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Training

‘Adviseren kan je leren’



Programma

• Doel van deze bijeenkomst

• Inventarisatie

• Huidige situatie adviesraden sociaal domein

• Wat is het sociaal domein?

• Bedoeling en intentie van de adviesraad

• Toegevoegde waarde

• Adviesfunctie richting gemeente

• Drie soorten advies

• Transformatie in het sociaal domein

• Ingrijpende ontwikkelingen

• Participatiesamenleving 

• Verschillende perspectieven

• Weten wat inwoners beweegt

• Wie zitten er in de adviesraad?

>>>



Programma

• Werkwijze adviesraad

• Signalen ophalen

• Methoden om signalen op te halen

• Het goede gesprek

• Rol van de voorzitter

• Komen tot een advies

• Hoe kan een advies eruit zien?

• Reflectie op de eigen adviezen

• Casus

• Adviesraden en ambtelijk apparaat/wethouders



En u?

• Wat zijn uw vragen vooraf?

• Waar hoopt u mee naar huis te gaan? 



Doel van deze bijeenkomst

• Inzicht krijgen hoe de adviesraad haar adviesfunctie zodanig kan 
vervullen dat het als toegevoegde waarde wordt gezien en 
ervaren door de gemeente. 



Inventarisatie

• Wat vindt u lastig in uw rol als adviesraadslid?



Huidige situatie adviesraden sociaal 
domein (1/2)

• Bijna alle gemeenten in Nederland hebben een adviesraad sociaal 
domein;

• Bijna al deze adviesraden bewegen zich momenteel in het brede
sociale domein;

• Er is een sterke beweging gaande waarbij ook de cliëntenraad 
Werk & Inkomen een plek krijgt in de adviesraad sociaal domein-
dit gaat niet zonder slag of stoot;

• De adviesraad houdt zich bezig met alle kwesties binnen het 
(gemeentelijke) sociaal domein die relevant zijn voor inwoners: 
dat wat iedere inwoner nodig heeft om te kunnen ontmoeten, 
wonen, (samen)leven, werken, en om te kunnen meedoen in de 
breedste zin des woord;

• De adviesraad adviseert officieel het College van B&W, feitelijk de 
beleidsmedewerkers en in veel gevallen neemt de gemeenteraad 
kennis van het advies en benut deze.



Huidige situatie adviesraden sociaal 
domein (2/2)

• We zien dat steeds meer adviesraadsleden de lokale samenleving 
goed kennen, connecties hebben met (kwetsbare) inwoners en 
netwerken hebben met relevante organisaties;

• Steeds meer adviesraden nemen het brede inwonersperspectief
als uitgangspunt, in plaats van zich te focussen op het 
cliëntenperspectief;    

• We zien ook dat een deel van de adviesraden zelf nog zoekende is 
naar hun rol en toegevoegde waarde;

• We ervaren ook dat veel gemeenten nog onvoldoende hebben 
nagedacht over de rol en positie van hun adviesraad. Hierdoor 
ontbreekt synergie in de samenwerking.



Het sociaal domein gaat over… (1/2)

• Dat wat iedere inwoner nodig heeft om te kunnen ontmoeten, wonen, 
(samen)leven, werken om te kunnen meedoen in de breedste zin des 
woord;

• Een veelheid van kwesties/vragen/problemen die (kwetsbare) inwoners 
bezighouden en waar de gemeente een rol in speelt c.q. kan spelen. 

Maatschappelijke thema's: Vergrijzing, jeugdhulp, integratie, uitkeringen, 
schulden, armoede, laaggeletterdheid, sociale netwerken (waaronder 
mantelzorg), eenzaamheid, VN-verdrag/inclusie, vrijwilligerswerk, burenhulp, 
sociale veiligheid, weer/langer zelfstandig wonen, thuiszitters/vroegtijdige 
schoolverlaters, gezondheid, verslavingen, dak/thuisloosheid, gezondheid, 
werkloosheid, passend werk, (toegang tot en kwaliteit van) ondersteuning, 
algemene voorzieningen, etc.



Het sociaal domein gaat over… (2/2)

Doelgroepen: Kwetsbare inwoners zoals: inwoners met een psychische 
kwetsbaarheid, inwoners met een verstandelijke beperking, inwoners met een 
fysiek handicap of chronische ziekte, inwoners die hun naasten permanent 
ondersteunen zodat zij zelfstandig kunnen wonen/leven, inwoners die 
afhankelijk zijn van (gemeentelijke) financiële ondersteuning, inwoners met 
materieel problemen/schulden, inwoners die beschut/beschermd werk nodig 
hebben, statushouders, inwoners die de taal niet machtig zijn en/of 
laaggeletterd zijn; inwoners die alleenstaand zijn en geen netwerk hebben, 
inwoners met opvoed- en opgroeiproblemen, inwoners die betrokken zijn bij 
huiselijk geweld , inwoners die buitengesloten worden/ uitgestoten (dreigen 
te) worden wegens hun seksuele oriëntatie of etnische achtergronden, 
inwoners met structurele huisvestingsproblemen vanwege hun financiële 
en/of sociale omstandigheden.

• Met welke thema’s houdt de adviesraad zich bezig?

• Zijn hierover afspraken gemaakt in de raad? En tussen raad 
en gemeente?



Bedoeling / intentie Adviesraad (1/2)

o De leden van adviesraden werken vanuit inwonersperspectief en 
vanuit de filosofie van de participatiesamenleving; 

o Ze kennen de leef- en belevingswereld van inwoners; 

o Ze weten wat er leeft onder (groepen) (kwetsbare) inwoners;

o Ze brengen de rauwe werkelijkheid de gemeente binnen; 

o Zonder politieke kleur, zonder (persoonlijke) belangen met als 
doel dat het beleid/ de beleidsuitvoering beter aansluit bij de 
inwoners;

o Dit doen zij door interactie met beleidsmedewerkers en 
wethouder(s) en door gevraagd en ongevraagd te adviseren; 

o Het is aan de gemeente hoe deze adviezen te benutten en te 
verwerken.



Bedoeling / intentie Adviesraad (2/2)

o Is deze bedoeling helder bij de adviesraad?

o Is deze bedoeling helder bij de gemeente? Bij wethouders en bij 
beleidsmedewerkers? 

o Is hierover met elkaar gesproken?

o Wordt er volgens deze intentie met elkaar samengewerkt?



Toegevoegde waarde advies

Toegevoegde waarde: Inwonersperspectief de gemeente 
binnen brengen

Aandachtspunten:

o Denk goed na op welke punten/momenten het 
inwonersperspectief wel/niet ingebracht kan worden: niet elk 
beleidsstuk leent zich ervoor;

o Wil/kan je adviseren op beleidsstukken, kadernotities en 
verordeningen, nadere regels? Past dat wat je vanuit 
inwonersperspectief toe te voegen hebt bij het karakter van het 
stuk?

o Als je vanuit de leef- en belevingswereld wilt adviseren, dan gaat 
het niet over globale kaders, maar over hoe dingen in de 
praktijk/uitvoering uitpakken voor inwoners. Kun je feedback op 
de uitvoering kwijt?



Toegevoegde waarde advies

Vraag:

o Is er op ambtelijk niveau een jaarplanning van de stukken die in 
de gemeenteraad aan de orde moeten komen?

o Zo ja bespreekt u (met wethouders) de contactambtenaar welke 
stukken zich lenen voor advisering vanuit inwonersperspectief? 

o Wat voor soort informatie (inhoud advies) heeft de gemeente 
volgens u van de adviesraad nodig wil het advies daadwerkelijk 
toegevoegde waarde hebben, benut kunnen worden? Waar zit 
men op te wachten?



Adviesfunctie richting gemeente

Op welke wijze wordt de adviesfunctie richting de 
gemeente vormgegeven?

– Sparringpartner voor beleidsmedewerker(s); beleidsmedewerker 
benut adviesraad als sparringpartner vanuit inwonersperspectief, 
tijdens tussentijds (structureel) overleg als toetsing, als kennisbron 
van de lokale samenleving/ specifieke doelgroepen etc. Kan op 
verschillende momenten mogelijk zelfs los van de beleidscyclus;

– Ophalen en duiden van zorgen van (kwetsbare) inwoners; deze 
delen met de gemeente in gevraagde en ongevraagde adviezen en 
door middel van tussentijds (structureel) overleg met de 
beleidsmedewerkers (belevings-en leefwereld naar binnen brengen);

– Signaleren van behoeftes en knelpunten die leven bij (groepen) 
inwoners vanuit hun verschillende rollen in de 
participatiemaatschappij; deze delen met de gemeente in gevraagde 
en ongevraagde adviezen en door middel van tussentijds (structureel) 
overleg met de beleidsmedewerkers;



Adviesfunctie richting gemeente

– Aan de voorkant bij beleidsontwikkeling meedenken vanuit 
inwonersperspectief door direct contact met beleidsmedewerkers 
en/of door deelname in (interne/externe) klankbordgroepen etc.;

– Meedenken hoe de gemeente binnen het sociaal domein naast de 
adviesraad ook andere (groepen) inwoners betrekt en 
raadpleegt in gevraagde en ongevraagde adviezen en tijdens 
tussentijds (structureel) overleg met de beleidsmedewerkers;

– Gevraagd adviseren op beleidskaders, beleidsplannen, 
uitvoeringsplannen, verordeningen etc.;

– Ongevraagd adviseren thema’s of kwesties onder de aandacht 
brengen, kan ook gaan over uitvoering beleid.

Vragen:

o Herkent u deze manieren waarop de adviesfunctie vorm kan 
worden gegeven? 

o Is dit onderwerp van gesprek in de adviesraad en met de 
gemeente?



Soorten advies

1. Officieel gevraagd schriftelijk advies

– Er ligt een stuk waar de adviesraad op moet adviseren. Gaat vaak om 
advies over een stuk wat ook langs de gemeenteraad moet.

2. Ongevraagd advies

– Onderwerpen zelf agenderen of onder de aandacht brengen. Kan 
mondeling (wordt verslag gemaakt) of schriftelijk.

3. Tussentijds consultatie

– Vaak door beleidsmedewerkers

– In dialoog vraagstukken meedenken 

– Input kan benut worden in de beleidsvoorbereiding

– Input kan benut worden in de gesprekken met maatschappelijke 
organisatie of partijen met subsidierelaties

– Input kan benut worden voor het beantwoorden van vragen van de 
gemeenteraad

Uitgangspunt → toegevoegde waarde: leef- en belevingswereld 

binnen brengen. Met die focus kijken naar alles wat er op je af komt.



Gevraagd schriftelijk advies

Wat doet u als lid van de adviesraad als u een gevraagd 
advies krijgt? Wat zijn de eerste acties die u onderneemt?

o Wat is de waarde van het stuk waarover advies wordt gevraagd in 
de beleidscyclus?

o Waar wordt het voor gebruikt?

o Hebben wij als adviesraad iets toe te voegen (karakter van het 
stuk)?

o Begrijp ik wat er staat? 

o Sluit het aan bij vraagstukken en problemen waar kwetsbare 
groepen nu of in de toekomst mee te maken hebben?

o Kunnen/willen we, zijn we überhaupt in staat om er – met de 
netwerken en de eigen inzichten die we hebben – een echt advies 
te geven?



Gevraagd schriftelijk advies

Willen/kunnen we adviseren? 
Nee: je hoeft niet te adviseren (blijft vrijwilligerswerk)

JA: vervolgstap → wat betekent dit voor (kwetsbare) inwoners? 

o Onderschrijven we de probleemdefiniëring?

o Geloven we in wat er wordt voorgesteld? 

o Of hebben we een andere beeld van wat er aan de hand is en van 
waar er oplossingen liggen? 

o Denk goed na: beantwoord niet alleen de vraag die gesteld wordt, 
maar kijk ook hoe het probleem gedefinieerd wordt en wat de 
oplossingsrichting is. 



Gevraagd schriftelijk advies

Aandachtspunt: Het advies is schriftelijk. Denk er over na wie er mee 
leest met wat je schrijft. En wie moet begrijpen wat je schrijft en 
bedoelt. 

Het is aan de beleidsmedewerker om te kijken hoe en wanneer dat 
advies benut kan worden in de beleidsdocumenten of uitvoering. 



Ongevraagd advies

Wat zijn uw vragen als het gaat om een ongevraagd advies?

Welke thema’ s lenen zich voor een ongevraagd advies (agenderen)? 

Hoe kan een ongevraagd advies vorm en inhoud worden gegeven?

Hebben de ongevraagde adviezen wat u betreft effect gehad op de 
gemeente? 

o Agenderen maatschappelijk vraagstuk waar je de aandacht voor 
wilt hebben 

o Vormvrij 



Consultatiefunctie

o Bij de leden van de adviesraad zit veel kennis over lokale 
samenleving, over “culturele’ gewoontes en wat er leeft onder 
(kwetsbare) groepen; 

o Belangrijk om die kennis en waarnemingen ook tussentijds te 
delen met beleidsmedewerkers;

o Bijvoorbeeld vier keer per jaar om de tafel met inhoudelijk 
beleidsmedewerkers-planning en agenda gewenst;

o In dialoog kan beleidsmedewerker input leden benutten en 
vragen/kwesties aan hen voorleggen;

o Is ook adviseren (op informele wijze).



Adviesfunctie richting gemeente

o Hoe verhoudt de adviesraad zich tot de wethouders, de 
gemeenteraad, de raadscommissies, de fracties van de politieke 
partijen en de beleidsmedewerkers etc. Aan wie kan/wordt advies 
gegeven en hoe gaat dat in zijn werk?



Transformatie in het sociaal domein



Ingrijpende ontwikkelingen (1/2)

• Van gemeente naar gemeenschap: In de verzorgingsstaat is inwoners door 
de overheid veel ondersteuning en zorg uit handen genomen, daar waar 
ze aanvankelijk zelf in oplossingen voorzagen. Daarmee zijn informele 
oplossingen ineens ‘zorgproducten’ geworden waar een professionele 
indicatie voor nodig is. De komende jaren zal de vraag centraal staan: 
“Wat kan en wil de gemeenschap zelf doen en welke rol speelt de 
gemeente daarin?”

• Van individueel naar collectief: Doorgaan op de manier zoals we dat in de 
verzorgingsstaat gewend waren, is met een dubbele vergrijzing en krapte 
op de arbeidsmarkt onhoudbaar. Voor elke inwoner een door de overheid 
exclusief geleverde oplossing is niet te financieren en de menskracht 
ontbreekt. De balans in wat individueel en wat collectief aangeboden 
wordt moet opnieuw opgemaakt. 



Ingrijpende ontwikkelingen (2/2)

• Van exclusief naar inclusief: In de verzorgingsstaat kon ieder zich met een 
vraag exclusief tot de overheid richten in de wetenschap dat de overheid 
zich ontfermt over kwetsbare inwoners. Mede door de extramoralisering 
van de GGZ en mensen met een verstandelijke beperking en het langere 
thuis blijven wonen van ouderen komen inwoners in aanraking met 
kwetsbare inwoners in hun eigen omgeving en raken inwoners meer op 
elkaar aangewezen. De balans in wat inwoners kunnen en willen 
betekenen voor hun medemens moet opnieuw opgemaakt. 

• Van systeem-gestuurd naar leefwereld-gestuurd: In de verzorgingsstaat 
was het uitgangspunt dat oplossingen maakbaar, voorspelbaar door het 
systeem konden worden geleverd. Meer en meer moet er aangesloten 
worden op wat inwoners echt nodig hebben. 



Participatiesamenleving 

De adviesraad vervult zijn rol binnen de filosofie van de 
participatiesamenleving. Het uitgangspunt is dat inwoners eerst kijken wat 
men zelf kan doen en betalen, voordat men een beroep doet op voorzieningen 
die de gemeente geld kosten. Er is een bepaalde eigen verantwoordelijkheid 
die afhankelijk is van eigen mogelijkheden, capaciteiten, draagkracht en 
draaglast.

In de participatiesamenleving heeft een inwoner verschillende 
rollen(perspectieven):

• 1) een inwoner die functioneert binnen de ideeën van de 
participatiesamenleving (neemt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, 
anticipeert, regelt zaken zelf, denkt na over zijn leven(stijl) nu en in de 
toekomst, zorgt voor een sociaal netwerk etc.);

• 2) een inwoner die de rol vervult van naaste/mantelzorger die zijn partner, 
ouder, kind of ander familielid (gedeeltelijk) verzorgt;

• 3) een inwoner die als buurt/wijkbewoner omkijkt naar zijn/haar buren en 
daar desgewenst naar omkijkt of ondersteuning aan biedt. En/of die in de 
wijk (samen met anderen) activiteiten ontplooit om de samenhang en 
leefbaarheid in de buurt/wijk te verbeteren;



Participatiesamenleving

4) een inwoner die als vrijwilliger actief is bij een 
vereniging/commissie/werkgroep of comité;

5) een inwoner die (samen met andere inwoners) een burgerinitiatief 
ontplooit bijvoorbeeld door een zorgcoöperatie op te richten;

6) een inwoner die gebruik maakt van een individuele voorziening of 
een uitkering van de gemeente heeft (client).



Verschillende perspectieven

Steeds vaker zien we dat adviesraden adviseren vanuit verschillende 
perspectieven: vanuit hun rol als inwoner, buur, vrijwilliger, cliënt, 
mantelzorger, betrokkene bij een burger- of inwonersinitiatief, …

Infographic >>>  



Verschillende perspectieven



Verschillende perspectieven



Verschillende perspectieven

o Is uw adviesraad bezig met deze verschillende perspectieven?

o Vanuit welk perspectief adviseert de raad tot nu toe?

o Verwacht de gemeente dat u als raad vanuit verschillende 
perspectieven adviseert? Zo ja van uit welke? 



Weten wat inwoners beweegt

Bron: onderzoek van Motivaction over Burgerschapsstijlen en participatiesamenleving

Er is een groeiende kloof tussen gewenste en werkelijke 
samenleving



Weten wat inwoners beweegt

Er is steeds minder vertrouwen in een samenleving die 
solidariteit organiseert



Weten wat inwoners beweegt

De 8 mentality-milieus achter de burgerschapsstijlen



Weten wat inwoners beweegt

Mentality-model: traditionele, moderne en postmoderne 
waardesegmenten



Weten wat inwoners beweegt

Mentality-model: 8 milieus te verdelen naar 4 
burgerschapsstijlen 



Weten wat inwoners beweegt

Plichtsgetrouwen



Weten wat inwoners beweegt

Structuurzoekers



Weten wat inwoners beweegt

Pragmatici



Weten wat inwoners beweegt

Verantwoordelijken



Weten wat inwoners beweegt

Krimp en groei burgerschapsstijlen 



Weten wat inwoners beweegt

o Hoe kun je deze kennis benutten in je adviesfunctie?



Wie zitten er in de adviesraad? 

o Wie er in zitten geeft richting aan de inhoud en toon van het 
advies.

o Is er een duidelijk profiel voor adviesraadsleden?

o Is het hebben van een goed netwerk een criterium voor 
lidmaatschap aan de adviesraad?

o Zijn alle leden in staat om mensen te bevragen, om zodoende 
input ter vergaren om het ‘goede gesprek’ te voeren in de 
adviesraad/werkgroep?

o Je werkt zonder last-en ruggespraak. Je hebt geen achterban. Je 
adviseert niet namens inwoners maar vanuit inwonersperspectief;

o Hoe vrij zijn de leden van de adviesraad? Kunnen de 
adviesraadsleden functioneren zonder last- of ruggenspraak 
opereren of zijn er verbindingen met (belangen)organisaties 
(achterban)? 

>>>



Wie zitten er in de adviesraad? 

o Is er helderheid welke (voormalige/huidige) 
maatschappelijke/zakelijke functies onverenigbaar zijn met een 
rol als adviesraadslid?

o Zijn er leden die vanuit hun (voormalige) inhoudelijke 
expertise/professionele/bestuurlijke rol een bijdrage leveren? Hoe 
wordt dit ervaren door de gemeente?



Werkwijze: Signalen ophalen



Signalen ophalen



Signalen ophalen

o Ieder adviesraadslid heeft lokaal connecties, contacten (netwerk); 

o Als je vanuit inwonersperspectief wilt adviseren, moet je weten 
wat de leef- en belevingswereld is van mensen uit dat netwerk: 

o Hoe ziet het leven van (kwetsbare) inwoners er uit?

o Wat hebben ze nodig? Welke verwachtingen hebben ze; 

o Je bent als lid in de lokale samenleving nooit niet lid van de 
adviesraad;

o Signalen kun je als lid van de adviesraad op allerlei manieren en 
momenten oppikken; door in je gewone leven met inwoners te 
spreken, hun vragen te stellen, door vindplaatsen te bezoeken; 

o Je moet weten wat ‘vindplaatsen’ zijn van kwetsbare groepen:

o Daar in cognito in gesprek gaan: wat houdt hen bezig, wat hebben ze 
nodig, wat is belangrijk voor hen

o De informatie, waarnemen en inzichten die je daarbij opdoet benutten 
bij je advisering



Signalen ophalen

o Deze munitie heb je nodig als input voor het ‘goede gesprek’ dat 
je voert in de werkgroep/adviesraad.

o Spreek je met managers/leidinggevenden/professionals en/of 
vrijwilligers van organisaties? Zo ja waarover? Welke vragen stel 
je?

o Spreek je met belangenorganisaties? Zo ja waarover? Welke 
vragen stel je? Spreekt de gemeente ook met deze 
belangenorganisatie?

o Spreek je met patiënten/cliëntenorganisaties? Zo ja waarover? 
Welke vragen stel je? Spreekt de gemeente ook met deze 
organisatie? 

>>>



Signalen ophalen

o Vragen om het inwonersperspectief naar boven te krijgen: 

o Wat ziet u bij kwetsbare inwoners?

o Wat hoort u tussen de regels door?

o Waar slapen inwoners niet van?

o Waar is verwarring over?

o Wat begrijpen/snappen inwoners niet?

o Wat willen inwoners niet begrijpen?

o Waar kunt u hen niet mee helpen?

o Wat hebben ze nodig? 



Signalen ophalen

Waar en hoe verzamelt u informatie die u kunt inbrengen als 
de adviesraad werkt aan een gevraagd of ongevraagd advies? 

Basis van advisering: het levendige contact met groepen 
inwoners (oprechte belangstelling/verplaatsen in)→ kun in 

officieel doen in je rol als adviesraadslid, maar ook als betrokken 
buur, vrijwilliger, mantelzorger, …

Heb er extra aandacht voor als een adviesraadslid een rol als (ex) 
medewerker bij een andere gemeente, als specialist op een bepaald 
terrein of als (ex) bestuurder/manager heeft.

Vraag aan u: wissel uit waar en hoe verzamelt u signalen? 



Signalen ophalen

o Ga je groepen inwoners uitnodigen om mee in gesprek gaan? Wat 
zijn jouw/hun verwachtingen dan? 

o Medewerkers/leidinggevenden/vrijwilligers van organisaties 
raadplegen/bevragen - let op!

o Onderzoek (laten) uitvoeren - Wat zijn relevante vragen? Hoe 
benut je uitkomsten?

o Zelf interviews afnemen - Wat zijn relevante vragen? Hoe benut je 
uitkomsten?

o Wat betekent representatief en objectief?

o Gemeente blijft zelf ook verantwoordelijk om met groepen 
inwoners in contact te treden: dit kan niet uitbesteed worden aan 
de adviesraad!



Methoden om signalen op te halen

1. Contactpersonen
Leden van de raad c.q. van een werkgroepen hebben als taak het 
opbouwen en onderhouden van contacten met een bepaalde groep 
(kwetsbare) burgers. Bij de selectie van nieuwe leden wordt rekening 
gehouden met het netwerk van de sollicitanten.

2. Klankbordgroepen 
De raad heeft vaste klankbordgroepen voor specifieke groepen, zoals 
mantelzorgers of mensen met een verstandelijke beperking. Deze 
groepen zijn een bron van ervaringen en inzichten.

3. Werkgroepen 
De raad stelt incidenteel werkgroepen in voor het uitzoeken van 
thema’s waarbij burgers worden betrokken via bijvoorbeeld 
interviews of bijeenkomsten. Voorbeeld: een werkgroep die het 
initiatief neemt voor een Lokale Inclusie Agenda en daarover in 
gesprek gaat met mensen met een beperking.



Methoden om signalen op te halen

4. Breed maatschappelijk platform 
De raad stelt een breed platform in, hetzij als vaste groep of via 
periodieke bijeenkomsten, waar  burgers voor worden uitgenodigd 
om ervaringen uit te wisselen over de ontwikkelingen in het sociaal 
domein. 

5. Sociale media 
Vooral jongeren zijn gemakkelijker te bereiken via sociale media als 
facebook, twitter en Instagram. Via een digitale peiling kan snel 
inzicht worden verkregen in hun ervaringen en wensen.

6. Informele gesprekken
Informeel contact met burgers kan door het houden van spreekuren, 
voeren van interviews of door aan te bellen en in de huiskamer 
gesprekken te voeren. Een ‘pizza-meeting’ is een andere vorm van 
laagdrempelig contact.



Methoden om signalen op te halen

7. Natuurlijke vindplaatsen
Inwoners kunnen bereikt worden op plekken waar zij veel komen, 
zich thuis voelen (dag- en buurtcentra en buurtcafés) en waar zij 
eerder dan in formele vergaderingen genegen zijn tot een gesprek 
over wat hen bezighoudt en waar zij tegen aan lopen.

8. Activiteiten andere organisaties
Gemeenten, vrijwilligersorganisaties en kerken organiseren 
bijeenkomsten waar adviesraden in gesprek kunnen gaan met 
burgers, een bijdrage aan kunnen leveren of een andere activiteit 
(zoals een vervolgbijeenkomst) kunnen  plannen.

9. Cliëntenraden van welzijns- en zorginstellingen
Adviesraden gaan in gesprek met cliëntenraden van instellingen of op 
informele manieren (in hun huiskamer, aan de hand van een thema) 
in gesprek met cliënten.



Methoden om signalen op te halen

10. Belangenorganisaties 
Diverse organisaties (herstelacademies, cliëntenverenigingen) 
verwoorden de behoeften en wensen van groepen kwetsbare burgers 
en hebben leden waarmee raden contact kunnen leggen.

11. Burgerinitiatieven
Deze initiatieven (wijkinitiatieven, buurtcoöperaties) weten goed wat 
er leeft onder (kwetsbare) inwoners  en waar zij behoefte aan 
hebben.

12. Cliëntervaringsonderzoek
Adviesraden kunnen de resultaten van het jaarlijkse onderzoek onder 
cliënten gebruiken, 
alsook suggesties voor vragen aanreiken en meedoen in het 
onderzoek.



Methoden om signalen op te halen

13. Onafhankelijke cliëntondersteuners
Cliëntondersteuners (ook de vrijwillige, bijvoorbeeld van 
ouderenbonden) beschikken vanuit hun contacten met burgers over 
veel informatie en zijn daarmee bronnen van informatie en kennis. 

14. ‘Ambassadeurs’ uit de doelgroepen
In sommige organisaties zijn vooraanstaande personen die als 
spreekbuis en ambassadeurs optreden en een gesprekspartner zijn 
voor de raden. Denk aan imams uit migrantengroepen.

15. Non-verbale manieren
Er zijn groepen die zich via andere vormen dan verbaal uitdrukken, 
bijvoorbeeld via de visuele prikkelmethode. Maak als adviesraad 
samen met bewoners een filmpje of vlog van de situatie in de wijk.

16. Rekenkamer
Ga als adviesraad in gesprek met de gemeentelijke rekenkamer over 
thema’s die zij onderzoekt, de betrokkenheid van burgers en een 
mogelijke bijdrage van de raad.



Werkwijze: Het goede gesprek



Het goede gesprek

o Individuele adviesraadsleden brengen hun signalen in binnen de 
adviesraad;

o Signalen worden onderzocht (patronen ontdekken), geduid (wat 
betekent dit?) en op grond daarvan wordt –in een goed gesprek-
bekeken wat het advies is naar de gemeente;

o Tijdens het goede gesprek wordt er samen onderzoek verricht;

o Steeds vaker wordt het goede gesprek gevoerd in (themagerichte) 
werkgroepen;

o Goede begeleiding van (werkgroep) voorzitter is nodig 
(procesbegeleider): bewaken dat er vanuit het 
inwonersperspectief geredeneerd wordt, is alles ingebracht wat 
relevant is (stimuleren dat iedereen een bijdrage levert), 
stimuleren dat leden elkaar bevragen, dat er doorgevraagd wordt, 
hoofdlijnen formuleren, tegenstrijdigheden benoemen, bewaken 
voldoende en legitieme argumenten, formuleren conclusies, 
voorzetten doen voor richting advies etc.



Gesprek in de adviesraad



Gesprek in de adviesraad



Gesprek in de adviesraad/werkgroep

Wat is er aan de hand?

o Vragen stellen
o Luisteren
o Doorvragen
o Lezen

Wat vinden we ervan?

o Uitwisselen ideeën, 
bevinden en 
inzichten

o Elkaar bevragen en 
begrijpen

Wat is wijsheid?

Formuleren: wat 
willen we de 
gemeente aan 
aandachtspunten 
meegeven, over wat 
er aan de hand is en 
wat er moet 
gebeuren? 
‘Wolk van 
aandachtpunten’



Gesprek in de adviesraad/werkgroep

In adviesraad / werkgroep moet aan de hand van een aantal vragen 
het goede gesprek te voeren. 

Aandachtspunten:

1. Actieve, aandachtige luisterhouding;

2. Doe niet alsof je alles al weet;

3. Vraag wat er wordt bedoeld als je niet begrijpt wat er wordt 
gezegd;

4. Stel open vragen

5. Laat je meevoeren door het gesprek;

6. Als je iets niet weet, zeg dan dat je het niet weet;

7. Stel jouw ervaringen niet gelijk aan die van de ander;

8. Herhaal niet wat jij of een ander al gezegd hebt;

9. Blijf weg van details;

10. Houd het kort-focus je op de essentie

11. Realiseer je in welke fase je zit



Rol voorzitter in het goede gesprek

De voorzitter heeft in dit gesprek de rol van:

o Gespreksleider;

o Geeft helderheid over de fase van het gesprek en de bedoeling van de 
“ronde”;

o Zorgt dat iedereen aan bod komt;

o Zorgt dat er doorgevraagd en samengevat wordt;

o Zorgt dat hoofd en bij zaken gescheiden worden;

o Zorgt dat patronen worden herkend;

o Zorgt dat patronen worden geduid;

o Zorgt dat er verbindingen worden gelegd;  

o Zorgt dat er een voorzet wordt gedaan tot conclusies, aanbevelingen etc.

o Zorgt dat er wordt geconstateerd of er voldoende munitie is om tot een 
goed advies te komen;

o Zorgt dat er een voorzet wordt gedaan m.b.t. de te volgen procedure;

Vraag: kan de voorzitter meedoen en een inhoudelijke bijdrage 
leveren aan het goede gesprek?



Werkwijze: Komen tot een advies



Komen tot een advies

o Wat is de probleem- en vraagstelling?

o Herkent de adviesraad zich in de probleem- en vraagstelling?

o Eventueel herdefiniëren van de probleem- en vraagstelling.

o Wat betekent de probleem- en vraagstelling voor het meedoen 
van inwoners vanuit de verschillende perspectieven? 

o Wat zijn aandachtspunten voor beleidsontwikkeling en uitvoering 
op grond van het hierboven gestelde? 

o Wat hebben inwoners nodig? 

o Welke rol kan de gemeente, maatschappelijke organisaties, zorg- en 
welzijnsorganisaties en de gemeenschap hierin spelen?

o Wat zijn aandachtspunten in de communicatie richting inwoners in hun 
verschillende rollen?



Komen tot een advies

o Het gaat om een advies dat benut kan worden door de gemeente, 
wat toegevoegde waarde heeft, omdat de adviesraad de 
“buitenwereld”, (de belevingswereld) van de inwoners binnen 
brengt. En niet regels/wetten/moties/college-akkoorden als 
uitgangspunt heeft;

o Advies hoef je niet perse openbaar te maken door het op de 
website te plaatsen; want leden zitten er op persoonlijke titel 
(benoemd door gemeente), op verzoek van het College, vanuit 
inwonersperspectief, niet namens inwoners. De adviesraad hoeft 
geen verantwoording af te leggen aan de inwoners.



Hoe kan een advies er uit zien?

o Een advies kan bestaan uit: 

o 1) een door de adviesraad (het)geformuleerd vraagstuk/probleem 
(hoe kijkt de adviesraad ernaar vanuit de belevingswereld)

o 2) omschrijving van wat het vraagstuk/probleem betekent/ hoe het 
uitpakt voor (groepen) (kwetsbare) inwoners en/of voor inwoners in 
hun verschillende rollen 

o 3) aandachtspunten bij de aanpak/oplossing/benadering van het 
vraagstuk (wat werkt vanuit inwonersperspectief) 

o 4) hoe kunnen inwoners betrokken/geïnformeerd worden over dit 
vraagstuk? 

o Een advies kan ook alleen bestaan uit aandachtspunten waar de 
gemeente op moet letten;

o Vragen stellen in een advies kan soms net zo belangrijk zijn dan 
het feit of hier meteen een antwoord op komt;

o Maar het kan ook zijn dat de adviesraad fundamentele vragen 
formuleert waar de gemeente nog haar gedachten over moet 
laten gaan.  



Reflectie op de effecten van uw
adviezen

• Hoe vaak heeft de gemeente in 2018 de adviesraad om advies 
gevraagd? 

• Hoe kijkt u terug op deze adviesaanvragen: was de informatie die 
u kreeg over het gevraagd advies voor u duidelijk en begrijpelijk?

• Vond u dat het om onderwerpen ging waar u vanuit 
inwonersperspectief nieuwe perspectieven/ andersoortige 
informatie kon verstrekken? 

• Is het voor u duidelijk wat de gemeente vond van de verschillende 
adviezen? 

• Is het voor u duidelijk of de gemeente (delen van) de diverse 
adviezen heeft benut? 

• Als de gemeente het adviezen niet of slechts gedeeltelijk heeft 
benut heeft u dan nu enig idee waardoor dat komt?

• Wat kunt u zeggen als u terugblikt naar uw antwoorden bij deze 
vraag?

• En hoe was/is dat in 2019?

• Waar moeten we het over hebben met de gemeente?



Casus: ongevraagd advies

Een van de leden heeft van verschillende bronnen gehoord dat Buurtzorg een 
cliëntenstop heeft. De cliëntenstop en de inzet van buren is vanwege 
(structureel) personeelstekort. Bij de cliënten waar men nu zorg levert 
worden in alle gevallen de buren betrokken worden bij de ondersteuning. Het 
gaat daarbij niet om de fysieke verzorging, maar om andere taken, om te 
zorgen dat hun cliënten verantwoord thuis kunnen wonen. 

De acties van Buurtzorg (cliëntenstop en inschakelen buren) verbaast buren 
en baren zorgen voor de toekomst. 

Het lid van de adviesraad vindt dat de adviesraad een ongevraagd advies 
moet geven over de inzet van buren.

Ga met elkaar het gesprek aan en kom tot een ruwe opzet voor een 
ongevraagd advies aan de gemeente.

o Welke inwonersperspectieven zijn relevant m.b.t. dit vraagstuk?

o Welke aandachtspunten kunnen/moeten vanuit de verschillende 
perspectieven bij de gemeente onder de aandacht worden gebracht?



Adviseren en ambtelijk apparaat

o Rol en taak contactambtenaar; 

o Rol en taak ambtelijk secretaris; 

o Rol, taak en bewustzijn beleidsmedewerkers;

o Worden beleidsmedewerkers hierover geïnformeerd (en op 
aangesproken-onderdeel van hun functieprofiel en hun 
functioneringsgesprek)?

o Wat gebeurt er naast de adviesraad nog meer aan 
inwonersraadpleging door beleidsmedewerkers binnen het sociaal 
domein en hoe verhoudt dit zich tot het werk van de adviesraad?

o Hoe voeden de beleidsmedewerkers de leden van de adviesraad?

o Ontvankelijkheid van advies hangt ook af van de relatie tussen 
adviesraad en gemeente. Een goed inhoudelijk advies kan geen 
‘slechte’ relatie compenseren. 



Adviseren en wethouder(s)

o Wat kan en wil de wethouder met de adviesraad?

o Laat de wethouder zich naast de adviesraad ook nog ”adviseren” 
door andere lokale adviesorganen vanuit 
inwoners(cliënten/vrijwilligers) perspectief? 

o Zit de wethouder met verschillende belangengroeperingen om 
tafel?



Hartelijk dank voor uw aanwezigheid 
en inbreng!
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