
ADVIESRADEN  EN  DE

PARTICIPATIESAMENLEVING

De kracht van meedoen, de grenzen aan meedoen

Wat is de kracht van de participatiesamenleving? Waar liggen de eventuele
grenzen? En welke rol kunnen adviesraden spelen? De Koepel Adviesraden
Sociaal Domein maakte een handreiking aan de hand van interviews met vier
kenners.

Aan deze Handreiking werkten mee:
Evert van Schoonhoven, landelijk coördinator Nederland Zorgt voor
Elkaar (NLZVE), een netwerk van burgerinitiatieven.
Riesje Paulissen, zzp’er, teamleider van verschillende sociale kernteams. 
Illya Soffer, directeur van Ieder(in).
Irene Domburg, directeur-bestuurder bij vrijwilligersorganisatie
Handjehelpen.
Petra van der Horst, directeur Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Evert van Schoonhoven: ‘Mensen moeten zich eigenaar voelen’
‘De kracht van de participatiesamenleving is eigenaarschap, zegt Evert van Schoonhoven. Als
dat gevoeld wordt, dan wordt de participatiesamenleving ingevuld. En het ideaalbeeld is dat
zowel bewoners, overheden als ondernemers samen eigenaarschap voelen voor een initiatief
waaraan ze meedoen. ‘Overheid en ondernemers zijn belangrijk,’ benadrukt Van Schoonhoven,
‘denk alleen al aan de financiële duurzaamheid van een initiatief.’
 
Hoopgevende tendensen
Evert van Schoonhoven kan ook precies vertellen wat het betekent als het tegenovergestelde
gebeurt, dus als mensen géén eigenaarschap voelen: ‘Wordt eigenaarschap niet gevoeld, dan is
er geen sprake van een participatiesamenleving, maar van een welzijns- of verzorgingsstaat.
Dan gaan mensen weer achterover leunen.’ Van Schoonhoven ziet echter hoopgevende
tendensen. ‘Omdat de zorgkosten tegenwoordig zeer hoog zijn, is de wal langzaam het schip
aan het keren,’ observeert hij. ‘Mensen pakken solidariteit weer op, ze willen weer omzien naar
elkaar. Zie ook fenomenen als zorgcoöperaties, glasvezelcoöperaties. Dezelfde trends zie ik in
zorg- en welzijnland.’ Van Schoonhoven durft dan ook te spreken van een transitiefase: ‘De
participatiesamenleving is er nog niet, maar we zijn wel stappen aan het zetten op weg
ernaartoe.’ Van Schoonhoven wijst er wel op dat er niet alleen burgerparticipatie nodig is, maar
ook overheidsparticipatie. ‘De overheid moet betrokkenheid tonen, er moet daar een cultuur
groeien van betrokkenheid, zowel lokaal, provinciaal als landelijk. Hoe dat gaat?’ Hij lacht. ‘Laat
ik het zo zeggen: dat gaat met kleine stapjes.’



Grenzen
Grenzen kent de participatiesamenleving ook, zegt Evert van Schoonhoven. De dynamiek in
buurten zorgt er soms voor dat een enthousiast begonnen initiatief halverwege blijft steken.
‘De reden is dan dat er onvoldoende organiserend talent in die buurt aanwezig is. Bovendien
heb je voor zorginitiatieven vroeg of laat toch altijd professionals nodig. Als er nuldelijnszorg
nodig is, kunnen bewoners nog wel iets betekenen, maar zodra er sprake is van schulden of
van dementie of van ernstige problematiek, dan ben je als initiatief toch altijd weer afhankelijk
van professionals. Vandaar dat zorgcoöperaties via arrangementen thuishulpen en
huishoudelijke hulpen inschakelen.’
Maar ook als er professionals worden ingeschakeld, wil dat niet zeggen dat daarmee de
participatiesamenleving overboord wordt gekieperd, benadrukt Van Schoonhoven. ‘Veel
zorgcoöperaties behouden dan nog steeds zelf de regie en het eigenaarschap over het
initiatief. Ze zorgen er dus voor dat er niet elke dag een andere professional op de stoep staat
bij burgers die zorg nodig hebben. Dat is dan de kracht van het initiatief. Bovendien zorgen ze
nog steeds voor een inperking van de zorgkosten, bijvoorbeeld als ze ergens een
ontmoetingsruimte hebben ingericht. Daar kan de huisarts mensen naartoe verwijzen, die
daardoor minder afhankelijk zijn van diezelfde huisarts. Dan is er sprake van nuldelijnszorg
door de buurt.’
 
Ideaalbeeld
Het mooiste, voegt Van Schoonhoven eraantoe, is als zo’n aanpak vertaald kan worden naar de
Wmo. ‘Dus dat je als initiatief naar de gemeente stapt en zegt: “In onze ontmoetingsruimte
komen wekelijks tien mensen met een Wmo-indicatie. Kunnen jullie iets betekenen in de vorm
van collectief PGB-geld?” Ik ken drie gemeenten waarin over deze vraag wordt gesproken. Als
dat doorgang vindt, dan wordt de wethouder dus mede-eigenaar van zo’n initiatief. En als je
dan ook nog een ondernemer kunt aankoppelen, dan ben je klaar. Dat is wat mij betreft op dit
moment het ideaalbeeld van de participatiesamenleving.’
Van Schoonhoven schat dat op dit moment 75 procent van alle bewonersinitiatieven
in Nederland gericht is op informele zorg (zeg maar klussen- en vervoersdiensten), 20 procent
op formele zorg (Wmo en Wlz) en 5 procent op manieren om ouderen in hun eigen wijk te laten
wonen. Hij voorspelt dat die 5 procent gaat uitgroeien tot 30 procent. ‘Dan gaat het dus over
beschermd wonen in de wijk voor iedereen: inclusief wonen.’ Van Schoonhoven gaat ervan uit
deze ontwikkeling in de komende vijf à tien jaar zijn beslag gaat krijgen. ‘Dat is de manier
waarop de participatiesamenleving zich zal ontwikkelen en zorgkosten verder worden
gereduceerd.’
 



'Riesje Paulissen: ‘Er is een mentale verandering nodig’
Als zzp’er is Riesje Paulissen teamleider van drie sociale kernteams. Dat zijn teams van
professionals én vrijwilligers die werken aan de hand van voorliggende voorzieningen. Zij
houden zich dus niet bezig met beschikkingen of maatwerkvoorzieningen. ‘Daarnaast train ik
sociaal wijkteams om gekanteld te werken en nóg beter te luisteren naar inwoners,’ zegt ze.
De kracht van de participatiesamenleving ziet zij bijvoorbeeld in de manier waarop mensen met
psychische problematiek tegenwoordig worden ondersteund bij hun pogingen om werk te
vinden. ‘Vroeger schoven we deze doelgroep door naar de sociale werkvoorziening (SW), maar
nu wordt veel meer onderzocht hoe iemand kan meedoen aan de samenleving. Dat gaat
verder dan kijken naar kansen. We helpen hen om te ontdekken wat ze wél kunnen en daarop
in te zetten. Want we willen allemaal meetellen.’
 

Lastig om hulp te vragen
Een grens aan de participatiesamenleving
ziet Riesje Paulissen ook: veel mensen
vinden het lastig om hulp te vragen en
plaatsen zich daarmee als het ware
buitenspel. Paulissen kent een voorbeeld
dichtbij. ‘Mijn overbuurvrouw heeft een man
met dementie. In al die jaren dat we
tegenover elkaar wonen heeft ze mij zegge
en schrijve één keer om hulp gevraagd. Dat
was toen haar man in het ziekenhuis lag. Ik
heb haar meerdere malen laten weten dat
ik best vaker iets voor hen wil doen. Maar ik
denk dat haar iets parten speelt waar meer
mensen last van hebben die hun handen vol
hebben aan zichzelf: doordat ze niet in de
gelegenheid zijn om iets te betekenen voor
anderen, zien ze ervan af om zelf hulp te
vragen. Terwijl dat ook in die situatie
vanzelfsprekend zou moeten zijn. Nu staan
ze hun eigen participatie in de weg en valt de
taak van mantelzorg hen extra zwaar.
Nederland heeft hierin een mentale
verandering nodig. De oplossing? Die heb ik
niet zomaar voorhanden. Misschien moeten
we vrijdag uitroepen tot “burenhulpdag”?
Misschien moeten we mensen een kleine
bijdrage laten betalen waarmee ze dan het
recht krijgen om gebruik te maken van
vrijwilligershulp aan huis?’
 



Geen tijd en energie
Paulissen ziet nog een andere trend die de participatiesamenleving niet dichterbij brengt:
stellen werken tegenwoordig fulltime met zijn tweeën, waardoor er geen tijd en energie
overblijft voor vrijwilligerswerk of mantelzorg. ‘Ik mis de hogeropgeleiden in het
vrijwilligerswerk,’ zegt ze. ‘Op veel plekken wordt het vrijwilligerswerk gedaan door een handvol
dorpsgenoten die alles en iedereen kennen en alles samen oplossen. Maar zulke mensen zijn
dungezaaid en het zal niet lang meer duren voordat je ze niet meer kunt vinden. Dat is slechts
nieuws voor mensen die zijn aangewezen op ondersteuning; zij zullen die ondersteuning dan
niet meer krijgen. Die trend wordt nog eens verergerd doordat mensen steeds later met
pensioen gaan en dus ook pas later tijd hebben voor vrijwilligerswerk.’
 
Meer algemene voorzieningen
Wil de participatiesamenleving van de grond komen, zegt Paulissen, dan zal de oplossing in elk
geval gezocht moeten worden in het aanbieden van veel meer algemene voorzieningen dan nu
gebeurt. ‘Daar kun je meer mensen bij elkaar brengen en heb je dus minder mensen nodig die
ondersteuning bieden. Zo’n gemeenschappelijke voorziening kun je laten runnen door een
mbo’er en vrijwilligers. Dat is dan een mooie inloopplek voor mensen zoals mijn
overbuurvrouw, die er gelijkgestemden kunnen treffen en zo toch nog eens buiten de deur
komen.’ Maar ze juicht niet te vroeg: ‘Ik vind Nederland geen samenleving die volop inzet op
collectieve voorzieningen.’
 
Wijkhuis van de gemeente
Toch kent Paulissen een paar voorbeelden. Zo is er in Overbetuwe een eetcafé waar mensen
eens in de week heel wat uren zoet zijn met de maaltijd: eerst doen ze samen boodschappen,
dan gaan ze koken en daarna eten. In Elst is een GGZ-inloopcafé voor iedereen die zich wel
eens eenzaam voelt. En mooi vindt ze ook de wijk Ruwaard in Oss, waar een ‘Wijkhuis
van de buurt’ is ingericht: een ontmoetingsplek voor alle inwoners van de wijk, op initiatief van
de wijkbewoners zelf en gefinancierd door de gemeente. Die wordt niet alleen gevonden door
wijkbewoners, maar ook professionals bieden er inmiddels diensten aan. ‘In mijn droom is in
een dergelijke inloop ook de gemeente aanwezig met antwoorden over werk en inkomen;
sociaal raadslieden hebben er een inloopuur; Thuiszorg komt binnenlopen; en ook de
wijkagent heeft de weg naar een kopje koffie gevonden. Dat is wat gemeenten moeten doen:
zulke plekken faciliteren,’ vindt Paulissen. En het zou nóg mooier kunnen, zegt ze erbij: als zulke
plekken ook op zondagen en in de avonduren geopend zijn. ‘Dan zijn de winkels dicht, is er
niemand op straat en zitten eenzame mensen in hun uppie naar de tv te staren. Dat zijn voor
eenzame en kwetsbare mensen de moeilijkste uren.’ De participatiesamenleving is geen
doordeweekse aangelegenheid.
 
 



‘Illya Soffer: ‘Gij zult participeren’
Illya Soffer, directeur van Ieder(in), bekijkt de participatiesamenleving vanuit het perspectief van
mensen met een beperking, ‘ofwel mensen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is’.
‘Geweldig’ noemt zij de theorie en de belofte van de participatiesamenleving: ‘Het klinkt als één
grote uitnodiging om mee te doen naar vermogen.’ Maar de werkelijkheid is weerbarstiger,
meent Soffer. ‘Participatiesamenleving is helaas ook een ander woord voor de overheid die
terugtreedt, die geld wil besparen en die vindt dat de samenleving meer zelf kan en moet.
“Participatiesamenleving” zou dus een uitnodiging kunnen zijn voor een inclusieve samenleving,
maar dat is het niet als je tegelijkertijd de beschermende overheidsvoorzieningen afbouwt. Als
je deuren sluit, moet je ook deuren openen, ofwel investeren.’
 
Liberaal en paternalistisch
De grootste hobbel is volgens Ieder(in)dan ook dat de participatiesamenleving enerzijds een
liberaal karakter heeft (iedereen moet zijn steentje bijdragen) en anderzijds paternalistisch
ingestoken wordt én met een bezuiniging gepaard gaat: “Gij zult participeren, want wij betalen
het niet meer.” Soffer: ‘Kwetsbare mensen hebben veel steun nodig, maar als je hen niet steunt
én de drempels niet wegneemt, dan is de participatiesamenleving een samenleving die mensen
eerder op afstand zet dan er plezier aan laat beleven. Kwetsbare mensen kunnen en willen
dolgraag meedoen, maar op deze manier lukt het ze niet. “Gij zult participeren op de door ons
bedachte manier. Wij verzinnen wel wat je nodig hebt.”’
 
Gemeente vult participatie in
Soffer geeft een volgens haar een illustratief voorbeeld. ‘Stel, je zoon heeft autisme en heeft
moeite met het opbouwen van een sociaal netwerk. Hij zit alleen maar te gamen. Als ouders
doe je een beroep op de gemeente voor enkele uren ondersteuning per week, zodat je zoon
ook eens naar een cursus kan of naar de disco. In de participatiesamenleving is het antwoord
dan al snel: “We bieden hier geen maatwerk, want er is een project in het buurthuis waar uw
zoon heen kan.” Zo vult de gemeente dus voor jou in hoe jouw participatie eruit moet zien. Het
bezuinigingsdoel dat schuilgaat achter de participatiesamenleving voorkomt dat er wordt
geïnvesteerd in maatwerk en inclusie. Die participatiesamenleving kan pas een succes worden
als eerst wordt erkend dat iedereen iets anders nodig heeft om te kunnen meedoen.’
 
Uitzondering: Breda
Er is helaas heel weinig integraal beleid, zegt Illya Soffer. Anders gezegd: inclusie en maatwerk
gaan nog weinig hand in hand. Een uitzondering is volgens haar de gemeente Breda. ‘In Breda
wordt gewerkt aan fysieke en sociale toegankelijkheid en er is veel besef en bereidheid om
deze mensen op gelijke voet te krijgen. Ze zeggen niet: bestijg de trap, nee, ze maken alles
toegankelijk, denkend vanuit inclusie en diversiteit. Ze dwingen de niet-productieve
samenleving niet om productief te worden, maar stellen één uur papier prikken gelijk met acht
uur werken achter een bureau. Beide zijn evenveel waard.’  Bij Ieder(in) spreken ze dan ook
liever niet van de participatiesamenleving, maar van een inclusieve samenleving. ‘In zo’n
samenleving hoort iedereen erbij. “Participatiesamenleving” riekt naar productief moeten zijn.
Participatie wordt vaak verward met “economisch meer opleveren dan je kost.”’



Irene Domburg: ‘De kloof wordt groter’
Irene Domburg is directeur-bestuurder van vrijwilligersorganisatie Handjehelpen in Utrecht, die
kwetsbare volwassenen en kinderen helpt door hen achter de voordeur te laten ondersteunen
door stagiaires en vrijwilligers. ‘In onze visie staat dat wij geloven in een maatschappij waarin
iedereen kan meedoen,’ zegt Domburg. ‘Daarom maken we koppelingen tussen zij die
ondersteuning nodig hebben en zij die dat graag geven. De laatste jaren neemt deze vraag
naar ondersteuning toe. En dan blijkt ook dat het niet voor iedereen even vanzelfsprekend is
om mee te doen. Sterker nog, het SCP zei laatst bij monde van directeur Kim Putters dat de
kloof in onze samenleving tussen kansrijken en kansarmen groter wordt. ‘De grenzen van de
participatiesamenleving zijn er absoluut. Als er van alles aan de hand is – werkloosheid,
armoede, beperkingen, verslavingen – dan is participeren in de zin van arbeidsparticipatie niet
altijd vanzelfsprekend. Soms kan het helpen om eerst uit je isolement te komen, mee te doen
op een andere manier. En dan langzaam meer vertrouwen te krijgen. Wij hebben vrijwilligers
die vroeger hulpvragers waren. Dat is echt fantastisch! Maar helaas gebeurt dat natuurlijk niet
altijd. Dan kan het voor mensen al een hele stap zijn om zelfstandig boodschappen te doen,
hun huis op orde te houden, zelfredzaam te zijn.’

Tot slot: tips voor de adviesraad sociaal domein 
Evert van Schoonhoven vindt dat de adviesraad sociaal domein veel meer mag aansluiten bij de
leefwereld van mensen. ‘Wmo-raden zijn van oudsher voortgekomen uit de systeemwereld.
Daarmee bedoel ik dat ze zijn opgenomen in de vergadercyclus van de overheid. Het is echter
tijd om met een open en uitnodigende houding aan de slag te gaan. Zoek contact met
zorgcoöperaties, word partner van door bewoners gerealiseerde welzijnsvoorzieningen. Leg
dus de link met de leefwereld van mensen, want die vertegenwoordig je als adviesraad. De
urgentie om die omslag te maken, mag nog veel meer worden gevoeld dan nu het geval is.’



Riesje Paulissen heeft de volgende tips voor de
adviesraad:
* Benoem wat er al is en waardeer dat. Positieve publiciteit geeft mensen het vertrouwen dat
het goedkomt en dan ga je sneller in de actiestand dan wanneer het hopeloos
lijkt.
* Gemeenten moeten beter luisteren naar inwoners en daarin actief zijn.
*  Pleit ervoor dat vrijwilligers in de sociale wijkteams gelijkwaardig zijn aan de professionals.
* Versterk voorliggende voorzieningen, zodat mensen een oplossing vinden dicht bij huis.
* Maak vouchers waarmee dorpsinitiatieven door inwoners ondersteund kunnen worden.
* Organiseer meer collectieve inzet, zodat mensen elkaar helpen in plaats van dat iedereen
eigen vrijwilligers nodig heeft (want die zijn er niet).
* Pleit voor voldoende mensen in het sociaal wijkteam, zodat laagdrempelig ondersteuning
geboden kan worden.
* Werk samen met de ondernemersverenigingen.
* Beschouw zorgboerderijen en andere organisaties die met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt werken als partner, niet alleen als aanbieder.
* Zet in op goede ondersteuning van mantelzorgers, bijvoorbeeld via logeerkamers. Dat
levert geld op ‘aan de achterkant’.
 
Illya Soffer zegt dat mensen met een beperking ‘niet altijd even goed’ vertegenwoordigd zijn in
adviesraden sociaal domein. ‘Daarom adviseer ik de adviesraden zich in volle diversiteit te
omringen met iedereen die je representeert en hun uiterste best te doen om alle groepen in
beeld te hebben, ook als je ze niet persoonlijk opneemt in je adviesraad. Daarnaast is ook
ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis belangrijk. Zorg dat de gehandicaptenplatforms
niet worden weggeduwd. Want een adviesraad is een basale voorziening, maar de
countervailing power [tegenwerkende kracht, red.] vraagt ook om een positie van
belangengroepen. Organiseer als gemeente en wethouder je eigen tegenspraak.’
 
Irene Domburg denkt dat adviesraden een belangrijke bron van informatie over de kwetsbare
inwoners in de gemeente missen: ‘De informele zorg (onder andere uitgevoerd door
vrijwilligersorgansaties) beschikt over een schat aan informatie over de kwetsbare inwoners in
de gemeente. Als Handjehelpen zijn we actief in achttien gemeenten, maar ik kom zelden
iemand tegen van een adviesraad. Dat roept bij mij de vraag op in hoeverre zij betrokken zijn
bij de informele zorg die dicht bij de burger staat. Hoe komen adviesraden aan hun kennis van
de lokale samenleving? Hoe kennen ze de lokale (vrijwilligers)organisaties? Hoe zijn ze gelieerd
aan burgers? Kennen de adviesraden de lokale samenleving? Zijn ze zich bewust van de kloof
tussen kansarm en kansrijk?
‘Mijn tip aan adviesraden is om te praten met organisaties en mensen. Adviesraden kunnen
helpen bewerkstelligen dat de maatschappij minder kloven heeft tussen kansrijk en kansarm.
Ze kunnen hun oor te luisteren leggen bij de netwerken van informele zorgpartijen die dicht bij
de inwoners, achter de voordeur zijn. In Utrecht zijn er minstens vijftig van zulke organisaties.
Dáár moet je bij zijn als adviesraad.



‘We doen heel theoretisch over groepen die moeite hebben om mee te doen. Maar de
verschillen tussen hen zijn enorm. Als adviesraad zou ik in de klei willen staan, de wethouder
meetrekken naar de wijk: Wat gebeurt hier? Wat komt er van de grond? Realiseert iedereen
zich wat er gaande is? Breng als adviesraad de kennis van de burger in, laat zien hoe moeilijk
het is voor veel mensen om te participeren. Ik betwijfel of de adviesraden die rol op dit
moment vervullen.’
 
Petra van der Horst: ‘Er is een stille revolutie gaande’
Of de participatiesamenleving een juiste (politieke) keuze/beweging is, dat is een politieke
keuze. Daar gaat de politiek over en in principe de adviesraad niet, aldus Petra van der Horst,
directeur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Maar adviesraden spelen natuurlijk wel
een rol in hoe de participatiesamenleving zich ontwikkelt, zegt ze. ‘Wat het betekent voor
inwoners, wat het vraagt van vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. En hoe die daarop
voorbereid zijn, hoe die ondersteund worden in hun veranderende rol en taak en waar de
grenzen liggen.’
Tegelijkertijd wijst Van der Horst erop dat er nog altijd een behoorlijke groep mensen is – met
name de ouderen – die veel verwachten van ‘de gemeente’. ‘Dat je die verwachtingen hebt, is
ook niet zo gek als je decennialang de verzorgingsmaatschappij gewend bent geweest,’ aldus
Van der Horst. ‘Maar die maatschappij bestaat niet meer, al was het alleen maar als gevolg van
personeelstekorten in de zorg en de dubbele vergrijzing. Het betekent dat er nu al en in de
toekomst steeds vaker een beroep wordt gedaan op het sociale netwerk van mensen.’
Die ontwikkeling heeft grote gevolgen voor inwoners, zegt Van der Horst. Want de inwoner
krijgt steeds meer verschillende rollen. ‘Tot nu toe keken adviesraden in belangrijke mate naar
de inwoner als cliënt, als gebruiker van individuele voorzieningen. Dat is en blijft een belangrijk
perspectief. Maar de participatiemaatschappij doet in toenemende mate een beroep op
vrijwilligers die met andere verwachtingen en een andere belasting worden geconfronteerd. En
buren zullen of worden al geconfronteerd met buren die hulp en ondersteuning behoeven die
maar ten dele door professionals wordt uitgevoerd. Daarnaast nemen meer burgers
initiatieven op het terrein van zorg en welzijn en ze nemen daarbij zelfs taken van professionele
organisaties over, omdat zij niet meer leveren wat nodig is of omdat de burger daar niet
tevreden over is.
Volgens Van der Horst werpt deze ontwikkeling voor adviesraden de vraag op of ze er alleen
willen zijn voor de inwoners als cliënt of ook voor de inwoner in andere rollen. ‘In dat laatste
geval zul je je als adviesraad ook moeten bezighouden met vragen als: Hoe voorbereid is de
wijk op mensen met een ggz-achtergrond? Wat betekent dit voor buren, wat hebben die
nodig? Wat is onze visie op burenhulp? Hoe kijken we naar de grenzen van het vrijwilligerswerk?
 
'Ik denk dat je er als adviesraad niet aan ontkomt om je te richten op de inwoners in al zijn
rollen, want er is een stille revolutie gaande. Sommige zorgaanbieders betrekken nu al de
buren van cliënten bij de zorg en ondersteuning: ze vragen hen om post uit de bus te halen, de
gordijnen ’s ochtends open te doen, de kliko buiten te zetten, boodschappen te doen. 



Niet de gemeente is aan zet, maar de gemeenschap. De zorgbehoevende inwoner krijgt
ondersteuning van een professional en heeft een sociaal netwerk nodig om deze
ondersteuning rond te zetten. Dat is een aardverschuiving en dus is het
belangrijk om daarover op lokaal niveau te praten. ‘De adviesraad kan daar een goede rol in
spelen door lokaal het gesprek op gang te brengen over de veranderende rollen van de
inwoner én door het bewustzijn bij anderen te vergroten dat deze ontwikkelingen aan de
gang zijn, dat ze niet meer zullen worden teruggedraaid. Het gaat om het bewustzijn bij
gemeenten, bij inwoners die nog in de oude film zitten, bij zorgorganisaties: Hoe bereiden we
de mensen voor op de participatiesamenleving?’ Het valt Petra van der Horst op dat het
gesprek hierover nauwelijks door gemeenten wordt geïnitieerd. ‘Het kan zijn dat de adviesraad
de gemeente prikkelt om hier mee aan de slag te gaan, het kan een keuze zijn dat de
adviesraad zelf het gesprek met inwoners op gang brengt. Waar liggen de grenzen
van zo’n samenleving? Door die vragen te stellen en het gesprek lokaal op gang te brengen, kan
de adviesraad sociaal domein mede bepalen hoe onze samenleving zich gaat ontwikkelen.’

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


