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Beste inwoner,
Op donderdag 11 april jl. vond de vierde bijeenkomst plaats van de klankbordgroep ‘Samen Doen!’.
Tijdens deze avond zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de uitvoeringsagenda. In de
uitvoeringsagenda is beschreven welke acties nodig zijn om de doelen uit het beleidsplan te realiseren.
Inwoners hebben hun ideeën gedeeld over de
benodigde acties. Daarvoor was een
‘activiteitenmarkt’ ingericht met per thema uit het
beleidsplan een marktkraam. Per marktkraam waren
activiteiten ‘uitgestald’ die we willen uitvoeren omdat
ze een bijdrage leveren aan het realiseren van doelen
op het sociaal domein. Inwoners konden door middel
van batterijen aangeven hoe zij de energie wilden
verdelen over de verschillende activiteiten. Daarnaast
werd gevraagd of zij hieraan zelf een bijdrage wilden
leveren of eigen initiatieven en ideeën hebben
waarop ingezet zou moeten worden door middel van
het invullen van een ‘grote’ batterij. Hierop zijn veel
reacties ontvangen. Nogmaals onze dank daarvoor.
We gaan hiermee aan de slag en bepalen voor de
start van de zomervakantie hoe we hierin samen
verder kunnen optrekken. Tussen eind juni en het
begin van de zomervakantie (2e helft juli) nemen we
hierover persoonlijk contact op. Tijdens de avond is
ook gesproken over hoe we, voortbouwend op de vier
participatiebijeenkomsten, ‘samen blijven doen’ als
inwoners en gemeente op het sociaal domein.

Dit najaar vindt de volgende participatiebijeenkomst
plaats: hiervoor nodigen we u weer uit. Houd de volgende
nieuwsbrief dus in de gaten! Ook krijgt u inzage in het
concept beleidsplan en kunt u hierop reageren. In de
derde of vierde week van juni wordt dit beleidsplan online
gezet. Als u ideeën voor de uitvoeringsagenda heeft en
deze nog niet heeft gedeeld, nodigen we u van harte uit
om dit te doen. Om een goed beeld te krijgen van welke
acties we al willen oppakken in het sociaal domein, kunt u
de concept uitvoeringsagenda bekijken op
www.lopik.nl/samendoen
Uw ideeën horen we graag via samendoen@lopik.nl

“Energiek, saamhorig en betekenisvol”
Het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein, waarvoor de bijeenkomsten van de klankbordgroep ‘Samen doen!’
input geven, valt in de portefeuille van wethouder Johan van Everdingen. Hoe hebben hij en burgemeester
Laurens de Graaf de bijeenkomsten ervaren?
“Energiek!” En goede input voor het beleidsplan. Wat we mooi vonden, was de energie van de mensen en
vooral ook dat ze openstonden om met anderen in gesprek te gaan. Na afloop nam men het initiatief om met
elkaar te praten. Er zijn nieuwe interacties ontstaan. Ook kwamen er nieuwe gezichten bij, mensen die pas bij
de tweede of derde bijeenkomst aansloten. Er is saamhorigheid ontstaan.”
Wat hebben we er als gemeente Lopik van geleerd?
“Dat dit een hele normale, goede manier van werken is. En dat dit óók beleid maken is. Je kunt het als
gemeente niet allemaal zelf bedenken, je moet vertrouwen hebben in anderen, in inwoners en professionals.
En vooral; je moet het samen doen.”
Wat willen jullie ons als gemeente en als lokale samenleving meegeven?
“De gemeente, als organisatie, willen we meegeven de leercurve in dit traject vast te houden. We hebben
gemerkt dat dit participatieproject veel oplevert, het betekenisvol is, extra contact brengt en het dingen
levert die je van tevoren niet had bedacht. De betrokkenen in dit project zijn betekenisvol. De betrokken
inwoners en (semi-)professionals gunnen we dat we als gemeente uitnodigend en laagdrempelig zijn. De
gemeente is onderdeel van de gemeenschap. We staan naast elkaar en doen het samen.”

Ilse Claessen en Willemijn Oskam vertellen..
We spraken met Ilse Claessen van Stichting Boogh, persoonlijk specialist bij het behandelen, begeleiden
en re-integreren van mensen met niet aangeboren hersenletsel.
Hoe kijk je terug op de participatie-bijeenkomsten?
Het voelt fijn om betrokken te zijn en te zien dat de gemeente het serieus neemt om ons te betrekken in de
vormgeving van het Sociaal Domein. Je voelt je gehoord.
Wat zou je mee willen geven aan de hand van je ervaring met de bijeenkomsten?
De laatste bijeenkomst was door de interactie en het markt-idee erg leuk. Iedereen heeft de kans gehad, en
heeft die nog steeds, om als professional richting te geven. Dit is natuurlijk ook in het belang van je cliënten.
Het is wel altijd afwachten waar geld voor is en hoe we onze input terug gaan zien.
Ook Willemijn Oskam was aanwezig. Zij werkt bij Abrona, een organisatie die volwassen ondersteunt met
een verstandelijke beperking.
Hoe kijk je terug op de participatie-bijeenkomsten?
Ik kijk positief en met enthousiasme terug. Het is mooi om te zien hoe een mix van burgers, professionals en
betrokkenen binnen de gemeente met elkaar het gesprek aangaan om het sociaal domein nog sterker neer
te zetten. Door verschillende achtergronden werden zaken vanuit verschillend perspectief bekeken, wat veel
nieuwe mogelijkheden en kansen biedt om te innoveren, verbeteren en vernieuwen.
Wat zou je mee willen geven aan de hand van je ervaring met de bijeenkomsten?
De betrokkenheid van iedereen was goed om te zien en het is mooi om anderen te motiveren om ook
betrokken te raken. Maak gebruik van elkaars expertise en kennis en blijf elkaar opzoeken zodat er mooie
samenwerkingen ontstaan. Ik heb er vertrouwen in dat er straks een beleidsplan ligt wat breed gedragen
wordt en dat de gemeente samen met burgers en (zorg)professionals wil en kan gaan bouwen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Lopik. We plaatsen de nieuwsbrief ook op de website van de
gemeente: www.lopik.nl/samendoen Wilt u op de hoogte blijven van de Inwonersparticipatie activiteiten?
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via communicatie@lopik.nl U kunt zich daar ook weer afmelden. Voor meer
informatie of deelname, kunt u contact opnemen met ‘Samen doen!’ door een e-mailbericht te sturen naar
samendoen@lopik.nl of te bellen naar (0348) 55 99 55.
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