
 
 
Inwerkprogramma voor nieuwe leden 
 
Als inwerkmaatje voor een nieuw lid1 heb je rond een vergadering een gesprek met het nieuwe lid. Je 
bespreekt de vergadering voor en geeft een toelichting op onderstaande informatie. Afhankelijk van 
de behoefte zal dit twee tot drie keer zijn (ongeveer een half jaar). Daarnaast zorg je er als inwerk- 
maatje voor dat het nieuwe lid kennismaakt met de werkgroepen. Je hebt in de eerste twee 
maanden minimaal één keer per twee weken een contactmoment (afhankelijk van de behoefte), 
waarin ook het verbinden met een werkgroep die aansluit bij de affiniteit(en) aandacht krijgt. 
 
Ter informatie: 

• Het Huishoudelijk reglement het Jaarverslag en het Activiteitenplan 

• Overzicht verslagen en adviezen, Inwonerspanel en Werkgroepen 

• Overzicht aandachtsgebieden leden/contactpersonen van de gemeente 

• Wijkgericht werken: Dordrecht is verdeeld in drie wijken (Oost, West en Centrum, zie ook 
overzicht aandachtsgebieden) 

 
Samenwerking in de regio/met andere adviesraden 

• Dordrecht is centrumgemeente voor Beschermd Wonen en opvang (BW&O) voor 9 
gemeenten (Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem). De Adviesraad Dordrecht adviseert 
de gemeente over BW&O en betrekt hier de lokale adviesraden bij.  

• Regionale Adviesraad Drechtsteden: adviseert de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en het 
Algemeen Bestuur (= 7 wethouders) van de 7 Drechtstedengemeenten vooralsnog over de 
Wmo-maatwerkvoorzieningen. In de Regionale Adviesraad zit vanuit elke lokale adviesraad 1 
vertegenwoordiger (vanuit de Adviesraad Dordrecht is dat Tjipke van der Plaats) en een 
onafhankelijke voorzitter.  

• De Regionale Adviesraad gaat verbinden/samenwerken met de Clientenraad Regio 
Drechtsteden (adviseert de SDD en het AB over de Participatiewet). Vanuit de Adviesraad 
Dordrecht is Ellen Molenaar de verbinder met de Cliëntenraad 

• Het Jeugd Ervaringen Team (adviseert de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) over de regionale 
jeugdhulp)/Regionaal Netwerk (samenwerking van 10 lokale adviesraden in de regio ZHZ, 
naast de Drechtsteden ook Molenlanden, Gorinchem en Hoeksche Waard en het 
Ouderplatform ZHZ). Leden van de werkgroep jeugd sluiten aan bij bijeenkomsten van het 
Regionale netwerk. 

• De Adviesraad werkt samen met het Ouderplatform ZHZ en het Platform tegen Armoede 
Drechtsteden en de ouderenbonden. 

 
 
 
 

 
1 Nieuwe leden starten met een proefperiode van 3 maanden. In deze periode gaat zowel het nieuwe lid als de 
Adviesraad na of het lidmaatschap zinvol is. De proefperiode wordt afgesloten met een gesprek met de 
voorzitter en het lid die hem/haar heeft ingewerkt. Als de voorzitter het nieuwe lid inwerkt, neemt de 
plaatsvervangend voorzitter deel aan het gesprek. Zie ook Huishoudelijk reglement 2b/c. 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/themas/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/05/Huishoudelijk-reglement-Adviesraad-Wmo-en-Jeugd-Dordrecht-2022.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/03/Jaarverslag-2021-Adviesraad-Wmo-Jeugd-Dordrecht.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/Activiteitenplan-2022-Adviesraad-Wmo-Jeugd-Dordrecht.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/verslagen/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/over-ons/adviezen/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/inwonerspanel/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/themas/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/themas/wijkgericht-werken/
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/
https://www.crdrechtsteden.nl/
https://www.crdrechtsteden.nl/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/regionaal-netwerk-clientenparticipatie-jeugdhulp-zhz/
https://sites.google.com/site/ouderszhz
https://sites.google.com/site/ouderszhz
https://www.platformtegenarmoede.nl/
https://www.platformtegenarmoede.nl/


Interessante nieuwsbrieven 

• Nieuwsbrief van de Koepel van adviesraden: Aanmelden nieuwsbrief | Koepel Adviesraden 
Sociaal Domein. De Adviesraad is lid van de koepel. Inloggegeven op te vragen bij Mariette 

• Movisie Ik meld me aan voor de nieuwsbrief | Movisie,  

• Docu-alert (besteed wekelijks aandacht aan de VG-sector in brede zin). Aanmelden via 
jaap.penninga@hetnet.nl en Zorg & sociaal 
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https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/nieuwsbrief-overzicht
https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/aanmelden-nieuwsbrief
https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/aanmelden-nieuwsbrief
https://www.movisie.nl/
https://www.movisie.nl/ik-meld-me-aan-nieuwsbrief
mailto:jaap.penninga@hetnet.nl
https://action.spike.email/101850/Newsletter/pjjxatey6wubiv5ylgdu2pjcotautimts7xhdcrjmlqdtvj7bnihoby43booxhbmxrfra2pxryqse?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2007-06-2022&culture=nl-NL

