
 

 

 
Geachte fractievoorzitters, 
 

Eind 2019 en begin 2020 heeft de Adviesraad Sociaal Domein u uitgenodigd om deel te 

nemen aan de dialoog met de Adviesraad om zo de visie en ervaringen te delen op de 

transities in het Sociaal Domein, de inclusieve samenleving en burgerparticipatie. Dit als 

vervolg op de gevoerde dialoog in mei 2019. Conclusie na de bijeenkomst van mei 2019 was 

o.a. dat de werkwijze en het gesprek voor herhaling vatbaar was. 

Sinds dat u gereageerd heeft is er door omstandigheden een en ander blijven liggen. Een 

bijzondere situatie is door het Coronavirus ontstaan. Dit moet en mag echter geen 

belemmering zijn om met elkaar op inhoud het gesprek te blijven voeren. Juist nu is het van 

groot belang om elkaar te voeden en te inspireren. Het delen van denkbeelden -  en wat leeft 

in de praktijk van het Sociaal Domein van alle dag. Wij willen graag met u om tafel om, op 

eenzelfde wijze als in mei 2019, met elkaar het gesprek te voeren.  

Uiteraard zullen de ontwikkelingen betreffende het Coronavirus en de gevolgen 

daarvan leidend zijn bij het wel/ niet doorgaan van deze dialoog! 

De Adviesraad wil deze dialoog graag vormgeven aan de hand van de drie wetten in het 

sociaal domein. De bijeenkomst is niet openbaar. De locatie zal afhankelijk van 

Coronaregelgeving en deelname nog nader aangegeven worden. Het voorstel is om na een 

welkomstwoord en inleiding de bijeenkomst op te splitsen in drie groepen (WMO, Jeugdwet 

en Participatiewet). In die groepen volgt een korte inleiding over de thema’s van de avond 

gevolgd door een aantal vragen c.q. stellingen waarop de raadsleden hun visie kunnen 

geven. In de groepen vindt verslaglegging plaats en aan het eind volgt dan een korte 

plenaire terugkoppeling per groep.  

De thema’s zullen in de definitieve uitnodigingsbrief aan u worden vermeld, zodat men zich 

kan voorbereiden. 

Deze opzet houdt in dat er per partij drie specialisten aanwezig moeten zijn. Als datum wordt 

gedacht aan de tweede helft van november/ begin december. Graag vernemen zo 

spoedig mogelijk van u of u zich in deze opzet kunt vinden en dus met drie specialisten 

aanwezig zult zijn. Uw reactie kunt u doorgeven via secretaris@adviesraaddruten.nl  
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Dhr. J. Hendrikse, voorzitter;  
 

 

 

 

 

Dhr. A. van der Meer, secretaris; 
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