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De Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas heeft met belangstelling kennis 
genomen van  het conceptconvenant met de bijbehorende stukken.  De 
mogelijkheid om van de zijde van één adviesraad in dit stadium van het 
regionale proces  invloed uit te oefenen lijkt gering. De burgerparticipatie 
inzake regionale en provinciale trajecten verdient (zoals eerder gesignaleerd) 
nadere aandacht. Naar verwachting zullen de voorzitters van de adviesraden 
in de regio zich hierover  buigen. Dit punt zou aan de orde kunnen komen 
tijdens het overleg met het college d.d. 21 maart 2016. 
  
De Adviesraad reikt aan het college in dit stadium punten aan die naar haar 
mening aandacht verdienen tijdens de implementatie van het convenant/het 
regioprogramma. Aan het college wordt geadviseerd zich hiervoor sterk te 
maken en zijn invloed ter zake in regionaal verband te doen gelden. 
  
In algemene zin valt het de Adviesraad op dat de stukken zijn geschreven 
“vanuit de systeemwereld”. Zij gaan óver mensen, met accent op mensen in 
een kwetsbare positie. Het gaat om  goede bedoelingen vóór mensen.  Het 
gaat om grote ambities, die (nog) niet sporen met  de gemiddelde praktijk. Een 
en ander staat ver af van de leefwereld van mensen. Het belang van 
kostenbeheersing is evident, maar  dit mag niet voorop staan. 
Kostenbeheersing is de resultante van échte vernieuwing vanuit het 
perspectief van de burgers. In het convenant en het regioprogramma zou het 
belang van preventie dan ook sterker benadrukt moeten worden. 
  
Tijdens de implementatie van het convenant/het regioprogramma dient 
gezorgd te worden voor een sterke positie van de burgers: tijdens de 
uitvoering (”kanteling”) én tijdens de evaluatie van projecten en pilots. Einstein: 
“De enige bron van kennis is ervaring”. De authentieke stem van de burger 
moet van échte invloed zijn. 
  
Daarnaast moeten projecten en pilots naar de mening van de Adviesraad 



ingekleurd worden met thema’s die (overigens niet alleen in Peel en Maas of 
Noord-Limburg) voor burgers van groot belang zijn, zoals blijkt uit veel 
signalen: deregulering (de bureaucratie is en blijft een plaag), de afbakening 
tussen wettelijke kaders (nog steeds veel verhalen over “van het kastje naar 
de muur”), de integrale aanpak (“één gezin, één plan, één regisseur” is nog 
niet echt  voor elkaar). Een ander thema is “sociale stijging” van mensen die 
maatschappelijk nog vaak  in de marge verkeren, bijvoorbeeld mensen met 
psychiatrische problematiek: ook hier is een integrale benadering aangewezen 
(koppeling met de Participatiewet). 
  
Kennistransfer is met gespreide  projecten en pilots van groot belang. Hoe ga 
je daar mee om? Wie draagt kennis over aan wie? Het inzicht wordt inmiddels 
breed gedeeld  dat “uitrollen” niet als vanzelfsprekend werkt. In iedere nieuwe 
situatie dient sprake te zijn van maatwerk, inbedding. Wellicht leidt  verknoping 
met het provinciale traject “Changing the game”  tot meerwaarde over een 
breder front. 
  
De Adviesraad wordt graag gedurende de looptijd van het convenant 
geïnformeerd over de voortgang. 
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