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Inleiding
Er zijn ingrijpende maatregelen genomen in het sociale
domein. Daardoor hebben gemeenten veel meer
verantwoordelijkheid gekregen voor burgers die hulp of zorg
nodig hebben. In tijden van verandering en onzekerheid zijn
effectieve belangenbehartiging en cliëntenparticipatie meer
dan ooit noodzakelijk. Maar waaraan hoort effectieve inspraak
te voldoen? Die vraag hebben Zorgbelang Zuid-Holland en JSO
voorgelegd aan de leden van adviesraden sociaal domein,
cliëntenraden en belangenorganisaties in het sociale domein.
Hoe zien deze adviesraden de inspraak en belangenbehartiging
voor zich en hoe willen zij participeren? Wat vinden zij
essentiële voorwaarden en randvoorwaarden, en welke hobbels
komen zij tegen? Er zijn vragenlijsten uitgezet, en gesprekken

gevoerd met vertegenwoordigers van alle doelgroepen,
individueel en in groepsverband. Tenslotte organiseerden we
een dialoog over cliëntenparticipatie tussen leden van
cliëntenraden, adviesraden, belangenbehartigers en
Wethouders en beleidsmedewerkers van gemeenten.
Op basis van de uitkomsten zijn zeven ‘gouden regels voor
participatie’ voor gemeenten geformuleerd. Ook zijn goede
voorbeelden geselcteerd van gemeenten waar
cliëntenparticipatie is gerealiseerd. U vindt de gouden regels
en de voorbeelden in deze brochure.
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Gouden regels voor cliëntenparticipatie

Gouden regels voor cliëntenparticipatie
Zorg voor een ‘open mind’.
Zorg voor een open mind van zowel gemeenten als
belangenbehartigers. Bij de gemeenten, op alle niveaus, hoort
het ‘win-win’-besef aanwezig zijn: overleg met elkaar heeft
meerwaarde voor cliënten én gemeente. Een ‘open mind’ geldt
ook voor belangenbehartigers. Ook zij moeten commitment
tonen en bereidheid zijn tot gesprek. Een nieuwsgierige,
positieve en constructieve houding van álle betrokkenen leidt
tot de beste resultaten.

Maak het doel van participatie
duidelijk en geef de kaders aan.
Essentieel is de bereidheid van beleidsmedewerkers om
tijdig overleg te plegen en de inspraak te integreren in
het beleidsproces. Ook is het belangrijk om duidelijk te
communiceren wat er met de inbreng is gedaan en dit op een
vaste plek openbaar te maken.

4

Het is belangrijk om al in de beginfase van (nieuw) beleid
belangenbehartigers te betrekken. Na het vaststellen van een
plan van aanpak gaat het over de inhoud en uitvoering van te
ontwikkelen beleid. Dat is het moment om cliëntenparticipatie
op te starten. Vroegtijdig, voordat de beleidsvoorstellen naar de
gemeenteraad gaan.
Betrek cliënten en belangenbehartigers gedurende het gehele
proces van het maken van (nieuw) beleid. Aan het begin
om mee te denken en input te leveren, voorafgaand aan de
besluitvorming door te adviseren, en na de besluitvorming om
het beleid te evalueren.
Door de decentralisaties hebben de gemeenten meer
verantwoordelijkheden gekregen, voor meer voorzieningen en
voor een bredere doelgroep. In de uitvoering van beleid wordt
regionaal steeds meer samengewerkt. Dit vergt ook aandacht
voor regionaal vormgegeven inspraak.

Houd bij de planning van de
besluitvorming rekening met
cliëntenparticipatie.
Zorg voor voldoende tijd, middelen en ondersteuning om
de participatie gezamenlijk vorm te geven op een
wijze dat inspraak is gegarandeerd.
Wmo-raden waarderen het positief als de gemeente hen goed
en tijdig betrekt, hun adviezen overneemt en belang hecht aan
de inbreng van de Wmo-adviesraad. Wmo-raden waarderen het
negatief als zij niet worden betrokken bij de voorbereidingen en
als adviezen laat worden gevraagd. Er is op die manier weinig
invloed op het beleid en onduidelijkheid over wat de gemeente
met het advies van de Wmo-raad doet. Er is dan eerder sprake
van achteraf toetsen dan van vooraf adviseren.

Zorg voor goede secretariële en
onafhankelijke inhoudelijke
ondersteuning van Wmo-raden.
De ervaring is dat het werk voor de Wmo-raad, cliëntenraden
en belangenorganisaties niet eenvoudig is; er wordt veel inzet
gevraagd van mensen. Bovendien lijkt het dat met de brede
raden voor het sociaal domein er meer terechtkomt bij minder
mensen. Hierbij is ook sprake van wisselende deelname van
belangenbehartigers aan de Wmo-raad. Voor deze raden
is een goede secretariële en (onafhankelijke) inhoudelijke
ondersteuning erg belangrijk; de kwaliteit van de adviezen
wordt er beter van, het werkt prettiger en men houdt het langer
vol, en bovendien met meer plezier en inzet. De ervaring is dat
Wmo-raden op die manier meer voor elkaar krijgen.

Zorg voor een vast aanspreekpunt bij
de gemeente.

Zorg bij jongerenraden voor een
betrokken begeleider.

Korte lijnen en bekende gezichten, dat helpt. Prettige contacten
en regelmatig overleg worden gewaardeerd. Als de lijnen in
een gemeente kort zijn, heeft men als belangenbehartiger ook
meer invloed. De kwaliteit van het contact blijkt daarmee zeer
persoonsgebonden. De ervaring van belangenbehartigers is dat
het in grote gemeenten, bij gebrek aan korte lijnen en een vaste
contactpersoon, vaak lastiger is om invloed uit te oefenen dan
in kleine gemeenten.

Jongeren willen binnen hun eigen instelling participeren door
middel van een jongerenraad. Maar zij willen meer. Zij zien
dat gemeentelijk beleid voor hen belangrijker wordt en willen
daar ook over meepraten. Het is geen eenvoudige materie en
zij willen daarbij ondersteund worden door een betrokken,
kundige begeleider, die oprecht geïnteresseerd is en de
jongeren helpt het beleid en de gevolgen daarvan te begrijpen.
Zij willen ook zelf initiatief kunnen nemen en gevraagd en
ongevraagd advies geven. Zij hebben een sterke voorkeur voor
creatieve werkvormen, anders dan vergaderingen.

Een vaste contactambtenaar bij de gemeente is een heel goede
wijze om invloed uit te -kunnen- oefenen én de ervaringen en
meningen van belangenbehartigers te kunnen gebruiken in
het beleid. Deze contactpersoon zorgt dat wensen en
verwachtingen op de juiste plek terechtkomen en garandeert
dat men in gesprek blijft.

Jongeren en hun ouders, actief in jongeren- en cliëntenraden
in de jeugdzorg, vinden het erg belangrijk dat gemeenten niet
alleen met de directies van instellingen praten, maar ook met
hen. Jongeren doen dit het liefst door persoonlijke gesprekken
met wethouders en raadsleden. Ouders praten graag mee over
beleidszaken, waar beslissingen worden genomen die van
invloed zijn op de hulp en zorg die gezinnen nodig hebben.
Dit kan in een overleg met beleidsambtenaren, waarbij ook
aangegeven wordt dat een vast contactpersoon een -meer dangrote meerwaarde heeft.
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Houd steeds contact met actieve
burgers en cliënten, en leer hen en
hun leefsituatie kennen.

Geloof in de meerwaarde van
inspraak, ervaringskennis is goud
waard.

Er wordt inzet verwacht van zowel gemeenten als
belangenbehartigers, in meer dan alleen het formele contact.
Bied daarom naast formele contacten ook gelegenheid voor
informele ontmoetingen, bijvoorbeeld door open gesprekken,
regelmatige dialoog, rondetafelgesprekken en bijeenkomsten
met diverse partijen. Het is belangrijk dat wethouders en
ambtenaren kennis van zaken hebben en daarvoor in gesprek
gaan met de mensen uit de doelgroep. Maak kennis, zie hoe de
mensen leven en hoor wat zij belangrijk vinden.

Belangenorganisaties hebben kennis en ervaring in huis. Het
is een misverstand te denken dat gemeenten burgers beter
kennen dan de belangenorganisaties. Belangenbehartigers
kennen de gevolgen van het gevoerde beleid als geen ander.
Zij ervaren zelf de gevolgen van het beleid of zij weten dat van
hun naasten. Zij weten hoe lastig het is mee te (blijven) doen
als je een beperking hebt. Zij ervaren dat dagelijks en zien
daardoor direct wat de obstakels zijn en wat wel en niet werkt in
de praktijk. Zo wordt ook voorkomen dat beleid, communicatie,
voorzieningen, gebouwen of de inrichting van de openbare
ruimte achteraf wordt aangepast, wat altijd duurder is.

Daarom is het belangrijk dat de brede adviesraden een goede
afspiegeling zijn van de verschillende doelgroepen van
het gemeentelijk beleid. Geef als gemeente ook aandacht
aan de ‘kleine doelgroepen’, bijvoorbeeld mensen met een
verstandelijke beperking. De ervaring van belangenorganisaties
is dat dit vaak moeizaam gaat. Als aantallen niet groot zijn of de
problemen niet direct zichtbaar zijn, is de aandacht helaas klein.
Verder is belangrijk dat Wmo-raden ook op de hoogte zijn van
ontwikkelingen in de jeugdzorg. Het is van belang dat Wmoraden en jongerenraden elkaar opzoeken, kennis en ervaring
uitwisselen.
Faciliteer als gemeente ontmoetingen tussen
belangenbehartigers, cliëntenraden en Wmo-raden.
Bijvoorbeeld een wethouder, maar ook leden van Wmo-raden,
kunnen aanschuiven bij het overleg van de verschillende
belangenorganisaties en cliëntenraden in de jeugdzorg. De
belangenorganisaties en cliëntenraden kunnen daartoe ook zelf
het initiatief nemen en anderen uitnodigen bij hun overleg.

Sinds er Wmo-raden zijn, zijn de directe overleggen tussen
wethouders en belangenorganisaties van mensen met een
beperking vaak vervallen. Dit waren echter belangrijke
momenten van beleidsbeïnvloeding en uitwisseling. Daar waar
deze overleggen wel behouden zijn, blijkt de inspraak concreter
en directer en daarmee van grotere waarde. Bovendien is het
begrip voor de knelpunten bij gemeenten groter.
Door een goede cliëntenparticipatie komen gemeenten en
burgers dichter bij elkaar, het lokale bestuur komt dichter bij
de mensen om wie het gaat. Dit sluit aan bij het uitgangspunt
van de decentralisaties, dat gemeenten dichter bij hun burgers
staan.
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Goede voorbeelden van cliëntenparticipatie

Zoek naar overeenkomsten

Belangenorganisaties in Leidschendam-Voorburg werken samen
Belangenorganisaties van en voor mensen met een
verstandelijke beperking, lichamelijke beperking en uit de
geestelijke gezondheidszorg in Leidschendam-Voorburg
besloten in 2012 samen te gaan werken om zo meer voor elkaar
te krijgen bij de gemeente.
Zorgbelang Zuid-Holland deed in samenwerking met
belangenorganisaties onderzoek naar mogelijke (recreatieve)
activiteiten voor mensen met een beperking in de gemeente
Leidschendam-Voorburg. Zo gingen de doelgroepen serieus
met elkaar in gesprek, zochten naar de overeenkomsten en
gingen samenwerken. Later kwamen er anderen bij: mensen
met een gehoor- of visuele beperking en ouderen.
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De uitkomst van de samenwerking was een rapport met een
inventarisatie van het aanbod en de wensen van mensen met
een beperking. Het rapport ging naar de gemeente, waar het
heel positief werd ontvangen. Men ging erover met elkaar
in gesprek. Gemeenteambtenaren hoorden over het leven
van mensen met een beperking, en andersom hoorden de
belangenbehartigers wat voor de gemeente de obstakels en
dilemma’s waren.

Vertrouwen en samenwerking
Bij de gemeente ontstond het vertrouwen in de dialoog en
het geloof in de meerwaarde van de kennis en ervaring van
belangenorganisaties. De gemeente leerde welke gevolgen
beleid kan hebben voor levens van mensen. Door een goed
gesprek kon de gemeente overtuigd worden van zaken waar
ze eerder anders tegenover stond. Bij de belangenorganisaties
ontstond het vertrouwen dat de gemeente de maatregelen in
het kader van de decentralisaties zorgvuldig wilde nemen en
uitvoeren, en dat het uitgangspunt niet was dat alles vooral
goedkoop uitgevoerd zou moeten worden.
Conclusie is dat het gaat om samenwerken en vertrouwen.
Het advies van de belangenorganisaties is: zoek als
belangenbehartigers elkaar op en ga eerst met elkaar in
gesprek. Stap daarna samen naar de gemeente om daar het
gesprek aan te gaan. Zo behaal je samen kleine én grote
resultaten, in het belang van mensen die vanwege een
beperking goede voorzieningen nodig hebben om mee te
kunnen blijven doen.

Praat niet óver ons, maar mét ons

Jongeren praten zelf mee over de transitie jeugdzorg in Haaglanden
De afgelopen twee jaar heeft een groep van ruim zestig
jongeren meegedacht en meegepraat met de gemeente Den
Haag en de samenwerkende gemeenten in Haaglanden over de
transitie jeugdzorg. Zo werd er niet óver hen gesproken, maar
mét hen.
In diverse gesprekken werd duidelijk dat er zowel bij jongeren
met ervaring in de jeugdzorg, als bij de projectleiders en
beleidsmedewerkers jeugd en/of transitie jeugdzorg de wens
was om te komen tot een regionaal platform jongerenraden.
Ook de gemeenten in Haaglanden wilden een regionaal
platform van jongerenraden en jongeren met ervaring in de
jeugdhulp. Zo is het platform ‘JONG doet mee!’ ontstaan. Dit
regionaal platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de
(samenwerkende) gemeenten en instellingen voor jeugdhulp.
Het kan ook zelf vraagstukken op de agenda zetten. Zo praat dit
regionaal platform van jongerenraden bijvoorbeeld mee over
de kwaliteit van de ingekochte zorg.
In de gesprekken tussen gemeenten en jongeren werd
geconstateerd dat het belangrijk is om verbindingen te leggen
tussen het regionaal platform jongerenraden en lokale raden,
zoals sociaal domein brede participatieraden, Wmo-raden,
cliëntenraden van de Dienst Sociale Zaken, gemeentelijke

jongerenraden of ambassadeurs, en de gemeenteraden. In de
lokale raden zijn jongeren lang niet altijd vertegenwoordigd.
In het regionale platform jongerenraden zijn de jongeren wel
vindbaar. Door de verbindingen te leggen kan de input van het
regionale jongerenplatform betrokken worden bij de advisering
over jeugdhulp door de lokale raden.
Het regionaal platform komt minimaal twee keer per jaar bij
elkaar. Dit biedt de gelegenheid elkaar te ontmoeten en ideeën
uit te wisselen. Ook minimaal twee keer per jaar gaat het
platform met gemeenten en jeugdhulpinstellingen in gesprek.
Daarnaast kunnen gemeenten specifieke vragen ook digitaal
voorleggen aan de jongerenraden, bijvoorbeeld als het gaat
om een folder of websitetekst over jeugdhulp. De jongeren in
het regionaal platform worden inhoudelijk en administratief
professioneel ondersteund door een onafhankelijke partij.
In dialoog
De gesprekken leveren een belangrijke bijdrage aan de
vormgeving van de nieuwe jeugdhulp. Met het regionaal
platform is sinds januari 2015 een dialoog ontstaan tussen
jongeren in de jeugdzorg, gemeenten en de instellingen voor
jeugdhulp. De samenwerkende gemeenten willen deze lijn
voortzetten.
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Geef een stem aan jongeren en hun ouders
Cliëntenparticipatie jeugdzorg: een regionale aanpak in Holland Rijnland
Jongeren en hun ouders horen een stem krijgen in de
transitie van de Jeugdzorg. Dat was in 2011 de reden voor
JSO, Zorgbelang Zuid-Holland en het Landelijk Cliëntenforum
Jeugdzorg (LCFJ) om een provinciale conferentie te organiseren
voor cliënten. De top tien van wensen die uit deze conferentie
voortkwam, is door jongeren en ouders verfilmd en gebruikt
tijdens latere conferenties en in discussies met lokale en
regionale instellingen.
Daarna volgde een periode met intensieve gesprekken
tussen gemeenten, jongeren en (pleeg)ouders over het
jeugdbeleid en over de inspraak. Zo waren er panelgesprekken
en informatiebijeenkomsten over hun ervaringen met de
jeugdhulp. Gemeenten hebben door de gesprekken inzicht
gekregen in wat er werkelijk speelt. Daardoor zijn bij ouders
de hoop én het vertrouwen gegroeid dat de gemeenten het
transitieproces goed kunnen sturen. Er is een inventarisatie
gemaakt van de verschillende raden en hoe cliëntenparticipatie
is vormgegeven. Bestaande initiatieven zijn met elkaar
verbonden en er is gesproken over hoe jongeren- en
cliëntenraden willen participeren in de transitie.
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In december 2013 vond een brede informatiebijeenkomst
plaats met alle betrokkenen. Holland Rijnland heeft de top tien
van wensen en de uitkomsten van de panelgesprekken
uitgewerkt in haar beleidskader ‘Hart voor de Jeugd’. Jongeren,
ouders en ondersteuners werden opgeroepen mee te denken
in de ambtelijke werkgroep Cliënt en Kwaliteit.

De werkgroep bestaat uit ambtenaren vanuit de domeinen
Jeugd en Wmo van Holland Rijnland en een adviseur vanuit
JSO. Het praten mét wordt op verschillende manieren
vormgegeven. Zo is er om de werkgroep een schil gevormd van
jongeren, ouders en belangenbehartigers, die meedenken over
voorstellen op het gebied van cliëntenparticipatie, de kwaliteit
van de hulpverlening en klachtenbehandeling. Daarnaast
worden er bijeenkomsten georganiseerd over thema’s rondom
de jeugdzorg en de transitie. Daarvoor worden jongeren, ouders
en belangenbehartigers uitgenodigd.
Beter geïnformeerd
De ervaringen van jongeren en ouders zijn positief; in zowel
de werkgroep als tijdens de themabijeenkomsten wordt
er werkelijk naar hen geluisterd en wordt hun inbreng
gewaardeerd. Het betrekken van jongeren, ouders en
belangenbehartigers bij het vormgeven van beleid vergt tijd
en inspanning van alle partijen. Opbrengsten zijn niet direct
zichtbaar, maar de jongeren die meepraten, geven aan dat
dit wel heel belangrijk is. In de regio Holland Rijnland weten
ambtenaren nu beter waar ze het over hebben. Wanneer er nu
moeilijke onderwerpen langskomen, kan men voortbouwen op
de opgedane ervaringen en het draagvlak en vertrouwen dat er
over en weer is.

Bied burgers een krachtige stem
De oprichting van een brede adviesraad in Dordrecht
De voorzitter van de Wmo-adviesraad Dordrecht is kritisch:
de overheid verandert de organisatie van de zorg en daarmee
onder andere de toegang tot de zorg. Er vinden ingrijpende
aanpassingen plaats in de omvang en volgens sommigen in de
kwaliteit van de zorg. Maar ook de verwachtingen, zo niet de
eisen die worden gesteld aan cliënten en hun sociale netwerk
veranderen ingrijpend.
Het is belangrijk dat burgers formeel en informeel een
krachtiger stem krijgen en dat de inspraak georganiseerd wordt
op zowel wijk- en buurtniveau, als gemeentelijk en regionaal
niveau. Er horen nieuwe vormen van (zo integraal mogelijk
georganiseerde) inspraak en raadpleging te komen.
De Wmo-adviesraad Dordrecht bepleitte de bestaande
Wmo-adviesraad om te vormen naar een brede adviesraad
voor zorg en welzijn. De werkwijze van de raad zou moeten
worden aangepast om te voorzien in participatie op wijken gemeenteniveau en in verbindingen met de regionale
adviesraad, de Wmo-adviesraad en cliëntenraden.
Vanuit de brede adviesraad zijn werkgroepen actief op
verschillende thema’s. In de werkgroep zitten leden van de

Wmo-adviesraad, van cliëntenraden en van regionale, lokale
en wijkgebonden belangenbehartigers. Ook individuele
burgers met (ervarings)deskundigheid nemen deel aan de
werkgroepen. Deze werkgroepen formuleren adviezen die
aan de brede adviesraad worden voorgelegd, voordat ze naar
het college van B &W gaan. De brede adviesraad zorgt voor
draagvlak en betrokkenheid door gesprekken en discussies met
direct betrokkenen over een bepaald onderwerp.
Op lokaal niveau zijn de beleidsterreinen vaak over twee of
meer wethouders verdeeld. Integrale aanpak en aansturing zijn
dan lastig. Daarbij kan de belasting van leden van adviesraden
groot worden. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk dat er
adequate en onafhankelijke beleidsinhoudelijke en secretariële
ondersteuning is, en een budget om burgers en (ervarings)
deskundigen te raadplegen.
Betrokkenheid op alle niveaus in de gemeente
In de praktijk is het geen eenvoudige, maar wel een erg
waardevolle werkwijze. Op alle niveaus worden mensen
betrokken bij het beleid en de uitvoering ervan. Hiermee
komt de gemeente tegemoet aan de vraag naar een vorm van
cliëntenparticipatie die past bij de veranderingen in de zorg.
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Werk samen op regionaal niveau

Van een Wmo-adviesraad Drechtsteden naar een Regionale Adviesraad Wmo
Door de decentralisaties komen er ook voor de Wmo-adviesraad
Drechtsteden taken bij. De zes gemeenten in de regio
Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) willen daarom de
cliëntenparticipatie op regionaal niveau opnieuw vorm en
inhoud geven.
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alle maatwerkvoorzieningen. Daarnaast houdt de Regionale
Adviesraad de ontwikkelingen rond maatwerkvoorzieningen
in de gaten en speelt hier adequaat op in, stimuleert
het overleg en de samenwerking met cliëntenraden
en belangenbehartigers, en levert een bijdrage aan de
communicatie naar de samenleving over wat er speelt bij de
maatwerkvoorzieningen.

De oude Regionale Wmo-adviesraad Drechtsteden gaf gevraagd
en ongevraagd advies over alles wat met de Wmo individuele
voorzieningen te maken had, bijvoorbeeld over huishoudelijke
ondersteuning, woningaanpassingen, rolstoelen en aangepast
vervoer. Deze raad adviseerde het Drechtstedenbestuur en de
Sociale Dienst Drechtsteden over het beleid en de uitvoering
daarvan.

De nieuwe Regionale Adviesraad Wmo bestaat uit tien
leden: de voorzitter, zes leden uit de zes lokale Wmoadviesraden en drie ervaringsdeskundigen uit cliëntenraden
of belangenorganisaties van de sectoren VG, GGZ en V&V.
De Regionale Adviesraad Wmo kan werkgroepen instellen,
themabijeenkomsten organiseren en gaat op werkbezoek.

Besloten werd in 2015 te komen tot een nieuwe, aangepaste
vorm van de Regionale Adviesraad Wmo. De Regionale
Adviesraad Wmo adviseert gevraagd en ongevraagd,
interactief en vanaf het begin, over beleid en uitvoering van

Een regionale stem.
De Regionale Adviesraad Wmo wil met de nieuwe werkwijze de
ontwikkelingen in het brede sociale domein volgen en de stem
van burgers laten horen.

Nieuwe kennis halen bij ervaringsdeskundigen
Formele en informele cliëntenparticipatie in Leiden
De gemeente Leiden liep voorop in het betrekken van burgers
bij het nieuwe gemeentelijk Wmo-beleid (2015). De gemeente
was ervan overtuigd dat nieuwe taken op dit gebied ook kennis
van nieuwe doelgroepen vereist. In Leiden bestaat er al langer
een goed functionerende Wmo-adviesraad die de gemeenten
adviseert over beleid. Toch vroeg men zich af of dit voldoende
zou zijn. De gemeente wilde in gesprek met mensen uit de
nieuwe doelgroepen en zo meer leren over wat er leeft en wat
er nodig is. Hiervoor werd een plan van aanpak gemaakt met de
Wmo-adviesraad, de geestelijke gezondheidszorg (GGz), MEE en
cliëntenorganisaties, waaronder Zorgbelang Zuid-Holland.

komt veel informatie over de wijk en er ontstaan ideeën over
nieuwe manieren van zorg en ondersteuning in de buurt.
Het gemeentebestuur ziet de wijkbijeenkomsten als een
waardevol onderdeel van de gehele transitie van het sociale
domein en van de participatie van wijkbewoners. Het acht die
participatie noodzakelijk voor het slagen van de transities. De
wijkbijeenkomsten worden daarom uitgebreid over heel Leiden.
Er komt een forum voor vragen en het uitwisselen van ideeën
tussen gemeente en cliënten. En er wordt een cliëntenpanel in
het leven geroepen voor de evaluatie van de Wmo: wat gaat
goed, wat kan beter?

Er zijn interviews gehouden met mensen met een hulpvraag,
gericht op begeleiding of dagbesteding. Voor verdieping
hiervan zijn focusgroepen georganiseerd over onderwerpen
die bij alle doelgroepen spelen, zoals het vragen van hulp en
het stellen van grenzen, de rol van het sociale netwerk en het
belang van goed contact met de hulpverlener. Het resultaat
was een beter beeld van de doelgroepen, verwoord in twee
publicaties van de gemeente Leiden: ‘Cliënt in beeld’ en ‘Cliënt
in beeld: dilemma’s van burgers met een hulpvraag’.

Kenniscentrum Movisie deed onderzoek naar de effectiviteit
van deze vorm van cliëntenparticipatie. Uit dat onderzoek blijkt
dat de Wmo-adviesraad een constante factor is als het gaat
om beïnvloeding van beleid en dat de focusgroepen door de
directe inbreng van cliënten hier een belangrijke aanvulling
op zijn. Het is een interessante combinatie van formele en
informele cliëntenparticipatie. Ambtenaren weten beter wat er
leeft en wat er nodig is.

De samenwerking tussen de betrokken partijen is aanleiding
geweest om op diverse manieren met elkaar (gemeente en
cliënten) in gesprek te blijven. De Wmo-adviesraad organiseert
naast het advieswerk wijkbijeenkomsten om wijkbewoners
te informeren over de ontwikkelingen en na te denken over
hoe hier als wijk mee om te gaan (met ondersteuning van het
programma ‘Aandacht voor iedereen’). Uit de bijeenkomsten

Nieuwe inzichten
Het traject leverde de gemeente Leiden veel nieuwe inzichten
op en zorgt ervoor dat het cliëntenperspectief beter op het
netvlies van de beleidsmakers zit. Een van de conclusies en
lessen voor de gemeente is: ‘Het is niet moeilijk om in de stad
het gesprek aan te gaan. Als je je verdiept in de mensen voor
wie je aan de slag gaat, kun je er samen echt uitkomen.’
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JSOis een kennis- en adviesbureau binnen het sociaal domein (Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling). Ruimte en perspectief creëren
voor iedereen in de samenleving, daar staat JSO voor. JSO verbindt mensen en organisaties door kennis en ervaring in te zetten voor het
duurzaam en met enthousiasme oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
JSO
Nieuwe Gouwe Westzijde 1
2802 AN Gouda
T: (0182) 54 78 88
E: info@jso.nl
I: www.jso.nl

Zorgbelang Zuid-Hollandis een provinciale belangenorganisatie die de belangen behartigt van gebruikers van zorg en welzijn in de
provincie Zuid-Holland. Daarnaast ondersteunt Zorgbelang Zuid-Holland organisaties van patiënten, gehandicapten, ouderen, cliënten van
de GGZ en cliëntenraden om de positie van de zorggebruiker te versterken.
Zorgbelang Zuid Holland is al vanaf het begin van de Wmo betrokken bij het bieden van ondersteuning bij het opzetten en adviseren van
Wmo-raden. Daardoor hebben we ruime deskundigheid en ervaring opgebouwd in het adviseren en ondersteunen van Wmo-raden. Onze
adviseurs bieden u graag ondersteuning en procesbegeleiding op maat aan bij het invulling geven aan een brede cliëntenparticipatie
voor de Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet en het implementeren van de gouden regels. Zo kunt u optimaal gebruik maken van de
ervaringskennis en deskundigheid van een betrokken adviesraad. Meer informatie over onze diensten cliëntenparticipatie vindt u op
http://zorgbelang-zuidholland.nl/clientenparticipatie.
Zorgbelang Zuid-Holland
Ronsseweg 140, 2803 ZR Gouda
T: (088) 929 40 00
E: info@zorgbelang-zuidholland.nl
W: www.zorgbelang-zuidholland.nl

T (088) 929 40 00
E info@zorgbelang-zuidholland.nl
W www.zorgbelang-zuidholland.nl

