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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
 
In 2016 zijn de gemeentelijke taken in het sociaal domein steeds meer op elkaar 
afgestemd. Zodoende ontstond in de gemeente Schouwen-Duiveland meer 
behoefte aan een integrale advisering door cliënten- en adviesraden. Op  
13 maart 2018 is de Adviesraad Sociaal Domein geïnstalleerd op  
Schouwen-Duiveland. Het doel van deze integrale Adviesraad is om de gemeente 
te voorzien van goed onderbouwde en integrale adviezen met een breed 
draagvlak. De taken en bevoegdheden van de Adviesraad zijn vastgelegd in de 
Verordening Adviesraad Sociaal Domein. Hierin is onder andere uitgewerkt hoe 
de benoeming van leden plaatsvindt, hoe men omgaat met werkkamers, hoe 
besluitvorming plaatsvindt en over welke faciliteiten de Adviesraad beschikt.  
 
Eén jaar na de start van de Adviesraad vindt een tussenevaluatie plaats.  
De gemeente Schouwen-Duiveland heeft BMC gevraagd om deze evaluatie uit te 
voeren.  

1.2 Onderzoeksvragen 
 
Het doel van de tussenevaluatie is zicht te krijgen op het functioneren van de 
Adviesraad. De volgende twee vragen staan daarbij centraal:  

● Wat gaat goed bij de Adviesraad, zowel binnen de Adviesraad als in de 
samenwerking met de gemeente?  

● Wat kan er beter?  
 
Met behulp van de evaluatie krijgt de Adviesraad zicht op het eigen functioneren 
en krijgen zij handvatten om mogelijk bij te sturen.  

1.3 Uitgangspunten/opdrachtgeverschap van de evaluatie 
 
De gemeente is voor deze evaluatie formeel opdrachtgever, maar de evaluatie is 
begeleid door het dagelijks bestuur van de Adviesraad. Belangrijke 
afstemmingsmomenten waren bijvoorbeeld het vaststellen van het analysekader, 
opstellen van de online vragenlijst en het doornemen van de opzet van het 
groepsgesprek met de leden van de Adviesraad.  

1.4 Onderzoeksopzet 
 
BMC heeft in dit onderzoek als onafhankelijke evaluator geopereerd. Daartoe is 
gesproken met het dagelijks bestuur en de leden van de Adviesraad, maar ook 
met de ambtelijke organisatie en de portefeuillehouder voor het sociaal domein.  
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Documentenstudie 
We zijn de evaluatie gestart door het bestuderen van relevante documenten om 
zicht te krijgen op de opgave voor de Adviesraad, het adviesproces en om te 
weten op welke onderwerpen de Adviesraad al advies heeft uitgebracht.  
 
Een lijst van geraadpleegde documenten staat in bijlage 2. 
 
Analysekader 
Voorafgaand aan de gesprekken hebben we een analysekader opgesteld. Het 
analysekader zorgt ervoor dat we voorafgaand aan de gesprekken helder hebben 
over welke onderwerpen we uitspraken doen in de evaluatie. Een analysekader 
zorgt ervoor dat de evaluatie niet te ver kan uitwijden over aanpalende 
onderwerpen.  
 
Online onderzoek 
Voorafgaand aan het groepsgesprek hebben alle leden van de Adviesraad een 
online vragenlijst ingevuld. In de vragenlijst is ingegaan op de onderwerpen uit 
het analysekader. Naast gesloten vragen, was er in de vragenlijst ruimte om 
antwoorden toe te lichten. 
 
De online vragenlijst gaf de onderzoekers inzicht in de urgente thema’s, zodat die 
besproken konden worden tijdens het (groeps)gesprek (zie volgende kopje). Een 
andere reden om de online vragenlijst uit te zetten is om alle leden van de 
Adviesraad op eigen gelegenheid de kans te bieden hun eigen mening te uiten. 
De resultaten van de online vragenlijst zijn integraal te vinden in bijlage 1. 
 
(Groeps)gesprekken 
Voor dit onderzoek hebben we de volgende partijen gesproken: 

● het dagelijks bestuur van de Adviesraad; 
● de Adviesraad (groepsgesprek);  
● beleidsmedewerkers (groepsgesprek);  
● ambtelijke ondersteuning (face-to-face-interview); 
● wethouder (telefonisch interview). 

 
Deze evaluatie is niet gericht op de ervaringen van de werkkamers, de achterban, 
cliënten of andere samenwerkingspartners. Twee jaar na de start van de 
Adviesraad (in 2020) vindt een brede evaluatie plaats waarbij wel ruimte is voor 
de ervaringen van externe partijen.  
 
Voor de gesprekken zijn de onderwerpen uit het analysekader vertaald naar 
gespreksleidraden. In de gesprekken was daarnaast ruimte om eigen ervaringen 
te delen en de mogelijkheid onderwerpen te benoemen die tot dan toe niet 
genoemd waren. 
 
Het groepsgesprek met de Adviesraad vond plaats op 21 november 2019. Alle 
leden van de adviesraad waren aanwezig.  Voorafgaand aan het gesprek hebben 
we de belangrijkste bevindingen uit het online onderzoek gedestilleerd en 
afgestemd met het dagelijks bestuur van de Adviesraad. Vervolgens hebben we 
stellingen geformuleerd, waar de aanwezigen in het groepsgesprek op konden 
reageren.  
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De stellingen en de reacties van de aanwezigen daarop vormden de basis van het 
groepsgesprek. 
 
In het groepsgesprek hebben we telkens verwezen naar de verordening  , zodat 
het duidelijk is wat er van de leden van de Adviesraad verwacht wordt op dat 
onderwerp.  

1.5 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 presenteren wij de bevindingen. In deze rapportage hebben we de 
opzet gevolgd van de online vragenlijst. Dit is dus tevens de hoofdstukindeling. 
Over sommige onderwerpen hebben we alleen gesproken met de leden van de 
Adviesraad (zoals interne samenwerking en faciliteiten van de gemeente); in dat 
geval kunnen wij enkel het perspectief van de leden van de Adviesraad 
beschrijven. Over andere onderwerpen (zoals samenwerking met gemeente of rol 
en positionering Adviesraad) hebben we gesproken met de leden van de 
Adviesraad, maar ook met beleidsmedewerkers, de ambtelijk ondersteuner en de 
wethouder. In dat geval geven we per type gesprekspartner weer wat hun 
perspectief op het onderwerp is en eindigen we met een conclusie. Hoofdstuk 3 
sluit af met algemene conclusies en enkele aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 2 Bevindingen  

2.1 Introductie 
 
In dit hoofdstuk presenteren wij de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. 
De bevindingen zijn gebaseerd op de resultaten van het online onderzoek en de 
gesprekken met de leden van de Adviesraad, de beleidsmedewerkers, de 
wethouder en de ambtelijk ondersteuner.  
 
We starten iedere paragraaf met een verwijzing naar de verordening. Wij doen 
dit omdat in de verordening reeds omschreven staat wat de taken en de 
verantwoordelijkheden van de Adviesraad is. Uit de gesprekken blijkt namelijk 
dat het niet voor alle leden altijd duidelijk is wat de verordening op een bepaald 
onderwerp voorschrijft, of het blijkt dat de praktijk afwijkt van de verordening.  

2.2 Werving, benoeming en samenstelling van de adviesraad 
 
In artikel 6 van de verordening staat het proces weergegeven waarop de 
voordracht en benoeming van leden tot stand komt. 
 
De huidige wethouder heeft de leden van de Adviesraad benoemd in maart 2018. 
Enkele leden van de Adviesraad zijn later lid geworden.  
 
Uit de online-enquête blijkt dat alle leden (heel) tevreden zijn over het proces 
van werving en benoeming van de leden van de Adviesraad. Over de diversiteit in 
de huidige samenstelling van de Adviesraad is het merendeel ook tevreden. In de 
open antwoorden wordt door vier leden wel als aandachtspunt genoemd dat de 
raad ervoor moet waken dat de diversiteit gewaarborgd moet blijven. Zo noemt 
men dat het gewenst is als er mensen met meer praktijkervaring, 
ervaringsdeskundigen, jongeren of mensen met een andere culturele achtergrond 
onderdeel uitmaken van de raad. 
 
Momenteel heeft de Adviesraad een vacature. Deze vacature is nog niet ingevuld 
omdat het lastig blijkt om een geschikte kandidaat te vinden.  

2.3 Bijeenkomsten Adviesraad 
 
In de vragenlijst hebben we enkele vragen gesteld die gaan over hoe leden van 
de Adviesraad de vergaderingen ervaren. We hebben vragen gesteld over de 
duur van de vergaderingen, de frequentie van vergaderingen en de rol van de 
voorzitter. Deze onderwerpen gaan over de wijze waarop de raad als geheel, en 
de voorzitter in het bijzonder, invulling geven aan de vergadering. De wijze 
waarop invulling gegeven wordt aan de vergadering is voor persoonlijke 
interpretatie vatbaar en hierover staat dus niets vermeld in de verordening .  1

 
 
 

1 In artikel 10 en 11 van de verordening   staat beschreven wat de vergaderstructuur is van de 
Adviesraad en hoe de besluitvorming verloopt. 
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Frequentie vergaderingen 
Alle leden van de Adviesraad vinden de frequentie van de vergaderingen goed. 
 
Lengte vergaderingen 
Een van de leden van de Adviesraad vindt de vergaderingen te lang, alle andere 
leden vinden de lengte goed. Wel merkt een van de leden op dat de werkwijze in 
de vergaderingen wat dynamischer mag en dat er meer ‘out of the box’ gedacht 
en gedaan mag worden.  
 
Rol voorzitter 
Alle leden zijn (heel) tevreden over de rol van de voorzitter. Enkele leden merken 
op dat zij blij zijn dat de voorzitter de tijd goed in de gaten houdt en dat de 
vergadering zelden uitloopt. Wel bestaat bij sommige leden de behoefte om de 
agenda minder vol te maken, zodat er meer ruimte is om een inhoudelijke 
discussie te voeren en/of om meer afstemming met elkaar te bereiken.  

2.4 Faciliteiten voor de Adviesraad 
 
In de verordening (artikel 12) staat beschreven van welke faciliteiten leden van 
de Adviesraad gebruik kunnen maken en welke vergoeding er tegenover staat. In 
de online vragenlijst en het groepsgesprek hebben we gevraagd naar de 
ervaringen van de leden met de faciliteiten en de vergoeding. 
 
Vergoeding 
De mate van tevredenheid over de vergoeding van de Adviesraad is zeer 
verdeeld. Zeven leden zijn (zeer) ontevreden over de hoogte van de vergoeding, 
vijf leden zijn (zeer) tevreden over de vergoeding. Men merkt op dat de 
vergoeding niet in verhouding staat tot de tijdsinvestering. Drie personen stellen 
een alternatieve vorm van vergoeden voor, namelijk: gekoppeld aan de 
maximum vrijwilligersvergoeding van € 170,-- per maand of vacatiegeld 
(uitbetaling per vergadering). 
 
Uit het groepsgesprek komt dezelfde verdeeldheid aan het licht. Alle leden van de 
Adviesraad zijn maatschappelijk betrokken mensen en zij zitten vanuit intrinsieke 
motivatie in de Adviesraad. Hoewel geen van de leden vanwege het geld in de 
Adviesraad zit, staat de vergoeding volgens sommige leden niet in verhouding tot 
de tijdsinvestering (zie kopje tijdsinvestering).  
 
Ontwikkelmogelijkheden 
Volgens artikel 12.2 heeft de Adviesraad een expliciet budget gereserveerd voor 
training en ontwikkeling. In de praktijk is dit budget in 2019 nog niet uitgegeven 
(en dat zal ook niet meer gebeuren). Ook de mening over de 
ontwikkelmogelijkheden lijkt op basis van de online vragenlijst verdeeld; de ene 
helft is (zeer) tevreden met de ontwikkelmogelijkheden, de andere helft (zeer) 
ontevreden.  
 
In het groepsgesprek blijkt vooral dat de ontwikkelbehoefte bij de leden erg 
verschillend is. De ontwikkelbehoefte varieert van extra inhoudelijke kennis tot 
ontwikkeling van vaardigheden. Er wordt vanuit het dagelijks bestuur van de 
Adviesraad niet structureel aandacht besteed aan de ontwikkelbehoeften van de 
leden; deze behoeften zijn niet systematisch geïnventariseerd.  
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De leden zijn er wel eensgezind over dat een training of workshop niet verplicht 
gesteld kan worden, omdat het mogelijk niet te combineren is met een baan of 
privésituatie. 
 
Budget 
Het merendeel van de leden is (zeer) tevreden over het budget dat de Adviesraad 
tot zijn beschikking heeft. In de online-enquête merkt een lid op nog geen zicht 
te hebben op het budget. Hier is in het groepsgesprek niet nader op ingegaan. 
 
Tijdsbesteding 
In de verordening (artikel 12.4.a en b) staat vermeld dat voor leden van de 
Adviesraad wordt uitgegaan van een tijdsbesteding van 4 dagdelen per maand en 
voor de voorzitter een tijdsbesteding van 6 dagdelen per maand.  
 
Volgens de online-enquête ervaart de helft van de leden van de Adviesraad dat 
het werk voor de Adviesraad te veel tijd kost en zeven van de leden ervaren 
enige vorm van werkdruk door de werkzaamheden voor de Adviesraad. Wel is de 
overgrote meerderheid tevreden over de beschikbare voorbereidingstijd voor 
vergaderingen. 
 
Of iemand tijdsdruk ervaart, heeft te maken met de individuele omstandigheden 
van een lid. Voor leden die naast het werk in de Adviesraad een baan hebben is 
het soms lastig te combineren, maar zij zeggen het wel te redden. Ook de 
mensen die gewend zijn geweest aan een drukke baan kunnen het goed 
combineren. Aan de andere kant zijn er leden die opmerken dat zij hun werk voor 
de Adviesraad goed willen doen en daarom meer tijd nodig hebben om een stuk 
goed door te lezen en een vergadering voor te bereiden. Ook het ophalen van 
informatie bij derden wordt genoemd als tijdrovende aangelegenheid. 
 
Uit het groepsgesprek blijkt dat de leden van de Adviesraad op de hoogte zijn 
van de verwachte tijdsinvestering volgens de verordening. In de praktijk zijn de 
meeste leden meer dan 4 dagdelen per maand bezig met de werkzaamheden 
voor de Adviesraad. Het blijkt voor sommige leden lastig om binnen deze 
vastgestelde tijdsinvestering te blijven, omdat het niet altijd duidelijk is wat er 
van hen verwacht wordt. Een van de aanwezigen merkt op dat de Adviesraad te 
veel taken op zich neemt. Wanneer men duidelijker afbakent welke onderwerpen 
en taken wel of niet bij de taken van de Adviesraad horen, kan men bepaalde 
verzoeken afwijzen en zal de tijdsdruk omlaag gaan (zie ook hoofdstuk rol en 
positionering). 
 
Voor de voorzitter komt de tijdsinvestering uit de verordening (6 dagdelen per 
maand) overeen met de werkelijkheid. 
 
Bij het aanpassen van de verordening zal de tijdsbesteding in dagdelen worden 
aangepast. 

2.5 Samenwerking binnen de Adviesraad  
 
De leden van de Adviesraad zijn tevreden over de manier waarop zij onderling 
met elkaar omgaan. Men ervaart een positieve omgang met elkaar. Bij sommige 
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leden bestaat de behoefte om elkaar beter te leren kennen, bijvoorbeeld door een 
informele activiteit (de leden van de Adviesraad hebben hiertoe in het laatste 
kwartaal van 2019 informeel met elkaar gegeten). 
 
Wel is het zo dat de vaardigheden en de mate van praktijkervaring van de 
afzonderlijke leden verschillen. Het ene lid is meer gewend om op beleidsniveau 
over onderwerpen na te denken, terwijl de ander bekend is met de 
praktijksituatie (als professional en/of ervaringsdeskundige). 
 
Verder blijkt uit de online vragenlijst en het groepsgesprek dat niet alle leden 
even snel hun gedachten kunnen of willen omzetten in een uitgesproken bijdrage 
in de vergaderingen. Daarmee hebben niet alle leden een even actieve bijdrage 
tijdens de bijeenkomsten.  
 
Het is de rol van de voorzitter om iedereen vanuit zijn perspectief aan het woord 
te laten en tegelijkertijd te voorkomen dat een gesprek vervalt in 
(uitvoerings)details. Dit vraagt veel van de voorzitter, maar er zijn geen signalen 
dat dit niet goed zou verlopen.  
 
Een opmerking die zowel in de online-enquête als in het groepsgesprek 
terugkwam is dat bij sommige leden van de Adviesraad het beeld bestaat dat niet 
iedereen zich in dezelfde mate voorbereidt op vergaderingen. Dit kan volgens hen 
tot inefficiëntie leiden in de vergadering, omdat zaken besproken worden die ook 
in de stukken stonden. Dit is voor sommige leden een punt van verbetering.  
 
Volgens artikel 10 van de verordening stelt de Adviesraad voorafgaand aan ieder 
kalenderjaar een werkagenda op, met daarin: 

● de verwachte inzet op de gemeentelijke beleidsagenda; 
● de te behandelen onderwerpen, al dan niet op basis van input achterban;  
● de planning van training en ontwikkeling van leden.  

 
In 2019 is er een werkagenda opgesteld per werkgroep (Wmo, jeugd en 
participatie), onder begeleiding van een adviseur van Zorgbelang 
Zeeland-Brabant. Deze drie werkagenda’s vormen de basis voor het jaarplan. Het 
jaarplan is aangevuld met een plan van het dagelijks bestuur op basis van de 
uitvoeringsagenda van de gemeente. Zodoende is het jaarplan zowel 
vraaggestuurd vanuit de samenleving (via de werkagenda van de werkgroepen) 
en de gemeente (via de uitvoeringsagenda).  
 
Het jaarplan is ingediend bij de gemeente en ook gepubliceerd op de website van 
de Adviesraad. 

2.6 Samenwerking tussen Adviesraad en de gemeente 
 
In deze paragraaf behandelen we het proces van de samenwerking tussen 
gemeente en de leden van de Adviesraad. We beschrijven het perspectief van de 
gemeente, de leden van de Adviesraad en de wethouder, en sluiten af met een 
conclusie. 
 
Gemeente 
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Ambtenaren die contact hebben gehad met leden van de Adviesraad spreken met 
veel waardering over de betrokkenheid en bevlogenheid van de leden. 
Tegelijkertijd weten ambtenaren dat ze de leden van de Adviesraad moeten 
betrekken in de beleidscyclus, alleen is het hen niet duidelijk wanneer en bij wie 
ze hiervoor moeten aankloppen. 
 
Meerdere ambtenaren vermelden dat het proces van het betrekken van de leden 
van de Adviesraad onduidelijk is. Allereerst merken meerdere ambtenaren op dat 
ze niet wisten via welke formele kanalen ze contact met hen op moeten nemen. 
Ambtenaren hebben dit opgelost door bij collega’s na te vragen hoe dit proces 
verloopt of door zelf direct contact op te nemen met een van de leden (meestal 
de voorzitter). Hoewel alle ambtenaren uiteindelijk bij de Adviesraad 
terechtgekomen zijn, is het opvallend dat niet iedereen wist hoe de formele 
procedure verloopt. Hieruit kunnen we constateren dat dit proces nader 
toegelicht moet worden, dat is een taak voor de ambtelijk ondersteuner.  
Ambtenaren die de Adviesraad via de formele procedure, namelijk via de 
ambtelijk ondersteuner, benaderen zijn van mening dat deze procedure te 
bureaucratisch en ingewikkeld is. Sommige ambtenaren hadden ook contact met 
leden van de voorgaande cliënten- en adviesraad, en zij vinden dat men elkaar 
toen makkelijker wist te vinden en dat het contact informeler was. De 
ambtenaren zouden graag laagdrempelig bij leden van de Adviesraad willen 
aankloppen met het verzoek ‘even mee te denken’. 
 
Daarnaast vinden vrijwel alle ambtenaren dat de termijnen waarop de leden van 
de Adviesraad kan reageren te lang zijn. Volgens de verordening   (artikel 11.4) 
heeft de Adviesraad vier weken de tijd om een advies uit te brengen. Soms wil 
een ambtenaar een stuk sneller afronden, maar dat kan dan niet omdat ze nog 
wachten op het advies van de Adviesraad. In sommige gevallen formuleren de 
leden van de Adviesraad ruim binnen de vier weken hun advies. Echter, 
ambtenaren vinden het niet prettig dat ze niet weten of een advies op korte of 
lange termijn te verwachten is (zie hierover ook de volgende paragraaf).  
 
Adviesraad 
De leden van de Adviesraad zijn over het algemeen tevreden over de 
samenwerking met de gemeente; op bepaalde punten is ruimte voor verbetering. 
 
Uit de online-enquête blijkt dat alle leden van de Adviesraad (heel) tevreden zijn 
over de toegankelijkheid van de ambtenaren. Dit wordt bevestigd in het 
groepsgesprek. De leden van de Adviesraad waarderen het als de 
beleidsambtenaren beleidsvoornemens of stukken persoonlijk komen toelichten 
tijdens een vergadering van de Adviesraad.  
 
De leden van de Adviesraad zijn meer verdeeld over de 
begrijpelijkheid/leesbaarheid van de stukken die de gemeente aanlevert. Een 
kwart van de Adviesraadleden is hier in de online-enquête ontevreden over. De 
mate waarin de gemeentelijke stukken goed te begrijpen zijn hangt af van 
persoonlijke competenties, ervaring met en kennis van het onderwerp. Een 
toelichting van een ambtenaar op een beleidsvoornemen tijdens een vergadering 
helpt om een onderwerp voor iedereen beter begrijpelijk te maken. 
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Duidelijk minder tevreden zijn de leden van de Adviesraad over de termijn om 
advies te kunnen geven. Zoals hierboven is vermeld staat er een termijn van vier 
weken in de verordening. Voor de Adviesraad is dit te kort dag, vooral wanneer 
men binnen die tijd ook nog een werkkamer wil organiseren. Daar komt bij dat 
een ambtenaar het advies vaak graag sneller dan vier weken tegemoet ziet. 
 
In een afstemmingsoverleg in april 2019 tussen het dagelijks bestuur, de 
programmamanager Sociaal Domein en de ambtelijk ondersteuner is besloten om 
de termijn voor een adviesaanvraag aan te passen van vier weken naar zes 
weken. De reden is dat de termijn van vier weken te ambitieus is en niet 
haalbaar voor de Adviesraad. Om de adviestermijn aan te passen moet de 
verordening ook worden aangepast. De gemeente draagt zorg voor aanpassing 
van de verordening na afloop van deze evaluatie. 
 
Een ander obstakel dat leden van de Adviesraad in het groepsgesprek benoemen 
is de omgang met vertrouwelijke stukken. Het komt regelmatig voor dat de 
Adviesraad vertrouwelijke stukken onder ogen krijgt. In overleg met de 
gemeente is wel eens besloten over deze onderwerpen geen werkkamer te 
organiseren, vanwege de vertrouwelijke aard van de onderliggende stukken. Dit 
is enerzijds begrijpelijk, anderzijds belemmert het de Adviesraad in de taak om 
reacties te ontvangen vanuit de achterban op beleidsvoornemens. 
 
De Adviesraad is bekend met de uitvoeringsagenda van de gemeente. Deze 
vormt onderdeel van het werkplan van de Adviesraad. Er is daarnaast een 
werkagenda per werkgroep en een overkoepelend jaarplan opgesteld door de 
Adviesraad.  
 
Wethouder 
De wethouder heeft de leden van de Adviesraad geïnstalleerd en heeft een aantal 
keren contact gehad met de voorzitter. Dat is een prettig contact. De wethouder 
is bezig aan zijn tweede termijn en heeft indertijd ook contact gehad met de 
vorige Adviesraad. In vergelijking met de vorige Adviesraad heeft hij nu minder 
contact. Hij is van mening dat het goed zou zijn als de leden van de Adviesraad 
en de wethouder vaker bestuurlijk bij elkaar zouden zitten, zodat men van elkaar 
weet wat er speelt en elkaars positie kan versterken. Tegelijkertijd geeft de 
wethouder ook toe dat het niet duidelijk is waar het initiatief voor een dergelijk 
overleg ligt. De wethouder zou dus ook zelf het initiatief kunnen nemen. 
 
De programmamanager van de gemeente stelt voor om de wethouder twee keer 
per jaar te laten aansluiten bij het ambtelijk afstemmingsoverleg (dit is het 
overleg tussen het dagelijks bestuur van de Adviesraad en de gemeente, wat 6-8 
keer per jaar plaatsvindt). 
 
Conclusie samenwerking 
De behoefte bestaat bij zowel de ambtenaren als de leden van de Adviesraad om 
kortere lijntjes met elkaar te hebben. Het laagdrempelig meedenken over 
cliëntperspectief wordt gewaardeerd door ambtenaren en (een deel van) de leden 
van de Adviesraad. Tegelijkertijd willen de leden van de Adviesraad grip houden 
op de vraagstukken die binnenkomen, zodat iedereen geïnformeerd blijft over 
lopende onderwerpen en ter voorkoming van ‘onderonsjes’ tussen ambtenaren en 
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individuele leden van de Adviesraad. De leden van de Adviesraad vinden het dus 
niet wenselijk dat ambtenaren individuele leden benaderen voor een vraag. 
 
Opmerkelijk is dat zowel de gemeente als de leden van de Adviesraad niet 
tevreden zijn over de termijn waarop de Adviesraad een advies kan geven. 
Tijdens een afstemmingsoverleg is besloten dat de termijn moet worden verlengd 
naar zes weken. Deze verlenging van de reactietermijn is wel opvallend gezien de 
behoefte van beleidsmedewerkers om juist sneller te schakelen met de 
Adviesraad.  
 
Ook de wethouder heeft behoefte aan meer informeel contact met de Adviesraad. 
De Adviesraad kan hiertoe het initiatief nemen, evenals de wethouder.  
 
De programmamanager van de gemeente heeft aangegeven om naar aanleiding 
van enkele bevindingen uit de evaluatie een intern gesprek in te plannen met de 
gemeenteambtenaren. Eén van de onderwerpen is de rol van de ambtelijk 
ondersteuner. Uit bovenstaande blijkt dat deze rol nu nog niet goed geland is en 
dat het voor beleidsambtenaren niet duidelijk waarvoor zij haar moeten 
raadplegen. Ook wordt in dit gesprek de mogelijkheid besproken voor het 
opzetten van twee routes om de Adviesraad te betrekken: 

● een informele route, waarbij enkele leden van de Adviesraad aan het 
begin van een beleidsontwikkeltraject informeel advies geven (in deze 
fase is vaak nog sprake van vertrouwelijkheid van stukken). 

● een formele route, waarbij de Adviesraad een werkkamer zal raadplegen. 
In dat geval is het formele advies van de Adviesraad zwaarwegend en 
heeft de Adviesraad 6 weken de tijd om advies uit te brengen. 

 
Andere onderwerpen die in het gesprek besproken zullen worden komende in de 
volgende hoofdstukken aan bod. 
 

2.7 Rol en positionering van de Adviesraad  ten opzichte van de gemeente 
 
In de verordening   staan in artikel 2 de drie hoofdtaken voor de Adviesraad: 
 

A. gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid en uitvoering;  
B. betrekken van cliëntperspectief bij beleid. Hiervoor informatie verzamelen 

bij inwoners, cliënten en organisaties;  
C. het bevorderen van maatschappelijke discussies ten behoeve van cliënten. 

 
In artikel 3 staat beschreven dat de Adviesraad vroegtijdig bij een 
beleidsvoornemen betrokken wordt.  
 
 
Gemeente 
Ambtenaren zijn zich ervan bewust dat ze de Adviesraad in het 
beleidsvormingsproces moeten betrekken, maar in de praktijk is het onduidelijk 
in welk stadium en bij welk onderwerp van beleidsvorming de Adviesraad 
betrokken moet worden. 
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Het is voor ambtenaren soms niet helder of ze de Adviesraad bij een bepaald 
thema moeten raadplegen. Daarnaast zijn er in het groepsgesprek situaties 
genoemd waarbij  beleidsambtenaren omwille van het strakke tijdspad de 
Adviesraad bewust niet raadpleegden. 
 
Tegelijkertijd is er beperkt controle door bestuurders of het cliëntperspectief is 
meegenomen in een advies van de ambtenaren.  
 
Ook hebben sommige ambtenaren de ervaring dat de Adviesraad zich in het 
advies te veel met uitvoeringszaken bezighield. Om dit te ondervangen, kozen 
sommige ambtenaren ervoor een presentatie te geven bij de Adviesraad, met 
daarin sterk afgebakende vragen voor de leden van de Adviesraad. Op deze 
manier was een ambtenaar zelf sturend in de invloed die de Adviesraad heeft op 
het beleid. 
 
Adviesraad 
Binnen de Adviesraad zijn er verschillende inzichten over welke positie men 
inneemt ten opzichte van de gemeente, en welke rol de Adviesraad heeft. 
Enerzijds zijn er leden die zo vroeg mogelijk in het beleidsproces betrokken willen 
zijn, anderzijds is er een groep die niet aan de voorkant betrokken wil zijn omdat 
zij menen dat de onafhankelijkheid van de Adviesraad hiermee in het geding is.  
 
De groep die aan de voorkant bij het beleidsvormingsproces betrokken wil zijn, is 
van mening dat dit hét moment is om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op 
het beleid. Voor deze groep is het echter niet helder op welke manier ze vorm 
moeten geven aan hun rol in het beleidsvormingsproces. Bestaat deze rol 
bijvoorbeeld uit het meedenken van enkele leden van de Adviesraad met een 
beleidsmedewerker, wanneer deze een vraag heeft?  
 
Dergelijk meedenken is een laagdrempelige manier om cliëntperspectief in het 
beleidsvoornemen mee te nemen. Of betekent betrokken zijn aan de voorkant 
dat er iedere keer een werkkamer georganiseerd wordt wanneer er een 
beleidsvoornemen ligt?  
 
De groep mensen die niet aan de voorkant betrokken wenst te worden, vreest 
voor de onafhankelijke positie van de Adviesraad. Zij vinden dat zij niet ‘op de 
stoel van de ambtenaren’ moeten gaan zitten. Zij zien zichzelf niet als denktank 
van de gemeenten en zijn er niet van gecharmeerd als een gemeenteambtenaar 
hen een beleidsstuk voorlegt dat nog in ontwikkeling is. 
 
De leden van de Adviesraad vinden dat  er voor hen geen rol is in het bevorderen 
van maatschappelijke discussies (verordening artikel 2.C). Zij menen dat dit niet 
past bij de rol van de Adviesraad. Ook de verwachtingen over dit onderdeel van 
de verordening is onderwerp van gesprek tijdens een afstemmingsoverleg tussen 
de gemeente en het dagelijks bestuur van de Adviesraad. 
 
Wethouder 
Voor de wethouder is het belangrijk dat de Adviesraad vroeg in het beleidsproces 
betrokken wordt. De wethouder wil het advies van de Adviesraad aan het college 
hebben ontvangen en afgewogen alvorens de uiteindelijke besluitvorming in de 
politieke arena (gemeenteraad) plaatsvindt. Ten eerste vindt hij dit belangrijk, 
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omdat de Adviesraad dan nog de meeste invloed uit kan oefenen op de 
totstandkoming van het beleid. Ten tweede is het voor de wethouder belangrijk 
dat de Adviesraad niet te laat betrokken wordt, want in dat geval is de invloed 
van de Adviesraad ‘alleen groot op gedoe, en niet op inhoud’.  
 
Conclusie rol en positionering  
De verordening is er duidelijk over dat de Adviesraad aan het begin betrokken 
dient te worden. Voor sommige leden is dit niet de positie die zij voor de 
Adviesraad wenselijk vinden. Het is belangrijk dat het voor iedereen binnen de 
Adviesraad helder is dat de Adviesraad  aan de voorkant betrokken behoort te 
worden en dat consensus bestaat over deze werkwijze. Hetzelfde geldt voor de 
gemeenteambtenaren die ook helder op hun netvlies moeten hebben dat zij de 
Adviesraad aan de voorkant moeten betrekken. Het bevorderen van 
maatschappelijke discussies is niet tot uitvoering gebracht buiten de 
bijeenkomsten van de werkkamers. De Adviesraad weet ook niet of dit past bij 
hun rol en op welke wijze dit kan worden vormgegeven.  

2.8 Vertegenwoordiging 
 
In artikel 5 van de verordening staat vermeld dat ernaar gestreefd wordt dat de 
Adviesraad een mix is van zoveel mogelijk achtergronden in het sociaal domein 
en dat zij ondersteund kunnen worden door werkkamers, waarin direct en 
indirect belanghebbenden plaatsnemen.  
 
In deze paragraaf worden de reflecties van de Adviesraad en de gemeente 
gegeven op het thema vertegenwoordiging.  
 
 
Adviesraad 
De leden van de Adviesraad zijn niet volmondig positief over het bereiken van de 
eigen achterban. In de online-enquête geeft men gemiddeld een 5,5 (op een 
schaal van 10) op de opmerking dat de Adviesraad de mening van inwoners met 
ondersteuningsbehoefte vertegenwoordigt. Opvallend is dat in het groepsgesprek 
de overheersende mening is dat door middel van de werkkamers kwetsbare 
doelgroepen wel vertegenwoordigd zijn. Dit betreft echter indirecte 
vertegenwoordiging door professionals of belangenbehartigers. Kwetsbare 
doelgroepen komen zelf niet of nauwelijks binnen de werkkamers.  
 
Waar het gaat om de eigen representativiteit blijkt zijn de leden van de 
Adviesraad van mening dat zij een goede mix vormen van achtergronden in het 
sociaal domein. Hierbij speelt wel het onderscheid dat sommige leden zelf 
ervaringsdeskundig zijn, terwijl anderen als professional werkzaam zijn met 
cliënten en vanuit die bril naar het sociaal domein kijken. Tijdens het gesprek 
wordt nog opgemerkt of er een verschil is tussen ervaringen van professionals die 
werken in een grote stad en de ervaringen van de cliënten die leven op 
Schouwen-Duiveland. 
 
Op de vraag of men de inwoners van Schouwen-Duiveland goed weet te 
bereiken, zijn de antwoorden niet positief. Uit de online-enquête geeft men 
gemiddeld een 4,2 (0p een schaal van 10) op de opmerking dat de Adviesraad de 
inwoners van Schouwen-Duiveland weet te bereiken. Het bereiken van de 
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inwoners, niet alleen degenen met een hulpvraag, maar ook breder in de 
samenleving, is een vraagstuk voor de Adviesraad. Men heeft tot voor kort in 
buurthuizen vergaderd, zodat geïnteresseerden laagdrempelig kunnen 
binnenstappen, maar dit bleek geen succes. 
 
Gemeente 
Het blijkt voor gemeenteambtenaren lastig om te beoordelen in hoeverre de 
leden van de Adviesraad de achterban in het sociaal domein vertegenwoordigen. 
Een aanwezige merkt op dat de Adviesraad vooral uit bestuurders en 
professionals lijkt te bestaan en daarmee juist een grotere afstand heeft tot de 
achterban; iemand anders merkt op dat de Adviesraad zichtbaar is bij activiteiten 
waar ook andere sleutelpersonen uit het sociaal domein aanwezig zijn. Over de 
mate van de verbinding met de achterban kunnen de gemeenteambtenaren niets 
zeggen. 
 
De gemeenteambtenaren zien de Adviesraad weinig terug in de lokale media. Wel 
valt hen op dat de website verbeterd en up-to-date is.  
 
Wethouder 
De wethouder kan niet beoordelen of de Adviesraad voldoende in verbinding is 
met cliënten. Hij heeft de indruk dat in de werkkamers in ieder geval de juiste 
professionals zijn gemobiliseerd.  

2.9 Impact en effectiviteit 
 
In de verordening staat hierover in artikel 4 vermeld dat het college de 
Adviesraad binnen vier weken kennis moet geven wat er met een advies gedaan 
is en dat een afwijking beargumenteerd moet worden.  
Onder de noemer impact en effectiviteit hebben we bij de betrokkenen opgehaald 
in hoeverre zij de indruk hebben dat adviezen van de Adviesraad overgenomen 
worden.  
 
Adviesraad 
Waar het gaat over de impact van de adviezen die de Adviesraad geeft, is het 
merendeel van de Adviesraad positief. Men geeft in de online vragenlijst 
gemiddeld een 7,1 (op een schaal van 10) op de stelling dat men zich gehoord 
voelt door de ambtelijke organisatie en eveneens een 7,1 dat men zich gehoord 
voelt door het gemeentebestuur. 
 
De Adviesraad stelt het zeer op prijs als ambtenaren onderbouwen waarom 
bepaalde adviezen wel of niet overgenomen worden. Dit gaat steeds beter en de 
Adviesraad voelt zich dan serieus genomen. 
 
Het bereiken van de inwoners van Schouwen-Duiveland gaat ook over 
zichtbaarheid via de media. Over het betrekken van de media zijn de meningen 
binnen de Adviesraad verdeeld; volgens sommigen is het vaak onmogelijk om de 
media te betrekken omdat stukken nog niet openbaar zijn, anderen zijn van 
mening dat men vaker op de bres mag springen om onderwerpen breed te 
agenderen. 
 
Gemeente 
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Volgens de gemeenteambtenaren is er weinig controle vanuit het bestuur of 
vanuit collega’s of de Adviesraad geraadpleegd is. Soms vraagt een bestuurder of 
het burgerperspectief meegenomen is, maar dit is niet standaard. 
 
De ambtelijk ondersteuner lijkt onvoldoende in positie om alle beleidsvoornemens 
tijdig te laten inbrengen voor reactie van de Adviesraad.  
 
Vanaf 2020 gaat de gemeente bij nieuwe beleidstrajecten werken met een 
startnotitie. Hierin zal ook de rol van de adviesraad worden opgenomen. 
De gemeenteambtenaren zijn over het algemeen positief over de kwaliteit van de 
adviezen die ze ontvangen hebben. Een enkeling merkt op dat de 
presentatievorm wat ongelukkig was, maar dat de kwaliteit goed was. 
 
Vanuit de ambtelijke organisatie wordt duidelijk dat de Adviesraad nog niet 
maximaal wordt betrokken bij beleidsvoornemens vanwege: 

● onduidelijkheid over rollen en positie van de Adviesraad; 
● de positie en zichtbaarheid van de ambtelijk ondersteuner;  
● het bureaucratisch proces van betrekken van de Adviesraad;  
● de beperkte sturing vanuit het college op inclusie van inwonersperspectief.  

 
 
Wethouder 
Voor de wethouder is de Adviesraad niet de enige partij om inzicht te krijgen in 
het burgerperspectief. Hij heeft ook contacten met andere gremia van 
belangenbehartigers. De wethouder hoopt echter dat de inbreng van de inwoners 
voornamelijk via de Adviesraad zal gaan verlopen.  
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Hoofdstuk 3 Conclusie en 
aanbevelingen 

3.1 Introductie 
 
Het doel van de tussenevaluatie is zicht te krijgen op het functioneren van de 
Adviesraad. De volgende twee vragen stonden daarbij centraal:  

● Wat gaat goed bij de Adviesraad, zowel binnen de Adviesraad als in de 
samenwerking binnen de gemeente?  

● Wat kan er beter?  
 
In dit hoofdstuk beschrijven we aan de hand van een aantal thema’s wat er goed 
gaat in de Adviesraad, en ook waar nog ruimte is voor verbetering. Daarbij doen 
we enkele aanbevelingen.  

3.2 Rol en positionering van de Adviesraad  
 
De verordening is helder op dit punt: De Adviesraad is een onafhankelijke raad 
die vroegtijdig bij een beleidsvoornemen wordt betrokken om signalen en input 
vanuit de achterban te betrekken bij de beleidsadvisering.  
 
Uit de tussenevaluatie blijkt dat er zowel bij de ambtelijke organisatie als bij de 
Adviesraad zelf toch onduidelijkheid bestaat over de rol en de positionering van 
de adviesraad.  
 
Binnen de Adviesraad verschilt men bovendien ook van mening over de 
wenselijkheid van vroegtijdig betrokken worden bij beleidsvoornemens: men 
vreest dat de onafhankelijkheid verloren gaat, en dat er geen onafhankelijk 
formeel advies meer kan worden uitgebracht wanneer een beleidsstuk gereed is 
voor besluitvorming.  
 
Aanbeveling 

Zet nog meer in op zo vroeg mogelijk betrokken worden bij beleidsvoornemens 
van de gemeente. De Adviesraad heeft via de werkkamers toegang tot 
inwoners met professionele en ervaringskennis over het sociaal domein. Deze 
kennis kan door de Adviesraad worden ingebracht bij de totstandkoming van 
het beleid. Door in de fase van de beleidsvoorbereiding en de beleidsvorming al 
informeel  mee te denken, vergroot de Adviesraad de invloed op het 
uiteindelijke beleid, vanuit het perspectief van de inwoners.  
 
Het formeel advies bij afronding van een beleidstraject biedt vervolgens nog de 
gelegenheid om te toetsen in welke mate de input vanuit de Adviesraad 
daadwerkelijk is verwerkt. Hier behoudt de Adviesraad de onafhankelijk positie.  
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3.3 Samenwerking met de gemeente  
 
Vanuit de Adviesraad is men tevreden over de samenwerking met de gemeente. 
De ambtelijke organisatie is voldoende toegankelijk voor vragen. Een 
aandachtspunt is wel de doorlooptijd voor het opstellen van een formeel advies. 
Vier weken is voor de ambtelijke organisatie een eeuwigheid; voor de Adviesraad 
is dit erg krap. De geplande uitbreiding van de reactietermijn naar zes weken is 
voor de Adviesraad zeer welkom, voor de ambtelijke organisatie erg lang.   
 
De ambtelijke organisatie is tevreden over de betrokkenheid en kennis van de 
Adviesraad, maar ontevreden over ‘het bureaucratische proces’ van het 
betrekken van de Adviesraad bij een beleidsvoornemen. Er is behoefte aan een 
meer responsieve Adviesraad, met leden die direct te benaderen zijn om 
informeel mee te denken in de beleidsvorming.  
 
De Adviesraad vindt het rechtstreeks benaderen van leden door ambtenaren niet 
wenselijk; er is behoefte aan inzicht in alle vragen die binnenkomen, om te 
bespreken of de Adviesraad een vraag wil oppakken, te kunnen verdelen naar 
expertisegebied en om ook te volgen waar de leden mee bezig zijn.  Dit centraal 
georganiseerde proces vertraagt echter enorm, tot frustratie van de ambtelijke 
organisatie. 
 
Aanbeveling 

Houd het proces voor formele adviesaanvragen zoals het is, met een termijn 
van zes weken. Maak voor ‘informele adviesvragen’ echter een versnelde route. 
Het dagelijks bestuur kan een vraag voor input bij beleidsvoorbereiding of 
beleidsvorming snel doorspelen naar de voorzitters van betreffende 
werkkamers. Zij kunnen vervolgens informeel afstemmen met de betrokken 
ambtenaar, naar eigen inzicht andere perspectieven verzamelen, en dit 
terugkoppelen aan de Adviesraad. Er wordt in deze fase geen formeel advies 
uitgebracht, er is dus geen ondertekening van voorzitter en secretaris nodig.  

3.4 Representativiteit van de Adviesraad 
 
De leden van de Adviesraad geven aan dat zij geen exacte afspiegeling van de 
samenleving hoeven te zijn; de signalen en input van de cliënten, professionals 
en andere inwoners zijn vooral afkomstig uit de werkkamers. Een aandachtspunt 
hierbij is het bereik van de meest kwetsbare inwoners. Zij worden nu 
voornamelijk ‘indirect’ vertegenwoordigd door inwoners met professionele kennis 
van deze groepen.  
 
De Adviesraad heeft volgens de verordening de taak om het cliëntperspectief te 
betrekken bij de beleidsvorming. De werkwijze met de werkkamers heeft tot 
gevolg dat bepaalde inwoners al op voorhand onbewust  en onbedoeld worden 
uitgesloten, enkel door de gekozen vorm.  
 
Vertegenwoordigers van andere gremia voor cliënten in het sociaal domein 
(ouderen, mensen met een beperking, etc.) zijn wel aanwezig in de werkkamers. 
Deze gremia worden echter niet gericht benaderd door de Adviesraad. 
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Aanbeveling 

Verken de mogelijkheden om ook de input van de meest kwetsbare inwoners te 
gebruiken bij de advisering van het college van B en W. Niet alle inwoners 
kunnen of willen vergaderen op een gemeentehuis met een stapel papier voor 
zich, onder een systeemplafond. Of zij kunnen dit wel wanneer ze persoonlijk 
worden uitgenodigd door een bekende, met wie ze samen kunnen gaan. Of als 
de bijeenkomst in kleiner gezelschap plaatsvindt, op een bekende plek, met 
meer lotgenoten. Durf de wijze van benaderen en vergaderen ook af te 
stemmen op het onderwerp, en de inwoners die het betreft. De (professionals 
in de) werkkamers en de bestaande gremia voor ouderen of mensen met een 
beperking kunnen juist hierbij goed helpen. Kortom, zoek naar verschillende 
laagdrempelige en toegankelijke manieren om ook van de meeste kwetsbare 
inwoners de eigen stem te laten doorklinken in het beleidsproces.  

3.5 De beleidsagenda volgen én beïnvloeden  
 
In de huidige werkwijze volgt de Adviesraad de agenda van de gemeente 
Schouwen-Duiveland. Beleidsmedewerkers leggen adviesvragen neer bij de 
Adviesraad, en die worden opgepakt. Indien mogelijk wordt een werkkamer 
georganiseerd. Het bijeenroepen van een werkkamer heeft echter tijd nodig. Als 
er geen werkkamer kan worden georganiseerd, ontbreekt het de Adviesraad bij 
het advies aan de maximale inbreng vanuit het cliëntperspectief.  
 
We constateren verder dat de Adviesraad maar beperkt ongevraagd advies heeft 
uitgebracht. De kennis en vaardigheden hiervoor zijn wel aanwezig, maar in het 
eerste jaar van de samenwerking is de Adviesraad hier nog niet aan toegekomen. 
Ook voor toekomstige ongevraagde adviezen is input vanuit de werkkamers van 
belang. 
 
Er is geen structureel overleg tussen de verantwoordelijke wethouder sociaal 
domein en het dagelijks bestuur van de Adviesraad. Daarmee is er geen 
mogelijkheid om het proces (samenwerking) en inhoudelijke onderwerpen te 
bespreken op bestuurlijk niveau. Zowel de Adviesraad als de portefeuillehouder 
zien wel meerwaarde van zo’n overleg. Daarmee komt de onafhankelijkheid van 
de Adviesraad niet onder druk te staan.  
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Aanbeveling 

Beleg tenminste ieder halfjaar een bijeenkomst van iedere werkkamer. In deze 
bijeenkomsten kan de Adviesraad: 

● zich inhoudelijk (laten) voorbereiden op vroegtijdig meedenken naar 
aanleiding van de onderwerpen op de uitvoeringsagenda van de 
gemeente. Wat leeft er onder de deelnemers aan de werkkamers op 
deze onderwerpen?;  

● toetsen of er belangrijke onderwerpen spelen onder inwoners die nog 
niet op de uitvoeringsagenda staan. Wat zouden de leden van de 
werkkamers nog willen toevoegen aan de uitvoeringsagenda van de 
gemeente?;  

● input ophalen over de uitvoering van het beleid in de gemeente 
Schouwen-Duiveland; Welke knelpunten (ongewenste/onbedoelde 
effecten) in de uitvoering van het beleid signaleren leden van de 
werkkamers bij inwoners?  

 
De Adviesraad zou volgens de verordening (artikel 10) ieder jaar een werkagenda 
moeten opstellen. Dat is afgelopen jaar ook gebeurd. Daarin is maar beperkt de 
inbreng vanuit de werkkamers gebruikt; vooral de werkgroepen zijn hier voor 
geconsulteerd. Daarmee is het ook begrijpelijk dat vooral de beleidsagenda van 
de gemeente is gevolgd, en maar beperkt ongevraagd advies is gegeven.  
 
De leden van de Adviesraad zijn tevreden over de mogelijkheden (het budget) 
voor ‘professionele’ ontwikkeling. Er is echter geen gebruikgemaakt van deze 
mogelijkheden. Wel is voor de leden duidelijk dat er hiermee ook kansen blijven 
liggen om de kwaliteit van de Adviesraad te verhogen. Het dagelijks bestuur van 
de Adviesraad staat voor de taak om een heldere inventarisatie te maken van de 
individuele behoeften. Vervolgens kunnen hier cursussen of trainingen op 
aangeboden worden, die tevens worden opgenomen in de werkagenda. 
 
Aanbeveling 

Stel in het eerste kwartaal van 2020 een werkagenda op met daarin: 
● de verwachte inzet van de Adviesraad op de uitvoeringsagenda van de 

gemeente; 
● de onderwerpen die vanuit de werkkamers zijn ingebracht, aanvullend 

op de uitvoeringsagenda; 
● de overlegmomenten met de wethouder over proces en de agenda van 

inhoudelijke onderwerpen; 
● de planning van trainingen en opleidingen, met aandacht voor: 

○ kennis: weten we voldoende over lopende en aanstaande nieuwe 
wetgeving? 

○ competenties: organiseren van bijeenkomsten, voorzitten (van 
een werkkamer), schrijven van een advies, etc.  
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3.6 Helderheid over werkprocessen en verwachtingen  
Uit de evaluatie blijkt dat de beleidsambtenaren en de Adviesraad op sommige 
punten een verschil van inzicht hebben of dat het niet duidelijk is hoe processen 
verlopen.  
 
Aanbeveling 
Beleg op korte termijn twee gesprekken naar aanleiding van deze evaluatie. Eén 
gesprek is een intern gesprek met de beleidsambtenaren; het andere gesprek is 
met de Adviesraad.  
 
Samenvattend zullen in de twee gesprekken de volgende onderwerpen aan bod 
komen: 

● De rol van de ambtelijk ondersteuner: uit de evaluatie blijkt dat deze rol 
niet bij iedereen ‘geland’ is en dat het dat het niet bij iedereen duidelijk is 
wat de taken en verantwoordelijkheden van de ambtelijk ondersteuner 
zijn; 

● De fase in het beleidsproces en de wijze waarop de Adviesraad betrokken 
wordt: het is belangrijk dat de werkprocessen op dit punt helder zijn. Het 
instellen van een informele adviesroute en een formele adviesroute 
(advies binnen zes weken, waarbij werkkamer geraadpleegd wordt) is 
een mogelijkheid en kan besproken worden; 

● Het bevorderen van maatschappelijke discussies (verordening artikel 
2.C): volgens de verordening is het aanjagen van een maatschappelijk 
debat onderdeel van het takenpakket van de Adviesraad, alleen zien de 
leden van de Adviesraad dit niet als hun taak. De vraag is of de 
Adviesraad en de gemeente wel hetzelfde beeld hebben bij de 
omschrijving ‘bevorderen van de maatschappelijke discussie’: betekent 
dit dat de Adviesraad opiniestukken in de krant moet publiceren of houdt 
het in dat ze gemeenteambtenaren attenderen op relevante 
maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein vanuit 
cliëntperspectief? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/33 Tussenevaluatie Adviesraad Sociaal Domein 



 

Bijlage 1 Bevindingen online-enquête 
onder leden Adviesraad 

 
Hieronder staan de resultaten uit het online onderzoek naar het functioneren van 
de Adviesraad Sociaal Domein.  
 
Het onderzoek is ingevuld door twaalf respondenten. 
 
Werving en benoeming  
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Bijeenkomsten Adviesraad 
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Ondersteuning van de Adviesraad 
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Tijdsbesteding en werkdruk 
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Samenwerking binnen de Adviesraad 
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Samenwerking met de gemeente 
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Rol en positionering ten opzichte van de gemeente 
 

 
 

 
 
 
Bovenstaande begrippen zijn voluit als volgt: 

● Beleidsvoorbereiding (Probleemanalyse. ‘Wat speelt er?’) 
● Beleidsontwikkeling (Doelen en plannen formuleren. ‘Wat kunnen we 

doen?’) 
● Besluitvorming (Vaststellen van beleid. ‘Wat gaan we doen?’)  
● Beleidsuitvoering (Monitoren van de uitvoering. ‘Doen we wat er is 

vastgesteld?’) 
● Beleidsevaluatie (‘Wat is het effect van het beleid?’) 
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Bovenstaande stellingen zijn voluit als volgt: 

● Signaleren van knelpunten in het sociaal domein: het ophalen van signalen in de 
gemeente door in contact te staan met inwoners. 

● Meedenken aan de voorkant: meedenken met de gemeente bij het ontwikkelen van 
beleid. 

● Toezien op inwonersparticipatie: via de werkkamers zorgen dat inwoners hun stem 
kunnen laten horen aan de gemeente. 

● Ongevraagd adviseren. 
● Adviseren op beleidsvoorstellen vanuit de gemeente. 
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Vertegenwoordiging, impact en effectiviteit 
 

  Gemiddelde 

In hoeverre bent u van mening dat de 
Adviesraad de inwoners met een 
ondersteuningsbehoefte vertegenwoordigt? 

5,5 

In hoeverre voelt u zich als Adviesraad gehoord 
door de ambtelijke organisatie? 7,1 

In hoeverre voelt u zich als Adviesraad gehoord 
door het gemeentebestuur? 7,1 

In hoeverre bent u van mening dat de 
Adviesraad de inwoners van de gemeente weet 
te bereiken? 

4,2 
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Bijlage 2 Geraadpleegde documenten 
 
Ten behoeve van de evaluatie hebben wij de volgende documenten bestudeerd:  
 

● Verordening   Adviesraad Sociaal Domein Schouwen-Duiveland 
● Implementatieplan Adviesraad Sociaal Domein 
● Jaarplan 2019 Adviesraad Sociaal Domein (via website) 
● Uitgebrachte adviezen 2019 Adviesraad Sociaal Domein (via website) 
● Uitvoeringsprogramma gemeente 
● Verslagen afstemmingsoverleggen dagelijks bestuur, programmamanager 

en ambtelijk ondersteuner  
● Verslagen overleggen dagelijks bestuur en gemeente 
● Diverse algemene stukken over burgerparticipatie, waaronder:  

○ Movisie: Partners in Participatie 
○ Nieuwsbrieven en literatuur via Koepel van Adviesraden 
○ Onderzoek BMC naar beleidsparticipatie in de Wmo (i.o.v. SCP) 
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