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Advies inzake Koersdocument Dóórontwikkeling CMO

VWI-WMO 1712-02

Geachte leden van de adviesraden VWI en Wmo,
Op 18 december hebben uw adviesraden een gezamenlijk advies uitgebracht over het koersdocument
Contouren dóórontwikkeling sociaal domein en CMO.
Wij zijn blij om te lezen dat u de voornaamste doelen met betrekking tot de koers voor de
dóórontwikkeling van de CMO’s ondersteunt. Daarnaast geeft u ons een aantal waardevolle adviezen
mee.
U adviseert om meer concreet aan te geven wat moet worden bereikt met het inrichten van de CMO’s.
Het begrip inclusieve samenleving biedt naar uw de mening een betere waarborg voor het realiseren van
de doelen. Ten aanzien van de verschillende niveaus van organiseren - stedelijk, stadsdeelgericht en op
wijk/buurtniveau - adviseert u om deze keten te waarborgen en te faciliteren. Verder vraagt u aandacht
voor het juiste schaalniveau van organiseren en vraagt u om een meer concrete invulling van wat wordt
verstaan onder informele zorg. Daarbij helpt het om aan te geven welke partners per stadsdeel onderdeel
uitmaken van de samenwerking. Als laatste doet u een oproep om goede en transparante communicatie
en voorlichting aan inwoners te organiseren.
Uw adviezen gaan in op een nadere concretisering van de beschreven contouren van het CMO. Wij lezen
uw adviezen als een oproep om snel vorm te geven aan de vervolgstappen in deze dóórontwikkeling. En
dat ondersteunen wij van harte. De komende maanden wordt de ontwikkelagenda - op hoofdlijnen
beschreven in hoofdstuk 9 - nader uitgewerkt. Onderdelen van deze ontwikkelagenda zijn het verder
inrichten van het dienstverleningsmodel, waar verbinden tussen de verschillende niveaus (stedelijk,
stadsdeel en wijk) onderdeel van uitmaakt en het maken van stadsdeelplannen waarin doelen, resultaten
en betrokkenen per stadsdeel worden beschreven. Goede communicatie is een speerpunt in de
dóórontwikkeling. Voor inwoners wordt een website ontwikkeld die als wegwijzer dient voor hulp en
ondersteuning. Naar verwachting is deze website rond de zomer van 2018 in bedrijf.
U geeft terecht aan dat het veel inspanning en tijd zal vergen om deze dóórontwikkeling vorm te geven en
u geeft aan dat u de wijze van betrokkenheid die u nu heeft ervaren, graag ook in toekomst voortzet. Ook
in de vervolgstappen bij de dóórontwikkeling zullen wij uw raden op dezelfde wijze, actief betrekken.
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