
 

 

ASD 

Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar 

 

Vergadering 04 juli 2022, 19.30 uur, Paauw 
 

 

 
1. Opening 

Aanwezig; Eric Bloemkolk; Theo Overdevest; Ellen Vunderink; Robbert Boonk; Peter 
Bellekom, Janet Kool (teams); Marike Bontenbal 
Afwezig met bericht: Marian Riedeman 

 
2. Erna Schmit, directeur MEE ZH en Bea Carels, manager MEE van Stichting Mee over 

integrale vroeghulp en andere diensten. 
Na een korte voorstelronde zijn de volgende onderwerpen besproken tussen de leden van de 
ASD en de directeur en manager van MEE: 

• Uitgangspunt van Stichting MEE is ‘Iedereen moet meedoen en een zo normaal mogelijk 
leven kunnen leiden. De Stichting biedt onafhankelijké cliëntenondersteuning voor mensen 
die kwetsbaar zijn door een beperking. Haar toevoeging aan het sociale domein is kennis/kunde 
op gebied van mensen die kwetsbaar zijn door een beperking van allerlei verschillende aard. MEE 

staat naast de cliënt. De Gemeente Wassenaar koopt deze zorg in bij MEE-ZH. 
• Er is een algemeen nummer dat door mensen zelf gebeld kan worden, of ze komen via artsen, 

maatschappelijk werk, partners. Mond op mond. Vroeger vanuit AWBZ, dan levenslange garantie van 
MEE. Nu vanuit WMO kortdurende ondersteuning. 

• MEE-ZH meldt dat veel cliënten bij MEE terugkomen voor nieuwe en andere hulpvragen 
omdat cliënten vaak niet leerbaar zijn. Kwetsbare cliënten blijven in diverse fasen van hun 
leven afhankelijk van ondersteuning. 

• Doel is altijd om het netwerk van een cliënt te versterken. 
• Soms hebben mensen andere ondersteuning nodig. Overheid kan jobcoach inhuren bij MEE. Gat 

tussen Jeugdwet, verlengde jeugdwet en WMO. Toekomst coachtraject, kinderwens trajecten voor 
mensen met een beperking. 

• MEE ZH werkt in Wassenaar met 2 medewerkers = 1.3 FTE.  Daarmee is er een jeugd en 
volwassen specialist. Zij zouden graag meer mensen in willen zetten want de vraag is groter. 

• MEE stelt dat er voor bepaalde problematiek behoefte is aan groepstherapie maar dat dit 
lastig te financieren is. Zij betreurt dit. 

• “Preventie Integrale Vroeg Hulp” (= IVH) : Bij jonge kinderen met een vertraagde 
ontwikkeling volgt vaak een pedagogisch diagnostisch onderzoek, soms komt Mee zonder 
onderzoek al tot een advies. Doel na een melding bij MEE is om te de-escaleren, onrust helpt 
niet bij de diagnose en is onwenselijk. Het aantal trajecten dit jaar is 2, normaliter is dit 8. 

• Er zijn 3 MEE coördinatoren in dienst bij Mee ZHN, verdeeld over de regio’s.  
• Vanaf 2023  zijn er afspraken in de H9 gemaakt (waaronder ook Wassenaar) over de 

financiering van IVH  en deze worden naar rato bekostigd. 

• MEE is positief over de invoering van het Sociaal Kern Team Wassenaar en heeft vertrouwen 
in de invulling. Binnen de organisatie mensen met verschillende kwaliteiten, grote organisatie, 280 
medewerkers, werken ook boven-regionaal. Het is belangrijk dat alle partijen over hun eigen schaduw 
heen stappen en bereid zijn samen te werken met andere aanbieders. 

• Extra aandacht is nodig voor de onderlinge uitwisseling van informatie tussen de diverse 
zorgverleners.  

• Op de vraag of cliënten worden afgewezen door gebrek aan personeel of financiering is het 
antwoord negatief. 

 



 

 

3. N.a.v. verslag 13 juni 2022 en Actiepunten 
Verslag is per e-mail geaccordeerd en wordt formeel vastgesteld.  
Actiepuntenlijst is geactualiseerd.  
 

4. Bijgewoonde vergaderingen 
- Bezoek Robbert en Ellen aan JGZ Zuid Holland West met directeur Ron Boumans en 

voorzitter raad van toezicht Geert van Maanen 
- Onafhankelijkheid is een belangrijk doel van het consultatiebureau voor kind en jeugd. Zij 

staan klaar voor ouders in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-
Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland, Wassenaar en Zoetermeer. Dit zijn alle 
oud Haaglanden gemeenten zonder Den Haag.  
Zeventig procent van de cliënten  van het JGZ komt voor consultatiebureau- en 
schoolartswerkzaamheden. Overige 30% zijn vaccinatiewerkzaamheden. Op basis van 
behoeften bij de aangesloten gemeenten heeft JGZ ZHW programma’s ontwikkeld voor 
middelbare scholen over alcohol- en drugsgebruik. Deze worden zeer positief 
gewaardeerd.  

-  Online; Verordening Inburgering - ASD Wassenaar en Gemeente Nelleke Mertens 
➢ Stroomschema samenloop Wet inburgering en Participatiewet   

Concept voorstel van ASD is doorgenomen. ASD zal deze maand met een advies 
komen richting college en raad Wassenaar over dit onderwerp. 

 
5. Ingekomen stukken 

- Google statistieken Almir 
De website wordt vaak gezocht en gevonden. Meer dan 70% van de bezoekers komt uit het 
buitenland, vermoedelijk met de bedoeling om te hacken. Doel van de website is transparant 
en vindbaar te zijn voor de burgers. 

 
- Inrichting sociaal kernteam Wassenaar  
Op basis van de gesprekken met de kwartiermaker en de bespreking binnen de ASD is een 
advies geformuleerd. Dit is toegezonden aan de Griffie. 

 
6. Rondvraag en sluiting 

- Volgende vergadering is op 5 september..  


