Geachte leden en volgers van de Koepel,

Op dit moment een nieuwsbrief samenstellen voelt gek, heel gek. De wereld is
onvoorstelbaar snel aan het veranderen door de coronacrisis. Iedere dag is er nieuws en
hopen we van harte dat we enigszins controle krijgen op dit virus. Lichtpuntjes in deze tijd
zijn de mooie, sociale initiatieven die ontstaan. Ook nu blijkt maar weer dat mensen bereid
zijn om voor elkaar te zorgen, om naar elkaar om te kijken.
Daarom toch een nieuwsbrief. Adviesraden sociaal domein kijken altijd om naar kwetsbare
groepen in de samenleving. En in tijden van corona misschien nog wel meer dan normaal.
Misschien op een andere manier en in een andere vorm (digitaal). Ons doel is dan ook om u
zo goed mogelijk te blijven ondersteunen. Zodat u uw werk als adviesraadslid zo goed
mogelijk kan vervullen: nu, de komende maanden en vooral ook als deze crisis straks voorbij
is.
In deze nieuwsbrief daarom een informatiedocument, een handige infographic en twee
nieuwe handreikingen.
Enkele trainingen en bijeenkomsten van de Koepel zijn geannuleerd vanwege het
coronavirus; in deze nieuwsbrief nieuwe data waarop we ze hopelijk alsnog kunnen
aanbieden.
We hopen dat u informatie en inspiratie haalt uit onze producten. Zorg goed voor uzelf en uw
naasten!

Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

NIEUWS VAN DE KOEPEL
Informatiedocument vergoedingen voor adviesraadsleden
Adviesraadswerk is vrijwilligerswerk. Maar dat wil niet zeggen dat het doen van

adviesraadswerk geen geld kost. Adviesraadsleden maken doorgaans onkosten. Ook zien we
dat veel gemeenten het reëel vinden om niet alleen onkosten te vergoeden, maar ook een
vergoeding te geven voor deze vorm van vrijwilligerswerk. In veel gevallen wordt deze
vergoeding geoormerkt als een vrijwilligersvergoeding. In dit informatiedocument vertellen
we u er meer over en beantwoorden we veelgestelde vragen.
*Dit document is alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Dat is één van de privileges
van ons lidmaatschap. Hier leest u meer informatie over lid worden.

Infographic Adviesraden sociaal domein: met wie heeft u te maken en waar
liggen ieders verantwoordelijkheden?
Adviesraadsleden hebben in hun werk (in de meeste gevallen) te maken met wethouders en
beleidsmedewerkers sociaal domein, met zorg- en welzijnsorganisaties, met organisaties die
de belangen behartigen van groepen in de samenleving.
Voor u als adviesraad is het belangrijk om goed oog te hebben voor ieders
verantwoordelijkheden en om geen verantwoordelijkheden van een ander naar u toe te
trekken. Dit laatste maakt uw rol en positie onhelder. Waar liggen de verantwoordelijkheden
van uw ‘samenwerkingspartners’? Deze infographic maakt dat helder.

Oproep van één van onze leden

In de regio Hart van Brabant wordt een pilot inburgering + uitgevoerd ter
voorbereiding op de nieuwe wet inburgering. Als adviesraad sociaal domein worden we
gevraagd te adviseren over een visiedocument. Zijn er andere (groepen van)
adviesraden die ook gevraagd zijn te adviseren over de implementatie van de nieuwe
wet inburgering, die overigens nog in ontwikkeling is? Of sowieso ervaring hebben met
advisering over dit onderwerp?
Uw reactie kunt u sturen aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

Nieuwe handreikingen online
Speciaal voor leden van de Koepel hebben we de afgelopen weken weer nieuwe
handreikingen online gezet:
Handreiking Schuldhulp
Handreiking Inclusiviteit in de bebouwde omgeving

Rapport Burgerschapsstijlen: hoe kijken verschillende typen inwoners naar
de samenleving, de overheid en het leven?
Als adviesraad heeft u contact met inwoners. Maar iedere inwoner heeft een eigen kijk op het
leven, op de samenleving, de overheid en de politiek. Zou het niet fijn zijn om meer inzicht
te krijgen in deze profielen? Wij denken dat dit van meerwaarde is voor uw werk als
adviesraadslid. Daarom hebben wij onderzoeksbureau Motivaction gevraagd om
een rapport te maken dat duidelijkheid geeft over de profielen van Nederlanders.

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN
Nieuw: Training De Participatiewet uitgelegd voor adviesraden
Werk en inkomen is een specifiek werkterrein dat complex in elkaar steekt. Met deze training
geeft onze samenwerkingspartner Stimulansz heldere handvatten om het onderwerp beter te
kunnen volgen en te behandelen. Meer lezen en/of training aanvragen >>>

Training Adviseren kan je leren
Hoe zorg je dat je een advies geeft waar de gemeente echt iets mee kan? Hoe zorg je dat het
inwonersperspectief centraal staat in je advies? Hoe zit het met ongevraagde adviezen? En
hoe kan je de consultfunctie - bijvoorbeeld richting beleidsmedewerkers - het beste
vormgeven? Allemaal vragen die aan bod komen tijdens de training 'Adviseren kan je leren'.
We hebben twee nieuwe data gepland: op zaterdag 27 juni en zaterdag 5 september
(beide in Utrecht). Hiervoor zijn nog voldoende plekken beschikbaar:
Meer informatie en aanmelden >>>

Training op een andere locatie?
Veel van onze trainingen en bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht en Amersfoort. Een
centrale plek in Nederland. We realiseren ons dat dit voor sommige adviesraadsleden alsnog
ver reizen is. Wij hebben echter vaak 15 deelnemers ‘nodig’ om onze trainingen
kostendekkend aan te kunnen bieden. Vandaar dat we kiezen voor deze centrale plek. Maar
als u zelf – bijvoorbeeld in uw contact met andere adviesraden in de regio – denkt dat het
mogelijk is om in uw regio/provincie ook 15 adviesraadsleden ‘bij elkaar te verzamelen’, dan
komen we heel graag uw kant op om een training aan te bieden. We denken graag met u
mee over de mogelijkheden! U kunt hiervoor contact opnemen met
secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

Inspiratiebijeenkomst voor beleidsmedewerkers sociaal domein
Vanwege het coronavirus is de bijeenkomst voor beleidsmedewerkers op 17 maart
geannuleerd. Inmiddels hebben wij een nieuwe datum gepland: dinsdag 8 september van
09.30 – 14.00 uur in Amersfoort. Meer lezen en aanmelden >>>

Blogs
Onze nieuwste blogs:
Van systeemwereld naar leefwereld – Petra van der Horst
Wetten, regels en producten zijn inherent aan de systeemwereld. Die producten zagen we als
de oplossing voor individuele problemen, passend bij autonome mensen in de
verzorgingsstaat. We zijn in overgang naar de participatiesamenleving en nemen afscheid
van de verzorgingsstaat.
Invloed uitoefenen – Camiel Schols
Een grote valkuil van elk adviesorgaan is om achter de feiten aan te lopen. Voor adviesraden
die invloed willen uitoefenen kan dit een bron van frustratie zijn. De raad wordt gevraagd om
advies te geven over uitgewerkte maatregelen en beleidsplannen. Maar wat er met uw
aanbevelingen gebeurt valt in de praktijk soms tegen. Herkent u dit?
De vitale ouderen van de babyboom generatie: nu verguisd maar straks gemist - Sjoerd
Kooiker
Boomer was het ‘woord van het jaar’ voor 2019. Vooral in de vorm van ‘OK Boomer’ (wat
zoveel betekent als ‘het zal wel ouwe..’). Als fitte babyboomer van 63 jaar voel ik me
aangesproken door de discussie en ik moet zeggen, ik vind die eenzijdig.

Gebouwen voor mensen – Mark Mobach
Mijn opa zat huilend aan tafel. Het ging niet meer. Hij kon het niet. Met mijn oma woonde hij
in een gezellig klein hoekhuis op de Veluwe. Vlakbij mijn thuis. Als kleine jongen ging ik er
met veel plezier op bezoek.

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

Dossier: het coronavirus en het sociaal domein
Ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar snel op. De coronacrisis raakt ook het sociaal
domein en dus ook mensen in een kwetsbare positie. In dit dossier verzamelt Movisie
informatie over het coronavirus en de gevolgen die het heeft binnen de verschillende thema's
van het sociaal domein. Meer lezen >>>

Second Opinion door burgers
Wat gebeurt er als een overheid haar dilemma’s deelt met bewoners? Kan een ‘second
opinion’ van burgers bijdragen aan betere en beter gelegitimeerde beslissingen? Vergroot
een onafhankelijk burgerpanel het vertrouwen in de gemeente en haar besluitvorming? Het
antwoord is ja. Meer lezen >>>

Resultaten landelijke uitvraag: 'Woonbehoefteonderzoeken
Zorgdoelgroepen'
Platform31 voerde een nulmeting uit naar de mate waarin gemeenten en corporaties
onderzoek doen naar het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en andere kwetsbare
zorgdoelgroepen. We hebben een vragenlijst verspreid om een beeld te krijgen of en hoe
onderzoek wordt uitgevoerd. Zo is een beeld ontstaan over de situatie in een derde van de
Nederlandse gemeenten. Zestig procent van deze groep blijkt inderdaad onderzoek uit te
voeren. De belangrijkste vraag is echter: Hoe vertaal je analyses naar een concrete aanpak
voor de praktijk? Meer lezen >>>

Transformatieparaplu
Liesbeth Tieland heeft deze
paraplu ontwikkelt om het
transformatie proces
inzichtelijk te maken, om
vervolgens een gesprek op
gang te helpen over het
transformatie proces en de
stand van zaken.

Werken aan inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie
Gemeenten en inwoners zijn samen hard op zoek naar nieuwe manieren om de participatie
en inspraak van inwoners en cliënten effectiever te regelen. Hoe zorgen we ervoor dat de

stem van een brede en diverse groep inwoners met ervaringskennis wordt gehoord en benut
voor verbetering van beleid en dienstverlening? Op veel plekken experimenteren gemeenten
en inwoners met een nieuwe invulling van cliënt- en inwonerparticipatie. Movisie staat ze met
raad en daad bij. Meer lezen >>>

Informatiebrief over persoonsgebonden budget
Het persoonsgebonden budget (pgb) is een belangrijk en waardevol instrument om eigen
regie te kunnen voeren. Per Saldo ontvangt dagelijks signalen van
budgethouders/vertegenwoordigers die aangeven dat het pgb binnen hun gemeente onder
druk staat. Zij maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het pgb binnen gemeenten
en daarmee de mogelijkheid tot het voeren van eigen regie. Wij willen gemeenten en
adviesraden daarom graag informeren over het pgb.
Hierbij treft u een informatiebrief met betrekking tot het pgb en een rapport over
jeugd/jongeren met levenslange en levensbrede ondersteuningsvragen.

AGENDA 2020
Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor
adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door
aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels
onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren.
Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat

Mijn gegevens aanpassen

u zich hiervoor heeft aangemeld.
Afmelden

