Wie zitten er in de ArSD?
1.

Leden.

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit 10 leden, afkomstig uit de drie domeinen (Wmo2015, Jeugdwet,
Participatiewet) van het Sociaal Domein en de 5 daarbinnen te onderscheiden doelgroepen:
 de doelgroep Mensen met een beperking (LG, CZ, VG, NAH, ZG) (Wmo2015)
 de doelgroep Ouderen (Wmo2015),
 de doelgroep Mensen met een psychiatrisch probleem (Wmo2015),
 de doelgroep Jongeren (Jeugdwet)
 de doelgroep Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet)
Bij het zoeken naar nieuwe leden wordt gelet op een evenwichtige vertegenwoordiging. Mantelzorg is een
aandachtspunt voor ieder lid.
Annemieke Bakker

Ik ben Annemieke Bakker en zit in de Adviesraad Sociaal Domein om
bij de adviezen over het beleid die worden gegeven aan het College
en de gemeenteraad, de belangen van de minima in Hilversum in de
gaten te houden.
Als adviseur minima ben ik gevraagd om onafhankelijk voorzitter en
ondersteuner van de Cliëntenraad Sociale Zaken in Hilversum te
worden. Inwoners in Hilversum met een laag inkomen zijn mijn
achterban en ik probeer hun ervaringen mee te nemen in de
Adviesraad. Als vrijwilliger doe ik ook de intake voor de Voedselbank
en daar zie ik de effecten bij de uitvoering van het huidige beleid.
Voorlichting en ondersteuning, zodat mensen gebruik maken van de
juiste voorzieningen, kunnen veel problemen voorkomen en
waarschijnlijk op de lange duur een hoop geld besparen.
Het is een uitdaging om een verschil te kunnen maken voor de
inwoners van Hilversum.

Daniël van Zaalen

Ik neem vanaf 2012 deel aan eerst de Wmo-raad en nu de
Adviesraad Sociaal Domein namens de lfb, landelijke federaties
belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking.
Mijn rol is dan ook om de gebieden die van belang zijn voor deze
doelgroep te behartigen.
Ik vind het leuk om te doen want zo hou je contact met de mensen
om wie het gaat en die de zorgvoorzieningen nodig hebben.
Daarnaast zet ik me ook in voor de mensen met een
handicap,chronische ziekte, en mensen met visuele beperkingen.

Jan Paul Boomsma

Hierbij zal ik beknopt mijn motivatie om deel te nemen aan de
Adviesraad Sociaal Domein toelichten:
Ik ben na mijn studie begonnen bij dagblad de Gooi-en Eemlander als
verslaggever. Uit dien hoofde heb ik zeer regelmatig raads-en
commissie vergaderingen gevolgd.
Na jaren in de journalistiek werkzaam te zijn geweest voor zowel
landelijke als regionale dag- en weekbladen ben ik 18 jaar geleden
samen met een compagnon een zeer suksesvol mediaburo in het
Gooi gestart. Onder meer met grote landelijke opdrachtgevers als
Overheid, Nederlandse Spoorwegen, Schiphol, Natuurmonumenten,
Orde van Advocaten, Kankerbestijding, Hart Stichting om een klein
aantal te noemen.

Eind vorig jaar kwam ik in aanraking met sociale
problematiek/vraagstukken. Gezien mijn ervaringen wil ik graag in de
Adviesraad meedenken/adviseren op diverse sociale vlakken als
GGZ en ook jongeren.
Heiltje Stuurwold
(vice voorzitter)

Als intensieve mantelzorger van mijn zwaar gehandicapte dochter
heb ik veel ervaring opgedaan met verpleging, persoonlijke
verzorging, begeleiding en het aansturen van de groep professionele
en niet-professionele zorgverleners en vrijwilligers die hielpen met de
verzorging. Daarbij zorgde ik als een ‘casemanager’ voor de
onderlinge communicatie tussen en contacten met thuiszorg, medici
en paramedici.
Later ben ik gaan mantelzorgen voor mijn vader en schoonmoeder.
Om goed gebruik te kunnen maken van een PGB ben ik mij gaan
verdiepen in organisatie en financiering van de zorg. Daarbij ben ik
als belangenbehartiger actief geworden in de medezeggenschap van
de zorginstellingen waar ik mee te maken kreeg en in diverse
organen in de regio Gooi en Vechtstreek die zich met de Wmo en
later het Sociaal Domein bezighouden. Ik ben lid van het Platform
Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum. Landelijk draag ik bij
aan werkgroepen van diverse organisaties die zich bezighouden met
langdurige zorg en het VN-verdrag voor de rechten van
gehandicapten.
Bij deze activiteiten stel ik het belang van de persoon met een
beperking voorop: vraagsturing en inclusie zijn daarbij leidend voor
mij. Dat bepaalt ook mijn lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal
Domein.

Ineke Riezebos

Sinds 1970 ben ik als ervaringsdeskundige, als vrijwilliger en als
professional op allerlei manieren betrokken bij gezinnen in het
algemeen en de jeugdbescherming en jeugdreclassering in het
bijzonder.
Ik hoop eraan te kunnen bijdragen dat jongeren en ouders weten
waar ze met hun eventuele vraag terecht kunnen en er op
respectvolle wijze snel en efficiënt met hun vraag wordt omgegaan.

Peter Hofhuizen

Jaren geleden ben ik door omstandigheden een tijdje dakloos
geweest.
Ik kwam toen in een wereld die een "normaal"burger niet kent. Ik ben
er zelf toen redelijk snel weer bovenop gekomen maar dat telt niet
voor alle mensen in deze doelgroep OGGZ.
De vele problemen die ze hebben zijn niet altijd snel opgelost.
Ik werk nu al jaren professioneel met ze dus ik weet van de hoed en
de rand.
Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein wil graag de belangen van
deze doelgroep behartigen.

Tom de Meij

Ik ben sinds 1998 woonachtig in Hilversum. Getrouwd en vader van
twee zoons (15 en 18 jaar). Vanaf februari 2016 ben ik lid van de
Adviesraad Sociaal Domein met als aandachtsgebieden: participatie
en burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Mijn werkzame leven heeft in het teken gestaan van het
ondersteunen en faciliteren van mensen met een beperking. En wel
zo, dat zij zelf zoveel als mogelijk hun participatie, medezeggenschap
en belangenbehartiging vorm kunnen geven. In deze periode heb ik
een schat aan kennis en kunde opgebouwd met betrekking tot de
zorg in het algemeen en de inhoud/kwaliteit van die zorg in het
bijzonder.
Voor mij is het belangrijk dat iedereen op zijn of haar manier kan
deelnemen aan de samenleving. Bij mijn activiteiten staat de burger
met behoefte aan zorg en ondersteuning centraal met in achtneming

van de persoonlijke (on)mogelijkheden en de bestaande context.
Ik hoop samen met mijn collega’s van de adviesraad een bijdrage te
kunnen leveren aan de totstandkoming van goede zorg voor en
ondersteuning aan inwoners van Hilversum, die dat nodig hebben.
Wim de Wildt

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein wil ik eraan bijdragen dat
de wensen en behoeften van de verschillende groepen inwoners
voldoende aan bod komen in het zorgbeleid van de gemeente
Hilversum. Niet alleen als bestuurder maar ook in de praktijk van de
uitvoering.
Ik ben lid van de Seniorenvereniging Hilversum en vrijwilliger bij
verschillende activiteiten van de vereniging. Namens Senver maak ik
deel uit van het bestuur van de drie Samenwerkende
Ouderenorganisaties in Hilversum. Door de SBOH ben ik
voorgedragen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein.
Ik was enkele jaren voorzitter van een cliëntenraad van een
zorginstelling en in mijn werkzame leven volkshuisvester. Deze
kennis en ervaring wil ik inzetten voor alle doelgroepen. Juist nu in
tijden van grote veranderingen in het zorgstelsel.

2.

Onafhankelijk voorzitter en ambtelijk secretaris.

De Adviesraad Sociaal Domein wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.
De Adviesraad Sociaal Domein wordt gesteund bij zijn werkzaamheden door een onafhankelijk ambtelijk secretaris.
Anja Wijnands-van Daal

Voor wie mij nog niet kent.
Nee dit is geen hoogmoed of zelfoverschatting. Maar 22 jaar in de
lokale politiek geeft je enige `bekendheid`.
Maar ook een actief sociaal en sportief leven draagt bij aan
bekendheid.
En zelf raak je bekend met het bestuur en de politiek van Hilversum.
Zeker als je betrokken bent geweest bij: Welzijn, Samenleving of
zoals we nu zeggen het Sociaal Domein. Als je dan ook nog jarenlang
voorzitter bent geweest van de Commissie Samenleving dan is het
een “kleine” stap om als onafhankelijk voorzitter van de Adviesraad
Sociaal Domein je te blijven inzetten voor de inwoners van Hilversum.
Wel is het prettig dat ik ook als vrijwilliger op het Sociaal Domein mijn
ervaring heb opgedaan. Een jaar of 10 in het bestuur van het
Boddaertcentrum. O.a. actief in schoolbesturen, oudercommissies en
het bestuur van een sportvereniging. Maar ook het begeleiden van
inwoners op hun weg naar het Sociaal Plein of bij schuldsanering
geeft je inzicht in maatschappelijke trajecten.
Ik zal mij samen met al die ervaringsdeskundigen van de Adviesraad
de komende jaren inzetten om het College en de Raad van Hilversum
zo goed mogelijk gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.

Fenny de Graaf
(ambtelijk secretaris)

De eerste vergadering die ik bijwoonde was op 31 mei 2007. Dat is
alweer een tijdje geleden.
Sinds die tijd ben ik als ambtelijk secretaris betrokken bij de Wmo
Adviesraad Hilversum, sinds 1 januari 2016 de Adviesraad Sociaal
Domein Hilversum.
Mijn rol is er zo goed mogelijk voor te zorgen dat alle praktische
zaken geregeld zijn. Dat betekent onder andere het voorbereiden en
notuleren van de vergaderingen, het bereikbaar zijn als vast
aanspreekpunt, het beheren van de agenda en van diverse
overzichten, en het archiveren van stukken.

Kortom, mijn doel is zaken goed en efficiënt te regelen, zodat
voorzitter en leden zich geen zorgen hoeven te maken over de
organisatorische kwesties en zich volledig kunnen richten op hun
werk als adviesraad voor het College.

3.

Coach

Een coach kan eventueel als vrijwilliger een lid van de Adviesraad Sociaal Domein ondersteunen.
Brigitte van der Linden

Als vrijwilliger coach van de LFB ondersteun ik raadslid Daniel van
Zaalen met veel plezier in het lezen, voorbereiden en tijdens de
vergaderingen van de ArSD. In de hoeveelheid van stukken en
ambtelijk taalgebruik help ik hem datgene wat voor mensen met een
verstandelijke beperking van belang kan zijn, eruit te halen en vragen
over te stellen.
Door een ernstig auto-ongeluk ben ik zelf ervaringsdeskundig
geworden in het leven met beperkingen, en die uitzonderlijke en
waardevolle kennis neem ik hierin graag mee.

