
Adviesraad Sociaal Domein Delft in tijden van corona
Binnen korte tijd is onze leefwereld totaal veranderd. Veel staat in een ander perspectief en de toekomst is onzeker. 
Als adviesraad gaan we onverminderd door met ons werk. Zo vergaderen we nu – zoals velen – digitaal. Wethouder 
Schrederhof haakte daar onlangs bij aan, om ons bij te praten over alle coronamaatregelen en voorzieningen vanuit 
de gemeente Delft voor het sociaal domein. We deelden onze zorgen over vooral de kwetsbare inwoners. En onze 
blijheid vanwege mooie initiatieven die ontstaan in het sociaal domein. We spraken over WMO, huiselijk geweld, 
onderwijs, ouderen, daklozen, regiotaxi, voedselbank, bijstand en meer. Komen er signalen op ons pad, dan kunnen 
we doorschakelen naar de gemeente waar we een korte lijn mee hebben.
 
Advies over het gezondheidsbeleid
In de afgelopen weken hebben een aantal leden van de 
adviesraad zich over de recente notitie gezondheidsbeleid 
2020-2026 van de gemeente gebogen, om tot een advies 
te komen. Een aantal mensen uit de zogenaamde schil 
– actieve en betrokken inwoners om de adviesraad heen 
– heeft constructief en kritisch meegedacht. Het definitieve 
advies is deze week naar B&W gestuurd.
 
Bijeenkomst met / over jeugd
In onze planning voor 2019 zit een bijeenkomst voor en 
met jongeren. Waar lopen zij tegen aan, wat gaat er in 
hun hoofd om, waarin voelen zij zich niet gezien? Bij 
elkaar komen in juni, zoals op de rol stond, dat wordt hem 
niet. Lukt het in het najaar? We houden u op de hoogte. 
Ben je tussen de 14 en 27 jaar en wil je met ons meeden-
ken? Mail ons via onderstaand adres!
 
Helden
Zorgpersoneel zet zich nu stevig voor ons in. Daar is 
iedereen blij mee. Veteranen hebben nog veel grotere 
risico’s voor ons genomen. Tonen we ons daar net zo blij 
mee? We spreken te vaak met inwoners over schrijnende 
situaties rond veteranen. We proberen ons een beter beeld 
te vormen van de situatie in Delft en nodigen iedereen uit 
ons te informeren. Zodat we met voorstellen kunnen komen 
richting gemeente hoe daarmee beter mee aan de slag te 
gaan.
 
Weet je nog…
De ASD-leden houden een vinger aan de pols bij hun con-
tacten in de stad. Dat levert soms mooie inzichten op. 

Iemand liet bijvoorbeeld weten: “Ik heb smetvrees, was 
‘normaal’ al 100 keer per dag mijn handen, heb weken 
met weinig contact buiten de deur (zeker tijdens depres-
sies), werk vaak vanaf thuis (als ik al werk heb). De muren 
komen soms wel op je af. Het is nogal merkwaardig om 
vast te moeten stellen dat nu de halve wereld precies zo 
leeft zoals ik de laatste tien jaar. Als alles weer over is en je 
iemand uit wil leggen hoe het is om psychisch ziek is, kunt 

je straks volstaan met: weet je nog hoe het voor jou was, 
tijdens de coronacrisis? 
Zo is het voor mij dus altijd. Misschien is de uitkomst wel 
dat men zich nu weer iets beter kan verplaatsen in mensen 
met psychische problemen.”
 
Tot zover
En verder werken we onder andere aan ons jaarverslag, 
komt er ‘na corona’ een gezamenlijke werksessie van de 
gemeente met de adviesraad over de toegankelijkheid van 
ondersteuning en zorg, is het overleg met het college van 
B&W uitgesteld tot na de zomer en volgen we alle ontwik-
kelingen in het sociale domein in Delft op de voet.

Laat het ons weten!
Namens de Adviesraad Sociaal Domein vraag ik, voorzit-
ter Harry ter Braak: deel uw ervaringen via: secretariaat@
asd-delft.nl of bel onze secretaris: 015 - 260 26 52.
 
De adviesraad is geen hulpverlenende instantie. Wij 
verzamelen reacties en ervaringen van Delftse burgers en 
gebruiken die bij ons contact en advieswerk richting de 
gemeente. Meer informatie over de adviesraad, over onze 
leden en over de adviezen die we uitbrengen, vindt u op 
www.asd-delft.nl.

Meedenken en invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid? 
Dat kan door je in te zetten als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Delft
Wat doet een lid van de Adviesraad Sociaal Domein
Een voorbeeld: ‘Van de secretaris ontvang je een mail met daarin de 
laatste versie van het beleid op het gebied van maatschappelijke opvang. 
Vraag aan jou als lid van de Adviesraad Sociaal Domein is om advies 
te geven vanuit de rol van ervaringsdeskundigheid (of contacten in de 
wijken): wat zijn de sterkte punten van het beleid en wat vraagt nog om 
aanscherping? Vervolgens heb je overleg met een aantal inwoners uit een 
wijk die jij hebt benaderd over de hoge mate van schulden in die wijk. 
Een week later bespreek je met een aantal leden over de participatie-
bijeenkomst, die de adviesraad organiseert voor inwoners van Delft om 
meer informatie op te halen over de laagdrempelige voorzieningen van 
onze stad…’
 
Dit is misschien wat veel, maar je moet je in ieder geval thuis voelen bij 
als deze ingrediënten.
 
Lees je dit en word je enthousiast?! Als gevolg van het verstrijken van de 
zittingstermijn van een aantal gewaardeerde leden is er plaats ontstaan 
voor nieuwe betrokken en ervaren leden.
 
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente en 
brengt gevraagd en ongevraagd advies uit op het brede terrein van het 
sociaal domein. En dat is erg breed: jeugd, werk & inkomen, zorg, wonen 
en welzijn. 
De adviesraad zoekt steeds de verbinding met inwoners van de stad, om 
zo relevante informatie uit de samenleving op te halen. De adviesraad 
signaleert knelpunten en geeft deze signalen door aan de gemeente. De 
adviesraad is regelmatig in overleg met ambtenaren en wethouder(s) van 
de stad over het beleid en de uitvoering hiervan.

Wat neem je mee?
Als lid van de adviesraad neem je ervaringen mee uit de praktijk van het 
sociaal domein en ben je geïnteresseerd in de vertaling van deze ervarin-
gen naar beleid. De adviesraad bestaat uit ongeveer 15 leden. Als lid van 
de Adviesraad Sociaal Domein Delft kan je de Delftse samenleving mede 
vormgeven en inkleuren.
 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Ben jij:
•  op de hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het 

gebied van het sociale domein;
•  in staat om adviezen aan de gemeente voor te bereiden en conceptad-

viezen te formuleren;
•  een samenwerker die beschikt over communicatieve vaardigheden;
•  een netwerker (met een netwerk in Delft) en ben je in staat deze verder 

op te bouwen;
• een inwoner van Delft;

Heb je gemiddeld een dagdeel per week beschikbaar voor het werk van 
de ASD en ben je bij voorkeur (nog) geen formele vertegenwoordiger van 
een politieke partij?
 
Benoeming vindt plaats door het college van burgemeester en wethouders 
op voordracht van de ASD.

Enthousiast geworden?
Stuur dan je motivatie en CV naar secretariaat@asd-delft.nl. Wij nemen 
dan snel daarna contact met je op. 

Voor vragen bel ons secretariaat: 06-21865320. 
Meer informatie vind je op www.asd-delft.nl.


