
Nieuwe adviesraadsleden werven: waar let je op? 
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Inleiding
Een adviesraad is en blijft steeds in ontwikkeling. In de praktijk betekent dit 

vaak ook dat er regelmatig nieuwe adviesraadsleden geworven moeten wor-

den. Het is goed om je als adviesraad steeds af te vragen: welk type mensen 

hebben we nodig in onze raad? Hier komt meer bij kijken dan in eerste instantie 

misschien lijkt. In deze handreiking gaan we hier nader op in. 

Veel thema’s  

Het sociaal domein is breed. Adviesraden sociaal domein houden zich hierdoor 

vaak bezig met een diversiteit aan thema’s: werken, wonen, inkomen, mee-

doen, vrije tijd. Allereerst is het dus goed om vast te stellen:

•  Kunnen we leden vinden die affiniteit hebben met deze thema’s?

•  En hoe verhoudt zich dit idealiter tussen de huidige samenstelling van de 

adviesraad?

•  Vergeet hierbij ook niet te kijken naar toekomstige ontwikkelingen: welke 

thema’s vallen nu nog niet binnen het sociaal domein, maar misschien vol-

gend jaar wel? 

Inwonersperspectief vanuit eigen netwerk 
Om je werk te kunnen doen in de adviesraad moet je je inbreng in de dialoog 

binnen de adviesraad kunnen baseren op meer dan alleen je eigen ervaringen 

en ideeën. Daarvoor is het nodig dat je in je dagelijks leven, in je eigen omge-

ving, verschillende soorten mensen spreekt die ervaringen hebben met vraag-

stukken die binnen de adviesraad relevant zijn. Over opvoeding, zelfstandig 

wonen, schulden hebben, gebruik maken van jeugdzorg, huishoudelijke hulp, 

vrijwilligerswerk, etc. Als adviesraadslid moet je daarnaast niet bang zijn om 

gesprekken aan te gaan en op onderzoek uit te gaan. Het is aan jou om te bekij-

ken wat je kan gebruiken in je rol als lid van de adviesraad.

Dynamiek van gemeentelijke organisatie 
Als adviesraad adviseer je wethouders. En in de dagelijkse praktijk heb je vaak 

het meeste contact met beleidsmedewerkers. Het is waardevol als je binnen 

de adviesraad mensen hebt die gevoel hebben hoe beleid uitpakt voor inwoners 

en wat daarbij dan aandachtspunten zijn voor de gemeente. 

Profiel leden adviesraad 
In de ladekast op onze website vindt u voorbeelden van profielschetsen en 

vacatureteksten voor het werven van leden van brede adviesraden. De lade-

kast is alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. 

Wat we hier nog graag aan toevoegen is onderstaande lijst van een aantal ken-
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belangrijke zaken om vooraf aan de  

werving met elkaar vast te stellen

 belangrijke kwaliteiten 

 van een adviesraadslid 



merken/kwaliteiten die volgens ons heel waardevol 

(danwel noodzakelijk) zijn voor een adviesraadslid:  

Adviesraadsleden sociaal domein:
•  Kunnen luisteren, doorvragen en samenvatten;

•  Staan open voor feedback en zijn bereid om feed-

back te geven;

•  Durven dat wat ze zien, horen en vinden in te bren-

gen en staan open om daarop bevraagd te worden;

•  Baseren hun inbreng op de signalen die ze lokaal 

hebben opgedaan;

•  Zijn in de lokale samenleving actief, weten wat er 

leeft en zijn bereid om signalen uit de samenleving in 

gewone taal bij de gemeente binnen te brengen;

•  Realiseren zich wat de plek van de adviesraad is in 

de lokale samenleving en respecteren de kaders die 

daaraan vast zitten;

•  Weten waar kwetsbare inwoners te vinden zijn of 

kennen vrijwilligers en anderen die weten wat er on-

der hen leeft;

•  Beschikken over netwerken en connecties in de 

lokale samenleving die relevant zijn voor het werk 

van de adviesraad en zijn bereid om desgewenst 

andere leden in contact te brengen met deze men-

sen/organisaties;

•  Realiseren zich dat zij actief in gesprek moeten gaan 

om te horen wat er leeft en om signalen op te pikken 

die benut kunnen worden in het raadswerk;

•  Realiseren zich dat zij in (eigen) netwerken zonder 

last en ruggespraak opereren;

•  Zijn bereid om een of meerdere ontmoetingsplekken 

“te adopteren” om daar actieve connecties te on-

derhouden en te horen en ervaren wat er leeft onder 

inwoners;

•  Realiseren zich dat inwoners in de participatiesa-

menleving verschillende rollen kunnen vervullen en 

willen deze rollen een plaats geven in hun werk voor 

de adviesraad;

•  Zijn bereid om zich actief te verdiepen in een aantal 

thema’s om meer zicht te krijgen welke ideeën, sig-

nalen, knelpunten er zijn rond die thema’s

•  Zijn in staat om de samenhang tussen diverse 

vraagstukken te zien en zich te focussen wat dit 

betekent voor inwoners;

•  Kunnen onder woorden brengen welke vraagstukken 

er leven en welke impact die hebben op (groepen) 

inwoners en wat aandachtspunten zijn voor de ge-

meente;

•  Leveren een actieve inbreng in de werkgroepen en 

de adviesraad;

•  Staan open om samen met andere adviesraadsle-

den na te denken welke vragen relevant zijn om een 

goed gesprek te kunnen voeren met netwerkpart-

ners;

•  Zijn minimaal 2 (lid) of 3 (voorzitter adviesraad of 

werkgroep coördinator) dagdelen per maand be-

schikbaar;

•  Zijn bereid om zich flexibel op te stellen qua verga-

dertijden zodat ook leden van de adviesraad met 

een betaalde baan kunnen deelnemen aan de verga-

deringen.

Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Het werven van nieuwe adviesraadsleden 
Adviesraadsleden werven kan op twee manieren. 

Bijvoorbeeld door een oproep/vacature uit te 

zetten via diverse kanalen; in de lokale krant, op 

de website van de adviesraad/gemeente of via 

social kanalen. Maar vaak komen hier niet veel 

reacties op, zo horen wij van leden. Het werkt 

vaak beter om zelf mensen te benaderen. Mensen 

uit de netwerken van andere adviesraadsleden. 

Via via, maar wel met een connectie in het 

sociaal domein. De kans is groter dan zij passen 

binnen het profiel van jullie adviesraad.



Heeft u aanvullingen op de inhoud van deze Handreiking? Neem dan gerust contact 
met ons op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. 


