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Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken 
 

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. 

Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. 

De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een 

duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. 

 

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl. 

 

 

Koepel Adviesraden Sociaal Domein 
 

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein is een vereniging van lokale adviesraden. Als Koepel 

Adviesraden Sociaal Domein hebben we een missie: we willen adviesraden met elkaar verbinden en 

uitrusten met informatie en tools. Zodat iedere adviesraad in staat is de leef- en belevingswereld van 

inwoners binnen te brengen bij de gemeente. Al 238 adviesraden zijn bij ons aangesloten; dat is 65% 

van de Nederlandse gemeenten. 

We ondersteunen adviesraden om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen: 

• We informeren adviesraden over (actuele) thema’s en ontwikkelingen. 

• We inspireren ze met nieuwe inzichten. 

• We geven ze tools om hun werk zo goed en efficiënt mogelijk in te richten. 

• We brengen adviesraden met elkaar in contact, zowel op regionaal als op landelijk niveau. Dit 

gebeurt via onze online kanalen, maar ook door het organiseren van trainingen en bijeenkomsten 

in het land. 

• We bepleiten bij gemeenten om optimaal gebruik te maken van het werk van adviesraden en hen 

voldoende te faciliteren door middel van budget, coaching en opleiding. 

 

Kijk voor meer informatie op www.koepeladviesradensociaaldomein.nl. 

 

  

http://www.movisie.nl/
http://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/
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Samenvatting 
 

 

In de periode juni-juli 2020 is onder de ca. 250 adviesraden die lid zijn van de Koepel Adviesraden 

Sociaal Domein een digitale vragenlijst verspreid om de ontwikkelingen van de adviesraden te volgen 

en te weten welke informatie- en ondersteuningsbehoefte er is bij de adviesraden. Er zijn 100 

bruikbare reacties op de online vragenlijst gekomen. In het algemeen zien we dat het aantal 

adviesraden dat het aandachtsgebied verbreed heeft tot het gehele sociaal domein verder gegroeid is 

t.o.v. de monitor in 2017. Van de adviesraden die aan de monitor hebben meegedaan vindt 88% 

zichzelf een brede adviesraad voor het sociaal domein. In 2017 was dit nog 62%. Er zijn steeds 

minder Wmo-raden, cliëntenraden voor werk en inkomen of raden op andere specifieke aandachts-

gebieden. 

 

Samenstelling 

Relatief kleinere raden en veel vacatures 

Het aantal adviesraden met meer dan 12 personen is ten opzichte van de vorige meting kleiner 

geworden, het aantal adviesraden tussen 9 en 12 personen is ongeveer gelijk gebleven en er zijn 

meer adviesraden met minder dan 9 personen. Daarnaast geven veel raden aan nog niet compleet te 

zijn en vacatures hebben. In het algemeen is het beeld dat adviesraden uit minder mensen bestaan 

dan bij de vorige monitor en vacatures te vervullen hebben. Dit wijst erop dat zij graag zouden willen 

uitbreiden in ledenaantal, maar het moeilijker is voor adviesraden om vrijwilligers te vinden die aan 

een adviesraad willen en kunnen deelnemen. 

 

Deskundigheid en scholing 

Met name organisatorische kennis kan uitgebreider 

In de adviesraden is veel inhoudelijke en veel ervaringskennis aanwezig. Meer dan de helft van de 

adviesraden geven aan dat bijna al hun leden hier over beschikken. Veel minder aanwezig is de 

ervaring en kennis over hoe je de adviesfunctie het beste kan organiseren. Het gaat hier om de 

organisatie van de adviesraden zelf, maar ook om het communiceren intern en extern en organiseren 

van bijeenkomsten. In een derde van de adviesraden heeft bijna niemand deze organisatorische 

kennis. Kennis en ervaring met bestuurlijke, beleids- en politieke processen is ook bij een derde van 

de adviesraden vrijwel niet aanwezig. Het is ook niet nodig dat alle leden kennis en ervaring hebben 

met de organisatie van de adviesfunctie en met bestuurlijke, beleids- en politieke processen, maar het 

is wel handig wanneer een aantal leden daarover zou beschikken, ook mede afhankelijk van de rol die 

je als adviesraad vervult of wilt vervullen. Dat is een aandachtspunt. 

 

Kijken we naar de resultaten van de vorige monitoren dan lijkt het erop dat het aantal leden met 

ervaringsdeskundigheid in adviesraden een golfbeweging laat zien van ruime ervaringsdeskundigheid 

onder (vooral Wmo-)raden in 2014, naar relatief meer beleidsdeskundigheid in 2017 en nu weer een 

groei van ervaringsdeskundigheid. Voor de huidige rol dichterbij de samenleving is ervarings-

deskundigheid weer belangrijker geworden. 
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Scholing in de afgelopen 1,5 jaar vooral gericht op intern functioneren 

Leden van veel adviesraden hebben in de afgelopen anderhalf jaar het meeste scholing gevolgd 

gericht op het intern functioneren van de adviesraad. Van de adviesraden waar de leden geen 

opleidingen hebben gevolgd, blijkt er wel behoefte aan te zijn. Er is het meest behoefte aan scholing 

op het gebied van het extern functioneren en rond inhoudelijke (nieuwe) thema’s zoals wijkteams, 

armoedebeleid of omgevingswet. Uit de resultaten komt dat maar weinig leden van adviesraden een 

opleiding voor het extern functioneren gevolgd hebben. Het is onduidelijk waar dat mee te maken 

heeft. Misschien is er sprake van een beperkt aanbod, is het aanbod niet bekend of hebben leden 

sowieso weinig tijd voor het volgen van trainingen en cursussen. Datzelfde geldt ook, maar in mindere 

mate, voor de trainingen voor interactie en samenwerking met de gemeente, inhoudelijke thema’s in 

het sociaal domein en voor uitvoerende werkzaamheden. Ook daar hebben meer adviesraden 

behoefte aan dan dat leden (de afgelopen 1,5 jaar) trainingen gevolgd hebben. 

 

Producten van de koepel behulpzaam, maar niet allemaal bekend 

De koepel biedt op vele manieren ondersteuning aan adviesraden. Vooral de nieuwsbrieven, 

handreikingen, artikelen en themadossiers worden behulpzaam gevonden. Wanneer weinig 

adviesraden een product behulpzaam vinden, is dat meer een gevolg van onbekendheid met dat 

product dan dat de adviesraden het echt niet nuttig vinden. In het algemeen kan geconcludeerd 

worden dat de producten van de koepel voor veel adviesraden behulpzaam zijn, maar dat er ook nog 

veel onbekendheid is met de producten van de koepel. 

 

Evaluatie vooral intern en zelfstandig georganiseerd 

Een overgrote meerderheid van de adviesraden heeft het eigen functioneren geëvalueerd. Voor de 

meeste raden is dat een interne evaluatie, maar ook 41% evalueert het functioneren van de raad ook 

met de gemeente. Slechts een klein deel van de raden evalueert het functioneren met 

maatschappelijke organisaties en inwoners. Evaluatie vindt vooral mondeling plaats door met elkaar 

over het functioneren van de adviesraad te spreken. Bij de evaluatie wordt door bijna een kwart van 

de adviesraden externe begeleiding gevraagd. Driekwart van de adviesraden doen de evaluatie zelf. 

De meeste adviesraden vinden het evalueren van hun eigen functioneren belangrijk en doen dat ook. 

Soms schakelen ze daar externe begeleiding bij in, maar meestal voeren ze evaluaties zelf uit. 

 

Rol van de adviesraad 

Verschuiving naar meer ongevraagde adviezen 

De rollen van de adviesraden verschillen. De belangrijkste rol die het merendeel van de adviesraden 

aangeeft te vervullen, is het agenderen en ongevraagd advies geven. Ook wordt door veel 

adviesraden aangegeven dat de adviesraad meedenkt aan de voorkant. Ten opzichte van voorgaande 

monitoren zien we een rolverschuiving naar meer agenderen en ongevraagd advies over thema’s die 

de raad zelf aan de orde stelt en relatief dus minder gevraagd advies. Bijna de helft van de 

adviesraden vindt dat ze ook een signalerende en monitorende rol vervullen, maar die wordt minder 

genoemd dan de voorgenoemde rollen. Wat betreft het bewaken van de cliënt- en inwonersparticipatie 

is er meer verdeeldheid: raden geven aan deze rol het minste te vervullen. 
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De raad is zelf bepalender voor de agenda 

Ten opzichte van voorgaande monitoren is het aantal adviesraden dat vooral ongevraagd advies 

geeft, gegroeid. Het aantal raden dat vooral gevraagd advies geeft, is afgenomen, maar gevraagd 

advies blijft nog wel het meest voorkomend in de praktijk. Hierin is wel een verschuiving van de rol van 

adviesraden te zien. Adviesraden bepalen meer zelf waarop ze adviseren. Dat is ook zichtbaar als we 

kijken naar wie de agenda van de adviesraad bepalen. De leden samen en de voorzitter en/of 

secretaris bepalen het vaakst de agenda van de adviesraad. In veel mindere mate bepalen 

beleidsmedewerkers voor het sociaal domein van de gemeente de agenda. 

 

Onderwerpen van advies veelal gelijk aan 2017 

De top vier van thema’s waarover de adviesraden het meeste adviseren zijn Welzijn en zorg, Jeugd , 

Armoede en schulden en Werk en inkomen. Dit zijn al jaren de thema’s waarmee de meeste 

adviesraden zich bezighouden, waarbij Werk en inkomen in verhouding het meest is gegroeid. 

Opvallend is het lage aantal adviesraden dat adviseert over de ruimtelijke ordening en de 

leefomgeving. Dit zijn thema’s binnen de omgevingswet die er aan komt en waarin een grote 

participatie verwacht wordt van inwoners. Uit de antwoorden van de adviesraden blijkt dat dat nu nog 

niet het geval is. 

 

Contact met de samenleving vooral via bestaande bronnen en individueel gesprek 

Van een adviesraad mag je verwachten dat ze contact hebben met individuen of groeperingen in de 

samenleving en dat ze hun adviezen baseren op hun kennis van wat er in de samenleving leeft. Dat 

laten de resultaten ook zien. Ondanks dat verreweg de meeste raden ook gebruik maken van 

onderzoeken, raadplegingen en inventarisaties, zijn ten opzichte van de voorgaande monitor er veel 

meer adviesraden die informatie halen uit individuele gesprekken met inwoners en door 

bijeenkomsten van bijvoorbeeld cliëntenorganisaties te bezoeken. Bij individuele gesprekken is zelfs 

een verdubbeling te zien ten opzichte van 2017. 

 

Rol adviesraad bij inwonerbetrokkenheid in beleidsontwikkeling kan groter 

Voor gemeenten is het raadplegen van inwoners in het beleidsproces belangrijk. In een groot aantal 

gemeenten wordt wel eens met de adviesraden besproken of en hoe de inwonersraadpleeging 

gedaan wordt. Ook zijn er een aantal gemeenten die aan de adviesraad middelen ter beschikking 

stellen om de inwoners te raadplegen bij het opstellen van hun advies. Een opvallend resultaat is dat 

de helft van de raden aangeeft dat de gemeente hen niet vraagt naar de wijze waarop zij inwoners 

raadplegen. Over het geheel bezien, kan geconcludeerd worden dat het betrekken van de adviesraad 

bij inwonersraadplegingen beter kan en dat ook de adviesraden zelf de inwoners beter kunnen 

betrekken bij hun adviezen. 

 

Samenwerking met gemeente 

Adviesraden hebben een of meerdere aanspreekpunten binnen de gemeente. Dat is voor twee derde 

van de adviesraden ook de wethouder. In het algemeen geven adviesraden aan tevreden te zijn over 

de samenwerking met de gemeente. De grootste kanttekening wordt geplaatst bij de wijze waarop de 

gemeente de inbreng van de adviesraad benut. Bijna 1 op de 5 adviesraden is daar ontevreden over. 
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Tevredenheid over samenwerking verder toegenomen 

In vergelijking met de eerdere monitor is de tevredenheid over de samenwerking met de gemeente in 

het algemeen toegenomen. In 2019 bracht Movisie samen met de Koepel de ‘Handreiking 

samenwerking adviesraden en gemeente; Partners in participatie’ uit. Zoals eerder opgemerkt, is de 

waardering voor handreikingen groot, wellicht dat deze handreiking positief heeft bijgedragen aan de 

samenwerking tussen adviesraden en gemeenten. In de handreiking worden ook dilemma’s 

besproken die kunnen spelen. Het gesprek hierover aan blijven gaan, is dan ook belangrijk voor het 

behouden van een goede samenwerking. 

 

Faciliteiten en financiering ruim en voldoende voor het uitvoeren van taken 

De meeste raden vinden dat er geen faciliteiten ontbreken om hun rol te vervullen en worden 

voldoende ondersteund om hun werk te kunnen doen. Adviesraden ontvangen vooral faciliteiten en 

ondersteuning van de gemeente in de vorm van een budget dat ze vrij kunnen besteden. Faciliteiten 

die ze ontvangen zijn vooral (vergader)ruimte, secretariële ondersteuning en eigen communicatie-

mogelijkheden. 

 

De meeste adviesraden ontvangen financiering in de vorm van een door de gemeente vastgestelde 

subsidie. Dat zijn er meer dan in voorgaande monitoren. Er is een verschuiving te zien van het 

toekennen van bedragen aan adviesraden op basis van een door de adviesraad opstelde begroting 

naar een subsidiebedrag dat door de gemeente is vastgesteld. In de meeste adviesraden ontvangen 

de leden een vaste vrijwilligersvergoeding of vacatiegeld als vergoeding. 

 

Een blik op de toekomst 

Belangrijkste interne aandachtspunt: omgaan met rollen 

De belangrijkste interne aandachtspunten voor de adviesraden zijn de verschillende rollen die de 

adviesraad heeft. Dit was ook al zo in vorige monitoren in 2014 en 2017. Een nieuw veel genoemd 

intern aandachtspunt is de zichtbaarheid en communicatie van de adviesraad. Veel adviesraden 

vinden kennelijk dat ze zichtbaarder moeten zijn en hun adviezen beter voor het voetlicht moeten 

worden gebracht. Raden geven dit ook als grootste scholingswens aan; waarmee ze laten zien dat ze 

hier graag beter in willen worden. Voor een vergelijkbaar aantal raden is de mate waarin de leden 

contact kunnen onderhouden met groepen kwetsbare inwoners en maatschappelijke organisaties een 

aandachtspunt. Dit komt overeen met dat minder dan de helft van de adviesraden aangeeft een 

signalerende rol te hebben. Uit het belang van dit aandachtspunt kan geconcludeerd worden dat ze 

een grotere signalerende rol wel wenselijk vinden. 

Een blijvend aandachtspunt is ook de werving van de nieuwe leden voor de adviesraad en de 

tijdsinvestering dat het werk van de adviesraad de leden kost. Eerder zagen we al een daling van het 

aantal leden per adviesraad en daarnaast een hoog aantal vacatures. Raden noemen als 

aandachtspunt voor de toekomst vooral leden met inhoudelijke kennis gevolgd door leden met 

ervaringskennis. Het is wel wenselijk dat er ook aandacht uit blijft gaan naar voldoende leden met 

beleidsmatige en bestuurlijke kennis en praktische kennis wat betreft het functioneren van de 

adviesraad, waarvan we eerder zagen dat relatief veel minder leden over deze kennis beschikken. 

 

https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-samenwerking-adviesraden-gemeenten
https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-samenwerking-adviesraden-gemeenten
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Externe aandachtspunten 

Het allerbelangrijkste externe aandachtspunt voor de adviesraden is het signaleren van wat speelt in 

de samenleving. Dit was in de voorgaande monitoren ook al een belangrijk aandachtspunt. Raden 

blijven zoeken naar goede manieren om dit vorm te geven. Andere veelgenoemde aandachtspunten 

zijn de verbinding en afstemming en samenwerking met andere maatschappelijke initiatieven, kennis 

en inzicht van de ontwikkelingen rondom inwonersparticipatie binnen het sociaal domein en het 

overzien van de breedte van het sociaal domein. Dit versterkt het beeld dat adviesraden naast de 

zoektocht naar informatie om vanuit de perspectieven van verschillende groepen inwoners te kunnen 

adviseren, ook op zoek zijn naar de eigen rol en positie. De rol van adviesraden is veranderd van een 

meer specifieke adviesraad gericht op de Wmo naar een brede adviesraad die meer en meer 

ongevraagd adviseren op het brede sociaal domein. Tegelijkertijd maken gemeenten in toenemende 

mate gebruik van allerlei andere vormen van inwonersparticipatie en inspraak bij de 

beleidsontwikkeling in het sociaal domein. Hoe die vormen en de inzet van de adviesraad zich tot 

elkaar verhoudt is niet altijd duidelijk. 

Een ander belangrijk extern aandachtspunt is de samenwerking met de gemeente. Tegelijkertijd 

geven veel adviesraden aan dat ze erg tevreden zijn met hun relatie met de gemeente. Hieruit kun 

geconcludeerd worden dat er een gevoel is dat er bij voortduring geïnvesteerd moet worden in de 

relatie met de gemeente. 

 

Behoefte aan ondersteuning 

Aansluitend op de voorgaande conclusie is de meest genoemde ondersteuningsbehoefte informatie, 

handvatten en trainingen voor inhoudelijke kennis en de rol en positie van de adviesraden. 
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1 Inleiding 
 

 

Adviesraden spelen een belangrijke rol in het vormgeven van het sociaal domein en lijken aan 

veranderingen onderhevig: van meer controlerend en formeel naar proactief en agenderend. Deze rol 

vraagt ook iets van bijvoorbeeld de samenstelling van de raden en de facilitering van gemeenten die 

daarbij past. Om de ontwikkeling van de Adviesraden sociaal domein te volgen en te weten welke 

informatie- en ondersteuningsbehoefte er is bij de adviesraden, wordt door de Koepel Adviesraden 

Sociaal Domein iedere drie jaar een monitor uitgezet onder haar leden. Deze monitor bestaat uit een 

vragenlijst waarmee de stand van zaken van adviesraden in beeld wordt gebracht. 

 

Het aandachtsgebied van veel adviesraden is inmiddels verbreed tot het gehele sociaal domein. 

Hieronder vallen o.a. zorg en welzijn, werk en inkomen, wonen en passend onderwijs. Daarnaast zal 

de komende jaren ook de omgevingsvisie in het kader van de nieuwe omgevingswet een belangrijk 

aandachtspunt worden voor lokale raden. Het gaat hier immers over een integrale benadering van de 

leefomgeving, waarbij er een belangrijke verbinding moet worden gelegd met langer zelfstandig 

wonen, zelfredzaamheid en participatie, gezondheid en de inclusieve samenleving. De complexiteit 

van de onderwerpen in het sociaal domein vraagt veel van adviesraadsleden: 

• (ervarings)deskundigheid over de thema’s; 

• specifieke competenties en vaardigheden; 

• een grote investering in tijd. 

 

Op meerdere momenten, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten van de Koepel, in eerdere vragenlijsten 

en tijdens ledenvergaderingen, hebben leden duidelijk aangegeven dat een goede ondersteuning van 

lokale raden een noodzakelijke voorwaarde is voor het vormgeven van client- en inwonerparticipatie 

zoals deze is bedoeld. Het uiteindelijke doel is om ‘creatieve en verbindende burgerkracht’ te 

organiseren dat leidt naar cliënt- en inwonersparticipatie die past bij de huidige ontwikkelingen en 

actuele vraagstukken in onze samenleving. 

 

 

“De resultaten van deze monitor zullen we als Koepel per direct benutten om onze dienstverlening 

zo goed mogelijk aan te laten sluiten op wensen, ervaringen en verwachtingen van leden. Input uit 

de monitor wordt bijna één-op-één verwerkt in bijvoorbeeld onze trainingen en bijeenkomsten, 

maar ook in fysieke producten: handreikingen, blogs en artikelen en onze nieuwsbrief. Daarnaast 

nemen we deze input ook mee in bijeenkomsten die we aanbieden aan wethouders en 

beleidsmedewerkers, ten behoeve van een constructieve samenwerking met de adviesraad.“ 

 

 

Movisie heeft vanuit haar kennisfunctie cliënt- en inwonerparticipatie de monitor adviesraden 

uitgevoerd. Daarbij is gebruik gemaakt van vragenlijsten van eerdere monitoren uit 2014 en 2017. De 

vragenlijst voor 2020 is geactualiseerd naar de recente ontwikkelingen die de adviesraden 

doormaken. Daarvoor is de vragenlijst voorgelegd aan de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. In de 

resultaten is waar mogelijk ook de vergelijking gemaakt met de resultaten van eerdere vragenlijsten uit 

2017 en 2014, zodat eventuele trends en ontwikkelingen zichtbaar worden. Uit de respons van de 

monitor blijkt nog maar een klein aantal raden specifiek een cliëntenraad of Wmo-raad te zijn. Dit 

aantal is zodanig klein dat een vergelijking tussen de verschillende soorten raden niet mogelijk is. 

https://www.movisie.nl/publicatie/monitor-gemeentelijke-wmo-adviesraden-sociaal-domein
https://www.movisie.nl/publicaties/monitor-gemeentelijke-advies-clientenraden
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De resultaten geven een goed beeld van de aandachtspunten, wensen en uitdagingen voor de 

toekomst van de lokale adviesraden en de behoefte aan ondersteuning vanuit de Koepelorganisatie. 

De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd tijdens de najaars-ALV van 2020. 

 

Leeswijzer 

In het eerstvolgende hoofdstuk lichten we de onderzoeksopzet toe. Vervolgens bespreken we in 

hoofdstuk 3 de resultaten en in hoofdstuk 4 de daaruit voortvloeiende conclusies en aandachtspunten 

voor de toekomst. 
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2 Onderzoeksopzet 
 

2.1 Centrale vraag en doelstelling 

Met dit onderzoek naar de huidige stand van zaken onder (Wmo) adviesraden willen we een beeld 

krijgen van de volgende zaken: 

• Wat zijn in 2020 de kenmerken van adviesraden qua focus, samenstelling etc.? 

• Hoe ziet de deskundigheid en scholing van adviesraden er uit? 

• Hoe typeren adviesraden hun rol? 

• Op welke wijze informeren adviesraden zich? 

• Hoe ziet de samenwerking met en facilitering door de gemeente er uit? 

• Wat zijn organisatorische en inhoudelijke wensen en aandachtspunten voor de toekomst? Zowel 

intern als extern. 

 

2.2 Aanpak 

Voor dit onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van een digitale vragenlijst, die actief is uitgezet 

onder de leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De looptijd van de enquête was van 15 

juni 2020 tot 14 juli 2020 (met een reminder op 1 juli). De vragenlijst is opgenomen in bijlage 1. 

 

In 2017 is de vragenlijst op dezelfde manier verspreid. Er is wel een aanpassing op de vragenlijst 

gemaakt op basis van actuele ontwikkelingen. In de verwerking van de resultaten wordt hier rekening 

mee gehouden wanneer de vergelijking met voorgaande vragenlijst wordt gemaakt. 

 

2.3 Respons en respondenten 

De vragenlijst is verspreid onder ca. 250 adviesraden die lid zijn van de Koepel Adviesraden Sociaal 

Domein. De vragenlijst is 168 keer ingevuld. Van een aantal raden hebben meerdere leden de 

vragenlijst ingevuld en een aantal vragenlijsten zijn incompleet. We rekenen daarbij de vragenlijsten 

mee die minimaal verder ingevuld zijn dan het aangeven van de gemeente en de soort raad. De 

dubbele en incomplete (in totaal 66 stuks) zijn er uit gefilterd. Het uitgangspunt voor de analyse is 

daarmee n=102. 

 

De raden zijn afkomstig uit 100 unieke gemeenten (van twee gemeenten hebben meerdere (soorten) 

raden de vragenlijst ingevuld). Met een totaal aantal gemeenten van 355 (1 januari 2020) betekent dit 

dat 28% van de gemeenten met minimaal een raad heeft deelgenomen aan het onderzoek. 

 

Indeling in gemeentegrootte naar inwoneraantal (n=100) 

Gemeentegrootte Percentage 

Groot (meer dan 100.000 inwoners) 12% 

Middelgroot (50.000-100.000 inwoners) 17% 

Klein (minder dan 50.000 inwoners) 71% 
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Voor de vergelijkingen met 2017 die we maken, is het goed om te weten dat de verdeling qua 

gemeentegrootte in grote lijnen overeenkomt. Toen namen 75 (77%) kleine gemeenten deel, 13 (13%) 

middelgrote en 9 (9%) grote gemeenten. 

 

Van het totaal aantal respondenten geeft 88% aan lid te zijn van een brede adviesraad (actief op de 

Wmo, Participatiewet en/of Jeugdwet en evt. andere thema’s/domeinen). Van het totaal aantal 

respondenten is 9% lid van een Wmo-raad. De overige 3% betreft cliëntenraden werk en inkomen. Er 

namen geen aparte jeugdadviesraden deel aan de vragenlijst. 

 

 

  
Figuur 1: Type adviesraden (n=102) 

 

 

Vergelijking met voorgaande jaren 

In vergelijking met 2017 zien we een verschuiving van het aantal Wmo-raden naar meer brede 

adviesraden. Dit is een trend die al vanaf 2014 is ingezet (toen was 45% Wmo-raad; 17% een 

brede raad). Deze trend wordt landelijk ook gezien: steeds meer gemeenten werken toe naar een 

brede adviesraad. De cijfers uit de monitor bevestigen dit. 

 

  

87,3%

8,8%

2,9% 0% 1% Brede adviesraad die actief is op de Wmo, 
Participatiewet en/of Jeugdwet en evt. 
andere thema’s/domeinen

Wmo-raad

Cliëntenraad werk en inkomen

Jeugdadviesraad

Anders, namelijk:
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3 Resultaten 
 

 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten van de monitor weer. In paragraaf 3.1 bespreken we de 

kenmerken van de adviesraden. In paragraaf 3.2 gaan we in op de facilitering die door raden wordt 

ontvangen. Ten slotte kijken we in paragraaf 3.3 naar de aandachtspunten en speerpunten die raden 

zien ten aanzien van de toekomst. 

 

3.1 Kenmerken van de adviesraden 

Eerst gaan we in op de kenmerken van de adviesraden. Hoe zijn ze samengesteld? Over welke 

thema’s adviseren zij vooral? Hoe is de verhouding binnen de raden tussen beleidsdeskundigheid en 

ervaringsdeskundigheid? En hoe gaat het met de samenwerking met de gemeente? 

 

3.1.1 Samenstelling van de adviesraad 

In 2020 bestaat 44% van de adviesraden uit 9 tot 12 personen. Raden met minder leden dan 5 of 

meer leden dan 15 komen relatief weinig voor. 

 

Verschillen tussen groepen respondenten 

De vergelijking tussen brede adviesraden (n=90) en Wmo-raden (n=9) laat zien dat Wmo-raden over 

het geheel genomen uit minder personen bestaan dan brede adviesraden (zie tabel). Omdat de groep 

Wmo-raden zo klein is, is het vergelijken met Brede raden niet goed mogelijk. 

 

Tabel 1: Omvang adviesraden 

 

Omvang adviesraden 

Totaal 2017 

(n=100) 

Totaal 2020 

(n=102) 

Brede raden 

(n=90) 

Wmo-raden 

(n=9) 

1-4 personen 0% 2% 2% 0% 

5-8 personen 21% 30% 29% 44% 

9-10 personen 31% 23% 22% 33% 

11-12 personen 14% 21% 23% 0% 

13-15 personen 23% 15% 14% 11% 

Meer dan 15 personen 11% 9% 9% 11% 

 

 

Vergelijking met voorgaande jaren 

In vergelijking met 2017 lijkt het dat de raden relatief iets kleiner zijn geworden. Er zijn namelijk 

ongeveer evenveel raden van 9 tot 12 personen dan in 2017, maar in 2020 geven meer raden aan 

(32%) met 1 tot 8 personen te zijn dan in 2017 (21%). Daarnaast is het aantal raden bestaande uit 

meer dan 12 leden kleiner dan in 2017 (24% in 2020 tegenover 34% in 2017). Dit is een trend die 

zich voortzet, want de vergelijking tussen 2014 en 2017 liet ook al een daling in de grootte van 

raden zien. 
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Meer dan de helft van de adviesraden (52%) bestaat vooral uit bestaande leden (lid vóór 2019). 

Slechts 10% van de adviesraden bestaat vooral uit nieuwe leden (in 2019 of 2020 lid geworden). Van 

de adviesraden heeft ongeveer 38% evenveel nieuwe als bestaande leden. Dit beeld is vergelijkbaar 

met de situatie van 2017. 

 

Opvallend is dat veel adviesraden aangeven nog niet compleet te zijn. Maar liefst 61% heeft één of 

meerdere vacatures. Daarvan geeft ruim de helft aan dat zij één of twee vacatures heeft. De overige 

raden hebben dus meer vacatures, oplopend tot zelfs 17 vacatures voor een raad. 

 

3.2 Deskundigheid en scholing 

3.2.1 Inbreng van kennis en ervaring 

Wij vroegen raden een inschatting te geven van welke kennis en ervaring er binnen de raad sprake 

was en in welke mate onder de verschillende leden. Onderstaande figuur laat zien dat de inbreng van 

de leden vooral komt vanuit hun inhoudelijke kennis en ervaring over thema’s of gebaseerd is op 

eigen ervaringen of die van hun naasten. Een derde van de raden geeft bij beiden aan dat alle leden 

hierover beschikken. Praktische kennis en ervaring met betrekking tot advisering en over bestuurlijke, 

beleidsmatige en politieke processen wordt door veel minder leden ingebracht. 

 

 

 
Figuur 2: Aanwezige kennis en ervaring in adviesraden (n=102) 
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Verschuiving zichtbaar tussen verschillende raden 

Er wordt onder de Wmo-raden relatief vaker dan in de groep van brede adviesraden aangegeven dat 

de inbreng van leden gebaseerd is op eigen ervaringen, persoonlijk en/of in de naaste omgeving (44% 

van de Wmo-raden geeft aan dat alle leden deze inbreng hebben). De inhoudelijke kennis en ervaring 

over verschillende thema’s gebaseerd op opleiding / beroepsuitoefening komt meer voor onder de 

brede adviesraden. 

 

 

Vergelijking met voorgaande jaren 

In 2017 geeft de helft (50,5%) van het totaal aantal raden aan dat er evenveel leden in de 

adviesraad zitten met beleids- als ervaringsdeskundigheid. Een derde van de respondenten 

(32,2%) geeft aan vooral adviesraadsleden te hebben met beleidsdeskundigheid, terwijl 17,2% van 

de raden aangeeft dat de meeste leden ervaringsdeskundig zijn. 

 

In 2014 gaf 60% aan vooral veel ervaringsdeskundigheid te hebben ten opzichte van 53% van de 

brede raden die vooral over beleidsdeskundigheid zeggen te beschikken. De trend die hieruit op te 

maken is, is dat de verschuiving van meer Wmo-raden naar meer brede raden ook verschuivingen 

laat zien in de kennis en ervaring in de raden. 

 

 

3.2.2 Gevolgde scholing en scholingswensen 

70% van de adviesraden geeft aan in 2019 en 2020 enige vorm van deskundigheidsbevordering te 

hebben genoten. Dat betekent echter ook dat 30% geen scholing heeft gehad het afgelopen jaar. De 

meeste scholing die is gevolgd, heeft betrekking op het intern functioneren van raden (45%) en 

inhoudelijke thema’s in het sociaal domein (26%). 

Waar raden andere vormen van scholing hebben ingevuld, noemen zij training op bijvoorbeeld het 

gebied van wetgeving, voorzitterschap en samenwerking die dus (deels) onder te brengen zijn onder 

de andere categorieën. 
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Figuur 3: Gevolgde scholing en scholingswens (%, n=100) 

 

 

Als we vervolgens kijken naar wat men nog aan scholingsbehoefte heeft dan geeft slechts 10% van 

de raden aan geen behoefte aan scholing te hebben. De figuur laat zien dat de mate waarin scholing 

gevolgd is op verschillende thema’s kleiner is dan de behoefte die er aan is, met uitzondering van 

trainingen en workshops voor het intern functioneren van de adviesraad. Er is het meest behoefte aan 

scholing voor extern functioneren (47% van de raden heeft hier behoefte aan) en over inhoudelijke 

thema’s (39%). 

 

3.2.3 Gebruik van producten van de koepel 

In het algemeen laten de resultaten zien dat de producten van de koepel gewaardeerd worden. Het 

aantal adviesraden die de producten kennen en behulpzaam vinden (n= 730) is bijna twee keer zo 

groot als het aantal adviesraden die producten wel kennen, maar niet behulpzaam vinden (n=383). 

Een grote meerderheid van de raden kent de handreikingen, nieuwsbrieven en artikelen die de koepel 

ontwikkelt en deze worden als behulpzaam ervaren. Behulpzaam zijn zeker ook de themadossiers, 

trainingen op maat en de Hannie van Leeuwenlezing, maar die zijn bij de adviesraden veel minder 

bekend. Het minst bekend bij de adviesraden is de ondersteuning en begeleiding bij fusies, Twitter, 

LinkedIn en de netwerkbijeenkomsten met ambtenaren en wethouders. Het minst behulpzaam zijn de 

polls, ALV, blogs, en het workshopprogramma gekoppeld aan de ledenvergadering. 
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Utrecht, oktober 2020 * Monitor gemeentelijke Adviesraden Sociaal Domein 17 

Bijeenkomsten voor beleidsmedewerkers, wethouders, netwerkbijeenkomsten voor ambtelijk 

secretarissen zijn minder goed bekend onder de raden. Dit lijkt te verklaren doordat zij ook niet de 

primaire doelgroep voor deze bijeenkomsten zijn. Ook weinig raden weten af van de mogelijkheden tot 

begeleiding bij fusies van raden. Dit zal ook niet voor iedereen aan de orde zijn. Hetzelfde geldt voor 

de mogelijkheid van evaluaties. In de volgende paragraaf volgt de verklaring hiervoor: raden blijken 

daar weinig ondersteuning bij te wensen. De sociale media, polls en blogs zijn niet heel erg bekend 

onder de raden en kunnen daardoor ook niet als behulpzaam worden ervaren. 

 

Tabel 2: Bekendheid met producten van de koepel (n=96) 

Producten van de koepel K
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Nieuwsbrieven 2,1% 8,3% 89,6% 

Handreikingen 10,4% 6,3% 83,3% 

Artikelen 9,4% 10,4% 80,2% 

Themadossiers 25,0% 11,5% 63,5% 

Trainingen op maat 37,5% 14,6% 47,9% 

Hannie van Leeuwenlezing 31,3% 21,9% 46,9% 

Training Adviseren kan je leren 38,5% 20,8% 40,6% 

Algemene Ledenvergadering 29,2% 31,3% 39,6% 

Consult (telefonisch of per mail, bij vragen) 47,9% 19,8% 32,3% 

Provinciale inspiratiebijeenkomsten 51,0% 17,7% 31,3% 

Workshopprogramma gekoppeld aan Algemene Ledenvergadering 42,7% 26,0% 31,3% 

Infographics 53,1% 16,7% 30,2% 

Blogs 44,8% 29,2% 26,0% 

Bijeenkomsten voor beleidsmedewerkers 59,4% 19,8% 20,8% 

Bijeenkomsten voor wethouders 65,6% 17,7% 16,7% 

Evaluaties (op verzoek van adviesraad en/of gemeente) 61,5% 21,9% 16,7% 

Polls 51,0% 33,3% 15,6% 

Netwerkbijeenkomsten voor ambtelijk secretarissen 67,7% 17,7% 14,6% 

Begeleiding bij fusies van raden 72,9% 12,5% 14,6% 

LinkedIn groep 67,7% 21,9% 10,4% 

Twitter 71,9% 19,8% 8,3% 
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3.2.4 Evaluatie 

Van de adviesraden geeft 15% aan het functioneren van de adviesraad nog nooit geëvalueerd te 

hebben. De overige 85% heeft dat wel gedaan. Veel raden (68%) voeren een interne evaluatie uit, 

met de eigen leden van de adviesraad. Minder raden, maar ook nog 41%, evalueren daarbij ook het 

functioneren van de raad met de gemeente. Veel minder evalueren de adviesraden hun functioneren 

samen met maatschappelijke organisaties (6%) en/of inwoners (3%). 

 

Bij het evalueren wordt weinig gebruik maakt van vragenlijsten. Slechts 7% maakt bij de evaluatie 

gebruik van een (gestructureerde) vragenlijst. Wel maakt 24% gebruik van externe begeleiding om 

goed te evalueren. Daar staat dus tegenover dat 76% dit intern organiseert. 73% zegt hierbij geen 

ondersteuning nodig te hebben, tegenover 27% die dat wel wenst. 

 

3.3 De rol van de adviesraad 

3.3.1 Verschillende rollen 

Er zijn verschillende rollen die een adviesraad vervult. Dit kunnen meerdere rollen zijn. Wij vroegen 

naar de mate waarin de adviesraad bepaalde rollen vervult. De meest vervulde rollen die genoemd 

worden zijn het agenderen en ongevraagde adviezen geven (75% benoemt dit (heel) erg als hun rol) 

en het meedenken aan de voorkant; bijna 68% benoemt dat dit een rol is die zij (heel) erg vervullen. 

De daaropvolgende rol is het gevraagd adviseren aan de achterkant. Hier geeft 39% aan dat zij deze 

rol heel erg vervullen. 

 

Het bewaken van client- en inwonersparticipatie en signaleren en monitoren worden beiden wel 

benoemd door een aantal raden, maar minder overduidelijk. Opvallend is wel dat 14% aangeeft dat 

het bewaken van client- en inwonersparticipatie ’helemaal niet’ een rol is die zij vervullen. 

 

 

 
Figuur 4: Mate waarin rollen vervuld worden in de adviesraad (n=93) 
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3.3.2 Advisering 

De top vier van thema’s waarover de adviesraden het meeste adviseren, zijn Zorg & welzijn (93%), 

Jeugd (88%), Armoede en schulden (82%) en Werk en inkomen (79%). 

 

 

 
Figuur 5: Adviezen van de adviesraden (n=91) 

 

 

Vergelijking met 2017 

De thema’s waarin in 2017 en 2020 over geadviseerd wordt, laten veel overeenkomsten zien. De 

top 4 bevat in 2020 ook weer welzijn en zorg, jeugd en schuldhulpverlening en armoede. In 2017 

scoorde gezondheidszorg hoger dan in 2020. Daartegenover staat werk en inkomen in 2020 hoger 

op de agenda om over te adviseren (vanuit de brede adviesraden of cliëntenraad werk en 

inkomen). 

 

 

3.3.3 Gevraagd en ongevraagd advies 

Bijna de helft van de raden geeft ongeveer evenveel gevraagd als ongevraagd advies (48,9%). Iets 

minder dan de helft (43,3%) geeft aan vooral gevraagd advies te geven. Ten slotte zegt de overige 

7,8% juist vooral ongevraagd te adviseren. 
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Figuur 6: Verhouding gevraagd en ongevraagd advies (n=90) 

 

 

Vergelijking met 2017 

In 2017 werd er relatief minder vaak ongevraagd advies gegeven dan in 2020. Het percentage 

raden dat zei vooral gevraagd advies te geven, lag toen hoger, met 55,6% ten opzichte van 43,3% 

in 2020. En ook het aantal raden dat aangaf vooral ongevraagd te adviseren, lag toen lager (5,1%) 

en is dus groeiende. De verhouding gevraagd en ongevraagd adviseren lijkt dus over het geheel 

genomen te verschuiven naar meer ongevraagd advies dan voorheen, maar het zwaartepunt blijft 

bij gevraagd advies liggen. 

 

 

De vorm waarop de adviezen tot stand komen, is vooral via formele procedures: 73,3% van de raden 

geeft aan dat dit voor hen geldt. Dit hoge percentage geeft aan dat er, ondanks dat formele 

procedures zich vooral lenen voor gevraagd advies, dus ook formele afspraken worden vastgelegd 

hoe met ongevraagde adviezen om te gaan. 11,1% geeft aan dat het vooral via informele 

consultgesprekken vorm krijgt. De overige raden geven aan dat het beiden gebeurt. 

 

3.3.4 Agendabepaling 

Als we kijken naar wie de onderwerpen op de agenda bepalen dan worden adviesraadleden 

gezamenlijk (69,2%), de voorzitter of secretaris (63,7%) en de beleidsmedewerkers sociaal domein 

(54,9%) genoemd als meest bepalende personen. Het percentage adviesraden dat aangeeft dat de 

agenda wordt bepaald door werkgroepen is bijna 40%. Daarbij speelt het gegeven dat niet alle 

adviesraden met werkgroepen werken een rol in de uitkomst. De partijen buiten de adviesraad worden 

over het geheel genomen minder vaak genoemd als agendabepalend dan adviesraadsleden of de 

voorzitter/secretaris. Dit doet vermoeden dat de adviesraadsleden een groeiende proactieve en 

agenderende rol in de adviesraad aannemen, waar ook de beweging naar meer ongevraagd advies 

op duidt. Desondanks zijn de beleidsmedewerkers sociaal domein voor 55% en de wethouder sociaal 

domein voor 28,6% van de raden ook nog wel een van de agenda-bepalers. Inwoners en 

maatschappelijke organisaties worden echter wel bijzonder weinig genoemd (resp. 12,1% en 5,5%). 
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Tabel 3: Wie bepaalt welke onderwerpen op de agenda van de adviesraad komen te staan? (n=91) 

Wie Percentage 

De adviesraadsleden samen 69,2% 

Voorzitter en/of secretaris 63,7% 

Beleidsmedewerkers sociaal domein van de gemeente 55,0% 

Werkgroepen adviesraadsleden 39,6% 

Individuele adviesraadsleden 38,5% 

Wethouder sociaal domein 28,6% 

Maatschappelijke organisaties 12,1% 

Anders 9,9% 

Inwoners 5,5% 

 

 

3.4 Contact en verbinding met de samenleving 

Om te kunnen adviseren laat een ruime meerderheid van de adviesraden (83,3%) zich vooral 

informeren vanuit bestaande informatiebronnen. Meer dan de helft van de adviesraden (58,9%) laat 

weten zich te laten informeren d.m.v. individuele gesprekken met burgers/cliënten. Andere 

mogelijkheden die gebruikt worden om informatie te verkrijgen, zijn: aansluiten bij bestaande 

bijeenkomsten van andere (cliënten)organisaties en zorgaanbieders (45,6%), eigen bijeenkomsten 

organiseren (34,4%) en het periodiek overleg met belangenorganisaties (34,4%). Veel minder wordt 

gebruik gemaakt van het inhuren van een inhoudelijke expert (6,7%), een digitale (5,6%) of 

schriftelijke (4,4%) raadpleging. 

 

Tabel 4: Op welke manier(en) verzamelen de leden van uw adviesraad informatie over wat er speelt in 

de samenleving? (n=90) 

Manier van informatie verzamelen 2020 2017 

Raadpleging van bestaande onderzoeken, het verplichte cliëntervaringsonderzoek 

of andere bestaande bronnen 83,3% 72,7% 

Via individuele gesprekken met burgers/cliënten (bijv. spreekuren, interviews, 

netwerkcontact, informele face-to-face contacten) 58,9% 29,3% 

Aansluiten bij al bestaande bijeenkomsten/sessie van andere (client)organisaties, 

zorgaanbieders etc. 45,6% - 

Via bijeenkomsten met burgers/cliënten (bijv. themacafés, huiskameroverleg, 

wijkmeetings) 34,4% 43,4% 

Via een periodiek overleg met maatschappelijke of belangenorganisaties 34,4% 25,3% 

In gesprek gaan met of inhuren van een inhoudelijke expert 6,7% - 

Digitale raadpleging onder burgers/cliënten (bijv. digitaal burgerpanel of peiling) 5,6% 1,0% 

Schriftelijke raadpleging onder burgers/cliënten (bijv. vragenlijst of interview) 4,4% 6,1% 

Anders, namelijk: 6,7% - 



 

Utrecht, oktober 2020 * Monitor gemeentelijke Adviesraden Sociaal Domein 22 

Vergelijking met 2017 

De adviesraadleden zijn in 2020 veel meer in gesprek gegaan met inwoners en cliënten. Het aantal 

adviesraden dat aangeeft informatie te krijgen uit gesprekken met individuele burgers/cliënten is 

verdubbeld. Ook het overleg met maatschappelijke en belangenorganisaties is toegenomen. Het 

aantal adviesraden dat aangeeft dat haar leden aansluiten bij bestaande bijeenkomsten is groot. 

Dit is niet eerder gevraagd, maar gezien het hoge percentage adviesraden dat bijeenkomsten met 

burgers en cliënten bijwoonde in 2017, zal dat naar verwachting vergelijkbaar zijn geweest. Ten 

opzichte van 2017 zijn er minder adviesraden die inwoners en cliënten schriftelijk raadplegen. 

Daartegenover staat een toename van het aantal adviesraden dat inwoners digitaal raadpleegt. 

 

 

Over de mate waarop de leden van de adviesraad contact hebben met inwoners/cliënten, inwoners-

groepen en belangengroeperingen is verder doorgevraagd. In de antwoorden wordt bevestigd dat veel 

leden van adviesraden signalen en informatie krijgen van cliënten- en maatschappelijke organisaties 

over wat leeft in de samenleving. Ook geeft meer dan 50% van de adviesraden aan dat de leden 

regelmatig tot vaak met individuele burgers spreken over wat speelt in de wijk en de buurt. Relatief 

minder, maar toch nog ruim 40% van de adviesraden geven aan dat de leden met kwetsbare inwoners 

spreken (zie figuur 7 voor een overzicht). 

 

 

 
Figuur 7: Contact met belangen, inwonersgroepen en individuele kwetsbare inwoners (n=90) 

 

 

In de vragenlijst is aan adviesraden gevraagd naar hun rol bij hoe de gemeente inwoners raadpleegt. 

Dat betekent overigens niet dat deze vraag een volledig beeld geeft van de manier waarop de 

gemeente inwoners raadpleegt. 

 

In het algemeen laten de antwoorden zien dat veel gemeenten inwoners raadplegen. Bijna de helft 

van de adviesraden (48,9%) geeft aan dat de gemeente soms met de adviesraad bespreekt of en hoe 

de inwoners geraadpleegd worden. Meer dan een derde (36,4%) van de gemeenten bespreekt 

regelmatig tot altijd met de adviesraad of en hoe de inwonersraadpleging plaatsvindt. Voor 14,8% van 
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de adviesraden geldt dat de gemeente nooit met de adviesraad de inwonersraadpleging bespreekt of 

geen inwonersraadpleging houdt. 

 

Maar liefst meer dan de helft van de adviesraden geeft aan dat de gemeente nooit vraagt om de wijze 

waarop de inwoners geraadpleegd zijn bij hun advies. Een klein aantal gemeenten (20%) vraagt 

regelmatig tot altijd aan de adviesraad hoe de inwoners geraadpleegd zijn bij hun advies. Deze 

gemeenten geven daar ook middelen en advies voor om dat te doen. Bij iets meer dan een kwart van 

de adviesraden (26,1%) komt het soms voor dat de gemeente de adviesraad vraagt naar de wijze 

waarop de inwoners zijn geraadpleegd voor het advies. 

 

 

 
Figuur 8: Wijze waarop de gemeente inwoners bij beleidsontwikkeling en -evaluatie betrekt volgens de 

adviesraden (n=88) 

 

 

3.5 Samenwerking met de gemeente 

3.5.1 Aanspreekpunt bij de gemeente 

Een grote meerderheid (87,5%) van de adviesraden geeft aan een of meerdere beleidsmedewerkers 

sociaal domein als contactpersoon te hebben. De wethouder sociaal domein is daarnaast ook voor 

65,9% een aanspreekpunt. Minder wordt het hoofd van de afdeling sociaal domein genoemd (23,9%). 

Er is geen enkele raad die aangeeft geen vast contactpersoon te hebben. 
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3.5.2 Tevredenheid over onderdelen van samenwerking 

Wij vroegen raden in welke mate ze tevreden zijn over de samenwerking met de gemeente. Het gaat 

daarbij om de samenwerking in het algemeen, maar ook de manier van ondersteuning, de 

communicatie en de wijze waarop inbreng benut wordt bijvoorbeeld. 

 

Meer dan de helft van de raden is over alle bevraagde onderwerpen van ondersteuning (zeer) 

tevreden. De ondersteuning die zij ontvangen om hun werk te kunnen doen, wordt daarbij het hoogst 

gewaardeerd (80% geeft aan dat de ondersteuning voor hen voldoende is). Maar ook de 

samenwerking in het algemeen, de tevredenheid over de communicatie en afstemming met 

beleidsmedewerkers en het samenspel met de wethouder sociaal domein kent een hoge 

tevredenheid. Waar iets meer kanttekening geplaatst kan worden bij de tevredenheid is bij de manier 

waarop de gemeente de inbreng benut. Ondanks dat 55,5% hier tevreden over is, geeft toch ook 20% 

aan zich hier niet tevreden over te voelen. 

 

 

 
Figuur 9: Beoordeling samenwerking met gemeente (%, n=85) 

Vergelijking met 2017 

In 2017 was 75,8% van de adviesraden (heel erg) tevreden over de samenwerkingsrelatie met de 

gemeente. 

 

 

Uit de toelichtingen blijkt dat de kwaliteit van samenwerking gevoelig is voor wisselingen in 

ambtenaren of wethouders, maar ook door andere rolbepaling binnen de raad. Enkele adviesraden 

benoemen ook de lange adem van het werken aan een verbeterde samenwerking. 
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Enkele toelichtingen van respondenten: 

 

Wij zijn wat kritischer aan het worden, wat er met onze adviezen wordt gedaan. Men is welwillend. 

 

We zijn intensief bezig de verhoudingen te verbeteren en dat gaat met vallen en opstaan. 

 

Tot vorig jaar kregen we nooit reactie op een (ongevraagd) advies. Sinds kort is er een nieuwe 

wethouder, is dat besproken, en hebben we inderdaad reactie gehad. We hebben er nu meer 

vertrouwen in. 

 

Er is nogal veel wisseling in de wacht van de gemeenteraad geweest, waardoor veel zaken zijn 

blijven liggen. Door corona is nog meer blijven liggen, hoewel we wel via beeldbellen gewoon 

doorgaan met vergaderen en het bevragen van beleidsambtenaren. Krijg wel een onderbuik gevoel 

dat straks veel niet zal kunnen en dat de coronacrisis een kapstok wordt om van alles niet te doen 

(geldproblemen). 

 

 

3.5.3 Facilitering van de adviesraad 

Deze paragraaf gaat over de wijze waarop de adviesraad wordt gefaciliteerd. Waarin worden zij 

gefaciliteerd? Op welke manier en is dit voldoende om hun rol te kunnen vervullen? En sluit dit aan op 

de behoeften van de raden? 

 

3.5.4 Over welke faciliteiten en ondersteuning beschikt de adviesraad? 

Welke faciliteiten en ondersteuning ontvangen de raden om hun rol te kunnen vervullen? Raden 

konden bij deze vraag meerdere antwoorden geven, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van 

het palet aan faciliteiten en ondersteuning dat zij ontvangen en waarover zij beschikken. 

 

Tabel 5: Welke faciliteiten en ondersteuning ontvangt uw adviesraad van de gemeente? (n=88) 

Faciliteiten en ondersteuning 2020 

Wij ontvangen faciliteiten en ondersteuning in de vorm van een budget dat we naar eigen inzicht 

kunnen besteden 86,4% 

Facilitering van kantoor- en vergaderruimte, kantoorartikelen en catering 65,9% 

Secretariële en/of onafhankelijke ondersteuning 48,9% 

Eigen communicatiemogelijkheden met inwoners bijv. via eigen website of eigen pagina op de 

website van de gemeenten 37,5% 

Financiering van de gemeente voor abonnementen, lidmaatschappen, scholing, training en 

deelname congressen etc. 30,7% 

De mogelijkheid van het (laten) organiseren van (grootschalige) themabijeenkomsten 21,6% 

De mogelijkheid voor het uitvoeren van eigen onderzoek of inhuren van externe deskundigheid 20,5% 

Materiële ondersteuning zoals laptops i-pads, printers 11,4% 
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Anders, namelijk: 8,0% 

 

 

Vergelijking met voorgaande jaren 

In 2017 en 2014 zijn de faciliteiten en ondersteuning op een andere manier geïnventariseerd, 

waardoor vergelijking op detail lastig is. Omdat we in 2020 ook de categorie van een naar eigen 

inzicht te besteden budget hebben toegevoegd is het lastig om categorieën te vergelijken. 

Desondanks is in de resultaten van de verschillende monitoren zichtbaar dat de verdeling over 

categorieën waarop faciliteiten worden geboden vergelijkbaar is. Doordat meer adviesraden 

beschikken over eigen budgetten bieden gemeenten minder faciliteiten. 

 

 

3.5.5 Financiering en hoe deze wordt ontvangen 

In de vragenlijst is naar bedragen gevraagd die gemeenten beschikbaar hebben gesteld voor de 

adviesraad. Dit geeft een indicatie van de bestedingsruimte die adviesraden hebben. Vanuit twee 

raden wordt aangegeven dat de bijdrage van de gemeente minder is dan € 1000,-. De overige raden 

hebben allemaal meer ontvangen. De bedragen die door gemeente beschikbaar worden gesteld, 

lopen erg uiteen. Dit zal ook te maken hebben met de omvang van de gemeente en de omvang van 

het werk dat door de adviesraden wordt gedaan. 

 

Tabel 6: Hoeveel middelen heeft de gemeente beschikbaar gesteld (door toekennen van budget en/of 

kosten die gedeclareerd zijn)? (n=84) 

Beschikbaar gestelde middelen  

0 – 1000 euro per jaar 2,4% 

Tussen 1.000 en 5.000 euro per jaar 19,0% 

Tussen 5.000 en 10.000 euro per jaar 33,3% 

Tussen 10.000 en 25.000 euro per jaar 29,8% 

Tussen 25.000 tot 50.000 euro per jaar 7,1% 

50.000 euro en meer per jaar 8,3% 

 

 

Adviesraden is gevraagd op welke manier ze de financiering ontvangen. De toekenning van de 

bedragen is verschillend. De meest voorkomende zijn een van te voren door de gemeente vastgesteld 

subsidiebedrag (38,1%), het ontvangen van een bedrag vooruit op basis van de eigen begroting 

(34,5%) en declaratie van kosten achteraf (29,8%). Er zijn vier adviesraden die aangeven dat de 

financiering voor hun anders geregeld is. Een keer wordt genoemd een vast bedrag per bijeenkomst 

en een keer een werkbudget dat wordt toegekend na een jaargesprek. Ook wordt door een 

adviesraad aangegeven dat wensen door de adviesraad kunnen worden ingediend en dat bekeken 

wordt of daar budget voor is. Er is een adviesraad die aangeeft dat er naast een subsidie op basis van 

een begroting ook budget is voor secretariële ondersteuning. Deze ambtelijk secretaris is in dienst van 

een welzijnsorganisatie. 
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In 2017 zijn vergelijkbare vragen gesteld over de bedragen en de wijze waarop financiering 

beschikbaar gesteld is. Ook in 2017 liepen de bedragen voor de adviesraden erg uiteen. Wat 

betreft de wijze waarop gemeenten de bedragen voor de adviesraden beschikbaar stellen lijken 

meer gemeenten in 2020 de adviesraden een vaste subsidie toe te kennen (38,1% (2020) t.o.v. 

24,2% (2017)) en minder gemeenten vragen om een begroting vooraf op basis waarvan de 

beschikbare bedragen vooraf worden toegekend (34,5% (2020) t.o.v. 57,6% (2017)). Het 

percentage adviesraden dat de kosten achteraf declareert, is in de afgelopen periode vrijwel gelijk 

gebleven (29%). 

 

 

3.5.6 Vergoeding voor adviesraadsleden 

Van de adviesraden geeft 57% aan dat haar raadsleden een vast bedrag als vrijwilligersvergoeding 

krijgen. Vacatiegeld wordt door ruim 28% van de raden genoemd als vergoeding aan leden. Geen 

enkele vergoeding (1,2%) of alleen onkostenvergoeding (6%) worden veel minder vaak genoemd. 

Waar ‘anders’ wordt genoemd als antwoord gaat het vaak om een combinatie van een vaste 

vergoeding in combinatie met onkostenvergoeding. 

 

 
Figuur 10: Vrijwilligers)vergoeding adviesraadsleden (n=84) 

3.5.7 Voorzien in behoeften aan faciliteiten 

84,5% van de raden geeft aan dat er geen faciliteiten ontbreken om de rol van adviesraad te kunnen 

vervullen. De 15,5% die aangeeft wel meer faciliteiten nodig te hebben, beschrijven behoefte aan 

digitale middelen (als accounts, of tablets), ondersteuning (bijv. secretarieel) en toegankelijke 

informatie (voor iedereen). 
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In 2017 vond ruim 70% van de raden de facilitering en ondersteuning die zij kregen aansluiten bij 

hun behoeften en 81% vond dat deze voldoende zijn om de rol van de raad te kunnen vervullen. 

In paragraaf 3.5.2 werd al duidelijk dat in 2020 de ondersteuning door 80% van de raden als 

voldoende wordt ervaren. Er lijkt dus nog iets meer tevredenheid te zijn over de ondersteuning dan 

in 2017 al het geval was. 

 

 

3.6 Een blik op de toekomst 

Zijn adviesraden klaar voor de toekomst? En welke belangrijke aandachtspunten zien zij voor de 

toekomst? Wij vroegen de raden naar hun belangrijkste externe en interne aandachtspunten. 

 

3.6.1 Interne aandachtspunten 

De adviesraden zijn gevraagd met het oog op de toekomst welke interne aandachtspunten belangrijk 

zijn voor de adviesraad. In de onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat het uitvoering geven aan de 

verschillende rollen van de adviesraad door een overweldigende meerderheid een belangrijk 

aandachtspunt wordt gevonden. Van de respondenten geeft bijna 98% aan dit een belangrijk intern 

aandachtspunt te vinden. Gevolgd door de zichtbaarheid (90%) van de adviesraad en de mate waarin 

leden contact kunnen onderhouden met groepen kwetsbare inwoners en maatschappelijke 

organisaties (89%). Hieruit komt een duidelijk beeld naar voren dat adviesraden naast goed zichtbaar 

ook goed geïnformeerd willen te zijn. 

 

Aandacht voor het vinden van nieuwe leden, de inhoudelijke kennis van leden en de tijdsinvestering 

voor de leden scoren ook hoog. Minder hoog scoren aandacht voor praktische kennis over het 

functioneren van een adviesraad en kennis over bestuurlijke, beleidsmatige en politieke processen. 

 

Ook is de interne communicatie relatief gezien geen groot aandachtspunt. Door 36% wordt 

aangegeven dat de interne communicatie geen belangrijk aandachtspunt is. Dit kan betekenen dat de 

interne communicatie op orde is, hoewel in de aanvullende opmerkingen ook wordt aangegeven dat 

als gevolg van de coronacrisis het niet voor iedereen makkelijk is digitaal afspraken te maken en te 

vergaderen. 
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Figuur 11: Interne aandachtspunten voor de toekomst (n=84) 

 

 

Vergelijking met voorgaande jaren 

Vergelijken we de resultaten met die van voorgaande enquêtes dan blijkt in 2020 aandacht voor de 

rol van adviesraden meer genoemd te worden dan het bereiken van inwoners en specifieke 

doelgroepen. Vervolgens is er weinig veranderd. Ook in 2017 was het vinden van nieuwe leden 

evenals de inhoudelijke kennis en de tijdsinvestering van raadsleden in dezelfde volgorde 

belangrijk. 
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Top 5 van interne aandachtspunten 2020 

1. De rollen van de adviesraad 

2. Zichtbaarheid van de adviesraad  

3. Contact met kwetsbare inwoners en maatschappelijke organisaties in de samenleving 

4. Werving nieuwe leden 

5. Leden met inhoudelijke kennis en ervaring 

 

Top 5 van interne aandachtspunten 2017 

1. Bereiken van voldoende inwoners en specifieke doelgroepen 

2. Rollen van de adviesraad 

3. Vinden van voldoende adviesraadsleden om te kunnen adviseren en signaleren 

4. Competenties van de adviesraadsleden 

5. Tijdsinvestering voor adviesraadsleden 

 

Belangrijke aandachtspunten 2014 

In 2014 werd ook het bereiken van de achterban als belangrijk aandachtspunt genoemd door 

79,7% van de raden. Competenties van de raadsleden werd in 2014 als tweede belangrijkste 

aandachtspunt genoemd (65%). 

 

 

3.6.2 Externe aandachtspunten 

Naast interne aandachtspunten is ook gevraagd naar externe aandachtspunten. Met 99% van het 

aantal adviesraden is het signaleren van wat speelt in de samenleving voor de adviesraden het 

belangrijkste externe aandachtspunt. Daarnaast geeft 95% van de adviesraden aan dat ook de 

samenwerking met de gemeente een belangrijk aandachtspunt is. De verbinding, afstemming en 

samenwerking met andere lokale initiatieven wordt door 89% van de adviesraden belangrijk 

gevonden. Dit stemt ook overeen met het terugkerende aandachtspunt en de wens van het betrekken 

van maatschappelijke organisaties en inwoners. Het lijkt er op dat adviesraden zoekende zijn hoe dit 

gedaan kan worden. 

 

Inhoudelijk zijn de belangrijke aandachtspunten voor adviesraden: ontwikkelingen rondom 

inwonersparticipatie in het sociaal domein (88%), het overzien van de omvang van het sociaal domein 

(84%) en de financiële en personele tekorten binnen het sociaal domein (81%). 

 

Minder aandacht gaat uit naar de rol en taak van de regio bij beleid en uitvoering (51%) en de rol en 

taak van wijken en kernen in beleid en uitvoering. 
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Figuur 12: Externe aandachtspunten voor de toekomst (%, n=84) 

 

 

Vergelijking met voorgaande jaren 

Ook hier blijkt dat de meest genoemde belangrijke aandachtspunten stuivertje gewisseld hebben. 

Signaleren van wat speelt in de samenleving is vaker genoemd dan samenwerken met gemeenten. 

Men is ook meer tevreden met die samenwerking als je dat vergelijkt met 2017. Het verbinden, 

afstemming en samenwerking met andere lokale belangenbehartigers is in 2020 net iets vaker 

genoemd dan het overzien van de breedte van het sociaal domein ten opzichte van 2017. Nieuw in 

2020 is de vraag naar de aandacht voor inwonersparticipatie in het sociaal domein. De aandacht 

hiervoor scoort relatief hoog. Hoger dan de aandacht voor de breedte van het sociaal domein. 
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Top 5 van externe aandachtspunten 2020 

1. Signaleren wat speelt in de samenleving 

2. Afstemming en samenwerking met gemeenten 

3. Verbinden, afstemmen en samenwerken met lokale initiatieven 

4. Ontwikkelingen rondom inwoners participatie in het sociaal domein 

5. Overzien van de breedte van het sociaal domein waarover wordt geadviseerd 

 

Top 5 van externe aandachtspunten 2017 

1. Afstemming en samenwerking met de gemeente 

2. Signalering van wat er speelt in de samenleving 

3. Het overzien van de breedte van het domein waarover wordt geadviseerd 

4. De verbinding, afstemming en samenwerking met andere lokale belangenbehartigers en 

initiatieven 

5. De ontwikkeling van het regionaal opstellen en beïnvloeden van beleid 

 

Belangrijke aandachtspunten in 2014 

De afstemming en samenwerking met de gemeente (71,4%) en signalering van wat er speelt in de 

samenleving (67,2%) werden als belangrijkste aandachtspunten genoemd. 

 

 

Op de vraag waar nog meer behoefte aan is, wordt heel vaak informatie, handvatten en trainingen 

genoemd. Het meest voor inhoudelijke kennis, gevolgd door de rol en positionering van de 

adviesraad, samengaan van twee of meerdere adviesraden en evaluatie. Meermaals worden hier ook 

de infographics en de trainingen van de koepel genoemd. Daar is veel waardering voor. Een klein 

aantal benoemt ook hun behoefte aan ondersteuning bij contact met de gemeente. Dit is een klein 

aantal, maar maakt wel duidelijk dat contacten met de gemeenten niet altijd soepel en vanzelf gaan. 

 

Een paar keer is hier wel opgemerkt dat er behoefte is aan ondersteuning bij adviseren op regionaal 

niveau. Dit lijkt echter geen groot aandachtspunt voor adviesraden te zijn. 
  

Aandachtspunten 

“Onze adviesraad werkt goed, maar merkt dat de verworven ruimte om goed te kunnen 

functioneren steeds bewaakt moet worden.” 

 

“Wij streven er naar de adviesraad een afspiegeling te laten zijn van onze 

-lokale- samenleving. Het is ons echter de afgelopen 3 jaar niet gelukt om meer leden te werven 

met een migratieachtergrond. Datzelfde geldt ook voor jong volwassenen.” 
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Ten slotte 
 

 

De resultaten uit de monitor laten een verdere verschuiving naar brede adviesraden zien. Daarbij 

geven de raden in vergelijking tot eerdere monitoren meer ongevraagd advies (hoewel gevraagd 

advies nog steeds het meest wordt gegeven), zijn agendabepalender en stellen zich proactiever op. 

Om dat goed te kunnen doen, is het signaleren in de samenleving en het betrekken van de achterban 

van groot belang. Deze rol als signaleerder of vertolker van het inwoner/cliëntperspectief verdient dan 

ook veel aandacht en vraagt een omslag in werken. De adviesraden zien dit zelf ook en willen hier ook 

graag in versterken. Raden zijn actief bezig met scholing en hebben ook duidelijke wensen daarin, 

meer gericht op externe communicatie. Scholing is, naast het belang ervan, ook een mooie vorm van 

waardering voor adviesraadsleden, mede omdat het om vrijwillige inzet gaat. 

 

De aandacht voor de veelheid aan rollen die de adviesraad heeft en kan hebben en de worsteling die 

daar mee gepaard kan gaan, komt duidelijk naar voren. Enerzijds gaat het om perspectieven van 

verschillende groepen inwoners en ervaringen te betrekken bij de advisering en besluitvorming, 

anderzijds om de positie van de raad ten opzichte van de ontwikkelingen van inwonerparticipatie in 

beleid en uitvoering. De over het algemeen positieve waardering van de samenwerking met de 

gemeente is een waardevolle uitkomst. Alleen een constructieve samenwerking zorgt dat de 

adviesraad van toegevoegde waarde kan zijn. 

 

Het is in deze monitor voor het eerst dat de Koepel direct vroeg naar bekendheid met en waardering 

voor de eigen communicatiemiddelen die ingezet worden ter ondersteuning van adviesraden. Dit geeft 

hele waardevolle input. Deze, en andere resultaten van de monitor, zullen dan ook direct worden 

benut om de dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op wensen, ervaringen en 

verwachtingen van leden. 

 

Ondersteuningsbehoeften 

“Activering van de leden om meer naar buiten te treden. Contacten met maatschappelijke 

organisaties en inwoners verbeteren. Signaleringsfunctie versterken.” 

“Bewonersparticipatie in de nieuwe omgevingswet bestrijkt een breed terrein. Hoe dit af te bakenen 

in de advisering in de adviesraden sociaal domein.” 

 

 

 

  

Over samenwerking 

“Snelle wisseling van contactambtenaren is niet goed voor opbouw relatie. We zien uit 

naar meer continuïteit.” 

“Wij zijn wat kritischer aan het worden, wat er met onze adviezen wordt gedaan. Men is 

welwillend.” 

Scholingswensen 

“Beter leren kennen van doelgroepen, ontsluiten van ervaringskennis via prikkelende ontmoetingen.” 

“Evaluatie van rol en functie en ondersteuning bij transitie naar meer vooraf adviseren en de 

betrokkenheid daarbij van buurten en wijken.” 
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Bijlage 1 Vragenlijst 
 

Wat zijn de ervaringen, meningen, wensen en uitdagingen van uw adviesraad? De Koepel Adviesraden Sociaal 

Domein en Movisie willen de stand van zaken, trends en ontwikkelingen van de lokale inspraak en 

(mede)zeggenschap van inwoners in beeld brengen. Die krijgt o.a. via gemeentelijke advies- en cliëntenraden 

zoals die van u gestalte. Met uw medewerking krijgen we een beeld van de stand van zaken van de 

betrokkenheid van inwoners bij het opstellen en verbeteren van beleid en uitvoering. 

 

Wij verzoeken u de enquête gezamenlijk (als één persoon) of door één persoon van uw gemeentelijke advies- 

of cliëntenraad (in de vragenlijst spreken we over adviesraad) te laten invullen. Let op: vul de vragenlijst in een 

keer in; de antwoorden worden niet tussentijds opgeslagen. 

 

Het invullen kost ongeveer 20 minuten. U kunt de vragenlijst tot uiterlijk 8 juli 2020 invullen. 

 

Namens de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie, 

Hartelijk dank voor het invullen! 

 

 

Deel 1: Kenmerken van de adviesraad 

 

We beginnen de enquête met een aantal vragen om een beeld te krijgen van uw adviesraad. 

 

In welke gemeente bent u actief? 

 

Kies uit de lijst (met alle Nederlandse gemeenten) 

 

Hoeveel personen zitten er nu in uw adviesraad? (een antwoord mogelijk) 

 1 - 4 personen 

 5 - 8 personen 

 9 - 10 personen 

 11 - 12 personen 

 13 - 15 personen 

 Meer dan 15 personen 
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In hoeverre is uw adviesraad compleet of moeten er nog plekken gevuld worden? 

 We zijn compleet 

 We zijn nog niet compleet, het aantal zetels/plekken dat we nog hebben, is:..... 

 

Welke uitspraak is van toepassing op de samenstelling van uw adviesraad? (een antwoord mogelijk) 

 Onze adviesraad bestaat vooral uit nieuwe leden (nieuw lid=is lid geworden in 2019 of 2020) 

 Onze adviesraad bestaat vooral uit bestaande leden (bestaand lid=lid voor 2019) 

 Onze adviesraad bestaat uit ongeveer evenveel nieuwe als bestaande leden 

 

Wat voor type adviesraad is uw adviesraad? 

 
Brede adviesraad die actief is op de Wmo, Participatiewet en/of Jeugdwet en evt. andere 

thema’s/domeinen 

 Wmo-raad 

 Cliëntenraad werk en inkomen 

 Jeugdadviesraad 

 Anders, namelijk: 

 

Deel 2: Deskundigheid en scholing 

 

Op grond waarvan hebben leden hun inbreng in de adviesraad? Geef per onderdeel aan op een schaal van geen 

enkel lid tot alle leden. 

 1 geen enkel lid 2 3 4 5 alle leden 

Inhoudelijke kennis en 

ervaring over 

verschillende thema’s 

binnen het sociaal 

domein gebaseerd op 

opleiding en/of 

beroepsuitoefening. 

     

Inbreng gebaseerd op 

eigen ervaringen; 

persoonlijk en/of in de 
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naaste omgeving rond 

thema’s in het sociaal 

domein. 

Kennis en ervaring over 

bestuurlijke, 

beleidsmatige en 

politieke processen en 

procedures. 

     

Praktische kennis en 

ervaring over de 

organisatie van het 

advieswerk (bijv. kennis 

en ervaring met 

communicatie, met het 

organiseren van 

bijeenkomsten, 

notuleren, voorzitten, 

digitale toepassingen). 

     

 

Op welk gebied hebben de leden van uw adviesraad zich tot nu toe (2019, 2020) geschoold? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 Onze leden van de adviesraad hebben geen trainingen gevolgd in het afgelopen jaar. 

 
Trainingen en workshops voor het intern functioneren van adviesraden (visie, eigen rollen, taak, 

positie, interne samenwerking en samenstelling) 

 
Trainingen en workshops voor het extern functioneren van adviesraden (opbouwen en onderhouden 

van netwerken, samenwerken met maatschappelijke organisaties en betrekken van inwoners)  

 

Training en workshops voor verbeteren van interactie en samenwerking tussen adviesraad en 

gemeente (afstemmen verwachtingen, rollen en werkwijze én contact leggen en onderhouden met 

wethouder, beleidsambtenaren en gemeenteraadsleden) 

 
Trainingen en workshops voor uitvoerende werkzaamheden zoals creatieve participatievormen, 

externe communicatie, beleidsstukken lezen en adviezen schrijven (leren adviseren),  

 

Trainingen en workshops rond inhoudelijke thema’s binnen het sociaal domein (zoals 

kwaliteitsbeleid, armoedebeleid, zorgaanbod, jeugdzorg, beschermd wonen, wijkteams, 

omgevingswet etc.) 

 Anders, namelijk: 

 

10. Op welk gebied hebben de leden van uw adviesraad behoefte aan (meer) scholing? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 Geen behoefte aan (meer) scholing 

 
Trainingen en workshops voor het intern functioneren van adviesraden (visie, eigen rollen, taak, 

positie, interne samenwerking en samenstelling) 

 
Trainingen en workshops voor het extern functioneren van adviesraden (opbouwen en onderhouden 

van netwerken, samenwerken met maatschappelijke organisaties en betrekken van inwoners) 
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Training en workshops voor verbeteren van interactie en samenwerking tussen adviesraad en 

gemeente (afstemmen verwachtingen, rollen en werkwijze én contact leggen en onderhouden met 

wethouder, beleidsambtenaren en gemeenteraadsleden) 

 
Trainingen en workshops voor uitvoerende werkzaamheden zoals creatieve participatievormen, 

externe communicatie, beleidsstukken lezen en adviezen schrijven (leren adviseren),  

 

Trainingen en workshops rond inhoudelijke thema’s binnen het sociaal domein (zoals 

kwaliteitsbeleid, armoedebeleid, zorgaanbod, jeugdzorg, beschermd wonen, wijkteams, 

omgevingswet etc.) 

 Anders, namelijk: 

 

Met welke van de volgende producten van de Koepel bent u bekend en hoe behulpzaam zijn ze voor u? 

 Ken ik niet 
Ken ik, maar vind ik niet 

behulpzaam 

Ken ik en vind ik 

behulpzaam 

Blogs    

Handreikingen    

Nieuwsbrieven    

Artikelen    

Polls    

Infographics    

Consult (telefonisch of per 

mail, bij vragen) 
   

Themadossiers    

Training Adviseren kan je 

leren 
   

Trainingen op maat     

Bijeenkomsten voor 

beleidsmedewerkers 
   

Bijeenkomsten voor 

wethouders 
   

Netwerkbijeenkomsten 

voor ambtelijk 

secretarissen 

   



 

Utrecht, oktober 2020 * Monitor gemeentelijke Adviesraden Sociaal Domein 38 

Provinciale 

inspiratiebijeenkomsten 
   

Begeleiding bij fusies van 

raden 
   

Evaluaties (op verzoek 

van adviesraad en/of 

gemeente) 

   

Algemene 

Ledenvergadering 
   

Workshopprogramma 

gekoppeld aan Algemene 

Ledenvergadering 

   

Hannie van 

Leeuwenlezing  
   

LinkedIn groep    

Twitter    

 

Heeft uw adviesraad de afgelopen twee jaar haar functioneren geëvalueerd en zo ja, op welke manier? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Nee, we hebben nog nooit geëvalueerd 

 Ja, we evalueren intern met de leden van de adviesraad 

 Ja, we evalueren ons functioneren met de gemeente 

 Ja, we evalueren ons functioneren met maatschappelijke organisaties 

 Ja, we evalueren ons functioneren met inwoners 

 Ja, we evalueren ons functioneren met behulp van externe begeleiding 

 Ja, we evalueren ons functioneren met behulp van een gestructureerde vragenlijst 

 

Heeft uw adviesraad ondersteuning nodig bij het evalueren? 

 Ja 

 Nee 
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Deel 3: Rol van uw adviesraad 

 

We onderscheiden de volgende rollen voor adviesraden: 

 

Gevraagd adviseren aan de achterkant 

De adviesraad adviseert de gemeente aan het einde van een beleidsproces op nota’s en verordeningen. Dit 

gebeurt op verzoek van de gemeente en volgens een formeel vastgestelde procedure. En de wijze waarop dit 

gebeurt zijn tussen gemeente en adviesraad afspraken gemaakt. 

 

Bewaken van client- en inwonersparticipatie 

De adviesraad gaat na of de juiste inwoners gehoord worden bij een thema of vraagstuk. Waar nodig geeft zij 

aan welke groepen missen en welke netwerken, sleutelfiguren en participatievormen benut kunnen worden. De 

adviesraad bewaakt vervolgens het participatieproces en ziet toe op de terugkoppeling door de gemeente. 

 

Signaleren en monitoren 

De adviesraad staat in nauw contact met medebewoners, belangenorganisaties, professionals en andere lokale 

netwerken. Zij signaleert en volgt/monitort hoe beleid uitpakt in het dagelijks leven van mensen en weten 

daardoor wat er speelt en leeft in de samenleving 

 

Agenderen en ongevraagde adviezen geven 

De adviesraad speelt in op actuele maatschappelijke vraagstukken en agendeert signalen uit de samenleving. 

Samen met belanghebbenden en mensen met ervaringskennis analyseert zij knelpunten en doet (ongevraagd) 

verbetervoorstellen. 

 

Meedenken aan de voorkant 

De adviesraad denkt vroegtijdig mee over de aanpak van een maatschappelijk vraagstuk. Zij is aan de voorkant 

van het beleidsproces betrokken en denkt samen met de gemeente na over de kern van het maatschappelijke 

vraagstuk, brengt kennis en ervaring in en oriënteert zich samen met de gemeente op oplossingsrichtingen. 

 

Meer weten over rollen? Kijk dan hier. 

 

 

Kunt u aangeven in welke mate uw adviesraad de volgende rollen vervult? (op een schaal van 1 helemaal niet tot 

5 heel erg) 

 1 Helemaal niet 2  3  4 5 Heel erg 

Gevraagd adviseren aan 

de achterkant 
     

Bewaken van client- en 

inwonersparticipatie 
     

Signaleren en monitoren      

Agenderen en 

ongevraagde adviezen 

geven 
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Meedenken aan de 

voorkant 
     

 

Over welke thema’s adviseert uw adviesraad? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Zorg & welzijn 

 Gezondheidsbeleid 

 Werk en inkomen 

 Armoede en schulden 

 Sport 

 Jeugd 

 Wonen 

 Ruimtelijke ordening / leefomgeving 

 Buurt-, wijk- en gebiedsontwikkeling 

 Anders, namelijk: 

 

Wie bepaalt welke onderwerpen op de agenda van de adviesraad komen te staan? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 De adviesraadsleden samen 

 Werkgroepen adviesraadsleden 

 Individuele adviesraadsleden 

 Voorzitter en/of secretaris 

 Wethouder sociaal domein 

 Beleidsmedewerkers sociaal domein van de gemeente 

 Inwoners 

 Maatschappelijke organisaties 

 Anders, namelijk: 
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Als u kijkt naar de adviezen die uw adviesraad geeft: zijn dat dan vooral gevraagde adviezen of 

ongevraagde adviezen? 

 Vooral gevraagd advies 

 Vooral ongevraagd advies 

 Beiden evenveel 

 

Kunt u aangeven in welke vorm dat gebeurt? 

 Vooral via formele procedures 

 Vooral informele consultgesprekken 

 Anders, namelijk: 

 

Deel 4: Wijze waarop uw adviesraad contact en verbinding heeft met de samenleving 

 

In welke mate hebben de leden van uw adviesraad contact met inwoners, inwonersgroepen en 

cliëntenorganisatie? (op een schaal van 1 Nooit tot 5 Heel vaak) 

 1 Nooit 2 Soms 3 Regelmatig 4 Vaak 5 Heel vaak 

Onze leden spreken met 

inwoners (groepen) over 

wat er speelt in hun wijk of 

buurt of over een specifiek 

onderwerp. 

     

Onze leden spreken met 

de meest kwetsbare 

inwoners over wat er 

speelt in hun dagelijks 

leven of over specifieke 

onderwerpen. 

     

Onze leden spreken 

cliëntenorganisaties en 

maatschappelijke 

organisaties en halen via 

hen informatie en signalen 

op m.b.t. wat er leeft in de 

samenleving. 
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Op welke manier(en) verzamelen de leden van uw adviesraad informatie over wat er speelt in de 

samenleving? Kies de drie meest gebruikte manieren. 

 
Raadpleging van bestaande onderzoeken, het verplichte cliëntervaringsonderzoek of andere 

bestaande bronnen (van de gemeente of andere (landelijke) organisaties) 

 Digitale raadpleging onder burgers/cliënten (bijv. digitaal burgerpanel of peiling) 

 Schriftelijke raadpleging onder burgers/cliënten (bijv. vragenlijst of interview) 

 Via bijeenkomsten met burgers/cliënten (bijv. thema cafés, huiskameroverleg, wijkmeetings) 

 
Via individuele gesprekken met burgers/cliënten (bijv. spreekuren, interviews, netwerkcontact, 

informele face-to-face contacten) 

 Via een periodiek overleg met maatschappelijke of belangenorganisaties 

 In gesprek gaan met of inhuren van een inhoudelijke expert 

 
Aansluiten bij al bestaande bijeenkomsten/sessie van andere (client)organisaties, zorgaanbieders 

etc. 

 Anders, namelijk: 

 

Op welke wijze betrekt de gemeente inwoners bij beleidsontwikkeling en -evaluatie? 

 Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd 

De gemeente raadpleegt 

(groepen) inwoners en 

bespreekt evt. vooraf met de 

adviesraad of en hoe ze dat 

doet. 

     

De gemeente voorziet de 

adviesraad van middelen en 

advies om aan 

inwonersraadpleging te 

doen. 

     

De gemeente vraagt bij 

adviezen van de adviesraad 

naar welke en de wijze 

waarop inwoners 

geraadpleegd zijn. 

     

De gemeente onderhoudt 

contact met de adviesraad 

en neemt geen extra 

initiatieven om inwoners te 
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raadplegen op het sociaal 

domein. 

Deel 5: Samenwerking met de gemeente 

 

Heeft uw adviesraad binnen de gemeente een contactpersoon/aanspreekpunt? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Nee, we hebben geen vast contactpersoon 

 Ja, het hoofd van de afdeling sociaal domein 

 Ja, een of meerdere beleidsmedewerker(s) sociaal domein 

 Ja, de wethouder sociaal domein 

 Iemand anders, namelijk: 

 

Welke faciliteiten en ondersteuning ontvangt uw adviesraad van de gemeente? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 
Wij ontvangen faciliteiten en ondersteuning in de vorm van een budget dat we naar eigen inzicht 

kunnen besteden 

 
Financiering van de gemeente voor abonnementen, lidmaatschappen, scholing, training en 

deelname congressen etc. 

 
Eigen communicatiemogelijkheden met inwoners bijv. via eigen website of eigen pagina op de 

website van de gemeenten  

 Facilitering van kantoor- en vergaderruimte, kantoorartikelen en catering 

 Secretariële en/of onafhankelijke ondersteuning 

 Materiële ondersteuning zoals laptops i-pads, printers 

 De mogelijkheid voor het uitvoeren van eigen onderzoek of inhuren van externe deskundigheid 

 De mogelijkheid van het (laten) organiseren van (grootschalige) themabijeenkomsten 

 

 

 

Anders, namelijk: 

Geef bij onderstaande stellingen aan in welke mate u het eens bent met de stelling. 

 
Helemaal 

mee oneens 
Mee oneens 

Noch mee 

eens, noch 

mee oneens 

Mee eens 
Helemaal 

mee eens 

| Geen 

mening 

Onze adviesraad is 

tevreden over de 
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samenwerking met de 

gemeente. 

Onze adviesraad is 

tevreden over de 

communicatie en 

afstemming met de 

beleidsmedewerkers van 

de gemeente. 

      

Onze adviesraad is 

tevreden over het 

samenspel met de 

wethouder sociaal 

domein. 

      

Onze adviesraad is 

tevreden over de manier 

waarop de gemeente 

onze inbreng benut. 

      

Onze adviesraad wordt 

voldoende ondersteund 

om ons werk te kunnen 

doen (middelen voor 

opleidingen, 

ondersteuning en/of 

lidmaatschap van de 

Koepel). 

      

 

Ruimte voor toelichting: 

 

 

 

Op welke manier ontvangt uw adviesraad de financiering van uw gemeente? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 We ontvangen vooraf een bedrag of subsidie van de gemeente op basis van onze eigen begroting. 

 We ontvangen een van te voren vastgesteld subsidiebedrag van de gemeente. 

 We declareren achteraf de gemaakte kosten bij de gemeente. 

 Anders, namelijk: 
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Hoeveel middelen heeft de gemeente beschikbaar gesteld (door toekennen van budget en/of kosten die 

gedeclareerd zijn)? 

 € 0,00 - € 1.000,- 

 € 1.000,- - € 5.000,- 

 € 5.000,- - € 10.000,- 

 € 10.000,- - € 25.000,- 

 € 25.000,- - € 50.000,- 

 meer dan € 50.000,-  

 

Krijgen de leden van uw adviesraad een (vrijwilligers)vergoeding? 

 Nee, geen enkele vergoeding 

 Ja, alleen onkostenvergoeding voor de daadwerkelijke onkosten 

 Ja, een vast bedrag als vrijwilligersvergoeding 

 Ja, vacatiegeld 

 Anders, namelijk: 

 

Ontbreken er faciliteiten die u nodig heeft om uw rol te kunnen vervullen? 

 Nee 

 Ja, namelijk: 

 

Deel 6: De toekomst 

 

Kunt u aangeven in welke mate de volgende interne aandachtspunten belangrijk zijn voor uw adviesraad nu en in 

de nabije toekomst? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
Helemaal niet 

belangrijk 
Niet belangrijk 

Niet belangrijk, 

niet onbelangrijk 
Belangrijk 

Heel erg 

belangrijk 

De tijdsinvestering voor 

adviesraadsleden  
     

De werving van nieuwe 

leden  
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Het aantal leden van 

adviesraad met 

inhoudelijke kennis en 

ervaring  

     

Het aantal leden met 

inbreng door persoonlijke 

ervaringen en/of 

ervaringen van naasten 

     

Het aantal leden met 

kennis en ervaring op het 

gebied van bestuurlijke, 

beleidsmatige en politieke 

processen  

     

Het aantal leden met 

praktische kennis (over het 

functioneren van de 

adviesraad) 

     

De scholing, trainingen en 

deskundigheidsbevorderin

g van de adviesraadleden 

     

De mate waarin leden van 

de adviesraad contacten 

kunnen onderhouden met 

groepen kwetsbare 

inwoners en 

maatschappelijke 

organisaties  

     

De interne communicatie 

tussen leden onderling  
     

De zichtbaarheid van de 

adviesraad (PR en 

communicatie etc.) 

     

De rol(len) van onze 

adviesraad (adviseren, 

bewaken van cliënt en 

inwonersparticipatie, 

signaleren, monitoren, 

agenderen, meedenken 

aan de voorkant) 

     

 

Welk aandachtspunt heeft u gemist in bovenstaande opsomming?: 

 

Ruimte voor toelichting: 
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Kunt u aangeven in welke mate de volgende externe aandachtspunten belangrijk zijn voor uw adviesraad nu en in 

de nabije toekomst? 

 
Helemaal niet 

belangrijk 
Niet belangrijk 

Niet belangrijk, 

niet onbelangrijk 
Belangrijk Heel belangrijk 

De afstemming en 

samenwerking met de 

gemeente 

     

De verbinding, afstemming 

en samenwerking met 

andere lokale 

initiatieven(platforms, dorps- 

en wijkraden, 

burgerinitiatieven, etc.)  

     

De omvang van het sociaal 

domein (en het overzien van 

de breedte van het domein 

waarover wij adviseren) 

     

De rol en de taak van wijken 

en kernen in beleid en 

uitvoering  

     

De rol en taak van de regio 

bij beleid en uitvoering  
     

Financiële en personele 

tekorten binnen het sociaal 

domein 

     

Signaleren van wat er speelt 

in de samenleving 
     

Ontwikkelingen rondom 

inwonersparticipatie in het 

sociaal domein 

     

 

Welke aandachtspunten heeft u gemist in bovenstaande opsomming?: 

 

 

Ruimte voor toelichting: 

 

 

 

Aan welke ondersteuning heeft uw adviesraad behoefte? 
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Wilt u nog iets aanvullen op alle informatie die u met ons deelt of heeft u nog vragen dan kunt u dat 

hieronder aangeven. 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

De uitkomsten bespreken wij op de najaars ALV 2020 van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. 

 

Via de knop Opties hieronder kunt u uw eigen antwoorden printen of opslaan. Doe dit voordat u de vragenlijst 

instuurt, daarna is het niet meer mogelijk.  

 

Door rechtsonder op de verzendknop te klikken worden de antwoorden ingestuurd. Het venster sluit dan 

automatisch. 

 

Bent u geïnteresseerd in de uitkomsten van het onderzoek in 2017? Dan kunt u deze hier downloaden. 

 

 


