
Brede Bijeenkomst ASDG
6 april 2022, Floreshuis



Wat gaan we doen?
● Terugblik: wat is er gebeurd sinds vorige brede bijeenkomst 8 feb
● Uitwisseling adviestrajecten: 

○ Welke projectgroepen zijn waarmee aan de slag?
○ Presentaties projectgroepen Huishoudelijke hulp, Onafhankelijke 

Cliëntondersteuner (OCO) en Woonzorgvisie
○ In groepjes in gesprek over deze adviestrajecten, 2 rondes

● Digitale samenwerking projectgroepen, uitleg Corina
● Even voorstellen: Patricia Wit, nieuw stuurgroeplid
● 21:00 uur einde formele programma 

~ Voor wie wil: napraten met een drankje ~



Terugblik

● ASDG advies aan nieuw college van B&W is klaar, wordt aan de formateur gestuurd
● Start projectgroep Gezondheidsbeleid/preventie
● Kennismaking met de WIJ raad
● Bijpraten met Cliëntenraad Werk en Inkomen en Werkgroep Toegankelijk Groningen
● Kennissessie over besluitvorming college en gemeenteraad (1 maart)
● Kennissessie over de “Stem van Groningen”, digitaal participatieplatform (30 maart)
● Lidmaatschap Koepel van Adviesraden Sociaal Domein 



Projectgroepen
Armoede Verder na vorming nieuwe college

Uitnodiging bijeenkomst Sterk Netwerk Toekomst met Perspectief op 
20 april a.s.

Cliëntervaringsonderzoek Wachten op resultaten CEO 2021… 

Doorbraakmethode Meedenken over de vraag: hoe informeren we inwoners over het 
doorlopen van de doorbraakwerkwijze? (nu vooral gericht op profs)

Gebiedsgericht werken & sociale basis Input geven op inventarisatie sociale basis en de daaruit volgende 
analyse

Gezondheidsbeleid & preventie Input geven op het nieuwe gezondheidsbeleid

Jeugd Meedenken over implementatieplan SAMEN

Ouderen Oproep staat nog uit! Startbijeenkomst 19 mei



Projectgroepen presentaties

● Huishoudelijke hulp - presentatie Henk

● Onafhankelijke Cliëntondersteuner (OCO) - presentatie Martinus

● Woonzorgvisie - presentatie John



In gesprek

● 1 thema per tafel 
● Tafelhost legt vraagstuk voor uit de projectgroep 
● Deelnemers kunnen vragen stellen en input meegeven
● 2 gespreksrondes: wisselen van tafel na 20 minuten

Gespreksstarters: 
● Welke vragen heb je? Wat vind jij belangrijk/wat wil je meegeven?
● Heb je tips waar deze projectgroep nog meer info kan ophalen / wie betrekken?
● Heeft dit overlap met thema’s waar jullie mee bezig zijn? Zo ja, welke?

Na 2 rondes bespreken we plenair de belangrijkste input op van de drie tafels



Save the date!

Brede bijeenkomst: 

Donderdag 23 juni



Blijf je nog even napraten?


