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Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken 

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en 

oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale 

zorg en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn georganiseerd in vier actuele programma’s: 

effectiviteit en vakmanschap, zelfredzaamheid, participatie, veiligheid en huiselijk/seksueel geweld. 

We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door 

maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven 

te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het 

vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de 

samenleving zo goed mogelijk doen. Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl. 

 

Koepel Adviesraden Sociaal Domein 

De Koepel is een landelijke vereniging die vanuit 3 rollen haar ca. 250 leden wil faciliteren, namelijk 

die van expert, vernieuwer en dienstverlener. 

Expert: Het vergroten van de effectiviteit van inspraak en medezeggenschap. Hiervoor de raden, 

platforms en netwerken toerusten met: adequate informatie, effectieve aanpakken, 

samenwerkingsvormen en hoe dit kan worden toegepast. 

Vernieuwer: Raden, platforms en netwerken houden zich vooral bezig met de praktijk van alledag. 

Het risico bestaat dat zij onvoldoende toekomen aan het 

verkennen van de mogelijkheden van de zeggenschap ‘van 

morgen’. Samen met de leden en netwerkpartners stelt de 

Koepel een ontwikkelagenda op met als doel om ‘creatieve en 

verbindende burgerkracht’ te vertalen naar inspirerende 

concepten voor de zeggenschapspraktijk en de ‘doe-

democratie’. 

Facilitator van diensten: De Koepel faciliteert, samen met 

netwerkpartners, diensten die ervoor zorgen dat raden, 

platforms en netwerken optimaal gebruik kunnen maken van 

elkaars kennis en ervaring. 
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1 Inleiding 
 

 

Aanleiding voor dit onderzoek 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein op 27 oktober 

2016, hebben de leden aangegeven dat onderzoek nodig is naar de omvang van en de wijze waarop 

adviesraden door hun gemeenten worden gefaciliteerd. Deze facilitering staat in relatie tot de 

toekomst van zowel de lokale adviesraden zelf als van de Koepelvereniging. 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 en een grote investering in tijd. Tijdens de ALV hebben 

leden duidelijk aangegeven dat een goede ondersteuning van lokale raden een noodzakelijke 

voorwaarde is voor het vormgeven van burger- en cliëntenparticipatie zoals deze is bedoeld. Het 

uiteindelijke doel is om ‘creatieve en verbindende burgerkracht’ te organiseren dat leidt naar 

zeggenschapsvormen en een doe-democratie die past bij de huidige ontwikkelingen en actuele 

vraagstukken in onze samenleving. 

 

De resultaten van deze monitor zullen we als Koepel verbinden aan de lokale agenda zoals we die 

hebben omschreven in ons activiteitenplan Koepel ASD 2016-2017: 

1. Stimuleren van sociaal domein breed denken (4D); 

2. Vanuit het systeem de integrale leefwereld van mensen centraal stellen; 

3. Het streven naar een inclusieve samenleving; 

4. Versterking van de positie van inwoners en cliënten. 

 

Vervolgens heeft het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van Movisie haar onderzoeks-

mogelijkheden en capaciteit ingezet om inzicht te krijgen in de facilitering van adviesraden. 

Tegelijkertijd bood dit onderzoek de gelegenheid om de stand van zaken bij adviesraden wat breder 

uit te vragen. Hiertoe hebben we ook een aantal uit eerder onderzoek naar adviesraden (2014) terug 

laten komen, aangevuld met nieuwe, actuele vragen. Waar mogelijk zijn de resultaten vergeleken met 

de resultaten uit 2014. Wanneer dit van toepassing is, is dat er steeds bij vermeld.  

 

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 ALV op 11 mei 2017. 

 

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.  

https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/system/files/bestanden/intranet/Activiteitenplan-KoepelASD20162017werkversie.pdf
https://www.movisie.nl/publicaties/monitor-gemeentelijke-advies-clientenraden
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2 Onderzoeksopzet 
 

 

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: 

1. Hoe is op dit moment de verhouding Wmo-raden en brede adviesraden sociaal domein? 

2. Welke kenmerken hebben de huidige raden qua focus, samenstelling, deskundigheid en 

samenwerking met de gemeente? 

3. Op welke wijze en in welke mate worden de adviesraden gefaciliteerd door hun gemeente? 

4. Welke organisatorische en inhoudelijke aandachtspunten zien de raden voor de toekomst? Zowel 

binnen hun eigen raad als naar de partners op het speelveld? 

5. Welke wensen en aandachtspunten hebben adviesraden naar de toekomst m.b.t. ondersteuning 

vanuit de landelijke Koepelorganisatie. 

 

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 16 

januari 2017 tot 6 februari 2017. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 1. 

 

De vragenlijst is in 2014 verspreid onder een bredere groep raden, waardoor de vergelijking met 2014 

niet zuiver 1 op 1 te maken is. In de vragenlijst in 2014 is specifiek gevraagd naar Wwb- en Wsw-

raden. 

 

Respons en respondenten 

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

Domein. De vragenlijst is 123 keer ingevuld. Van een aantal raden hebben meerdere leden de 

vragenlijst ingevuld en sommige vragenlijsten zijn incompleet. Deze (23 stuks) zijn er uit gefilterd. Het 

uitgangspunt voor de analyse is daarmee n=100. 

De raden zijn afkomstig uit 97 unieke gemeenten (van enkele gemeenten hebben meerdere raden de 

vragenlijst ingevuld). Met een totaal aantal gemeenten van 388 (1 januari 2017) betekent dit dat van 

26% van de gemeenten een raad heeft deelgenomen aan het onderzoek. 

 

Indeling in categorieën gemeenten (inwoneraantal) 

Inwoneraantal Aantal respondenten 

Tot 10.000 inwoners 5 

10 tot 30.000 44 

30 tot 50.000 26 

50 tot 100.000 13 

100 tot 150.000 5 

150 tot 200.000 2 

Meer dan 500.000 2 
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De meeste adviesraden (81) die de vragenlijst hebben ingevuld bestonden al vóór het moment van de 

drie decentralisaties. 16 raden zijn gevormd na 1 januari 2015. 

 

Van het totaal aantal respondenten is 32% lid van een Wmo-raad. 62% geeft aan lid te zijn van een 

brede adviesraad (alle mogelijke combinaties tussen de Wmo, Participatiewet en/of Jeugdwet en evt. 

andere wetten). Op dit moment zijn in enkele regio’s regionale brede adviesraden opgericht. 

 

 
 

 

Vergelijking met 2014 

Vergeleken met 2014 zien we dat hier een duidelijke verschuiving heeft plaats gevonden. Toen gaf 

45% aan lid van een Wmo-raad te zijn en 17% van een brede participatieraad (Wmo-Wwb en 

anderen). 
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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 2017 bestaat 45% van het totaal aantal raden dat de vragenlijst heeft ingevuld uit 9 tot 12 personen. 

Raden met 13 tot 15 personen (23%) en raden met meer dan 15 personen (11%) komen relatief 

minder vaak voor. 

 

Verschillen tussen groepen respondenten 

De vergelijking tussen brede adviesraden (n=62) en Wmo-raden (n=32) laat zien dat Wmo-raden over 

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

 

 Totaal (n=100) Brede raden (n=62) Wmo-raden (n=32) 

1-4 personen 0% 0% 0% 

5-8 personen 21% 11,3% 34,4% 

9-10 personen 31% 35,5% 21,9% 

11-12 personen 14% 14,5% 12,5% 

13-15 personen 23% 25,8% 21,9% 

Meer dan 15 personen 11% 12,9% 9,4% 

 

 

Vergelijking met 2014 

In 2014 gaf 43% van de brede raden aan een raad tussen de 9 en 12 personen te hebben en een 

derde van de raden betrof een raad bestaande uit meer dan 15 personen. Het aantal grote brede 

raden met meer dan 15 personen is in 2017 afgenomen ten opzichte van 2014. 

 

Meer dan de helft van de adviesraden (54,5%) bestaat vooral uit bestaande leden (lid vóór 2016). 

Slechts 6,1% van de adviesraden bestaat vooral uit nieuwe leden (in 2016 lid geworden). 39,4% van 

de adviesraden heeft ongeveer evenveel nieuwe als bestaande leden. 
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3.1.2 Beleids- en ervaringsdeskundigheid 

De helft (50,5%) van het totaal aantal raden geeft aan dat evenveel leden in de adviesraad zitten met 

beleids- als ervaringsdeskundigheid. In de vragenlijst is beleidsdeskundigheid beschreven als 

deskundigheid op het gebied van beleid en ervaringsdeskundigheid als (ex) cliënt, mantelzorger of 

familie van een (ex) cliënt. 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. 

 

Verschillen tussen groepen respondenten 

Kijken we specifiek naar brede adviesraden dan zien we een vergelijkbaar beeld. 37,7% van de brede 

adviesraden geeft aan vooral beleidsdeskundigheid in huis te hebben, 16,4% heeft vooral 

ervaringsdeskundigheid en 45,9% geeft aan evenveel beleids- als ervaringsdeskundigheid in de raad 

te hebben. 

Wmo-raden geven relatief vaker aan (59,9%) een evenredige verdeling van beleidsdeskundigheid en 

ervaringsdeskundigheid in de raad te hebben dan brede adviesraden (45,9%). Daar tegenover geven 

brede adviesraden vaker dan Wmo-raden aan het meeste over beleidsdeskundigheid te beschikken. 

 

Vergelijking met 2014 

Een vergelijking met 2014 is niet 1 op 1 mogelijk door verschillende vraagstelling. Toen werd door 

53% van de brede raden aangegeven veel beleidsdeskundigheid te hebben en 60% gaf aan veel 

ervaringsdeskundigheid te hebben. 

 

 

3.1.3 Advisering 

De top vier van thema’s waarover de adviesraden het meeste adviseren zijn Welzijn en zorg (98%), 

Jeugd (89%), Lokale gezondheidszorg (74%) en Schuldhulpverlening en armoede (66%). 

 

 
 

Kijken we specifiek naar brede adviesraden, dan zijn Welzijn en zorg (98,4%), Jeugd (96,8%), Werk 

en inkomen (87,1%) en Schuldhulpverlening en armoede (80,6%) de meest voorkomende thema’s 

waarover de adviesraad adviseert. Wmo-raden adviseren (veel) minder dan brede adviesraden over 

de thema’s Werk en inkomen (21,9%) en Schuldhulpverlening en armoede (40,6%) dan brede 

adviesraden. Dit is ook logisch aangezien brede raden zich op zowel Wmo, Jeugd en de 

participatiewet richten. 
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Vergelijking met 2014 

De top 4 van thema’s onder brede adviesraden komt overeen met de top 4 meest voorkomende 

thema’s van advies onder brede raden zoals deze werd genoemd in de peiling in 2014. 

 

3.1.4 Gevraagd en ongevraagd advies 

Ruim de helft van de raden (55,6%) geeft aan vooral gevraagd advies te geven. 39,4% zegt even zo 

veel gevraagd als ongevraagd advies te geven. Ten slotte zegt 5,1% juist meer ongevraagd te 

adviseren. 

 

 
 

Om te kunnen adviseren laat een ruime meerderheid van de adviesraden (72,7%) zich vooral 

informeren met bestaande informatiebronnen. Daarna met 43,4% volgt het bijwonen van 

bijeenkomsten: bijv. themabijeenkomsten, wijkmeetings met inwoners en cliënten etc. Ook voert 

29,3% van de raden individuele gesprekken met inwoners en cliënten. Een schriftelijke of digitale 

raadpleging onder burgers/cliënten wordt nauwelijks genoemd als meest gebruikte manier van 

informatieverzameling. Bij anders noemden raden informatieverzameling via professionals en 

netwerken (koepels, belangenorganisaties) en het bijwonen van raadsvergaderingen of direct contact 

met gemeenteambtenaren. 

 

De wijze waarop de adviesraad informatie verzamelt (twee meest gebruikte manieren) 

Raadpleging van bestaande onderzoeken, nota’s of andere bestaande bronnen 72,7% 

Bijeenkomsten met inwoners/cliënten (bijv. thema cafés, huiskameroverleg, wijkmeeting) 43,4% 

Individuele gesprekken met inwoners/cliënten (bijv. spreekuren, interviews, netwerkcontact) 29,3% 

Periodiek overleg met andere belangenorganisaties 25,3% 

Anders 11,1% 

Schriftelijke raadpleging onder inwoners/cliënten (bijv. vragenlijst) 6,1% 

Digitale raadpleging onder inwoners/cliënten (bijv. digitaal burgerpanel of peiling) 1,0% 
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3.1.5 Samenwerking met de gemeente 

75,8% van de adviesraden is (heel erg) tevreden over de samenwerkingsrelatie met de gemeente. 

13,1% geeft aan (helemaal) niet tevreden te zijn met de samenwerking. Veel adviesraden werken al 

proactief of willen dit graag verder ontwikkelen en zijn vroegtijdig bij de ontwikkeling van het beleid 

betrokken. 

 

 
 

“We proberen ons als raad proactief op te stellen. Om die reden zijn we gestart met de introductie 

van werkgroepen, zodat we bij aanvang van vraagstukken worden betrokken. Op die manier krijgen 

we meer inzicht in beleid en uitvoering en de kwaliteit en bruikbaarheid van adviezen hebben 

zodoende een meerwaarde voor gemeente en burgers.” 

 

Hoewel veel adviesraden aangeven dat de relatie met de gemeente (ambtenaren-wethouders) goed 

is, geven zij bij de toelichting op deze vraag ook aan dat adviezen vaak onder tijdsdruk moeten 

worden geschreven. Te laat stukken ontvangen, geen goede communicatie of het vergeten om advies 

te vragen, worden hierbij als mogelijke oorzaken genoemd. Gelijkwaardigheid en tijdig inschakelen en 

op de hoogte stellen, worden door veel raden benoemd als belangrijke randvoorwaarden voor een 

goede samenwerking. Samenwerking gaat niet vanzelf. Enkele raden benoemen in de toelichting dan 

ook dat de samenwerkingsrelatie wisselend wordt ervaren. Daarnaast zijn er ook enkele adviesraden 

die aangeven zowel het College als de gemeenteraad te adviseren. 

 

“Soms is de samenwerking voortreffelijk en soms valt het tegen. De adviesraad moet altijd snel een 

reactie geven.” 

 

“Ondanks de vele overleggen is er toch altijd sprake van een gebrek aan communicatie (we krijgen 

de relevante informatie te laat).” 
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3.2 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? 

 

3.2.1 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. Deze vraag is 

ook in 2014 gesteld waardoor we de antwoorden in de onderstaande tabel kunnen vergelijken. 

 

De meeste raden hebben de beschikking over vergader- of kantoorruimte, ambtelijke ondersteuning, 

secretariële ondersteuning en kunnen aan congressen en netwerken deelnemen. 

 

Over welke faciliteiten en ondersteuning beschikt 

de raad? 
2014 (n=202) 2017 (n=99) toe/afname 

Vergaderruimte of kantoorruimte 78,1% 83,8% + 5,2% 

Ambtelijke ondersteuning 68,0% 65,7% - 2,3% 

Secretariële ondersteuning 41,6% 55,6% + 14% 

Deelname congressen en netwerken 62,9% 55,6% - 7,3% 

Scholing en training 59,6% 52,5% - 7,1% 

Abonnementen en lidmaatschappen organisaties 42,1% 52,5% + 10,4% 

Website 42,7% 50,5% + 7,8% 

Raadplegen externe deskundigheid 43,8% 43,4% - 0,4% 

Communicatiemogelijkheden (internet, mail, telefoon) 51,1% 41,4% - 9,7% 

Communicatie met de achterban 48,9% 40,4% - 8,5% 

Catering 28,7% 38,4% + 9,7% 

Kunnen uitvoeren van eigen onderzoek 26,4% 29,3% + 2,9% 

Kantoorartikelen 27,5% 20,2% - 7,3% 

Anders 15,7% 20,2% + 4,5% 

Computers en printers 30,4% 17,2% - 13,2% 

Let op! Uit dit onderzoek kan niet worden opgemaakt of de secretariële ondersteuning wordt uitgevoerd door 

onafhankelijke personen of door ambtenaren van de gemeente. 

 

Bij de categorie ‘anders’ geven raden voornamelijk aan te beschikken over budget dat zij naar eigen 

inzicht kunnen besteden aan (bovenstaande) faciliteiten en ondersteuning. Dit kan de resultaten licht 

vertekenen (een lagere uitkomst geven, terwijl de faciliteiten door de beschikking over budget wel 

mogelijk gemaakt worden). 
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Op de vraag of de faciliteiten voldoende zijn om de rol van de raad te kunnen vervullen geeft 80,8% 

aan dat de faciliteiten en ondersteuning voldoende is. Raden die aangeven niet voldoende 

ondersteuning te ontvangen, geven aan vooral behoefte te hebben aan (meer) ambtelijke en 

secretariële ondersteuning, betere communicatiemogelijkheden en betere communicatie met de 

achterban. 

 

Behoefte van een respondent: 

“Solidaire ambtelijke ondersteuning en vooral duidelijke, concrete informatievoorziening.” 

 

 

Verschillen tussen groepen respondenten 

Brede adviesraden geven vaker dan Wmo-raden aan te beschikken over ambtelijke ondersteuning. 

Ook benoemen brede adviesraden vaker scholing en training en secretariële ondersteuning te 

ontvangen dan dat Wmo-raden dit aangeven. Bij de vraag of de geboden faciliteiten voldoende zijn 

om de rol te kunnen vervullen geeft 86,9% van de brede adviesraden aan dat dit het geval is, 

tegenover 65,6% van de Wmo-raden. 

 

Vergelijking met 2014 

Ten opzichte van de peiling in 2014 zien we dat een aantal faciliteiten zijn toegenomen, met name 

een website, abonnementen en lidmaatschappen, catering en secretariële ondersteuning (zie tabel). 

Computers en printers en communicatiemogelijkheden lijken minder beschikbaar te worden gesteld 

dan in 2014 het geval was. De secretariële ondersteuning is in vergelijking met 2014 toegenomen, 

waarbij de ambtelijke ondersteuning licht is gedaald. Opvallend is ook dat scholing en training voor 

minder raden mogelijk is ten opzichte van 2014. 

 

Het antwoord op de vraag of de faciliteiten voldoende zijn om de rol van de raad te kunnen vervullen 

komt overeen met het resultaat van de peiling in 2014. Toen vond ook 80% de geboden faciliteiten 

voldoende om de rol te kunnen vervullen. 

 

 

3.2.2 Manieren waarop facilitering wordt ontvangen 

Adviesraden is gevraagd op welke manier ze de facilitering ontvangen. Raden konden bij deze vraag 

meerdere antwoorden geven. 

 

 Totaal Wmo-raden Brede raden 

Ontvangen vooraf een budget van de gemeente (op basis 

van eigen begroting adviesraad) 

57,6% 62,5% 52,5% 

Ontvangen ondersteuning van de gemeente in natura 

(zoals ambtelijke ondersteuning) 

49,5% 37,5% 54,1% 

Ontvangen producten of diensten van de gemeente in 

natura (kantoorruimte, catering, kantoorartikelen etc.) 

39,4% 31,3% 41,0% 

Declareren achteraf de gemaakte kosten bij de gemeente 29,3% 34,4% 26,2% 

Ontvangen subsidie van de gemeente 24,2% 18,8% 27,9% 
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Een groot deel van de adviesraden ontvangt vooraf een budget op basis van een eigen begroting 

(57,6%). De bedragen hiervoor lopen uiteen (zie tabel bijlage 2). Daarnaast geeft 49,5% van de raden 

aan (ook) ondersteuning in natura te ontvangen (zoals ambtelijke ondersteuning). Subsidies en 

achteraf declareren wordt minder genoemd. Hierbij gaat het ook om relatief lagere bedragen (zie tabel 

bijlage 2). Van de raden die aangeven vooraf een budget op basis van eigen begroting te ontvangen 

zegt ongeveer de helft dat zij ook ondersteuning in natura ontvangen (zoals ambtelijke 

ondersteuning). Ongeveer 40% zegt naast het budget vooraf ook nog producten of diensten in natura 

te ontvangen. 

 

Totaal 90 respondenten hebben deze vraag beantwoord. 

Aantal raden Ontvangen een budget à 

72 raden tot 15.000 euro per jaar 

9 raden tussen 15.000 tot 50.000 euro per jaar 

9 raden 50.000 euro en meer per jaar 

 

 

3.3.3 Voldoende keuzemogelijkheden in de facilitering? 

68% van de raden vindt dat zij zelf (voldoende) keuzes kunnen maken over de invulling van de 

facilitering en ondersteuning die wordt ontvangen. Dit sluit aan bij het beeld dat de vorige vragen 

schetsen: veel raden ontvangen vooraf op basis van een eigen begroting de facilitering en geven aan 

naar eigen inzicht de faciliteiten kunnen inrichten. 11,4% vindt echter dat zij onvoldoende keuze in de 

facilitering hebben, de overige zijn daar neutraal over. 

 

Het percentage van raden dat vindt dat zij voldoende keuzemogelijkheden hebben over de invulling 

van de facilitering en ondersteuning is (68%) lager dan het percentage dat aangeeft voldoende 

ondersteuning te ontvangen om de rol te kunnen vervullen (80,8%). De stelling dat de facilitering en 

ondersteuning van de adviesraad aansluit bij de behoeften van de raad wordt door 72% van de raden 

ondersteund (eveneens minder dan 80,8%). Ondanks dat dus 80,8% vindt dat de ondersteuning 

voorziet in het uitvoeren van de rol van de adviesraad, vervult de ondersteuning niet voor evenveel 

raden de behoeften en lijkt een aantal raden graag meer of andere keuzes te willen maken. 
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Antwoord op de vraag: Onze adviesraad kan zelf keuzes maken in de invulling van de facilitering en 

ondersteuning die we krijgen. 

 
 

 

Antwoord op de vraag: De facilitering en ondersteuning die we als adviesraad krijgen, sluit aan bij 

onze behoeften. 

 
 

 

3.3 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. 
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3.3.1 Klaar voor de toekomst? 

 
 

40,4% van de raden geeft aan (helemaal) klaar voor de toekomst te zijn. 24,5% geeft aan dat er nog 

(in meer of mindere mate) veel moet gebeuren. 

 

Verschillen tussen groepen respondenten 

De brede adviesraden geven aan meer klaar voor de toekomst te zijn dan de Wmo-raden. Van de 

brede adviesraden geeft namelijk 50% aan (helemaal) klaar te zijn voor de toekomst tegenover 21,4% 

van de Wmo-raden. Mogelijke verklaring hiervoor is dat een aantal Wmo-raden benoemen dat zij (in 

meer of mindere mate) in ontwikkeling zijn naar een brede raad. De trend van brede raden lijkt dan 

ook te worden voortgezet. 

 

Vergelijking met 2014 

De ontwikkeling ten opzichte van 2014 is positief. In 2014 gaf namelijk nog ruim 40% aan dat er nog 

(in meer of mindere mate) veel moest gebeuren en 26,5% dat zij er (helemaal) klaar voor waren. 

 

 

3.3.2 Externe aandachtspunten 

De meest genoemde externe aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren komen, zijn de 

afstemming en samenwerking met de gemeente (63,9%), signalering van wat er speelt in de 

samenleving (60,8%), het overzien van de breedte van het domein waarover wordt geadviseerd 

(59,8%), de verbinding, afstemming en samenwerking met andere lokale belangenbehartigers en 

initiatieven (59,8%) en de ontwikkeling van het regionaal opstellen en beïnvloeden van beleid (51,5%). 

Bij de antwoordcategorie ‘Anders’ noemen raden onder andere: regionale ontwikkelingen 

(fusiegemeenten, ontwikkelen van regionaal beleid) en het proces van samenvoeging van raden 

(ontwikkeling naar een brede adviesraad). 
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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 

 

 

Verschillen tussen groepen respondenten 

De genoemde externe aandachtspunten van Wmo-raden en brede adviesraden komen redelijk 

overeen. Brede adviesraden (65,6%) benoemen (vaker dan Wmo-raden dat doen – 53,3%) 

signalering van wat er speelt in de samenleving als aandachtspunt. Bij Wmo-raden is de verbinding, 

afstemming en samenwerking met andere lokale belangenbehartigers en initiatieven een vaker 

genoemd (66,7%) aandachtspunt dan bij brede adviesraden (55,7%). 

 

“Onze gemeente zit in een fusieproces met 2 andere gemeenten. Dit betekent voor onze Adviesraad 

Sociaal Domein een te verwachten heroriëntatie ten aanzien van de rol/invloed van de gemeente en 

de samenwerking met de 2 andere Wmo-raden.” 

 

“Naar buiten is het een forse uitdaging om de burger werkelijk te horen. We starten binnen 2 

maanden met een digitaal platform en een offensief om onze naamsbekendheid sterk te vergroten.” 

 

“Ons belangrijkste aandachtsgebied is bewaken dat het beleid binnen het sociaal domein integraal 

wordt opgesteld en uitgevoerd.” 

 

“Het wordt lastiger om vanuit een betrekkelijk kleine gemeente in de regio, waar beleid is/wordt 

gemaakt, invloed uit te oefenen.” 

 

“Gemeente-overstijgende besluitvorming vormt een uitdaging.” 

 

 

Vergelijking met 2014 

In 20141 werden de afstemming en samenwerking met de gemeente (71,4%) en signalering van wat 

er speelt in de samenleving (67,2%) eveneens als belangrijkste externe aandachtspunten benoemd, 

hetzij in iets hogere mate dan in 2017. 

 

Ondanks dat afstemming en samenwerking met de gemeente als belangrijkste externe aandachtspunt 

wordt benoemd geeft 75,8% van de raden aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling ‘Onze 

adviesraad is tevreden over de samenwerkingsrelatie met onze gemeente’ (zie paragraaf 3.3). 

Ondanks dat zij het als aandachtspunt benoemen, wil dat dus niet zeggen dat zij niet tevreden zijn 

over de samenwerking. 

 

                                                      
1 In de vragenlijst van 2014 waren de antwoordcategorieën bij deze vraag wel deels anders dan in 2017. 
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3.3.3 Interne aandachtspunten 

De vijf meest genoemde interne aandachtspunten zijn het bereiken van voldoende inwoners en 

specifieke doelgroepen (60,8%), de rollen van de adviesraad (54,5%), het vinden van voldoende 

adviesraadsleden om te kunnen adviseren en signaleren (50,5%), de competenties van de 

adviesraadleden (47,4%) en de tijdsinvestering voor adviesraadsleden (46,4%). 

 

Top 5 van interne aandachtspunten 

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 

 

Verschillen tussen groepen respondenten 

Het bereiken van voldoende inwoners en specifieke doelgroepen en de rollen van de adviesraad zijn 

voor alle raden een aandachtspunt. Het vinden van voldoende adviesleden om te kunnen adviseren 

en signaleren en de beschikbare inhoudelijke en praktische ondersteuning worden vooral door Wmo-

raden benoemd als aandachtspunten. Aandachtspunten die vaker worden genoemd door brede raden 

dan door Wmo-raden zijn de tijdsinvestering voor adviesraadsleden en de beschikbare ondersteuning 

op het gebied van PR en communicatie. 

 

“Onze raad kent drie kernteams voor elke wet 1. De kernteams proberen via een achterban van 

‘cliënten/burger’ input te verkrijgen. Het vinden en binden van een dergelijke achterban aan onze 

raad is lastig en vraagt voortdurend aandacht.” 

 

“We zoeken als Wmo-raad momenteel naar concrete vormen van burgerparticipatie, die hun effect 

elders hebben bewezen EN passend zijn in onze gemeentelijke situatie.” 

 

“Het belangrijkste is op dit moment een nieuwe voorzitter vinden en daarmee de interne 

aandachtspunten herijken.” 

 

“Aan toetsingskaders en flexibele schillen komen wij niet toe. We steken er nu al ongelooflijk veel tijd 

in als vrijwilligers ...” 

 

“Alles wordt nu overschaduwd door zo goed mogelijk te anticiperen op een voorgenomen besluit om 

op korte termijn en in samenwerking met de gemeente te komen tot een bredere participatieraad. 

De beoogde bemensing en expertise van deze bredere participatieraad in de toekomst zijn nog niet 

te overzien.” 

 

 

Vergelijking met 2014 

In 2014¹ 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%). 
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3.3.4 Waar moet de Koepel Adviesraden Sociaal Domein zich in 2017 specifiek op richten? 

Ten slotte is de adviesraden gevraagd waar de Koepel Adviesraden Sociaal Domein zich in 2017 

specifiek op zou moeten richten. Dit was een open vraag. Op basis van de antwoorden kwamen er 

vier thema’s uit die het meest genoemd zijn. Ter illustratie hebben we quotes toegevoegd als 

toelichting. 

 

Informatievoorziening met betrekking tot het signaleren en delen van actuele landelijke 

ontwikkelingen, het bieden van betrouwbare achtergrondinformatie, goede 

praktijkvoorbeelden, vertaald naar wat informatie betekent voor lokale raden 

 

“’Vertalen’ van het landelijk beleid naar gemeenten. Aangeven waar men op moet letten etc.” 

 

“Ondersteuning op de verschillende gebieden van Zorg en Welzijn. Het is een heel breed terrein en 

wij hebben over al deze onderwerpen niet altijd de juiste achtergrondinformatie.” 

 

“Jullie doen al goed werk. Het onder de aandacht brengen van items die spelen en verwijzingen 

naar succesvolle voorbeelden.” 

 

“Het signaleren van de landelijke veranderingen die voor (kleinere) gemeenten van belang zijn en 

het ondersteunen van de individuele adviesraden.” 

 

“Aanknopingspunten en handvatten bieden voor samenhang tussen de wetten. Help ons integraal 

kijken, denken en adviseren.” 

 

Faciliteren van kennisuitwisseling en samenwerking tussen raden op regionaal niveau 

(bijvoorbeeld regionale bijeenkomsten en delen van goede voorbeelden) 

 

“Breng regionaal de adviesraden meer met elkaar in contact, bespreek thema's: bijvoorbeeld de 

afstemming met cliëntenraden van (zorg)instellingen.” 

 

“Integreren 3 D's. Steeds meer zaken blijken regionaal i.p.v. lokaal te verlopen. Hiermee wordt de 

politiek en de adviesraad veelal buitenspel gezet. Regionaal overleg blijkt dus net zo gewenst.” 

 

“Met de transitie heeft de overheid de verantwoordelijkheid verlegd naar het niveau van gemeenten. 

Nu bij de transformatie vindt opschaling plaats en wordt regionaal beleid gevormd en contracten 

gesloten met dienstverleners. Adviesraden zouden nu naast hun lokale inspraak ook een regionale 

inspraak moeten hebben. Hier zien wij een kerntaak voor de Koepelorganisatie weggelegd in het 

scheppen van voorwaarden voor een dergelijke aanpak, waarbij co-creatie en advisering vooraf 

essentieel is voor het waarborgen van het belang van de cliënt.” 

 

Ondersteuning en deskundigheidsbevordering in functioneren en vaardigheden (over 

bijvoorbeeld communiceren met de achterban, profilering, proactief of reactief handelen, 

gemeente mee laten veranderen) 

 

“Ondersteuning bieden aan adviesraden om zich beter naar buiten te kunnen profileren. Werven van 

mensen met de benodigde competenties en contacten. Mensen ook die veel tijd en aandacht willen 



 

Utrecht, april 2017 * Monitor gemeentelijke (Wmo) Adviesraden Sociaal Domein 19 

en kunnen besteden aan dit werk. Veel kwalitatief hoog scholingsaanbod en ondersteuning kan 

hierbij helpen. Leren insteken op een wijze die het meeste effect sorteert op voorgenomen beleid. 

Expertise en differentiatie op deelgebieden doorvoeren en daarbij de centrale terugkoppeling goed 

kunnen borgen.” 

 

“Het versterken van de contacten met de verschillende doelgroepen binnen de domeinen. 

(scholingsprogramma). Nadruk op communicatieplannen naar de verschillende doelgroepen. Hoe 

toets je nu de doelstellingen van de transitie zonder een overdaad aan bureaucratische 

maatregelen?” 

 

“Nu er wellicht sprake is van het 'opdrogen' van de stroom van verordeningen, zullen we nog 

actiever op zoek moeten naar signalen en/of aandachtspunten uit het 'veld'.” 

 

Aandacht hebben en blijven vragen voor de rol en positie van de raden in het sociaal domein 

 

“Richten op een volwaardige plaats van de adviesraden en een goede vergoeding voor de inzet van 

de leden van de commissie. De vergoeding voor de leden van de participatieraad zou gerelateerd 

moeten worden aan de landelijke richtlijnen voor gemeenteraden en commissies.” 

 

“Het samen bundelen van ervaringen met hoe gemeentebesturen met hun adviesraden omgaan, 

zowel procedureel inhoudelijk als qua faciliteren/financiën/eigen zeggenschap.” 

 

“Belang van een sterke Wmo-raad sociaal domein sterk maken bij VNG. Met name pleiten dat 

ambtelijke ondersteuning wordt geboden vanuit de gemeente waardoor de adviesraad ontzorgd 

wordt. - Sterk voorstander van onafhankelijke expertiserol van adviesraad sociaal domein i.p.v. 

samenstelling vanuit doelgroep-vertegenwoordiging. - Digitale ondersteuning handhaven. 

- Contributie van de Koepel Adviesraden verplichten te betalen vanuit de gemeenten.” 
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4 Conclusies 
 

 

Samenstelling 

De meeste adviesraden bestaan uit 9 tot 12 personen. Wmo-raden bestaan over het algemeen uit 

minder leden dan brede adviesraden. Het aantal grote brede raden met meer dan 15 leden is 

afgenomen ten opzichte van 2014. Het kan zijn dat raden meer moeite hebben met het vinden van 

voldoende adviesraadsleden voor adviseren en signaleren. Ruim de helft (50,5%) van de adviesraden 

geeft namelijk aan dat het vinden van leden één van de belangrijkste interne aandachtspunten is. 

 

Vaak evenveel beleids- als ervaringsdeskundigheid in de raad 

De helft van het totaal aantal raden zegt evenveel leden met beleids- als ervaringsdeskundigheid in de 

adviesraad te hebben. Een derde van de respondenten (32,2%) geeft aan meer beleidsdeskundigen 

in de raad te hebben. 17,2% van de raden heeft meer leden die ervaringsdeskundig zijn. Tegelijkertijd 

zegt een groot deel van de respondenten dat het hun grootste uitdaging is om de achterban te 

bereiken en signalen op te halen uit de samenleving. Het betrekken van de gebruikers in het sociaal 

domein en hun stem horen is dus niet altijd geborgd en blijft dus prioriteit vragen. 

 

Nog vooral gevraagd advies 

Adviesraden geven aan vooral gevraagd te adviseren. Een klein deel (5,1%) adviseert vooral 

ongevraagd. Adviesraden functioneren daarmee veelal gemeentevolgend. Met ongevraagde adviezen 

kunnen adviesraden zelf actuele onderwerpen op de agenda zetten en nemen zij een meer 

onafhankelijke positie in ten opzichte van de gemeente in. Een derde van de respondenten benoemt 

ook ‘meer ongevraagde adviezen geven’ als aandachtspunt voor de toekomst en wil zich hier dus 

meer op gaan richten. Maar om ongevraagd advies te kunnen geven, zijn goede contacten met de 

achterban belangrijk. Deze signaleringsfunctie in de samenleving kan worden gebruikt om signalen te 

agenderen of ongevraagde adviezen te geven. Tegelijkertijd is het contact met de achterban een van 

de belangrijkste interne aandachtspunten voor de toekomst. 

 

Samenwerkingsrelatie met de gemeente goed: ja en nee 

De meeste raden zijn tevreden over de samenwerking met de gemeente. Veel adviesraden werken 

proactief en zijn vroegtijdig bij de ontwikkeling van het beleid betrokken. Ondanks het feit dat 

adviesraden aangeven dat de samenwerkingsrelatie goed is, blijft dit wel een van de meest genoemde 

aandachtspunten. Gelijkwaardigheid en tijdig inschakelen en op de hoogte stellen zijn belangrijke 

voorwaarden voor een goede samenwerking en lijken nog niet vanzelfsprekend te zijn. Veel raden 

benoemen in de toelichting dan ook dat de samenwerkingsrelatie wisselend wordt ervaren. De 

toenemende regionalisering wordt door een aantal raden ook genoemd als mogelijk knelpunt bij 

samenwerking. 

 

Faciliteiten voldoende om rol te vervullen 

Ruim 80% van de raden vindt de ontvangen facilitering en ondersteuning voldoende om hun rol als 

raad in te kunnen vullen. Raden die aangeven niet voldoende ondersteuning te ontvangen, geven aan 

vooral behoefte te hebben aan (meer) ambtelijke en secretariële ondersteuning. Een derde van de 

raden wil overigens wel meer keuzevrijheid bij de invulling van de ontvangen ondersteuning. De 

stelling dat de facilitering en ondersteuning van de adviesraad aansluit bij de behoeften van de raad 

wordt door 72% van de raden ondersteund (eveneens minder dan 80,8%). Ondanks dat dus 80,8% 

vindt dat de ondersteuning voorziet in het uitvoeren van de rol van de adviesraad, vervult de 

ondersteuning niet voor evenveel raden de behoeften en lijkt een aantal raden graag meer of andere 

keuzes te willen maken. 
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Uit dit onderzoek wordt niet duidelijk of de secretariële ondersteuning wordt uitgevoerd door 

onafhankelijke personen (bijv. via Zorgbelang) of door ambtenaren van de gemeente. Dit onderzoek 

geeft ook geen inzicht in wat de ambtelijke of secretariële ondersteuning precies behelst. Heeft de 

ambtelijk ondersteuner alleen de taak om toelichting te geven op stukken of biedt deze ook 

ondersteuning bij het schrijven van adviezen en het zorgen voor proactieve betrokkenheid? Indien de 

ambtelijk ondersteuner meeschrijft aan de adviezen kan de onafhankelijkheid worden beïnvloed en is 

het de vraag of het inwoner-/cliëntperspectief voldoende wordt belicht. 

 

Signaleren en bereiken achterban blijven belangrijke aandachtspunten 

Het bereiken van voldoende inwoners en specifieke doelgroepen wordt, evenals het signaleren van 

wat er speelt in de samenleving, veel genoemd als aandachtspunt voor de raden. Dit was in 2014 ook 

het geval. Raden blijven zoekend naar goede manieren om dit vorm te geven. Leden met 

competenties als netwerkvaardigheden, kunnen omgaan met social media, een eropaf mentaliteit en 

creativiteit kunnen hier enorm behulpzaam bij zijn. Zijn adviesraden voldoende toegerust met 

competenties voor het contact met en raadplegen van de achterban? Uit het onderzoek blijkt dat de 

competenties van de adviesraadsleden een belangrijk aandachtspunt is. Ook de factor tijd speelt een 

rol bij het signaleren van wat er speelt in de samenleving. Signaleren kost tijd, terwijl veel raden 

aangeven dat ze moeite hebben om voldoende adviesraadsleden te vinden de tijdsinvestering al fors 

is. Dit vraagt om een kritische blik op je rol en taken als adviesraad en daarin prioriteiten stellen. Als 

bijvoorbeeld alle tijd gaat zitten in gevraagd adviseren is het, qua tijdsinvestering, wellicht lastiger om 

ook te kunnen signaleren. 

 

Trend en ondersteuning gewenst in regionale ontwikkelingen 

In de resultaten van de gehele vragenlijst wordt regelmatig in de open antwoorden aandacht gevraagd 

voor de ontwikkeling van het regionaal opstellen en beïnvloeden van beleid. Raden signaleren dat 

steeds meer zaken regionaal worden belegd, terwijl de raden zich niet hebben georganiseerd op dit 

niveau en dus geen inspraak hebben. Hiermee wordt de politiek en de adviesraad veelal buitenspel 

gezet. De regionalisering staat in de top vijf van de meest genoemde externe aandachtpunten. Ook 

wordt het als een van de belangrijkste onderwerpen genoemd waar de koepel de komende periode 

ondersteuning in zou kunnen bieden. Ook tijdens de ledenraadpleging die de Koepel heeft gehouden 

in februari 2017 wordt dit meerdere malen genoemd als belangrijke ontwikkeling en aandachtspunt. 

 

Meer klaar voor de toekomst dan in 2014 

40,4% van de raden geeft aan (helemaal) klaar voor de toekomst te zijn. Dit is een positieve 

ontwikkeling ten opzichte van 2014, toen gaf 26,5% aan er (helemaal) klaar voor te zijn. Desondanks 

vindt 24,5% dat er nog veel moet gebeuren. Wmo-raden geven dat relatief vaker aan dan brede 

adviesraden. Mogelijke verklaring hiervoor is dat een aantal Wmo-raden benoemen dat zij (in meer of 

mindere mate) in ontwikkeling zijn naar een brede raad. De trend van brede raden lijkt dan ook te 

worden voortgezet. 

Wensen ten aanzien van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein die de raden hebben zijn: 

 Informatievoorziening met betrekking tot het signaleren en delen van actuele landelijke 

ontwikkelingen, het bieden van betrouwbare achtergrondinformatie, goede praktijkvoorbeelden, 

vertaald naar wat informatie betekent voor lokale raden. 

 Faciliteren van kennisuitwisseling en samenwerking tussen raden op regionaal niveau 

(bijvoorbeeld regionale bijeenkomsten en delen van goede voorbeelden). 

 Ondersteuning en deskundigheidsbevordering in functioneren en vaardigheden (over bijvoorbeeld 

communiceren met de achterban, profilering, proactief of reactief handelen, gemeente mee laten 

veranderen). 

 Aandacht hebben en blijven vragen voor de rol en positie van de raden in het sociaal domein. 
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Deze wensen sluiten ook aan op de behoeften die de Koepel Adviesraden Sociaal Domein heeft 

opgehaald via drie bijeenkomsten met leden. Zie de samenvatting hieronder. 

 

Samenvatting van drie ledenraadplegingen van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein in 

februari 2017 in relatie met dit onderzoek: 

In de drie ledenraadplegingsbijeenkomsten, die gehouden zijn in februari 2017, geven adviesraden 

aan dat: 

 Er in toenemende mate sprake is van intergemeentelijke samenwerking en dat dit spanning geeft 

met betrekking tot de afstemming (regionalisering). 

 Er behoefte bestaat aan ondersteuning door de Koepel op inhoudelijke thema’s, onder andere 

VN-verdrag en inclusieve samenleving, agenda volwaardig meedoen, langer thuis wonen, 

wachtlijsten jeugdzorg, personen met verward gedrag. 

 Zij geïnformeerd willen worden over de verkiezingsprogramma’s en over het beïnvloeden van 

lokale verkiezingsprogramma’s van politieke partijen in hun gemeente. 

 Er behoefte is aan deskundigheidsbevordering. 

 Er behoefte is aan vaardigheden en beschikbare middelen met betrekking tot het betrekken/ 

raadplegen van de achterban. 

 

 

Tot slot 

 

Uit het onderzoek blijkt dat veel raden de afgelopen jaren forse veranderingen en ontwikkelingen 

hebben doorgemaakt. De verbreding van het sociaal domein en de nieuwe onderwerpen die daarmee 

gepaard gaan, vragen van raden een flinke investering in kennis en tijd. Ook vraagt de omslag naar 

een brede raad met vaak een nieuw team tijd om intern alles op orde te krijgen. Nu veel brede raden 

bezig zijn deze nieuwe basis te leggen, ontstaat er meer ruimte voor doorontwikkeling op de gebieden 

als inzet van ervaringsdeskundigheid, omgaan met regionalisering, de verbinding met andere partijen, 

signalen ophalen bij de achterban en de onafhankelijk positie bewaken en zelf meer ongevraagde 

adviezen geven. 

 

Veel raden blijken nog voornamelijk de gemeentelijke agenda qua onderwerpen te hebben gevolgd, 

terwijl de wens van veel raden is om onafhankelijker te functioneren, zelf de agenda te bepalen en 

meer ongevraagd advies te geven. Om dat 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 

burger/cliëntperspectief verdient meer aandacht. Dit vraagt om een andere manier van werken. 

Competenties op het terrein van signalering en contact met de achterban moeten nog sterk worden 

verbeterd. Daarnaast lijkt de inzet van ervaringsdeskundigheid in de raden soms nog beperkt of lost 

deze de moeite die raden hebben met het betrekken van de achterban in ieder geval nog niet op. 

Daarbij blijft het nog onduidelijk wat raden precies verstaan onder ervaringsdeskundigheid en hoe 

divers die ervaringsdeskundigheid is binnen hun raad. De Koepel adviesraden sociaal domein zal hier 

een ondersteunende en faciliterende rol in gaan vervullen, door hierover bijeenkomsten te 

organiseren, verbindingen te leggen tussen raden en kennis te delen over landelijke ontwikkelingen. 

 

In dat licht kan de koepel ook met de raden kijken naar de regionale ontwikkelingen en wat de rol van 

een adviesraad daarin zou moeten of kunnen zijn. Is de raad bewust van de 

beleidsvormingsprocessen die zich afspelen op regionaal niveau? Moet de raad regionaal betrokken 

zijn bij beleidsvormingsprocessen of ligt de rol meer lokaal in hoe beleid uitpakt in de lokale 

samenleving? En kan en wil de raad op dit niveau betrokken zijn? Dit zijn belangrijke vragen, omdat in 

die lokale samenleving de voeding van onderaf zit. Daar vindt de raad de thema’s die leven bij de 
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inwoners en die de raad ongevraagd en onafhankelijk kan agenderen. Tegelijkertijd worden er 

regionaal mogelijk relevante beslissingen genomen, waar het cliënt/inwonerperspectief in mee moet 

worden genomen. Dit vraagstuk vraagt om visie en keuzes als adviesraad. De energie en tijd kan 

slechts één maal worden besteed. 

 

Om de onafhankelijkheid van een adviesraad beter vorm te geven is worteling en werken vanuit de 

samenleving, vanuit het burgerperspectief van groot belang. Het beleidsperspectief heeft de 

gemeente zelf al in huis, de raad voegt het burger/cliëntperspectief als nieuw perspectief toe. De 

vraag is of ook andere zaken die onafhankelijkheid verder kunnen versterken, zoals budget om eigen 

onafhankelijke inhoudelijke en secretariële ondersteuning in te kopen. Ook met dit thema gaat de 

koepel de komende periode samen met de raden verder aan de slag. 

 

 

“Tot nu toe hebben wij als Wmo-raad gekozen voor het model, waarin wij met inhoudelijke 

professionals als gelijkwaardig gesprekspartner de gemeente adviseert. De raad vormt enerzijds de 

brug naar de samenleving door te weten wat er leeft onder de doelgroepen en is anderzijds een 

denktank, die adviezen van hoge kwaliteit voorbereidt. Hoewel dit geleid heeft tot een constructieve 

samenwerking met de gemeente, zijn we minder tevreden over de concrete resultaten die deze 

werkwijze oplevert. Ons voornemen om de inbreng vanuit de gebruikers van voorzieningen te 

versterken, gaan we in 2017 met voorrang invulling geven. Daarmee verschuift de rol van de ASD 

van expertgroep naar belangengroep. Uitganspunt is dat burger- en cliëntenparticipatie het beste 

wordt gediend door de belangen van cliëntgroepen centraal te stellen en vandaaruit het 

gemeentelijk beleid met een kritische blik te volgen. Met zo'n rolvervulling bewegen we wat weg van 

de gemeente en gaan we dichter naar de gebruiker en diens belangen.” 
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Bijlage 1 Vragenlijst 
 

 

Monitor Raden 2017 

 

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

Adviesraden Sociaal Domein en Movisie willen in het kader van maatschappelijke ontwikkelingen de 

lokale inspraak en (mede)zeggenschap van inwoners in beeld brengen. Met behulp van uw 

medewerking vertalen we de uitkomsten van dit onderzoek naar een agenda voor de toekomst van 

betrokkenheid van inwoners op lokaal en regionaal niveau. 

 

 Wij verzoeken u de enquête door één persoon van uw adviesraad te laten invullen. 

 Het invullen kost ongeveer 10 minuten. 

 U kunt de vragenlijst tot uiterlijk 6 februari 2017 invullen. 

 

Namens de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie, 

 

Alvast 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. 

 

1. In welke gemeente bent u actief? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Sinds wanneer bestaat uw adviesraad? 

(invoeren als: MM-JJJJ) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Wat voor type adviesraad is uw adviesraad? 

 Wmo-raad 


Brede adviesraad (alle mogelijke combinaties tussen de volgende wetten: Wmo, 

Participatiewet en/of Jeugdwet en evt. anderen) 

     Anders, namelijk: 

________________________________________________________________________________ 
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4. Over welke thema’s adviseert uw adviesraad? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Welzijn en zorg 

 Werk en inkomen 

 Schuldhulpverlening en armoede 

 Lokale gezondheidszorg 

 Sport 

 Jeugd 

 Wonen 

 Ruimtelijke ordening 

     Anders, namelijk: 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Uit hoeveel leden bestaat uw adviesraad? 

 1 - 4 personen 

 5 - 8 personen 

 9 - 10 personen 

 11 - 12 personen 

 13 - 15 personen 

 Meer dan 15 personen 

 

6. Welke uitspraak is van toepassing op de samenstelling van uw adviesraad? 

 Onze adviesraad bestaat vooral uit nieuwe leden (nieuw: is lid geworden in 2016) 

 Onze adviesraad bestaat vooral uit bestaande leden (bestaand: lid voor 2016) 

 Onze adviesraad bestaat uit ongeveer evenveel nieuwe als bestaande leden 
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7. Welke deskundigheid is het meest vertegenwoordigd in uw adviesraad? 

 Het meeste beleidsdeskundigheid (deskundigheid op het gebied van beleid) 


Het meeste ervaringsdeskundigheid (als (ex)cliënt, mantelzorger of familie van een 

(ex)cliënt) 

 Beiden evenveel 

 

8. Op welke manier(en) verzamelt uw adviesraad informatie? Kies de twee meest gebruikte 

manieren. 

 Raadpleging van bestaande onderzoeken, nota’s of andere bestaande bronnen 

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

 Schriftelijke raadpleging onder burgers/cliënten (bijv. vragenlijst) 


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

wijkmeetings) 


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

netwerkcontact) 

 Via een periodiek overleg met andere belangenorganisaties 

     Anders, namelijk: 

________________________________________________________________________________ 

 

9. 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 

 

10. Kunt u van onderstaande stelling aangeven of u het ermee eens bent of niet? 

Onze adviesraad is tevreden over de samenwerkingsrelatie met onze gemeente. 

Helemaal mee 

oneens 
Mee oneens 

Noch mee 

eens, noch 

mee oneens 

Mee eens 
Helemaal mee 

eens 
Geen mening 

     

 

Ruimte voor toelichting: 

 

________________________________________________________________________________ 
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Deel 2. Facilitering adviesraden 

 

We stellen u nu een aantal vragen over de manier waarop uw adviesraad gefaciliteerd wordt om uw 

rol als adviesraad te kunnen vervullen. 

 

11. Over welke faciliteiten en ondersteuning beschikt uw adviesraad? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Abonnementen en lidmaatschappen organisaties 

 Ambtelijke ondersteuning 

 Catering 

 Communicatie met de achterban (zoals digitaal systeem, vergoeding bijeenkomsten)  

 Communicatiemogelijkheden (internet, email, telefoon) 

 Computers en printers 

 Deelname congressen en netwerken 

 Kantoorartikelen 


Kunnen uitvoeren van eigen onderzoek (zoals financiële middelen, beschikbaar stellen 

expertise) 

 Raadplegen externe deskundigheid 

 Scholing en training 

 Secretariële ondersteuning 

 Vergaderruimte of kantoorruimte 

 Website 

     Anders, namelijk: 

________________________________________________________________________________ 

 

12. Zijn deze faciliteiten voldoende om uw rol te vervullen? 

 Ja 

 Nee 
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12a. Welke faciliteiten heeft u meer nodig om uw rol te kunnen vervullen? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

13. Op welke manier ontvangt uw adviesraad deze facilitering (zoals beantwoord bij vraag 11) 

van uw gemeente? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 


We ontvangen vooraf een budget van de gemeente (op basis van eigen begroting 

adviesraad) 

 We ontvangen subsidie van de gemeente 

 We declareren achteraf de gemaakte kosten bij de gemeente 

 We ontvangen ondersteuning van de gemeente in natura (zoals ambtelijke ondersteuning) 


We ontvangen producten of diensten van de gemeente in natura (kantoorruimte, catering, 

kantoorartikelen etc.) 

 

Bij de vorige vraag gaf u aan vooraf een budget van de gemeente te ontvangen. Hoeveel 

bedraagt dat budget per jaar? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Bij de vorige vraag gaf u aan subsidie van de gemeente te ontvangen. Hoeveel bedraagt deze 

subsidie per jaar? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Bij de vorige vraag gaf u aan de gemaakte kosten achteraf te declareren bij de gemeente. Om 

welk bedrag gaat dit ongeveer (jaarlijks, bijvoorbeeld op basis van 2016)? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Geef bij iedere stelling aan in hoeverre u het er mee eens of oneens bent. 

 

14. De facilitering en ondersteuning die we als adviesraad krijgen sluit aan bij onze 

behoeften. 

Helemaal mee 

oneens 
Mee oneens 

Noch mee 

eens, noch 

mee oneens 

Mee eens 
Helemaal mee 

eens 
Geen mening 
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15. Onze adviesraad kan zelf keuzes maken in de invulling van de facilitering en 

ondersteuning die we krijgen. 

Helemaal mee 

oneens 
Mee oneens 

Noch mee 

eens, noch 

mee oneens 

Mee eens 
Helemaal mee 

eens 
Geen mening 

     

 

Deel 3. De toekomst 

 

Tot slot stellen we u een aantal vragen over hoe u naar de toekomst kijkt. 

 

16. Kunt u aangeven wat u als belangrijkste externe aandachtspunten ziet voor de toekomst? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 De afstemming en samenwerking met de gemeente 

 Het overzien van de breedte van het domein waarover wij adviseren 

 De toenemende complexiteit van de onderwerpen 

 De ontwikkeling van het wijk- en dorpsgericht inspraak 

 De ontwikkeling van het regionaal opstellen en beïnvloeden van beleid 

 Signalering van wat er speelt in de samenleving 


De verbinding, afstemming en samenwerking met andere lokale belangenbehartigers en 

initiatieven (platforms, dorps-wijkraden, burgerinitiatieven, etc.) 

 Andere (vernieuwende) manieren van inspraak en (mede)zeggenschap van inwoners 

     Anders, namelijk: 

________________________________________________________________________________ 

 

Ruimte voor toelichting: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

17. Kunt u aangeven wat u als belangrijkste interne aandachtspunten ziet voor de toekomst? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 De tijdinvestering voor adviesraadsleden 

 Voldoende adviesleden om te kunnen adviseren en signaleren 
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 De rollen van onze adviesraad (adviserend, proces bewakend, controlerend etc.) 

 De competenties van onze adviesraadsleden 

 De beschikbare inhoudelijke en praktische ondersteuning van de adviesraad 

 De beschikbare ondersteuning op gebied van PR en communicatie 

 De beschikbare scholing, training en deskundigheidsbevordering van adviesraadsleden 


Als adviesraad meer leidend zijn in de agendasetting (zelf punten op de agenda zetten en 

prioriteren) 

 Meer ongevraagde adviezen geven 

 Het bereiken van voldoende inwoners en specifieke doelgroepen 

 Gebruik maken van social media om inwoners te bereiken 


Het werken met toetsingskaders voor beleid om te monitoren en te evalueren (waar moet 

beleid vanuit burgerperspectief aan voldoen) 


Het werken met flexibele schillen van inwoners, deskundigen en ervaringsdeskundigen 

rondom de adviesraad 

     Anders, namelijk: 

________________________________________________________________________________ 

 

Ruimte voor toelichting: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

18. In hoeverre is onderstaande stelling op uw adviesraad van toepassing? 

Mijn huidige raad is klaar voor de toekomst. 

1 Ja, helemaal 2 3 4 
5 Nee, er moet 

nog veel gebeuren 

    

 

19. Waar moet de Koepel Adviesraden Sociaal Domein zich volgens uw adviesraad in 2017 

specifiek op richten? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

20. Wilt u nog iets aanvullen op alle informatie die u met ons deelt of heeft u nog vragen dan 

kunt u dat hieronder aangeven. 

 

________________________________________________________________________________ 
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Deel 4. Tot slot 

 

Movisie en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein organiseren naar aanleiding van deze enquête 

drie ledenbijeenkomsten over de facilitering van adviesraden en de toekomst van adviesraden en 

hun vereniging. Wilt u deelnemen aan één van deze bijeenkomsten? 

 

Wilt u deelnemen aan één van deze bijeenkomsten? 

 Ja 

 Nee - Go to 41 

 

Zo ja, dan kunt u hieronder uw gegevens invullen. Wij nemen dan contact met u op. 

 

 

Naam: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

E-mailadres: 

Telefoonnummer: 

 

 

41. Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

De uitkomsten bespreken wij op de voorjaars ALV 2017 van de Koepel Adviesraden Sociaal 

Domein. 

 

Bent u geïnteresseerd in de uitkomsten van het onderzoek in 2014? Dan kunt u deze hier 

downloaden. 
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Bijlage 2 Tabel Budget en facilitering 
 

 

Tabel onderzoek naar adviesraden budget en facilitering (aantal gemeenten) 

 

Euro Budget per jaar vooraf Subsidie per jaar Declaratie achteraf 

Tot 1.000  1 0 8 

1.000-2.000  6 2 1 

2.001-5.000 6 1 4 

5.001-8.000 9 3 3 

8.001-10.000 8 3 1 

10.001-15.000 10 6  

15.001-20.000 4   

20.001-25.000 1   

27.500  1  

30.000  1 1 

35.000 1   

50.000 2 1 1 

60.000  1  

65.000  2 
 

70.000 1  
 

80.000 1  
 

Totaal 50 21 19 

 


