
Aan:  Annette Zwiep 
Van:   de Participatieraad 
Onderwerp: reactie op Memo meldpunt sociaal domein (16 april 2015) 
Datum:  23 april 2015 
 
 
Op 20 april heeft de Participatieraad de bovengenoemde Memo besproken. 
We willen graag meedenken, maar bleven nog met een aantal vragen zitten. 
Zo werd het ons niet direct duidelijk wat het uiteindelijke doel is en op welke manier een en ander 
ook concreet zou worden uitgevoerd.  
 
Dit maakt dat onze reactie hier op uiteenlopend is. 
 
 

1. Er wordt gesproken van “een medewerker van het meldpunt”. Betekent dit een fysiek 
meldpunt dat altijd bereikbaar zal zijn met een eigen adres, telefoonnummer, e-mailadres? 
Letterlijk dus een gezicht als sprake is van persoonlijk contact ? 
 

2. Geeft de term  ‘meldpunt’  wel voldoende de lading van wat je wilt bereiken?   
Wordt een meldpunt in de huidige praktijk niet te gemakkelijk geassocieerd met juist de door 
jou genoemde ‘klachten over de gemeentelijke dienstverlening,  inhoudelijke bezwaren n.a.v. 
een door het College afgegeven beschikking en klachten over zorgverlening’ eer terecht te 
komen bij een meldpunt. Het gaat je immers om signalen, suggesties en  ideeën van de 
burger. Wij dachten eerder dus aan een soort ‘ideeënbus’. 
 

3. Zijn de opgesomde “Voordelen” niet juist de doelstellingen die je wilt bereiken?  
In onze optiek staan daar doelstellingen die voor het goed functioneren van de Noaberpoort 
van doorslaggevend belang zijn. Gaat het je niet vooral om klanttevredenheid te meten en 
inzicht te krijgen in manieren om de dienstverlening zo goed mogelijk voor de klanten te 
organiseren door gebruik te maken van de ervaringen en suggesties van de burgers zelf?  
 

4.  Om daar meer van te kunnen weten, verwachten wij dat dit zeker bij het begin van de 
transities en transformaties  vooral bereikt kan worden met een meer proactieve opstelling 
vanuit de Noaberpoort. Ons inziens ben je op zoek naar de nodige feedback van klanten 
nadat zij met de Noaberpoort te maken hebben gekregen . Wordt dit bedoeld?  
 

Wij zijn graag bereid tot nader overleg en uitwisseling van ideeën. Op maandagavond 18 mei hopen 
wij weer als Participatieraad bij elkaar te komen. 
 

 


