholen gezamenlijk. In mei worden per afzonderlijke school
plannen/afspraken opgesteld alsook wordt het afgelopen schooljaar geëvalueerd, in januari
volgt de tussenevaluatie. (cyclus)
Bij leerlingenzorg gaat het daarnaast ook om diensten per school: specialistische RT,
kortdurende psychologische leerlingbegeleiding, consultatieve leerling- en
leerkrachtbegeleiding.
Passend onderwijs.
Sommige samenwerkingsverbanden werken met een schoolmodel waarbij de middelen per
school worden ingezet en de school zelf een keuze maakt uit de vele aanbieders die in de
markt zijn voor het arrangeren van passend onderwijs. In het expertise model kiest een
samenwerkingsverband voor het bekostigen en het aanbieden van expertise aan de scholen via
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eigen aanbieders. SWV PPO Regio Leiden (waar Wassenaar onder valt) heeft het
schoolmodel, maar door de aanwezigheid van de SAD in Wassenaar is er ook een expertise
model ontstaan, waarbij de scholen hoogwaardige expertise via een bekende en betrouwbare
organisatie kunnen inkopen. Er zijn daardoor altijd weinig verwijzingen geweest naar speciaal
(basis) onderwijs.
Ook de Voorschoolse Educatie wordt door de SAD geadviseerd.
Punten van aandacht.
Voor de werkzaamheden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de SAD betrokken bij
het aanmeldoverleg, casusoverleg en signaleringsoverleg. Daarnaast verzorgt de SAD de
sociale vaardigheidstraining Coole Kikker.
De rol van de SAD is om verbinding te leggen tussen onderwijs en jeugdhulp, maar het
organisatiemodel van het CJG (een netwerkorganisatie zonder coördinatie en regie)
belemmert een optimale uitvoering.
Als tweede punt wordt aangegeven dat de gemeente vanwege het nieuwe subsidiebeleid de
SAD in december 2019 brieven heeft gestuurd waarin wordt aangegeven dat alle
subsidierelaties (CJG, VE en Convenant*) per 31 december 2020 worden beëindigd. Een jaar
van tevoren opzeggen, wordt als erg kort ervaren
Bovendien is op dit moment nog volstrekt onduidelijk hoe het nieuwe gemeentelijke
subsidiebeleid eruit zal zien, waardoor een organisatie zich niet op een verantwoorde manier
kan voorbereiden op de nieuwe situatie per 2021.
Tevens betekent het beëindigen van een of meerdere van de subsidies aan de SAD dat de
gemeente de integrale (en in Nederland unieke) educatieve en zorginfrastructuur die zij de
afgelopen jaren samen met de scholen heeft opgebouwd, afbreekt.
*) Naar aanleiding van de bezwaarschriften van de SAD inzake VE, CJG en het Convenant heeft de gemeente aangegeven dat zij haar
verplichtingen inzake het Convenant 2020, 2021, 2022 en 2023 zal nakomen. Deswege heeft de SAD bezwaarschrift inzake het Convenant
ingetrokken.

De Adviesraad beraadt zich op het signaleren van de knelpunten naar de gemeenteraad en het
college.
2. Formele vaststelling verslag en actiepunten van 27 januari 2020
Verslag formeel vastgesteld. Actiepuntenlijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.
3. Bijgewoonde vergaderingen
De druk bezochte bijeenkomst SKW op 3 februari– huisartsen in de toekomst – werd
bijgewoond door Eric, Marianne en Peter. Bij de (informatieve) bijeenkomst van 2 maart over
het Steunfonds van de SMOW was Marianne aanwezig.
Op 13 februari was Peter aanwezig bij het Platform Verstandelijk Gehandicapten. Op 26
februari bij een bijeenkomst over Belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke
beperking. De presentatie wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
4. Jaarverslag en Staat van Baten en Lasten.
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Na toevoeging van een enkele passage wordt het jaarverslag met de staat van baten en lasten
vastgesteld. Elseline en Peter vormen voor 2019 de kascommissie.
5. Ingekomen en uitgegaan
Het Regionaal uitvoeringsplan beschermd wonen geeft niet direct duidelijkheid over de
Wassenaarse situatie. Aandachtpunt voor het Bestuurlijk Overleg, met name voor de impact
op de omgeving. Verdere punten voor het B.O.: stand van zaken ambulancevervoer en inkoop
jeugdhulp.
7. W.v.t.t.k. en rondvraag
Peter en Janet melden zich af voor de volgende vergadering.
Volgende vergaderingen: 16 maart extra vergadering Subsidieplannen
6 april uitvoeringsplannen sociaal domein
8 juni 20202
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