
In veel gemeenten adviseert de Wmo-raad het college van B en W over het Wmo-beleid. 

Dat is heel waardevol voor het gemeentelijke beleidsproces. Maar kan het nog beter? 

Door te evalueren kunt u als gemeente inzichtelijk maken hoe de werkzaamheden 

van de Wmo-raad doorwerken op het gemeentelijke beleidsproces en hoe u de 

samenwerking tussen Wmo-raad en gemeente kunt verbeteren.

Waarom evalueren?
Door de transities in het sociale domein krijgen gemeenten 

meer verantwoordelijkheden. Daarmee neemt de informa-

tie waarmee de Wmo-raad geconfronteerd wordt, aanzien-

lijk toe. Dit vraagt om keuzes in de werkzaamheden die de 

Wmo-raad uitvoert en een bezinning op de effectiviteit. 

Ook het samenspel van de Wmo-raad met de gemeente 

kan door de grote hoeveelheid werk onder druk komen te 

staan. Zowel gemeenten als Wmo-raden moeten daarom 

investeren in duidelijke afspraken en hun wederzijdse 

verwachtingen uitspreken. Op deze manier lukt het om de 

waarde van de Wmo-raad optimaal te benutten. Tot slot 

is het voor de vrijwilligers in de Wmo-raad belangrijk om 

te zien wat hun inspanningen opleveren. Hierdoor ervaren 

zij welke invloed zij uitoefenen en dit komt het plezier in 

het werk ten goede. De invloed van de Wmo-raad is lang 

niet altijd even optimaal. Daarom is het belangrijk dat 

gemeenten de Wmo-raad informeren over wat zij met de 

gegeven adviezen doen. 

Invloed van Wmo-raden: wat is van belang?
Om de invloed van Wmo-raden te optimaliseren, is een aan-

tal aspecten van belang, zo blijkt uit het onderzoeksrapport 

Wmo-raden aan het werk: een onderzoek naar de effecti-

viteit en representativiteit van Wmo-raden (Research voor 

Beleid, 2011). Bij de evaluatie van de samenwerking tussen 

gemeente en de Wmo-raad kan gekeken worden naar de 

volgende aspecten:

* de samenstelling, het contact met de achterban en de in-

breng van ervaringdeskundigheid in het kader van legitimi-

teit en draagvlak;

* de kwaliteit van de adviezen en de inhoudelijke verdieping 

en verrijking die een Wmo-raad kan bieden;

* de relatie tussen gemeente en Wmo-raad;

* de verwachtingen over de rol van de Wmo-raad, het niveau 

van advisering (prestatieveld overstijgend vs. belangenbe-

hartiging vanuit specifieke doelgroep), eigen agenda’s en de 

afstemming daarover;

* de rol van de Wmo-raad: vroegtijdige betrokkenheid in het 

beleidsproces.

Evaluatie van 
Wmo-raden



Postbus 19129  *  3501 DC  Utrecht  *  T 030 789 20 00  *  F 030 789 21 11  *  www.movisie.nl  *  info@movisie.nl

In de praktijk
MOVISIE heeft veel ervaring met evalueren van de samen-

werking tussen gemeenten en Wmo-raden. Hoe kan zo’n 

evaluatie verlopen? Hieronder lichten we het evaluatieproces 

stapsgewijs toe.

Stap 1: Welke rol(len) heeft de Wmo-raad en zou zij 

moeten of willen hebben?

In de eerste stap wordt gekeken naar de rol van de Wmo-

raad. Daarbij onderscheidt MOVISIE vier rollen:

1. adviseren vanuit algemeen belang, breed en integraal

2. signaleren en vertalen naar beleid

3. meedenken aan het begin van het beleidsproces

4. vernieuwen en creatief inspelen op ontwikkelingen

De vier rollen kunnen naast elkaar bestaan en worden afge-

wisseld. Wel is het voor Wmo-raden belangrijk een focus in 

de werkzaamheden aan te brengen en op thema’s te bepalen 

welke rol zij willen spelen. In een reflectiesessie onderzoe-

ken adviseurs van MOVISIE samen met de Wmo-raad deze 

verschillende rollen. Vervolgens wordt in een sterkte-zwakte-

analyse gekeken naar aandachtspunten in het functioneren 

van de raad. Ook de samenstelling van de Wmo-raad komt 

hierbij aan de orde en het contact met de achterban die de 

raad vertegenwoordigt.

Stap 2: Wat verwacht de gemeente van de Wmo-raad?

In stap twee houden de adviseurs interviews met de wethou-

der, de meest betrokken ambtenaren en, indien gewenst, 

met de gemeenteraad. Onderwerp van gesprek is de com-

municatie met de Wmo-raad en de verwachtingen over de rol 

die de Wmo-raad speelt of idealiter zou moeten spelen in de 

ogen van de gemeente. Door de combinatie van stap 1 en 2 

ontstaat een spiegel waarin alle perspectieven van de betrok-

ken partijen in beeld komen. 

Stap 3: Rapportage 

In een rapport bundelen de adviseurs de verzamelde infor-

matie en doen zij aanbevelingen voor de verbetering van het 

samenspel tussen de gemeente (ambtenaren, wethouder en 

gemeenteraad) en de Wmo-raad. 

Stap 4: Reflectie en verbetervoorstellen

Indien gewenst bespreken de adviseurs het rapport in een 

bijeenkomst met alle betrokkenen om samen verbeter- en 

actiepunten op te stellen. 

Ons aanbod
Het kennisprogramma Cliëntenparticipatie van MOVISIE 

ondersteunt gemeenten en Wmo-raden door de effectiviteit 

van de samenwerking te evalueren en hen te adviseren  

over verbeteringen. Over de evaluatie van Wmo-raden en  

de samenwerking tussen Wmo-raden en gemeenten leest  

u meer in de brochure Naar een Wmo-raad nieuwe stijl: 

spiegeldocument voor Wmo-raden en gemeenten  

(MOVISIE, 2011). U kunt deze downloaden via  

www.movisie.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de 

ondersteuning die MOVISIE kan bieden aan Wmo-raden en 

gemeenten. Voor vragen kunt u contact opnemen met  

Karin Sok (030 789 20 76, k.sok@movisie.nl), Anne Lucassen 

(030 789 20 93, a.lucassen@movisie.nl) of met Marjoke 

Verschelling (030 789 22 42, m.verschelling@movisie.nl).

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl.




