
Vrijwilligersmanagement 
voor Wmo-raden 

Wmo-raad ‘nieuwe stijl’ in opkomst
De kanteling van de Wmo, bezuinigingen, de invulling van 

de compensatieplicht en de overheveling van de AWBZ naar 

de Wmo, zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen die momen-

teel bij gemeenten spelen. Hierdoor komen er andersoortige 

vragen op de Wmo-raden af, zoals bredere overstijgende 

adviesvragen gericht op alle burgers. Er moet ook meer 

ruimte voor ongevraagd advies zijn. De Wmo-raad ‘oude stijl’ 

had vaak nog een belangenbehartigende rol en een formele 

adviestaak als sluitstuk van het beleidsproces. Nu geven 

verschillende gemeenten aan behoefte te hebben aan een 

Wmo-raad die meer overstijgend en breed adviseert, vanuit 

de gedachte dat alle burgers moeten kunnen meedoen in de 

samenleving. Er is behoefte aan een Wmo-raad die in een 

eerder stadium meedenkt en de gemeente voedt met erva-

ringsdeskundigheid en met een visie vanuit de burgers op 

onderwerpen die spelen. Hiermee is de Wmo-raad ‘nieuwe 

stijl’ geïntroduceerd. Een Wmo-raad die flexibel is in haar 

rollen en afhankelijk van de situatie verschillende rollen kan 

inzetten: een strategisch meebeweger. Als gemeente heeft 

u wellicht ook behoefte aan een Wmo-raad ‘nieuwe stijl’ die 

flexibel kan schakelen tussen een rol als adviseur, meeont-

werper, vernieuwer of belangenbehartiger, afhankelijk van 

de vraag en de fase in het beleidsproces.

Vrijwilligersmanagement en diversiteit
Een Wmo-raad die kan schakelen en nieuwe rollen kan 

vervullen, vraagt echter om een bredere vertegenwoordiging 

en andere competenties en vaardigheden van raadsleden. Dit 

betekent wellicht dat er nieuwe mensen als raadsleden ge-

worven moeten worden. Veel Wmo-raden hebben namelijk 

moeite om meer diversiteit in de Wmo-Raad aan te brengen. 

Hoewel Wmo-raden veelal op vrijwilligers draaien, is er tot op heden weinig aandacht voor 

vrijwilligersmanagement binnen de Wmo-raad. Dit terwijl vrijwilligersmanagement er 

juist voor kan zorgen dat de Wmo-raad over de juiste mensen beschikt en haar werk naar 

wens kan uitvoeren. Zeker nu er met de kanteling van de Wmo een nieuwe fase aanbreekt 

voor gemeenten. Een fase waarin veel gemeenten zich ook herbezinnen op de toekomstige 

rol van de Wmo-raad.  Welke wensen en verwachtingen heeft u als gemeente over de rol 

en de bijdrage van de Wmo-raad voor de komende jaren? En wat betekent dit voor de 

samenstelling van de raad, maar ook voor kwaliteiten en competenties van de raadsleden? 

Met andere woorden, is uw Wmo-raad toekomstproof?
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Mensen met ggz-problemen, met een verstandelijke beper-

king, dak- en thuislozen, jongeren en allochtonen worden 

veel gemist. En voor een brede, overstijgende adviesrol is ook 

de inbreng nodig vanuit dorps- en wijkraden, sport, scho-

len en cultuur. Niet met de bedoeling om al deze groepen 

in de Wmo-raad op te nemen, maar hun inbreng moet wel 

gegarandeerd zijn. Vrijwilligersmanagement kan helpen om 

die diversiteit aan te brengen. Maar ook om ervoor te zorgen 

dat raadsleden niet overvraagd worden, taken moeten 

uitvoeren die niet bij hun vaardigheden en mogelijkheden 

passen en daardoor overbelast raken. Want de vragen die 

op Wmo-raden afkomen zijn fors. Binnen vrijwilligersorga-

nisaties is reeds veel ervaring opgedaan met werkwijzen en 

methodieken van vrijwilligersmanagement die werken. In 

2011 is MOVISIE gestart met het vertalen van deze metho-

dieken naar de werkpraktijk van Wmo-raden. De eerste 

bijeenkomsten in het land hebben plaatsgevonden. Daarbij is 

gebleken dat vrijwilligersmanagement een goed instrument 

is. Immers, Wmo-raadsleden zijn in essentie vrijwilligers, die 

vanuit maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage willen 

leveren aan de maatschappij. 

Personeelsmanagement voor Wmo-raden
Gemeente en Wmo-raad zullen eerst samen scherp moeten 

krijgen wat het doel van de Wmo-raad is en welke rollen 

daarbij passen. Daarna kunnen ze beoordelen in hoeverre 

de huidige samenstelling, competenties en werkwijze van de 

Wmo-raad daarop aansluiten. Vrijwilligersmanagement helpt 

om nieuwe leden voor de Wmo-raad binnen te halen met 

andere achtergronden of competenties. Door bijvoorbeeld 

op een andere manier te werven en op andere plekken te 

zoeken. Jongeren, allochtonen of mensen met een bedrijfs-

matige achtergrond hebben vaak andere motivaties om te 

participeren in een Wmo-raad, dus zul je ze anders moeten 

aanspreken. Naast werven is het van belang raadsleden te 

begeleiden en te belonen. Regelmatig checken of de taken 

nog aansluiten bij iemands kwaliteiten, mogelijkheden en 

beschikbare tijd voorkomt dat raadsleden gedemotiveerd 

raken en halverwege afhaken. Door over de werving, bege-

leiding en beloning afspraken te maken, is duidelijk hoe de 

Wmo-raad met haar raadsleden omgaat en kunnen weder-

zijdse verwachtingen van de gemeente, de raad en de vrijwil-

ligers worden afgestemd. 

Voldoet de huidige samenstelling van uw raad aan de nieuwe 

verwachtingen en eisen? Beschikken de raadsleden over 

voldoende beleids- en/of ervaringsdeskundigheid om hun 

adviesrol te vervullen? Vormt de raad een goede afspiegeling 

van de verschillende doelgroepen die belang hebben bij het 

beleid? Of zijn er andere kwaliteiten nodig binnen de raad? 

Vrijwilligersmanagement kan de gemeente behulpzaam zijn 

bij deze vragen 

Meer weten?
De brochure Vrijwilligersmanagement in de Wmo-raad  

(MOVISIE, 2011) kunt u downloaden op www.movisie.nl.  

In deze brochure vindt u een handleiding over het toepassen 

van vrijwilligersmanagement in het veld van Wmo-raden. 

Wilt u ook aan slag met het toekomstproof maken van 

 uw Wmo-raad? Neem dan contact op met Karin Sok  

(030 789 20 76, k.sok@movisie.nl). MOVISIE biedt naast  

trainingen ook begeleiding bij implementatietrajecten. 

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.




