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Effectieve adviesraden moeten zich niet te veel de taal 
van gemeenteambtenaren toe-eigenen, ze zijn eerder 
een luis in de pels. Hun gezag dwingen ze af doordat ze 
sensitief zijn voor wat er in de lokale samenleving ge-
beurt, zeggen voorzitter Bert Holman en directeur Petra 
van der Horst van de Koepel van Adviesraden voor het 
Sociaal Domein. ‘Je kracht en expertise is dat je weet wat 
er leeft in de gemeente en waar mensen tegenop lopen.’

Niet te veel 
beleidsstukken 
lezen Bert Holman en Petra van 

der Horst zien Adviesraden 
Sociaal Domein op stoom komen
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R 
uim tien jaar geleden werd de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) inge-
voerd. Doel van deze wet was het veroor-
zaken van een ingrijpende ‘kanteling’ 
binnen het sociaal domein. Zorg en welzijn 
moesten veel dichter bij de inwoners 

georganiseerd worden met vooral zo veel mogelijk betrok-
kenheid van burgers zelf. Op grond van de wettelijke plicht 
van gemeenten om inwoners actief bij de vormgeving van 
de Wmo te betrekken, ontstonden vanaf dat moment ook 
zogenoemde Wmo-adviesraden. Toen twee jaar geleden 
ook de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg en de Parti-
cipatiewet naar de gemeenten werd overgeheveld, muteer-
den veel van die Wmo-raden tot een brede Adviesraad 
Sociaal Domein. Hoe staat het daar nu mee, vragen we aan 
voorzitter Bert Holman en directeur Petra van der Horst 
van de Koepel van Adviesraden voor het Sociaal Domein.

Als Koepel Adviesraden Sociaal domein 
hebben jullie de lokale adviesraden al die tijd 
ondersteund. Hoe staan de adviesraden er anno 
2018 eigenlijk bij?
Bert Holman: ‘Het is lastig om een eenduidig beeld te 
geven, en dat is maar goed ook. De gedachte achter de 
decentralisatie is natuurlijk om zorg en steun lokaal vorm 
te geven, in samenspraak met burgers. Er zijn adviesraden 
die al heel sterk op de integrale advisering zitten, die zich 
echt verbreed hebben, die beweging zie je. Ingewikkeld 
is dat die adviesraden soms verder zijn in het integrale 
denken dan de gemeentelijke organisaties die zij moeten 
adviseren. We hebben nog niet zo veel wethouders soci-
aal domein die gaan over jeugd, werk en inkomen en 
maatschappelijk ondersteuning. Lastig dus: je hebt een 
vooruitlopende adviesraad die praat met een gemeentelijke 
organisatie die nog langs de oude lijnen georganiseerd is. 
Dit is ongeveer in een kwart van de gemeenten het geval.’
‘Een tweede beweging die we zien, is dat – vooral in het 
begin – oud-bestuurders, mensen uit de beleidshoek en 
andere mensen met bestuurlijke ervaring lid werden van 
de Wmo-raden. “Mannen van een zekere leeftijd”, zou je 
kunnen zeggen, en vaak ook nog van een zekere kleur. Op 
zich heeft dat voordelen, want deze mensen zijn handig, die 
weten hoe je met een wethouder moet omgaan, hoe je een 
advies schrijft, hoe je andere mensen erbij betrekt, enzo-
voort. Tegelijkertijd is het nadeel dat zo de mensen die het 
echt betreft, dat die minder aan het woord komen. Daarom 
hebben wij als koepel samen met het ministerie van VWS 
een project opgezet om ervoor te zorgen dat die ervarings-
deskundigen veel meer in de raden terechtkomen. En ook 
daar moet je goed over nadenken, want veel ervaringsdes-
kundigen kunnen heel goed hun verhaal vertellen, maar 
zijn weer minder bedreven in het maandelijks vergaderen 
en het schrijven van adviezen. Of ze hebben daar geen zin 
in. Hoe organiseer je nou dat hun belevingswereld, hun 
ervaringen een plek krijgen in het adviestraject? Dat is de 
uitdaging van een lokale adviesraad.’ 
Petra van der Horst: ‘De eerste adviesraden zijn enige jaren 
geleden geëvalueerd en toen stelden we vast dat de samen-
stelling te eenzijdig was. Vanuit de Koepel hebben we dit 

bij onze leden onder de aandacht gebracht en geadviseerd 
hoe zij inwoners die zorg en ondersteuning hebben bij hun 
werkzaamheden kunnen betrekken. Dat is ook de reden 
dat gemeenten daar nu meer werk van maken. Verder zie 
je ook dat adviesraden zelf veel meer verbinding leggen 
met andere lokale partijen zoals wijkraden, coöperaties 
en buurtcomités. Partijen die direct in contact staan met 
inwoners. Zo zie je dat een aantal adviesraden meer een 
platform worden waar allerlei verschillende groepen 
actieve burgers hun stem laten horen. Dit leidt tot veel 
bredere burgerparticipatie. En niet alleen individuele 
burgers zijn lid, maar ook representanten van dit soort 
organisaties.’ 

Binnen adviesraden is soms discussie of 
de mensen uit belangenorganisaties als 
de gehandicaptenraad of ouderenraad ook 
lid zouden moeten zijn. Zij kijken te smal, 
wordt soms gezegd, alleen vanuit hun eigen 
belangenperspectief. 
Petra van der Horst: ‘Het is natuurlijk verstandig dat die 
mensen ook gehoord worden en dat je ze een plek geeft 
binnen het adviesproces, op wat voor manier dan ook. Zij 
weten wat er leeft bij bepaalde groepen inwoners. Het is 
verstandig om hun kennis en netwerken optimaal te benut-
ten. Als mensen heel erg bewogen zijn vanuit één bepaalde 
belangengroep kan het wel lastig zijn om tot een breed 
advies te komen, dat is zo, maar directe gebruikers moeten 
natuurlijk op een of andere manier betrokken worden, dat 
is een feit. Wat dit betreft is er ook wel een cultuurverande-
ring gaande, de adviesraden worden zich steeds bewuster 
van de plek die ze innemen en zij worden, terecht, ook 
steeds meer bevraagd op legitimiteit; wie vertegenwoordi-
gen zij eigenlijk? [Zie ‘Naar een energieke cliëntenparticipa-
tie in beleid’ op pagina 22.] Identificeren burgers zich met 
de raad? Hoe worden inwoners met een migrantenachter-
grond betrokken? Ik zie vanuit de Koepel dat adviesraden 
steeds bewuster bezig zijn met laagdrempeligheid en 
toegankelijkheid. Ze zoeken naar een netwerkpositie; heel 
belangrijk. Maar volgens mij is dit niet alleen de verant-
woordelijkheid van de adviesraden zelf, maar ook van de 
wethouder, de beleidsambtenaren en de gemeenteraad. 
Hoe krijgen we de goede mensen in de adviesraad? Wie 
kent er bijvoorbeeld mensen met een ggz-achtergond?’

Hoe krijg je dat concreet voor elkaar? 
Petra van der Horst: ‘Met het werving- en selectieproces 
bijvoorbeeld. Daarin kan de gemeente een verbinder zijn. 
Wethouders en ambtenaren kunnen actieve burgers die 
ze tegenkomen, wijzen op het bestaan van de adviesraad. 
Lokale potentie kan op allerlei manieren ingezet worden, 
mensen hoeven niet per se direct lid te worden. Je kunt ook 
een tijd meedraaien als adviseur bijvoorbeeld. Sommigen 
willen liever niet openbaar zichtbaar zijn als lid van de 
adviesraad, maar hebben best ideeën over hoe zaken beter 
georganiseerd kunnen worden.’
Bert Holman: ‘Dit is een reëel vraagstuk. Neem jeugdzorg, 
het zou natuurlijk erg mooi zijn als je jongeren meer kan 
betrekken bij het formuleren van adviezen, maar je kunt 

Adviesraden Sociaal 
Domein en de 
versterking van de 
lokale democratie
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INTERVIEW

Bert Holman: ‘Van een goed 
functionerende adviesraad 

kan je beleid enorm 
opknappen, dan hoef je 

geen dure adviesbureaus 
meer in te huren’

Petra van der Horst: 
‘Het is de opdracht van 
adviesraden om de 
belevingswereld het 
gemeentehuis binnen te 
brengen’

hen moeilijk vragen om maandelijks aan vergaderingen 
deel te nemen en adviezen te schrijven. Daar moet je 
andere vormen voor zoeken. Adviesraden moeten hun 
informatie halen waar die voorhanden is, ook bij belangen-
organisaties dus. Maar ook door actief contact met jonge-
ren te zoeken waar ze zijn, bij hun ontmoetingsplekken 
bijvoorbeeld. Daarom moeten leden van adviesraden 
sensitief zijn voor wat er in hun samenleving speelt en een 
soort natuurlijke verbintenis hebben met de verschillende 
doelgroepen.’

Lid zijn van de adviesraad vraagt veel 
vaardigheden. Adviesraden geven ook vaak 
advies over nogal technische beleidsstukken en 
verordeningen.
Petra van der Horst: ‘Adviesraden moeten niet alle verorde-
ningen en regels juridisch op detail beoordelen. Ze moeten 
nadenken over hoe met die verordeningen wordt omge-
gaan. De zaken in samenhang met elkaar bekijken, zien 
waar de onbedoelde effecten zitten, dat is de meerwaarde, 
kijken in de geest van de transformatie.’
Bert Holman: ‘Het gebeurt in de praktijk regelmatig dat 
adviesraden een paar weken voordat iets in de gemeente-
raad behandeld wordt de vraag krijgen om advies uit te 
brengen. Dat is niet zo’n mooie manier van zorgen dat je er 
samen iets goeds van maakt. Zo ga je het gesprek niet aan. 
Dan mag je als adviesraad alleen nog iets vinden van de 
oplossing van een probleem en word je niet betrokken in 
het proces dat daaraan voorafgaat. Je moet als adviesraad 

ontzettend oppassen dat je niet uitgedaagd wordt om te 
zeggen hoe het dan precies moet of wat voor verordening 
er moet komen. Nee, jouw kracht en expertise is dat je weet 
wat er leeft in de gemeente en waar mensen tegenop lopen.’  

Maar zullen de meest effectieve raden niet toch die 
raden zijn die de taal van de gemeente spreken?
Bert Holman: ‘Nou, iets nauwkeuriger, de raden die snap-
pen dat er een eigen taal is op het gemeentehuis. Je moet 
begrijpen dat die ambtenaar met jouw advies iets moet 
kunnen. Dus je moet wel weten wat een verordening is, 
maar ga hem vooral niet zelf maken. Je moet een beetje de 
buitenstaander blijven, de luis in de pels…!’

Adviesraden moeten ook eerder betrokken 
worden, zeggen jullie, juist ook bij 
beleidsontwikkeling. Zien we dat al? 
Van der Horst: ‘De gemeentelijke beleidsprocessen zijn 
langzaam aan het veranderen, verschillende gemeenten 
pionieren hiermee. Men zoekt meer naar de permanente 
dialoog, naar echt advies, naar het bewonersperspectief 
steeds naar voren brengen en daarover nadenken. Inte-
ressant is ook dat er steeds vaker ongevraagd geadviseerd 
wordt. Dat blijkt uit ons onderzoek met Movisie. Dat laat 
zien dat raden ook met onderwerpen bezig zijn die ze onder 
de aandacht brengen zonder dat er expliciet om advies is 
gevraagd. Raden worden steeds meer proactief, dat is een 
mooie beweging. Daar is binnen het gemeentelijk systeem 
vaak niet direct een plek voor, maar het gebeurt wel.’
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Is dit niet een heel moeizaam proces dat ook op 
weerstand stuit?
Holman: ‘Soms zijn gemeenten te veel gefocust op de 
interne processen. Ik ben ambtenaar geweest [Holman was 
onder meer projectleider Wmo op het ministerie van VWS, 
zie kader, red.], dus ik begrijp wel hoe dit werkt. Maar ik zie 
ook dat er echt al beter beleid gemaakt wordt, dichter bij 
mensen, meer vanuit hun belevingswereld.’

Welke rol hebben adviesraden bij het veranderen 
van de professionals en hun organisaties?
Holman: ‘Adviesraden kunnen contact leggen met uitvoe-
rend professionals, ik weet zeker dat veel professionals 
graag inzicht geven in hun praktijk en vertellen waar voor 
hen de problemen zitten. Ze zullen zich heus niet alleen op 
hun vingers gekeken voelen, ze zijn ongetwijfeld ook trots 
op hun werk en willen dit graag laten zien.’
Van der Horst: ‘We zien steeds vaker pleidooien voor het 
betrekken van professionals bij het evalueren van geleverde 
zorg. Een belangrijke beweging, die nog veel verder ont-
wikkeld kan worden, in plaats van al die tevredenheids-
enquêtes en zo. We staan aan de vooravond van hele 
nieuwe vormen van interactie.’ 

Soms stappen adviesraden gefrustreerd op. 
Holman: ‘Nog lang niet alle gemeenten zijn zich er 
voldoende van bewust dat je moet investeren in de advies-
raad als je de gedachte achter de transformatie goed wilt 
vormgeven. In sommige gemeenten heeft dat er helaas zelfs 
toe geleid dat de adviesraad is opgestapt. Die voelden zich 
te weinig gesteund. Ondersteuning gaat natuurlijk verder 
dan een vergadertafel met twee kannen koffie. Denk aan 
secretariële ondersteuning, inhoudelijke ondersteuning, 
met elkaar uitzoeken wat nodig is om tot echt goede advie-
zen te komen. Niet voor een dubbeltje op de eerste rang 
willen zitten, van een goed functionerende adviesraad kan 
je beleid enorm opknappen, dan hoef je geen dure advies-
bureaus meer in te huren. Als je vergelijkt wat een uur 
adviesraad kost en wat een uur adviesbureau…’ 

Noem eens een goede reden om in een adviesraad 
te gaan zitten.
Bert Holman: ‘Het leuke is dat je op lokaal niveau veel meer 

kans van slagen hebt om dingen anders georganiseerd te 
krijgen dan op landelijk niveau. Landelijk beleid beïnvloe-
den, is veel ingewikkelder.’

Een aanbeveling uit een recent onderzoek naar 
adviesraden is dat kwetsbare burgers toegerust 
moeten worden met kennis en vaardigheden. Dit 
is nodig als we willen dat zij een rol vervullen in 
de participatiepraktijken binnen gemeenten. Hoe 
doe je dat?
Holman: ‘Ga naar die mensen toe! Interview ze. Vraag ze 
niet om naar discussieavonden te komen om hun verhaal te 
vertellen, dat doen ze niet. Het zijn geen verhalenvertellers 
en zeker niet in het openbaar. Daarom vallen de groepen 
mensen in echt kwetsbare omstandigheden natuurlijk in 
alle stelsels buiten de boot. Ouderen, gehandicapten; dat 
lukt nog wel. Maar mensen met psychische problemen is al 
lastiger, of mensen met aangeboren hersenletsel. Schaamte 
speelt helaas ook een rol. Voor deze groepen moeten 
adviesraden extra hun best doen.’
Van der Horst: ‘Los van kwetsbare doelgroepen is armoede 
een groot probleem. Het speelt door alle doelgroepen heen 
en is van een andere orde. Het is ondermijnend voor ieder-
een die ermee te maken heeft. Als daar niet aan gewerkt 
wordt, dan blijven mensen door het ijs zakken, met enorme 
gevolgen voor hun welzijn. Het is een onderwerp waarvoor 
de adviesraden aandacht moeten hebben.’ 

Heeft Den Haag nog een rol in het versterken van 
de positie van adviesraden?
Holman: ‘Ik vind dat Binnenlandse Zaken wel een stapje 
meer zou kunnen zetten omdat dit ministerie zo ontzet-
tend in die positie zit, terwijl de vakministeries natuurlijk 
veel met de inhoud bezig zijn en niet zozeer met het thema 
lokale democratie. Volgens mij is het belangrijk dat die 
verbinding gelegd wordt, en dat is er de laatste tijd niet zo 
van gekomen. Er zijn meer stappen te maken dan er in het 
verleden gemaakt zijn.’

Marc Räkers is verbonden aan de stichting Eropaf! 
Marcel Ham is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale 
Vraagstukken.

Honderden gemeenten kennen een 

Adviesraad voor het Sociaal Domein 

of een Wmo-adviesraad. Zij adviseren 

de gemeente vanuit inwonersoogpunt 

over sociale kwesties. De Koepel van 

Adviesraden voor het Sociaal Domein is het 

platform waar 248 aangesloten raden 

‘met elkaar in gesprek gaan, vragen 

stellen, oplossingen bedenken en 

kennis delen’. 

Voorzitter Bert Holman was eerder 

projectleider Wmo op het ministerie 

van VWS, en tot 2014 voorzitter van het 

transitiebureau van dat ministerie. Van 

1987 tot 1999 was hij clustermanager 

bij Zorgverzekeraars Nederland. Voor-

dien was hij sociaal-wetenschappelijk 

onderzoeker, onder meer bij het Kohn-

stamm Instituut. 

Directeur Petra van der Horst vervult 

als zelfstandige uiteenlopende functies 

in het sociaal domein: programma- 

leider, interim-manager, coach, advi-

seur en ‘sparringpartner’. Tot voor kort 

was zij programmaleider van Aandacht 

voor Iedereen, het ondersteunings-

programma voor adviesraden dat eind 

vorig jaar is afgerond. Zie ook: https://

www.koepeladviesradensociaaldo-

mein.nl/

Over de Koepel
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