
 
 
 

 

  

HAGAR MICHEL - 3381498 
MASTERSCRIPTIE 

UTRECHTSE SCHOOL VOOR BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP (USBO) EN MOVISIE 
BEGELEIDER USBO: DR. KUTSAL YESILKAGIT 

TWEEDE BEGELEIDER USBO: DR. HARMEN BINNEMA 
BEGELEIDERS MOVISIE: KARIN SOK EN MARJOKE VERSCHELLING 

  
 
 
 
 

DE EFFECTIVITEIT VAN EEN WMO-
ADVIESRAAD VERSUS DIE VAN 

FOCUSGROEPEN 
EEN VERGELIJKING TUSSEN TWEE INSTRUMENTEN VOOR 

CLIËNTENPARTICIPATIE 

25 NOVEMBER 2013 



1 
 

VOORWOORD 

Met gemengde gevoelens schrijf ik op dit moment het voorwoord van het onderzoeksrapport dat u hierna 

hopelijk met veel plezier zal doorlezen. Het was een intensief proces, waarin ik tegelijkertijd ook heel veel 

plezier heb gemaakt en bovendien veel heb geleerd.  

De brutalen hebben de halve wereld blijkt maar weer. Hoe ik het geluk heb mogen hebben om met mijn 

eigenwijze keuze voor cliëntenparticipatie terecht te komen bij mijn onderzoeksorganisatie MOVISIE kan 

ik nog steeds niet bevatten. Wat een simpele e-mail teweeg kan brengen. Vanaf het eerste verkennende 

gesprek met mijn stagebegeleidster Karin Sok tot de erg plezierige samenwerking met haar en Marjoke 

Verschelling die hieruit volgde, de warme en prettige omgang met de rest van de collega’s bij dit 

kennisinstituut voor sociale vraagstukken tot de hulp die me hier tot het allerlaatste moment geboden 

wordt in de vorm van feedback en inbinden van mijn scriptie, het was allemaal erg prettig. Dank hiervoor. 

Jullie zijn een fantastische organisatie die hele mooie dingen doet en ik ben blij dat ik een tijdje heb mogen 

meekijken bij het werk dat jullie verzetten. Karin en Marjoke: ik had me geen betere stagebegeleidsters 

kunnen wensen. Het geduld en de feedback waar jullie me telkens weer van hebben voorzien, de (altijd) 

bemoedigende woorden: zonder jullie had dit resultaat er niet zo gelegen. 

Hetzelfde wil ik ook zeggen tegen een paar mensen uit mijn directe omgeving. Marah en Margriet: dank 

voor de inhoudelijke feedback op mijn stuk. De laatste spelfoutjes vallen het zwaarst laat ik maar zeggen, 

maar bedankt dat jullie mijn hele stuk nog door wouden werken om mij hiermee te helpen. Yme, Piter-

Jan en Silva: bedankt voor de legio momenten in de bibliotheek waarbij buiten de zon zo aanlokkelijk 

scheen en het even minder leuk was om aan een masterscriptie te werken. Jullie opbeurende woorden, 

cola-pauzes en grapjes hebben dit proces een heel stuk gemakkelijker gemaakt voor mij. 

Ook wil ik nog mijn scriptiebegeleiders van de USBO bedanken. Kutsal, dank voor alle geduld die je met 

me hebt gehad in mijn toch wel bijzondere scriptietraject. Harmen, heel erg bedankt op de inhoudelijke 

feedback die je hebt gegeven. Je hebt me twee keer inzichten gegeven waardoor ik vrij grote 

veranderingen heb doorgevoerd die volgens mij mijn scriptie alleen maar ten goede zijn gekomen.  

Als laatste wil ik alle respondenten bedanken die ik heb mogen spreken. Het was me een waar genoegen 

jullie te leren kennen en met jullie van gedachten te wisselen over cliëntenparticipatie. Dit geldt zowel 

voor respondenten binnen de gemeente Leiden als daarbuiten: het is inspirerend geweest voor mij om te 

zien waar zoveel verschillende mensen zoveel tijd en energie in steken. Jullie hebben me interessante stof 

gegeven om over na te denken en hopelijk kan ik met deze scriptie wat aan jullie beleidsveld bijdragen. 

Enna Bongers van de gemeente Leiden wil ik specifiek noemen voor alle moeite die ze heeft gedaan om 

mij toegang te verlenen tot dit bijzondere en mooie project cliëntparticipatie in de gemeente Leiden. 

Zonder jou was deze scriptie niet mogelijk geweest.  

De laatste woorden komen dan nu toch echt op papier. Het is een prettige verdiepende tocht geweest op 

een beleidsterrein waar ik nog niet veel van wist. Mijn bewondering voor het werk van de mensen in de 

publieke sector is wederom gestegen. Bij dezen hoop ik hier een nederige bijdrage aan te hebben mogen 

leveren. 

 

Hagar Michel 

25 november 2013 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Het woord participatie is het laatste jaar meer gebruikt dan voorgaande decennia. Sinds het begrip 

participatiemaatschappij genoemd werd in de troonrede en het daarnaast veelvuldig in het 

regeerakkoord voorkomt, is participatie iets geworden waar beleidsmakers in Nederland wat mee 

moeten. Al jaren is men bezig met burgerparticipatie omdat dit de representatieve democratie zou 

versterken. Nu worden de resultaten door verschillende belangrijke adviesorganen als teleurstellend 

bestempeld en zij bieden handvatten om hier verbetering aan in te brengen. De zoektocht naar effectieve 

burgerparticipatie is ook terug te zien op het gebied van een specifieke vorm van participatie. 

Cliëntenparticipatie is in gemeenten wettelijk vastgelegd met de komst van de Wmo, in veel gemeenten 

heeft dit gestalte gekregen in de vorm van een Wmo-adviesraad. Kritiek op deze adviesraad klinkt echter, 

de adviesraden zouden niet de gewenste effecten bereiken. Ten eerste zou het vergrootte draagvlak wat 

de implementatiekansen bevorderd in gevaar komen door een gebrekkige representativiteit van de 

adviesraden. De invloed op de kwaliteit van het beleid door de inbreng van ervaringskennis zou ten 

tweede in gevaar komen doordat professionalisering en institutionalisering zouden zorgen voor meer 

beleids- dan ervaringskennis. Om deze kritiekpunten te ondervangen wordt door sommige gemeenten 

geëxperimenteerd met andere – informele – vormen van cliëntenparticipatie.  

In de gemeente Leiden vindt momenteel een experiment plaats met informele vormen van 

cliëntenparticipatie, om te kijken of deze vormen een vaste plek kunnen krijgen in het beleidsproces. Een 

van deze informele vormen die de gemeente gebruikt zijn focusgroepen. De hoofdvraag van dit onderzoek 

is in welke opzichten een van de informele vormen van cliëntenparticipatie, deze focusgroepen, 

effectiever is dan de Wmo-adviesraad die zo sterk aan kritiek onderhevig is. Dit is onderzocht aan de hand 

van een casestudy in de gemeente Leiden, met behulp van interviews en documentanalyse. 

Beleidsdocumenten en gespreksverslagen zijn geanalyseerd, betrokken ambtenaren, gespreksleiders en 

vertegenwoordigers van belangenorganisaties zijn gesproken, leden van de Wmo-adviesraad zijn 

geïnterviewd en aan cliënten die hebben meegedaan aan de focusgroepen is een bezoek gebracht. Al 

deze documenten en personen zijn geanalyseerd en bevraagd aan de hand van vijf verschillende factoren 

die volgens eerder onderzoek en literatuur de effectiviteit van cliëntenparticipatie kan beïnvloeden. Deze 

vijf factoren lopen als rode draad door dit onderzoek heen en worden telkens verweven met de beoogde 

effecten van draagvlak en ervaringskennis.  

De eerste factor, het moment van betrekken, ligt voor de Wmo-adviesraad eerder en constanter in de 

beleidscyclus dan de cliënten in de focusgroepen die enkel op een specifiek punt zijn gevraagd inbreng te 

geven. De rol van de adviesraad ligt vooral in de beleidsvoorbereiding; ze hebben veel inzicht in de 

beleidsplannen van de gemeente en worden veelvuldig betrokken. De informatie is echter bijna te veel 

en vrij ingewikkeld volgens henzelf, waardoor niet iedereen geschikt is om deel te nemen. Voor sommige 

cliënten uit de focusgroepen bleek de verschafte (en tevens versimpelde) informatie over de 

beleidsplannen te moeilijk te zijn, waaruit een groot niveauverschil blijkt met de leden van de Wmo-

adviesraad. De samenstelling, de tweede factor, blijkt bij de focusgroepen meer divers te zijn omdat het 

minder kennis en tijd vraagt van deelnemers, al blijkt ook hier dezelfde kritiek als bij Wmo-adviesraad te 

klinken: dat het wederom de al actieve mensen zijn die deelnemen. Toch blijken de focusgroepen wel een 

grote aanvulling op de Wmo-adviesraad om de ervaringskennis die zij inbrengen. De adviesraad lijkt 

voornamelijk beleidskennis in te brengen, waarbij ze zich voeden uit de samenleving voor de benodigde 

ervaringskennis. Een trade-off tussen ervaringskennis en competenties doet zich in deze case duidelijk 
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voor. De gemeente blijkt erg ontvankelijk (de derde factor) te zijn voor cliëntenparticipatie, maar wel meer 

voor de Wmo-adviesraden dan de focusgroepen. Dit komt door de onduidelijkheid over het doel van de 

focusgroepen en de uiteindelijke uitwerking, de gelijkwaardigere relatie tussen de adviesraad en de 

gemeente en de vaardigheid van de Wmo-adviesraad om zich aan te passen aan de behoeftes van de 

gemeente. Met de vierde factor, de gezochte bijdrage, wordt ook inhoudelijk meer van de Wmo-

adviesraad gevraagd dan van de focusgroepen, in de vorm van overkoepelende adviezen en de manier 

waarop zij geacht worden te participeren. Waar bij de focusgroepen gevraagd wordt om ervaringskennis 

wordt van de Wmo-adviesraad verlangd dat ze ook beleidskennis inbrengen. De adviesraad kan meer 

invloed uitoefenen (de vijfde factor) doordat zij een formele basis hebben en ingebed zijn in het 

beleidsproces van de gemeente. Van de focusgroepen is het nog onduidelijk wat met de input gaat 

gebeuren, zowel bij de gemeente als bij cliënten. Dit maakt de cliënten overigens niet uit, zolang de 

gemeente er wel mee aan de slag gaat. Het proces heeft dus wel bepaalde verwachtingen geschept. 

Uit bovenstaande resultaten vallen voor de twee verschillende beoogde effecten van cliëntenparticipatie 

conclusies te trekken. De invloed op kwaliteit van beleid door ingebrachte ervaringskennis lijkt kleiner te 

zijn bij de focusgroepen dan bij de Wmo-adviesraad. Dit komt doordat de cliënten in de focusgroepen niet 

in het gehele beleidsproces betrokken worden, weinig inzicht hebben in de beleidsplannen en –

voornemens van de gemeente, op een specifiek terrein gevraagd worden om advies en weinig formele, 

feitelijke en beleefde invloed hebben. De Wmo-adviesraad heeft daarentegen een erg sterke positie in de 

gemeente maar beschikt meer over beleidskennis dan ervaringskennis. Het effect van verbeterd draagvlak 

waardoor implementatiekansen vergroot worden lijkt daarentegen wel te worden bereikt met de 

focusgroepen. De representativiteit van de focusgroepen is groter en de reacties op het beeld dat het 

resultaat schetst zijn positief. Het draagvlak binnen de gemeente moet nog wel groeien. Daarnaast moet 

nog de kanttekening geplaatst worden dat ook in deze vorm van cliëntenparticipatie de toch al actievere 

cliënt betrokken werd, dus dat bepaalde groepen uit de samenleving alsnog niet mee hebben gedaan. 

Overkoepelend kan gesteld worden dat de focusgroepen minder invloed hebben op de beleidsvorming 

als het proces niet ingebed is in de gemeente, waarbij de Wmo-adviesraad dit wel kan hebben als aan 

bepaalde condities voldaan wordt, maar dat de focusgroepen juist wel een positief effect kunnen hebben 

op de beeldvorming door de representativiteit van deze vorm van cliëntenparticipatie en de positieve 

uitstraling die het proces afgeeft naar buiten.  

Alhoewel dit een casestudy is in een enkele gemeente wordt voorzichtig gesteld dat voor 

burgerparticipatie, zowel op het terrein van cliëntenparticipatie als anderen terreinen, kan gelden dat 

formele vormen een sterkere invloed op de beleidsvorming hebben door de inbedding in het 

beleidsvormingsproces, terwijl informele vormen meer kunnen bijdragen aan een positieve beeldvorming 

rondom dit proces. 
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1 INLEIDING 

1.1 HET EFFECTIVITEITSPROBLEEM VAN PARTICIPATIE 
Dit jaar lijkt hét jaar te zijn van participatie. Burgerparticipatie, interactieve beleidsvorming, coproductie 

en vraagsturing: een greep uit de begrippen die niet meer weg te denken zijn uit het hedendaagse debat 

in de samenleving. Zeer regelmatig komen deze termen langs in discussies over maatschappelijke 

vraagstukken. Al aan het begin van het jaar werd door meerdere politici aandacht besteed aan het 

onderwerp, de belangrijkste adviesorganen bogen hun hoofd over het vraagstuk en kranten schreven 

succesverhalen over burgerparticipatie waarin de nadruk op de noodzaak daarvan in onze veranderende 

maatschappij kwam te liggen. Nadat koning Willem-Alexander het woord participatiesamenleving twee 

keer noemde in de troonrede en het onderwerp hiermee onder de aandacht bracht, werd de aandacht 

alleen maar groter. In het televisieprogramma De Wereld Draait Door werd het in dezelfde week een 

veelgenoemd onderwerp waarbij het zelfs centraal stond in de wekelijkse rubriek soundbite en in 

verschillende nieuwsuitzendingen werd gepraat over de participatiesamenleving en wat dit nou zou 

betekenen voor de Nederlandse burger. Kritiek werd ook geuit op het gebruik van het woord 

participatiesamenleving; zo stelde Emile Roemer van de SP dat het woord een eufemisme zou zijn voor 

‘zoek-het-lekker-zelf-maar-uit’1. 

De kern van de discussie over de participatiesamenleving is dat de samenleving aan het veranderen is 

omdat de verzorgingsstaat niet meer houdbaar is. Het is niet meer het geval dat de staat hiërarchisch 

regeert en zorgt dat alles geregeld is voor de burger. Nieuwe vormen van besturen ontstaan, waarbij 

samenwerken in netwerken centraal staat en maatschappelijke organisaties en burgers actief gevraagd 

wordt om een steentje bij te dragen (Willink, 2006; van Houten en Winsemius, 2010; Veldheer, Jonker, 

van Noije en Vrooman, 2012). Burgerparticipatie is hier een onderdeel van. De laatste jaren is de nadruk 

komen te liggen op participatie in brede zin, waarbij burgers wordt gevraagd ook in het maatschappelijke 

veld te participeren en mee te denken over beleidsvorming (van Houten & Winsemius, 2010). 

Beleidsmakers en politici zijn druk bezig om burgers op allerlei manieren en momenten te betrekken bij 

de formulering, uitvoering en evaluatie van beleid. In het verleden werden formele vormen van 

participatie opgezet die nu niet aan de verwachtingen voldoen. Deze vormen bereiken niet de beoogde 

effecten van toenemend draagvlak wat besluitvorming legitimeert en betrokkenheid onder burgers 

waardoor beleid verbeterd. Men wil graag beleid maken dat burgers betrekt, maar de resultaten van de 

pogingen hiertoe worden als “teleurstellend” bestempeld (WRR, 2012). Onvoldoende structurele 

inbedding op het gebied van burgerparticipatie zou deze teleurstellende resultaten tot gevolg hebben. De 

aansluiting op de samenleving zou zoek zijn. Een missende institutionele link tussen het interactieve 

proces en het formele besluitvormingsproces zou de oorzaak hiervan zijn en ervoor zorgen dat bepaalde 

groepen zich distantiëren (ROB, 2012). Burgers willen meer autonomie, meer zelf doen en minder 

bemoeienis van de overheid. De overheid moet leren inspelen op deze situatie en schakelen tussen 

loslaten en bij de arm nemen, waarbij door verschillende onderzoekers wordt gesproken over een 

voorwaardenscheppende staat met ambtenaren als procesmanagers. De politiek moet daadwerkelijk 

loslaten en zeggenschap geven aan de burgers. Het gebruik van procesmanagement door de overheid zou 

een positieve correlatie hebben met de uitkomsten van bepaalde beleidsinitiatieven (Edelenbos & Klijn, 

                                                           
1 http://www.nu.nl/politiek/3601747/rutte-vindt-participatiesamenleving-niet-negatief.html 

http://www.nu.nl/politiek/3601747/rutte-vindt-participatiesamenleving-niet-negatief.html
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2005; ROB, 2012). De overheid is druk bezig om te kijken hoe dit nu het best ingevuld kan worden. Wat 

werkt op het gebied van arbeidsparticipatie en wat werkt niet? Kortom, wat is effectief?  

Deze zoektocht naar effectieve vormen van participatie is zichtbaar op verschillende terreinen van 

participatie onder burgers. Zo ook in het veld van cliëntenparticipatie. Op 1 januari 2007 is de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd, waarmee een deel van het takenpakket en de 

verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid op het gebied van zorg overgeheveld werd naar de 

gemeenten. Deze ontwikkeling zou ervoor moeten zorgen dat wonen, zorg en welzijn meer op maat aan 

burgers wordt geleverd (van de Bovenkamp, Grit en Bal, 2008). Sinds de Wmo van kracht is, zijn de 

gemeenten verantwoordelijk voor een integraal aanbod van ondersteuning en zorg. De Welzijnswet en 

de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en de Wet Werk en Bijstand (WWB) vielen al onder 

verantwoordelijkheid van de gemeenten. Met de komst van de Wmo zijn hier delen van de Openbare 

Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bijgekomen. 

De Wmo moet ervoor zorgen dat een samenhangend lokaal beleid ontstaat op aangrenzende terreinen, 

die de maatschappelijke participatie van burgers vergroot en een groter beroep doet op de eigen inzet 

van burgers. De wet verplicht gemeenten ondersteuning te bieden aan mensen die zichzelf door hun 

beperking niet meer kunnen redden en zijn dus verantwoordelijk voor de ondersteuning van sociaal 

kwetsbare burgers. Daarnaast wordt in de wet nadruk gelegd op meer eigen initiatief en 

verantwoordelijkheid van de burger zelf. Burgers zouden actief moeten participeren in beleidsvorming en 

–uitvoering en meer invloed moeten hebben op deze zaken (Oudenampsen, Nederland, Doğan en 

Lammerts, 2006; RMO, 2008). Cliëntenparticipatie en burgerparticipatie zijn kernelementen binnen het 

gemeentelijk beleid, waarbij veel gemeenten hebben gekozen voor een zogenaamde Wmo-adviesraad 

(zie bijlage 1 voor het wettelijke kader).  

1.2 VRAAGSTELLING  
Zoals in de troonrede ook werd genoemd, is de inrichting van de Wmo zoals die in 2007 is vastgelegd nu 

weer herzien door het kabinet. De nieuwe plannen zijn zo ingericht dat de gemeenten nog meer 

verantwoordelijkheid krijgen binnen de Wmo. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt nog vergoed uit 

de AWBZ, lichtere vormen van AWBZ-zorg gaat naar gemeenten of worden geregeld via de 

zorgverzekering. Dit omvat ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis, zoals hulp bij het aan- en 

uitkleden of bij haren wassen. Nieuwe groepen cliënten zullen onder verantwoordelijkheid van de 

gemeente vallen (Rijksoverheid, 2013). De angst bestaat dat deze cliënten niet zullen kunnen participeren 

in de formele vorm van participatie die nu bestaat in gemeenten. Kritiek hierop luidt nu al dat de veel 

gekozen vorm van Wmo-adviesraden weinig invloed hebben doordat zij de gevraagde ervaringskennis 

vanuit de cliënt niet bezitten maar eerder beleidskennis tentoonspreiden en daardoor vervlochten zouden 

zijn met de gemeente. De representativiteit van de adviesraden zou daarnaast te wensen overlaten omdat 

deze vorm van participatie niet geschikt zou zijn voor elke cliënt (Oudenampsen, Lammerts, Nederland en 

Doğan, 2008; van Leeuwen, 2009; Cromwijk et al., 2011; van Klaveren en Poortvliet, 2011). 

De geuite kritiek op deze formele vorm van cliëntenparticipatie in het beleidsproces en de komst van 

nieuwe groepen cliënten naar de gemeente, zorgt ervoor dat experimenten plaatsvinden met nieuwe, 

informele, vormen van participatie naast deze formele vorm. Dit onderzoek is een zoektocht naar de 

effectiviteit van deze nieuwe manier van organiseren van cliëntenparticipatie en op welke manier de 

nieuwe informele vormen de formele vormen van cliëntenparticipatie kunnen versterken. Deze informele 

vormen zouden, als ze op bepaalde vlakken effectiever blijken, gebruikt kunnen worden om 
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cliëntenparticipatie binnen gemeenten vorm te geven en om te bekijken wat een goede afstemming is 

tussen formele en informele vormen van cliëntenparticipatie. Met deze kennis kunnen handvatten 

geboden worden voor het gebruik van diverse vormen van cliëntenparticipatie in de praktijk. De volgende 

onderzoeksvraag is geformuleerd om deze doelstelling te bereiken: 

 

 

1.3 RELEVANTIE 
De maatschappelijke relevantie blijkt uit de mate waarin allerlei vormen van burgerparticipatie in het 

nieuws komen. Het terrein van actief burgerschap is een omvangrijk terrein, waarin het grip krijgen op de 

wezenlijke uitingen en aangrijpingspunten lastig blijkt te zijn. Ten eerste verschijnen veel verschillende 

alternatieven en onderzoeken. Daarnaast zitten we nog midden in de ontwikkeling waardoor we naar een 

bewegend beeld kijken. Onder onderzoekers lijkt het gevoel te bestaan dat we in een soort 

experimentfase zitten als er gekeken wordt naar de relatie tussen overheid en burger doordat deze relatie 

aan het veranderen is (van de Wijdeven, de Graaf en Hendriks, 2013). In hoeverre is de relatie aan het 

opwarmen? En in hoeverre is het mogelijk alles in maatwerk en samenspraak met de burger te doen als 

enorme bezuinigingen op de plank liggen? Door diverse auteurs worden serieuze complicaties 

gesignaleerd. Zij wijzen op de mogelijkheid van overvraging van ‘de reeds actieven’, op de neiging om 

bepaalde burgers meer te horen dan anderen en vragen zich af of zelfredzaamheid wel van alle groepen 

- vooral de kwetsbare groepen in de samenleving - mag worden verwacht  (van de Wijdeven et al., 2013). 

Met de aankomende transities komen nieuwe domeinen en beleidsvelden op de gemeente af, waarbij 

meer groepen onder verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen en van de gemeente wordt 

verwacht dat ze meer integraal gaan organiseren. Meer mensen zouden nu vertegenwoordigd moeten 

worden door de Wmo-adviesraden en er wordt naarstig gezocht naar vormen die groepen cliënten 

kunnen betrekken (VNG, 2010). De Wmo-adviesraden lijken op het moment al op te gaan in brede 

participatieraden, waardoor het risico op overvragen groter wordt (van Klaveren en Poortvliet, 2011; 

Zuithof, 2013). Dit wordt met de transities alleen maar een groter risico omdat meer groepen 

vertegenwoordigd moeten worden. Voor de Wmo-adviesraden is een goede relatie met de achterban 

cruciaal, omdat dit de representativiteit en legitimiteit van de raad bepaalt (Zuithof, 2013). De kritiek die 

nu heerst op de adviesraden heeft hier juist mee te maken: er zou een gebrek aan invloed op de kwaliteit 

van beleid door de inbreng van ervaringskennis zijn en een mogelijk gebrek aan draagvlak door gebrekkige 

representativiteit van de Wmo-adviesraden (Oudenampsen, Lammerts, Nederland en Doğan, 2008; van 

Leeuwen, 2009; Cromwijk et al., 2011; van Klaveren en Poortvliet, 2011).  Twijfel bestaat dus over de 

effectiviteit van de Wmo-adviesraden. Hierom moet gekeken worden naar andere vormen van 

cliëntenparticipatie en hoe deze de Wmo-adviesraden kunnen aanvullen of zelfs vervangen. Het is van 

belang om te kijken naar dit bewegende terrein en handvatten te bieden aan gemeenten om te werken 

met cliëntenparticipatie. Voornamelijk kwetsbare groepen zullen in de Wmo onder verantwoordelijkheid 

vallen van gemeenten en het is belangrijk dat er manieren worden gevonden om hen te betrekken bij 

beleidsvorming.  

  In welke opzichten is een informele vorm van    

  cliëntenparticipatie, focusgroepen, effectiever dan een formele  

  vorm van cliëntenparticipatie, een Wmo-adviesraad?  
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De relevantie in wetenschappelijke zin blijkt ook uit de literatuur. Zoals hierboven al genoemd, wordt er 

gesproken over een soort experimentfase als gekeken wordt naar de relatie tussen overheid en burgers. 

Veel is al geschreven over de formele vormen van cliëntenparticipatie, vooral over de Wmo-adviesraden. 

In de literatuur wordt echter gepleit voor meer onderzoek naar de efficiëntie en effectiviteit van 

strategieën die meer buiten het formele overleg om plaatsvinden. Een mix van methoden, waarbij ook 

verschillende cliënten aan het woord komen, lijkt effectiever te zijn dan louter de formele vormen (van 

de Bovenkamp, Grit en Bal, 2008; RMO, 2009). Vooralsnog is echter nog geen onderzoek gedaan naar de 

verschillen in effectiviteit tussen de formele vormen en informele vormen en hoe deze vormen elkaar 

kunnen versterken. Dit onderzoek zet hier een eerste stap in.  

1.4 LEESWIJZER 
In hoofdstuk 2 staat het theoretische kader van dit onderzoek centraal. In paragraaf 2.1 wordt de 

bestaande literatuur over de effectiviteit van burgerparticipatie behandeld. Vanuit deze literatuur wordt 

duidelijk dat het effectiviteitsprobleem op het gebied van burgerparticipatie ook speelt op een specifiek 

terrein van burgerparticipatie, namelijk cliëntenparticipatie. Dit wordt in paragraaf 2.2 uiteengezet. 

Allereerst wordt nagegaan hoe de diverse vormen van cliëntenparticipatie ontstaan zijn. Hierna wordt 

benoemd wat de beoogde effecten zijn van cliëntenparticipatie, waarom de formele vorm van 

cliëntenparticipatie op kritiek kan rekenen en waarom getwijfeld wordt aan de effectiviteit van deze vorm. 

Het laatste gedeelte van deze paragraaf schetst waar deze kritiek vandaan komt en welke factoren die 

invloed kunnen hebben op de effectiviteit van cliëntenparticipatie hiervoor onderzocht zijn. In paragraaf 

2.3 wordt de bestaande literatuur over informele vormen van cliëntenparticipatie weergegeven, waarna 

in de laatste paragraaf (paragraaf 2.4) de deelvragen van dit onderzoek die voortkomen uit bovenstaande 

theorie behandeld worden. In hoofdstuk 3 wordt de methode van dit onderzoek uiteengezet. Allereerst 

wordt het gehanteerde model voor dit onderzoek weergegeven (paragraaf 3.1), waarna in paragraaf 3.2 

een uitleg volgt over de dataverzameling omtrent dit model. Dit behelst de casusselectie en –beschrijving 

en waarom deze twee vormen van cliëntenparticipatie met elkaar vergeleken zijn, een beschrijving en 

verantwoording van de onderzoeksinstrumenten, een uiteenzetting over de data-analyse en een reflectie 

op de onderzoeksmethode. In paragraaf 3.3 worden de factoren waarmee de effectiviteit van 

cliëntenparticipatie bekeken wordt geoperationaliseerd, waarbij verwachtingen zijn geformuleerd. Dit 

hoofdstuk sluit af met een schematisch overzicht van de verwachtingen omtrent de beïnvloeding van de 

verschillende factoren op de effectiviteit van cliëntenparticipatie (paragraaf 3.4). In hoofdstuk vier volgen 

de resultaten. Deze zijn ingedeeld in de vijf de factoren die de effectiviteit kunnen beïnvloeden, waarbij 

bij elk van deze factoren wordt afgesloten met een deelconclusie als antwoord op de deelvraag en 

verwachtingen. In hoofdstuk 5 wordt in paragraaf 5.1 eerst elk van deze deelconclusies verbonden met 

de beoogde effecten van cliëntenparticipatie: verbetering van kwaliteit van beleid door ingebrachte 

ervaringskennis en draagvlak waardoor de implementatie van beleid vergemakkelijkt wordt. In paragraaf 

5.2 wordt de hoofdvraag beantwoordt omtrent deze twee beoogde effecten. In de paragraaf hierna (5.3) 

wordt uitgelegd wat deze conclusies betekenen voor het bredere veld van burgerparticipatie. In paragraaf 

5.4 volgen daarna nog implicaties voor de praktijk van bestuur en beleid op het gebied van 

cliëntenparticipatie. Hoofdstuk 6 bevat de bijlagen die gebruikt zijn in dit onderzoek. Dit onderzoek sluit 

af met de bronnen die in hoofdstuk 7 staan.  
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2 THEORETISCH KADER 
 

Zoals in de inleiding genoemd is, richt dit onderzoek zich op de effectiviteit van informele vormen van 

cliëntenparticipatie. In de wetenschappelijke literatuur is nog niet eerder onderzoek gedaan naar dit 

onderwerp. Wel is geschreven over de effectiviteit, en welke factoren dit beïnvloeden, van zowel 

burgerparticipatie als een van de formele vormen van cliëntenparticipatie. In paragraaf 2.1 en 2.2 wordt 

de bestaande literatuur over deze onderwerpen behandeld. Hierna volgt in paragraaf 2.3 een overzicht 

van de bestaande inzichten uit onderzoeken naar informele vormen van cliëntenparticipatie. Deze 

literatuurstudie heeft geleid tot een beoordelingskader voor effectieve cliëntenparticipatie met factoren 

die invloed kunnen hebben op deze effectiviteit. Dit beoordelingskader wordt in paragraaf 2.4 uiteengezet 

aan de hand van vijf deelvragen, die uiteindelijk zullen leiden tot beantwoording van de hoofdvraag die in 

paragraaf 1.2 geformuleerd is.  

2.1 EFFECTIVITEIT BURGERPARTICIPATIE 
In de literatuur over burgerparticipatie wordt het belang van dit onderwerp benoemd. Zo heeft 

burgerparticipatie een aantal positieve effecten op de democratische samenleving: het verhoogt kennis 

van beleidsvraagstukken onder participanten en het verhoogt hun maatschappelijke vaardigheden en 

publieke betrokkenheid (Michels, 2011). Burgers zouden kunnen leren van participatie. De overheid zou 

omgekeerd ook kunnen leren van de burgers. Zij kan de inbreng van burgers gebruiken om beleid te 

verbeteren en doeltreffender te maken. Naast deze leerfactor, heeft burgerparticipatie ook nog als 

voordelen dat het kan dienen om draagvlak te creëren onder burgers voor besluiten waardoor het kan 

bijdragen aan de legitimiteit van deze besluiten en dat het kan helpen strategische allianties te sluiten 

met hen (Irvin en Stansbury, 2004; Michels, 2007). Burgerparticipatie zou kortom kunnen dienen om de 

representatieve democratie te versterken (Michels, 2007). 

In verschillende onderzoeken zijn randvoorwaarden, methoden en technieken naar voren gebracht om 

deze positieve effecten van burgerparticipatie te bereiken. Deze richten zich voornamelijk op 

overheidshandelen. Hierin komen een aantal belangrijke aspecten naar voren. Een van de voorbeelden 

die wordt benoemd is dat de houding van de overheid gericht moet zijn op een evenwicht van loslaten en 

sturen, waarbij de burgers meer ruimte krijgen en de ambtenaren meer als procesmanagers fungeren dan 

de huidige expertmatige aanpak die zij hanteren. In die nieuwe rol dienen zij burgers ondersteuning te 

bieden bij hun inbreng in de samenleving (Edelenbos & Klijn, 2005; Loyens & van de Walle, 2006; 

Verhoeven en Tonkens, 2011; WRR, 2012). Daarnaast moet sprake zijn van respect en wederzijds 

vertrouwen waarin burgers serieus worden genomen, een gelijkwaardige relatie wordt aangegaan, 

voortdurend wordt gedacht aan informatie-uitwisseling en afspraken worden nagekomen (Loyens & van 

de Walle, 2006; Verhoeven en Tonkens, 2011; WRR, 2012). Het proces moet transparant zijn en resultaten 

teruggekoppeld worden (Loyens & van de Walle, 2006; de Waard en Rodenburg, 2007). De vorm van 

burgerparticipatie moet daarnaast aansluiten bij de doelstellingen, waaraan de gehanteerde bestuursstijl 

aangepast moet worden. Het belang van de capaciteiten van de betrokken personen wordt vaak 

benadrukt; de motieven van bestuurders moeten juist zijn en als uitgangspunt hebben dat kennis van 

burgers ertoe doet, sleutelfiguren zijn belangrijk in het proces en de competenties van ambtenaren en 

bestuurders moeten voldoende zijn (de Waard en Rodenburg, 2007; WRR, 2012; ROB, 2012). Dit heeft 

ook te maken met de ambtelijke en bestuurlijke cultuur. Een open ambtelijke cultuur, met relatief losse 
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controle, die meer resultaat dan procedure gericht is heeft meer kans van slagen op het gebied van 

burgerparticipatie. De bestuurlijke cultuur en de daarbij gehanteerde bestuursstijlen bepalen het al dan 

niet slagen van burgerparticipatie. Echte leiders blokkeren het proces als de leiders ertegen zijn omdat zij 

hun eigen stempel willen drukken op de problematiek - en kunnen het andersom ook trekken (de Waard 

en Rodenburg, 2007). De visie van de gemeente op dit gebied is daarom belangrijk. Vanuit deze visie 

moeten genoeg middelen beschikbaar worden gesteld. Financiële ruimte, personele capaciteit en 

ondersteuning zijn van belang om burgerparticipatie tot een succes te maken en te laten zien dat het 

serieus genomen wordt (Loyens & van de Walle, 2006). De uitdagingen die gesteld worden moeten hierbij 

ook passen bij de behoeften van de burgers. Er moet dus ingespeeld worden op het type burger, het 

aanwezige kennisniveau en het inkomen (Irvin & Stansbury, 2004; WRR, 2012). Te zien is dat de ene vorm 

van participatie meer gerelateerd is aan kennis en opleidingsniveau dan de ander. Over het algemeen 

geldt dat hoe intensiever de vorm van participatie is, hoe minder burgers mee doen omdat er meer kennis 

vereist is (Wille, 2012). Een integrale aanpak waarin maatwerk geleverd wordt is van belang (Loyens & 

van de Walle, 2006). Hoe deze aanpak eruit ziet en welke concrete vorm gebruikt moet worden ligt aan 

het doel en de fase van beleidsontwikkeling, en verschilt dus sterk per situatie(Edelenbos, 2005; Loyens 

& van de Walle, 2006; Michels, 2011). 

Ondanks verschillende onderzoeken en rapportages waarin factoren benoemd worden die invloed 

hebben op de effectiviteit van burgerparticipatie en waarin handvatten geboden worden om hiermee om 

te gaan, zijn kritische geluiden te horen over de geïnstitutionaliseerde vormen van burgerparticipatie. 

Burgers hebben een kennis- en informatieachterstand ten opzichte van beleidsmakers, zowel inhoudelijk 

als op het gebied van procedures en processen. Dit ligt deels aan de informatievoorziening en deels aan 

het negatieve beeld dat beleidsmedewerkers hebben van burgers en de vaardigheden van deze burgers. 

Er wordt nog te weinig beroep gedaan op de ervaringskennis en andere specifieke (vak)kennis of 

vaardigheden van burgers (Verhoeven, 2009; Houten & Winsemius, 2010; WRR 2012). Als verklaring 

hiervoor worden in het WRR rapport ‘Vertrouwen in burgers’ (2012) een viertal barrières voor 

burgerparticipatie genoemd. De eerst barrière is de aanwezigheid van schurende logica’s tussen burgers 

en beleidsmedewerkers, waardoor zij niet op één lijn komen te zitten. Een andere barrière die genoemd 

wordt is de korte termijn oriëntatie waarmee naar participatie gekeken wordt. De derde behelst de 

onzekerheid onder sleutelhouders: het houvast dat zij kunnen ontlenen aan anderen maakt hen 

afhankelijk van anderen. Een laatste barrière zijn remmende structuren en systemen, waarbij de 

informele structuren en systemen van burgers tegenover de bureaucratie van beleidsmedewerkers staan. 

Uit een rapport van een ander adviesorgaan blijkt dat mensen de geformaliseerde organisaties links laten 

liggen en participeren in kleinschalige, losse en informele groepen (ROB, 2012). De formele vormen van 

participatie lijken niet aan te sluiten bij de logica, mogelijkheden, kennis en competenties van de burgers. 

Hierdoor ontstaat de vraag welke vormen van burgerparticipatie nou effectief zijn in het proces om 

burgers te betrekken bij beleidsvorming van de gemeente, een spanningsveld dat ook is terug te zien op 

een specifiek terrein van burgerparticipatie: cliëntenparticipatie.  

2.2 EFFECTIVITEIT FORMELE CLIËNTENPARTICIPATIE IN DE WMO 

2.2.1 Cliëntenparticipatie in de Wmo 

Cliënten zouden invloed moeten kunnen uitoefenen op beleid. Dit is de basisgedachte die bij 

cliëntenparticipatie centraal staat. De kernvraag hierin is de mate waarin de hulpverlening zich naar 
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tevredenheid voltrekt: cliënten moeten zowel positieve als negatieve ervaringen kenbaar kunnen maken 

en professionals moeten zich daar iets van aantrekken. Deze ervaringen, en dus het perspectief van de 

cliënt, wordt in toenemende mate het startpunt van denken over zorgaanbod en beleid. Centraal staat 

het ervaren probleem en de hulpvraag van de cliënt. Cliëntenparticipatie dient om een antwoord te 

formuleren op deze vraag met behulp van actieve deelname van de cliënt zelf, die in al zijn subjectiviteit 

kan omschrijven wat zijn probleem is (Brinkman, 2001). Cliënten zouden moeten meedenken over wat 

nodig is, wat voor soort hulpverlening het beste aansluit op het probleem dat zij ervaren en op de 

hulpvraag die ze hebben. “Nauw daarmee verbonden was de gedachte dat hulpverleners alweters noch 

betweters zijn, maar dat ze ‘cliënten helpen zichzelf te helpen’, zoals het adagio luidde (Hollis, 1978; 

Perlman, 1979).” (Ibidem: 20). De gedachte is dat je succesvolle hulpverlening samen invult.  

Deze gedachte wordt door de overheid steeds meer aangezet en opgelegd aan gemeenten. Twee 

veranderingen hebben ervoor gezorgd dat dat de invloed van cliënten juridisch verankerd is. Eén van deze 

ontwikkelingen is dat hulpverleners meer verantwoording moeten afleggen. De andere ontwikkeling is 

dat cliëntenparticipatie zich heeft uitgebreid over een breder veld van zorg en welzijn, doordat het 

aanzien van de cliënt is veranderd. Cliënten moet worden gevraagd wat ze willen en nodig hebben, ze 

moeten geïnformeerd worden over het hulpaanbod en geholpen worden met keuzes in 

tevredenheidsmetingen. Als zij zelf niet in staat zijn te participeren moeten zij vertegenwoordigd worden 

(Brinkman, 2001; van Wolde en van Montfort, 2004). Nederland is een van de landen die het verst is in 

het verlenen van een actieve rol van burgers in besluitvorming op het gebied van de gezondheidszorg (van 

de Bovenkamp, 2010). Waar in de sociale zekerheid eerst belangengroeperingen werden betrokken bij 

totstandkoming en uitvoering van beleid, is de invloed van sociale partners nu afgenomen en voeren 

cliënten zelf de boventoon. Deze beweging is zowel bij de politiek als bij de uitvoeringsinstanties te zien 

(van Wolde en van Montfort, 2004). Initiatieven vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zoals ‘Lokaal Bestuur’ worden opgezet 

om hen te motiveren burgers en cliënten te betrekken (Oudenampsen et al., 2008). Gemeenten worden 

zo aangespoord om ‘in actie te komen met burgers’ 

Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat diverse formele vormen van cliëntenparticipatie zijn 

ontstaan in gemeenten. Belangen- of cliëntenorganisaties, cliëntenraden en Wmo-adviesraden zijn allen 

organen die zich met cliëntenzaken bezig houden. Waar voorheen sprake was van sectorale advisering 

door specifieke cliëntengroepen wordt dit tegenwoordig meer losgelaten en wordt er gebruik gemaakt 

van participatie door burgers en cliënten in integrale advisering voor beleidsvorming in de Wmo. In de 

meeste gemeenten heeft dit gestalte gekregen in de vorm van de aanwezigheid van een Wmo-adviesraad. 

Er zijn afzonderlijke belangen- of cliëntenorganisaties en cliëntenraden voor specifieke doelgroepen, waar 

de Wmo-adviesraad een integrale, brede, cliënten- en adviesraad moet zijn voor mensen met een 

functiebeperking en ouderen. De Wmo heeft negen prestatievelden geformuleerd waarbinnen een 

integraal beleidskader moet komen met een brede vertegenwoordiging van burgers en cliënten 

(Oudenampsen et al., 2006; Oudenampsen et al., 2008). De gedachte is dat integrale advisering door een 

Wmo-adviesraad zal zorgen voor een samenhangend sociaal beleid waarbij gemeenten diensten op elkaar 

af kunnen stemmen. Gemeenten zouden zo beter in kunnen spelen op lokale omstandigheden en de 

zorgbehoefte van cliënten (Rijksoverheid, 2013). 
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2.2.2 Beoogde effecten cliëntenparticipatie 

Het inspelen op lokale omstandigheden en zorgbehoeften van cliënten met behulp van 

cliëntenparticipatie zou hoofdzakelijk twee effecten tot gevolg hebben.  

Ten eerste brengen cliënten ervaringskennis in. De ervaringskennis zou als aanvulling op de medische 

kennis van professionals gezien kunnen worden. Zij zijn namelijk degenen die moeten leven met bepaalde 

aandoeningen en ervaring hebben met de zorg die zij hiervoor ontvangen. Met deze kennis kunnen 

cliënten de kwaliteit van het overheidshandelen beoordelen (van der Kraan, 2006; RMO, 2008; 

Trappenburg, 2008; van de Bovenkamp et al., 2008; van de Bovenkamp, 2010). Deze beoordeling kan 

hierna weer gecontroleerd worden via tevredenheids- of haalbaarheidsonderzoeken waardoor een 

controlemechanisme wordt ingebouwd (Hagen, 2012; van der Klein, Stavenuiter, Smits van Waesberghe, 

2013). De kwaliteit van het overheidshandelen wordt op deze manier verbeterd; zowel de kwaliteit van 

besluiten als de kwaliteit van de interne organisatie en werkwijze, oftewel het beleid. De effectiviteit en 

efficiëntie van het systeem kan zo verbeteren, wat op de lange termijn zelfs de publieke 

overheidsuitgaven zou kunnen terugdringen (van Wolde & van Montfort, 2004; van der Kraan, 2006; van 

de Bovenkamp, 2010). De dienstverlening vanuit de overheid wordt op deze manier geoptimaliseerd 

aangezien beleidsmakers worden gewezen op zogenaamde ‘blinde vlekken’ (Trappenburg, 2008; van de 

Bovenkamp, 2008; Hagen, 2012).  

Ten tweede ontstaat meer draagvlak voor het tot stand gebrachte beleid doordat cliënten ervaringskennis 

in mogen brengen. De acceptatie en legitimiteit van het beleid en de dienstverlening wordt hierdoor 

vergroot. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de uitvoering soepeler verloopt en de implementatiekansen 

vergroot worden omdat minder weerstand vanuit de cliënten ontstaat. Daarnaast zou dit het werk van 

ambtenaren vergemakkelijken omdat cliënten hen helpen zoeken naar oplossingen (van Wolde & van 

Montfort, 2004; Trappenburg, 2008; Hagen 2012). 

2.2.3 Kritiek op effectiviteit Wmo-adviesraden 

Nu blijkt echter dat de beoogde effecten niet worden behaald met de formele vorm van 

cliëntenparticipatie die in veel gemeenten geïmplementeerd is: de invloed die cliënten met hun 

ervaringskennis zouden hebben op de kwaliteit van beleid en het gecreëerde draagvlak blijven achter bij 

de verwachtingen.  

De eerste factor, de invloed van cliënten op de kwaliteit van het beleid door ervaringskennis, zou niet 

voldoende zijn bij de Wmo-adviesraden. De belangrijkste reden hiervan is een ontstane trade-off tussen 

beleids- en ervaringskennis. Door professionalisering is beleidskennis in veel Wmo-adviesraden sterker 

aanwezig dan de ervaringskennis waarvoor cliëntenparticipatie in het leven is geroepen (Oudenampsen 

et al., 2008; Cromwijk, Lucassen, Winsemius en Alblas, 2011). Uit onderzoek van het Verwey-Jonker 

instituut uit 2006 bleek dat de adviezen van de cliëntenraden voornamelijk worden gewaardeerd vanwege 

ervaringskennis, niet om beleidskennis. Terwijl gemeenten dus op zoek waren naar ervaringskennis, 

werden tegelijkertijd wel hogere eisen gesteld aan de beleidskennis van cliëntenraden zodat overleg 

tussen gemeente en deze radeneenvoudiger werd. Dit schetst een beeld van gemeenten die de raden 

meer als instrument leken te zien om draagvlak te creëren en beleid te communiceren dan om echt 

ervaringskennis uit hen te halen. Dit kwam ook overeen met het feit dat zij nauwelijks investeerden in de 

raden, ondanks de kritiek die ze op het functioneren van deze raden hadden (Oudenampsen et al., 2006). 

Dit beeld lijkt nu wel gekanteld te zijn bij de Wmo-adviesraden. Gemeenten investeren in de 

deskundigheid van de adviesraden en letten op belangenbehartiging. De keerzijde hiervan is dat hier een 



16 
 

gevaar van overvraging en inkapseling van de adviesraad in schuilt (Trappenburg, 2008; RMO, 2009; van 

Klaveren & Poortvliet, 2011). Raden kunnen zich voegen naar het stramien van de gemeente om mee te 

komen in het besluitvormingsproces. Hierdoor kunnen zij als onderdeel of verlengstuk van de gemeente 

worden gezien door burgers doordat zij verweven raken met het gemeentelijk apparaat en zo een 

geïnstitutionaliseerde vorm van cliëntenparticipatie worden (van de Bovenkamp et al., 2008; 

Oudenampsen et al., 2008: RMO, 2009). Nu blijkt uit onderzoek echter wel dat het omzetten van 

participatie in het daadwerkelijk hebben van invloed niet eenvoudig is. Er wordt veel met de patiënt 

gesproken in plaats van over de patiënt omdat zij een sterke formele positie hebben, maar in de praktijk 

blijkt de totstandkoming van een gelijkwaardige dialoog nog steeds een grote opgave. Invloed wordt in 

enkele onderzoeken opgedeeld in drie soorten invloed: formele, feitelijke en beleefde invloed. Over de 

formele invloed zijn sceptische geluiden te horen omdat er niet altijd duidelijke formele afspraken zijn en 

als deze bestaan ze niet altijd nageleefd worden. Op de feitelijke invloed is weinig zicht omdat vaak niet 

duidelijk is welk gedeelte van een beleidsstuk geschreven is met behulp van cliënten. Cliënten zijn 

positiever over de beleefde invloed zolang goede communicatie plaatsvindt tussen de adviesraad en 

gemeente. Hierbij wordt wel aangegeven dat nog niet alle ambtenaren het nut van Wmo-adviesraad 

inzien en dat hier een cultuuromslag nodig is (van de Bovenkamp et al., 2008; Cromwijk et al., 2010; 

Munster, Sok, Verschelling, en Lucassen, 2012). Het gebrek aan ervaringskennis door professionalisering 

en institutionalisering en de onduidelijkheid over de daadwerkelijke invloed van de adviesraden dat dit 

veroorzaakt, zorgt ervoor dat de Wmo-adviesraad op kritiek kan rekenen. 

De tweede factor, het draagvlak waardoor de implementatiekansen vergroot worden, zou in gevaar 

komen doordat de representativiteit van de Wmo-adviesraden te wensen overlaat (Oudenampsen et al., 

2008; van Leeuwen, 2009; Cromwijk et al., 2011; van Klaveren en Poortvliet, 2011). Waar 

representativiteit bij de komst van de Wmo als belangrijkste factor werd gezien voor een dergelijke 

adviesraad wordt door de gemeente nu meer gestuurd op de aanwezigheid van bepaalde competenties 

die het overleg eenvoudiger maken, wat teruggrijpt op de bovengenoemde trade-off tussen ervarings- en 

beleidskennis (Oudenampsen, Lammerts, Nederland en Doğan, 2008; Leeuwen, 2009). Het vinden van 

nieuwe leden voor de adviesraad verloopt moeizaam en kwetsbare groepen plaatsen vraagtekens bij het 

instrument ‘Wmo-adviesraad’. De vergadercultuur spreekt sommige doelgroepen - voornamelijk jongeren 

en allochtonen - niet of nauwelijks aan en de onderwerpen die worden besproken sluiten ook niet altijd 

aan op de belevingswereld van bepaalde kwetsbare groepen (Oudenampsen et al., 2008; van Klaveren en 

Poortvliet, 2011). Kortom: weinig cliënten zijn bereid zitting te nemen in de Wmo-adviesraden en grote 

doelgroepen worden niet bereikt (Oudenampsen et al., 2008). Waar ouderen, lichamelijk gehandicapten, 

mantelzorgers, vrijwilligers en chronisch zieken vaak goed vertegenwoordigd zijn, ontbreekt vaak de stem 

van GGZ-cliënten, jongeren, allochtonen en dak- en thuislozen (Oudenampsen et al., 2008; Nederland & 

Gülşen, 2008; Nederland et al., 2009). Dit komt doordat zij vaak niet gewend zijn deel te nemen aan 

inspraakprocessen en niet maatschappelijk actief zijn (Metz, 2008). In dit gebrek aan representativiteit 

schuilt dus een legitimiteitsprobleem doordat meerdere groepen niet of ondervertegenwoordigd zijn. 

2.2.4 Eerder onderzoek naar effectiviteit cliëntenparticipatie 

De kritiek op de effectiviteit van Wmo-adviesraden komt voort uit onderzoeksrapporten en handreikingen 

die diverse organisaties hebben geschreven over dit onderwerp. Sinds de Wmo in beeld kwam zijn deze 

geschreven om handvatten te bieden aan gemeenten voor het vormgeven van cliëntenparticipatie. In 
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deze rapporten en handreikingen komen vaak factoren voor die de effectiviteit van cliëntenparticipatie 

beïnvloeden, die hieronder uiteengezet worden. 

2.2.4.1 Moment van betrekken 

De fase van het beleidsproces waarin cliënten betrokken worden is van grote invloed op de effectiviteit 

van de Wmo-adviesraden. Hierbij wordt gekeken naar de cyclus van beleidsvorming en naar het moment 

waarop de cliënten betrokken worden in deze cyclus. Als cliënten al vroeg in het beleidsproces betrokken 

worden kunnen zij meer invloed uitoefenen op het beleid en inhoudelijk meer bijdragen. Indien zij 

voornamelijk betrokken worden als het definitieve beleid vastgesteld, uitgevoerd of geëvalueerd moet 

worden, wordt de mogelijke invloed die cliënten kunnen uitoefenen als minder ervaren (van Klaveren en 

Poortvliet, 2011; Denis en Teller, 2011; Sluys, Bams, van der Heide en Hoffmans, 2009).  

Het moment van betrekken heeft vooral invloed op het soort deskundigheid waarnaar de gemeente op 

zoek is. Is dit ervaringskennis waarbij de cliënten vooral input geven aan de voorkant van het 

beleidsproces en dus al vroeg betrokken worden, of zoeken ze tevens beleidskennis waarbij cliënten over 

het gehele beleid mee moeten denken en dus langduriger betrokken zijn maar wel pas in een later 

stadium.  

2.2.4.2 Informatievoorzieningen 

Inzicht hebben in de beleidsplannen en –voornemens van de gemeente speelt een grote rol. Als dit inzicht 

bestaat, kunnen de Wmo-adviesraadsleden anticiperen op het komende adviestraject en zorgen dat zij 

geïnformeerd worden zodat zij goed kunnen meepraten in het proces. Dit gaat dan bijvoorbeeld over 

kennis van de prestatievelden en de Wmo, informatie over maatschappelijke ontwikkelingen in de 

gemeente en kennis van de effecten van het Wmo-beleid op burgers (Hoffmans en Sluys, 2007; Cromwijk 

et al., 2010). De informatievoorziening vanuit de gemeente en de transparantie hiervan is een belangrijke 

succesfactor volgens diverse onderzoeken. Het tijdig beschikbaar zijn van de informatie en de 

leesbaarheid en begrijpbaarheid van deze informatie zijn essentiële factoren om de Wmo-adviesraden 

goed te laten werken, hen de mogelijkheid te geven om te participeren en de kwaliteit en deskundigheid 

van de Wmo-adviesraden te verbeteren (Hoffman en Sluys, 2007; Cromwijk et al., 2010; Hoffman en Sluys, 

2010; Denis en Teller, 2011). 

Deze factor is sterk afhankelijk van het feit of de gemeente ervaringskennis zoekt, waarbij cliënten minder 

achtergrondinformatie nodig hebben omdat zij juist blanco het participatieproces in moeten gaan om 

enkel hun eigen ervaringen te delen, of beleidskennis waarbij ze deze informatie wel moeten hebben 

zodat zij makkelijker en intensiever kunnen participeren in de beleidsontwikkeling. 

2.2.4.3 Samenstelling 

Deze factor bestaat uit twee aspecten: welke mensen zitting nemen in de vorm van cliëntenparticipatie 

en hoe representatief deze samenstelling is.  

De Wmo-adviesraden zijn raden waarin zowel ‘gewone’ burgers als cliënten zitting mogen nemen. In alle 

gevallen wordt de Wmo-adviesraad samengesteld uit inwoners van de gemeente. In de meeste 

adviesraden nemen zowel leden op persoonlijke titel zitting als afgevaardigden van lokale 

doelgroepenorganisaties plaats. In een kwart van de Wmo-adviesraden zitten enkel burgers of cliënten 

op persoonlijke titel van waaruit zij (ervarings-)deskundigheid inbrengen. In een derde van de gemeenten 

bestaat de Wmo-adviesraad enkel uit afgevaardigden van lokale doelgroepenorganisaties, cliënten- of 

belangenorganisaties. In 44% van de gemeenten bestaat de adviesraad uit een combinatie van beide 
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vormen. In sommige gemeenten hebben naast de bovengenoemde organisaties ook aanbieders van zorg-

, welzijns-, sport- en/of culturele voorzieningen zitting in de Wmo-adviesraad. Dit bepaalt in belangrijke 

mate het succes of falen van de Wmo-adviesraad (Oudenampsen et al., 2008; van Klaveren & Poortvliet, 

2011). Als de Wmo-adviesraad samengesteld is op basis van persoonlijke titel heeft dit als grote voordeel 

dat de Wmo-adviesraad onafhankelijk kan functioneren, wat de efficiëntie van het adviseringswerk ten 

goede komt. Bovendien kan bij de selectie van raadsleden beter gelet worden op de benodigde 

competenties. Indien de Wmo-adviesraadsleden afgevaardigden zijn van doelgroepenorganisaties wordt 

het als een voordeel gezien dat de gemeente op deze manier verzekerd is van diverse ervaringskennis. De 

kritiek hierop luidt dat de gemeente geen grip heeft op wie zitting neemt in de Wmo-adviesraad, waardoor 

de benodigde competenties in de adviesraad niet gegarandeerd zijn (Oudenampsen et al., 2008). Er is dus 

sprake van een trade-off: tussen efficiëntere Wmo-adviesraden waarin de benodigde competenties 

aanwezig zijn maar geen garantie is van ervaringskennis, en de Wmo-adviesraden waar de ervaringskennis 

wel aanwezig is vanuit de achterban maar de juiste competenties niet gegarandeerd aanwezig zijn. 

Naast deze trade-off is een andere belangrijke succesfactor voor de effectiviteit van Wmo-adviesraden de 

representativiteit van de samenstelling van de adviesraden. Artikel 11 van de Wmo verplicht de gemeente 

er op te letten dat kwetsbare groepen bij beleidsvorming betrokken worden. Cliëntenparticipatie is 

bedoeld om de stem van de doelgroep te horen, dus een groot deel van het onderzoek naar de effectiviteit 

van de Wmo-adviesraden legt de focus op de vraag of de stem van de doelgroep daadwerkelijk gehoord 

wordt. Hierbij draait het om de vraag of de Wmo-adviesraad een goede vertegenwoordiging is van de 

achterban en in hoeverre relevante einddoelgroepen bij de adviesvorming betrokken worden (van de 

Berg, Bosselaar en van der Veer, 2007; Leeuwen, 2009; Cromwijk et al., 2010; Hoffmans en Sluys, 2010; 

van Klaveren en Poortvliet, 2011). Indien deze einddoelgroepen niet zelf vertegenwoordigd worden in de 

Wmo-adviesraad wordt er gekeken op welke manier de stem van deze groepen wel verkregen wordt voor 

de adviezen van de Wmo-adviesraad. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de Wmo-adviesraden geen goede 

afspiegeling vormen van de doelgroepen van de Wmo, maar dat dit niet per se nodig is als de Wmo-

adviesraad zich op een andere manier laat voeden vanuit de samenleving (van Klaveren en Poortvliet, 

2011).  

De factor samenstelling heeft invloed op de effectiviteit van cliëntenparticipatie doordat het kan zorgen 

voor meer draagvlak als de samenstelling een goede representatie is van de cliënten in de gemeente.  

2.2.4.4 Ontvankelijkheid vanuit de gemeente 

De houding van gemeenten tegenover cliëntenparticipatie speelt logischerwijs een grote rol. Onder de 

mate van ontvankelijkheid worden meerdere aspecten geschaard: of er in de gemeente een visie op 

cliëntenparticipatie bestaat, of goede relaties bestaan tussen de cliënten en de gemeente en of de 

gemeente waarde hecht aan de deskundigheid, capaciteiten en competenties van cliënten. 

De visie van de gemeente is een belangrijk aspect. De vraag die hierbij centraal staat is of de gemeente 

duidelijk voor ogen heeft waarom zij een Wmo-adviesraad hebben, wat zij ermee willen bereiken, op 

welke manier ze dit doel willen behalen en of dit ook geëvalueerd wordt (Hoffman en Sluys, 2007; van 

Klaveren en Poortvliet, 2011). Hiermee hangt samen over welke onderwerpen advies gevraagd wordt. 

Hierbij wordt gekeken of dit enkel het geval is bij specifieke thema’s of dat dit gebeurt bij bredere 

onderwerpen. 

Een andere belangrijk aspect, de relatie tussen de gemeente en de Wmo-adviesraad, wordt vooral 

bekeken door na te gaan welke ondersteuning geboden wordt door de gemeente. Dit begint vaak met de 



19 
 

aanwezigheid van facilitaire, financiële en ambtelijke ondersteuning voor de Wmo-adviesraad, een vast 

aanspreekpunt of het simpelweg aanwezig zijn van een gemeentelijke vertegenwoordiger op 

vergaderingen (Oudenampsen et al., 2006; Hoffman en Sluys, 2007; Hoffman en Sluys, 2010; Cromwijk et 

al., 2010; van Klaveren en Poortvliet, 2011). Alleen voor de facilitaire ondersteuning zijn geen 

aanwijzingen gevonden dat het bijdraagt aan de effectiviteit (van Klaveren en Poortvliet, 2011). 

Aspecten die tevens meespelen in de ontvankelijkheid zijn hoe de gemeente de deskundigheid, 

capaciteiten en competenties van de leden van de Wmo-adviesraad en van de Wmo-adviesraad als geheel 

inschat. Hierbij wordt in onderzoek aandacht besteedt aan de beoordeling van de kwaliteit van de 

adviezen en van de inhoudelijke bijdrage van de Wmo-adviesraden volgens gemeenten (Oudenampsen et 

al., 2008; Cromwijk et al., 2010; van Klaveren en Poortvliet, 2011). Door het Verwey-Jonker Instituut wordt 

onderscheid aangebracht tussen de waardering om ingebrachte beleidskennis en waardering om 

ingebrachte ervaringskennis (Oudenampsen et al., 2008).  

De factor ontvankelijkheid beïnvloedt vooral de effectiviteit van cliëntenparticipatie op het gebied van 

draagvlak vanuit de gemeente. Doordat de representativiteit soms tekort schiet kan dit als excuus 

aangegrepen worden dat cliëntenparticipatie toch niet werkt. Deze factor kijkt naar de perceptie hierop 

vanuit de gemeente. 

2.2.4.5 Invloed van de Wmo-adviesraden 

De invloed die Wmo-adviesraden uiteindelijk hebben op het beleid is ook vaker onderzocht wanneer naar 

factoren worden gekeken die de effectiviteit van de Wmo-adviesraad beïnvloeden. Onderzoekers pakken 

dit verschillend aan, maar het meest complete beeld wordt geschetst als men het onderscheid maakt 

tussen formele invloed, feitelijke invloed en beleefde invloed.  

De formele invloed heeft te maken met de formele positie van de Wmo-adviesraad. Hierbij wordt gekeken 

naar het feit of een verordening aanwezig is, wat daarin staat en of verdere schriftelijke afspraken en/of 

spelregels gemaakt zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan afspraken over het tijdig informeren 

van de Wmo-adviesraad, de wijze van facilitering en het tijdig aanleveren van beleidsstukken 

(Oudenampsen et al., 2006; Oudenampsen et al., 2008; Cromwijk et al., 2010; Hoffman en Sluys, 2010). 

Ook kan gekeken worden of voornamelijk gevraagde of ongevraagde adviezen uitgebracht worden. Dit 

laatste komt voort uit het feit dat het de taak van de Wmo-adviesraad is om zowel gevraagd als 

ongevraagd adviezen uit te geven, waarbij de ongevraagde adviezen het meest als burgerstem zouden 

gelden omdat deze vanuit henzelf zou komen. Het blijkt echter dat nauwelijks ongevraagde adviezen 

gegeven worden door Wmo-adviesraden (Oudenampsen et al., 2008; van de Berg et al., 2007).  

De feitelijke invloed of objectieve effectiviteit is wat anders dan de formele invloed. Hiermee wordt 

gekeken naar in hoeverre het beleid daadwerkelijk verandert door toedoen van de Wmo-adviesraad, dus 

het behelst het resultaat van de inzet van de Wmo-adviesraad. Dit is moeilijk te meten omdat vaak niet 

duidelijk is welk gedeelte van een beleidsnota is ontstaan met behulp van de input van de Wmo-

adviesraad. Adviezen worden namelijk vaak ambtelijk verwerkt in beleidsstukken, het beleidsproces duurt 

lang en bestaat uit verschillende fasen, veel zaken worden daarnaast ook besproken in (informele) 

contacten met andere partijen binnen de gemeente en er vindt weinig inhoudelijke terugkoppeling plaats 

richting  de Wmo-adviesraden (Cromwijk et al., 2010; Hoffman en Sluys, 2010; Blaauwbroek, 2010). 

De beleefde invloed of subjectieve effectiviteit wordt ook gemeten wanneer men kijkt naar de invloed die 

Wmo-adviesraden hebben op het beleid van gemeenten. Hierbij wordt geïnventariseerd of de leden van 

de adviesraad zich serieus genomen voelen, of er sprake is van vertrouwen tussen Wmo-adviesraadsleden 
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en de gemeente en of zij tevreden zijn over wat er met de adviezen gebeurt. Het lijkt erop dat dit voor 

het ene onderwerp meer het geval is dan voor het ander (Nederland en Doğan, 2008; Oudenampsen et 

al., 2008; Penning, 2009; Cromwijk et al., 2010; Hoffman en Sluys, 2010). 

Deze factor van invloed heeft vooral effect op de trade-off tussen ervarings- en beleidskennis van de 

effectiviteit van cliëntenparticipatie. De hoeveelheid invloed hangt namelijk sterk af van het feit of de 

gemeente ervaringskennis zoekt, waarmee ze minder vragen van cliënten en deze cliënten dus ook minder 

invloed uit kunnen oefenen op de kwaliteit van beleid doordat zij minder betrokken zijn, of dat de 

gemeente beleidskennis zoekt waarbij de cliënten wel meer invloed uit kunnen oefenen op de kwaliteit 

van beleid doordat zij meer geïntegreerd worden in het beleidsproces. 

2.3 ALTERNATIEVEN: EXPERIMENTEN MET INFORMELE VORMEN VAN CLIËNTENPARTICIPATIE 
Verschillende onderzoeken naar de Wmo-adviesraden brengen dus kritiek op de effectiviteit van deze 

adviesraden en in hoeverre zij het vergrootte draagvlak en invloed op kwaliteit van beleid door inbreng 

van ervaringskennis kunnen bereiken. Uit een evaluatie van het Sociaal Cultureel Planbureau van de Wmo 

blijkt echter wel dat de meeste aanvragers van de Wmo (88%) betrokkenheid bij de voorbereiding van het 

Wmo-beleid belangrijk vinden. Ruim één op de vijf wil ook daadwerkelijk meepraten over de regels en 

plannen die gemeenten maken voor mensen met een beperking. Slechts 4% van deze mensen blijkt dit 

daadwerkelijk te doen (Klerk, Gilsing en Timmermans, 2010). 

Blijkbaar sluit de formele vorm van cliëntenparticipatie niet aan bij de wensen van de cliënten. Zowel uit 

het veld als uit de literatuur komt veel kritiek naar voren op de effectiviteit van de huidige vorm van 

cliëntenparticipatie. Ook wordt gepleit voor alternatieve of meer informele vormen van participatie. Deze 

roep wordt uitvergroot door externe druk in de vorm van de aankomende transities op het sociale 

domein. De transities zorgen ervoor dat verschillende taken en bevoegdheden naar gemeenten toekomen 

en dat gemeenten te maken krijgen met een korting op het budget op deze gebieden. Beleidsterreinen 

worden samengevoegd en er wordt geprobeerd om breed en integraal beleid te maken op het sociale 

domein. Dit roept ook vragen op over de (mate van) integraliteit van belangenbehartiging en cliënten- en 

burgerparticipatie. Veel gemeenten heroriënteren zich daarom op het gebied van betrokkenheid van 

burgers op het sociale domein en op hoe zij de medezeggenschap van burgers organiseren. Gemeenten 

zijn zoekende naar de wijze waarop burgers en organisaties bij het beleid betrokken kunnen worden en 

hoe zij invulling kunnen geven aan dit kader (Putters, van Hout en Cardoso Ribeiro, 2007; Groot 2008; 

VNG, 2013). Gesproken wordt over een ‘experimentfase’ waarin nog veel ‘in beweging’ is. Serieuze 

complicaties en bijeffecten van de groeiende roep om meer participatie worden aangewezen; de reeds 

actieven worden overvraagd en grote groepen kwetsbare burgers worden niet gehoord (van de Wijdeven 

et al., 2013). Uit onderzoek blijkt echter dat gemeenten meer vertrouwen hebben in de formele trajecten 

dan de informele trajecten. Zij zijn niet in staat om cliëntenparticipatie op verschillende manieren vorm 

te geven en houden het vaak bij advies- en cliëntenraden voor inspraak. Dit betekent dat slechts een 

beperkt aantal cliënten in staat is om op deze manier mee te praten over beleid. ‘Moeilijke’ groepen die 

niet mee kunnen in deze vorm worden hierdoor niet bereikt en gehoord (Oudenampsen et al., 2006).  

Doordat bovenstaande kanttekeningen bij de formele vormen van cliëntenparticipatie gezet worden, rijst 

de vraag of er wel gezocht moet worden naar intensievere vormen van cliëntenparticipatie die hoger op 

de participatieladder staan. Minder intensieve vormen zouden weer andere voordelen op kunnen leveren 

(Trappenburg, 2008; van de Bovenkamp et al., 2008). Informele vormen zouden volgens gemeenten zelf 

het draagvlak vergroten, communicatiemogelijkheden vergroten, meer kennis in de zin van 
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ervaringskennis opleveren en moeilijk te bereiken doelgroepen beter aanspreken (Oudenampsen et al., 

2008). Bij informele vormen van participatie is de druk om zich te voegen naar het vertoog van formele 

overleg- of adviesorganen minder groot. Daarnaast stelt het minder hoge eisen aan de cliënten en is het 

niet per se minder effectief dan intensievere vormen (van de Bovenkamp et al., 2008). De informele 

vormen van cliëntenparticipatie zouden een aantal problemen in de effectiviteit van een van de formele 

vormen van participatie, de Wmo-adviesraden, kunnen ondervangen. Vraagtekens worden nog wel gezet 

bij het feit dat deze informele vormen geen formele status hebben, dus dat het onzeker is wat er met 

deze input gedaan wordt (Oudenampsen et al., 2008). Daarnaast vergt het gebruik van dergelijke methode 

een bepaalde denkomslag bij de gemeente. Deze aanpassingen in de structuur zullen volgens de Raad 

Maatschappelijke Ontwikkelingen niet eenvoudig worden gemaakt, omdat het een verandering van de 

dagelijkse praktijk zal betekenen (2009: 58). Informele vormen kunnen kortom een oplossing zijn, maar 

er zijn wel een aantal kanttekeningen bij te maken.  

Informele vormen van cliëntenparticipatie komen in verschillende gedaanten voor in gemeenten. Door 

het Verwey-Jonker instituut worden de volgende vormen onderscheiden: 

 

Tabel 1: Informele vormen cliëntenparticipatie 

Themabijeenkomst 

Platform 

Klankbordgroep 

Panel 

Hoorzitting 

Wmo-raadpleging 

Groepsgesprek 

Cliëntenpanels 

Workshops/expertmeetings/internetfora 

                 Bron: Oudenampsen et al., 2008  

 

Structureel onderzoek naar de effectiviteit van deze vormen van cliëntenparticipatie ontbreekt echter. In 

een onderzoek van het Instituut Beleid en Gezondheidszorg, dat werd uitgevoerd in opdracht van het 

VSBfonds en ZonMw, blijkt dat nog onvoldoende duidelijk is waarom bepaalde vormen van participatie 

effectief zijn en wat de mogelijkheden zijn om deze te verspreiden. Dit komt ook voort uit het rapport 

Stem geven aan verankering van de Raad Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Veel onduidelijkheid 

bestaat over op welke wijze en op welke momenten participatie vorm dient te krijgen. Het zou volgens de 

RMO nuttig zijn om de effectiviteit van participatie te onderzoeken, waarbij rekening wordt gehouden 

met problemen van haalbaarheid, behoud van eigen inbreng en ontvankelijkheid vanuit de overheid. Veel 

onduidelijkheid heerst nog over de effecten van bepaalde methoden van cliëntenparticipatie die buiten 

het formele overleg om plaatsvinden (van de Bovenkamp et al., 2008; RMO, 2009). 

2.4 EFFECTIVITEIT INFORMELE VORM VAN CLIËNTENPARTICIPATIE: FOCUS GROUP DISCUSSIONS 
Vanwege bovenstaande redenen zal in dit onderzoek de focus worden gelegd op de effectiviteit van een 

informele vorm van cliëntenparticipatie. Focus Group Discussions, ofwel focusgroepen, is een vorm van 

cliëntenparticipatie waarmee de gemeente Leiden aan het experimenteren is. Dit is een totaal andere 

manier van participatie dan de Wmo-adviesraad, wat iets anders vraagt van zowel gemeente als cliënten. 
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Na bestudering van allerlei onderzoeken naar de effectiviteit van cliëntenparticipatie in voorgaande 

paragrafen, is gekozen voor de onderstaande definitie en uiteenzetting om de effectiviteit van 

cliëntenparticipatie te onderzoeken. Dit is losjes gebaseerd op het onderzoek van Van Klaveren en 

Poortvliet (2011). Zij gebruiken de volgende definitie van Edelenbos (2000) om de effectiviteit van 

cliëntenparticipatie te operationaliseren.  

 

“Het vroegtijdig betrekken van einddoelgroepen bij de vorming van beleid en verbetering van de 

kwaliteit, waarbij in openheid en op basis van gelijkwaardigheid en onderling debat problemen in kaart 

worden gebracht en oplossingen worden verkend die van invloed zijn op het uiteindelijke besluit” 

 

Door deze definitie als uitgangspunt te nemen en met inachtneming van de eerdere onderzoeken naar de 

effectiviteit van cliëntenparticipatie, wordt in dit onderzoek de definitie uiteengezet in vijf onderdelen: 

 

Tabel 2: De definitie van cliëntenparticipatie ontrafeld 

“Vroegtijdig” Hierbij wordt gekeken naar het moment van betrekken en 

informatievoorzieningen in het beleidsproces. 

“Betrekken van einddoelgroepen bij de vorming 

van beleid en verbetering van kwaliteit” 

Dit omvat de samenstelling van de participatievorm. 

“Waarbij in openheid en op basis van 

gelijkwaardigheid en onderling debat” 

De manier waarop de cliënten betrokken worden is hierbij van 

belang, de houding tegenover hen. Dit heeft te maken met de 

ontvankelijkheid van de gemeente.  

“Problemen in kaart worden gebracht en 

oplossingen worden verkend” 

 

Dit omvat de gezochte bijdrage vanuit de gemeente, het gaat 

onder andere over de onderwerpen waarover zij geadviseerd 

worden. 

“Die van invloed zijn op het uiteindelijke 

besluit” 

Hierbij kan gekeken worden naar de formele, feitelijke en 

beleefde invloed. 

 

Deze vijf onderdelen bevatten alle factoren die de effectiviteit van cliëntenparticipatie kunnen 

beïnvloeden. In dit onderzoek wordt kortom gekeken hoe deze vijf factoren de effectiviteit van zowel 

focusgroepen als Wmo-adviesraden kunnen beïnvloeden. Dit gaat dan om welke invloed deze factoren 

hebben op draagvlak, waardoor implementatiekansen vergroot worden, en invloed op de kwaliteit van 

beleid door ingebrachte ervaringskennis. De volgende deelvragen zijn hiervoor geformuleerd: 

 

1. Op welk moment in het beleidsproces worden cliënten betrokken en wat is de invloed van deze 

factor op het beoogde effect ervaringskennis? 

2. Wat is de samenstelling van de groepen cliënten en wat is de invloed van deze factor op het 

beoogde effect draagvlak? 

3. Hoe ontvankelijk is de gemeente voor de inbreng van de cliënten en wat is de invloed van deze 

factor op het beoogde effect draagvlak? 

4. Welke bijdrage van cliënten wordt gezocht vanuit de gemeente en wat is de invloed van deze 

factor op het beoogde effect ervaringskennis? 

5. Hoeveel invloed heeft cliëntenparticipatie op het gemeentebeleid en wat is de invloed van deze 

factor op het beoogde effect ervaringskennis? 
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3 METHODEN EN TECHNIEKEN 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd welke methoden en technieken gehanteerd zijn om de onderzoeksvraag 

te beantwoorden. De doelstelling van dit onderzoek was om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van 

de onderzoekssituatie door interpretatief onderzoek te doen en daarom zoveel mogelijk gegevens te 

verzamelen in een bepaalde context. Dit is gedaan door verschillende perspectieven van mensen op de 

onderzoekssituatie te bekijken. Deze werkwijze beïnvloedt het onderzoek: voorbeelden, meningen en 

ervaringen worden verzameld. Doordat meerdere interpretaties van bepaalde situaties mogelijk zijn, 

moet erkend worden dat niet een onderliggende, objectieve waarheid bestaat over de situatie (van Thiel, 

2007). Deze geïnterpreteerde realiteit wordt op zijn beurt ook weer geïnterpreteerd door de onderzoeker 

(Boeije, 2005). Desondanks is bewust gekozen voor een dergelijk interpretatief onderzoek: onderzoek 

naar de percepties van mensen, hoe mensen gebeurtenissen ervaren en zien, of welke betekenis - 

interpretatie - ze eraan geven (van Thiel, 2007). Het onderzoek richt zich op een bepaalde gemeente in 

een bepaalde context en hoe de mensen de situatie daar ervaren. Het gaat om de betekenissen en relaties 

zoals deze in die context plaatsvinden, en om deze te beschrijven en te begrijpen, ofwel “(...) het begrijpen 

en beschrijven van de empirische werkelijkheid, rekening houdend met de context waarin fenomenen zich 

voordoen en/of actoren zich bevinden.” (Van Thiel, 2007: 155). Om deze percepties te begrijpen is gebruik 

gemaakt van holistisch onderzoek: alle elementen zijn onderzocht in een situatie. Om de percepties op de 

effectiviteit van participatie te verzamelen bij de gemeente en bij cliënten, is met een open blik gekeken 

naar de data. Dankzij deze open blik kon onverwachte kennis uit de data worden meegenomen, naast de 

kennis die voortkwam uit de theoretische inzichten die door de literatuur een focus aan het onderzoek 

gaven. Hierbij is gewaakt om de interpretaties van de geïnterviewde personen intact te laten, ondanks 

eigen interpretaties van de onderzoeker. Vanuit de theorie is een model ontwikkeld, die geïllustreerd 

wordt in paragraaf 3.1. De tweede paragraaf behandelt hoe de dataverzameling is verlopen. In paragraaf 

3.3 wordt het verloop van de analyse en interpretatie van de dataverzameling uiteengezet aan de hand 

van veronderstellingen en hypothesen bij de vijf deelvragen. 

3.1 GEHANTEERDE MODEL  
Het gehanteerde model voor dit onderzoek is opgesteld aan de hand van het theoretisch kader dat in het 

vorige hoofdstuk beschreven is. Het model draait om twee verschillende manieren van 

cliëntenparticipatie: de Wmo-adviesraad en focusgroepen. Bij zowel deze formele als informele vorm van 

het betrekken van cliënten wordt gekeken naar de factoren die de effectiviteit van cliëntenparticipatie 

kunnen beïnvloeden: het moment van betrekken, de samenstelling, de ontvankelijkheid, de gezochte 

bijdrage en de invloed. Hierna word gekeken in welke opzichten welke vorm van cliëntenparticipatie 

effectiever is. Kortom, wat de invloed van deze factoren betekent voor draagvlak waardoor de 

implementatiekansen vergroot worden en kwaliteit van beleid door ingebrachte ervaringskennis. Dit 

model wordt op de volgende pagina schematisch weer gegeven. 
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3.2 DATAVERZAMELING 
De theorie is gebruikt als zogenaamde sensitizing concept - als een richtsnoer om het vraagstuk te 

beschrijven en te begrijpen. Voorafgaand aan het empirisch gedeelte van dit kwalitatieve onderzoek is de 

literatuur grondig doorgenomen, waaruit begrippen zijn overgenomen die attenderen, gevoelig maken 

en richting geven. Dit heeft gezorgd voor een bepaalde lens die gebruikt is om bovenstaand model te 

maken. De literatuur speelt ook een belangrijke rol in de analyse, doordat de begrippen in het theoretisch 

kader nog een ruime en algemene omschrijving hebben en in de analyse ingevuld worden in het veld van 

onderzoek (Boeije, 2005). Het proces in dit onderzoek wordt analytische inductie genoemd. Analytische 

inductie wordt gebruikt om een passende verklaring voor een verschijnsel te vinden (Ibidem, 2005). 

Veronderstellingen en hypothesen die voortkomen uit het theoretische kader worden hiervoor 

systematisch getoetst, wat gebeurt aan de hand van een casestudy. In dit onderzoek wordt gebruik 
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gemaakt van een casestudy “out of the desire to understand complex social phenomena. In brief, the case 

study method allows investigators to retain the holistic and meaningful characteristics of real-life events” 

(Yin, 2009:4). Casestudy’s worden geprefereerd als een waarom of hoe vraag gesteld wordt; het draait 

om het begrijpen van bepaalde situaties. De meerwaarde van de casestudy is dat de empirische informatie 

die het oplevert de basis kan vormen voor nieuwe theorievorming (Yin, 2009). Door de keuze voor een 

enkele gemeente zijn de resultaten niet generaliseerbaar omdat lokale factoren bepalend zijn.   

3.2.1 Casusselectie en –beschrijving: gemeente Leiden 

De casusselectie in deze scriptie is met hulp van de onderzoeksorganisatie MOVISIE gedaan. Via hen zijn 

oriënterende gesprekken gehouden met een aantal gemeenten. Hieruit bleek dat een aantal gemeenten 

meer gebruik maakten van de informele vormen van cliëntenparticipatie dan andere gemeenten. Eén van 

de gemeenten die hiermee experimenteert, is de gemeente Leiden. Deze gemeente wordt als een 

zogenaamde voorloper gezien op het gebied van burger- en cliëntenparticipatie. De gemeente is goed aan 

het nadenken hoe ze binnen de gemeente cliëntenparticipatie willen vormgeven en wat ze hiermee 

kunnen en willen bereiken. Daarom is dit een geschikte case om onderzoek bij te doen. In deze gemeente 

zijn twee verschillende vormen van cliëntenparticipatie tegen elkaar afgezet. De eerste is de formele vorm 

van cliëntenparticipatie, de Wmo-adviesraad. De tweede vorm die bekeken zal worden is de informele 

vorm van cliëntenparticipatie waar de gemeente nu mee bezig is als aanvulling op de adviesraad: Focus 

Group Discussions, ofwel focusgroepen. 

3.2.1.1 Wmo-adviesraad  

De Wmo-adviesraad in de gemeente Leiden is gevormd in 2007 naar aanleiding van de komst van het 

wettelijk kader waardoor cliëntenparticipatie verplicht werd. Hiervoor had de gemeente al een 

Adviesraad Gehandicaptenbeleid, welke is overgegaan in de Wmo-adviesraad. De leden voor deze Wmo-

adviesraad worden aangedragen door doelgroeporganisaties (Jaarverslag Wmo-adviesraad, 2007). De 

adviesraad geeft elk jaar meerdere gevraagde en ongevraagde adviezen. Om voor een kader te zorgen 

waarbinnen dit onderzoek uitgevoerd kon worden, is gekozen om twee adviezen in het bijzonder te 

bestuderen. Aan de beleidsmedewerker van de Wmo-adviesraad is gevraagd om zowel een gevraagd als 

ongevraagd advies te selecteren die niet te lang geleden uitgebracht zijn en representatief genoemd 

kunnen worden voor het gemiddelde adviestraject. De volgende twee adviezen zijn uitgekozen: een 

ongevraagd advies over kwetsbare ouderen (4 april 2012) en een gevraagd advies over het beleidsplan 

Maatschappelijke Ontwikkeling ‘Iedereen telt mee’ (22 januari 2013). 

3.2.1.2 Focus Group Discussions 

De focus group discussions zijn onderdeel van een groter project van cliëntenparticipatie in de gemeente 

Leiden. Het experiment dat de gemeente uitvoert met cliëntenparticipatie is uitgewerkt in een plan van 

aanpak. Hierin wordt uiteengezet wat de gemeente wil bereiken op het gebied van cliëntenparticipatie 

en welke methoden zij hiervoor willen gebruiken. Dit is als volgt geformuleerd: 

“Deze kennis van ervaringsdeskundigen is van onschatbare waarde en zal gebruikt 

worden voor, tijdens en na de transitie van AWBZ naar Wmo (2012 – 2016). Cliënten 

kunnen op deze manier de visie- en beleidsontwikkeling ten aanzien van veranderingen 

in de Wmo mede beïnvloeden. Juist de ervaringsdeskundigen zouden beleidsambtenaren 

kunnen helpen bij het bieden van oplossingsrichtingen vanuit de praktijk.” (PvA 

Cliënteninvloed, 2012) 
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De gemeente Leiden gelooft dat cliëntenparticipatie inzicht geeft in de vraag en behoefte naar zorg van 

de verschillende doelgroepen die nu aanspraak maken op begeleiding binnen de AWBZ. De gemeente 

denkt dat dit inzicht noodzakelijk is in het ontwikkelen van beleid gezien de diversiteit van de doelgroepen 

en de neiging om vooral aanbod gestuurd te werk te gaan binnen de transities in het sociale domein. De 

gemeente wil de vraag uitkristalliseren zodat zij de (zorg-)problematiek effectiever kunnen adresseren 

(PvA Cliënteninvloed, 2012). 

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft 10 verschillende cliëntgroepen onderscheiden die nu 

begeleiding ontvangen en overkomen naar de gemeente. De gemeente Leiden heeft van deze 

grondslagenindeling een nieuwe indeling gemaakt omdat dit volgens hen een beter beeld geeft van de 

diversiteit in de cliëntgroepen en meer rekening houdt met de hulpvraag omdat ook wordt gekeken naar 

leeftijdscategorieën en het type beperking. De indeling van de gemeente zoals deze in het Plan van 

Aanpak Cliënteninvloed benoemd is en gebruikt wordt als leidraad voor de focusgroepen is als volgt: 

 

Tabel 3: Cliëntengroepen in de gemeente Leiden 

Verstandelijk Gehandicapten (VG):  zowel jongeren als volwassenen 

Lichamelijk Gehandicapten (LG): inclusief mensen met zintuiglijke beperkingen. 

Ouderen: bijvoorbeeld ouderen met dementie, maar het is ook belangrijk andere ouderen met andere 

beperkingen - LG, SOM, VG - te betrekken 

Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) 

Chronisch (en/of ernstig ) psychiatrisch patiënten (GGZ) 

Meervoudig complex gehandicapten 

Kinderen & jongeren met psychiatrische achtergrond (incl. autisme) + hun ouders 

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVG) 

                   Bron: PvA Cliënteninvloed, 2012 

De gemeente wil deze cliënten betrekken in verschillende fasen: 

  

Tabel 4: Project ‘Leidse Cliëntparticipatie’ 

Fase I a. Gesprekken met belangenbehartigers van cliënten 

Aan deze organisaties werd gevraagd mee te denken in het proces van cliëntenparticipatie 

in Leiden en de selectie van respondenten (cliënten) voor de overige fases. 

 b. Individuele casussen 

Representanten uit de hierboven genoemde acht cliëntgroepen worden onderworpen aan 

een diepte-interview om kennis te vergaren over individuele dienstverlening en inzicht in de 

dynamiek van verschillende casussen, mogelijke implicaties van de decentralisatie voor de 

cliënt en omgeving en oplossingsrichtingen en alternatieve ideeën ten aanzien van de 

verbetering van de begeleiding.  

 c. Focus Group Discussions (focusgroepen) 

Groepen van maximaal tien cliënten worden bevraagd naar specifieke thema’s. Deze thema’s 

zijn gedestilleerd uit de individuele casussen en daarna voorgelegd aan een klankbordgroep.  

Fase II Het opzetten van een cliëntenpanel/expert groep om meningen, indrukken en/of ideeën die cliënten 

hebben over de dienstverlening die zij ontvangen te verkrijgen.  

Fase III Tevredenheidsenquête in de tijd na de transitie. Hiervan is het doel inzicht te krijgen in het oordeel 

van de cliënt over de geleverde diensten van de gemeente enerzijds en de 

instellingen/zorgaanbieders anderzijds.  
                   Bron: PvA Cliënteninvloed, 2012 
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De gemeente heeft de focusgroepen zoals genoemd onder ‘Fase I’ net afgerond. Dit is precies de vorm 

van cliëntenparticipatie die centraal staat in dit onderzoek: een informele bijeenkomst van zes tot twaalf 

personen waar cliënten zonder enige vorm van voorkennis hun mening over een onderwerp kunnen 

geven (Morgan, 1993). 

Focusgroepen in de gezondheidszorg kunnen om twee redenen gebruikt worden; om belangrijke thema’s 

voor een bepaalde groep te verkennen die niet goed bekend zijn bij de onderzoeker, of om meningen te 

verzamelen over vastgestelde thema’s vanuit de onderzoeker waar men het perspectief van de cliënt voor 

wil verkrijgen (Bender en Ewbank, 1994). Het doel van de focusgroepen moet vooraf duidelijk zijn. 

Daarnaast moet het alleen gaan om het verzamelen van kwalitatieve data, niet om besluitvorming of iets 

dergelijks plaats te laten vinden (Morgan, 1993).  

Focusgroepen hebben meerdere voordelen. Mensen zijn sneller geneigd zich open te stellen omdat ze 

onder gelijkgestemden verkeren. De interactie tussen de mensen zorgt ervoor dat dieper liggende 

motieven naar boven komen, onderlinge discussie tussen de deelnemers zou waardevolle (diepte-

)informatie opleveren die met individuele interviews niet te achterhalen is doordat mensen los komen 

(Morgan, 1993; Sok, Royers en Panhuijzen, 2009). Aan de hand van de input van de groep kan bepaald 

worden of meningen gedeeld worden binnen de groep. Het laat ook laten zien dat tijd en moeite in de 

cliënt gestoken wordt en dat men wil luisteren (Morgan, 1993). Kitzinger (1995) geeft daarnaast aan dat 

mensen die niet kunnen lezen of schrijven via deze vorm van participatie niet gediscrimineerd worden en 

dat het sommige mensen meer aanspreekt om deel te nemen aan een focusgroep dan in hun eentje 

geïnterviewd te worden. Dit geldt ook voor de mensen die het gevoel hebben dat ze niets te zeggen 

hebben (Kitzinger, 1995; Robinson 1999).  

Er wordt wel gewaardschuwd voor een aantal aspecten van focusgroepen. Het lijkt een snelle en 

goedkope manier te zijn, maar het kost veel planning, moeite en middelen (Morgan, 1993). Het 

onderwerp waarover de cliënten bevraagd worden moet specifiek gericht zijn op bepaalde zaken. Als te 

breed gevraagd wordt naar ‘gezondheid’, ‘ziekte’ of ‘zorg in de gemeenschap’ zal dit niet effectief zijn 

omdat zowel de respondenten als de interviewer geen idee heeft wat de belangrijkste onderwerpen op 

dit gebied zijn. Verzamelde data mist hierdoor focus, is moeilijk te analyseren en draagt zelfden bij aan 

kennis over het onderwerp. Smallere vragen stimuleren specifieke en gedetailleerde antwoorden (Bender 

en Ewbank, 1994; Kitzinger, 1995). Om een focusgroep echt een focus group discussion te kunnen noemen 

moet gezorgd worden voor interactie tussen de respondenten. Het gaat om het perspectief van de 

participanten. Dit levert ook de meest gedetailleerde, levendige en valide antwoorden op doordat de 

respondenten onderling een discussie kunnen krijgen over hun beweegredenen, die hierdoor 

verduidelijkt worden (Assema, Mesters en Kok, 1992; Morgan, 1993; Bender en Ewbank, 1994; Robinson, 

1999).  

Om dit proces te laten gedijen, moet de focusgroep plaatsvinden in een prettige omgeving. Er moet 

gezorgd worden voor een sfeer waarin mensen op elkaar kunnen reageren (Bender en Ewbank, 1994; 

Robinson, 1999; Krueger en Casey, 2001; Wong 2008). Om dit te bereiken moeten de betrokken personen 

en groepsleiders zeer geschikt zijn. Ze moeten niet alleen veel van het onderwerp af weten, de juiste 

vragen stellen, het proces bewaken en ervoor kunnen zorgen dat de mening van de groep centraal komt 

te staan, maar ook nog sociale vaardigheden bezitten aangezien deze persoon het instrument is van de 

focusgroep (Assema, Mesters en Kok, 1992; Morgan, 1993; Bender en Ewbank, 1994; Krueger en Casey, 

2001; Wong, 2008). 
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Naast een geschikte gespreksleider worden ook bepaalde eisen gesteld aan de deelnemers van de 

focusgroep. Als mensen te weinig weten over een onderwerp komt er niets uit terwijl teveel kennis kan 

zorgen dat mensen aan zelfpromotie gaan doen of het idee hebben dat ze het antwoord móeten weten 

(Morgan, 1993). Belangrijke kanttekening is tevens dat focusgroepen moeilijk kunnen zijn als mensen 

bijeengebracht worden die moeite hebben met het sociale aspect van groepen (Morgan, 1993). Daarnaast 

moeten deelnemers in staan zijn hun mening te verwoorden (Assema, Mesters en Kok, 1992). 

Door al deze kanttekeningen spelen een aantal overwegingen een belangrijke rol bij het maken van de 

keuze voor een focusgroep; de grootte van de groep, hoe de mensen geselecteerd worden, welke 

achtergrond zij hebben, of ze elkaar juist wel of niet mogen kennen (als ze elkaar wel kennen kan het als 

voordeel hebben dat ze elkaar aansporen zaken te vertellen maar kan dit ook negatief werken als 

deelnemers bang zijn dat anderen dingen zullen doorvertellen), hoe mensen betrokken kunnen worden 

die al eerder hebben gewerkt met de doelgroep, welke onderwerpen behandeld worden en de 

hoeveelheid vragen die gesteld kunnen worden (Assema, Mesters en Kok, 1992; Robinson, 1999). 

Daarnaast is de analyse vaak moeilijk maar essentieel, waardoor goed bedacht moet worden hoe dit 

wordt gedaan (Assema, Mesters en Kok, 1992; Bender en Ewbank; 1994; Robinson, 1999; Kruger en Casey, 

2001; Wong, 2008) 

3.2.1.3 Wmo-adviesraad en focusgroepen vergeleken in de gemeente Leiden 

Zoals hierboven beschreven is de gemeente Leiden actief bezig met het zoeken naar andere manieren van 

cliëntenparticipatie die als aanvulling kunnen dienen op de Wmo-adviesraad. Dit onderzoek is een 

zoektocht naar de effectiviteit van deze andere manieren. Doordat de leden van de Wmo-adviesraad 

worden aangedragen door doelgroeporganisaties zou volgens de literatuur de ervaringskennis wel 

aanwezig zijn omdat de leden op voordracht zitting nemen. Hierbij zou het de vraag zijn of de benodigde 

competenties aanwezig zijn. De gemeente geeft in het ‘Plan van Aanpak Cliënteninvloed' duidelijk aan dat 

zij het project ‘Leidse Cliëntparticipatie’, waarvan de focusgroepen een onderdeel zijn, willen gebruiken 

om nog meer ervaringskennis binnen te krijgen. De focusgroepen worden dus als aanvulling gezien om 

meer ervaringskennis op het gebied van cliëntenparticipatie te kunnen gebruiken om de kwaliteit van 

beleid omtrent de transities op het gebied van de Wmo te ontwikkelen en te verbeteren. Daarnaast blijkt 

uit andere documenten, bijvoorbeeld ‘Toekomst van het sociaal domein’ dat cliëntenparticipatie in het 

algemeen ook gebruikt wordt om te kijken of er draagvlak is voor bepaalde beleidsontwikkelingen. Het 

project Leidse Cliëntparticipatie, waar de focusgroepen een onderdeel van zijn, dient hier waarschijnlijk 

ook voor al wordt het niet expliciet benoemd.  

De gemeente zet cliëntenparticipatie dus in om zowel de ervaringskennis te benutten als om het draagvlak 

voor beleid te verbeteren. Dit gegeven, net als het feit dat de gemeente als een voorloper gezien wordt 

op het gebied van cliëntenparticipatie, maakt de gemeente Leiden geschikt om een casestudy bij te doen. 

Het is interessant om te kijken of een informele vorm van cliëntenparticipatie ook echt een aanvullende 

werking heeft op de effectiviteit van cliëntenparticipatie in de gemeente Leiden. Dit onderzoek bekijkt 

welke factoren die invloed kunnen hebben op deze effecten van cliëntenparticipatie sterker aanwezig zijn 

in een bepaalde vorm van cliëntenparticipatie, zodat conclusies getrokken kunnen worden op welke 

vlakken een formele vorm of een informele vorm van cliëntenparticipatie effectiever is.  

3.2.2 Onderzoeksinstrumenten: triangulatie 

Om deze twee vormen van cliëntenparticipatie te onderzoeken is gebruik gemaakt van triangulatie: het 

verzamelen en/of verwerken van informatie op meer dan één manier. Dit houdt in dat meerdere 
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informatiebronnen - zoals mensen en documenten - en meerdere methoden en meetinstrumenten - zoals 

interviews en analyse van documenten - gebruikt worden voor een onderzoek over hetzelfde onderwerp. 

Door op meerdere manieren informatie te verzamelen en te analyseren zal de betrouwbaarheid en 

validiteit van het onderzoek getest worden, maar hierover volgt aan het eind van dit hoofdstuk meer (van 

Thiel, 2007). Voor alle deelvragen zijn één of meerdere onderzoekvormen gebruikt: documentanalyse 

en/of interviews. 

3.2.2.1 Documentanalyse 

Omdat dit onderzoek zich richt op het gevoerde beleid over twee verschillende vormen van 

cliëntenparticipatie en de uitwerking hiervan, is het van belang dat het schriftelijke beleid hierover 

geanalyseerd wordt. Daarnaast zijn gespreksverslagen en notulen van werkgroep bijeenkomsten 

bekeken. De documenten dienden daarnaast als extra check voor de resultaten van het veldonderzoek. 

Meningen en visies die in de interviews werden geuit zijn afgezet tegen de richting die de documenten 

aangeven. In de documentanalyse is gebruik gemaakt van een discoursanalyse: op een kwalitatieve 

manier is inductief naar de tekst gekeken. Daarbij is geïnterpreteerd wat er qua inhoud in de tekst staat 

over het betrekken van burgers bij de beleidsvorming. Hierbij is de focus gelegd op taalpatronen omdat 

dit verwijst naar de gemeenschappelijke wijze waarop wordt gesproken en gedacht over participatie (van 

Thiel, 2007; van Esch, 2012). Bijlage 2 geeft weer welke vragen centraal stonden bij de documentanalyse. 

3.2.2.2 Interviews 

De keuze voor interviews is gemaakt omdat dit onderzoek ten doel heeft om kennis en opinies te 

verzamelen vanuit de gemeente en cliënten. Centraal staat de wijze waarop de gemeente burgers 

probeert te betrekken in beleidsvorming en hoe beide partijen dit proces ervaren. Interviews zijn hiervoor 

de meest geschikte methode. De interviews hebben semi-gestructureerd plaatsgevonden. Bij een 

dergelijk interview worden de vragen afgeleid uit de probleemstelling en ze worden vooral gebruikt om 

niet-feitelijke informatie te verkrijgen zoals meningen, relaties en percepties. Een vooraf vastgestelde 

topiclijst is afgewerkt, maar veel ruimte is geboden voor de geïnterviewde respondenten om zelf inbreng 

te geven. Het gebruik van topics komt de consistentie van het onderzoek ten goede doordat de interviews 

op deze manier op eenzelfde wijze zullen worden geanalyseerd (Baarda e.a., 2001). Deze topiclijst is 

samengesteld vanuit de operationalisatie die in de volgende paragraaf volgt en is te vinden in bijlage 3.  

De respondenten zijn met hulp van de gemeente Leiden geselecteerd. Voor de respondenten vanuit de 

Wmo-adviesraad is contact gezocht met de beleidsmedewerker van de Wmo-adviesraad. Zij heeft in de 

maandelijkse vergadering gevraagd welke leden van de adviesraad mee zouden willen werken aan het 

onderzoek. Hieruit kwamen per adviestraject één of twee mensen uit de Wmo-adviesraad, die samen met 

de beleidsmedewerker het interview hebben bijgewoond. De leden van de adviesraad worden in de 

resultaten R1CA tot en met R3CA genoemd (Respondent-1-Cliënt-Adviesraad et cetera), de 

beleidsmedewerker R1BA (Respondent-1-Beleidsmedewerker-Adviesraad). De kant van de gemeente is 

onderzocht door twee beleidsmedewerkers die het meeste met de Wmo-adviesraad samenwerken vanuit 

de gemeente te spreken, R1GA en R2GA genoemd (Respondent-1-Gemeente-Adviesraad et cetera). 

De respondenten die te maken hadden met de focusgroepen zijn op een andere manier benaderd. De 

gemeente Leiden heeft in het project cliëntparticipatie een Werkgroep Cliëntenparticipatie opgezet, 

bestaande uit mensen van de gemeente Leiden en organisaties voor belangenbehartigers van cliënten. 

Deze werkgroep zal gedurende de gehele transitie het project volgen en de gemeente van advies voorzien. 

De groep bestaat uit:  
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Tabel 5: Werkgroep Cliëntenparticipatie 

Naam Organisatie Verantwoordelijkheid 

Enna Bongers Gemeente Leiden - Verantwoordelijk voor het project cliëntenparticipatie 

- Verzorgde de respondenten voor de groep ‘ambtenaren 

van de gemeente Leiden’ 

David van Breukelen Gemeente Leiden (Stagiair) - Verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering 

van de focusgroepen 

- Gespreksleider bij enkele focusgroepen 

Mary Leune Stichting Radius - Advies 

- Verzorgde vanuit Radius de respondenten voor de 

groep ‘ouderen met somatische klachten’ 

Frouke Lampe Stichting Zon - Advies 

- Verzorgde vanuit ZON de respondenten voor de 

groepen ‘mensen met een psychiatrische problematiek’ 

en ‘dak- en thuislozen’ 

Mariët Hylkema MEE Zuid-Holland Noord - Advies 

- Verzorgde vanuit MEE de respondenten voor de 

groepen ‘jongvolwassenen met een verstandelijke 

beperking’ en ‘volwassenen met een licht verstandelijke 

beperking’ 

 

De personen uit de werkgroep zijn benaderd met de vraag of mensen uit hun achterban die mee hebben 

gedaan aan de focusgroepen bereid zouden zijn om mee te werken aan dit onderzoek. Hierbij was vanuit 

de achterban van Stichting Zon (dak- en thuislozen en mensen met een psychiatrische problematiek) geen 

interesse om deel te nemen aan dit onderzoek. Vanuit de achterban van Stichting Radius ouderen zijn 

twee respondenten uit de focusgroep ‘ouderen’ geselecteerd. De organisatie MEE heeft zelf via de 

connecties die zij hebben met andere organisaties voor nog drie respondenten gezorgd uit de 

focusgroepen ‘jongvolwassenen met een verstandelijke beperking’ en ‘volwassenen met een licht 

verstandelijke beperking’. Via Enna Bongers is nog een respondent vanuit de focusgroep ‘ambtenaren van 

de gemeente Leiden’ bereikt. Deze respondenten komen in de resultaten terug als R1CF tot en met R6FC 

(Respondent-1-Cliënt-Focusgroepen, et cetera). 

Naast deze cliënten zijn ook nog een aantal mensen uit de werkgroep zelf geïnterviewd. Enna Bongers is 

respondent geweest en David van Breukelen is samen met een andere stagiair geïnterviewd (R1GF tot en 

met R3GF, Respondent-1-Gemeente-Focusgroepen et cetera). Mariët Hylkema uit de werkgroep is 

gevraagd naar haar mening over de focusgroepen. Omdat uit voorafgaande literatuur het belang van de 

gespreksleiders blijkt, zijn twee gespreksleiders gevraagd naar hun ervaringen: Frank van Rooij, tevens 

directeur van Stichting Radius, en Bart Smith, tevens directeur van Stichting Zon. Deze mensen, die vanuit 

de belangenorganisaties onderdeel uit hebben gemaakt van het proces, zijn R1BF tot en met R3BF 

genoemd (Respondent-1-Belangenorganisatie-Focusgroepen, et cetera). 

3.2.3 Data-analyse 

In de analyse zijn de theorie en verwachtingen uit het onderzoek gebruikt. Om deze theorieën en 

verwachtingen op een overzichtelijke manier te testen is gebruik gemaakt van Qualitative Data Analysis 

software. De documenten en transcripten van de interviews zijn in het programma NVivo geladen, waarna 
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deze gecodeerd en geanalyseerd zijn in hetzelfde programma. Begonnen werd met de codes zoals deze 

gebruikt waren in de topiclijst. De eerste codes hebben als uitgangspunt gediend voor de analyse voor de 

volgende interviews. Als nieuwe motieven en codes werden gevonden kwamen deze ook in het 

coderingsschema. De codes zijn geleidelijk ontwikkeld en verfijnd gedurende de analyse. Patronen en 

thema’s zijn uit de data gehaald en vergeleken, waarbij goed is opgelet of overeenkomsten zaten tussen 

uitspraken van verschillende respondenten. Indien uitspraken net verschilden werd een nieuwe code 

aangemaakt, anders werden uitspraken onder bestaande codes geschaard. 

3.2.4 Reflectie op onderzoeksmethode 

Een consequentie van het hanteren van deze methode is dat er onderzoek wordt gedaan naar een 

verschijnsel in een bepaalde context van een gemeente. Hierin zullen vele factoren meespelen die met 

elkaar in verband staan en invloed uitoefenen op elkaar. Dit doet afbreuk aan de mate van generalisatie 

van de methode. Toch zullen de uitkomsten van dit onderzoek hopelijk lessen vormen voor andere 

gemeenten, doordat zij de relevante aspecten uit dit onderzoek voor henzelf eruit kunnen halen. 

Verder is dit onderzoek zoals eerder genoemd afhankelijk van interpretaties van zowel respondenten als 

de onderzoeker zelf. Dit kan leiden tot subjectiviteit, aangezien vele factoren van invloed zijn in het 

onderzoek. Dit wordt deels ondervangen doordat de dataverzameling en keuzes in het onderzoek 

gerapporteerd worden, zodat nagegaan kan worden hoe dit onderzoek gedaan is. Daarnaast biedt de 

operationalisatie die is opgesteld vanuit het theoretische kader en de opgestelde topics een stevige basis. 

Doordat gebruik wordt gemaakt van meerdere respondenten en hier dus een diversiteit in zowel 

gemeenten als personen in zit, is getracht de generaliseerbaarheid van dit onderzoek te vergroten. Ook 

wordt gebruik gemaakt van triangulatie, om ervoor te zorgen dat op meerdere manieren wordt bekeken 

of de interpretaties die aan situaties gegeven worden kloppen. 

De betrouwbaarheid van het onderzoek draait om nauwkeurigheid, consistentie en het zorg dragen dat 

er geen toevallige fouten worden gemaakt (Van Thiel, 2007). Deze factoren zijn in dit onderzoek 

gewaarborgd door de topiclijst op basis van de theorie te maken. Deze is als leidraad gebruikt alleen niet 

strikt gehanteerd, maar de basis voor de interviews lag hier wel.  

3.3 OPERATIONALISERING: ANALYSE EN INTERPRETATIE VAN DE DATA AAN DE HAND VAN VIJF 

VERONDERSTELLINGEN EN HYPOTHESEN BIJ DE VIJF DEELVRAGEN 
De ontwikkeling van het beoordelingskader van de effectiviteit van de verschillende vormen van 

cliëntenparticipatie is als volgt verlopen. Door middel van de literatuurstuurstudie die centraal staat in 

het theoretische kader van dit onderzoek zijn factoren die de effectiviteit van cliëntenparticipatie 

beïnvloeden geïnventariseerd. Hiervoor zijn rapporten van verschillende organisaties en 

overheidsinstellingen gebruikt met modellen en factoren voor effectieve cliëntenparticipatie en uit welke 

aspecten deze bestaan. De factoren en aspecten die beschreven zijn door deze instituten zijn als 

uitgangspunt genomen voor dit onderzoek. Dit concept is besproken met MOVISIE, wat uiteindelijk heeft 

geleidt tot de definitieve operationalisering. Hieronder volgen de vijf factoren van de deelvragen, waarbij 

verschillende verwachtingen geformuleerd zijn. 

3.3.1 Moment van betrekken  

Een belangrijke factor is wanneer cliënten betrokken worden in het beleidsproces. Zoals in het theoretisch 

kader naar voren kwam, kunnen cliënten meer invloed uitoefenen op het beleid als zij voor de fase van 
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vaststelling of evaluatie van het beleid betrokken worden bij de beleidsvorming. In een onderzoek door 

het Tympaan Instituut naar de effectiviteit van de Wmo-raden worden vijf fasen genoemd waarin cliënten 

betrokken kunnen worden. Deze vijf fasen zijn aangevuld met criteria van het Verwey-Jonker Instituut 

(Sluys et al., 2009; Nederland et al., 2009): 

 

- Agendavorming (aanvang van de procedure) 

- Beleidsvorming 

o Eerste conceptnota 

- Beleidsvaststelling 

o Bij de nota voor de wethouder 

o Bij de nota voor de gemeenteraad 

o Bij het plan van aanpak voor de uitvoering 

- Beleidsuitvoering 

- Beleidsevaluatie 

 

Naast de fase waarin zij betrokken worden, is gekeken of cliënten inzicht hebben in de beleidsplannen en 

–voornemens van de gemeente. Dit omdat de cliënten meer invloed kunnen uitoefenen als zij kunnen 

anticiperen op de plannen van de gemeente en het proces transparant is. Een belangrijke factor in de 

kwaliteit en deskundigheid van de adviesraden is ook of de informatievoorziening en 

informatieafstemming tijdig gebeurt en of de verstrekte informatie leesbaar en begrijpelijk is. 

 

Verwachting 1 Cliënten worden in de focusgroepen in een eerdere fase in het beleidsproces 

betrokken dan de leden van de Wmo-adviesraad. 

 

Doordat de focusgroepen bedoeld zijn om input te geven voor het beleid van de gemeente omtrent de 

aankomende transities en wat de cliënt hierin nodig heeft, is de verwachting dat zij eerder in het 

beleidsproces betrokken worden. Verwacht wordt dat zij bruikbare en concrete informatie kunnen geven 

in de beleidsvoorbereiding over bepaalde onderwerpen en zo met hun ervaringskennis kunnen bijdragen 

aan de kwaliteit van beleid. 

 

Verwachting 2 Bij de cliënten die hebben meegedaan aan de focusgroepen bestaat minder inzicht 

in beleidsplannen en –voornemens dan bij de leden van de Wmo-adviesraad. 

 

Zij komen minder vaak en minder intensief in contact met de gemeente en gemeentelijk beleid dan de 

Wmo-adviesraad. Hierdoor is de beleidskennis kleiner dan die van de Wmo-adviesraad, maar staat de 

ervaringskennis wel meer centraal dan bij dan de adviesraad. 

 

Verwachting 3 De informatievoorziening komt eerder, is begrijpelijker en is leesbaarder bij de 

focusgroepen dan bij de Wmo-adviesraad. 

 

Dit komt doordat de gemeente haar best doet om deze informatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor 

een diverse groep cliënten en minder kennis vereist wordt van deze groepen, omdat van hen enkel 

ervaringskennis verlangd wordt en geen beleidskennis.  
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3.3.2 Samenstelling 

Om de samenstelling te onderzoeken zijn een paar verschillende aspecten van belang. Bij de Wmo-

adviesraad is gekeken of de samenstelling op basis van persoonlijke titel is of op basis van 

vertegenwoordigers. Daarnaast is bij zowel de Wmo-adviesraad als de focusgroepen gekeken naar de 

achtergrond van deelnemers: zijn het burgers of cliënten, en als het laatste het geval is, tot welke 

doelgroep behoren zij? Ten tweede is gekeken naar de werving van cliënten, waar de samenstelling op is 

gebaseerd en in hoeverre men tevreden is over de samenstelling van beide participatievormen. Ook is 

gelet op de representativiteit van deze samenstelling. De volgende cliënten zijn de doelgroepen van de 

Wmo volgens het Verwey-Jonker Instituut (Nederland, Bulsink en Lammerts, 2009): 

 

Tabel 6: Cliëntendoelgroepen in de Wmo 

Ouderen 

Mensen met een lichamelijke beperking 

Mensen met een verstandelijke beperking en hun 

verzorgers 

Mensen met een psychische/psychosociale beperking 

en/of hun familieleden 

Mensen met een zintuiglijke beperking 

GGz-clienten 

Dak- en thuislozen 

Verslaafden 

Chronisch zieken 

Mantelzorgers 

Uitkeringsgerechtigden 

Allochtonen 

Jeugd 

Vrijwilligers 

Buurt- en wijkraden 

Levensbeschouwelijke organisatie 

Individuele burgers  

 

Verwachting 4 De samenstelling van de focusgroepen is meer divers en representatiever voor de 

doelgroep van de Wmo bij de focusgroepen dan bij de Wmo-adviesraad. 

 

Dit komt doordat deze vorm van participatie minder vraagt van cliënten in de zin van tijdsinvestering en 

kennis, waardoor de gemiddelde cliënt makkelijker kan meedoen. Andere doelgroepen kunnen zo 

betrokken worden en binnen deze doelgroepen andere mensen. Hierdoor zal het draagvlak onder cliënten 

en andere burgers vergroot kunnen worden.  

3.3.3 Ontvankelijkheid 

De ontvankelijkheid van de gemeente wordt opgedeeld in een aantal verschillende onderdelen die uit de 

literatuurstudie zijn gehaald. 

Allereerst is gevraagd naar de visie van de gemeente op cliëntenparticipatie. Het is belangrijk te 

achterhalen met welk doel gebruik gemaakt wordt van de verschillende participatievormen. Waarom is 

de Wmo-adviesraad opgericht? En waarom worden nu focusgroepen gebruikt?  
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Daarna is gekeken naar de relatie tussen de gemeente en de cliënten. Is er sprake van openheid en 

gelijkwaardigheid en zijn er mogelijkheden voor onderling debat en dialoog? Is voldoende facilitaire, 

financiële en ambtelijke ondersteuning aanwezig? 

Daarnaast is gekeken naar hoe de gemeente de deskundigheid, capaciteiten en competenties van de 

cliënten inschat. Hen is gevraagd hoe zij de kwaliteit van adviezen beoordelen en wat zij als de inhoudelijke 

bijdrage van de cliënten zien.  

 

Verwachting 5 De ontvankelijkheid vanuit de gemeente voor de inbreng van de cliënten is minder 

groot bij de focusgroepen dan bij de Wmo-adviesraad  

 

Doordat veel beleidskennis aanwezig is en de Wmo-adviesraad meer vervlochten is met de gemeente, zal 

de gemeente waarschijnlijk meer ontvankelijk zijn voor de input van deze cliënten. Vanwege deze vaste 

plek in het beleidsproces en het feit dat zij al een jarenlange samenwerking hebben met de gemeente is 

de kans groter dat advies wordt meegenomen. Deze factor onderzoekt vooral het draagvlak dat gecreëerd 

wordt met cliëntenparticipatie, en dan vooral het draagvlak dat bestaat binnen de gemeente.  

3.3.4 Gezochte bijdrage 

Dit omvat de gezochte bijdrage vanuit cliënten. De onderwerpen en thema’s die aan bod komen in de 

Wmo-adviesraad en in de focusgroepen zijn uitgelicht. Bij de breedte van de betrokkenheid is gekeken 

naar de prestatievelden waarover geadviseerd wordt. De vraag is ook of het hierbij over afzonderlijke 

prestatievelden gaat of dat het over prestatievelden heen gebeurt (Denis en Teller, 2011; van Klaveren en 

Poortvliet, 2011). Zie voor een overzicht van de prestatievelden bijlage 4. Daarnaast is gekeken naar de 

verhouding van gevraagde en ongevraagde adviezen, omdat uit het theoretisch kader blijkt dat vaak 

nauwelijks ongevraagde adviezen uitgebracht worden door de adviesraad terwijl deze wel van invloed zijn 

omdat zij de echte burgerstem vertegenwoordigen. Bij deze variabele wordt ook gekeken naar de 

zogenaamde participatieladder. Sherry Arnstein kwam in 1969 met een participatieladder om aan te 

geven in welke mate burgers konden participeren. Verschillende auteurs hebben hier varianten op 

gemaakt. Een van de bekendste en meest gebruikte in Nederland is de ladder van Edelenbos & Monnikhof 

(2001), zie figuur hiernaast. Vaak wordt de participatieladder aangehaald om aan te geven waar we staan 

op het gebied van cliëntenparticipatie.  

Brinkman (2001) geeft hierbij aan 

wat de emancipatie op de treden 

van deze ladder inhoudt. De cliënt 

is van incompetente patiënt 

(onderworpene) gegaan naar 

probleemgeval (onderwerp van 

een deskundige), naar 

dialoogpartner (iemand die 

meepraat), coproducent (iemand 

die meebeslist en adviseert) en tot 

slot naar dialoogpartner (iemand 

die discussieert, tegenspreekt).  



35 
 

Deze participatieladders 

worden door andere auteurs 

weer gekoppeld aan 

verschillende bestuursstijlen 

die gehanteerd kunnen 

worden. Edelenbos et al. 

(2006) hebben deze 

gecombineerd tot een 

model. In dit model, wat 

hiernaast is weergeven, 

worden de 

participatieladders en 

bestuursstijlen van 

Edelenbos (2000) en 

Pröpper en Steenbeek 

(1999) naast elkaar 

gepresenteerd, met 

aandacht voor de precieze 

rol voor de burgers en 

bestuur in interactieve 

processen. Edelenbos en 

Monnikhof (2001) stellen 

dat indien deze rollen en 

stijlen niet overeen komen, 

burgerparticipatie 

onvoldoende tot stand 

komt. In dit onderzoek is 

gekeken naar de mate van 

participatie en stijlen van 

bestuur. 

 

Verwachting 6 De gezochte bijdrage is minder breed bij de focusgroepen dan bij de Wmo-

adviesraad 

 

De Wmo-adviesraad wordt gevraagd over de gehele linie van de Wmo advies te geven. De focusgroepen 

zullen draaien om een concreter thema wat dichterbij de cliënt staat en beter aansluit op hun leefwereld. 

Hierdoor zal het meer draaien om ervaringskennis dan bij de Wmo-adviesraad. 

 

Verwachting 7 De focusgroepen staan minder hoog op de participatieladder dan de Wmo-

adviesraad 

 

De focusgroep is eenmalig dus hier zal minder mogelijkheid bestaan om zelf het heft in handen te nemen 

voor de cliënten, maar zal het wel meer gaan om ervaringskennis dan om beleidskennis. 
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3.3.5 Invloed 

In dit onderzoek is gekozen de focus te leggen op formele, beleefde en feitelijke invloed.  

Bij de formele invloed is aan de gemeente gevraagd naar bestaande verordeningen, reglementen of 

andere manieren waarop spelregels voor cliëntenparticipatie zijn vastgelegd in de gemeente.  

De feitelijke invloed is onderzocht door te bekijken op welke manier de input uit de verschillende vormen 

van cliëntenparticipatie terug zijn te zien in het beleid van de gemeente Leiden. 

Om de beleefde invloed te onderzoeken is de cliënten gevraagd of er sprake is van vertrouwen tussen hen 

en de gemeente. Ook is aan hen gevraagd of ze zich serieus genomen voelen. De gesprekken gingen 

daarnaast over of ze het idee hebben dat er wat met hun input en adviezen wordt gedaan en of zij hier 

tevreden over zijn. Als laatste werd hen gevraagd of zij zelf het idee hebben dat ze invloed hebben kunnen 

uitoefenen. 

 

Verwachting 8 De invloed die de cliënten in de focusgroepen uit kunnen oefenen is minder groot 

dan de invloed die de leden van de Wmo-adviesraad uit kunnen oefenen 

 

Doordat de Wmo-adviesraad formele en geïnstitutionaliseerde invloed uit kan oefenen, zal de feitelijke 

en beleefde invloed waarschijnlijk ook hoger zijn. De participatie is ingebed in de gemeente, waardoor 

input gemakkelijker verwerkt wordt in beleid. Hierdoor is de invloed die de cliënten kunnen uitoefenen 

op de kwaliteit van beleid met ervaringskennis groter. 

3.4 SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE VERWACHTINGEN OMTRENT DE BEÏNVLOEDING VAN DE 

VERSCHILLENDE FACTOREN OP DE EFFECTIVITEIT VAN CLIËNTENPARTICIPATIE 
Zoals te lezen valt in voorafgaande paragraaf verschilt het per factor die de effectiviteit van 

cliëntenparticipatie beïnvloedt bij welke vorm van cliëntenparticipatie deze in meer of mindere mate 

aanwezig is. Verwachting 1, 2 en 3 horen bij de factor moment van betrekken. Deze verwachtingen pleiten 

voor de focusgroepen omdat deze meer ervaringskennis vragen dan beleidskennis. Verwachting 4 hoort 

bij de factor samenstelling en pleit voor de focusgroepen omdat deze meer invloed zou hebben op het 

beoogde draagvlak doordat de representativiteit hoger is. Verwachting 5 hoort bij de factor 

ontvankelijkheid en pleit voor de Wmo-adviesraden omdat het draagvlak binnen de gemeente voor de 

adviesraad waarschijnlijk groter is dan voor informele vormen van cliëntenparticipatie. Verwachtingen 6 

en 7 horen bij de factor gezochte bijdrage en pleiten in het voordeel van de focusgroepen omdat zij input 

geven over zaken die dichterbij de leefwereld van de cliënt liggen. Verwachting 8 pleit tenslotte voor de 

Wmo-adviesraden omdat deze, alhoewel ze waarschijnlijk minder ervaringskennis hebben, alsnog meer 

invloed kunnen uitoefenen omdat zij meer geïntegreerd zijn in het gemeentelijke beleidsproces.  

Het lijkt erop dat de twee vormen van cliëntenparticipatie verschillend scoren op de factoren die de 

effectiviteit van cliëntenparticipatie beïnvloeden. Dit betekent ook dat de verschillende vormen allebei 

een streepje voor hebben op bepaalde aspecten van deze factoren. Hierdoor hebben ze ook beiden 

bepaalde voordelen op het gebied van effectiviteit van cliëntenparticipatie, dus op de beoogde effecten 

van draagvlak en ervaringskennis. Dit wordt gevisualiseerd in de figuur op de volgende pagina.  
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  Figuur 7: Verwachtingen omtrent de beïnvloeding van de verschillende factoren op de effectiviteit van cliëntenparticipatie 
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4 RESULTATEN 

De resultaten worden in dit hoofdstuk stapsgewijs gepresenteerd. Om ze overzichtelijk weer te geven zijn 

de resultaten ingedeeld in vijf paragrafen waarin achtereenvolgend de vijf factoren worden behandeld 

die de effectiviteit van cliëntenparticipatie kunnen beïnvloeden. De analyse en interpretatie van de data 

heeft zich namelijk ook op deze wijze voltrokken. Achtereenvolgens worden voor beide vormen van 

cliëntenparticipatie de verschillende aspecten behandeld aan de hand waarvan de factoren onderzocht 

worden. Elke paragraaf sluit af met het herhalen van de verwachtingen omtrent deze aspecten (genoemd 

in paragraaf 3.2) en wat dit betekent voor de effectiviteit van cliëntenparticipatie (ervaringskennis of 

draagvlak). In onderstaande tabel wordt al een overzicht gegeven van de verwachtingen en of deze 

bevestigd, deels bevestigd of verworpen kunnen worden. 

 

Tabel 8: Oordeel over verwachtingen 

Verwachting Bevestigd Deels bevestigd Verworpen  

1. Cliënten worden in de focusgroepen in een 

eerdere fase in het beleidsproces betrokken 

dan de leden van de Wmo-adviesraad 

    

        X 

2. Bij de cliënten die hebben meegedaan aan de 

focusgroepen bestaat minder inzicht in 

beleidsplannen en –voornemens dan bij de 

leden van de Wmo-adviesraad 

 

      X 

  

3. De informatievoorziening is begrijpelijker en 

leesbaarder bij de focusgroepen dan bij de 

Wmo-adviesraad 

              X  

4. De samenstelling van de focusgroepen is meer 

divers en representatiever voor de doelgroep 

van de Wmo bij de focusgroepen dan bij de 

Wmo-adviesraad 

  

           X 

 

5. De ontvankelijkheid vanuit de gemeente voor 

de inbreng van de cliënten is minder groot bij 

de focusgroepen dan bij de Wmo-adviesraad  

 

        X 

  

6. De gezochte bijdrage is minder breed bij de 

focusgroepen dan bij de Wmo-adviesraad 

        X   

7. De focusgroepen staan minder hoog op de 

participatieladder dan de Wmo-adviesraad 

        X   

8. De invloed die de cliënten in de focusgroepen 

uit kunnen oefenen is minder groot dan de 

invloed die de leden van de Wmo-adviesraad 

uit kunnen oefenen 

        

        X 
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4.1 MOMENT VAN BETREKKEN 

 

In deze paragraaf staat onderstaande vraag centraal, waaruit verschillende verwachtingen voortvloeien 

die in de deelconclusie behandeld worden: 

 

Op welk moment in het beleidsproces worden cliënten betrokken en wat is de invloed van deze 

factor op het beoogde effect ervaringskennis? 

 

Dit wordt onderzocht aan de hand van twee aspecten: fase en informatie. Achtereenvolgens wordt 

gekeken wanneer in de beleidscyclus de cliënten betrokken worden, of ze in het adviestraject zicht 

hebben op de beleidsplannen en –voornemens van de gemeente en hoe de informatievoorziening vanuit 

de gemeente wordt beoordeeld.  

4.1.1 Fase 

 

Wmo-adviesraad 

 

Uit het reglement van de Wmo-adviesraad vloeit voort dat de adviesraad in alle fasen van de beleidscyclus 

ongevraagd en gevraagd kan adviseren. De adviesraad kan dus zowel in de agendavorming, 

beleidsvorming, -vaststelling, -uitvoering en –evaluatie betrokken worden bij het maken van beleid. In 

artikel 6.2 staat ook dat het advies in een zodanig stadium van de beleidsvoorbereidende procedure moet 

worden gevraagd door de gemeente zodat het kan worden betrokken bij de besluitvorming. Termijnen 

worden niet specifiek genoemd (Collegebesluit aanhangsel reglement Adviesraad).  

De respondenten van zowel de gemeente als de Wmo-adviesraad geven aan dat bovenstaande in de 

praktijk ook gebeurt bij gevraagde adviezen (R1GA; R2GA; R1GF; R2GF; R3GF; R1CA; R3CA; R10A). 

Ambtenaren uit de gemeente stellen dat de Wmo-adviesraad altijd, vaak al vroeg in de beleidsvorming, 

wordt betrokken als het gaat over beleid dat te maken heeft met de Wmo. Vanuit de gemeente moet, 

voordat er een beleidsplan wordt opgesteld, al een plan van aanpak gemaakt worden voor het betrekken 

van cliënten. Het is de taak van de contactpersoon van de adviesraad vanuit de gemeente om ervoor te 

zorgen dat de desbetreffende ambtenaar contact opneemt met de Wmo-adviesraad en hen dus met 

elkaar in contact brengt zodat afstemming plaats kan vinden. Dit proces is nog niet compleet ingebakken 

bij ambtenaren dus de contactpersoon moet hier wel actief achteraan, maar de respondenten vanuit de 

gemeente stellen wel dat het steeds meer vanuit de ambtenaren zelf komt (R1GA; R2GA). 

De leden van de Wmo-adviesraad geven zelf ook aan dat zij vroeg worden betrokken:  

“Die ambtenaar is nog aan het schrijven, die is allemaal ideeën aan het verzamelen, die 

weet dat we in de Wmo-raad misschien nog wel een bepaalde visie op het onderwerp 

zou kunnen hebben en laten we de Wmo-adviesraad in een vroeg stadium eens vragen 

hoe zij tegen zo'n onderwerp aan kijken. Dat is allemaal nog heel vrijblijvend van de zijde 

van de ambtenaar en aan de zijde van de adviesraad.” (R3CA)  

De Wmo-adviesraad wordt bij gevraagde adviezen dus vaak al betrokken als de ambtenaren bezig zijn 

input te verzamelen voor het beleid en tijdens het schrijven van het beleid. Als een concept op tafel ligt 

wordt de adviesraad telkens weer, dus in de verschillende fasen van de beleidscyclus, gevraagd om te 
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kijken naar (concept)nota’s en (concept)beleidsstukken, waarbij zij informeel of formeel advies kunnen 

geven. Zij kiezen voor de formele weg - schriftelijk indienen van advies - als ze het idee hebben dat de 

input die ze geven via de informele weg - mondeling overleg - niet voldoende verwerkt wordt in 

beleidsstukken of nota’s (R1CA; R3CA; R1BF).  

Bij ongevraagd advies is er sprake van een ander proces, omdat hierbij niet vanuit de gemeente gevraagd 

wordt om het advies. Een dergelijk advies wordt eenmaal per jaar door de adviesraad voorbereid met een 

werkgroep. Zij beslissen aan de hand van actueel onderzoek welke algemene ontwikkelingen spelen in de 

samenleving, en specifiek in de gemeente Leiden, op het gebied van de Wmo. De voorzitter en de 

beleidsmedewerker van de adviesraad bedenken aan de hand van deze actuele thema’s wat het 

onderwerp van het jaarlijks ongevraagd advies moet zijn, hoe het proces eruit zou moeten zien en leggen 

dit voor aan de rest van de adviesraad. Ze zijn hier erg gedreven in en zeggen hier dan ook over:  

“We willen voor de troepen uit lopen (R1BA). Ja, proactief onszelf al te verdiepen in de 

materie dat als wij op bijeenkomsten komen dat wij goed voorbereid zijn (R1CA). En ook 

visievorming: dat wij wel een visie hebben over een bepaald thema (R1BA).” 

De respondenten worden kortom vroegtijdig in het beleidsproces betrokken. Zij stellen zelf wel dat zij 

advies geven over wat volgens hen moet gebeuren, niet over het hoe dit moet gebeuren. Zij houden zich 

dus meer bezig met beleidsvorming dan beleidsuitvoering (R1CA). 

 

Focus Group Discussions 

 

De gemeente is bezig om een structurele vorm te vinden voor het betrekken van cliënten. Zij zijn zoekende 

naar welke vorm van cliëntenparticipatie goed werkt voor hen en waar zij welke vorm voor kunnen 

gebruiken. Dit blijkt uit enkele interviews (R1GA, R2GA, R3GF). Hierover wordt in een document gezegd:  

“Leiden loopt ver voorop met het betrekken van cliënten (met name de wil om het 

structureel te maken). Resultaten zullen dan ook naar andere gemeenten 

gecommuniceerd worden. Daarnaast heeft de gemeente Leiden als enige tot doel ook 

‘concrete’ dingen te vinden (i.e. ‘’werkservice’’ met telefoon etc.).” (R1CA en R3GF in 

‘Werkgroepverslag 10-4-2012’).  

Naast het experimenteren met vormen voor inspraak van cliënten wordt het traject van 

cliëntenparticipatie ingezet om te kijken wat de door de gemeente gemaakte keuzes betekenen voor de 

mensen zelf in praktische zin. De beleidskaders voor de komende transities zijn formeel vastgesteld en in 

ontwikkeling. Beleid is geformuleerd en bepaalde keuzes zijn gemaakt, maar de beleidskaders moeten 

nog concreet ingevuld worden (R1CF; R3CF;‘Toekomst van het sociaal domein def’). De cliënten die deel 

hebben genomen aan de focusgroepen worden dus betrokken in de fase van beleidsuitvoering: hoe het 

beleid concreet invulling gaat krijgen. Besloten is om de mening van cliënten te vragen en hen zelf te 

vragen wat zij van bepaalde zaken vinden, om dit vervolgens te verwerken in beleid: “(…) wij schrijven 

getoetst aan de opvatting van clienten.” (R1CF)  

4.1.2 Informatie  

 

Wmo-adviesraad 
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Artikel 5, Lid 3 van het reglement Adviesraad luidt: 

“Het College draagt er zorg voor dat de Adviesraad de informatie wordt verstrekt die 

nodig is voor het naar behoren kunnen uitvoeren van zijn taak. De Adviesraad kan bij het 

voorbereiden van zijn advisering ambtenaren uitnodigen voor overleg en het verstrekken 

van informatie.”  

Beide blijkt in de praktijk te gebeuren. De contactpersoon vanuit de gemeente draagt er zorg voor dat de 
Wmo-adviesraad geïnformeerd wordt. Dit gebeurt voornamelijk in maandelijks contact, een informeel 
werkoverleg, waarbij de adviesraad geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen in de Wmo, de plannen 
van de gemeente en visa versa. Daarnaast zorgt de Wmo-adviesraad zelf ook dat zij geïnformeerd worden 
over ontwikkelingen in de gemeente. Dit doen zij door informatie in te winnen op de gemeentewebsite, 
de kranten, (belangen)organisaties en ‘gewone’ burgers in de gemeente (R1GA; R2GA). De transparantie 
van de adviestrajecten is groot. De Wmo-adviesraad heeft veel inzicht in de beleidsplannen en –
voornemens van de gemeente, laat zich goed informeren en houdt in het proces gestructureerd bij wat 
met de adviezen gebeurt en of de navolging ervan voldoende is. Is dit niet het geval dan pakken ze terug 
op dit advies in een later stadium en vragen ze om een antwoord of een (re)actie (R1CA; R2CA; R3CA; 
R1BF).  
De leden van de Wmo-adviesraad geven wel aan dat er teveel onderwerpen zijn waarover zij zich moeten 
informeren. Ze zijn van mening dat zeker niet iedereen in de adviesraad het tempo kan bijhouden en dat 
ze daarom moeten zorgen voor een duidelijke afbakening van de onderwerpen waar ze zich mee bezig 
houden. Ze kiezen ervoor speerpunten over verschillende terreinen heen te kiezen, zodat het behapbaar 
blijft voor de leden. Het informeren over deze punten vergt al genoeg van hen. Naast het feit dat het veel 
informatie is, insinueren leden van de adviesraad dat het ook vrij ingewikkelde informatie is en dat niet 
iedereen in staat zou zijn om deze informatie tot zich te nemen (R1CA; R2CA; R3CA). 
 

Focus Group Discussions 

 

Uit de interviews met respondenten over de focusgroepen blijkt dat weinig inzicht bestaat in de 

beleidsplannen en –voornemers van de gemeente (R1CF; R2CF; R4CF; R5CF; R6CF). Een respondent van 

een belangenorganisatie geeft aan dat cliënten dit in principe wel kunnen hebben maar dat deze 

respondent niet de indruk heeft dat zij hiervan gebruik maken (R3BF).  

De gemeente heeft de respondenten via derden benaderd met de vraag of ze mee wilden werken, daarbij 

werd verteld dat de gemeente bezig is met de toekomst en daarvoor informatie wil vergaren bij de cliënt 

zelf. Het werd aan de tussenpersonen zelf overgelaten wie zij benaderden en hoe zij dit deden (R3GF; 

R1BF; R2BF; R3BF). Een aantal cliënten geven aan dat zij persoonlijk zijn benaderd met de vraag of ze mee 

wilden werken en was op de hoogte dat ze moesten komen praten over hoe het met ze gaat, wat hun 

verhaal is en hoe zij over bepaalde dingen denken. Een aantal van hen gaf ook aan dat ze wisten dat het 

gesprek bijvoorbeeld over hun toekomst zou gaan (R1BF; R2BF; R2CF; R4FC; R6FC).  

Naast de persoonlijke benadering kregen zij ook een brief vanuit de gemeente (R1BF; R2BF). Een 

respondent met een verstandelijke beperking gaf aan dat zijn ouders een mail hadden gekregen en dat 

hij het ook had meegekregen in het restaurant waar hij wordt opgeleid (R5CF). In de brief die naar enkele 

cliëntengroepen toe werd verstuurd, werd kort de transitie uitgelegd en daarna vermeld: 

“De gemeente Leiden wil haar toekomstig beleid voor de Wmo mede baseren op de 

ideeën en meningen van inwoners, daarom is een project opgezet waarin 
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cliëntenparticipatie centraal staat. (…) De focusgroep zal een open karakter hebben 

waarin mensen op een respectvolle manier met elkaar in gesprek gaan. (…) Het doel van 

de groepsdiscussie is het verdiepen van de beleving van de burgers vanuit meerdere 

perspectieven.” (Brief gemeente Leiden aan cliëntengroep ouderen)  

Tijdens de focusgroepen is de respondenten ook verteld dat de gemeente de informatie wilde gebruiken 

om te bekijken welke (hulp)vraag zij hebben. Dit is hen ook nog eens uitgelegd in een bedankbrief. Bij 

deze bedankbrief is het verslag van de focusgroep en het resultaat, het boekje Cliënten in Beeld - deel 2: 

dilemma's van burgers met een hulpvraag, meegestuurd (R2BF; R6FC; Verslag werkgroep bijeenkomst 12-

2-2013). Eén enkele respondent geeft aan dat hij deze documenten ontvangen heeft en dat hij heeft 

begrepen dat ze “daarnaar kijken voor later” (R6FC). Uit andere interviews komt echter wel naar voren 

dat twijfel bestaat in hoeverre de cliënten hebben begrepen wat met al deze informatie werd bedoeld. 

Zo stelt een respondent van een belangenorganisatie dat het wel is uitgelegd, maar dat daarbij 

bijvoorbeeld wel het woord beleid werd gebruikt en dat deze respondent niet zeker is of de cliënten wel 

echt begrepen wat werd bedoeld (R2BF). Sommige cliënten lijken zich niet bewust van de terugkoppeling 

in de vorm van de bedankbrief of het boekje. Een aantal van hen stelt dat ze niks gehoord hebben, niet 

echt weten wat met hun inbreng gedaan is en weten ook niets van een boekje als hiernaar gevraagd 

wordt. Ze geven hierbij wel aan dat ook alweer een tijd geleden is dus dat ze het daardoor misschien ook 

kwijt zijn (R1FC, R2FC, R4FC, R5FC). Ze vinden het overigens ook helemaal niet erg dat ze geen zicht hebben 

op de verwerking van hun inbreng, zoals een respondent stelt: “Ja, en dat vind ik wel goed, als zij er maar 

aandacht aan schenken” (R1CF). Uit bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat niet elke 

respondent goed op de hoogte was wat zijn of haal rol in de focusgroep zou zijn en wat er met de inbreng 

die ze hebben gegeven gebeurd is.  

Dit gebrek aan inzicht is ontstaan ondanks pogingen vanuit de belangenorganisaties en gemeente om de 

informatie toe te spitsen op de doelgroep. Twee respondenten van de belangenorganisaties geven aan 

dat zij in hun correspondentie met de cliënten veel rekening hebben gehouden met de kunde van de 

cliënten. In het ene geval is geprobeerd het briefverkeer tot een minimum te beperken:  

“(…) nou ja het is geen betuttelen maar onze ervaring is dat mensen dan al snel denken 

van nou o jee wat moeilijk wat ingewikkeld, het zijn wel oudere senioren, dus er zijn er 

bij dit dat lezen en hartstikke bijdehand zijn maar er zijn ook best wel wat bij die dat 

gewoon ingewikkeld vinden.” (R1BF).  

De andere respondent van een belangenorganisatie gaf aan een brief van de gemeente sterk versimpeld 

hebben om het begrijpelijk te houden voor de cliënten:  

“Nou ja, goed, we moeten het ook met respect behandelen een dergelijk initiatief. Je kan 

het ook verscheuren maar dat hebben we niet gedaan.” (R2BF).  

4.1.3 Deelconclusie 

 

Achtereenvolgend worden de verwachtingen behandeld en of deze bevestigd, deels bevestigd of 

verworpen kunnen worden.  

 

http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Mee_met_Leiden/Iedereen_telt_mee/Brochure_Clienten_in_beeld__deel_2_WEB.pdf
http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Mee_met_Leiden/Iedereen_telt_mee/Brochure_Clienten_in_beeld__deel_2_WEB.pdf
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Verwachting 1 Cliënten worden in de focusgroepen in een eerdere fase in het beleidsproces 

betrokken dan de leden van de Wmo-adviesraad. 

 

Deze verwachting kan verworpen worden. De Wmo-adviesraad kan in elke fase van de beleidscyclus 

betrokken worden en dit lijkt ook te gebeuren, hoewel zij meer bezig lijken met beleidsvorming dan 

beleidsuitvoering. Het proces van betrekken van de adviesraad is misschien nog niet helemaal ingebakken 

in de gemeente, maar op dat punt is de contactpersoon van de adviesraad vanuit de gemeente er om 

collega’s binnen de gemeente te attenderen op de Wmo-adviesraad. Daarnaast is de adviesraad zelf ook 

actief bezig de adviezen onder de aandacht te brengen en te houden. De input van de focusgroepen wordt 

gebruikt om invulling te geven aan de beleidskaders en om inzicht te geven welke vormen van 

cliëntenparticipatie geschikt zijn om structureel gebruik van te maken vanuit de gemeente. Bij de 

focusgroepen worden de cliënten juist later in het beleidsproces betrokken, omdat zij niet concreet 

meedenken in de beleidsvoorbereiding. Zij geven alleen richting en dragen onderwerpen voor beleid aan, 

nadat de beleidskaders al vastgesteld zijn.  

De invloed die de focusgroepen hebben op de kwaliteit door ervaringsdeskkundigheid is tegen 

verwachting in dus minder groot omdat zij later betrokken worden in de beleidscyclus dan de adviesraad. 

 

Verwachting 2 Bij de cliënten die hebben meegedaan aan de focusgroepen bestaat minder inzicht 

in beleidsplannen en –voornemens dan bij de leden van de Wmo-adviesraad. 

 

Deze verwachting kan bevestigd worden. De Wmo-adviesraad is door goed contact met de gemeente erg 

goed geïnformeerd over plannen vanuit de gemeente en zorgen daarnaast zelf ook voor informatie uit de 

samenleving. De cliënten die mee hebben gedaan aan de focusgroepen hebben weinig inzicht in de 

beleidsplannen van de gemeente, wat ze zouden doen bij de bijeenkomsten en wat er met hun inbreng 

gedaan is – iets dat ook niet uitmaakt volgens de respondenten. Een respondent van een 

belangenorganisatie geeft aan dat dit gebrek aan inzicht misschien ook bij henzelf ligt omdat zij geen 

gebruik maken van de mogelijkheden die worden geboden.  

De informatievoorziening vindt dus eerder plaats bij de Wmo-adviesraad. De verwachting klopt dus dat 

er minder beleidskennis aanwezig is bij de focusgroepen, maar waarschijnlijk meer ervaringskennis. Dit 

wordt ook gestimuleerd doordat zij weinig inzicht krijgen in de beleidsplannen en –voornemens van de 

gemeente. 

 

Verwachting 3 De informatievoorziening komt eerder, is begrijpelijker en is leesbaarder bij de 

focusgroepen dan bij de Wmo-adviesraad. 

 

Wat betreft de moeilijkheidsgraad en leesbaarheid van de informatie valt de verwachting deels te 

bevestigen. De Wmo-adviesraad geeft aan zij teveel informatie te verwerken krijgen en dat dit ook 

complexe materie is. Wat betreft de focusgroepen hebben de gemeente en belangenorganisaties wel hun 

best gedaan door op verschillende manieren terugkoppeling te verzorgen en communicatie aan te passen 

aan de doelgroep. Ondanks het feit dat deze informatie wel toegankelijker en beter leesbaar was, is het 

wel de vraag of deze versimpeling voldoende was. Voor de cliënten is alsnog niet duidelijk wat met hun 

input gebeurd is en door een respondent van een belangenorganisatie wordt ook getwijfeld aan het feit 

of de respondenten alles wel begrepen.  
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Doordat enkel ervaringskennis verlangd werd, is goed rekening gehouden met het niveau van de cliënten 

waardoor zij wel meer mogelijkheden hadden om de kwaliteit van beleid te beïnvloeden met 

ervaringskennis. Het is echter maar de vraag of dit voldoende was voor de cliënten om te begrijpen waar 

het over ging.  

4.2 SAMENSTELLING  
 

Deze paragraaf draait om de deelvraag:  

 

Wat is de samenstelling van de groepen cliënten en wat is de invloed van deze factor op het 

beoogde effect draagvlak? 

 

Hierbij worden drie aspecten behandeld; of de cliënten op persoonlijke titel of als vertegenwoordigers 

van een belangengroepering optreden, hoe de werving van de cliënten voor de participatievorm verloopt 

en hoe representatief de deelnemende cliënten zijn voor de gemiddelde Wmo gebruiker. 

4.2.1 Persoonlijke titel of vertegenwoordigers 

 

Wmo-adviesraad 

 

De Wmo-adviesraad bestaat uit tien leden en een voorzitter. De samenstelling is op basis van 

vertegenwoordigers: leden worden aangedragen door organisaties die een bepaalde doelgroep in de 

Wmo vertegenwoordigen. Hierbij benadrukt een respondent wel dat ze niet namens maar op voordracht 

van organisaties zitting nemen in de adviesraad, waardoor zij wel handelingsvrijheid behouden (R3CA). 

De adviesraad beschikt naast deze vaste vertegenwoordigers ook nog over een externe adviseur die een 

allochtone afkomst heeft. Deze adviseur geeft hen in eerste instantie advies over zaken over de allochtone 

inwoners van Leiden, maar participeert soms ook in andere adviestrajecten (R2CA). De volgende 

belangenorganisaties hebben zitting de Wmo-adviesraad: 

Tabel 9: Deelnemers van de Wmo-adviesraad 

Organisatie X personen 

ANBO voor 50-plussers (belangenorganisatie senioren) 1 

Gehandicaptensportvereniging ‘De Sleutels’ 1 

KansPlus (belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een 

verstandelijke beperking) 

1 

Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Leiden 1 

Leidse vereniging van mantelzorgers 1 

Nederlandse Vereniging Blinden en Slechtzienden 1 (vacant) 

Protestants Christelijke Ouderenbond afdeling Leiden 1 

Reumapatiëntenvereniging Leiden e.o.  1 

Stichting Zorgvragers Organisatie Noord Zuid Holland (belangenorganisatie voor mensen met 

psychische problemen, dak- en thuislozen en mensen met verslavingsproblemen in de regio 

Leiden, Rijnstreek en Duin en Bollenstreek) 

2 

(1 vacant) 

    Bronnen: collegebesluit aanhangsel reglement Adviesraad en www.wmoadviesraadleiden.nl 

 

http://www.kansplus.nl/
http://www.wmoadviesraadleiden.nl/
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Focus Group Discussions 

 

De focusgroepen telden 2 tot 8 deelnemers die daar op persoonlijke titel zitting namen. Dit verschil in 

grootte lag aan de verwachting van de gemeente over ideale groepsgrootte van de verschillende groepen 

voor het uiten van de mening van de cliënten. Zo waren de groepen van de verstandelijk gehandicapten 

kleiner en was de duur van de focusgroep ook korter. Daarnaast kwam bij de dak- en thuislozen een aantal 

cliënten niet opdagen. De volgende tabel geeft inzicht in hoeveel personen in bepaalde focusgroepen 

deelnamen: 

 

Tabel 10: Deelnemers van de focusgroepen 

Doelgroep X personen 

Ouderen met somatische klachten 8 

Mensen met een psychiatrische problematiek (GGZ) 8 

Mantelzorgers 7 

Jongeren met psychiatrische problematiek 4 (in twee groepen) 

Jongvolwassenen met een verstandelijke beperking 7 (in twee groepen) 

Dak- en thuislozen (OGGZ) 3 

Ambtenaren van de gemeente Leiden (voornamelijk mantelzorgers) 5 

Volwassenen met een licht verstandelijke beperking 2 

                      Bron: Project cliëntparticipatie - Verslagen  

4.2.2 Werving 

 

Wmo-adviesraad 

 

Uit de gesprekken met de gemeente komt naar voren dat zij weinig zicht hebben op hoe het 

wervingsproces van de Wmo-adviesraad verloopt (R1GA; R2GA; R3GF). De adviesraad zelf kon hier wel 

meer duidelijkheid in scheppen. Via de achterbanorganisaties worden mensen aangedragen om zitting te 

nemen in de Wmo-adviesraad. De adviesraad heeft competenties opgesteld waarvan zij vinden dat deze 

aanwezig moeten zijn in de adviesraad en dit profiel geven zij mee aan de belangenorganisaties die de 

nieuwe Wmo-adviesraadsleden voor moeten dragen. Ze kunnen geen eisen stellen maar geven op deze 

manier wel voorkeur aan (R1CA; R3CA; R1BF). De invloed van de adviesraad op het selecteren van nieuwe 

leden is dus klein. Wel is het zo dat de voorzitter vooraf een gesprek heeft met een aanstaand lid en dan 

uitlegt wat verwacht wordt van de leden. Hierbij is wel eens gebeurd dat iemand na dit gesprek toch 

afstand nam van de plek in de adviesraad (R1CA). Daarnaast komt het ook voor dat mensen beginnen 

maar al snel weer uit de raad stappen omdat het veel tijd vergt omdat kennis over de gehele samenleving 

bijgespijkerd moet worden. Mensen moeten kortom erg gemotiveerd zijn om tijd en moeite in de 

adviesraad te steken, zich in te lezen en daarna op de hoogte te blijven (R1CA; R2CA; R3CA).  

 

Focus Group Discussions 

 

De verantwoordelijke ambtenaar vanuit de gemeente heeft de werving van de cliënten overgelaten aan 

de verantwoordelijke stagiairs in het project cliëntparticipatie. Deze hebben, zoals in paragraaf 1.1.2 

aangegeven, de cliënten benaderd om mee te werken via belangenorganisaties (R3GF). Deze 
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belangenorganisaties hebben op hun beurt zelf cliënten benaderd vanuit de eigen stichting en soms 

bestaande netwerken, cliëntenraden en andere organisaties ingeschakeld die hen konden bijstaan in het 

werven van mensen die mee konden werken aan de focusgroepen (R1BF, R2BF, R3BF). Hierdoor hadden 

de belangenorganisaties veel invloed op welke personen deelnamen aan de groepen. Hierbij werd goed 

opgelet of de mensen geschikt waren om deel te nemen, zoals een van de respondenten stelt:  

“Wil jij een aantal mensen gaan zoeken die kunnen, die willen, die willen zitten in die 

focusgroep en die ook in staat zijn om goed onder woorden kunnen brengen hoe hun 

leven eruit ziet. Ze moeten ook een beetje kunnen praten, niet iedereen kan dat, er zijn 

mensen die er niet van houden, die dat niet willen.” (R1BF) 

4.2.3 Representativiteit  

 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke cliëntengroepen uit de Wmo in de verschillende 

participatievormen deel hebben genomen. Hierna zal de informatie uit de interviews meegenomen 

worden om de meningen van de respondenten over de representativiteit mee te laten wegen in de 

beoordeling ervan. 

 

Tabel 11: Cliëntengroepen uit de Wmo in de verschillende participatievormen 

Cliëntengroep Wmo-

adviesraad 

Focus Group Discussions 

Ouderen X  X 

Mensen met een lichamelijke beperking X X 

Mensen met een verstandelijke beperking en hun verzorgers X X 

Mensen met een psychische/psychosociale beperking en/of hun 

familieleden 

X X 

Mensen met een zintuigelijke beperking X X 

GGz-cliënten X X 

Dak- en thuislozen X X 

Verslaafden X X 

Chronisch zieken X X 

Mantelzorgers X X 

Uitkeringsgerechtigden  X 

Allochtonen X (geen 

vaste zitting) 

X 

Jeugd  X 

Vrijwilligers  X 

Buurt- en wijkraden   
    Bronnen: Project cliëntparticipatie – Verslagen en collegebesluit aanhangsel reglement Adviesraad 

 

Wmo-adviesraad 

 

In het collegebesluit over het aanhangsel bij het reglement Adviesraad Wmo staat expliciet genoemd:  

“Wanneer zo’n organisatie een voordracht doet tot lidmaatschap van de Adviesraad 

WMO, is de vertegenwoordiging van de specifiek genoemde doelgroep leidend en is het 

feit of de persoon lid is van die betreffende organisatie van ondergeschikt belang. Ook is 
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besloten dat de Adviesraad uitgebreid kan worden indien het WMO beleid waarover 

geadviseerd wordt, vertegenwoordiging van een nieuwe, nog niet in het Reglement 

staande doelgroep vereist.” 

In dit citaat komt het belang dat gehecht wordt aan de representativiteit van de Wmo-adviesraad naar 

voren. Nieuwe doelgroepen moeten zitting kunnen nemen in de adviesraad als dit nog niet zo is maar  wel 

nodig is. De gemeente geeft zelf ook aan dat in het reglement sinds kort flexibiliteit is opgenomen door 

de toevoeging van bovenstaande zin, waardoor niet meer strikt door de gemeente bepaald wordt wie 

zitting hebben in de adviesraad maar dat de invulling meer ligt bij henzelf. De gemeente vertrouwt erop 

dat de adviesraad kundig genoeg is om ervoor te zorgen dat zij dermate geïnformeerd worden door de 

gebruikers van de Wmo om goede adviezen te verstrekken (R1GA; R2GA).  

De Wmo-adviesraad zegt hier zelf over dat zij geen belangenclub zijn maar bestaan om advies te geven in 

het algemeen belang van de gebruikers van de Wmo. Hierdoor zijn de belangenorganisaties het ook niet 

altijd eens met hen, maar de respondenten stellen dat de belangenorganisaties vaak teveel op 

detailniveau bezig zijn en daardoor andere belangen voorop stellen. Wel wordt deze organisaties 

gevraagd om voorwerk te doen bij bepaalde adviezen (R1CA; R3CA; R1BA). Een respondent van de Wmo-

adviesraad stelt dat dit voorwerk niet altijd het gewenste niveau heeft. Later geeft deze respondent aan: 

“Nou eh soms zoeken we het verder dan onze achterban. (...) Maar gewoon soms op een 

onderwerp kan er wel, wij hopen dus ook gevoed te worden door de achterban maar dat 

is niet altijd aan de orde. Maar dat komt ook omdat wij ook zoveel zijn komen te weten 

dat het misschien ook wel lastig is om bij ons te komen. Dat realiseer ik me ook hoor. Je 

gaat natuurlijk een kloof krijgen als je heel veel weet. Toch?” (R1CA) 

De achterban wordt wel altijd betrokken als de adviesraad een opzet maakt, dan wordt aan hen gevraagd 

wat ze ervan vinden. De belangenorganisaties krijgen ook elke maand terugkoppeling wat in de 

vergadering van de Wmo-adviesraad is besproken. De respondenten uit de Wmo-adviesraad stellen dat 

zij, doordat zij op een ander niveau kijken waar andere belangen spelen, niet genoeg hebben aan alleen 

inbreng vanuit de belangenorganisaties. Naast het contact met de belangenverenigingen, zoekt de Wmo-

adviesraad op andere manieren naar inbreng voor adviezen uit de achterban. Ze worden soms benaderd 

per e-mail, pikken signalen op van individuele burgers, maken gebruik van een ‘adviseur allochtonen’ en 

hebben een jeugd klankbordgroep opgezet. Ze proberen zich altijd te informeren vanuit de samenleving: 

“(…) we houden wel onze voeten in de klei zeg maar.”(R1BA) en gaan dan uitzoeken en navraag doen. De 

adviesraad zoekt naar cliënten zelf of vertegenwoordigers die de knelpunten van bepaalde doelgroepen 

uiteen kunnen zetten. Dit kan in de vorm van belanghebbende organisaties, maar ook in de vorm van 

literatuur: bijvoorbeeld een landelijk rapport of landelijke publicatie van de staatssecretaris. Daarnaast 

leggen ze werkbezoeken af, vragen organisaties of de gemeente om hen te informeren op vergaderingen 

van de adviesraad en zorgen voor bijscholing, rekening houdend met de plannen van de gemeente (R1CA; 

R2CA; R3CA; R1BF). De manier waarop zij zich informeren hangt van het onderwerp af. Hoofdzakelijk 

wordt vanuit de Wmo-adviesraad gezegd dat zij continu kennis proberen te halen uit de praktijk en telkens 

checken of het klopt wat zij opschrijven door verslagen te maken van gesprekken en terug te koppelen 

hoe zij informatie verwerken in de adviezen. 

 

 Focus Group Discussions 
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Respondenten van de gemeente en belangenorganisaties zijn tevreden over de representativiteit zoals 

die in het resultaat, het boekje Cliënten in Beeld - deel 2: dilemma's van burgers met een hulpvraag, naar 

voren komt (R1BF; R2BF; R3BF; R3GF). Een respondent van de gemeente zegt: 

“Ik denk wel dat we een, als je ook kijkt naar de totale onderzoekspopulatie om het maar 

zo te noemen, dat die wel een heel breed beeld geeft van de verschillen in problematiek, 

verschillen in beperkingen, verschillen in leefsituaties. Wat wel recht doet aan de 

diversiteit die bestaat” (R3GF)  

Maar deze respondent zegt ook: 

 “Ik denk het wel maar ik vind het lastig daar definitief ja op te zeggen omdat we toch 

nog geworven hebben via de organisaties. Ik denk dat je nog andere mensen zou krijgen 

als je gewoon in de Albert Heijn zou gaan staan of in de bibliotheek of…” (R3GF) 

Verschillende problemen komen op dit vlak naar voren in het onderzoek. Zo zijn er cliënten die bewust 

kiezen geen gebruik te maken van bepaalde zorgvoorzieningen en die dus met deze vorm van rekruteren 

via belangenorganisaties niet bereikt worden (R3GF). Uit een werkgroep verslag komt daarnaast naar 

voren dat bepaalde groepen bij voorbaat buiten het proces zijn gehouden (Kort verslag werkgroep 12-12-

12). Dit wordt bevestigd door een respondent. Deze respondent geeft aan dat sommige groepen cliënten 

misschien wel in aanmerking komen om te interviewen maar dat zij niet in een focusgroep met andere 

deelnemers zitting kunnen nemen (R3GF). Ook is de groep mensen met een culturele achtergrond niet 

apart behandeld omdat de gemeente de voorkeur gaven over spreiding in de verschillende cliëntgroepen 

en ze praktische moeilijkheden zagen omdat ‘Nieuwe Nederlanders’ moeilijk bereikbaar zijn (Verslag 

werkgroep 12-2-13). Het ontbreken van bepaalde groepen uit de samenleving komt ook in de interviews 

naar voren. In de focusgroep met ouderen waren bijvoorbeeld geen ‘Nieuwe Nederlanders’ aanwezig en 

geen mensen uit de lagere sociale klasse, omdat deze mensen hun probleemvraag moeilijker onder 

woorden zouden kunnen brengen en: “(…) Er meer aversie is tegen gepraat. (…) Moet je voorstellen ze 

komen naar een vergadering, ze komen naar een gespreksgroep, ze worden geïnterviewd, ze moeten gaan 

vertellen, ze moeten onder woorden gaan brengen hoe ze leven. Dat is een typische middenklasvraag. 

Want een lagere economische sociale klasse, dat is niet minder maar die zijn dat niet gewend.”, en over 

de groep hoogopgeleide en actieve mensen: “Het is makkelijker zoeken in deze groep.” (R1BF). 

Het wordt ook duidelijk dat de respondenten die gesproken zijn in dit onderzoek, cliënten zijn met een 

goede band met de belangenorganisatie waar zij vandaan komen. Zo worden twee respondenten 

enthousiast begroet bij de belangenorganisatie waar deze interviews gehouden worden en zegt de 

receptioniste daarover “Ja, het zijn ook wel bekenden hier”. Een andere respondent stelt:  

“Misschien was de groep kort ambulant ondervertegenwoordigd maar dit komt omdat 

deze groep minder goed vertegenwoordigd is in cliëntenraden en zich ook minder 

verbonden voelt met een instelling” en even verderop: “Ook verschillende vormen 

aansluitend bij de doelgroep moeten worden benaderd. Zwerfjongeren en vrouwen uit 

de vrouwenopvang zijn nu niet betrokken.” (R3BF) 

Twijfels reizen dus over de representativiteit van de betrokken cliënten, doordat zij toch mensen zijn die 

al een grotere betrokkenheid hebben of actief zijn bij de instelling.  

Toch is een van de respondenten alleen al blij dat nu een keer iemand gesproken wordt uit de groep 

http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Mee_met_Leiden/Iedereen_telt_mee/Brochure_Clienten_in_beeld__deel_2_WEB.pdf
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cliënten met een licht verstandelijke handicap, omdat deze groep eerder niet zichtbaar was voor de 

gemeente (R2BF). Veel respondenten geven tevens aan tevreden te zijn over het beeld dat wordt 

geschetst vanuit deze focusgroepen; dat het gemiddelde goed weergeven wordt en dat ze goed 

weergeven wat gezegd is (R1BF; R2BF; R3BF; R3GF), bijvoorbeeld respondent R2BF: 

 “Nou het sluit eigenlijk enorm aan bij de beleidsstukken die er liggen, ook vanuit de 

overheid. (…) de kwetsbaarheid, dat wordt (in de beleidsstukken die er liggen, red.) 

alleen maar meer in ambtelijke termen verwoord zeg maar. En je ziet nu, eh, ja het 

plaatje erbij. En het woord kwetsbaar krijg een betere invulling.” 

4.2.4 Deelconclusie 

 

De volgende verwachting is onderzocht in deze paragraaf: 

Verwachting 4 De samenstelling van de focusgroepen is meer divers en representatiever voor de 

doelgroep van de Wmo bij de focusgroepen dan bij de Wmo-adviesraad. 

 

Als enkel gekeken wordt naar de groepen cliënten die aanwezig waren tijdens de focusgroepen kan deze 

hypothese als waar worden aangenomen, aangezien de doelgroepen jeugd, vrijwilligers en 

uitkeringsgerechtigden aanwezig waren in de focusgroepen en zij niet in de Wmo-adviesraad 

vertegenwoordigd worden. Het ligt echter gecompliceerder dan dit. Zo geven respondenten aan dat de 

Wmo-adviesraad een representatief orgaan is omdat zij zich laten voeden met informatie uit de 

samenleving door het veld in te gaan en hiervoor ook naar landelijke publicaties en literatuur kijken. Zij 

weten dus wel wat speelt in de samenleving. De leden van de adviesraad nemen zitting op voordracht, 

maar zij hoeven niet per se lid van de organisatie te zijn en genieten handelingsvrijheid. De adviesraad 

geeft aan geen belangenorganisatie te zijn en dat zij dus ook op een ander niveau kijken en daarnaast ook 

van een ander niveau zijn. De gemeente acht hen ook deskundig genoeg om te bepalen wie zij nodig 

hebben in de raad. Het eist wel nogal wat van mensen om in de raad te zitten qua tijdsinvestering en 

kennis, waardoor het niet voor iedereen een geschikt orgaan is om zitting in te nemen. Hier probeert de 

Wmo-adviesraad op aan te sturen door het opstellen van een competentieprofiel en informele 

gesprekken met de voorzitter in te plannen voordat iemand begint. Zij zijn dus niet zozeer zelf een 

representatief orgaan maar zorgen wel dat ze geïnformeerd worden zodat ze een representatief beeld 

kunnen geven. De focusgroepen blijken ook niet voor alle cliëntengroepen even geschikt om aan deel te 

nemen, wat inboet aan de representativiteit. Daarnaast bleek het lastig sommige cliëntengroepen te 

bereiken om deel te nemen aan de focusgroepen. Er namen geen mensen uit lagere sociale klassen of 

Nieuwe Nederlanders deel aan de focusgroepen. Ook zijn de deelnemers geworven via 

belangenorganisaties en hebben mensen deelgenomen die sowieso al actiever zijn binnen de organisaties 

of al een betere band met deze organisaties hebben. Wel is er een goede doorsnede als gekeken wordt 

naar thuissituatie en mate van behoeftigheid. Respondenten van de gemeente en van de 

belangenorganisaties denken dat het boekje Cliënten in Beeld - deel 2: dilemma's van burgers met een 

hulpvraag een goed beeld geeft van de cliëntengroepen, dat deze vorm geschikt is geweest om 

onderwerpen aan te dragen en zo richting te geven aan beleid en dat het positief is dat deze mensen 

überhaupt eens in beeld komen bij de gemeente.  

http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Mee_met_Leiden/Iedereen_telt_mee/Brochure_Clienten_in_beeld__deel_2_WEB.pdf
http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Mee_met_Leiden/Iedereen_telt_mee/Brochure_Clienten_in_beeld__deel_2_WEB.pdf
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Kortom, de verwachting op het vlak dat de deelnemers van de focusgroepen een meer diverse groep is 

en minder vraagt van de cliënten om deel te nemen klopt, maar daarbij moet wel een kanttekening 

worden geplaatst dat alsnog de actievere groep mensen zijn bereikt en bepaalde groepen buiten 

beschouwing zijn gelaten. Dit kan betekenen dat de effectiviteit van de cliëntenparticipatie in de 

focusgroepen op het gebied van vergroot draagvlak toch minder is dan gehoopt doordat alsnog de 

actievere cliënten hebben meegedaan. Desondanks schetst het resultaat een goed beeld van de 

cliëntengroepen, wat ten goede komt aan de representativiteit en zo mogelijk ook aan het beoogde 

draagvlak.  

4.3 ONTVANKELIJKHEID 
 

In deze paragraaf staat de volgende vraag centraal: 

 

Hoe ontvankelijk is de gemeente voor de inbreng van de cliënten en wat is de invloed van deze 

factor op het beoogde effect draagvlak? 

 

Deze vraag wordt behandeld aan de hand van drie verschillende aspecten: wat de visie van de gemeente 

op cliëntenparticipatie is, hoe de relatie tussen de gemeente en de cliënten is, wat de mate van 

deskundigheid is en op welk niveau de capaciteiten en competenties van cliënten worden ingeschat.  

4.3.1 Visie 

 

 Wmo-adviesraad 

 

De gemeente Leiden is veel bezig met burgerparticipatie. Respondenten van de gemeente geven aan dat 

zij bekend staan om hun aanpak burgers te betrekken bij beleid en ‘eigen kracht’ van de burgers te 

benutten en ze krijgen daar ook complimenten over. Dit geldt ook voor het betrekken van cliënten (R1GA; 

R2GA; R2GF; R3GF). In documenten van de gemeente wordt veel nadruk gelegd op samenwerken en de 

dialoog zoeken met cliënten. Ook is er veel inzicht in cijfers over cliëntgroepen die belangrijk zijn bij de 

aankomende decentralisaties (Uitwerking arrangementen zorg; Toekomst van het sociale domein). Twee 

respondenten geven aan: “Het is gewoon een officieel orgaan dus daarin doen we gewoon wat volgens de 

wet verplicht is.” (R2GA) Zij stellen wel dat het feit dat aardig wat budget naar de Wmo-adviesraad 

toegaat, aangeeft dat Leiden deze vorm van cliëntparticipatie wel belangrijk vindt. Daarnaast is een 

verordening vastgesteld waarin staat dat burgers op tijd betrokken moeten worden, bij elk beleidsstuk 

dat naar de gemeenteraad gaat moet een plan zitten waarin beschreven staat hoe burgers betrokken 

worden (R1GA; R2GA). Het feit dat de wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn burger- en cliëntparticipatie hoog 

in het vaandel heeft staan draagt eraan bij dat het hoog op de agenda staat (R1GA; R2GA; R3GF; R1CA). 

Een kenmerkend citaat: 

 “Maar het geeft dus aan dat wij het belangrijk vinden dat burgers meedenken over hun 

eigen welzijn zou je kunnen zeggen, eigen zorg. En dat wij daar als ambtenaar rekening 

mee moeten houden. (…) Ik denk zelf dat het niet slecht is. Het kost wel veel tijd aan 

werk, het is extra werk, maar je werkt voor je burgers dus dan denken burgers maar mee 

in het verhaal.” (R2GA) 
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 Focus Group Discussions 

 

Bovenstaande blijkt ook als gekeken wordt naar documenten waarin de rol van cliënten met behulp van 

de focusgroepen wordt benoemd. Respondenten van de gemeente refereren hier ook aan als het gaat 

om de focusgroepen. Deze respondenten zeggen hierover dat de rol van mensen zelf steeds groter wordt 

in beleidsplannen en dat het vaak gaat over het benadrukken van het talent van deze mensen. Het is een 

heel intensief proces volgens hen, waarvoor een stevig persoon nodig is die de kar kan trekken. Het wordt 

vanuit de politiek en specifiek de wethouder gestimuleerd (R1GF; R2GF; R3GF; R1BF). De pas vastgestelde 

verordening publieksparticipatie heeft ook wel wat voeten in de aarde in de gemeente (R3GF). Over het 

doel van deze vorm van cliëntenparticipatie staat in het Plan van Aanpak Cliënteninvloed Leiden 

genoemd: 

 “Doel is om gedurende het proces van de decentralisatie van de functie begeleiding 

cliëntenparticipatie actief te stimuleren en te benutten om te komen tot een duidelijke 

behoeftebepaling aan de hand van kennis en ervaring van de verschillende doelgroepen. 

(…) Cliënten kunnen op deze manier de visie- en beleidsontwikkeling ten aanzien van 

veranderingen in de Wmo mede beïnvloeden. Juist de ervaringsdeskundigen zouden 

beleidsambtenaren kunnen helpen bij het bieden van oplossingsrichtingen vanuit de 

praktijk. (…)” (Toekomst van het sociale domein, versie 24 juni 2013) 

De bedoeling was om het gehele proces van cliëntenparticipatie te gebruiken in de keuze voor aanpak van 

de aankomende decentralisaties. In het Plan van Aanpak Cliënteninvloed Leiden staat een planning 

genoemd waarin de interviews in februari/maart van 2012 zouden starten. Dit is echter een jaar later 

geworden. Respondenten geven ook aan dat het traject is uitgelopen omdat het rekruteren van cliënten 

lastiger was dan verwacht en mensen op het laatste moment afbelden. Dit laatste kwam mede doordat 

de sessies overdag plaatsvonden en het een flinke tijdsinvestering vraagt van mensen (R1GF; R2BF; verslag 

werkgroep 13-8-13).  

Hierdoor kunnen niet alle focusgroepen meegenomen zijn in het uiteindelijke beleidsstuk wat over dit 

onderwerp verschenen is: de toekomst van het sociale domein, versie 24 juni 2013.  

Desondanks is de gemeente blij met het resultaat omdat het een bijzonder proces is wat een bepaalde 

uitstraling naar buiten geeft (R3CF). De gemeente krijgt ook veel positieve feedback op het proces waar 

zij mee bezig zijn; vanuit de burgers in de gemeente, vanuit de organisatie zelf en vanuit het Rijk (R1GF; 

R3GF). Een respondent geeft aan wat de reden hiervoor zou kunnen zijn: 

“Ik denk allereerst het feit dat we überhaupt doen. Ik denk dat dat de factor is, het over 

nadenken überhaupt. Ik denk dat, de factors waar we goed mee bezig zijn, maar het is 

niet iets standaards van dat je een boekje krijgt van zo ga je het doen en op die manier 

doe je het. Het is gewoon een zoektocht, voor ons ook, naar de vorm die voor cliënten 

werkt maar ook voor ons werkt. Het feit dat we daar mee bezig zijn is waarom ze denken 

dat we ver zijn.” (R1GF) 

4.3.2 Relatie 

 

 Wmo-adviesraad 
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Bij het maandelijkse overleg tussen de Wmo-adviesraad en de gemeente zijn doorgaans drie personen 

aanwezig: de contactpersoon vanuit de gemeente Leiden, de beleidsmedewerker van de Wmo-adviesraad 

en de voorzitter van de Wmo-adviesraad. De volledige Wmo-adviesraad is wel bij het overleg met de 

wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn aanwezig. De respondenten vanuit de gemeente zijn blij met de raad, 

tevreden over de kwaliteit van de adviesraad en bestempelen het als een goed overleg. Zij geven ook aan 

dat het nut van de Wmo-adviesraad ligt in gegeven dat het overleg met in plaats van over de hoofden van 

de cliënten plaatsvindt, dat zij soms zien waar verbeteringen aangebracht kunnen worden en dat het 

draagvlak voor beleid zou vergroten (R1GA; R2GA). De lijntjes zijn kort, zo wordt duidelijk uit bijvoorbeeld 

het volgende citaat: “Het is niet zo dat we per se wachten op een overleg, als er iets geregeld moet worden 

zoek je elkaar op en bespreek je zaken met elkaar. Telefonisch of je loopt even bij elkaar langs. Maar 

officieel is er maandelijks een overleg met de adviesraad en dan met name de voorzitter.” (R1GA) 

Dat de lijntjes kort zijn, blijkt ook uit de interviews met de leden van de Wmo-adviesraad. Door de 

voorzitter wordt aangegeven dat ze het als een belangrijke taak van haar als voorzitter ziet om de relatie 

tussen de Wmo-adviesraad en de gemeente goed te houden. Dit moet gebeuren bij zowel de politiek als 

de ambtenaren, en vooral door hen goed te informeren. In de loop der jaren is volgens de voorzitter een 

hele open relatie ontstaan waarbij beide partijen elkaar tijdig informeren. Woorden die gebruikt worden 

om de relatie met de gemeente te typeren zijn; constructief, betrouwbaar, goed geïnformeerd, 

verantwoordelijkheid nemen, open en kritisch – ook naar elkaar (R1CA; R2CA; R3CA; R1BF).  

Naast het maandelijks overleg wordt nog gebruik gemaakt van andere vormen van overleg. Zo vindt twee 

keer per jaar een gesprek plaats tussen de adviesraad en de Wmo commissie onderwijs en samenleving 

van de gemeente (R1BF). Daarnaast overleggen leden van de Wmo-adviesraad ook met ambtenaren 

buiten deze vaste overlegmomenten. Zo wordt aangegeven:  

“Ik zeg ook wel eens van nou ik ben iets aan het bedenken maar ik zeg het vast tegen 

jou, laten we het nog maar niet in de notulen zetten, maar dan weet je al in welke 

denktrant ik bezig ben om een voorstel naar de raad te doen. Dus om hem ook mee te 

krijgen in mijn denkproces en ook te horen of het politiek kan, of het bij de ambtenaar 

kan vallen of niet, ik neem nogal eens een voorschot.” (R1CA) 

Naast de relatie met de ambtenaren wordt de relatie met de wethouder ook belangrijk gevonden door de 

respondenten van de Wmo-adviesraad om te kijken wat op dat moment haar speerpunten zijn en hoe 

daar op ingespeeld kan worden. Hierbij wordt verder benadrukt dat een open relatie belangrijk is, waarin 

kritisch naar elkaar gekeken moet kunnen worden. Het constant blijven informeren van de wethouder is 

ook een aandachtspunt, dit gebeurt soms zelfs buiten het formele overleg om zodat de wethouder goed 

op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen (R1CA; R3CA). 

Een reden waarom deze relatie goed heeft volgens de literatuur te maken met de aanwezigheid van 

ondersteuning. In het reglement staat dat de gemeente jaarlijks, in de vorm van subsidie, financiële 

middelen beschikbaar stelt aan de adviesraad en daarnaast nog een vergaderruimte. In de interviews 

komt het belang van financiële middelen en faciliteiten ook terug:  

“Maar bij ons krijgen ze echt een goede vergoeding en dat maakt natuurlijk dat je 

mensen vrijwilligersvergoedingen kan geven, studiebijeenkomsten kan organiseren als 

raad, en ik denk dat wij daar ons voordeel mee doen als gemeente, dat ze echt goed 

verstand van zaken hebben en de tijd hebben om zich te verdiepen. Ze hebben ook een 
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beleidsmedewerker die daar vier dagen in de week zit. Dus dat maakt wel dat zij echt 

wel weten waar ze het over hebben zeg maar.” (R2GA) 

Het belang van de financiële ondersteuning wordt door de Wmo-adviesraad beaamd. Personeel, 

faciliteiten en zaken als briefpapier benadrukken de goede professionele instelling die de gemeente en de 

Wmo-adviesraad zelf willen bereiken. Door het beschikbare budget heeft de adviesraad de mogelijkheid 

om serieus bezig zijn, zo stellen ze zelf. Zonder zou de productie minder zijn maar de inhoud hetzelfde 

(R1CA; R1BF). Een respondent geeft aan dat de vrijwilligersbijdrage weinig verschil maakt, maar dat het 

vooral de mensen zijn die elkaar gevonden hebben en die een gezamenlijke passie hebben (R1CA).  

 

 Focus Group Discussions 

 

Voorafgaand aan de focusgroepen waren sommige cliënten een beetje huiverig om mee te doen aan een 

dergelijke bijeenkomst. Zo stelt een respondent dat ouderen niet gewend zijn om op deze manier samen 

te zitten en dat het voor hen als een soort test voelde waar ze hun best voor moesten doen (R1BF). Ook 

konden tijdens de focusgroepen de gemoederen wel eens hoog oplopen als bepaalde gevoelige 

onderwerpen aan bod kwamen (R1BF; Project cliëntparticipatie – Verslagen). De algemene tendens bij de 

respondenten van de belangenorganisaties is echter dat het positieve bijeenkomsten waren waar mensen 

hun verhaal kwijt konden in een open en veilige sfeer. Een typerende uitspraak van een van de 

respondenten: 

“De mensen luisterden naar elkaar en die hoorden verhalen van elkaar en dat is altijd 

mooi als mensen naar elkaar luisteren en er wordt ook op ingegaan. En de mensen 

waren ook heel open, er waren geen reserves” (R1BF) 

Door deze respondenten worden de volgende woorden en uitspraken gebruikt om hun interpretatie van 

de sfeer en verhoudingen in de focusgroepen te karakteriseren: open, goed, leuk, ontspannen, aandachtig 

luisteren, iedereen betrokken, lotgenotenbijeenkomst, iedereen kon zijn mening geven en zegje doen, 

doorgevraagd, ze vonden het geweldig dat ze werden uitgenodigd en leuk aandacht te krijgen, voelden 

zich belangrijk, vonden het leuk om anderen te horen, tevreden over het verloop (R1BF; R2BF; R3BF).  

Dit beeld vanuit de belangenorganisaties wordt bevestigd door de deelnemende cliënten. Zij vonden de 

sfeer goed, gezellig en ontspannen (R1CF; R2CF; R4FC; R5FC; R6FC). Doordat het over henzelf ging en zij 

gewoon moesten vertellen wat ze van bepaalde zaken vonden verliep het gesprek gemakkelijk (R4FC). De 

gemeente was volgens hen geïnteresseerd in wat zij te zeggen hadden, luisterde goed, schonk veel 

aandacht aan hen, reageerde op wat zij zeiden en stelde vervolgvragen (R1CF; R2CF; R6CF). Ze vonden de 

sfeer ook heel open, iedereen praatte vrijuit, kon zijn verhaal kwijt en kon zijn mening geven. Hier werd 

goed naar geluisterd door de andere cliënten en door de gemeente (R1CF; R2CF; R4CF). Bij de groep 

jongvolwassenen met een verstandelijke beperking speelde mee dat de focusgroep in een veilige 

omgeving werd gehouden: op hun werkplek waarbij ze veel van de aanwezigen kenden. Hierdoor voelden 

ze zich op hun gemak (R4FC; R5FC). Ook werd rekening gehouden met de capaciteiten van de cliënten. 

Aan de licht verstandelijk gehandicapten werd gevraagd of zij bepaalde zaken snapten. Doordat dit 

expliciet gevraagd werd konden ze zich eenvoudiger openstellen en aangeven dat ze sommige zaken niet 

begrepen, waarna zaken toegelicht kon worden. Dit was niet alleen prettig maar ook noodzakelijk want 

één van de respondenten geeft zelf duidelijk aan dat hij niet alles begreep van het gesprek en wel blij was 
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dat hij de mogelijkheid kreeg vragen over bepaalde zaken te stellen (R6CF). Een respondent van de 

betrokken belangenorganisatie geeft aan dat de cliënt zich daardoor nog meer openstelde (R2BF). 

De gespreksleiders en andere aanwezigen van gemeente en belangenorganisaties kregen ook 

complimenten; dat ze aardig en rustig waren (R4FC; R5FC; R6FC), wisten wat ze deden en het gesprek 

goed leidden (R6FC). Eén jongen met een verstandelijke beperking sprak dit niet direct tegen maar vroeg 

zich wel af of het de eerste keer was dat de gemeente zoiets deed (R4FC). 

4.3.3 Deskundigheid, capaciteiten en competenties 

 

 Wmo-adviesraad 

“We zien de adviesraad ook als een verantwoordelijk orgaan, die weten wat ze moeten 

doen, daar vertrouwen we ook op.” (R1GA)  

Dit citaat geeft goed aan wat de verhouding is tussen de gemeente en de Wmo-adviesraad. De positie van 

de adviesraad in de gemeente is sterk. De deskundigheid, capaciteiten en competenties worden hoog 

ingeschat, wat door de respondenten wordt ondersteund op verschillende punten.  

Eén van de zaken die wijst op een goede kwaliteit van de adviesraad is dat de rol van de adviesraad 

duidelijk is. De respondenten uit de Wmo-adviesraad geven aan dat hun rol en positie duidelijk is, en 

daarmee de verhoudingen ook. Ze zijn een onafhankelijk orgaan, dit weet iedereen binnen de gemeente 

(R1CA; R3CA): 

“Wij adviseren alleen maar en wat ze ermee doen, daar bemoeien wij ons niet mee. Als 

we het er niet mee eens zijn dan horen ze het wel, maar het is in verantwoording van de 

gemeente, en de politiek.” (R1CA)  

Daarnaast weten ze goed in te spelen op wat de gemeente van hen wil. Zij bezitten veel beleidskennis, 

zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn en weten wat de procedures en belangen zijn. De respondenten van 

zowel de gemeente als de Wmo-adviesraad zelf geven aan dat de leden van adviesraad geen 

belangenbehartigers zijn, maar dat zij het algemene belang in de gaten houden en dus overkoepelend 

bezig zijn. Ze worden ingehuurd voor advies over beleid betreffende dit belang en zijn minder met 

praktische zaken bezig (R1CA; R2CA; R3CA; R2GA). Zoals een respondent het benoemt zorgen zij dat de 

futiliteiten weggelaten worden; het algemene belang staat voorop (R3CA). Vaak worden dus 

compromissen gesloten. Ze zijn daarin ook geen actiegroep: het is jammer als een advies niet 

overgenomen wordt, maar daar moeten ze zich bij neerleggen. Hierbij zorgen ze ervoor dat ze niet 

drammerig worden (R1CA). 

De respondenten vanuit de Wmo-adviesraad geven ook aan dat ze ervoor zorgen dat zaken behapbaar 

blijven zodat er wat mee gedaan wordt door de gemeente: 

 “Kijk je kunt net zo veel adviseren als je wil, maar als je weet dat de financiële kaders zo 

liggen dat dat allemaal heel veel geld kost dan is het ook de vraag of je dat als Wmo-

raad zo moet adviseren omdat je dan als het ware toch een beetje uit die werkelijkheid 

bezig bent te treden, dan zegt de gemeenteraad ook van mooi verhaal van jullie maar 

daar kunnen we niets mee. En dat moeten we natuurlijk voorkomen.” (R3CA)  
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Binnen de adviesraad is verder meestal het geval dat degene die weinig op heeft met een onderwerp het 

advies op papier zet, omdat deze persoon met een frisse blik naar het probleem kan kijken. Zo worden 

adviezen qua lengte binnen de perken gehouden (R3CA). Een andere manier om het behapbaar te houden 

is het gebruik van speerpunten. Doordat de Wmo-adviesraad niet alle zaken aanpakt die op hun pad 

komen maar daar bepaalde punten uithaalt, wordt ervoor gezorgd dat zowel zijzelf als de gemeente 

genoeg capaciteit hebben om te luisteren naar de selectie van punten. Dit is volgens hen zowel fijn voor 

de gemeenteraad omdat deze al zoveel informatie te verwerken heeft, als voor de wethouder Jeugd, Zorg 

en Welzijn omdat deze punten wil waarmee ze kan scoren. “Dat is in de politiek nou eenmaal ook 

belangrijk.” (R3CA) 

Nog twee zaken zijn zowel voor de raad als in het algemeen belangrijk: eensgezindheid en een 

bedrijfsmatige opzet (R1CA). Altijd willen ze als één raad naar buiten treden en zorgen ze voor onderlinge 

afstemming. Daarnaast wordt een werkplanning gemaakt, een tijdsplanning waar iedereen zich aan moet 

houden, wat een ‘bedrijfsmatige opzet’ genoemd wordt (R1CA).  

De individuele mensen in de adviesraad maken ook een verschil volgens de respondenten. Een ambtenaar 

van de gemeente geeft aan dat zij het leuk vinden om deze rol te spelen en hierin veel 

verantwoordelijkheidsgevoel hebben ontwikkeld (R1CA). Passie en kennis is wat hen drijft, gedrevenheid 

om kwaliteit te leveren. Twee of drie zogenaamde ‘jagers’ zijn erg fanatiek en oefenen veel invloed uit 

(R1CA). De respondenten van de Wmo-adviesraad zelf geven aan dat zij het serieus nemen, hard werken 

en er ook veel tijd en moeite in stoppen. De input die zij in de adviesraad steken komt hier ook weer uit 

volgens hen. Door deze harde werkmentaliteit is lid zijn van de Wmo-adviesraad niet voor iedereen 

geschikt volgens henzelf (R1CA; R2CA; R3CA; R1BF). Hierbij merken zij wel op dat het gaat om kennis en 

niet om macht. Je moet het leuk vinden en daarnaast ook van enig niveau zijn, maar het is niet erg dat 

niveauverschil optreedt, dit is nu ook al het geval (R1CA). Zowel respondenten van de gemeente als van 

de adviesraad geven aan dat de leden van de adviesraad meer moeten meebrengen dan alleen hun 

aanwezigheid omdat ze een bepaalde belangengroepering vertegenwoordigen (R1CA; R3CA; R1BF). Zo 

zegt de gemeente hierover:  

“Het zou niet werkzaam zijn als je een verstandelijk gehandicapte in de adviesraad zou 

zetten. Daar heeft de gemeente niks aan en daar heeft de raad niks aan. Maar er zitten 

wel ouders van gehandicapten in. Maar de vraag dat wat er aan de adviesraad gevraagd 

wordt, als er beleidsstukken gelezen worden is het wel handig als je dan iemand hebt die 

daar, die dat kan zeg maar, die daar de kwaliteit voor heeft. Het kan een eliteclubje 

lijken, misschien dat het dat dan ook is, maar dat wat er van ze gevraagd wordt is 

natuurlijk ook. Dat kan je misschien ook beter aan hoogopgeleiden overlaten. Maar ze 

worden gevoed, of dat is de bedoeling, door die achterban.” (R2GA)  

  Focus Group Discussions 

 

Uit documentanalyse komt naar voren dat de deskundigheid, capaciteiten en competenties volgens de 

gemeente sterk verschillen per groep. Uit het document Project cliëntparticipatie – verslagen, komen 

verschillende passages voor waaruit dit blijkt: 

“De ervaring leerde ons dat het voor sommige deelnemers lastig was om een discussie 

met elkaar te voeren en de aandacht er bij te houden. (…) We hebben geprobeerd om de 
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focusgroep objectief te houden door veel gebruik te maken van open vragen, maar dit 

leidde niet altijd tot resultaten.” 

“Enkele deelnemers vonden het lastig om sommige vragen te beantwoorden, soms 

werden vragen ook niet juist geïnterpreteerd. Dit maakt het lastiger om het 

cliëntperspectief te duiden, het gaat veelal om een interpretatie van de focusgroep.” 

“Het is moeilijk om duidelijke antwoorden op deze vragen te krijgen, al wordt wel het 

een en ander duidelijk.” 

“De tweede groep die we bevraagd hebben was van een hoger niveau dan het eerste, en 

beschikte in sommige gevallen over capaciteiten die het een voeren van een focusgroep 

een stuk gemakkelijker maakten.” 

Dit wordt bevestigd in de interviews die gehouden zijn met medewerkers van de gemeente: 

“En dat is ook een vraag die, die in ieder geval mij ook aan het begin tegenviel. Je moet 

ook niet altijd hoge verwachtingen van hebben. Sommige cliënten zeggen heel veel 

opeens en hebben concrete ideeën dat je denkt van oh dat is leuk. En bij de ander zit je 

thuis en dan denk je mm, oké. Het is gewoon een heel lastig proces, maar heel 

waardevol.” (R1GF) 

In de interviews met de gemeente en de documentanalyse komt naar voren dat niet alle groepen cliënten 

even geschikt zijn voor een dergelijke vorm van cliëntparticipatie (R1GF; R2GF; R3GF; Verslag werkgroep 

13-8-13; project cliëntparticipatie – verslagen). Een respondent van een belangenorganisatie geeft echter 

aan dat cliënten altijd worden onderschat en dat mensen eigenlijk veel meer kunnen en willen dan je 

denkt (R1BF). Ook wordt telkens benadrukt dat het belangrijk is om de mening van deze cliënten te vragen 

en van henzelf te horen wat belangrijk is voor hen, zoals een respondent goed verwoordt: 

“Wel moeilijk als het om Wmo groepen te gaat om, nou eh, bij sommige groepen kan je 

natuurlijk niet dit soort beleidsachtige vraagstukken voorleggen, maar door in ieder 

geval met mensen in gesprek te gaan en uit te pluizen waar ze behoefte aan hebben kan 

je toch wel een goed idee krijgen van wat het zou moeten zijn. En dat is dan aan de 

mensen bij de gemeente om dit te vertalen naar fatsoenlijk beleid.” (R2GF) 

4.3.4 Deelconclusie 

 

De deelvraag die in deze paragraaf centraal stond had de volgende verwachting ten gevolge: 

Verwachting 5 De ontvankelijkheid vanuit de gemeente voor de inbreng van de cliënten is minder 

groot bij de focusgroepen dan bij de Wmo-adviesraad  

 

Deze verwachting wordt bevestigd. Bij deze deelvraag zijn verschillende variabelen aan bod gekomen.  

Wat betreft de visie van de gemeente blijkt dat de gemeente überhaupt veel bezig is met burger- en 

cliëntenparticipatie. Om dit proces te institutionaliseren zijn verordeningen in het leven geroepen en 

wordt cliëntenparticipatie door bepaalde kartrekkers gestimuleerd. Hierdoor wordt nadruk gelegd op 

deze vorm van participatie in gemeentelijke (beleids-)documenten. De gemeente wil moeite doen om 
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cliëntenparticipatie onderdeel te maken van het beleidsproces, dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 

budget vrijgemaakt wordt om de Wmo-adviesraad te ondersteunen. Voor de focusgroepen is het lastiger 

te bepalen hoe ontvankelijk de gemeente is. De planning is uitgelopen, waardoor het originele plan (alle 

cliëntengroepen consulteren over de beleidskaders) niet kon plaatsvinden. Daarnaast viel het werven van 

cliënten tegen doordat de sessies overdag plaatsvonden en toch een vrij grote tijdsinvestering van 

mensen vroegen. De gemeente is alsnog blij met het proces vanwege de uitstraling die het geeft naar 

buiten toe.  

De relatie tussen de Wmo-adviesraad en de gemeente (ambtenaren én politiek) is erg positief. Korte en 

informele lijntjes bestaan naast de formele lijnen en over en weer informeren zij elkaar goed in 

verschillende overlegvormen. De ondersteuning vanuit de gemeente is belangrijk om de productie op peil 

te houden, maar volgens de leden van de adviesraad zijn het vooral de mensen zelf die de adviesraad 

succesvol maken. De relatie tussen de cliënten uit de focusgroepen en de gemeente lijkt ook goed te zijn, 

maar wel van een ander niveau. Zo vonden sommige cliënten het wel spannend om mee te doen. Ondanks 

dit gegeven, waren het positieve bijeenkomsten waaraan iedereen een goed gevoel heeft overgehouden. 

Hierbij hielp het ook dat de focusgroepen waar mogelijk in een vertrouwde en veilige omgeving werden 

gehouden.  

De deskundigheid, capaciteiten en competenties van de Wmo-adviesraad worden hoog ingeschat. Dit 

heeft verschillende redenen: hun rol als onafhankelijk adviesorgaan is duidelijk, zij weten goed in te spelen 

op wat de gemeente wil, werken met speerpunten om het behapbaar te houden voor de gemeente, 

zorgen voor eensgezindheid naar buiten toe, hebben een bedrijfsmatige opzet van werken en stoppen als 

individu veel tijd in de raad. Met deze variabele is het anders gesteld voor de focusgroepen. Niet elke 

doelgroep wordt even geschikt bevonden om mee te doen aan een dergelijke manier van participatie. Een 

respondent van een belangenorganisatie zet hier tegenover dat cliënten altijd eerder worden onderschat 

dan overschat. Desondanks vindt de gemeente het in ieder geval een belangrijk en goed proces om de 

cliënt hun mening te verkrijgen op deze manier.  

Alles bij elkaar genomen: door onduidelijkheid over het doel van de focusgroepen en de uiteindelijke 

uitwerking, een gelijkwaardiger relatie tussen Wmo-adviesraad en gemeente en de kunde van de 

adviesraad om zich aan te passen aan de behoeftes van de gemeente, lijkt de gemeente ontvankelijker te 

zijn voor de input van de Wmo-adviesraad. Dit klopt met de verwachting dat het draagvlak binnen de 

gemeente op het gebied van cliëntenparticipatie groter is in het geval van de Wmo-adviesraad.  

4.4 GEZOCHTE BIJDRAGE 
 

De volgende deelvraag staat centraal in deze paragraaf: 

 

Welke bijdrage van cliënten wordt gezocht vanuit de gemeente en wat is de invloed van deze 

factor op het beoogde effect ervaringskennis? 

 

Deze vraag wordt behandeld door twee aspecten te bekijken: de prestatievelden waarover de cliënten 

inbreng hebben en welke mate van participatie van hen wordt verwacht vanuit de gemeente als je kijkt 

naar de participatieladder. 
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4.4.1 Prestatievelden 

 

Wmo-adviesraad 

 

De Wmo-adviesraad geeft zowel gevraagde, ongevraagde als zogenaamde pre-adviezen. Gevraagde 

adviezen zijn logischerwijs adviezen waar de gemeente om gevraagd heeft en vaak gaat dit over 

beleidsnota’s. Ongevraagde adviezen komen vanuit de Wmo-adviesraad zelf, doordat zij een mening 

hebben over een onderwerp dat hun aandacht trekt. Pre-adviezen geeft de adviesraad over stukken die 

zogenaamd nog niet ‘collegeklaar’ zijn. De Wmo-adviesraad wordt in dit geval benaderd om schriftelijk 

advies te geven bij de totstandkoming van beleidsplannen, maar dit advies wordt enkel naar de 

betreffende ambtenaar, de wethouder en de contactambtenaar gestuurd en niet op de website van de 

Wmo-adviesraad gezet. De Wmo-adviesraad wordt tevens op andere manieren in een vroegtijdig stadium 

betrokken bij beleidsvorming, bijvoorbeeld door middel van een consultatiebijeenkomst met de 

gemeente. Hiervan wordt een verslag gemaakt en toegezegd welke adviezen wel of niet worden 

meegenomen tijdens de verdere ontwikkeling van beleid. De taak van de adviesraad is in dit geval om te 

kijken of bij het uiteindelijke stuk de adviezen voldoende zijn verwerkt. De adviesraad kan hierna alsnog 

formeel advies geven en met de inspraak mee doen.2 

In de periode 2007 tot en met augustus 2013 zijn 48 gevraagde adviezen en reacties uitgegeven, 29 

ongevraagde adviezen en 5 pre-adviezen. Vanwege het grote aantal uitgebrachte adviezen zal de inhoud 

hiervan niet hier opgesomd worden maar zal in tabel 11 afgevinkt worden onder welk prestatieveld de 

adviezen geschaard kunnen worden. De inhoud van deze stukken is te vinden op de website van de Wmo-

adviesraad en de jaarverslagen die op deze website staan.3 

Vanuit de Wmo-adviesraad verschijnen dus meer gevraagde dan ongevraagde adviezen. De gemeente 

zegt hierover:  

“Bij een gevraagd advies dan, die komt eigenlijk altijd gelegen, want daar hebben we 

zelf om gevraagd. Maar een ongevraagd advies daar moet je vaak meer zelf ook heel 

hard gaan zoeken van wie kan er nou het best antwoord op geven en hoe kunnen we 

zorgen dat dat antwoord klopt. Dus dat is wel vaak moeilijker. (R2GA) (…) maar het zorgt 

er wel voor dat wij als organisatie ook kijken van hoe gaan we daar iets in te veranderen. 

Want dat is ook hun taak hé, om ons te adviseren over beleid dat we uitvoeren.” (R1GA)  

Focus Group Discussions 

 

Doordat het traject van de informele vorm van cliëntenparticipatie in fases verloopt, konden de cliënten 

geen invloed uitoefenen op de thema’s die behandeld werden in de focusgroepen. Deze thema’s zijn uit 

de individuele casussen gehaald en met behulp van de Werkgroep Cliëntenparticipatie verder uitgewerkt. 

De interviews bij deze individuele casussen dienden als input voor het project cliëntenparticipatie: om te 

kijken of prikkelende vragen oprezen, wat de belangrijkste thema’s waren voor bepaalde groepen cliënten 

en of kenmerkende citaten te gebruiken waren. De informatie die uit deze interviews kwam was niet als 

                                                           
2 E-mail beleidsmedewerker Wmo-adviesraad 
3 www.adviesraadwmoleiden.nl. 

http://www.adviesraadwmoleiden.nl/
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input voor directe aanbevelingen bestemd maar bedoeld als informatie om op voort te borduren (Beknopt 

verslag werkgroep 23-5-2012). Verschillende hoofdthema’s werden hieruit afgeleid. 

Deze vaststelling is meegenomen naar de volgende stap van Fase I, namelijk de focusgroepen. De 

gemeente heeft ervoor gekozen om niet elke thema te behandelen bij elke groep, maar telkens een 

selectie te maken van wat zij dachten dat de meest nuttige thema’s waren om te bespreken in een groep. 

Een overzicht van de verdeling van deze thema’s is te zien in bijlage 5. 

Deze thema’s en de input die hieruit voortkwam in de focusgroepen kunnen onderverdeeld worden bij 

de prestatievelden van de Wmo. Dit kan ook gedaan worden met de adviezen van de adviesraad. 

Hieronder volgt een overzicht over welke prestatievelden de adviezen van de Wmo-adviesraad  gaan en 

welke prestatievelden aan bod zijn gekomen in de focusgroepen. 

Tabel 12: Prestatievelden in de verschillende participatievormen 

 

 

 

 

Prestatieveld 

Wmo-adviesraad 

Aantallen adviezen 

waarbij het 

prestatieveld 

onderwerp was 

Focus Group 

Discussions 

Aantallen groepen 

waarbij het 

prestatieveld 

onderwerp was 

1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van 

dorpen, wijken en buurten. 

Gevraagd: 5 

Ongevraagd: 2 

Pre-advies: 0 

0 

2.Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen 

met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. 

Gevraagd: 0 

Ongevraagd: 1 

Pre-advies: 0 

0 

3.Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. Gevraagd: 2 

Ongevraagd: 4 

Pre-advies: 0 

5 

4.Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Gevraagd: 3 

Ongevraagd: 1 

Pre-advies: 0 

3 

5.Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer 

en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of 

een chronisch psychisch probleem en van mensen met een 

psychosociaal probleem. 

Gevraagd: 1 

Ongevraagd: 3 

Pre-advies: 0 

5 

6.Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of 

een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een 

psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun 

zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke 

verkeer. 

Gevraagd: 20 

Ongevraagd: 8 

Pre-advies: 1 

5 

7.Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder 

vrouwenopvang. 

Gevraagd: 1 

Ongevraagd: 0 

Pre-advies: 0 

2 

8.Bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg Gevraagd: 0 

Ongevraagd: 1 

Pre-advies: 0 

1 

9.Bevorderen van verslavingsbeleid Gevraagd: 0 0 
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Ongevraagd: 1  

Pre-advies: 0 

Over de prestatievelden heen (algemeen beleid Wmo, benchmarks 

Wmo, sociaal maatschappelijke structuurvisies, etc.) 

Gevraagd: 10 

Ongevraagd: 5 

Pre-advies: 4 

0 

 

Uit tabel 12 valt af te leiden dat de meeste adviezen van de Wmo-adviesraad gaan over prestatieveld 6 

en over de prestatievelden heen. Prestatievelden 1, 3, 4 en 5 komen ook regelmatig aan bod. De andere 

prestatievelden, namelijk 2, 7, 8 en 9, komen maar een enkele keer voor in de adviezen van de Wmo-

adviesraad. In het geval van de focusgroepen blijkt dat prestatieveld 1, 2 en 9 niet aan bod zijn gekomen, 

net als de overkoepelende vraagstukken. Prestatievelden 3, 4, 5 en 6 kwamen het meest aan bod. 

4.4.2 Participatieladder 

 

 Wmo-adviesraad 

 

Op basis van het reglement van de Adviesraad Wmo Leiden en de interviews met verschillende 

respondenten kan worden afgeleid dat de rol van de Wmo-adviesraad die van adviseur en soms ook 

coproducent is. De gemeente neemt zowel de participatieve, de delegerende als de samenwerkende 

bestuursstijl aan, afhankelijk van het onderwerp. De Wmo-adviesraad wordt als gelijkwaardige partner 

gezien welke serieus genomen moet worden, wiens randvoorwaarden in acht moeten worden genomen 

en welke ook zelf mag komen met initiatieven. De gemeente staat open om zaken uit handen te geven 

aan de Wmo-adviesraad als zij goede ideeën heeft.  

 

 Focus Group Discussions 

 

De deelnemers aan de focusgroepen hebben de rol van gesprekspartner en geconsulteerde gekregen van 

de gemeente. De gemeente heeft zelf beleid gemaakt en de mogelijkheid gegeven aan cliënten om hier 

input voor te geven, zonder daar noodzakelijk consequenties aan te verbinden.  

4.4.3 Deelconclusie 

 

Voor de gezochte bijdrage vanuit de gemeente kunnen de volgende verwachtingen beantwoordt worden. 

 

Verwachting 6 De gezochte bijdrage is minder breed bij de focusgroepen dan bij de Wmo-

adviesraad 

 

Deze verwachting kan bevestigd worden. Bij zowel de Wmo-adviesraad als bij de focusgroepen blijken 

vooral prestatievelden 3, 4, 5 en 6 aan bod te komen, de andere prestatievelden duidelijk minder. Daar 

bovenop geeft de Wmo-adviesraad ook nog overkoepelend adviezen, iets wat niet gebeurde door de 

deelnemers van de focusgroepen. Bij gevraagde adviezen aan de Wmo-adviesraad kiest de gemeente de 

thema’s en prestatievelden, net als dat de gemeente bij de focusgroepen heeft gekozen welke thema’s in 

welke groep behandeld werden omdat de focusgroepen een onderdeel zijn het gehele project 

cliëntparticipatie. Als aanvulling hierop kan de Wmo-adviesraad nog ongevraagde adviezen uitbrengen, 
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waardoor zij zelf invloed uit kunnen oefenen op de gezochte bijdrage en dus ook hun burgerstem meer 

kunnen laten horen. Dit doen zij regelmatig en hier besteden zij ook veel aandacht aan. 

Dit wijst er zoals verwacht op dat de focusgroepen meer om ervaringskennis draaien omdat het om 

concrete thema’s gaat die dichterbij de leefwereld van de cliënten staan, waarbij de Wmo-adviesraad 

meer beleidskennis tentoon lijkt te spreiden. De Wmo-adviesraad kaart echter wel onderwerpen aan met 

behulp van de ongevraagde adviezen die zij uitbrengen en gebruiken hierbij ingewonnen ervaringskennis 

vanuit de gemeente.  

 

Verwachting 7 De focusgroepen staan minder hoog op de participatieladder dan de Wmo-

adviesraad 

 

Deze verwachting kan bevestigend worden beantwoord. De Wmo-adviesraad staat hoger op de 

participatieladder omdat zij als adviseur en soms ook als coproducent optreden, waar de focusgroepen 

dienden om te raadplegen.  

Hierdoor gaat het bij de focusgroepen meer om de directe input in de vorm van ervaringskennis, terwijl 

bij de Wmo-adviesraad meer om beleidskennis wordt gevraagd zodat zij echt inhoudelijk kunnen 

adviseren en eventueel coproduceren.  

4.5 INVLOED 
 

In deze paragraaf wordt de invloed die de Wmo-adviesraad uit kan oefenen op gemeentelijk beleid 

bekeken. Dit gebeurt op het gebied van formele, beleefde en feitelijke invloed. Deze aspecten worden 

één voor één behandeld waarbij de volgende vraag centraal staat: 

 

Hoeveel invloed heeft cliëntenparticipatie op het gemeentebeleid en wat is de invloed van deze 

factor op het beoogde effect ervaringskennis? 

4.5.1 Formele invloed 

 

Wmo-adviesraad 

 

De Wmo-adviesraad adviseert aan het College van burgermeesters en wethouders. Artikel 12 van de Wmo 

beschrijft het takenpakket (bijlage 1). In het reglement van de gemeente Leiden wordt deze taak verder 

uiteengezet (bijlage 6). Het College heeft volgens het reglement de plicht om de ontvangst van een advies 

gelijk te bevestigen. Binnen acht weken moet de adviesraad een reactie hebben hoe de gemeente met 

het advies wil handelen. In de toelichting van het reglement staat dat deze termijn versoepeld kan worden 

bij ‘ingewikkelde adviezen’. Indien adviezen ingewikkeld zijn moet de gemeente aangeven wat de 

procedure is om tot een standpuntbepaling te komen en op welke termijn ze verwachten de reactie wel 

te kunnen geven. Niet uitgelegd wordt wanneer een advies ingewikkeld is. In nieuw of gewijzigd beleid 

moet de gemeente ten slotte altijd aangeven wat er met de adviezen van de Wmo-adviesraad gedaan is.  

Op het reglement zijn meerdere malen aanhangsels aangebracht door het College van B&W, deze stukken 

worden indien nodig dus herzien. Respondenten van de gemeente Leiden geven dit ook aan (R1GA; R3GF). 
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Focus Group Discussions 

 

De focusgroepen zijn niet formeel vastgelegd in een verordening of reglement. Het Plan van Aanpak 

cliëntparticipatie is nooit vastgesteld door het college, maar wel voorgelegd aan de wethouder ter 

vaststelling (R3GF). Het project cliëntparticipatie wordt desondanks in veel verschillende documenten 

genoemd, er zijn veel verschillende personen en organisaties betrokken, er is beleid op geschreven en 

regelmatig wordt op deze zaken gereflecteerd. De veranderende rol en het aanspreken van het talent van 

burgers wordt in allerlei nieuwe beleidsplannen genoemd, zoals in de sociaal maatschappelijke 

structuurvisie en het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning. De algemene rol van burgers in het 

gemeentelijk beleid wordt dus steeds groter en het project cliëntparticipatie kan daar als een van de 

onderdelen van worden gezien. 

4.5.2 Feitelijke invloed 

 

Wmo-adviesraad 

 

Om de feitelijke invloed te meten zijn de twee adviezen van de Wmo-adviesraad bekeken en is gevraagd 

aan de beleidsmedewerker hoe beide adviestrajecten zijn verlopen. In het adviestraject van de 

beleidsnota Maatschappelijke Ontwikkeling 2013 - 2017 zijn vijf documenten geraadpleegd: het preadvies 

en het uiteindelijke advies van de Wmo-adviesraad omtrent deze nota, de beantwoording formele 

inspraakreacties van het concept beleidsplan, de uiteindelijke beleidsnota zelf en de uitwerking van het 

adviestraject gemaakt door de beleidsmedewerker van de adviesraad.  

In het preadvies heeft de adviesraad vijf punten meegegeven waar de gemeente aan moest denken als de 

nota geschreven werd. Al deze punten zijn terug te vinden in de uiteindelijke nota. Het advies bevat zes 

punten. In het document de beantwoording formele inspraakreacties van het concept beleidsplan is terug 

te lezen dat vier van de punten direct zijn opgenomen, de gemeente één punt niet kan uitvoeren omdat 

hier nog geen duidelijkheid over heerst en dat een ander punt meegenomen zal worden in de verdere 

uitwerking van het beleidsplan, waarbij de adviesraad ook inspraak zal hebben. In de uitwerking van het 

adviestraject die de beleidsmedewerker heeft gemaakt komt daarnaast naar voren dat de adviesraad op 

verschillende momenten in het traject gevraagd is om input, suggesties heeft gegeven en up to date 

gehouden is in vergaderingen. Uit deze stukken valt op te maken dat veel terugkoppeling plaatsvindt in 

het gehele adviestraject en dat de schriftelijke adviezen bijna allemaal over worden genomen. Daarnaast 

blijkt ook uit de interviews dat wanneer de gemeente aangeeft dat ze bezig zijn met bepaalde zaken uit 

een advies, dit wordt gemonitord en de adviesraad daar telkens op terug komt. Zoals een respondent 

zegt:  

“(…), en ja wij kijken dan altijd of dat in het definitieve of in de inspraakversie van het 

stuk of dan de adviezen voldoende worden meegenomen of dat er een goede 

argumentatie is waarom het niet is zodat we nader kunnen monitoren of het wel zo 

wordt opgenomen als wij geadviseerd hebben. (…) of dat wij misschien andere adviezen 

kunnen geven als we de tussenevaluatie hebben, omdat we natuurlijk uit de praktijk ook 

weer signalen opvangen. Het is dus eigenlijk een doorlopend proces.”(R3CA) 
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Het ongevraagd advies ‘Kwetsbare ouderen en de Wmo’ is bekeken met behulp van vier documenten: het 

ongevraagde advies zelf, de bijbehorende aandachtspuntnotitie, de reactie van de gemeente Leiden en 

de uitwerking van het adviestraject gemaakt door de beleidsmedewerker van de adviesraad. Hieruit is af 

te leiden dat allereerst een achterbanorganisatie voor ouderen is gevraagd een conceptadvies op te 

stellen, waarna een werkgroep van de Wmo-adviesraad zelf ook nog het veld is gegaan door in gesprek te 

gaan met verschillende instellingen en een werkbezoek bij een buurtcentrum af te leggen. Zij hebben 

daarna het concept van de aandachtspuntennotitie naar de ouderenbonden gestuurd met het verzoek 

om eventuele aanvullingen te leveren. Na het indienen van het uiteindelijke advies en het ontvangen van 

de reactie van de gemeente is met de wethouder besproken wat hun opmerkingen waren op de 

ontvangen reactie. Uit dit onderzoek blijkt dat de gemeente het merendeel van de adviezen overneemt 

en dat de adviesraad monitort wat er precies mee gebeurt. (“(…), kunnen we daar mee leven, vinden we 

dat voldoende, op welke punten vinden we het onvoldoende en hoe komen we daar op terug. en dan kiezen 

we hoe we dan terug komen. Dat kan zijn in gesprekken, kan zijn schriftelijk, dat ligt aan het onderwerp.” 

(R1CA)) Indien zij inhoudelijk niet voldoende van bepaalde zaken van de reactie afweten laten ze zich 

informeren door de gemeente (R1CA; R3CA; R1BF). Dit proces van informeren en monitoren kost veel tijd, 

maar zoals een respondent zegt:  

“Want neem je jezelf serieus dan moet je dit doen. En dat werkt ook in de hand dat de 

gemeente serieus gaat antwoorden.” (R1CA) 

Indien de adviesraad niet tevreden is met de inbreng van de gemeente, geven zij schriftelijk een reactie. 

Als zij dit doen wordt het namelijk een officieel stuk voor de raad, waarna vaak een gesprek met de 

wethouder volgt. Volgens de respondenten kunnen zij er dus goed op terugkomen bij de wethouder als 

ze het niet eens zijn met de acties van de gemeente (R1CA; R2CA; R3CA; R1BF). Een respondent geeft ook 

aan dat de adviesraad bij ongevraagde adviezen geduld moeten hebben, wat ook komt doordat 

communicatie en afstemming binnen en tussen beleidsterreinen in de gemeente plaats moet vinden. 

“(…) Want zij hebben ook een werkplan. En vooral als dingen geld kosten is dat een 

langere procedure voor als ze het ermee eens zijn hoe ze het moeten inpassen in de 

volgende begroting en ambtenaren voor vrij moeten maken. Dus je moet nooit na een 

ongevraagd advies ongeduldig worden. En er bovenop gaan zitten. Je moet de gemeente 

de tijd geven.” (R1CA)  

Focus Group Discussions 

 

De focusgroepen zijn zoals eerder gezegd bedoeld om invulling te geven aan het beleid van de gemeente 

op het gebied van de transities. Om dit te bereiken zijn de boekjes Cliënten in Beeld - deel 2: dilemma's 

van burgers met een hulpvraag gemaakt. Deze boekjes en de dilemma’s die daarin worden genoemd 

zullen als richtlijn moeten dienen waar rekening mee gehouden moet worden in verdere invulling van het 

beleid. De cliënten hebben op deze manier de onderwerpen en de richting van beleid aangedragen (R1GF; 

R2GF; R3GF). Deze dilemma’s vragen volgens respondent R3CF om reactie: het doel was instanties voor 

welzijn en zorg te bereiken en inzicht te geven in de situatie op het gebied van de Wmo. Deze respondent 

heeft verder ook geen zicht of er ook echt wat mee zal gebeuren. Doordat de capaciteiten van de cliënten 

sterk wisselen zal de inbreng wel meer gebruikt worden als richtlijn voor beleid dan dat concrete punten 

worden overgenomen. Hiervoor is zeer breed informatie ingewonnen over de situatie van de cliënten in 

http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Mee_met_Leiden/Iedereen_telt_mee/Brochure_Clienten_in_beeld__deel_2_WEB.pdf
http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Mee_met_Leiden/Iedereen_telt_mee/Brochure_Clienten_in_beeld__deel_2_WEB.pdf
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de focusgroepen. Uit de literatuur over focusgroepen (hoofdstuk 3) kwam naar voren dat focusgroepen 

een specifiek gerichte vraag moeten hebben. Dit was niet het geval bij deze focusgroepen, waar veel 

breder informatie opgehaald werd. Hierdoor is de opgehaalde informatie ook breder, minder gericht en 

is het doel ervan ook onduidelijk. De respondenten vanuit de gemeente geven dan ook aan dat het nog 

niet duidelijk is hoe de focusgroepen gebruikt gaan worden in beleidsvorming, behalve dat het 

onderwerpen aandraagt voor verder beleid (R1GF, R2GF). De gemeente wil ‘iets’ met burgers en vindt 

burgerparticipatie belangrijk, maar zo geeft een van hen aan: 

“Ik denk dat dat het meest tastbare product is van dit project van dit is de problematiek 

die speelt en dit is belangrijk voor deze cliënten. En ja wat er vervolgens precies mee 

gedaan moet worden, wij kunnen dus wel aanknopingspunten geven, zoals dat de 

informatie toegankelijk moet zijn, maar het is vooral de aanleiding voor een verder 

gesprek.” (R2GF) 

De feitelijke invloed strekt zo ver als de boekjes die gedrukt zijn en verspreidt worden. Ook wordt het 

mondeling of in een kadernotitie doorgegeven binnen de gemeente door respondenten (R2GF). Het 

proces van de informatie daadwerkelijk toepassen zal volgens respondent R1GF nog wel een struikelblok 

kunnen zijn.  

Het moet intern nog groeien. Volgens respondenten is de invloed nog beperkt tot een klein groepje en is 

het nog geen automatisme van mensen om het cliëntenperspectief te raadplegen. Het wordt nog niet 

overal opgepakt omdat het nog vrij nieuw is en sommige mensen binnen de gemeente nog niet goed 

weten wat er op hen af gaat komen met de aankomende transities (R1GF; R2GF; R2BF). Men weet kortom 

nog niet goed hoe ze hiermee verder moeten: “(…) de reacties waren heel positief, er moet echt gekanteld 

worden, er is wel echt gezegd dat het anders moet. Maar niemand weet precies hoe, en dat geld dus ook 

voor dit project.” (R2GF) Dit kan ook een gevolg zijn van het feit dat dit project geleid werd door een 

stagiair en er bij de focusgroepen geen ambtenaren van de gemeente aanwezig waren, waardoor 

ambtenaren zelf dus niet in contact zijn gekomen met cliënten.  

4.5.3 Beleefde invloed 

 

Wmo-adviesraden 

 

De respondenten vanuit de gemeente merken op dat de adviesraad vaak genuanceerd is, dat ze goed 

weten wat speelt in de gemeente, dat ze gefundeerde kritiek geven en dat ze de kant van de gemeente 

vaak snappen (R1GA; R2GA). Ze zijn ook betrokken bij het project cliëntparticipatie en nemen zitting in de 

werkgroep hiervan. Daarnaast nemen ze ook zelf initiatief om burgers en cliënten te betrekken bij de 

beleidsvorming (R3GF). De respondenten vanuit de adviesraad zelf geven aan dat ze het idee hebben dat 

zowel het gehele ambtelijke apparaat als de wethouder en de gemeenteraad de inbreng die zij geven 

belangrijk vinden. De burgemeester en wethouders hebben gemerkt dat de raad waarde hecht aan de 

Wmo-adviesraad. “Dus ze zouden ook gek zijn ons niet serieus te nemen. Het is een wisselwerking. Het is 

elkaar ook gunnen, omdat je het waarmaakt.”(R1CA) Tussen de adviesraad en de gemeente bestaat 

vertrouwen zoals ze zelf zeggen (R1CA; R3CA; R1BF). De gemeenteraad pakt bijvoorbeeld punten uit hun 

adviezen en bevragen de wethouder hierover, opmerkingen van hen komen letterlijk terug in het debat 

en een enkele partij heeft hen verteld dat zij de adviezen van de adviesraad blindelings overnemen omdat 
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ze goed worden onderbouwd: 

“Als wij opmerkingen hebben over een bepaald stuk, wij zijn het over bepaalde punten 

niet over eens, dan kun je er bijna 100% van overtuigd zijn dat een van de politieke 

partijen dat in het debat wel oppikt om daar de wethouder nog eens even over te 

vragen.” (R3CA) 

Het is volgens een respondent dan ook (naast niet ethisch) niet nodig om via een informele weg invloed 

uit te oefenen, al blijkt uit de interviews dat de adviesraad vaak wel op een informele manier informatie 

uitwisselt met ambtenaren en de wethouder. Respondenten geven daarnaast aan dat de mening van de 

adviesraad vaak op één lijn ligt met de mening van de gemeente (R1CA; R1GA; R2GA).  

De eensgezindheid tussen de Wmo-adviesraad en de gemeente is dus groot. Dit blijkt zowel uit citaten 

van de gemeente als van de adviesraad. Zo zegt de gemeente: “Nee we hebben het idee dat het wel loopt, 

dat het goed gaat, dat we elkaar kunnen vinden, en ja. En dat we ook blij zijn dat we ook blij zijn met hun 

adviezen, gevraagd of ongevraagd. Soms heb je er geen tijd voor maar ja, het zijn goede adviezen. En het 

zet ons tot nadenken en dat is ook precies wat ze moeten doen.” (R2GA) Een respondent van de Wmo-

adviesraad geeft het volgende aan als de interviewer bedankt voor het interview: “Is ook ons belang he. 

Ja is ook ons belang, toch? Als het over Leiden gaat, gaat het ook over ons. Dus het is een wederkerigheid 

hoor, vind ik.” (R1CA) 

 

Focus Group Discussions 

 

De meeste respondenten vanuit de gemeente en de belangengroeperingen zijn enthousiast over de mate 

van invloed die zij denken dat de cliënten kunnen hebben op de invulling van het beleid vanuit de 

focusgroepen. Door op deze manier met cliënten zelf te spreken – niet met belangenorganisaties of 

andere vertegenwoordigers - krijgt de gemeente inzicht in de belevingswereld van deze groep mensen en 

wordt de diversiteit in deze groep expliciet gemaakt (R1GF; R2GF; R3CF). Cliënten kunnen zelf goed 

aangeven wat de gevolgen van een bepaald beleid zijn, kunnen hun eigen situatie duidelijk verwoorden 

en ze hebben goede ideeën over hoe zaken beter en efficiënter kunnen worden geregeld (R3BF). Ook stelt 

een cliënt dat hij soms de vertaalslag konden maken als een andere cliënt iets zei en de gemeente dit niet 

goed begreep. Hij kon dan uitleggen wat deze cliënt volgens hem bedoelde (R6CF). Deze input kan 

gebruikt worden bij het schrijven van beleid. Het beeld dat heerst binnen de gemeente wordt beïnvloedt 

doordat de stem en mening van de cliënt mee wordt genomen (R1BF; R3BF; R1GF; R2GF; R3GF; R3CF). De 

cliënten spreken over hun eigen situatie en worden niet “gehinderd door enige kennis” (R3GF). Een 

typische uitspraak van een respondent: 

“Weet je dan gaat... Wat alleen maar een ouder is of een invalide of een vrijwilliger, dat 

zijn begrippen die gaan leven door een mens van vlees en bloed. (…) Ja, dat dus de 

begrippen die in alle nota's gebruikt worden dat die verbonden worden met een mens 

van vlees en bloed. En dat daardoor het verhaal genuanceerder wordt. Want het is wel 

een persoonlijk, subjectief verhaal en dan kan je zeggen ja dat geldt niet voor iedereen, 

maar als iets meer gaat leven dan wordt het ook genuanceerder, altijd.” (R1BF) 

Een respondent van de belangenorganisaties ziet het als de eerste stap van participatie: kennismaken met 

de persoon en bewustwording van de doelgroep. Deze respondent geeft aan blij te zijn dat niet meer 
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zomaar over het hoofd van de cliënt iets beslist wordt en dat de groep op deze manier zichtbaar wordt 

gemaakt. Deze respondent stelt ook dat het al positief is dat dit proces genoemd wordt in beleidsplannen 

“misschien ben ik met weinig heel snel tevreden maar dat vind ik al bijzonder” en “misschien ben ik ook 

wel gekleurd doordat ik vind dat Leiden wel goed bezig is.” (R2BF). De laatste respondent vanuit de 

belangenorganisaties is kritischer op de beleefde invloed. Vanwege matige terugkoppeling door de 

gemeente over welke input is overgenomen in beleid, zal volgens deze persoon “het gevoel dat de 

focusgroep daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de bijsturing van het beleid gering zijn.” (R3BF). Wel 

denkt deze respondent dat vertrouwen bestaat tussen de gemeente en de cliënt – “anders komt men 

niet” – en dat deze manier van participatie zeker een manier van beïnvloeding kan zijn wanneer de 

meningen en ideeën van de cliënten serieus worden beluisterd. Hiervoor zal de inbreng van cliënten goed 

gefaciliteerd moeten worden; in tijd, voorbereiding en ondersteuning. Daarnaast zullen verschillende 

vormen van cliëntenparticipatie gebruikt moeten worden voor verschillende doelgroepen om zo 

verzekerd te zijn dat een diverse groep cliënten kan deelnemen (R3BF). Een andere respondent geeft ook 

aan dat hij wel verwacht dat deze inbreng van cliënten meegenomen zal worden, maar dat dit moeilijk in 

te schatten is: “Maar dan nog, hoe onderzoek je het. (…) Bewijzen is moeilijke materie, vooral bij mensen” 

(R1BF). Een andere respondent is optimistischer en ziet al wel onderwerpen terugkomen op de 

beleidsagenda. In de beleidsontwikkeling wordt geprobeerd de onderwerpen steeds een plek te geven. 

Deze respondent ziet het positief in maar geeft ook aan dat het nog even afwachten is hoe de input 

daadwerkelijk in beleid opgenomen gaat worden (R3GF).  

Vanuit de gemeente is het volgende benoemd om aan cliënten duidelijk te maken welke invloed zij konden 

uitoefenen via de focusgroepen: 

“Mensen die meedoen aan de groepsdiscussies moet duidelijk worden gemaakt dat het 

gaat om oriënterende gesprekken. Dit om geen verwachtingen te wekken. Wel moet 

duidelijk gemaakt worden wat er met de resultaten gaat gebeuren.” (Beknopt verslag 

werkgroep bijeenkomst 23-5-2012) 

Dit is maar ten dele gelukt. De cliënten die als respondent mee werkten aan dit onderzoek waren niet 

zeker over wat er met hun inbreng gedaan zal worden door de gemeente. Zo stelt één van de 

respondenten: “Je kunt je mening wel van tevoren geven, maar wat ermee gedaan wordt…” (R2CF). Toch 

geven de meeste respondenten aan dat ze denken dat de gemeente iets zal doen met de zaken die aan 

het licht zijn gekomen bij de focusgroepen. De verhalen die de cliënten vertelden in de groepen maakten 

volgens de deelnemers wel indruk op de gemeente en ze voelden zich serieus genomen doordat aandacht 

geschonken werd aan de problemen van de mensen in de focusgroep. Vertrouwen lijkt te bestaan dat de 

gemeente een dergelijk proces niet voor niets in gaat als ze op deze manier goed gaan kunnen kijken wat 

mensen allemaal nodig hebben (R1CF; R2CF; R6CF).  

Er lijkt een dunne scheidslijn te bestaan tussen het dat gevoel mensen hebben dat de gemeente iets zal 

doen met de inbreng en dat ze vinden dat iets gedaan moet worden met de inbreng. Door verschillende 

respondenten wordt benoemd dat de gemeente werk zou moeten maken van het ondersteunen van de 

mensen in de focusgroepen die hulp nodig hebben (R1CF; R2CF; R6CF). Zo zegt één van hen: 

 “Ik neem aan van wel want anders gaan ze zo'n focusgroep niet doen weet je. Dan vind 

ik dat de focusgroep, dat is niet lullig bedoeld ofzo, maar dan vind ik het nergens op 

slaan als er niets mee gedaan wordt. Er is dan wel een focusgroep gekomen en vragen 

gingen stellen en dan denk ik er is niks aan gedaan jullie hebben alleen met ons 
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gesproken en voor de rest niks mee. Dus ik denk wel dat er wat mee gedaan wordt of 

gaat worden. (R6CF) 

Maar het verschilt wel per cliënt hoeveel zij verwachten dat de gemeente met hun input doet. Wellicht 

zijn bij sommige respondenten valse indrukken gewekt over de acties die de gemeente verbindt aan de 

focusgroepen. Zo stelt een respondent dat de zaken waar mensen over vertelden maar die ze nu niet 

kregen van de gemeente, ze die nu vast wel zullen krijgen. De gedachtegang van deze cliënt is dat het nu 

bij de gemeente terecht komt en ze het daar gaan bespreken, dus dat ook wel actie ondernomen zal 

worden. Deze persoon stelt ook dat als de overheid geld voor Griekenland overheeft, er zeker ook geld 

voor hulpbehoevende Nederlanders moet zijn (R2CF). Een andere cliënt is al blij met weinig maar hoopt 

ook op meer: 

“Al is het een ding dan vind ik het al genoeg, al stond er maar één ding op papier, dan 

hebben jullie er tenminste wat aan gedaan weet u wel, jullie hebben eraan gewerkt en 

meer dan je best kan je niet doen. Dus ja, al stond er een half huis, dan hebben jullie 

tenminste wat gedaan. Dat is wat we wilden toch. Dan vind ik het oké als dat zo is.” 

(R6CF) 

Andere cliënten hebben juist helemaal geen verwachtingen van de gemeente. Respondent R5CF geeft aan 

dat het ging “om te kijken hoe het met het geld of zoiets” maar dat het hem ook niet veel uitmaakt wat de 

gemeente ermee doet. Deze cliënt realiseert zich daarnaast niet alles wat gezegd is zomaar gerealiseerd 

kan worden: “Ja je kunt wel zeggen wat je wil hebben maar dat kan niet altijd uitkomen natuurlijk. Als je 

wil zeggen ik wil een miljoen euro hebben later dan gaat dat niet gebeuren, dan moet je echt op geluk 

hopen gewoon.” (R5CF).  

De intentie om cliëntenparticipatie een structureel onderdeel van het proces te maken bestaat in ieder 

geval wel in de gemeente. Binnen de gemeente en ook uit andere gemeenten komen positieve geluiden 

dat het boekje inzicht geeft in de belevingswereld van de cliënten, in plaats van alleen de kant van 

instellingen te horen (R1BF; R3GF). Maar de zoektocht naar de meest geschikte vorm blijft en hoe dit 

precies verwerkt kan worden in beleid (R1GF; R2GF). 

4.5.4 Deelconclusie 

 

In deze paragraaf stond de invloed van de beide vormen van cliëntenparticipatie centraal, waarbij is 

getracht te onderzoeken of de volgende verwachting juist is: 

 

Verwachting 8 De invloed die de cliënten in de focusgroepen uit kunnen oefenen is minder groot 

dan de invloed die de leden van de Wmo-adviesraad uit kunnen oefenen 

 

Deze verwachting is bevestigd.  

Wat betreft de formele invloed heeft de Wmo-adviesraad zeker een voorsprong: er bestaat een reglement 

waarbij nauwkeurig is vastgelegd hoe cliënten betrokken moeten worden in de beleidscyclus. Voor de 

focusgroepen is enkel een Plan van Aanpak aan de wethouder voorgelegd ter vaststelling, niet aan het 

college. 

De feitelijke invloed blijkt hoog te zijn bij de Wmo-adviesraad. Adviezen worden haast altijd overgenomen 

en de adviesraad monitort goed wat hiermee gebeurt. Bij de focusgroepen is de feitelijke invloed minder 
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duidelijk aan te wijzen. Het boekje is een concreet resultaat, maar hoe de input precies gebruikt gaat 

worden naast dat het de richting en het onderwerp van beleid aangeeft is niet duidelijk. Dit proces moet 

intern ook nog groeien doordat het allemaal nieuw is en de transities ook grote verandering betekent.  

Als gekeken wordt naar de beleefde invloed blijkt dat de Wmo-adviesraad vaak op één lijn ligt met de 

gemeente. Zij weten wat speelt, geven gefundeerde kritiek, nemen zelf initiatieven en werken ook mee 

met het project cliëntparticipatie. Hierdoor is vertrouwen tussen gemeente en adviesraad gegroeid. Bij 

de burgemeester en wethouders bestaat de realisatie dat de raad waarde hecht aan het advies van de 

Wmo-adviesraad. Door al deze zaken kan de adviesraad veel invloed uitoefenen. De focusgroepen worden 

gewaardeerd omdat cliënten erg goed kunnen aangeven wat ze nodig hebben. Dit geeft inzicht in hun 

belevingswereld. Ook kunnen zij soms de vertaalslag maken binnen een focusgroep van wat een andere 

cliënt probeert te zeggen. De belangenorganisaties zijn blij dat er met deze groep mensen gepraat wordt 

– het had alleen langer mogen duren en meer diepgang mogen hebben – en een enkele respondent is nog 

positiever en ziet de onderwerpen al echt terug komen in de beleidsagenda. Een andere respondent is 

kritischer over de beleefde invloed. Dit komt doordat de gemeente maar matig heeft teruggekoppeld wat 

met de inbreng is gebeurd. Deze respondent denkt wel dat de invloed groot zou kunnen worden als de 

facilitering goed is en het proces wordt afgestemd op de soort cliënt. Ook een respondent van een 

belangenorganisatie ziet dit en is blij dat in ieder geval iets in beleidsplannen van de gemeente staat over 

deze vorm van cliëntenparticipatie. Wat uiteindelijk met de inbreng gaat gebeuren naast de publicatie 

van het boekje Cliënten in Beeld - deel 2: dilemma's van burgers met een hulpvraag, is ook nog niet 

compleet duidelijk bij de cliënten die mee hebben gedaan aan de focusgroepen. Wel vinden een aantal 

cliënten dat hier wat mee moet gebeuren. Hierin zijn mogelijk valse verwachtingen geschept waarbij 

cliënten nu denken dat de gemeente sowieso iets gaat doen aan de problematiek van de deelnemers en 

dit het begin is van meer inspraak voor cliënten. De intentie om iets te doen met deze vorm van 

participatie is er wel, het is alleen nog zoeken hoe precies. Wel zijn positieve geluiden te horen over het 

inzicht dat de boekjes geven in de belevingswereld van de cliënt, zowel binnen als buiten de gemeente.  

De verwachting klopt dat de invloed die de Wmo-adviesraad kan uitoefenen op beleid groter is. Zij zijn 

formeel ingebed, de feitelijke invloed wordt goed gemonitord en de beleefde invloed is groot. De vraag 

blijft wel of dit over ervaringskennis of over beleidskennis gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Mee_met_Leiden/Iedereen_telt_mee/Brochure_Clienten_in_beeld__deel_2_WEB.pdf
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5 CONCLUSIE 

In het eerste hoofdstuk is de centrale vraag van dit onderzoek vastgesteld. Vanuit de politiek en 

wetenschap wordt telkens meer aandacht geschonken aan het onderwerp burgerparticipatie. Burgers  - 

en dus ook cliënten - worden verwacht meer te participeren in verschillende fasen van de zogenaamde 

beleidscyclus. Op de geïnstitutionaliseerde vormen van burgerparticipatie in gemeenten bestaat vaak 

kritiek. De resultaten omtrent de gewenste effecten van vergroot draagvlak en betrokkenheid onder 

burgers waardoor hun inbreng kan leiden tot verbeteringen in beleid worden als teleurstellend 

bestempeld. Dergelijke geluiden klinken ook op het gebied van cliëntenparticipatie. Binnen de Wmo zijn 

gemeenten verplicht om cliënten te betrekken in het beleidsproces, wat in veel gemeenten de vorm 

aanneemt van een Wmo-adviesraad. Deze adviesraad is onderhevig aan kritiek vanwege het gebrek aan 

effectiviteit die deze vorm zou hebben. De kritiek heeft twee hoofdcomponenten: problemen in 

representativiteit zorgen voor een vermindering aan draagvlak en de daadwerkelijke invloed van cliënten 

op beleid zou - naast onduidelijk - gering zijn doordat beleidskennis de overhand krijgt op de verlangde 

ervaringskennis. Nu experimenteren enkele gemeenten met andere vormen van cliëntenparticipatie die 

op deze vlakken een aanvulling zouden kunnen zijn op de Wmo-adviesraad, wat de volgende vraag 

opwerpt: 

Dit onderwerp is een zogenaamde ‘witte vlek’ in de literatuur: studies naar de effectiviteit van de Wmo-

adviesraad zijn er legio, maar onderzoek naar de informele vormen van cliëntenparticipatie ontbreekt. In 

dit onderzoek zijn verschillende factoren bekeken die de effectiviteit van cliëntenparticipatie kunnen 

beïnvloeden volgens bestaande literatuur. Hieruit zijn meerdere inzichten naar voren gekomen, die 

hieronder in de vorm van de verschillende factoren uiteengezet worden. 

5.1 VIJF FACTOREN DIE DE EFFECTIVITEIT VAN CLIËNTENPARTICIPATIE BEÏNVLOEDEN 

5.1.1 Op welk moment in het beleidsproces worden cliënten betrokken? 

Zoals uit de literatuur blijkt is het moment dat cliënten betrokken worden in de beleidscyclus en het inzicht 

dat onder hen bestaat over de beleidsplannen en –voornemers van de gemeente van grote invloed op de 

effectiviteit van cliëntenparticipatie. Dit heeft namelijk een effect op de invloed die cliënten met hun 

ervaringskennis uit kunnen oefenen in het beleidvormingsproces. Als cliënten vroeg en constant 

betrokken worden, en daarnaast goed geïnformeerd zijn over het beleidsproces, kunnen zij makkelijker 

participeren. Uit dit onderzoek blijkt dit ook. De Wmo-adviesraad wordt aan het begin van het 

beleidsproces betrokken en blijft ook continu betrokken, terwijl de focusgroepen dienen om inbreng te 

geven op een bepaald punt van het beleidsproces. Het is hierbij wel een keuze geweest van de gemeente 

Leiden om cliënten pas in een later stadium te betrekken aan de hand van focusgroepen en eerst andere 

vormen van cliëntenparticipatie te gebruiken. Hierdoor hebben de cliënten die deelnemen aan de 

focusgroepen veel minder zicht op de beleidsplannen en –voornemens van de gemeente en kunnen zij 

  In welke opzichten is een informele vorm van    

  cliëntenparticipatie, focusgroepen, effectiever dan een formele  

  vorm van cliëntenparticipatie, een Wmo-adviesraad?  
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dus ook niet op hetzelfde niveau meepraten als de Wmo-adviesraad. Het is ook maar de vraag of de 

cliënten op een ander moment in het beleidsproces wel op hetzelfde niveau mee hadden kunnen praten. 

Het bleek dat de cliënten nu vaak niet begrepen waarvoor zij participeerden. 

De focusgroepen zijn dus bruikbaar gebleken voor de aanwezige ervaringskennis op een bepaald punt van 

het beleidsproces, waarbij de Wmo-adviesraad constanter betrokken is. Daarnaast is de adviesraad goed 

op de hoogte. Door deze twee punten kan de Wmo-adviesraad een grotere invloed uitoefenen in de 

beleidscyclus met de aanwezige beleidskennis. De adviesraad probeert wel ervaringskennis in te winnen 

bij de achterban en in de samenleving.  

5.1.2 Wat is de samenstelling van de groepen cliënten?   

De samenstelling wordt in de literatuur in twee verschillende aspecten opgedeeld: welke mensen zitting 

nemen en hoe representatief deze selectie aan mensen is. Hoe representatiever hoe beter voor het 

beoogde effect draagvlak, maar hierbij zou een trade-off kunnen ontstaan tussen ervaringskennis en 

competenties. Deze trade-off is in deze case ook aanwezig. De leden van de Wmo-adviesraad worden uit 

doelgroeporganisaties aangedragen maar hoeven hierbij geen lid te zijn van deze doelgroeporganisaties. 

Hierdoor is de ervaringskennis niet gegarandeerd, alhoewel de adviesraad wel zeer gemotiveerd is om 

deze kennis uit de doelgroeporganisaties, de gemeente en landelijke publicaties te halen. De 

competenties zijn wel aanwezig, de leden uit de Wmo-adviesraad blijken bijzonder competent en 

gedreven te zijn. Qua competenties vielen sommige focusgroepen wel tegen voor de gemeente dus hier 

bestond de trade-off ook, alleen de andere kant op. Hierdoor kan het moeilijker zijn de input te verwerken 

in beleid. Dit kan invloed hebben op het beoogde draagvlak omdat de inbreng minder goed terug te zien 

is dan verwacht. Op het gebied van representativiteit trekt de Wmo-raad aan het kortste eind en moeten 

ze dus meer op onderzoek uitgaan om de stem van de cliënt te verkrijgen. De representativiteit van de 

focusgroepen kan ondanks een lagere drempel om mee te doen ook in twijfel worden getrokken als 

gekeken wordt naar de exacte samenstelling; het betrof vaak al actievere cliënten en bepaalde groepen 

deden niet mee. Voor het beoogde effect van draagvlak kan dit de consequentie hebben dat dit niet zoveel 

vergroot is onder cliënten in de gemeente Leiden, doordat alsnog een reeds actief gedeelte van de 

cliënten is gesproken via de focusgroepen. Desondanks lijken de betrokken partijen wel tevreden over de 

representativiteit van het beeld dat in het boekje geschetst wordt, dus in dat opzicht lijkt dit te worden 

ondervangen.  

De trade-off tussen ervaringskennis en competenties is in deze case duidelijk terug te zien. Qua 

samenstelling blijkt kortom dat de Wmo-adviesraad voornamelijk competenties en beleidskennis in huis 

hebben, waarbij de focusgroepen direct ervaringskennis inbrengen maar waarbij het sterk wisselt wat de 

competenties van de deelnemers zijn. Het valt mogelijk tegen hoeveel representatiever focusgroepen zijn, 

aangezien het hierbij ook moeilijk blijkt bepaalde groepen te betrekken. De toegevoegde waarde van de 

focusgroepen op het beoogde draagvlak zou in theorie dus groter moeten zijn door de ingebrachte 

ervaringskennis, maar dit kan wederom door gebrekkige representativiteit in twijfel worden getrokken.  

5.1.3 Hoe ontvankelijk is de gemeente voor de inbreng van cliënten? 

Het draagvlak dat binnen de gemeente bestaat voor cliëntenparticipatie is op drie verschillende aspecten 

bekeken. Het eerste aspect is de visie van de gemeente op het bied van cliëntenparticipatie. Deze visie is 

concreter bij de Wmo-adviesraad dan bij de focusgroepen. Het is duidelijker welk doel zij voor ogen 

hebben met de formele vorm. Hierdoor heeft, zoals ook in de theorie wordt gesteld, deze vorm meer 

invloed op de effectiviteit van cliëntenparticipatie doordat meer draagvlak bestaat omdat duidelijk is 
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waarvoor de gemeente dit proces ingaat. Het tweede aspect, de relatie tussen gemeente en cliënten, is 

in het geval van de Wmo-adviesraad erg goed. Voldoende ondersteuning is aanwezig en men waardeert 

de adviesraad om hun werk. Bij de focusgroepen is dit lastiger omdat er toch een groot niveauverschil 

aanwezig was tussen gemeente en deelnemers. Desondanks waren het hele positieve bijeenkomsten. Het 

feit dat er een gelijkwaardiger relatie bestaat tussen de Wmo-adviesraad en de gemeente dan tussen de 

gemeente en cliënten uit de focusgroepen, kan ervoor zorgen dat het draagvlak binnen de gemeente 

groter is voor de Wmo-adviesraad doordat ambtenaren makkelijker een beroep kunnen doen op de 

adviesraad. Uit het laatste aspect, hoe de gemeente de deskundigheid, capaciteiten en competenties van 

de cliënten inschat, blijkt dat het onderscheid dat in de literatuur gemaakt wordt tussen waardering om 

ingebrachte beleidskennis en ingebrachte ervaringskennis hier ook terug te zien is. De kwaliteit van de 

adviezen en de inhoudelijke bijdrage van de Wmo-adviesraad is hoog doordat veel beleidskennis aanwezig 

is en de adviesraad goed weet om te gaan met de wensen en behoeften van de gemeente. Hierdoor is het 

draagvlak voor deze vorm van cliëntenparticipatie groot. De kwaliteit van de inbreng uit de focusgroepen 

wordt in twijfel getrokken, alhoewel het proces wel gewaardeerd wordt om de ervaringskennis die de 

cliënten inbrengen en de uitstraling die het proces heeft. Het draagvlak binnen de gemeente om deze 

resultaten direct over te blijkt wel minder groot, men weet ook niet goed wat ze met de inbreng aan 

moeten.  

Hieruit blijkt dat door onduidelijkheid over het doel van de focusgroepen en de uiteindelijke uitwerking 

hiervan, een gelijkwaardiger relatie tussen de Wmo-adviesraad en de gemeente en de kunde van de 

adviesraad om zich aan te passen aan de behoeftes van de gemeente het draagvlak binnen de gemeente 

groter te zijn voor de Wmo-adviesraad dan voor de focusgroepen.  

5.1.4 Welke bijdrage van cliënten wordt gezocht vanuit de gemeente? 

Hierbij draait het vooral om de vraag of de gemeente op zoek is naar beleids- of ervaringskennis. De 

conclusie uit dit onderzoek is dat de Wmo-adviesraad wordt ingezet om zowel beleids- als ervaringskennis 

in te brengen. Zij worden gevraagd overkoepelend adviezen te geven en hebben veel zelfstandigheid om 

zelf te bepalen over welke onderwerpen zij ongevraagde adviezen uitbrengen. De verhouding gevraagde 

en ongevraagde adviezen is wel scheef, terwijl volgens de literatuur juist de ongevraagde adviezen zouden 

gelden als de echte burgerstem. De Wmo-adviesraad kiest hier echter bewust voor, omdat zij één 

kwalitatief goed onderbouwd advies uit willen brengen dat dan ook echt de aandacht krijgt en daarnaast 

nog een aantal kleinere adviezen. De focusgroepen dienen enkel om ervaringskennis in te brengen. Dit 

blijkt ook uit de verschillende plekken op de participatieladder die beide vormen hebben. 

Uit bovenstaande blijkt dat de effectiviteit op het gebied van kwaliteit van beleid door ingebrachte 

ervaringskennis anders is in beide vormen. Bij de focusgroepen is het puur en alleen ervaringskennis, 

waarbij in de Wmo-adviesraad getracht wordt beiden te combineren.  

5.1.5 Hoeveel invloed heeft cliëntenparticipatie op het gemeentebeleid? 

Op alle drie de aspecten van invloed lijkt de Wmo-adviesraad beter te scoren. De adviesraad is ten eerste 

formeel vastgelegd zoals in de literatuur wordt benoemd als belangrijk aspect, terwijl dit bij de 

focusgroepen niet het geval is. De feitelijke invloed, die volgens de literatuur lastig te meten is, kan bij de 

Wmo-adviesraad achterhaald worden omdat zij zelf hun ingebrachte adviezen goed monitoren binnen de 

gemeente. Op deze manier valt dus goed te constateren wat met de input gebeurt, in tegenstelling met 

wat de literatuur zegt. Dit is moeilijker bij de focusgroepen omdat hier niet duidelijk is wat precies met de 

input moet gebeuren en het een nieuw terrein is waar men nog niet zeker van weet hoe dit eruit gaat 
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zien. Zo ver is met deze inbreng (concreet) nog niet meer gedaan dan het gepubliceerde boekje. Omtrent 

de beleefde invloed blijkt dat, zoals in de literatuur beschreven, de Wmo-adviesraad zich serieus genomen 

voelt, er vertrouwen bestaat tussen hen en de gemeente en dat ze tevreden zijn wat met de adviezen 

gebeurt. Bij de focusgroepen zijn de eerste twee punten ook aanwezig: men voelt zich serieus genomen 

en er bestaat vertrouwen. Wat met de adviezen gebeurt is echter minder duidelijk en hier zijn de cliënten 

ook niet meer of minder tevreden over. Wel heeft het verwachtingen geschept dat er iets moet gebeuren 

met de resultaten van de focusgroepen. De gemeente heeft deze intentie ook wel echt en is daarnaast 

blij met de positieve geluiden die zij ontvangen omtrent het boekje van zowel mensen binnen als buiten 

de gemeente om het inzicht dat het boekje geeft in de belevingswereld van de cliënt.  

De invloed die de focusgroepen kunnen uitoefenen op de kwaliteit van beleid door ervaringskennis is dus 

kleiner dan bij de Wmo-adviesraad, doordat de formele, feitelijke en beleefde invloed hierbij (vooralsnog) 

groter is.  

5.2 BEANTWOORDING HOOFDVRAAG 
In welke opzichten is een informele vorm van cliëntenparticipatie, focusgroepen, effectiever dan een 

formele vorm van cliëntenparticipatie, een Wmo-adviesraad?  

 

Op het gebied van invloed op kwaliteit van 

beleid door ingebrachte ervaringskennis is 

te zien dat men probeert om in de Wmo-

adviesraad ervarings- en beleidskennis 

naast elkaar te laten bestaan. Toch lijkt het 

erop dat ze in de gemeente Leiden meer 

worden gewaardeerd om hun 

beleidskennis dan om ervaringskennis, 

waarvoor nu dus ook een apart project voor 

cliëntenparticipatie in het leven is 

geroepen. In dit project is bij de 

focusgroepen specifiek gezocht naar 

ervaringskennis op bepaalde onderwerpen. 

De mate van invloed op kwaliteit van beleid 

door ingebrachte ervaringskennis van deze 

cliënten is echter kleiner doordat zij niet in 

het gehele beleidsproces betrokken 

worden, weinig inzicht hebben in de 

beleidsplannen en –voornemens van de 

gemeente, op een specifiek terrein 

gevraagd worden om advies en weinig 

formele, feitelijke en beleefde invloed 

hebben. Waar de focusgroepen weinig 

invloed hebben op de beleidsvorming als 

het proces niet (formeel) ingebed is in de 

gemeente, kan de Wmo-adviesraad veel 
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toevoegen aan het beleidsproces als zij verstand van zaken hebben, vertrouwen vanuit de gemeente 

krijgen en daardoor goed betrokken worden in verschillende fasen van het beleidsproces. Dit strookt met 

de literatuur: meer beleidskennis zorgt voor een betere inbedding in het beleidsproces, maar veroorzaakt 

tegelijkertijd een verlies aan ervaringskennis door professionalisering en institutionalisering. De kritiek die 

uit de literatuur naar voren komt over de daadwerkelijke invloed van adviesraden valt in deze casus tegen 

te spreken, doordat de adviesraad zeer gedreven en kundig is en de gemeente daarnaast openstaat voor 

hen. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat deze factor dus zeer afhankelijk is van de 

specifieke gemeente waar de specifieke vorm van cliëntenparticipatie zich afspeelt.  

Op het gebied van vergroot draagvlak waardoor de implementatiekansen vergroot worden lijken er 

positieve uitkomsten te zijn voor de informele vorm van cliëntenparticipatie doordat de representativiteit 

van de focusgroepen groter is dan die van de Wmo-adviesraad en de reacties op het resultaat positief zijn, 

zowel binnen als buiten de gemeente Leiden. Dit heeft een positieve uitwerking op het draagvlak binnen 

de gemeente. Op het gebied van draagvlak vanuit de gemeentelijke organisatie lijkt deze nog wel groter 

te zijn voor de Wmo-adviesraad dan voor de focusgroepen, dus hier moet nog een slag gemaakt worden 

binnen de gemeentelijke organisatie. Kanttekening bij dit resultaat is wel dat vaak de al actievere cliënt 

betrokken is in de focusgroepen en bepaalde groepen uit de samenleving niet mee hebben gedaan. 

Desondanks hebben de focusgroepen dus juist wel effect op de beeldvorming. Met deze vorm kunnen 

andere cliënten bereikt worden die rechtstreeks uit de doelgroep komen waardoor inzicht bestaat in de 

situatie van deze groepen cliënten in de Wmo, al kan in de toekomst nog beter geprobeerd worden nog 

representatievere cliënten te spreken. Ambtenaren spreken positief over de boekjes waarin hun situatie 

inzichtelijk wordt gemaakt en cliënten en belangenorganisaties zijn blij met de aandacht die aan deze 

groepen wordt besteedt door hen persoonlijk te spreken. Hierdoor kan gesproken worden over 

beïnvloeding van de beeldvorming. Dit is een hele andere manier van invloed dan de directe en formele 

invloed die de Wmo-adviesraad kan uitoefenen, maar kan wel als aanvullend worden gezien.  

5.3 OPGEDANE TOEPASBARE KENNIS VOOR ANDERE BELEIDSTERREINEN 
Participatie of co-creatie is een zogenaamd hot topic dit jaar. Het ziet ernaar uit dat het geen modewoord 

is maar dat allerlei vormen van participatie een steeds groter onderdeel uit gaan maken van onze 

samenleving. Toch zijn kritische geluiden te horen. Burgers zouden een kennis- en informatieachterstand 

hebben, zowel inhoudelijks als in procedures en processen, door slechte informatievoorzieningen en het 

negatieve beeld dat onder beleidsmedewerkers bestaat over vaardigheden van burgers. Er wordt nog te 

weinig beroep op de ervaringskennis of vaardigheden van burgers, terwijl dit wel verschillende voordelen 

zou hebben. Verschillende barrières worden genoemd waardoor deze effecten niet bereikt zouden 

worden: schurende logica’s tussen burgers en beleidsmedewerkers, een korte termijn oriëntatie op het 

gebied van burgerparticipatie, een grote onzekerheid onder sleutelhouders en remmende structuren en 

systemen. De bestaande formele vormen lijken niet aan te sluiten bij de wensen van burgers en de eisen 

van de overheid aan de gewenste effecten van burgerparticipatie. 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat zowel formele als informele vormen van participatie positieve 

kanten hebben. Alhoewel dit resultaat gevonden is op het gebied van cliëntenparticipatie, kan dit wel 

aanknopingspunten geven voor andere terreinen van burgerparticipatie. Via formele vormen kunnen 

burgers veel invloed uitoefenen als ze kundig zijn, ook zo worden gezien door de gemeente, hen de 

ondersteuning wordt geboden om goed advies te geven en als ze ingebed zijn in het gemeentelijke 

beleidsproces. Hierin schuilt wel een gevaar. Indien burgers meer betrokken raken bij het beleidsproces 
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hebben ze meer kennis nodig en zullen ze waarschijnlijk ook meer geïnstitutionaliseerd raken doordat er 

een professionaliseringsslag gemaakt moet worden. Er is sprake van een trade-off tussen ervaringskennis 

en beleidskennis. Informele vormen van participatie kunnen wel meer ervaringskennis inbrengen maar 

om deze vormen ook echt effect te laten hebben moeten ze wel ingebed worden in het beleidsproces, 

anders verdwijnt de inbreng naar de achtergrond. De invloed op beleidsvorming door ingebrachte 

ervaringskennis is dus afhankelijk van de mate waarin de gemeente het proces incorporeert in het 

beleidsproces. Deze ervaringskennis hangt samen met de representativiteit. De informele vormen hebben 

het voordeel dat zij toegankelijker zijn voor verschillende doelgroepen. Dit zorgt voor een positieve 

beeldvorming bij zowel de gemeentelijke organisatie als de inwoners van de gemeente. Bepaalde groepen 

worden betrokken die normaal niet betrokken worden, wat een positieve invloed heeft op de 

beeldvorming binnen de samenleving doordat deze groepen zich gehoord voelen. Op de beeldvorming in 

de gemeentelijke organisatie heeft het een positieve invloed omdat het inzicht geeft in de 

belevingswereld van burgers, iets dat normaal verborgen blijft. Het draagvlak voor beleid kan hierdoor 

vergroot worden, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Alsnog blijkt het, net als bij 

formele vormen, moeilijk te zijn bepaalde groepen burgers te betrekken. Bij de werving moet gedacht 

worden aan manieren om zeer diverse groepen burger aan te trekken zodat een zo representatief 

mogelijk beeld gevormd kan worden. Kort samengevat: formele vormen kunnen een sterkere invloed 

hebben op de beleidsvorming bij een goede inbedding in het beleidsvormingsproces, terwijl informele 

vormen kunnen bijdragen aan een positieve beeldvorming rondom dit proces.  

5.4 IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK VAN BESTUUR EN BELEID 
Aan de hand van deze conclusies zijn een aantal concrete aanbevelingen geformuleerd die binnen de 

huidige praktijk van bestuur en beleid van toegevoegde waarde kunnen zijn in het debat over 

cliëntenparticipatie. Hierbij moet natuurlijk wel de kanttekening geplaatst worden dat elke gemeente 

anders in elkaar zit en dat de factoren die cliëntenparticipatie kunnen beïnvloeden in elke gemeente 

verschillen. Maar dit onderzoek kan wel aanknopingspunten bieden op verschillende terreinen en hopelijk 

handvatten bieden aan beleidsmakers op het gebied van cliëntenparticipatie. De volgende bladzijden 

bevatten achtereenvolgend aanbevelingen voor ambtenaren en bestuurders op het gebied van de Wmo, 

voor Wmo-adviesraden, voor cliënten en belangenorganisaties, voor verdere academische 

theorievorming en voor aanvullend academisch onderzoek. 
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5.4.1 Aanbevelingen voor ambtenaren en bestuurders op het gebied van de Wmo  

 

Denk goed na over het doel en dus de vorm van cliëntenparticipatie 

Uit dit onderzoek is gebleken dat u goed moet nadenken of u ervarings- of beleidskennis van cliënten verlangt en 

welke doelgroep hierop aansluit. Cliënten worden altijd onderschat volgens een van de respondenten van een 

belangenorganisatie en een andere respondent verbaasde zich over hoe goed sommige cliënten konden aangeven 

wat ze wilden, dus gebruik dit ook in beleidsvorming. Zoek naar de goede vorm om hen te benaderen en houd 

rekening met de capaciteiten die ze hebben door de manier van bevraging, benadering en omgeving hier op af te 

stemmen. Hoger op de participatieladder is niet per se beter, maar u bereikt wel heel andere dingen met 

verschillende vormen. Ook zijn de verwachtingen van de cliënt die voortvloeien uit de verschillende processen 

anders is te zien in dit onderzoek. Bedenk goed of een bepaalde doelgroep wel geschikt is voor het doel dat u voor 

ogen heeft. Misschien is niet elke groep cliënten even geschikt om een onderlinge discussie aan te zwengelen en te 

praten over bepaalde thema’s. Wellicht lenen sommige groepen zich beter voor een interview of een andere vorm 

van participatie; denk aan creatieve vormen als filmpjes of met plaatjes. Kijk goed of deze cliënten met hun 

mogelijkheden en vaardigheden in een informele vorm kunnen participeren in plaats van een raadsstructuur. 

Zorg dat de gekozen vorm een plek krijgt in de beleidscyclus en dat het ingebed wordt in de gemeente 

 Uit dit onderzoek blijkt dat u veel beleidskennis en ook ervaringskennis uit de Wmo-adviesraad kunt halen indien u hen 

weet te motiveren tot het leveren van gedegen adviezen. Het is een gespecialiseerd orgaan omdat het nogal wat van 

cliënten vergt om hierin zitting te nemen, behandel hen dus ook zo: 

- Zorg voor een goede band met de adviesraad. 

- Bied ondersteuning. 

- Verstrek voldoende informatie. 

- Geef hen vertrouwen. 

- Zorg dat u op hen kan vertrouwen door ze een vaste contactpersoon te geven die verantwoordelijkheid 

draagt hen te informeren, aan te moedigen en met hen te sparren. 

Zoek naast de adviesraad naar andere manieren van cliëntenparticipatie die ervaringskennis inbrengen, die dichter bij 

de cliënt staan en zo dus ook representatiever kunnen zijn. Denk hierbij aan de volgende zaken: 

- Zorg ervoor dat deze informele vormen ingebed worden in de grotere structuur van de gemeente zodat ze 

ook effect kunnen hebben op de kwaliteit van beleid door ervaringskennis. 

- Kijk hierbij hoe de doorsnee cliënt bereikt kan worden. Probeer niet alleen de reeds actievere cliënt te 

betrekken, maar betrek ook de minder actieve. Doe dit door bijvoorbeeld zelf langs te gaan en te 

observeren. 

- Probeer bij (belangen)organisaties langs te gaan en hen te betrekken, maar ben wel bewust van het feit 

dat ook in deze organisaties actievere en minder actieve cliënten rondlopen. 

Zoek kartrekkers 

De gemeente Leiden blijkt een zeer enthousiaste gemeente zijn die volop experimenteert met (cliënten)participatie. 

Het belang van enkele kartrekkers die een dergelijk project ondersteunen blijkt hieruit. Zoek naar kartrekkers in de 

gemeente die cliëntenparticipatie een warm hart toedragen en hier druk achter willen zetten. Draagvlak binnen de 

gemeente blijkt, ook uit dit onderzoek, essentieel te zijn voor de slagingskans.  
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5.4.2 Aanbevelingen voor Wmo-adviesraden 

5.4.3 Aanbevelingen voor cliënten en belangenorganisaties 

 

Zorg dat de opgepikte signalen bij de gemeente binnenkomen 

Uit dit onderzoek blijkt hoe belangrijk het is dat de Wmo-adviesraad zelf actief zorg draagt voor het feit dat de 

adviezen onder de aandacht komen in de gemeente. Hierbij komen enkele tips naar voren: 

- Doe aan relatiemanagement; zowel met ambtenaren als met politiek. Zorg dat zij u op deze manier zien 

staan en bouw vertrouwen op in de relatie. 

- Probeer het spel mee te spelen binnen de gemeente. Ken de procedures en belangen binnen de 

gemeente. 

- Werk met speerpunten. Dit geeft een duidelijk beeld af en maakt uw inbreng behapbaar. 

- Monitor goed wat met de adviezen gebeurt. Hierdoor kunt u telkens terugkomen bij de gemeente en 

druk uitoefenen.  

- Maak gebruik van uw formele macht. 

Geef ook ongevraagde adviezen. Hiermee kunnen zaken op de beleidsagenda komen, al zal de gemeente het 

soms lastig vinden en kan het een langduriger proces worden. 

Zorg voor goede mensen met een grote passie en kennis 

Uit dit onderzoek blijkt dat het advieswerk veel werk is als het goed gedaan wordt, dus zoek naar mensen 

binnen de gemeente die deze rol op zich willen nemen en dit ook leuk vinden. 

Ga buiten het eigen netwerk op zoek naar signalen 

Met één adviesraad kan je nou eenmaal niet alle cliënten vertegenwoordigen in de gemeente dus zorg dat je 

een representatief beeld van de cliënten in de gemeente kan vormen door specifieke informatie uit deze 

gemeente te halen en aanvullend uit landelijke publicaties te halen. Deze ervaringskennis is namelijk waar de 

gemeente naar zoekt blijkt ook maar weer uit dit onderzoek. Houd hierbij goed in de gaten wat de doelgroep is 

van de Wmo. De aankomende transities brengen nieuwe groepen met zich mee, blijf hierover geïnformeerd. 

Geef zo gedegen adviezen en onderbouw uw beleid goed. 

Ben proactief betrokken 

Onder cliënten bestaat veel kennis over de eigen situatie en ze kunnen en willen dit deze kennis delen, blijkt in 

dit onderzoek. De gemeente is druk bezig met beleid schrijven om de komende transities in het sociale domein 

het hoofd te bieden. Probeer als cliënt op een constructieve en proactieve manier bij het beleidsvormingsproces 

betrokken te zijn, zodat u mee kan praten en kan zorgen dat u de zorg krijgt die u nodig hebt. 

Zoek aansluiting met de Wmo-adviesraad 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de Wmo-adviesraad en andere vormen van cliëntenparticipatie 

complementair aan elkaar kunnen zijn. Zoek een balans tussen de adviesraad en inbreng op andere manieren, 

kijk waarin dit elkaar aan kan vullen. Formele en informele vormen kunnen elkaar versterken. 

Maak gebruik van de aanwezige kennis 

Belangenorganisaties hebben veel kennis in huis over cliënten en de manieren waarop zij graag participeren.  

Binnen deze organisaties wordt veel gedaan met informele vormen van cliëntenparticipatie, waardoor veel zicht 

bestaat op wat werkt en wat niet. Met deze kennis kan het gesprek worden aangegaan met gemeenten. Dit zou 

volgens dit onderzoek een grote toegevoegde waarde zijn op het beleidsvormingsproces van gemeenten.  
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5.4.4 Aanbevelingen voor verdere academische theorievorming 

5.4.5 Aanbevelingen voor aanvullend academisch onderzoek 

Inbedding in de beleidscyclus van de optimale mix van formele en informele vormen 

In dit onderzoek wordt een spanning blootgelegd tussen de invloed van formele en informele vormen van 

cliëntenparticipatie. Dit heeft te maken met formele, beleefde en feitelijke invloed. Onderzoek naar de 

mogelijkheden tot vergroting van de invloed van informele vormen terwijl de invloed van de formele vormen 

behouden wordt op deze drie terreinen zou nuttig zijn voor zowel theorie als praktijk. Zonder formele status of 

plek in de beleidscyclus op een andere manier kan weinig effect bereikt worden met cliëntenparticipatie. 

Optimale mix van formele en informele vormen: welke manier van betrekken werkt 

Uit dit onderzoek blijkt dat niet elke doelgroep in elke participatievorm deel kan nemen aan het 

beleidsvormingsproces. Vanuit de doelgroep moet bekeken worden welke manier van betrekken werkt voor 

welke cliënt in een bepaalde situatie. Hierbij kan geëxperimenteerd worden met het combineren van formele en 

informele vormen om achter de optimale mix hiervan te komen in een bepaalde situatie. Elke situatie en 

beleidsvraag is namelijk anders en wat werkt en wat niet wordt lokaal bepaald. De gemeente Leiden is 

bijvoorbeeld een atypische gemeente op het gebied van cliëntenparticipatie vanwege de sterke rol die de Wmo-

adviesraad heeft in deze gemeente. Dit heeft ook effect op de informele vormen van cliëntenparticipatie die 

gebruikt worden. 

Kwantitatief onderzoek om deze resultaten te staven 

In dit onderzoek is erkend dat kwalitatief onderzoek in zijn geheel vaak niet representatief is. Dergelijk onderzoek 

kan gestaafd worden met kwantitatieve data om het te generaliseren, maar het is belangrijk te erkennen dat 

kwalitatief onderzoek in ieder geval een begin betekent aan dataverzameling en dat grotere lijnen van 

vraagstukken altijd terug te vinden zijn met kwalitatieve methoden, zelfs als de groep niet geheel representatief is. 

Dit argument moet dit niet gebruikt worden om dergelijk onderzoek links te laten liggen. Belangrijker is om te 

kijken hoe dit soort onderzoek aangevuld kan worden met kwantitatieve methoden. 

Andere kwalitatieve onderzoeksmethoden 

In dit onderzoek was geen mogelijkheid om te observeren tijdens cliëntenparticipatie. Het zou nuttig zijn om bij 

verschillende vergaderingen van de Wmo-adviesraad en de gemeente te zijn en focusgroepen bij te wonen. Met 

deze informatie zouden veronderstellingen uit de literatuur en interviews getoetst kunnen worden. 

Andere respondenten binnen de gemeente zoeken 

In dit onderzoek zijn alleen direct betrokkenen bij het project cliëntenparticipatie gesproken. Het zou interessant 

zijn om mensen te spreken die deze betrokkenheid niet hebben om te kijken of hetzelfde leeft onder deze groep. 

Een breed draagvlak binnen de ambtelijke organisatie is namelijk nodig om cliëntenparticipatie te laten slagen. In 

de literatuur wordt zelfs gesproken over een noodzakelijke denk- en cultuuromslag. De vraag is of deze bereikt 

wordt.  

Hoe zwaarwegend is representativiteit in de beleidsvorming? 

In dit onderzoek komt naar voren dat beide vormen van cliëntenparticipatie niet compleet representatief 

zijn.  Interessant vervolgonderzoek zou kunnen uitzoeken hoe zwaar representativiteit weegt als gekeken wordt 

naar het bereikte draagvlak en of een compleet representatieve vorm überhaupt gevonden kan worden. 

Mogelijkheden andere informele vormen van cliëntenparticipatie 

Vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van andere informele vormen zou nuttig zijn. Komen deze beter 

tegemoet aan het representativiteitprobleem?  
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6 BIJLAGEN 

6.1 BIJLAGE 1: HET WETTELIJKE KADER VAN DE WMO 
 

Artikel 11 

   Lid 4 

Onverminderd het eerste lid vergewist het college van burgemeester en wethouders zich bij de 

voorbereiding van het beleid tevens van de belangen en behoeften van ingezetenen die hun 

belangen en behoeften niet goed kenbaar kunnen maken. 

Artikel 12 

   Lid 1 

Alvorens een voordracht tot vaststelling door de gemeenteraad te doen, vraagt het college van 

burgemeester en wethouders over het ontwerpplan advies aan de gezamenlijke 

vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de kant van vragers op het gebied van 

maatschappelijke ondersteuning. 

(http://wetten.overheid.nl/BWBR0020031/geldigheidsdatum_09-04-2013) 

6.2 BIJLAGE 2: VRAGEN DOCUMENTANALYSE 

 
- Samenstelling 

o Aan de hand van documenten bekijken wat de samenstelling is van de Wmo-adviesraad 
en de focus Group Discussions 

o Kijken of dit in de Wmo op persoonlijke titel is of vertegenwoordigers 
o Bekijken hoe representatief beide vormen zijn 

- Moment van betrekken 
o Wat lag er al aan beleid toen cliënten om advies werd gevraagd? 

- Ontvankelijkheid 
o Is er een visie beschreven voor cliëntenparticipatie?  

- Invloed 
o Hoe volledig is de cliëntenparticipatie geformaliseerd? Welke documenten liggen er? 

Zijn er schriftelijke afspraken/verordeningen aanwezig? 
o Wat is de verhouding gevraagde/ongevraagde adviezen? 

- Gezochte bijdrage 
o Wmo-raad adviezen bekijken: welke onderwerpen/thema’s/prestatievelden? 
o Onderwerpen Focus Group Discussions bekijken: welke 

onderwerpen/thema’s/prestatievelden? 

6.3 BIJLAGE 3: TOPICLIJSTEN INTERVIEWS 

6.3.1 Interviews gemeente 

 

- Samenstelling 
o Hoe representativiteit gewaarborgd? 
o Waarop is samenstelling gebaseerd? 
o Hoe worden cliënten geworven? 
o Tevreden over de samenstelling? 

- Moment van betrekken 
o Op welk moment in het beleidsproces wordt input gevraagd van cliënten? 
o Bestaat inzicht in de beleidsplannen/-voornemens van de gemeente? 
o Krijgen cliënten tijdig informatie van gemeente? 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020031/geldigheidsdatum_09-04-2013
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o Is dit leesbare en begrijpbare informatie?  
- Ontvankelijkheid 

o Relatie:  
 Welke vorm van ondersteuning is er? 
 Sfeer en verhoudingen: openheid, gelijkwaardigheid en onderling debat? 

o Wat is de meerwaarde van de betrokkenheid van cliënten? Hoe worden de 
deskundigheid, capaciteiten en competenties beoordeeld (ervarings-/beleidskennis)? 

o Visie gemeente op cliëntenparticipatie? Doel? 
o Transparantie: is het duidelijk wat met de input gaat gebeuren? 

- Invloed 
o Idee dat cliënten invloed kunnen uitoefenen? 

 Serieus genomen 
 Vertrouwen in de gemeente 
 Tevreden over wat er met de adviezen gebeurt 

6.3.2 Interviews cliënten 

 
- Moment van betrekken 

o Wat lag er al aan beleid toen er advies gevraagd werd? 
o Bestaat inzicht in de beleidsplannen/-voornemens van de gemeente? 
o Krijgen cliënten tijdig informatie van gemeente? 
o Is dit leesbare en begrijpbare informatie?  

- Ontvankelijkheid 
o Relatie:  

 Welke vorm van ondersteuning is er? 
 Sfeer en verhoudingen: openheid, gelijkwaardigheid en onderling debat 

Hoe voelen de cliënten zich bejegend? Werd er op de ingebrachte punten 
gereageerd? Hadden ze het gevoel dat de gemeente hun inbreng belangrijk 
vond? Werd er actief naar hen geluisterd? 

o Transparantie: is het duidelijk wat er met de input gaat gebeuren? Hoe worden cliënten 
geïnformeerd op de wijze waarop input al dan niet in beleid wordt verwerkt? 

- Invloed 
o Serieus genomen?  
o Is er vertrouwen tussen gemeente en cliënt? 
o Tevreden over wat er met de adviezen gebeurt? 
o Eigen functioneren – hoe vind je dat adviestraject verlopen is? 
o Beoordelen effecten – kunnen ze zo invloed uitoefenen? 

 
Bij interview Wmo-adviesraadsleden: 
 

- Samenstelling 
o Hoe wordt representativiteit gewaarborgd als Wmo-raad niet toereikend is? 
o Waarop is samenstelling beide participatievormen gebaseerd? 
o Hoe worden cliënten geworven? 
o Tevreden over de samenstelling? 
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6.4 BIJLAGE 4: DE PRESTATIEVELDEN VAN DE WMO 
Prestatieveld Titel 

1 Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. 

2 Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van 

ouders met problemen met opvoeden. 

3 Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. 

4 Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 

5 Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig 

functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van 

mensen met een psychosociaal probleem. 

6 Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch 

probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van 

hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer. 

7 Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang. 

8 Bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg 

9 Bevorderen van verslavingsbeleid 

6.5 BIJLAGE 5: BESPROKEN THEMA’S IN DE VERSCHILLENDE FOCUSGROEPEN 

 

 

Doelgroep \Thema 

Individualisering - 

hulp vragen en 

grenzen aangeven 

Het sociale 

netwerk 

Het belang 

van 

levenslust 

en 

zingeving 

Klik met & 

vertrouwen 

in de 

professional 

De 

toekomst 

Informatie 

en 

procedures 

Restthema’s 

Ouderen met 

somatische klachten 

  X   X  

Mensen met een 

psychiatrische 

problematiek  

 X  X    

Mantelzorgers X X    X  

Jongvolwassenen 

met een 

verstandelijke 

beperking 

   X X  Realistische 

behoeftebepaling 

Dak- en 

thuislozen  

X  X X    

Jongeren met 

psychiatrische 

problematiek 

       

Ambtenaren van 

de gemeente 

Leiden  

X      Mantelzorgonder-

steuning 

Volwassenen met 

een licht 

verstandelijke 

beperking 

 X  X    
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6.6 BIJLAGE 6: TAKENPAKKET WMO-ADVIESRAAD REGLEMENT GEMEENTE LEIDEN 
 

Artikel 2: Taak 

1. Er is een Adviesraad WMO Leiden, hierna te noemen: de Adviesraad, die tot taak heeft het College gevraagd 

of ongevraagd te adviseren over al hetgeen samenhangt met de uitvoering door de  gemeente van wat haar 

krachtens de Wet is opgedragen. 

2. Daarnaast heeft de Adviesraad tot taak gevraagd of ongevraagd te adviseren over de samenhangende wijze 

waarop de gemeente in haar gehele beleid de mogelijkheden bevordert tot 

gelijkwaardige maatschappelijke deelname van mensen, in het bijzonder personen met lichamelijke of 

verstandelijke functiebeperkingen, chronisch zieken, personen met psychische of sociaal-psychologische 

aandoeningen en mantelzorgers. 
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