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In deze vergadering werden onder andere de volgende onderwerpen besproken:
•

Pilot Ervaringswijzer

•

Doel en rol ASD 2020-2024

Pilot Ervaringswijzer
De gemeente voert elk jaar een evaluatieonderzoek uit onder inwoners die ondersteuning
krijgen via het Centrum voor Elkaar. In samenwerking met buurtgemeenten is er dit jaar een
proef gestart met de ‘Ervaringswijzer’: een digitale versie van de evaluatie. De
Ervaringswijzer is een app op een tablet of mobiele telefoon. Elke gemeente kan de vragen
en onderwerpen aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden. Het grootste deel van de
Bunnikse inwoners die meedoen aan de evaluatie kan dit inderdaad vua deze app doen, er
blijft nog een deel over dat het liever op papier invult. In Zeist was de proef al zo succesvol
dat de Ervaringswijzer voortaan gebruikt zal worden, Bunnik is nog bezig met de proef. De
ASD is positief over deze toegankelijke manier van evalueren. Hoewel de digitale evaluatie
nog in de testfase zit, lijken er al wel goede resultaten te zien. De wethouder beslist of de
gemeente de app in gebruik gaat nemen.

Doel en rol ASD 2020-2024
De ASD is bezig met de eigen rol, taak en positie in de gemeente voor de jaren 2020-2024.
Dit moet om de paar jar opnieuw worden vastgesteld omdat de werkzaamheden en de
onderwerpen steeds verschuiven. Wat vier jaar geleden een belangrijk nieuw onderwerp
was, kan nu onderdeel zijn geworden van het lopende beleid. De ASD moet zichzelf steeds
objectief bekijken: doet de adviesraad nog wel waarvoor de raad bedoeld is? Het doe voor
de komende vier jaar is: het leveren van een bijdrage aan een werkbare
participatiesamenleving met goede collectieve voorzieningen als basis, met ondersteuning
die in de praktijk versterkend werkt voor de individuele inwoner met bijzondere aandacht
voor hun kwetsbaarheid. Er is een lijst met onderwerpen waar de ASD aandacht aan wil
besteden. Inwoners van de gemeente Bunnik die een onderwerp willen aandragen, zijn van
harte welkom om contact op te nemen met de ASD. Onderwerpen die al op de lijst staan zijn
bijvoorbeeld: armoedebeleid, beperkt aantal sociale huurwoningen, passende
ondersteuning en aandacht voor leefbare wijk, toegankelijkheid bij (her)inrichting wijk,
eenzaamheid onder ouderen, maar ook andere doelgroepen, ontmoetingsruimte in
gemeente, jeugd (opvoedproblemen, kinderen met een beperking of hoogbegaafdheid).

