
Waar gaat het over?

Cliëntenparticipatie is het vroegtijdig betrekken van 

cliënten en gebruikers in het beleidsproces op ge-

meentelijk of instellingsniveau. Cliënten en gebrui-

kers denken mee, geven advies en hebben invloed 

op het beleidsproces en het hulp- en ondersteunings-

aanbod van een gemeente of instelling.

De gemeente is verplicht om inwoners, specifiek 

cliënten of hun vertegenwoordigers, te betrekken 

bij de uitvoering van de Wmo en Participatiewet. In 

de Jeugdwet is cliëntenparticipatie alleen wettelijk 

geregeld voor aanbieders van jeugdhulpverlening. De 

gemeente mag zelf bepalen hoe zij cliënten/inwoners 

betrekt. Veel gemeenten hebben een Adviesraad 

Sociaal Domein en een cliëntenraad op het terrein 

van werk en inkomen. Gemeenten gebruiken ook in-

formele vormen om inwoners te betrekken, bijvoor-

beeld raadspleinsessies, pizzameetings en wijktafels.

Wat zijn de ontwikkelingen?

In steeds meer gemeenten wordt een brede 

participatieraad of Adviesraad Sociaal Domein 

opgericht. Deze brede raad adviseert integraal op 

het beleid van Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. 

Het is een manier om verschillende perspectieven bij 

elkaar te brengen. Tegelijkertijd is het de vraag of al 

die perspectieven wel tot hun recht komen als je het 

samenvoegt in een raad. Daarom kiezen sommige 

gemeenten en raden bewust niet voor deze integratie 

van raden, maar zetten we wel in op een intensievere 

samenwerking. Naast de reguliere en formele vormen 

van cliëntenparticipatie zien we ook steeds meer 

informele vormen van cliëntenparticipatie opkomen, 

bijvoorbeeld in de vorm van panels en dialoogsessies. 

Hiermee worden meer en diverse groepen inwoners/

cliënten bereikt, ook die minder georganiseerd of 

mondig zijn. Inwoners/cliënten denken dan tijdelijk 

mee over concrete thema’s waar zij ervaring mee 

of ideeën over hebben. Het benutten van die input 

voor het beleid en de terugkoppeling daarover is een 

aandachtspunt. Ook cliëntenparticipatie op regionaal 

niveau vraagt aandacht, aangezien er regionaal 

steeds meer beleid wordt gemaakt en besluitvorming 

plaatsvindt, maar cliëntenparticipatie vaak lokaal is 

georganiseerd. 

Wat kan de Adviesraad Sociaal Domein doen?

* Wordt er geïnvesteerd in het laagdrempelig 

organiseren van ‘tegengeluid’ dat cliënten 

kunnen bieden, gezien de meerwaarde die dit kan 

opleveren voor de kwaliteit van het beleid?

* Worden alle doelgroepen voldoende gehoord? 

Wordt ook actief ingezet op het bereiken van 

moeilijk bereikbare groepen? Waar kunnen zij 

terecht met hun ideeën, initiatieven, knelpunten 

en signalen?

* Is er aandacht voor de overlap Wmo, Jeugdhulp 

en Participatiewet en de samenwerking die in de 

advisering nodig is met o.a. de cliëntenraden Wet 

Werk en Bijstand, Sociale Zekerheid, cliëntenraden 

van zorginstellingen en huurderscommissies? (bijv. 

in de vorm van een lokaal Participatieoverleg)

* Zet de gemeente in op een verandering in 

werkwijze en attitude om naar buiten en in contact 

te treden met haar inwoners en met hen samen te 

werken in het beleidsproces?

Waar kan ik meer informatie krijgen?

* Argumentenfabriek: Argumentenkaart 

cliëntenparticipatie

* Ruimte voor Raden: Met samenwerken bereiken 

we meer (video)

* Movisie: Kennisdossier Cliëntenparticipatie

* Movisie/Koepel Adviesraden sociaal 

domein/Zorgbelang: Modellen voor lokale 

toekomstbestendige burger- en cliëntenparticipatie

* Sociaal bestek: Medezeggenschap in de 

Participatiemaatschappij
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https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/Argumentenkaart_clientenparticipatie.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/Argumentenkaart_clientenparticipatie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TFJU7fHN6nE
https://www.youtube.com/watch?v=TFJU7fHN6nE
https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cliëntenparticipatie
https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/sites/default/files/Notitie%20Modellen%20voor%20lokale%20participatie%20maart2013%20%5BMOV-697415-00%5D.pdf
https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/sites/default/files/Notitie%20Modellen%20voor%20lokale%20participatie%20maart2013%20%5BMOV-697415-00%5D.pdf
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/Sociaal_Bestek_burger-en-clie%CC%88ntenparticipatie_Branko_HagenLCR_april2015.pdf
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/Sociaal_Bestek_burger-en-clie%CC%88ntenparticipatie_Branko_HagenLCR_april2015.pdf



