
“De ASDL is geen lobbyclub!”

LEIDEN - Leiden mag zich nog een klei-
ne twee maanden de European City of 
Science mag noemen, voordat de titel 
wordt overgedragen aan de Poolse 
stad Katowiche. Op 10 november is 
‘science’ ook nog het dagonderwerp 
van Leiden2022. Jannie de Groot van 
de Leidse Amateur Fotografen Ver-
eniging nam daarom deze foto van 
emeritus hoogleraar wetenschaps-
communicatie Jos van den Broek met 
zijn Wijscokar.

Samen met theatermaker Danny 
Molenaar, gaat hij door de stad om 
‘twijfel te oogsten’. De Wijscokar is 
iedere keer in een andere wijk te 
vinden om kinderen te bevragen. 
De kar heeft vier verschillende 
smaken, allen leiden ze tot het 
delen van kennis. De smaken laten 
namelijk ruimte voor twijfel, ang-
sten en vragen, want twijfel staat 
aan de basis van wetenschap.   Jos 

van den Broek: “Kinderen over 
wetenschap vertellen is mijn pas-
sie. Vriend Danny Molenaar en ik 
hebben daarna iets vrolijks bedacht 
dat de aandacht zou trekken.”
HOE KRIJG JE KINDEREN AAN HET TWIJFE-
LEN? “We hebben altijd verrassende 
en nieuwsgierig makende voorwer-
pen bij ons, zoals een opgezette 
egelvis, een op het strand gevon-
den walviswervel, of vogelnestjes 

met vlooien. ‘Is die vis echt?’, vra-
gen we bijvoorbeeld. ‘Nee?! En hoe 
weet je dat dan?!’ We laten voelen, 
kijken, proeven, ruiken en vooral 
nadenken. Danny is er erg goed in 
om kinderen eerst op het verkeerde 
been ter zetten.”
WAT ZIEN WE OP DE FOTO? “Ik had hier 
melkproducten bij me: volle en 
halfvolle melk naast rijst-, soja-, 
haver-, erwten- en amandeldrank. 

Met de jongens had ik een mooie 
discussie over waarom we kiezen: 
uit gewoonte, om de smaak, van-
wege het milieu of om het dieren-
welzijn. Ik heb eerlijk verteld dat 
ik zelf ook kaas van koemelk eet.” 
Wil je dat de Wijscokar langskomt 
op jouw school of vereniging? Mail 

even naar wijscokar@outlook.com.
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LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

De Wijscokar tijdens een evenement in de Hooglandse kerk (Foto: pr/LAFV/
Jannie de Groot). 

LEIDEN - Kees van Oosten is de nieuwe 
voorzitter van de Adviesraad Sociaal 
Domein Leiden (ASDL). Samen met 
een elftal (ervarings)deskundigen op 
een breed maatschappelijk terrein 
adviseren zij het gemeentebestuur. 
De jurist Van Oosten ziet zijn vrijwilli-
gerswerk als ‘iets terug doen’ aan de 
samenleving. Maar leggen de advie-
zen van de raad wel enig gewicht in 
de schaal in het overbevolkte Leidse 
wereldje van inspraak en medezeg-
genschap?

Van Oosten: “Absoluut, wij hebben 
een wettelijk positie, onze advies-
raad kan gevraagd én ongevraagd 
het college van B&W adviseren over 
onderwerpen op een heel breed ter-
rein van de Leidse samenleving. Tot 
ons aandachtsveld behoren de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), de Jeugdwet en de Partici-
patiewet.” Het betreft belangrijke 
onderwerpen zoals wonen, onder-
wijs, armoedebeleid, schuldhulp-
verlening en fysieke en digitale 
toegankelijkheid van burgers. En 
neemt B&W ook jullie adviezen 
over? Want ik heb eens een voor-
zitter van de Wmo adviesraad, de 
voorganger van deze adviesraad, 
horen zeggen: “Het stadsbestuur 
neemt al onze adviezen over, behal-
ve onze raadgevingen die geld kos-
ten.” Van Oosten: “Het college van 
B&W reageert altijd op onze advie-
zen. In hun antwoord wordt uitge-
legd waarom sommige adviezen 
wel en andere niet worden overge-

nomen. We mogen wel zeggen dat 
met veel van onze adviezen iets 
wordt gedaan. Wij volgen dat altijd 
kritisch!”
Wat zijn de beïnvloedingsmogelijk-
heden van de adviesraad bij rege-
lingen waar het Rijk de gemeente 
iets opdraagt wat vervolgens één op 
één uitgevoerd moet worden? “De 

manier waaróp die regeling wordt 
uitgevoerd”, antwoordt Van Oos-
ten. En hij illustreert dat met het 
gevraagd advies over de Energie-
toeslag van € 800,--. “De raad heeft 
toen commentaar geleverd over de 

wijze waarop de gemeente com-
municeert met rechthebbenden, 
hoe er beter bekendheid aan gege-
ven kan worden en gewaarschuwd 
dat voor mensen in de schuldhulp-
verlening hun € 800,-- niet bij de 

schuldeiser terecht mag komen.”
 
Adviesorgaan
“De ASDL is geen lobbyclub, maar 
een adviesorgaan. Wij zijn niet poli-
tiek gekleurd of geïnspireerd. Wij 
hebben de gemeente verscheiden 
malen geadviseerd over commu-
nicatie met de burgers en helder 
taalgebruik.” De ASDL vergadert 
12 keer per jaar. De tijdsbesteding 
van leden bedraagt, inclusief de 
vergaderingen, 6 tot 12 uur per 
maand. Leden en voorzitter wor-
den benoemd door B&W, hun zit-
tingsperiode bedraagt 3 jaar, een 
tijdsspanne die maximaal twee 
keer verlengd kan worden. Leden 
krijgen een bescheiden onkosten 
vergoeding plus een eindejaar 
attentie. De raad wordt onder-
steund door, Yasimine Tel, de enige 
bezoldigde beleidsmedewerker 
voor 30 uur per week. Er is op het 
ogenblik een vacature in de raad, 
voor nadere informatie: www.
adviesraadsociaaldomeinleiden.nl. 
Op donderdag 24 november houdt 
de ASDL een publieksbijeenkomst 
met als onderwerp ‘Rondkomen 
in onzekere tijden’, met de voor-
zitter van de Voedselbank, Frank 
Mittertreiner, als spreker. Plaats: 
Nieuwe Energie aan de 3e Binnen-
vestgracht 23. Aanvang is 16.15 
uur. Graag tevoren aanmelden via 
info@adviesraadsociaaldomeinlei-
den.nl. x

 

Van Oosten: “Het college van B&W reageert altijd op onze adviezen, met veel 
van onze adviezen wordt iets gedaan” (Tekst en foto: Hans Schuurman). 

Adviesraad Sociaal Domein is onafhankelijk adviseur van gemeentebestuur

Donderdag 3 november 2022 LEIDS NIEUWSBLAD 15

Leiden viert de 
wetenschap
LEIDEN - Leiden is in 2022 Euro-
pean City of Science. 365 Dagen 
lang viert men wetenschap, 
kennis, kunst en kunde, vol acti-
viteiten voor iedereen met een 
nieuwsgierige geest. Elke dag 
staat er een ander onderwerp 
centraal. En zo viert de LAFV in 
samenwerking met Leiden2022 
haar 100-jarig bestaan in deze 
rubriek. Iedere week plaatst de 
LAFV op deze plek in het Leids 
Nieuwsblad een foto die gerela-
teerd is aan een dagonderwerp. x


