
 
 
 

 
 
Zelfevaluatie Wmo-raden 2014 
                                                                                                 
Deze evaluatie is gericht op het functioneren van de Wmo-raad tot nu toe: doen we de 

goede dingen? En doen we die dingen op de goede manier? Daarmee krijgt u zicht op 

het huidige functioneren van de Wmo-raad, met een blik op de toekomst.  

 

In veel gemeenten wordt anno 2014 gesproken over het voortbestaan van de Wmo-raad, 

een nieuwe vorm van de Wmo-raad, samenvoeging van raden, alternatieve vormen, etc. 

In die discussie is het van belang duidelijk te hebben waar de kracht en de positieve 

bijdrage van de Wmo-raad ligt in het gemeentelijk beleidsproces op dit moment. En 

welke punten verder verbeterd kunnen worden.  

Evalueer daarom nog in 2014 uw eigen Wmo-raad. En stel uzelf vervolgens - met de 

uitkomsten van die evaluatie in uw achterhoofd - de vraag of uw huidige manier van 

werken toekomstbestendig is. Of is het tijd om na te denken over een andere werkwijze 

en/of andere vormen van inspraak?  

Movisie en Koepel Wmo Raden hebben deze checklist voor Wmo-raden ontwikkeld om 

zelf uw eigen functioneren te kunnen evalueren en bespreken. 

 

Evaluatie is het verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie teneinde de waarde 

van een resultaat of proces te bepalen. Hierbij kan het gaan om het waarderen van de 

resultaten van personen of bedrijven, maar ook om het waarderen van alternatieve oplossingen. 

Het begrip evalueren heeft ook als betekenis het inschatten van het belang en de betekenis van 

een zaak (evaluatie vooraf of achteraf).  

 

Werkwijze 

1. U doorloopt met elkaar de  hierna volgende  thema’s. 

2. Evalueer met elkaar hoe u ervoor staat, welke verbeterpunten er zijn en hoe u die 

verbetering daadwerkelijk kunt bereiken. 

3. U maakt een kort intern evaluatierapport met de aanbevelingen.  In het evaluatierapport 

kunt u een actieplan met taakverdeling opnemen. 

4. U gaat aan de slag met deze aanbevelingen.  

 



 

1. Het intern functioneren van de Wmo-raad 

 

1a. Visie en rol 

Hoe beoordeelt u de volgende aspecten: 

 Is er een actueel visiedocument/jaarplan, met rol, positie, werkwijze, etc. van de 

Wmo-raad? 

 De rol van de Wmo-raad in relatie tot visie en doel (adviseren, vernieuwen, 

signaleren, meedenken, co-creëren)? 

 De houding van de Wmo-raad (proactief, actief, reactief)? 

 Prioriteiten, speerpunten van de Wmo-raad?  

 

Welke verbeter-/actiepunten komen t.a.v. bovengenoemde aspecten komen naar voren: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

1b. Competenties en samenstelling 

Hoe beoordeelt u de volgende aspecten: 

 Samenstelling en grootte van de Wmo-raad? 

 Competenties van Wmo-raadsleden algemeen en van het voorzitterschap in het 

bijzonder? 

 Taakverdeling binnen de Wmo-raad?  

 Inzet van ervaringsdeskundigen/cliënten? 

 Verhouding beleidsdeskundigen en ervaringsdeskundigen/cliënten? 

 Relatie tot belangenbehartiging? 

 Samenstelling in relatie tot wijken/wijkgericht werken? 

 

Welke verbeter-/actiepunten komen t.a.v. bovengenoemde aspecten naar voren:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

1c. Ondersteuning en randvoorwaarden 

Hoe beoordeelt u de volgende aspecten: 

 Tijdsbesteding Wmo-raadswerk? 

 Ondersteuning bij werkzaamheden (ambtelijk, notulist)? 

 Financiële middelen voor de werkzaamheden? 

 Deskundigheidsbevordering? 

 Gebruik van externe consultatie? 

 

Welke verbeter-/actiepunten komen t.a.v. bovengenoemde aspecten naar voren:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Het geven van adviezen 

 

2a. Adviespraktijk 

Hoe beoordeelt u de volgende aspecten: 

 De manier waarop adviezen tot stand komen, het proces? 



 

 De werkafspraken en werkstructuur van de Wmo-raad  (werkgroepjes, commissies, 

etc.)? 

 Samenwerking met derden (zorgaanbieders, woningcorporaties, burgers, experts, 

deskundigen) ten behoeve van een advies ? 

 Adviseren op niveau van beleidsvorming en op niveau van uitvoering (hoe beleid in de 

praktijk uitpakt)? Zicht op de effecten van beleid?  

 Moment van betrokkenheid in het beleidsproces (altijd formeel en achteraf of ook 

informeel en vooraf meedenkend)?  

 De verhouding van gevraagd en ongevraagd advies? 

 De breedte van het sociale domein waarover u adviseert? (Wmo, maar ook sport, 

cultuur, toegankelijkheid, openbare ruimtes, of het gehele sociale domein, of over alle 

vier de transities)  

 Werken met een toetsingskader voor de adviezen ? 

 

Welke verbeter-/actiepunten komen t.a.v. bovengenoemde aspecten naar voren: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2b. Adviezen 
Hoe beoordeelt u de volgende aspecten: 

 De kwaliteit van de gegeven adviezen? 

 De leesbaarheid van de adviezen? 

 De strategische overwegingen en keuzes van de Wmo-raad bij de adviezen? 

 

Welke verbeter-/actiepunten komen t.a.v. bovengenoemde aspecten naar voren:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2c. Invloed uitoefenen 

Hoe beoordeelt u de volgende aspecten: 

 Het effect en de effectiviteit van de adviezen? 

 Formele invloed  (wat er in de verordening is opgenomen)? 

 Beleefde invloed (hoe de Wmo-raad de invloed ervaart)? 

 Feitelijke invloed (zichtbaar door registeren en terugkoppeling van adviezen)? 

 

Welke verbeter-/actiepunten komen t.a.v. bovengenoemde aspecten naar voren:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. De Wmo-raad en de samenwerking met de gemeente 

 

Hoe beoordeelt u de volgende aspecten: 

 Het aantal adviesaanvragen per jaar? 

 De tijd die u heeft voor het geven van een advies?  

 Informatie vanuit de gemeente bij adviesaanvragen?  

 Helder wat de gemeente verwacht bij een adviesaanvraag?  

 Afspraken over maatstaven wat een goed advies is? 



 

 Formele samenwerking met ambtenaren en wethouder (verordening, formeel 

overleg)? 

 Informele samenwerking met ambtenaren en wethouders? 

 Heeft u zicht op de agenda van de gemeente en op de planning van de 

adviesvragen?  

 Kennis beleidsambtenaren (weten zij voldoende?) 

 Afstand en nabijheid ten opzichte van de gemeente? 

 Wordt de Wmo-raad serieus genomen door de gemeente? 

 De terugkoppeling over de adviezen? 

 Evaluatiemomenten met de gemeente over wederzijds functioneren? 

 Samenwerking met de gemeenteraad? 

 

Welke verbeter-/actiepunten komen t.a.v. bovengenoemde aspecten naar voren:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. De Wmo-raad en de relatie met haar inwoners 

 

4a. Contact met de burgers 

Hoe beoordeelt u de volgende aspecten: 

 Bereik van de burgers ten behoeve van de advisering: signalering? 

 Contact Wmo-raad en belangengroepen/belangenbehartigers? 

 Contact met het maatschappelijke organisaties (kerken, woningcorporaties, 

cliëntenraden (niet alleen AWBZ))? 

 Zicht op nieuwe doelgroepen in de Wmo vanuit de transities (contact en weten wat 

er speelt)? 

 Verbinding met mogelijke nieuwe en alternatieve vormen van inspraak  

(bijvoorbeeld burgerraadpleging, burgerpanels)? 

 Verbinding met wijkgericht werken (wijkteams, wijkverenigingen, buurtcomités en 

andere in de wijk georganiseerde verbanden)? 

 Verbinding met burgerinitiatieven en actieve burgers? 

 

Welke verbeter-/actiepunten komen t.a.v. bovengenoemde aspecten naar voren:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4b. Zichtbaarheid  

Hoe beoordeelt u de volgende aspecten: 

 Bewoners weten de Wmo-raad te vinden (website/ spreekuur/ 

signaleringspunt/lokale krant etc.)? 

 Bewoners weten wat de Wmo-raad doet?  

 Zichtbaarheid van de adviezen en activiteiten van de Wmo-raad?  

 

Welke verbeter-/actiepunten komen t.a.v. bovengenoemde aspecten naar voren: 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

5. Veranderingen door de transities 

 

5a. Algemeen 

Hoe beoordeelt u de volgende aspecten: 

 Voldoende kennis en deskundigheid over de transities bij de Wmo-raad? Wat 

ontbreekt?  

 Zicht op gevolgen en mogelijke problemen van de transities? 

 Vragen de transities om herbezinning op werkwijze, samenstelling, doel en 

functioneren van de huidige Wmo-raad? Zo ja, op welke aspecten?  

 

Welke verbeter-/actiepunten komen t.a.v. bovengenoemde aspecten naar voren:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

5b. Integraliteit van beleid en regionalisering 

Hoe beoordeelt u de volgende aspecten: 

 Kennis en deskundigheid in de Wmo-raad over integraliteit van beleid?  

 Kunt u integraal adviseren  (dus niet vanuit deelgroepen of deelaspecten of 

specifieke beleidsterreinen) ? 

 Bent u op de hoogte van regionale beleidsontwikkelingen? 

 Adviseert u over regionale beleidsontwikkeling? 

 Samenwerking met Wmo-raden in de regio?  

 

Welke verbeter-/actiepunten komen t.a.v. bovengenoemde aspecten naar voren:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

5c. Samenwerking en verbreding Wmo-raad 

Hoe beoordeelt u de volgende aspecten? 

 Wens tot verbreding van de Wmo-raad tot een brede participatieraad?  

 Samenwerking of samengaan met andere advies- en cliënten raden (WWB, Wsw, 

Jeugd, zorg)? 

 De mogelijkheid tot van opheffen van de Wmo-raad en vervangen door andere 

vormen van burgerraadpleging door de gemeente zelf?  

 

Welke verbeter-/actiepunten komen t.a.v. bovengenoemde aspecten naar voren:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 


