Datum: 6 september 2017
Betreft: Koepel Adviesraden Sociaal Domein ondersteunt ook uw adviesraad!

T.a.v. de beleidsambtenaren Sociaal Domein
Geachte heer / mevrouw,
Als beleidsambtenaar bent u binnen uw gemeente nauw betrokken bij het sociaal domein of
onderdelen daarvan. De Koepel Adviesraden Sociaal Domein is actief op het sociaal domein
en wij informeren u graag over wat wij doen en welke betekenis wij (kunnen) hebben voor de
adviesraad binnen uw gemeente. Er is een grote kans dat u ons al kent, maar we praten u
graag even bij over de ontwikkeling van onze organisatie en de kansen die deze biedt voor
de lokale (Wmo) adviesraden. Met 250 lokale adviesraden sociaal domein als lid is de
adviesraad in uw gemeente mogelijk ook aangesloten. Hier kunt u dit checken.
Koepel Adviesraden Sociaal Domein
Wij zijn een vereniging van lokale Adviesraden Sociaal Domein en in toenemende mate ook
van andere vormen van georganiseerde burgerparticipatie. Onze leden adviseren gevraagd
en ongevraagd hun gemeente omtrent kwesties in het sociaal domein. Hierbij is het inwoner/cliëntperspectief en de leefwereld van inwoners leidend. In veel gevallen wordt ook aan
regionale verbanden geadviseerd. Adviesraden, zo merken wij, krijgen steeds meer
vraagstukken op hun bordje. Als landelijke netwerkorganisatie ondersteunen wij de lokale
adviesraden bij deze vraagstukken door het geven van concrete en compacte informatie
over relevante thema’s en maatschappelijke vraagstukken. Ook geven wij suggesties hoe zij
met deze onderwerpen om kunnen gaan vanuit hun adviserende rol. Het aandachtsgebied
van veel adviesraden is inmiddels verbreed tot het gehele sociaal domein waarbij een breed
scala aan complexe vraagstukken voorbij komt. Preventie, integraliteit, inwonersperspectief,
maatwerk en resultaat vormen hierbij de sleutelwoorden. Goed georganiseerde en
geïnformeerde adviesraden leveren op een positieve wijze een bijdrage aan het behalen van
de doelstellingen van de transformatie, nl. zelfredzaamheid en participatie van inwoners.
Onze organisatie ondersteunt hen daarbij.
Ondersteuning zorgt voor kwalitatief beter advies
Recent onderzoek (door Movisie in opdracht van de Koepel) wijst uit dat verbreding van het
sociaal domein een flinke investering vraagt in kennis en tijd van adviesraden. Goede
ondersteuning van lokale raden is daarbij een belangrijke voorwaarde om burger- en
cliëntenparticipatie goed vorm te geven om daarmee creatieve en verbindende burgerkracht
te organiseren die past bij de huidige ontwikkelingen in de samenleving. Het onderzoek laat
zien dat adviesraden ondersteuning van de Koepel essentieel vinden. Zij geven expliciet aan
dat hierdoor de kwaliteit van hun adviezen toeneemt. De praktijk laat zien dat het van groot
belang is dat de adviesraden goed worden gefaciliteerd door hun gemeenten en inhoudelijk
worden ondersteund door de Koepel. Het Ministerie van VWS ziet het lidmaatschap van de
Koepel als een belangrijk onderdeel van de facilitering door gemeenten en dé basis voor
goede adviezen vanuit de adviesraden. Op dit moment zijn ca. 250 lokale adviesraden lid
van de Koepel. Het streven is uiteraard 100% dekking met de adviesraden van alle 388
gemeenten als lid. Het Ministerie van VWS laat zien dat zij de inzet van de Koepel
noodzakelijk vindt door onze activiteiten gedeeltelijk te financieren. Daarnaast maken o.a. de
VNG en VWS gebruik van onze netwerken en expertise om kwesties gerelateerd aan
(kwetsbare)inwoners op lokaal niveau beter op de kaart te zetten. De Koepel wil deze
meerwaarde de komende jaren verder uitbouwen. Mede op initiatief van VWS zijn we ook in
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gesprek met andere relevante ministeries. Op dit moment overleggen we met deze
ministeries over de financiering en uitbouw van onze dienstverlening voor de komende jaren
(2018-2021).
VWS vindt het belangrijk dat de leden en dus de gemeenten een grotere bijdrage leveren
aan de financiering van de Koepel in de vorm van een hogere contributie. In het najaar 2017
is voorgestelde contributieverhoging per 1 januari 2018, mede in verband met de
uitgebreidere ondersteuning, één van de onderwerpen waar de leden over zullen stemmen
tijdens de ALV. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de financiële ondersteuning die uw
gemeente biedt aan uw lokale adviesraad. Wij vertrouwen erop dat u de lokale adviesraad
de financiële middelen verschaft om lid te blijven of te worden van de Koepel.
Voor de lokale adviesraad in uw gemeente biedt de Koepel o.a.:
 online community voor leden www.koepeladviesradensociaaldomein.nl;
 ondersteuning op gebied van burgerparticipatie;
 juiste en actuele informatie;
 uitwisseling & contact met adviesraden in het land;
 best practices en digitale bibliotheek sociaal domein;
 juridische ondersteuning via Stimulansz;
 belangenbehartiging voor de leden.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met ons secretariaat tel.
(06) 23 41 40 48 / secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl
Met vriendelijke groet,
Bert Holman
Voorzitter Koepel Adviesraden Sociaal Domein
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