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Over ‘Aandacht voor Iedereen’ 

Het programma ‘Aandacht voor Iedereen’ heeft als doel het toerusten van Wmo-raden en 

belangenbehartigers. Eén onderdeel van het programma is het beschikbaar stellen van goede 

voorbeelden uit de praktijk waarmee Wmo-raden hun adviesrol beter kunnen vervullen als de 

gemeenten hun beleid ontwikkelen. De landelijke kennisinstituten MOVISIE en Vilans verzamelen 

en verrijken deze voorbeelden in samenwerking met twee kennismakelaars van het programma. 

De themadossiers die hieruit ontstaan worden via de communicatiekanalen van het programma en 

de websites van MOVISIE en Vilans beschikbaar gesteld. Er zullen naar verwachting 10 

themadossiers worden ontwikkeld over diverse onderwerpen. 

Nadere informatie is te verkrijgen bij de kennismakelaars Nienke van der Veen 

(nvanderveen@programmavcp.nl) en Henk Beltman (henkbeltman@zorgbelanggelderland.nl) en 

op de websites www.movisie.nl en www.vilans.nl. 

http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.street-work.net/files/Image/images%20news/logo-movisie.jpg&imgrefurl=http://www.street-work.net/en/news/movisie-cseyhp-combating-youth-homelessness.html&usg=___8V6OeLNz7hCSMHEL03Z2LQG45k=&h=235&w=236&sz=14&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=pB6JlZ1CafrYMM:&tbnh=109&tbnw=109&ei=V6vpT8GDEszq8QPKzZTJDQ&prev=/search?q=logo+movisie&um=1&hl=en&tbm=isch&um=1&itbs
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.projectenzorgenwelzijn.nl/img/Logo_Vilans.bmp&imgrefurl=http://www.projectenzorgenwelzijn.nl/subsites.htm&usg=__zIzBVtObb2gtJrXgrO8gsGDgfoY=&h=221&w=352&sz=228&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=BHo8xByAdwhSNM:&tbnh=75&tbnw=120&ei=OavpT672BIqj8gPrxp3kDQ&prev=/search?q=logo+vilans&um=1&hl=en&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs
mailto:nvanderveen@programmavcp.nl
mailto:henkbeltman@zorgbelanggelderland.nl
http://www.movisie.nl/
http://www.vilans.nl/
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Samenvatting 

 

De Wmo-raad heeft goede contacten met haar achterban nodig om te weten wat er speelt in de 

samenleving en dit mee te kunnen nemen in haar beleidsadvisering. Dit kennisdossier gaat over hoe 

de Wmo-raad een brede achterban kan bereiken, ook de kleine of moeilijk bereikbare, kwetsbare 

burgers. Met de komst van de decentralisaties wordt dit laatste extra belangrijk. De Wmo-raad is een 

vorm van participatie waartoe een bepaalde groep mensen zich aangetrokken voelt en kan 

functioneren. Een andere groep mist deze band vanwege belemmeringen in tijd, vaardigheden 

motivatie en mogelijkheden. Denk aan mensen met een psychische of verstandelijke beperking, maar 

ook dak- en thuislozen, jongeren en allochtonen. Steeds meer Wmo-raden bestaan uit leden op 

persoonlijke titel, die doelgroepoverstijgend en beleidsmatig kunnen denken en met de complexiteit 

van het Wmo-raadswerk om kunnen gaan. Tegelijkertijd missen zij vaak intensieve contacten met een 

of meerdere doegroepen van de Wmo, ook met de nieuwe doelgroepen die overkomen met de 

decentralisaties. Het verlies van ervaringsdeskundigheid die direct in de Wmo-raad wordt ingebracht, 

is voelbaar. Wmo-raden zijn dan ook op zoek naar manieren om het contact met de kleine, soms 

kwetsbare ‘oude’ en nieuwe doelgroepen te verbeteren. Die worden enerzijds gevonden in manieren 

die structureel van karakter zijn en lijken op de huidige werkwijze binnen de Wmo-raad. Zoals leden 

met behulp van coaching betrekken bij de Wmo-raad of via een structurele klankbordgroep. Anderzijds 

zijn er ook manieren die tijdelijk van karakter zijn en wat meer buiten de huidige werkwijze van de 

Wmo-raad liggen. Zoals incidentele werkgroepen en creatieve vormen van participatie.  
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1. Wmo-raad voor alle burgers 

 

In de meeste Nederlandse gemeenten adviseert een Wmo-raad de gemeente over vraagstukken die 

met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te maken hebben. Dit doet zij zowel gevraagd als 

ongevraagd. Tot voor kort lag een sterke focus op advisering van de gemeente aan het einde van het 

beleidsproces. Dit is een formele en daarnaast vaak reactieve adviesrol. Nu zien we bij veel Wmo-

raden een verschuiving naar een actievere rol. De Wmo-raden willen meer meedenken aan het begin 

van het beleidsproces en ook signalen en ideeën uit de samenleving, via bijvoorbeeld ongevraagd 

advies, op de beleidsagenda krijgen. Uit recent onderzoek blijkt dat 40% van de Wmo-raden kiest voor 

een reactieve adviesrol en 60% voor een  actievere adviesrol (Van Munster e.a., 2012). 

 

Een goed bereik van alle doelgroepen 

Om haar adviesrol te kunnen vervullen, heeft een Wmo-raad goede contacten nodig met haar 

achterban. Zodat zij weet wat er onder hen leeft en tegen welke problemen zij oplopen. Daarbij is het 

belangrijk dat elke groep voldoende vertegenwoordigd is (dit wordt ook wel representativiteit 

genoemd) of in ieder geval goed bereikt wordt, zeker met het oog op de decentralisaties die op 

gemeenten afkomen (zie kader). Nieuwe doelgroepen worden in de Wmo opgenomen en met hen zal 

regelmatig contact onderhouden moeten worden. Ook de verschuivingen in rollen van de Wmo-raad 

stellen andere eisen aan achterbanraadpleging. Wil een Wmo-raad signalen en ideeën oppikken uit de 

samenleving en meenemen in het beleidsproces, dan zal zij samen met de gemeente sterk in moeten 

zetten op het betrekken van alle inwoners. Ook de kleine of moeilijk bereikbare, kwetsbare inwoners. 

Tegelijkertijd weten we inmiddels ook dat participatie via een Wmo-raad minder geschikt of 

aantrekkelijk is voor bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, mensen met psychische of verstandelijke 

beperking en dak- en thuislozen (Sok, Royers e.a., 2009). Lukt het Wmo-raden en gemeenten om alle 

burgers en dan in het bijzonder kleine of moeilijk bereikbare, kwetsbare inwoners uit de lokale 

samenleving te betrekken? Hoe zorgen ze ervoor dat ze de ervaringen en behoeften van de 

verschillende doelgroepen van de Wmo goed in beeld krijgen? En, hoe kunnen Wmo-raden de band 

met deze enorm diverse achterban warm houden? Deze vragen worden verkend in dit kennisdossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie is dit dossier bedoeld? 

Dit kennisdossier  bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een inhoudelijke verkenning van de relatie 

tussen Wmo-raden en burgers. In het tweede deel beschrijven we vijf praktijkvoorbeelden en geven 

we een kort overzicht van relevante achtergrondliteratuur. Dit dossier dient als hulpmiddel voor leden 

van Wmo-raden en regionale en lokale belangenbehartigers. Het is een aanmoediging om met elkaar 

en met de gemeente in gesprek te gaan over de vraag hoe zij de inwoners van hun gemeente, en dan 

in het bijzonder kleine of moeilijk bereikbare doelgroepen van de Wmo, kunnen bereiken en 

vertegenwoordigen. Hoe kunnen  zij de verbinding leggen en onderhouden met hun eigen, diverse 

achterban? Daarnaast kunnen de praktijkvoorbeelden hen wellicht op nieuwe ideeën brengen over de 

samenstelling en werkzaamheid van hun eigen Wmo-raad of cliëntenorganisatie. 

 

 

De komende jaren zullen steeds meer  overheidstaken worden toevertrouwd aan 

gemeenten. Deze decentralisaties betreffen drie grote dossiers . Namelijk de transitie 

AWBZ naar de Wmo, de Jeugdzorg die naar de gemeente gaat en de Wet Werken naar 

Vermogen.  Doordat het kabinet in het voorjaar 2012 gevallen is, zijn de wetten 

controversieel verklaard. Dit betekent dat de wetten nog niet definitief zijn en dat het nog 

niet precies duidelijk is hoe ze worden vormgegeven. Wel zal de decentralisatietendens 

naar verwachting worden doorgezet. 
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2. Achterban en samenstelling van de Wmo-raad 

 

Georganiseerde en ongeorganiseerde achterban 

De achterban van een Wmo-raad bestaat in principe uit alle inwoners van een gemeente, maar de 

nadruk ligt veelal op de mensen die actief gebruik maken van de Wmo. Deze inwoners hebben zich 

soms georganiseerd in regionale of lokale belangenorganisaties. Zoals bijvoorbeeld een 

gehandicaptenplatform of een seniorenraad. Maar het betreft ook (kwetsbare) inwoners die zich 

minder vaak  formeel hebben georganiseerd. Zoals mensen met een psychische of verstandelijke 

beperking. Het is en blijft voor een Wmo-raad een grote uitdaging om de ervaringen, belangen en 

behoeften van zowel georganiseerde als ongeorganiseerde burgers in het vizier te hebben en te 

houden. Met name het betrekken van ongeorganiseerde burgers blijft een lastig punt. Zij zitten veel 

minder vaak aan de overlegtafel van de Wmo-raad, omdat hun mogelijkheden niet aansluiten bij de 

overlegcultuur of omdat ze zich minder tot deze manier van participeren voelen aangetrokken. Tevens 

wijst onderzoek uit dat het netwerk van de Wmo-raad zich vaak niet uitstrekt over alle prestatievelden 

van de Wmo en de ongeorganiseerde burgers regelmatig gemist worden (Van Klaveren en Poortvliet, 

2011). Het risico is dan ook dat mensen die moeilijk of op een ander manier bereikbaar zijn, niet 

worden gehoord en niet in beeld komen. Denk hierbij aan mensen met een psychische of 

verstandelijke beperking, dak- en thuislozen, maar ook jongeren en allochtonen. De vraag is dan: hoe 

kun je deze soms kwetsbare groepen op een alternatieve manier betrekken bij het beleid? Wiens 

verantwoordelijkheid is dat? Waar begin je? En tenslotte, hoe houd je contact met hen en organiseer 

je op die manier een representatieve achterban? 

 

Samenstelling van Wmo-raden 

Verschillende factoren bepalen de samenstelling van Wmo-raden:  

 

1. De vraagstukken waarover de Wmo-raad adviseert, zijn richtinggevend. Over het algemeen 

zijn dit de Wmo-vraagstukken van prestatieveld 1 t/m 9. De samenstelling is dan zodanig dat 

de leden van de Wmo-raad affiniteit hebben met een of meerdere van de prestatievelden. Hier 

en daar zijn Wmo-raden ingericht die zich richten op enkele prestatievelden. Dit heeft 

consequenties voor de samenstelling van die betreffende Wmo-raad.  

 

2. Naast de Wmo-vraagstukken kunnen er lokale omstandigheden zijn die andere 

beleidsthema’s op de voorgrond zetten, zoals bevolkingskrimp en vergrijzing. Deze lokale 

omstandigheden vragen om specifieke (ervarings)deskundigheid en er zijn andere belangen 

mee gemoeid. Wat van invloed is op de samenstelling van de lokale Wmo-raad.  

 

3. De samenstelling van de Wmo-raad is verder afhankelijk van de opbouw van de lokale 

samenleving. In sommige gemeenten zijn relatief veel mensen met een psychische beperking, 

bijvoorbeeld omdat er in de regio een ggz-instelling aanwezig is. De lokale verdeling van de 

doelgroepen bepaalt dan dikwijls de accenten die in de Wmo-raad worden gelegd. 

 

4. Ook zien we een toenadering tussen het terrein van de Wmo en dat van werk en inkomen, die 

consequenties kan hebben voor de samenstelling van de Wmo-raad. De doelgroep van de 

Wmo-raad en van cliëntenraden op het terrein van werk en inkomen kent een grote overlap. 

Waardoor serieus gekeken wordt naar verbreding van de Wmo-raad met het onderwerp werk 

en inkomen. Op diverse plekken oriënteert men zich op samenwerking of zelfs fusie tussen de 

raden. 

 

5. Als gevolg van de decentralisaties komen nieuwe doelgroepen richting de Wmo. Ook Wmo-

raden krijgen te maken met deze nieuwe en zwaardere doelgroepen. Het betreft hier veelal 

groepen die niet of weinig georganiseerd zijn, zoals kinderen en volwassenen met matig tot 

ernstige psychische en verstandelijke beperkingen. En zoals al bleek uit de voorgaande 
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paragraaf hebben ongeorganiseerde burgers minder vaak zitting in een Wmo-raad dan 

georganiseerde burgers. 

 

6. Natuurlijk zijn de ambitie en de rolopvatting van Wmo-raad ook bepalend voor de 

samenstelling. De rol van overstijgend adviseur vraagt andere kwaliteiten en competenties 

van de leden dan de rol van signaleerder, meedenker of innovator. Steeds meer Wmo-raden 

passen hun profiel daarop aan en kijken in hun werving van nieuwe leden naar de kwaliteiten 

die zij nodig hebben (Sok e.a., 2011). 

 

Vertegenwoordiging: van doelgroep naar persoonlijke titel 

In de beginjaren van de Wmo-raad voerde doelgroepvertegenwoordiging de boventoon. Bij de start 

van de Wmo moest er namelijk nog veel worden geregeld rond individuele voorzieningen zoals 

huishoudelijke hulp. De Wmo had toen voor verschillende doelgroepen nog meer het karakter van een 

voorzieningenwet. Veel Wmo-raden bestonden uit vertegenwoordigers van bestaande 

belangenorganisaties en er werd gezocht naar ervaringsdeskundigen uit doelgroepen die niet of 

minder waren georganiseerd. Diverse onderzoeken (SCP, MOVISIE, Research voor Beleid) legden 

het manco van deze structuur bloot, namelijk dat de formele (overleg)structuur onvoldoende aansloot 

bij de mogelijkheden van deze ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen worden onvoldoende 

gecoacht om het raadswerk te kunnen doen en haken regelmatig af, ook vanwege de complexiteit van 

het werk. Uiteindelijk is vertegenwoordiging van minder georganiseerde groepen, zoals vrijwilligers en 

mantelzorgers, redelijk gelukt (Cromwijk e.a., 2010). Toch blijft vertegenwoordiging van 

ongeorganiseerde groepen zoals mensen met een psychische of verstandelijke beperkingen, dak- en 

thuislozen, maar ook jongeren en allochtonen nog vaak achter.  

 

Inmiddels is de Wmo in de gemeentelijke uitvoering uitgegroeid van een wet die voorzieningen voor 

bepaalde doelgroepen regelt tot een participatiewet voor alle burgers. De focus van de Wmo-raad op 

specifieke doelgroepen (cliëntenparticipatie) wordt dan ook steeds meer losgelaten, participatie van 

alle burgers staat centraal (burgerparticipatie). Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat Wmo-raden 

minder inzetten op doelgroepvertegenwoordigers. Ze gaan meer op zoek naar mensen die zich 

betrokken voelen bij een doelgroep of prestatieveld, maar die op persoonlijke titel willen participeren 

en doelgroepoverstijgend kunnen denken. Competenties als beleidsmatig denken, onderhandelen en 

netwerken krijgen steeds meer nadruk, zeker nu de complexiteit van het Wmo-raadswerk met de 

huidige ontwikkelingen alleen maar toeneemt. Ervaringsdeskundigheid binnen de Wmo-raad dreigt 

hiermee naar de achtergrond te raken.  

 

Contacten en ervaringsdeskundigheid worden gemist 

En hiermee raken we een kritisch punt betreft de vertegenwoordiging van Wmo-raden. De Wmo-raad 

is een vorm van participatie waartoe een bepaalde groep mensen zich aangetrokken voelt en kan 

functioneren. Maar een bepaalde groep ook niet vanwege belemmeringen in tijd, vaardigheden, 

motivatie en mogelijkheden. En deze laatste groep zal groter worden wanneer er door de 

decentralisaties nieuwe doelgroepen in de Wmo worden opgenomen. Steeds meer Wmo-raden 

bestaan uit leden op persoonlijke titel, die intensieve contacten missen met een of meerdere 

doelgroepen van de Wmo. Uit recent onderzoek blijkt dat 60% van de Wmo-raden niet of weinig 

contact heeft met de nieuwe doelgroepen en daarmee nog weinig zicht heeft op hun behoeften en 

ideeën (Van Munster e.a., 2012).  

 

Het verlies van ervaringsdeskundigheid die direct in de Wmo-raad wordt ingebracht, is voelbaar. Er 

zijn Wmo-raden die hier een leemte ervaren en bewust op zoek gaan naar een mix van soorten 

deskundigheid en ervaring in de Wmo-raad. Zij zetten coaching in daar waar leden het nodig hebben 

om in de raad te kunnen participeren. Andere raden zoeken naar veranderingen in de structuur. Wmo-

raden met een eenvoudige vertegenwoordigingsstructuur realiseren zich dat ze niet eindeloos 

doelgroepen kunnen blijven toevoegen. Ze vragen zich af hoe zij deze andere doelgroepen dan wel 

kunnen bedienen. Een aantal raden ontwikkelt zich dan ook naar een meer getrapte structuur met een 
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overkoepelende raad (met leden op persoonlijke titel). Hieronder hangen lokale belangenorganisaties 

die meedenken in werkgroepen op onderwerpen die hen aangaan. Maar de vraag is of het betrekken 

van doelgroepen in de bestaande Wmo-raadsstructuur en -werkwijze de oplossing is voor het 

realiseren van een brede en representatieve achterban? Of moeten we accepteren dat de Wmo-raad 

een vorm van participatie is die aansluit bij bepaalde groepen en voor hen heel geschikt is? En 

daarnaast stevig inzetten op aanpalende, alternatieve vormen die nodig zijn om iedereen te kunnen 

betrekken? 

 

 

3. Contacten met de achterban uitbreiden en verbeteren 

 

In deze paragraaf komen verschillende manieren aan bod om het contact met de kleine, soms 

kwetsbare ‘oude’ en nieuwe doelgroepen te verbeteren of mogelijk te maken. Er zijn globaal vier 

manieren waarop een Wmo-raad zijn doelgroepen kan bereiken en betrekken, die we hieronder verder 

toelichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste twee betreffen manieren die structureel van karakter zijn en lijken op de huidige werkwijze 

binnen de Wmo-raad. De andere twee manieren zijn tijdelijk van karakter en liggen wat meer buiten de 

huidige werkwijze van de Wmo-raad. 

Als lid van de Wmo-raad 

Ouderen en lichamelijk gehandicapten zijn over het algemeen goed vertegenwoordigd in Wmo-raden. 

Deze groepen zijn van oudsher goed georganiseerd en in die setting gewend aan vergaderen en 

beleidsnota’s. Voor andere, kleine en kwetsbare groepen geldt dat minder, maar op verschillende 

plekken lukt het wel. Gemeente en Wmo-raad zetten in dat geval in op coaching van bijvoorbeeld 

iemand met een verstandelijke beperking, zodat hij kan participeren in de Wmo-raad. Deze 

ervaringsdeskundige kan dan een brugfunctie vervullen. Hij gaat met mensen uit zijn doelgroep 

gesprekken aan. Als ervaringsdeskundige snapt hij wat mensen bedoelen, ze spreken dezelfde ‘taal’. 

Daarnaast is hij in staat de boodschap met een wat andere vertaling in de Wmo-raad en richting 

gemeente brengen, maar wel in eenvoudige taal die dichtbij de doelgroep ligt. Want naast coaching is 

ook extra aandacht nodig voor het eenvoudig houden van de taal. Dit wordt soms zelf als een 

uitdaging gezien, omdat eenvoudige taal een meerwaarde is voor de hele Wmo-raad en de gemeente. 

Met eenvoudige taal kom je sneller tot concrete oplossingen dan met ingewikkelde gemeente- of 

politieke taal. Zo verspreidt de LFB (een belangenvereniging door en voor mensen met een 

verstandelijke beperking) een sticker: wanneer een notitie te ingewikkeld is, krijgt deze notitie de 

sticker met ‘te moeilijke taal’ en wordt deze teruggestuurd. Eenvoudiger taalgebruik en werken met 

kortere notities sluit ook aan bij de wens van steeds meer gemeenten die ook van de lange 

beleidsnotities af willen.  

Voor Wmo-raden die op zoek zijn naar ervaringsdeskundige leden kan het waardevol zijn om contact 

te leggen met een cliëntenraad van bijvoorbeeld een ggz- of vg-instelling. Daarin zitten vaak heel 

capabele mensen die mogelijk ook een rol richting Wmo-raad kunnen vervullen.  

 

Als lid van een structurele klankbordgroep of werkgroep van de Wmo-raad 

Nadeel van bovenstaande manier is dat een Wmo-raad niet eindeloos doelgroepen kan blijven 

toevoegen. Met de komst van nieuwe doelgroepen naar de Wmo kan de omvang van een Wmo-raad 

onwerkbaar worden.  

1. Als lid van de Wmo-raad 

2. Als lid van een structurele klankbordgroep of werkgroep van de Wmo-

raad 

3. Via een incidentele werkgroep die een thema uitwerkt 

4. Via flexibele vormen en met behulp van creatieve werkmethoden 
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Door te werken met een structurele klankbordgroep of werkgroepen is dit nadeel te ondervangen. De 

diverse georganiseerde en ongeorganiseerde groepen hebben zitting in een klankbordgroep, die vaak 

onderverdeeld is naar thema’s, doelgroepen of domeinen zoals ‘welzijn en sociale samenhang’ en 

‘ouderen, chronisch zieken en gehandicapten’. In iedere werkgroep of domein hebben ook een of twee 

Wmo-raadsleden zitting. De werkgroepen krijgen voorstellen voorgelegd die passen bij hun domein en 

affiniteit. Zij maken een pre-advies dat naar de Wmo-raad toegaat.  

De Wmo-raad is in deze structuur een overkoepelende raad, die de belangen afweegt en een definitief 

advies geeft aan de gemeente. Een andere, wat minder hiërarchische vorm is dat de raadsleden in 

structurele werkgroepen functioneren, afgestemd op hun (ervarings)kennis. Deze werkgroepen 

hebben de opdracht om georganiseerde en ongeorganiseerde burgers te raadplegen voor ze een 

advies aan de voltallige Wmo-raad voorleggen. 

Ook bestaan er hier en daar regionale netwerken of klankbordgroepen van kwetsbare groepen, die op 

afroep voor Wmo-raden en gemeenten beschikbaar zijn om mee te denken, voorbeeldadviezen 

schrijven of input te leveren.  

 

Via een incidentele werkgroep of miniconferentie  

Een Wmo-raad kan ook tijdelijke werkgroepen instellen, afhankelijk van de thema’s die spelen. 

Wanneer bijvoorbeeld een thema speelt als ‘sporten met een psychische beperking’, dan kan de 

Wmo-raad besluiten een tijdelijke werkgroep in te stellen, waarin twee leden van de Wmo-raad zitting 

hebben, aangevuld met ervaringsdeskundigen en belanghebbenden. In dit geval mensen met een 

psychische beperkingen en bijvoorbeeld sportclubs. De leden van deze werkgroep zijn (ervarings-

)deskundigen op gebied van het onderwerp waarover de Wmo-raad adviseert. Omdat deze manier 

een tijdelijke inspanning vraagt van mensen op een onderwerp dat dicht bij hen ligt, hebben mensen 

vaak meer mogelijkheden en motivatie om te participeren.  

Een andere variant die hierbij aansluit is een miniconferentie. Dit is een manier om snel en met meer 

mensen een onderwerp van allerlei kanten te belichten. Hiervoor worden zoveel mogelijk mensen 

uitgenodigd, zowel persoonlijk, als via specifieke belangenorganisaties, als via huis-en-huisbladen, 

wijkkrant, streekradio, streekkrant, affiches, en folders.  

 

Alternatieve en creatieve vormen van cliëntenparticipatie  

Zoals gezegd hebben mensen niet altijd de mogelijkheid, tijd of energie om in commissies, raden, 

platforms of besturen te zitten, maar toch willen zij hun stem laten horen. Dit geldt ook voor een groot 

deel van de nieuwe doelgroepen die op de Wmo en de Wmo-raad afkomen. In dat licht zijn 

alternatieve vormen van cliëntenparticipatie onmisbaar. Deze vormen van participatie zijn 

laagdrempeliger dan structureel zitting hebben in een Wmo-raad of klankbordgroep. Het alternatieve 

of informele karakter betekent niet dat ze minder effectief zijn. Het zijn manieren die Wmo-raden de 

mogelijkheid geven om beter aan te sluiten bij de kleinere en moeilijk bereikbare doelgroepen om toch 

hun stem te horen. Een paar voorbeelden: 

 Ambassadeurs: zijn zelf afkomstig uit de doelgroep en vormen een schakel tussen hun 

achterban en de gemeente. Zij staan dichtbij hun achterban en weten wat er leeft en hebben 

de kwaliteiten dit te vertalen naar de gemeente en hun contactambtenaar. 

 Visuele prikkelmethode: burgers brengen met behulp van een fotocamera positieve en 

negatieve ervaringen in hun dagelijks leven in beeld. Daarna worden zij over de achtergrond 

van de gemaakte foto’s geïnterviewd. 

 Panel of focusgroep: een groep burgers wordt gevraagd een paar keer per jaar mee te 

denken, ervaringen te delen en zijn mening te geven over een actueel Wmo-onderwerp. De 

groep kan een vaste of wisselende samenstelling hebben.  

 Tea-for-two of pizza-meeting: onder het genot van een kopje thee, tapas of een pizza gaat de 

gemeente of de Wmo-raad een ongedwongen gesprek aan met een groep mensen om te 

horen wat er leeft en waar zij problemen ervaren.  

 Social media: diverse internettoepassingen maken het mogelijk online informatie met elkaar te 

delen en een grote groep mensen te bereiken. Denk aan LinkedIn, twitter, facebook, websites. 
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Bij deze manieren van participatie speelt, evenals bij de miniconferenties en de tijdelijke werkgroepen, 

de vraag wiens verantwoordelijkheid het is om alternatieve vormen in te zetten en zo alle doelgroepen 

van de Wmo te betrekken. Want achterbanraadpleging kost veel tijd en zal door de verwachte 

uitbreiding en verdieping van de Wmo alleen maar meer tijd kosten. De leden van de Wmo-raad zijn 

vrijwilligers en hebben ook een beperkte hoeveelheid tijd. Ook vragen dit soort vormen om creativiteit 

en organisatietalent die niet altijd binnen een Wmo-raad aanwezig zal zijn. Er moet dus nagedacht 

worden over hoeveel werk een Wmo-raad op zich kan nemen, ook omdat het uiteindelijk de 

verantwoordelijkheid van de gemeente is om alle burgers te betrekken (“…ook zij die hun behoeften 

en belangen niet goed kenbaar kunnen maken.”, art. 11 Wmo). Gezien de tijd en specifieke 

competenties die nodig zijn om op alternatieve en creatieve manieren in contact te komen met 

groepen burgers is  misschien wel bij uitstek een taak die past bij de communicatieafdeling van een 

gemeente.  

 

4. Tips voor Wmo-raden 

 

1. Streef naar een goede binding met de achterban.  

Belangrijk is om via verschillende kanalen in contact te komen met de achterban en de vorm 

van inspraak aan te laten sluiten bij de doelgroepen. Een proactieve houding, bijv. ook richting 

cliëntenraden van nu nog AWBZ-gefinancierde instellingen, is onmisbaar. Als er eenmaal 

contact is met de doelgroepen is het van belang dat de verwachtingen en terugkoppeling over 

wat er met de informatie gebeurd duidelijk te maken. Zo kan er een duurzame relatie met de 

achterban worden opgebouwd. 

  

2. Bepaal als Wmo-raad welke ambitie je hebt en welke rol je wilt vervullen.  

Wil de Wmo-raad alle burgers vertegenwoordigen of ligt de focus op kwetsbare burgers of juist 

op de georganiseerde achterban? Is de Wmo-raad een belangenbehartiger, formeel adviseur, 

mee-ontwerper van beleid, innovator, of een combinatie van rollen? Keuzes hierin zijn van 

invloed op hoe de achterban betrokken kan worden en in welke fase van het beleidsproces. In 

het ene geval ligt uitbreiden naar een brede participatieraad voor de hand, in het andere geval 

is een keuze voor een kleinere, wendbare organisatie of regionale verbreding een logische 

keuze. 

 

3. Zorg voor een stevige, deskundige en onafhankelijke voorzitter.  

Naarmate de diversiteit in de Wmo-raad toeneemt, is het van belang te beschikken over een 

vaardige voorzitter. Een goede voorzitter kan zichzelf boven de belangen plaatsen en creëert 

een veilige overlegsfeer waarin iedereen zich uitgenodigd voelt inbreng te leveren. Op die 

manier ontstaat een open sfeer waarin onderlinge concurrentie geen ruimte krijgt.  

 

4. Betrek mondige ervaringsdeskundigen in de Wmo-raad. 

Ondersteun en coach hen om een rol van betekenis te vervullen. De beleving van knelpunten 

in het dagelijks leven wordt gemist wanneer Wmo-raden niet of nauwelijks meer 

ervaringsdeskundigen aan boord hebben. 

 

5. Je hoeft niet alle kennis in huis te hebben, maar weet wel waar je het vandaan kunt halen. 

Dit kan door met elkaar een netwerkanalyse te maken, bijvoorbeeld met het diagnose-

instrument van het programma Aandacht voor iedereen. Hiermee wordt snel zichtbaar wie 

welke contacten heeft, waar blinde vlekken zitten en op welke manier je (elkaars) contacten 

beter kunt benutten, uitbreiden of kunt intensiveren. 

  

6. Bespreek met de gemeente de mogelijkheden en onmogelijkheden van de Wmo-raad.  

In hoeverre is het voor de Wmo-raad mogelijk de gehele achterban inclusief de nieuwe 

doelgroepen te bereiken? Maak concrete afspraken over wat de reikwijdte van de Wmo-raad 
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daarin is, en op welke onderdelen en doelgroepen de gemeente ander vormen van 

cliëntenparticipatie in zal moeten zetten, eventueel in samenwerking met de Wmo-raad. 
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5. Uit de praktijk  

  
Ter inspiratie volgen hieronder vier praktische voorbeelden van de manier waarop Wmo-raden hun 

diverse achterban betrekken. 

 

 

Wmo-forum Veenendaal 

Het Wmo-forum Veenendaal bestaat uit vertegenwoordigers van 14 verschillende cliëntenorganisaties. 

De leden van het Wmo-forum vertegenwoordigen elk een cluster/doelgroep zoals ggz, jongeren, 

ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Het forum komt acht keer per jaar bijeen, 

waarvan vier keer in aanwezigheid van de wethouder tijdens een zogenaamde overlegvergadering. 

Zodra er een adviesaanvraag van de gemeente binnenkomt, raadplegen de vertegenwoordigers in het 

Wmo-forum hun eigen achterban. Vervolgens stelt het forum zelf het advies op. Sinds 2007 heeft het 

forum bijna 50 adviezen uitgebracht. 

 

Ruime tijd voor de zitting van het Wmo-forum ontvangen de vertegenwoordigers de vergaderstukken. 

Vervolgens raadplegen deze vertegenwoordigers hun achterban hierover. De achterban van elk 

cluster bestaat uit formele cliëntenorganisaties en informele netwerken. Samen met de achterban 

bepaalt de vertegenwoordiger de standpunten over de vergaderonderwerpen en neemt een veelheid 

aan suggesties en voorstellen mee naar de vergadering van het Wmo-forum. 

 

Meer weten: http://www.veenendaal.nl/wonen-leven/wmo-forum_3539/ 

 

 

Wmo-ambassadeurs Amsterdam 

In de gemeente Amsterdam bleek dat bepaalde groepen niet goed kunnen of willen participeren in de 

reguliere Wmo-adviesraden in Amsterdam. Om collectieve belangenbehartiging ook voor deze 

groepen beter mogelijk te maken, is in de gemeente Amsterdam vanaf maart 2008 gestart met het 

inzetten van ambassadeurs. Ambassadeurs zijn zelf afkomstig uit de doelgroep en vormen een 

schakel tussen hun achterban en de gemeente. Er is een start gemaakt met ambassadeurs voor vijf 

verschillende doelgroepen: mensen met een licht verstandelijke beperking, ggz-cliënten, dak- en 

thuislozen, doven en slechthorenden en kleinere taalgroepen van migranten (Chinees, Irakees, 

Somalisch, Bosnisch en Spaans).  

 

De ambassadeurs hebben twee functies: 

1. Contact met de achterban: de ambassadeurs hebben contact met hun achterban, raadplegen hen 

om zicht te krijgen op de algemene belangen van hun doelgroep en geven voorlichting aan hun 

achterban over de mogelijkheden van de Wmo. 

2. Collectieve belangenbehartiging richting gemeente: de ambassadeurs beïnvloeden aan de hand 

van signalen en algemene belangen van hun achterban het gemeentelijk beleid. Zij doen dit via 

persoonlijke gesprekken met vaste contactambtenaren. Daarnaast hebben de ambassadeurs één keer 

per jaar een afspraak met de wethouder. Tenslotte hebben de  ambassadeurs een adviserende rol 

naar cliëntenorganisaties. De ideeën en ervaringen van de ambassadeurs worden door de 

cliëntenorganisaties ook meegenomen bij de collectieve belangenbehartiging van deze organisaties. 

 

Meer weten: http://wmo-ambassadeurs.blogspot.nl/. 

 

 

http://www.veenendaal.nl/wonen-leven/wmo-forum_3539/
http://wmo-ambassadeurs.blogspot.nl/
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Participatieraad Heerenveen 

De Participatieraad Heerenveen houdt zich bezig met de Wmo, Wwb en het leerlingenvervoer. In de 

raad zitten twaalf leden zonder last of ruggespraak. De leden van de raad vormen in wisselende 

samenstelling zes thematische werkgroepen. Elk raadslid zit minimaal in twee werkgroepen. De 

werkgroepen maken op hun terrein een conceptadvies dat in de Participatieraad, eventueel na 

wijzigingen, definitief wordt vastgesteld en wordt voorgelegd aan de gemeente. Tijdens de 

voorbereiding in de werkgroepen moeten de werkgroepen er voor zorgen dat de achterban(nen) 

voldoen is (zijn) geraadpleegd. Ook consulteren werkgroepen van de Participatieraad vaak de 

verenigingen van wijk- en dorpsbelangen en zorgprofessionals die in wijken actief zijn om zo rekening 

te houden met de wensen vanuit het perspectief van samenlevingsopbouw.  

 

Naast de werkgroepenstructuur organiseert de Participatieraad regelmatig bijeenkomsten rond 

specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld armoede en ouderen. Samen met cliëntenorganisaties, 

gemeentelijke diensten en welzijns- en zorgorganisaties bereidt de Participatieraad een themadag 

voor. Deelnemers worden breed uitgenodigd. Iedereen die zich bij dit thema betrokken voelt, is 

welkom: burgers, cliënten, cliëntvertegenwoordigers, beroepskrachten, beleidsmedewerkers en 

ervaringsdeskundige vrijwilligers. De deelnemers nemen het gemeentelijk beleid onder de loep en 

doen suggesties voor de korte en langere termijn. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de groepen 

die moeite hebben om zichzelf te laten horen zoals mensen met dementie, psychische problemen of 

met een verstandelijke beperking. De uitwerking van de uitkomsten van de themadag in concrete 

stappen is een taak van de gemeentelijke overheid. De Participatieraad volgt dit proces nauwgezet om 

er voor te zorgen dat de afspraken ook uitgevoerd gaan worden. 

 

Meer weten: http://www.heerenveen.nl/bestuur-en-politiek/participatieraad.html 

 

 

De Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling (RMDO) Sluis 

De RMDO bestaat uit zeven leden die niet afkomstig zijn uit belangengroeperingen; ze zitten in de 

Raad op persoonlijke titel.  Het zijn zogenaamde buitenstaanders of, in de termen van de RMDO, 

‘vrijdenkers’, omdat ze juist geen achterban vertegenwoordigen. Onder de RMDO ‘hangen’ drie 

koepelorganisaties: 

• Een Koepelorganisatie Zorg die belangengroeperingen verenigt die zich richten op de zorg en 

het welzijn van burgers met een leeftijds-, lichamelijke-, verstandelijke- of zintuiglijke 

beperking.  

• Een Koepelorganisatie Welzijn & Cultuur die belangengroeperingen verenigt die werkzaam 

zijn op het brede terrein van Welzijn en Cultuur.  

• Een Koepelorganisatie Demografische Ontwikkelingen die zich richt op gevolgen en 

mogelijkheden van krimp in de gemeente Sluis 

De voorzitters van de Koepelorganisaties vormen de verbindende schakel met de RMDO. Deze 

koepelorganisaties stellen regelmatig werkgroepen in om een thema goed uit te werken. De meeste 

leden van de werkgroep zijn geen zorg- of welzijnsprofessionals, maar mensen die bijvoorbeeld 

werken in het toerisme, de horeca, het midden- en kleinbedrijf of actief zijn in dorps- en wijkraden.  

 

Sluis ligt in Zeeuws-Vlaanderen aan de grens van België en telt een kleine 25.000 inwoners die 

verspreid wonen in 17 dorpskernen. De jeugd trekt er langzamerhand weg, maar de werkgelegenheid 

en volkshuisvesting is goed. De RMDO werkt met ruim 80 vrijwilligers. Zij vertegenwoordigen zowel 

formele netwerken (zoals bijvoorbeeld cliënten- en belangenorganisaties en dorps- en wijkraden) als 

informele netwerken (zoals activiteitengroepen en vrijwilligers in een dorpsgebouw) die actief zijn in de 

verschillende dorpskernen. Zo is er een fijnmazig netwerk ontstaan, waardoor signalen over wat er 

leeft onder de bevolking snel worden opgepakt. 

 

Meer weten: http://www.rmo-sluis.nl/

http://www.heerenveen.nl/bestuur-en-politiek/participatieraad.html
http://www.rmo-sluis.nl/
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6. Interessante publicaties op een rij 

 

Wilt u verder lezen over het onderwerp Wmo-raad en haar diverse achterban, dan zijn de volgende 

publicaties wellicht interessant voor u:  

 

 Basishandboek voor Wmo-raden. (2012). Koepel Wmo-raden: Capelle aan den IJssel.  

 Klaveren van, S., Poortvliet, E. (2011). Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de 

effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Research voor beleid: Zoetermeer. 

 Munster van, R., Sok, K., Verschelling, M., Lucassen, A. (2012) Cliëntenparticipatie in de 

voorbereiding op de AWBZ-transitie. MOVISIE: Utrecht ism Koepel Wmo-raden.  

 Sok. K, E. Kok, T. Royers, B. Panhuijzen (2009). Cliëntenparticipatie in beeld. Inventarisatie 

praktijkvoorbeelden van cliëntenparticipatie. Vilans en MOVISIE: Utrecht.  

 Naaten, E. van der en G. Groutars. De verbindende schakel. De participatiemethode met 

ambassadeurs. 

 

Hieronder staan deze publicaties kort beschreven. Er staat ook waar u de publicaties kunt vinden.  

 

a. Basishandboek voor Wmo-raden 

 

Soort publicatie 

Een praktisch basishandboek 

 

Wat is de strekking van deze publicatie? 

De Koepel Wmo-raden heeft in april 2012 een handboek uitgegeven voor Wmo-raden. Dit handboek 

bevat veel praktische en basisinformatie voor startende Wmo-adviesraadsleden.  

 

Wat kunnen Wmo-raden en belangenbehartigers hiermee? 

Een basishandboek om als Wmo-adviesraadslid goed te kunnen functioneren in de ambtelijke en 

bestuurlijke context binnen de gemeente. 

 

Waar is deze publicatie te vinden? 

www.koepelwmoraden.nl 

 

 

b. Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-

raden. 

 

Soort publicatie 

Onderzoek van Research voor beleid 

 

Wat is de strekking van deze publicatie? 

Onderzoek naar de effectiviteit van Wmo-raden. Het onderzoek focust vooral op de mate waarin 

kwetsbare groepen zijn vertegenwoordigd in de Wmo-raden en in hoeverre hun stem zijn weerslag 

vindt in de verstrekte adviezen. 

 

Wat kunnen Wmo-raden en belangenbehartigers hiermee? 

Kennis nemen over de effectiviteit van Wmo-raden en met name hoe de kwetsbare doelgroepen 

worden vertegenwoordigd.  

 

Waar is deze publicatie te vinden? 

http://www.research.nl/files/rvb/reportcenter/Rapporten/B3699/B3699Wmo-

radenaanhetwekOnderzoeknaardeeffectiviteitenrepresentativiteitvanWmo-

raden(overkoepelendrapport)def.PDF 

http://www.koepelwmoraden.nl/
http://www.research.nl/files/rvb/reportcenter/Rapporten/B3699/B3699Wmo-radenaanhetwekOnderzoeknaardeeffectiviteitenrepresentativiteitvanWmo-raden(overkoepelendrapport)def.PDF
http://www.research.nl/files/rvb/reportcenter/Rapporten/B3699/B3699Wmo-radenaanhetwekOnderzoeknaardeeffectiviteitenrepresentativiteitvanWmo-raden(overkoepelendrapport)def.PDF
http://www.research.nl/files/rvb/reportcenter/Rapporten/B3699/B3699Wmo-radenaanhetwekOnderzoeknaardeeffectiviteitenrepresentativiteitvanWmo-raden(overkoepelendrapport)def.PDF
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c. Cliëntenparticipatie in de voorbereiding op de AWBZ-transitie 

 

Soort publicatie 

Onderzoeksrapportage naar aanleiding van een onderzoek van het kennisprogramma 

Cliëntenparticipatie van MOVSIE en de koepel Wmo-raden het onderzoek uit.  

 

Wat is de strekking van deze publicatie? 

Ervaringen van Wmo-raden over de mate waarin zij betrokken zijn bij de AWBZ-decentralisatie en de 

mate waarin Wmo-raden en gemeenten de nieuwe doelgroepen die met de decentralisatie van de 

AWBZ onder de Wmo gaan vallen weten te bereiken. Veel Wmo-raden en gemeenten bereiken deze 

nieuwe cliëntgroepen nog onvoldoende.  

  

Wat kunnen Wmo-raden en belangenbehartigers hiermee 

Overzicht van de stand van zaken van de betrokkenheid van Wmo-raden en de nieuwe doelgroepen 

bij de AWBZ-transitie. Daarnaast geeft het rapport een aantal actiepunten en inspiratie voor manieren 

waarop die betrokkenheid kan worden bevorderd. 

 

Waar is deze publicatie te vinden? 

http://www.movisie.nl/eCache/DEF/1/40/075.html   

 

 

d. Cliëntenparticipatie in beeld. Inventarisatie praktijkvoorbeelden van cliëntenparticipatie. 

 

Soort publicatie 

Een inventarisatie gemaakt door Vilans en MOVISIE 

 

Wat is de strekking van deze publicatie? 

Brede inventarisatie van praktijkvoorbeelden van cliëntenparticipatie in Nederland. De voorbeelden 

zijn afkomstig van diverse ondersteuningsorganisaties, kennisinstituten, patiënten / 

cliëntenorganisaties, instellingen en gemeenten. 

 

Wat kunnen Wmo-raden en belangenbehartigers hiermee? 

Een inspiratiebron voor verschillende vormen van creatieve en alternatieve cliëntenparticipatie en 

vormen van achterbanraadpleging.  

 

Waar is deze publicatie te vinden? 

http://www.movisie.nl/124520/def/home_/publicaties/publicaties/clientenparticipatie_in_beeld/   

 

 

e. De verbindende schakel 

 

Soort publicatie 

Brochure van Cliëntenbelang Amsterdam die de methode van Wmo-ambassadeurs in de gemeente 

Amsterdam beschrijft. 

 

Wat is de strekking van deze publicatie? 

Wmo-ambassadeurs betrekken burgers die moeilijk bereikbaar zijn voor de Wmo-raad. Bijvoorbeeld 

omdat zij geen vergadertijgers zijn, de taal niet spreken of wellicht niet eens weten dat het mogelijk is 

om wensen en ideeën kenbaar te maken omdat ze minder gemakkelijk te bereiken zijn.  

 

Wat kunnen Wmo-raden en belangenbehartigers hiermee? 

http://www.movisie.nl/eCache/DEF/1/40/075.html
http://www.movisie.nl/124520/def/home_/publicaties/publicaties/clientenparticipatie_in_beeld/
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Ambassadeurs vormen een schakelpunt tussen moeilijk bereikbare burgers en de Wmo-raad en zijn 

dus een alternatieve participatievorm om een moeilijk bereikbare groep te betrekken..De brochure 

maakt voor Wmo-raden en belangenbehartigers inzichtelijk hoe de methode werkt en hoe deze 

methode ingevoerd kan worden in andere gemeenten dan Amsterdam.  

 

Waar is deze publicatie te vinden? 

http://www.clientenbelangamsterdam.nl/plaatjes/user/files/De%20verbindende%20schakel%20januari

%202010.pdf 

 

 

7. Online meer informatie vinden? 

 

Kijk eens naar de volgende sites: 

 

 Programma Aandacht voor Iedereen  

In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale 

belangenorganisaties drie jaar lang informatie en advies van de landelijke patiënten-, 

gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een 

stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de transitie 

van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo. Kijk voor meer informatie op 

http://www.programmavcp.nl/aandacht-voor-iedereen/aandacht-voor-iedereen-3279.html. 
 

 Koepel Wmo-raden  

De Koepel Wmo-raden brengt de leden met elkaar in contact; zorgt voor de communicatie met 

de leden, gericht op versterking en emancipatie van de leden en behartigt de belangen van de 

leden naar de landelijke politiek, overheid en andere landelijke organisaties. De website 

www.koepelwmoraden.nl ondersteunt dit streven. 

 

 Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van MOVISIE. 

Het kennisprogramma Cliëntenparticipatie biedt een bundeling van alle kennis over 

cliëntenparticipatie in de Wmo: www.movisie.nl/clientenparticipatie. Dit programma is er voor 

iedereen die zich inzet voor cliëntenparticipatie in het kader van de Wmo: gemeenten, Wmo-

raden, cliëntenorganisaties en minder georganiseerde cliëntengroepen. 

 

 Databank Ervaringsdeskundigen 

Website www.doorenvoor.nl uit Den Bosch. Via deze databank met kan een beroep gedaan 

worden op de ervaring en kennis van cliënten en ex-cliënten om hun kwaliteiten in te zetten bij 

projecten, voorlichting, cursussen, advies en dergelijke. 

 

 Communities  

Kijk ook eens op http://deeljezorg.nl/groups/ervaringsdeskundigen, waar het empoweren van 

ervaringsdeskundigen centraal staat. Maar ook LinkedIn groepen, te vinden via het zoeken 

naar de term ‘ervaringsdeskundigen’ kunnen helpen om vragen in te stellen of in contact te 

komen met mensen. 

http://www.clientenbelangamsterdam.nl/plaatjes/user/files/De%20verbindende%20schakel%20januari%202010.pdf
http://www.clientenbelangamsterdam.nl/plaatjes/user/files/De%20verbindende%20schakel%20januari%202010.pdf
http://www.koepelwmoraden.nl/
http://www.movisie.nl/clientenparticipatie
http://www.doorenvoor.nl/
http://deeljezorg.nl/groups/ervaringsdeskundigen

