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Versiedatum: 7 november 2016 

Portefeuillehouder bestuur   

Contactpersoon  

Unit Uitvoeringsprocessen en Staf 

Datum vergadering 16 januari 2018 

Onderwerp Initiatieven Informatievoorziening Grondrechten 

Datum eerdere bespreking  n.v.t.       

Soort stuk ter besluitvorming 

Nummer        

 

Afgestemd met (naam, unit of gremium invullen):       

Afgestemd met (naam, unit of gremium invullen):  
- , Unittafel 19 oktober 2017 

 

Handreiking Levensbeschouwing is ook afgestemd met: 

- 030717 

- Platform loma’s, 150217 en 130717 

- Diverse loma’s, medewerkers Uitvoering en Uitvoeringsprocessen 

- Juridische Zaken  

- Portefeuilleoverleg Uitvoering 28092017 

- Protestantse Theologische Universiteit (Amsterdam/Groningen) en Universiteit Utrecht. 

 

Vraagstelling aan  het bestuur: 

- Kennisnemen van de inhoud  

- Akkoord gaan met de verdere uitvoering conform advies unittafel 19.10.17  (zie 

managementsamenvatting) 
 

1. Gaat u akkoord met het voortzetten van de Werkgroep Informatievoorziening 

Grondrechten (WIG) als een ‘Platform Informatievoorziening bewoners’?  

1a.  Gaat u akkoord met de mogelijkheid voor het oprichten van themagroepen, op    

       ad hoc basis rondom een specifieke behoefte, met een beperkt aantal –  

      specifiek op het thema betrokken – organisaties? 

 

2.  Gaat u akkoord met de conclusies en aanbevelingen zoals genoemd in de   

      evaluatie van de pilot (PIG)? 

2a. Gaat u akkoord met het voortzetten van een samenwerking met maatschappelijke 

organisaties op het gebied van voorlichting?  

 

3.   Gaat u akkoord met de concept inhoud van Handreiking Levensbeschouwing? 

3a. Gaat u akkoord met het laten reviewen van deze versie van de Handreiking door externe 

organisaties, te weten leden van de Werkgroep (zie bij 1.), met name de religieuze 

organisaties? 

       3b.   Gaat u akkoord met het ter besluitvorming voorleggen van de discussiepunten van  

              deze review (zie 3a.) aan Unittafel en Bestuur? 

 

 

Managementsamenvatting:  

In opdracht van het bestuur zijn in de afgelopen periode drie initiatieven/producten ontwikkeld 

rondom de informatievoorziening aan bewoners over art. 1 Grondwet: 

1. Werkgroep informatievoorziening Grondrechten (WIG) 

  



 

 

 

 

 
 

2. Pilot Informatievoorziening Grondrechten (PIG) 

3. Handreiking Levensbeschouwing (HL) 

 

Deze initiatieven/producten zijn in nauwe samenwerking met maatschappelijke en religieuze 

organisaties en in onderlinge samenhang vormgegeven. 

 

Besluit Unittafel 19/10/17 

1. De unittafel gaat akkoord met de opzet van het ‘Platform Informatievoorziening 

bewoners'. Graag nemen medewerkers vanuit unit Zuid daaraan deel. 

a) De unitmanagers hebben een inspanningsverplichting om bemensing te vinden 

voor de themagroepen. 

2. De unittafel kan zich vinden in de bevindingen van de pilot en het voortzetten van 

een samenwerking met maatschappelijke organisaties op het gebied van voorlichting. 

3. a)  Het is niet de bedoeling dat externe organisaties meebepalen wat er in de      

interne instructie staat. 

b) Akkoord met het ter besluitvorming voorleggen van de discussiepunten van     

deze review (zie 3a.) aan unittafel en bestuur. 

 

 

Risico’s:  

nvt 

  

Consequenties:  SVP  hieronder invullen:   

Financiële consequenties:  Ja 

Voortzetting Werkgroep: 8 uur per maand bij unit Uitvoeringsprocessen. 

Juridische consequenties:  Nee      

Consequenties voor formatie:  Ja 

Voortzetting Werkgroep: 8 uur per maand bij unit Uitvoeringsprocessen  

Consequenties voor 

uitvoeringsunits 

Ja 

Uitbreiding mogelijkheden bij programma WLCL (pilot), KNM-training 

(pilot) en Kader Methodisch Begeleiden (Handreiking). 

Overige consequenties  Nee 

  

Implementatie Pilot: implementeren als aanvullende module van het programma Wonen 

en Leven op een COA-locatie en/of de KNM-training. 

Handreiking: Inbedden in het Kader Methodisch begeleiden.            

Communicatie Communicatie naar Uitvoering via het Plein en Vakbericht.      

Medezeggenschapstraject Nee  

 


