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De adviesraad sociaal domein volgens de gemeente

Wat zijn volgens vier beleidsadviseurs belangrijke aandachtspunten voor de
adviesraad sociaal domein? Die vraag staat centraal in deze handreiking van de
Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Tot slot deelt Petra van der Horst haar
visie als directeur van de Koepel.

Aan deze Handreiking werkten mee:
Joyce van Rennes, beleidsmedewerker sociaal domein gemeente Baarn
Margarita Vastert-van Dalen, beleidsmedewerker Noaberkracht, de
ambtelijke organisatie voor de gemeente Dinkelland en de gemeente
Tubbergen.
Hans Ganzeboom, beleidsadviseur participatie gemeente Staphorst.
Antonie de Vlieger, strategisch beleidsadviseur sociaal domein gemeente
Apeldoorn.
Petra van der Horst, directeur Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Joyce van Rennes: ‘De adviesraad is de ogen en oren’
‘Wij hebben tegen de adviesraad gezegd: “Gebruik je netwerk en je eigen kennis en inzicht. Het
bundelen van de netwerken en kennis komt de kwaliteit van jullie adviezen ten goede.” Als
gemeente vinden wij zowel het gevraagde als ongevraagde advies erg waardevol, ze kunnen
ons meer inzicht bieden.
‘De adviesraad Sociaal Domein Baarn is na de zomer van 2019 geïnstalleerd en de leden zijn
benoemd door het College. In de afgelopen periode zijn ze betrokken bij de Woonvisie,
Groenvisie, Een tegen eenzaamheid, Integrale Toegang en ze hebben een eerste advies
uitgebracht rondom de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn
2019-2020. Dit naar volle tevredenheid van het college.
‘De leden zijn erg enthousiast en hebben allemaal een eigen en breed divers netwerk. We
vinden het belangrijk dat de leden hun netwerk betrekken om tot een gedegen advies voor het
college van b en w te komen. De adviesraad is de ogen en oren van Baarn. Het is een aanvulling
voor onze beleidsmedewerkers en wethouders.
‘Om te zorgen dat er een adequate en snelle start kon worden gemaakt, hebben de leden een
training aangeboden gekregen – met behulp van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We
leerden ze bijvoorbeeld hoe ze hun netwerk kunnen betrekken bij hun advieswerk. Dat is vaak
eenvoudiger dan ze denken. “Moet ik dan overal komen?” vragen ze wel eens. Nee hoor, dat is
helemaal niet nodig. Als je op het schoolplein staat om je kinderen of kleinkinderen op te halen,
dan hoor je al heel veel. Je moet het niet te moeilijk maken. Als lid van de adviesraad sociaal
domein ben je echt niet elke avond weg om je netwerk te raadplegen.’
De tip van Joyce: gebruik je netwerk, kies voor gemotiveerde leden.



Margarita Vastert-van Dalen: ‘Adviesraad helpt te doen wat goed is’
in de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen mogen de adviesraden sociaal domein
nóg vaker ongevraagd advies geven, zegt Margarita Vastert-van Dalen. ‘Het zou mooi zijn als zij
zelf beleidsonderwerpen aandragen, als ze tegen het college van b en w zouden zeggen:
“College, vind hier iets van.” Nu is het zo dat wij als gemeente degene zijn die advies vragen, het
is vaak top-down. We hebben sessies gehad met de adviesraden en wensen van beide kanten
besproken, ook met de wethouders erbij. Als redenen voor het uitblijven van ongevraagde
adviezen werd tijdgebrek genoemd en het feit dat er weinig onderwerpen zouden zijn. In de
eerste helft van 2019 gaven de adviesraden drie adviezen, over de verordeningen, inkoop van
Wmo en Jeugd, de omslag van koophulpmiddelen naar huurhulpmiddelen en de aanbesteding
die daarbij hoort. Het college had er wat aan, want het waren inhoudelijk sterke adviezen. 
 
'Ik adviseer adviesraden om alleen in zee te gaan met mensen die betrokken en gemotiveerd
zijn. Want als de motivatie onvoldoende is, dan krijg je nooit wat je verwacht. Het is ook fijn als
ze bereid zijn om informatie op te halen. Wees ook kritisch. En stá voor de samenleving, want
alleen dan is de informatie waardevol voor de gemeente. Wees een afspiegeling van de
samenleving. 
‘Heel belangrijk is goede financiering van de adviesraad. Ze moeten voldoende budget hebben
om te kunnen doen wat ze moeten doen. Hier in Dinkelland en Tubbergen is dat mijns inziens
in orde, maar mijn ervaring in andere gemeenten is dat het nog wel eens ontbreekt aan
voldoende ondersteuning. Denk aan bijscholing, bijvoorbeeld op het moment dat wetten
veranderen of dat wetten onder de verantwoordelijkheid van gemeenten gaan vallen. De
Jeugdwet is daarvan een heel mooi voorbeeld, want die heeft een enorme impact gehad op
gemeenten. Het is belangrijk dat een adviesraad daar iets van af weet. Als adviesraad moet je
informatie kunnen vergaren, bijvoorbeeld via een cursus of door kennis in te huren. 
‘Het komt erop neer dat gemeenten het belang moeten inzien van een adviesraad. Adviesraden
zijn niet lastig, ze voorzien je als gemeente van informatie die je helpt om het juiste te doen
voor je inwoners. Dat is wat waard.’
De tips van Margarita: geef ongevraagd advies, kies voor gemotiveerde leden, wijs op
het belang van goede financiering/ondersteuning.
 
Hans Ganzeboom: ‘Goed dat adviesraad niet vertegenwoordigend is’
Hans Ganzeboom vindt het goed dat de adviesraad sociaal domein in Staphorst niet
vertegenwoordigend is. ‘De Wmo-raad was dat nog wel, maar de leden van de adviesraad
sociaal domein doen hun werk zonder last of ruggenspraak. Bovendien wordt het vergader-
circuit groter als je een bepaalde groepering vertegenwoordigt. Nu is “affiniteit met het sociaal
domein” het criterium voor leden van de adviesraad, maar ze hoeven niet per se een groep te
vertegenwoordigen. In het kader van de externe oriëntatie zijn er wel diverse contacten tussen
adviesraads(leden) en lokale maatschappelijke organisaties, zoals kerken of het mantel-
zorgsteunpunt. Van de voormalige Wmo-raad zijn twee personen overgestapt naar de
adviesraad sociaal domein.



'In het begin kostte het de adviesraad moeite om adviezen binnen de afgesproken termijn van
zes weken aan te leveren. Wanneer een adviesaanvraag blijft liggen tot de zeswekelijkse
vergadering, kun je makkelijk in tijdnood komen. Inmiddels hebben ze dat probleem opgelost.
‘Als wij advies vragen aan de adviesraad, vragen zij vrijwel altijd aan de betrokken ambtenaar
om een inhoudelijke toelichting. Daarna gaan zij ermee aan de slag. De adviezen zijn soms
diepgaand, de andere keer oppervlakkiger. Het college neemt ze vaak over; daarover hebben
we nog geen opmerkingen gehad. In de eerste twee jaar van zijn bestaan gaf de adviesraad
tweemaal een ongevraagd advies, onder andere over Wmo-geld dat nog in reserve zat. Ze
adviseerden het college van b en w om dat geld uit te geven binnen het sociaal domein.
Misschien voor de hand liggend, maar dat advies is overgenomen. Het was nooit de bedoeling
om het aan een ander beleidsterrein te spenderen.
‘Zelf zou ik wel wat vaker contact willen hebben met de adviesraad. We willen graag dat de
adviesraad eigen baas is, maar ik wil wel graag geïnformeerd zijn over het functioneren,
bijvoorbeeld door de vergaderagenda en het vergaderverslag toegestuurd te krijgen. We
hebben wel contact per e-mail en overleggen nu regulier eenmaal per half jaar.’
De tip van Hans: zorg voor een goede verhouding met de gemeente.
 



Antonie de Vlieger: ‘Je hebt meer invloed als je vroeg meedenkt’
Een belangrijke succesfactor voor adviesraden sociaal domein is volgens Antonie de Vlieger of
ze in de voorfase al meedenken over stukken en of ze al in een vroeg stadium hun adviezen
geven aan de ambtelijke schrijver, dus voordat een stuk formeel wordt voorgelegd aan het
college van b en w. ‘Hoe eerder, hoe beter,’ zegt Antonie de Vlieger. ‘In nogal wat gemeenten
zien adviesraden een notitie van het college pas als die al klaar is. Op dat moment is je mate
van beïnvloeding veel kleiner. Ook de bereidheid van het college om dingen eventueel om te
gooien, is dan minder groot. Zorg dus dat je al in de voorfase van een notitie je mening als
adviesraad geeft. Dat maakt je invloed aanzienlijk groter.’ En je hoeft het niet altijd eens te zijn
met de ambtelijke schrijver, voegt De Vlieger eraan toe. ‘Standpunten kunnen uiteenlopen. Dan
is het een kwestie van “agree to disagree”: je bent het erover eens dat je het er niet over eens
bent. Dat neem je dan mee in je formele advies en zo leg je de keuze aan het college voor.’
De tip van Antonie: wees er op tijd bij.
 
Petra van der Horst: ‘Adviesraad krijgt vrijere rol’
Als directeur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein volgt Petra van der Horst de
verhouding tussen gemeenten en adviesraden op de voet. Welke trends ziet zij? ‘De werkwijze
van de adviesraad wordt minder formeel, de invloed wordt groter.’
 
Petra van der Horst: ‘Na de transities in 2015 deden wethouders veel adviesaanvragen bij de
adviesraad sociaal domein, want er moest nieuw beleid gemaakt worden. Het laatste jaar zien
we dat het aantal formele adviesaanvragen in het hele land behoorlijk afneemt, simpelweg
omdat er minder nieuw beleid gemaakt wordt dan in de eerste jaren na 2015. Die ontwikkeling
biedt de adviesraad kansen om het advieswerk op een andere manier vorm te geven.
Bijvoorbeeld om vaker ongevraagde adviezen te geven. Wat betekent de energietransitie voor
inwoners? Wat is goed beleid op het gebied van meer langer thuiswonende inwoners? Met
ongevraagde adviezen kun je thema’s aanwakkeren en op de agenda zetten.’
 
Lokale organisaties
‘Een andere trend is dat áls er een advies wordt gevraagd het vaker dan voorheen betrekking
heeft op algemene beleidskaders en minder op specifiek beleid. Dat komt doordat gemeenten
steeds vaker aan lokale partijen vragen wat zij kunnen betekenen om de beleidskaders vorm en
inhoud te geven, op grond van hun kennis over de doelgroep en lokale situatie. Dat zijn niet
alleen zorg- en welzijnsaanbieders, maar kunnen ook kerken, vrijwilligersorganisaties en
verenigingen zijn. Adviesraden kunnen het college van b en w én beleidsmedewerkers hierbij
goed adviseren. Adviesraadsleden weten namelijk wat er speelt en leeft bij inwoners rondom
betreffende thema’s en wie er lokaal betrokken kunnen worden. 
‘Adviesraden zijn steeds meer bezig met het agenderen van lokale vraagstukken. Dat zie je ook
terug in de samenstelling van de adviesraad. Die verandert: er melden zich steeds vaker
mensen die interesse hebben in sociale vraagstukken. Ze zijn schuldhulpmaatje, vrijwilliger bij
de Voedselbank of hebben connecties bij de diaconie. Ze staan dus midden in de samenleving,
weten wat er leeft bij kwetsbare inwoners en denken mee vanuit inwonersperspectief.’
 



Kansen voor de adviesraad
‘Dat beleidsmedewerkers de lokale samenleving betrekken bij het zoeken van oplossingen voor
sociale uitdagingen, biedt dus kansen voor de adviesraad. Beleidsmedewerkers wonen steeds
vaker in een andere gemeente en hebben hierdoor minder kennis van en betrokkenheid bij de
lokale samenleving. Adviesraadsleden kennen juist deze lokale samenleving heel goed, door
alle signalen die ze oppikken bij inwoners. Leden van adviesraden zijn met hun verankering
in de lokale praktijk heel goed in staat om de beleidsmedewerkers input te geven. Ze kunnen –
los van beleidstukken of verordeningen – meekijken en meedenken met beleid en uitvoering en
dat zie ik steeds meer gebeuren. Ze voeren met regelmaat goede gesprekken met
beleidsmedewerkers en denken op deze manier al “aan de voorkant” mee over thema’s die
spelen in het sociaal domein. Waar officiële adviezen voorheen vaak vooral op papier gedeeld
werden tussen adviesraad en gemeente, bieden gesprekken tussen adviesraadsleden en
beleidsmedewerkers juist ruimte om signalen en thema’s te verduidelijken en concretiseren.
 
‘Beleidsmedewerkers vinden het fijn om leden van de adviesraad te benutten als burgers die
meedenken. Zo kunnen ze hun signalen en inzichten benutten bij gesprekken met het
wijkteam, met de voorzitter van de voetbalclub, met de diaconie. Deze rol als sparringpartner is
vrijer en zowel de beleidsmedewerker als het adviesraadslid is zo meer in zijn of haar element.
Gechargeerd gezegd: de adviesraad is niet meer een club die met de rode pen conceptteksten
corrigeert, nee, ze benutten hun kennis van de lokale samenleving en weten hoe inwoners naar
vraagstukken en oplossingen kijken. Die kennis brengen ze in om te komen tot beter beleid en
betere uitvoering. Dit vraagt wel dat er concrete afspraken worden gemaakt over de manier
waarop deze consultatie vorm en inhoud krijgt. Op een ander niveau kun je zo meer voor
elkaar krijgen.’
 
Afspraken maken
'Dit kan wel betekenen dat sommige leden van de adviesraad moeten wennen aan deze manier
van adviseren: “Wij zijn toch het adviesorgaan van het college van b en w? En we adviseren toch
schriftelijk?” Andere adviesraadsleden vinden dat schrijven maar lastig, want het is tijdrovend,
moet zorgvuldig en expliciet. Zij zijn liever een sparringpartner van de gemeente.
‘Deze ontwikkelingen maken het extra belangrijk dat je als adviesraad onderling, maar ook
samen met de gemeente kraakheldere afspraken maakt over de manier van werken. Hoe geef
je de samenwerking vorm en inhoud? Wat doe je met signalen die je oppikt in de samenleving?
Wie is de contactpersoon bij de gemeente? De wethouder, de beleidsmedewerker, een
ambtelijk secretaris? Hoe kin je echt van toegevoegde waarde zijn voor de gemeente? Het
adviesraadswerk wordt hierdoor wat minder formeel, maar de invloed groter dan voorheen.
Een lid van de adviesraad wordt meer dan ooit een burger die overal signalen opdoet, een
vrijere positie inneemt en juist daardoor in staat is om het inwonersperspectief echt binnen te
brengen bij de gemeente.’

Door: Stan Verhaag, i.o.v. Koepel Adviesraden Sociaal Domein


