
Presentatie 
Adviesraad Sociaal Domein





Geschiedenis

1993: Stichting Cliëntenplatform “De Trechter” van Sociale Zaken & Werk 
1993: Stichting Cliëntenplatform Oss (SCPO)
2012: Wmo-raad
2016: Adviesraad Sociaal Domein



Wie zijn wij?

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD Oss):

• Is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente 
Oss.

• Adviseert B&W gevraagd  en ongevraagd over het 
sociale domein

• Bestaat uit een groep sociaal actieve vrijwilligers 
afkomstig uit alle lagen van de bevolking. 

• Vertegenwoordigt de inwoners van Oss, zowel de stad 
als alle kernen.



Wat is het sociale domein?

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert over:

1. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
2. De Jeugdwet
3. De Participatiewet
4. Passend Onderwijs



Voor wie zijn wij er?

De Adviesraad Sociaal Domein is er voor: U en specifiek 
voor

• Zowel voor jeugdigen, volwassenen als ouderen
• Mensen in achterstandsposities, zowel financieel als 

sociaal
• Mensen met een beperking, zowel lichamelijk als 

geestelijk 

Als inwoner van Oss kun je ervan op aan dat deze raad 
betrokken, deskundig en onafhankelijk advies geeft aan 
het college van B&W.







Wat doen wij?

• Wij geven gevraagd en ongevraagd advies en overleggen 
daarover met wethouders en ambtenaren

• Wij houden contact met onze achterban door:
• Panels van gebruikers te organiseren
• Onze achterban op te zoeken 
• Symposia te organiseren
• Wijk- en Dorpsraden en Politieke partijen te 

bezoeken

• Wij overleggen met:
• Andere ASD ‘s in de regio
• Zorginstellingen, Gemeente e.a. organisaties
• Vrijwilligersorganisaties in het sociale domein



Actuele onderwerpen

- Welzorg
- PGB
- Eigen bijdrage
- Experiment regelluw verstrekken uitkeringen
- Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid
- Fietsen in het centrum
- Zorgen over uitvoering jeugdwet
- Wachtlijsten in de zorg
- Participatiewet
- Inclusiebeleid (VN-Verdrag) toegankelijkheid voor 

iedereen, ook voor mensen met een beperking
- Q-koorts
- Inkoop Wmo en Jeugd

https://www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl/Forum/welzorg
https://www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl/Forum/gevolgen-uithuisplaatsing-kinderen
https://www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl/ongevraagd-advies-inclusiebeleid-2


Interne organisatie



De Adviesraad Sociaal Domein kent 4 
kenniskringen en 1 werkgroep:

WMO
Actualiteit en discussies o.a. over beschermd wonen, 
opvang, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ook over 
regelingen op gebied van huishoudelijke hulp en 
verzorging. En we beoordelen de gevolgen van 
regelingen bij individuele voorzieningen, het Persoons 
Gebonden Budget (PGB) en de hoogte van de eigen 
bijdrage.

Jeugd
Actualiteit en discussies voor kinderen/jongeren, 
ouders en opvoeders. Wat kan beter? Durf jij hulp te 
vragen als het thuis, op school of met vrienden niet zo 
goed gaat? Weet jij waar je voor hulp
terecht kan? En als je hulp hebt gehad, ben je daar 
dan goed geholpen? Heb je goede ideeën hoe het beter 
kan?



De Adviesraad Sociaal Domein kent 3 
kenniskringen en 1 werkgroep:

Werk, Inkomen, Armoede en Schuldhulpverlening
Actualiteit en discussies over werk, inkomen, armoede 
en schuldhulpverlening gericht op de belangen van de 
sociale minima.

Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en 
Bruikbaarheid (BTB)
Actualiteit en discussies op het gebied van 
toegankelijkheid van straten, parken en gebouwen 
voor iedereen. Maar ook toegankelijkheid en 
leesbaarheid van informatie (producten / diensten). 
Verder gaat het over specifieke aanpassingen voor 
mensen met een beperking.



Blijf op de hoogte van wat er speelt in Oss, volg en 
neem deel aan de discussies op dit forum. Jouw 
ervaringen en signalen vormen de basis voor de 
adviezen van ASD Oss aan het college B&W.



Ga naar onze website
en 

Praat mee
In de 5 fora



Wat wil de ASD van u?

De ASD wil in contact komen met u, de burger, inwoner van de 
gemeente Oss over wat u ervaring is met de zorg en sociale 
voorzieningen binnen de gemeente Oss en met u daarover in 
discussie en gesprek gaan.

Dat kan via het forum op www.adviesraadsociaaldomein-
oss.nl, via e-mail adviesraadsociaaldomein@oss.nl, Facebook, 
Twitter of via 06 2527 4240.

Wat kunnen wij niet?
Oplossingen bieden bij individuele casussen, maar zijn er 5 tot 
10 dezelfde casussen dan is dat een patroon. N.a.v. een 
patroon kan de ASD een ongevraagd advies geven aan de 
gemeente.

http://www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl/
mailto:adviesraadsociaaldomein@oss.nl


Bereikbaar via:

adviesraadsociaaldomein@oss.nl

www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl

Facebook https://www.facebook.com/Adviesraadoss/

Twitter @AdviesraadOss

Tel: 06 2527 4240

mailto:adviesraadsociaaldomein@oss.nl
http://www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl/
https://www.facebook.com/Adviesraadoss/


Leden Adviesraad Sociaal Domein

- Jaap Kool, voorzitter
- Peter Moors, penningmeester, secretaris
- Elisabeth Romanillos, vicevoorzitter
- Ad van Orsouw, voorzitter kenniskring werk, inkomen, 

armoede en schuldhulpverlening
- Peter Appelboom, voorzitter kenniskring werk, inkomen, 

armoede en schuldhulpverlening
- Ellen Roskes, voorzitter kenniskring Jeugd
- Mart van Wanrooij, voorzitter kenniskring Wmo
- Gerard Steverink, aandacht voor ouderen
- Hasan Aktan, lid werkgroep BTB

+ 37 leden van kenniskringen



VRAGEN?
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