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Inleiding

Deze brochure is geschreven voor leden van Wmo-

raden en leden van belangenorganisaties. De inhoud 

gaat over drie verschillende strategieën om invloed 

uit te oefenen op het Wmo-beleid van gemeenten: 

ontwerpen van Wmo-beleid, adviseren over Wmo-

beleid, en vernieuwen van Wmo-beleid. We kijken 

naar de voor- en nadelen van deze strategieën. En 

we doen suggesties voor de toekomst. Als leden van 

Wmo-raden en van belangenorganisaties kunnen jullie 

met deze suggesties aan de slag. Is er een reden 

om van strategie te veranderen? Is bijvoorbeeld de 

invloed op het beleid wel effectief genoeg?

Invloed op de      
Wet maatschappelijke ondersteuning

Iedere gemeente moet de inwoners betrekken bij het 

voorbereiden en controleren van het Wmo-beleid. Dit 

staat in de artikelen 11 en 12 van de wetstekst van 

de Wmo. De gemeenten moeten burgers bijvoorbeeld 

informatie geven over hun beleid. En advies vragen 

aan de gebruikers van voorzieningen. 

De Wmo richt zich op alle burgers (door algemene 

voorzieningen) en ook specifi ek op een groep 

gebruikers van een bepaalde voorziening. Dat geeft 

ook het verschil weer tussen de participatie van 

burgers en die van gebruikers. Burgerparticipatie 

is meestal gericht op het versterken van de 

democratische besluitvorming op lokaal niveau. 

Actieve burgers participeren in wijkraden en 

wijkplatforms of in raden voor dorpsbelangen. Denk 

bijvoorbeeld aan beleidstrajecten die tot doel hebben 

de leefbaarheid en sociale samenhang in wijken 

en dorpen te vergroten. Gebruikersparticipatie is 

meer gericht op het verbeteren van de inrichting 

en de kwaliteit van zorg- en welzijnsvoorzieningen. 

De groep gebruikers van voorzieningen is niet 

eenduidig. Het gaat om mensen met een lichamelijke, 

zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking, 

om chronisch zieken en ouderen, maar ook om 

dak- en thuislozen en verslaafden. Verder horen 

mantelzorgers en vrijwilligers tot de gebruikers, 

en ook specifi eke aandachtsgroepen als jongeren en 

allochtonen. 
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‘Oude’ vormen van participatie

De directe bemoeienis van burgers en gebruikers 

van voorzieningen met politieke besluiten of met 

de uitvoering van maatregelen is niet nieuw. In de 

jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw ontstaan 

er - voor die tijd - nieuwe vormen van inspraak en 

zeggenschap. Buurtcomités, milieugroeperingen, 

patiëntenorganisaties en cliëntenraden eisen hun 

plek op in de politieke beleidsarena. Grote groepen 

bewoners van oudere stadswijken zijn bijvoorbeeld 

actief rond de stadsvernieuwing. Zij eisen invloed 

op de plannen voor hun buurten. In die tijd is het 

niet gebruikelijk bewoners vooraf te raadplegen. De 

invloed van bewoners verloopt via protest en verzet 

op voorgenomen plannen. 

Het uitroepen van 1984 als het jaar van de 

gehandicapten door de Verenigde Naties is een 

belangrijke impuls voor de opkomst van lokale 

gehandicaptenorganisaties. Hun activiteiten 

zijn vooral gericht op het vergroten van de 

bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid 

van de openbare ruimte, gebouwen en voorzieningen. 

Vanaf de jaren tachtig eisen ook ouderen inspraak 

in het gemeentelijke beleid. Veel plaatselijke 

afdelingen van de ouderenbonden maken een omslag: 

gezelligheidsverenigingen gaan de belangen van 

ouderen behartigen. In vrijwel alle gemeenten komen 

er seniorenraden. 

Sinds het einde van de jaren zestig van de vorige 

eeuw zien we een groeiend aantal landelijke 

zelforganisaties van patiënten, gehandicapten en 

cliënten. Zij strijden vooral tegen het beeld van 

de zieke en gehandicapte burger als afhankelijk 

en onmondig, en tegen de autoriteit van artsen en 

zorgverleners. Deze organisaties leggen zich vanaf het 

begin toe op drie kerntaken: belangenbehartiging, 

lotgenotencontact en informatievoorziening. 

Tegenwoordig zijn er in Nederland meer dan 300 

gehandicapten- en chronisch ziekenorganisaties. 

Het lotgenotencontact heeft meerdere functies. 

Lotgenoten wisselen kennis en ervaringen met elkaar 

uit; mensen leren van elkaar en ontwikkelen en delen 

ervaringskennis. Verder ondersteunen zij elkaar. Ze 

spiegelen zich aan elkaar en zijn zo beter in staat 

hun problemen met ziekte en hun afhankelijkheid 

van zorg te integreren in het dagelijks leven. De 

informatievoorziening sluit aan bij de behoefte die 

mensen met een langdurige aandoening of handicap 

hebben. Het lotgenotencontact en het geven van 

voorlichting zijn vaak de basis en het startpunt 

voor belangenbehartiging. Ervaringskennis kan zo 

uitgroeien tot ervaringsdeskundigheid. Door het 

omzetten van individuele ervaringskennis in gedeelde 

ervaringsdeskundigheid worden patiëntenorganisaties 

een legitieme gesprekspartner voor overheid en 

professionals. De belangenbehartiging is meestal 
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gericht op het beschikbaar, toegankelijk en 

betaalbaar zijn van kwalitatief goede zorg en op 

het realiseren van concrete verbeteringen in de 

dagelijkse leefwereld van zorggebruikers. Deze vorm 

van belangenbehartiging speelt zich nu steeds meer af 

op het lokale niveau. 

Een andere loot aan de stam van inspraak en 

zeggenschap op lokaal niveau vinden we in 

de sociale zekerheid. Door de toenemende 

werkloosheid in de jaren zeventig en tachtig van de 

vorige eeuw organiseren werklozen zich in lokale 

werklozencomités. Arbeidsongeschikten verenigen 

zich in regionale platforms. Het doel is het (lokale) 

beleid rond sociale zekerheid te beïnvloeden. Ook 

bijstandsgerechtigden gaan aan de slag voor het 

verbeteren van hun leefsituatie. In de jaren negentig 

gaan veel gemeentelijke sociale diensten over tot 

het installeren van cliëntenraden. Op die manier 

betrekken ze mensen met een bijstandsuitkering bij 

het gemeentelijke sociale beleid.

De ‘oude’ vormen van participatie bestaan - naast het 

voeren van overleg met gemeentelijke bestuurders 

en ambtenaren - vooral uit actie voeren. Bewoners, 

gehandicapten, patiënten, cliënten, werklozen, 

arbeidsongeschikten en bijstandsgerechtigden vragen 

op die manier aandacht voor hun belangen of zetten 

zo hun eisen kracht bij. 
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‘Nieuwe’ vormen van participatie

In deze brochure beperken we ons tot voorbeelden 

van de huidige ‘nieuwe’ vormen van participatie 

door Wmo-raden en belangenorganisaties. 

Met belangenorganisaties bedoelen we lokale 

verbanden van gehandicapten en chronisch zieken 

(gehandicaptenplatforms, gehandicapten- en 

patiëntenorganisaties), (ex)psychiatrisch patiënten, 

ouderenorganisaties (ouderenbonden, seniorenraden). 

Voor het gemak spreken we in deze brochure van 

raden, waarmee we zowel de Wmo-raden als de 

belangenorganisaties bedoelen. 

Na de invoering van de Wmo komen er ‘nieuwe’ 

vormen van participatie. De gemeenten zoeken naar 

een participatievorm die recht doet aan het karakter 

van de Wmo, zoals de Wmo-raad. Het perspectief 

van de Wmo is een samenhangend lokaal beleid op 

het gebied van maatschappelijke ondersteuning. 

De Wmo beoogt verbindingen te maken tussen de 

verschillende beleidsterreinen van ondersteuning, 

de negen prestatievelden. Een Wmo-raad omvat 

daarom altijd meerdere belangengroepen: er zijn 

vertegenwoordigers van de groepen gebruikers van 

voorzieningen, maar ook vertegenwoordigers van 

wijk- en dorpsraden. 

In het voorjaar van 2008 heeft ruim drie kwart 

van alle gemeenten een Wmo-raad. Voor de 

installatie van Wmo-raden hebben gemeenten 

participatieverordeningen of convenanten 

gemaakt. Dit kenmerkt de formele participatie. 

Een aantal gemeenten betrekt daarnaast ook 

belangenorganisaties en niet georganiseerde burgers 

bij het beleid. Zij geven burgerparticipatie vorm 

door burgerplatforms, participatiebijeenkomsten, 

klankbordgroepen of themabijeenkomsten. In bijna 

een derde deel van alle gemeenten komt deze 

inbreng van burgers voor. Naast de Wmo-raden 

zijn alle andere vormen van beleidsbeïnvloeding 

- variërend van op zichzelf staande acties van 

belangenorganisaties en groepen burgers tot 

achterbanraadpleging door Wmo-raden - te 

beschouwen als vormen van informele participatie. 
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Wat is eff ectieve beleidsbeïnvloeding?

Effectieve beleidsbeïnvloeding gaat om het 

uitoefenen van invloed met een optimaal resultaat. 

Die beïnvloeding gebeurt vanuit een visie die een 

raad gestalte wil geven en als doel wil realiseren. 

Het resulteert in meetbare invloed op het beleid. 

Maar hoe kun je de effectiviteit van de beïnvloeding 

verbeteren? Een optimaal resultaat hangt samen met 

hoe een raad een participatiestrategie invult. Een 

participatiestrategie is gebaseerd op een visie. Om 

kans op succes te hebben, moet je je bewust zijn 

van de verschillende aspecten van een strategie: 

doelstelling, positie, rol, relatie met de achterban, 

en de methoden. Ook moet je hierin keuzes maken. 

Burgers en gebruikers van voorzieningen participeren 

effectief door een overwogen samenspel tussen deze 

aspecten van een strategie, en door optimaal gebruik 

te maken van de omgeving waarin de participatie 

plaatsvindt. In de volgende strategie is er geen sprake 

van effectieve invloed.

Een Wmo-raad in een middelgrote gemeente heeft iedere twee maanden 

overleg met de beleidsmedewerker Wmo van de gemeente. De betrokken 

gemeente hecht veel waarde aan ervaringsdeskundigheid en geeft de Wmo-

raad veel ruimte om deze waarde te verzilveren. De Wmo-raad brengt in 

dit overleg echter steeds vragen of klachten in van individuele gebruikers 

over voorzieningen. De Wmo-raad verwacht dat er met deze klachten iets 

gebeurt. De ambtenaar hoort deze klachten welwillend aan, maar zegt hier 

weinig aan te kunnen doen, aangezien het gaat om individuele gevallen. 

Deze gang van zaken leidt uiteindelijk tot grote frustraties aan beide zijden. 

Met als resultaat dat de Wmo-raad zich weinig serieus genomen voelt en de 

betrokken ambtenaar zijn eigen spoor blijft volgen.

In dit voorbeeld zien we dat zich bijna het 

omgekeerde van beleidsbeïnvloeding voordoet. 

Ondanks een gemeenschappelijke doelstelling 

van gemeente en Wmo-raad én een goede 

positie van de Wmo-raad in het beleidsproces, 

vindt er geen effectieve invloed plaats. Dit 

komt door een verkeerde rolopvatting van de 

Wmo-raad, namelijk die van behartiger van 

individuele belangen. Die rol past niet in het 

bredere kader van beleidsbeïnvloeding. Ook de 

methode van beïnvloeding is beperkt: de raad 

gebruikt individuele ervaringen als argument voor 

verbeteringen. Die ervaringen worden niet omgezet 

in ervaringsdeskundigheid. Daarvoor moet je 

ervaringskennis naar een hoger plan tillen: wat zijn 

de structurele knelpunten voor of behoeften van 

groepen in de achterban? En wat kan het beleid van 

de gemeente hieraan veranderen of bijdragen? De 

Wmo-raad staat zichzelf met deze inbreng in de weg. 

Het leidt tot frustraties bij de betrokken ambtenaar. 

Het gevolg is dat de 

ambtenaar minder waarde 

gaat hechten aan de inbreng 

van de Wmo-raad. 
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Participatiestrategieën 

Het beïnvloeden van het Wmo-beleid kan door 

verschillende participatiestrategieën, zowel voor 

Wmo-raden als voor belangenorganisaties. In deze 

brochure werken we drie strategieën als voorbeeld 

uit. We nemen steeds de onderling samenhangende 

aspecten van een participatiestrategie onder de loep: 

visie en doelstelling, positie en rol, relatie achterban, 

methoden. 

1. De visie en doelstelling

  De doelstelling van beleidsbeïnvloeding hangt 

nauw samen met de visie of het perspectief 

van een Wmo-raad of belangenorganisatie. 

Het doel weerspiegelt het streven van de 

raad: de noodzakelijke veranderingen in de 

lokale voorzieningen rondom zorg, welzijn, 

ondersteuning, en leefbaarheid. 

2. De positie en rol in het beleidsproces

  In ‘Workmate voor een sterke burger’ zijn 

vijf mogelijke vormen van betrokkenheid 

beschreven. Ze staan in een ladder, oplopend in 

de mate van invloed: informeren, consulteren, 

adviseren, meeontwerpen en meebeslissen. Bij 

beleidsbeïnvloeding is meeontwerpen de hoogst 

bereikbare positie. In deze vorm heeft de raad 

een rol bij het ontwerpen van beleidskaders. 

Het beslissen is in onze lokale democratie 

voorbehouden aan de gemeenteraad.  

De rol van de raad hangt samen met de positie, 

dat wil zeggen: met de ruimte die formeel door 

een college van Burgemeester en Wethouders 

aan een Wmo-raad is gegeven, of aan de 

beïnvloedingsruimte die de raad zelf opeist. Wij 

onderscheiden voor succesvolle beïnvloeding drie 

rollen: ontwerper, adviseur, vernieuwer. 

3. De relatie met de achterban

  Naar samenstelling en herkomst zijn Wmo-

raden op te delen in twee hoofdgroepen. De 

eerste groep bestaat uit Wmo-raden waarvan 

de leden nauwe banden hebben met lokale 

belangenorganisaties. Deze organisaties dragen 

vaak de leden voor. Er is dus een directe relatie 

tussen de Wmo-raad en de (georganiseerde) 

gebruikers. In de tweede groep Wmo-raden nemen 

de leden deel op persoonlijke titel. Daardoor 

beschikken deze raden vaak niet over directe 

relaties met de belangengroepen en dreigen ze 

zo een onmisbare kennisbron te ontberen. Er zijn 

ook allerlei tussenvormen, bijvoorbeeld leden die 

op persoonlijke titel zijn benoemd, maar die wel 

afkomstig zijn uit diverse belangengroeperingen. 

Hierdoor zijn de lijnen kort en effi ciënt, maar de 

helicopterview van de raad blijft bestaan.
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4. De methoden van beïnvloeding

  Methoden van beïnvloeden zijn er in drie soorten 

(Nederland & Duyvendak, 2004). De eerste soort 

hoort thuis in onze overlegcultuur. Methoden die 

daartoe horen zijn overleggen, onderhandelen, 

lobbyen, juridisch procederen, en het informeren 

van de inwoners (bijvoorbeeld via de media in 

de vorm van een pamfl etactie, persconferenties 

en stands). De tweede soort methoden stamt 

uit de actiecultuur. Het doel is de aandacht 

te vestigen op de meningen en gevoelens die 

niet worden gehoord binnen de overlegcultuur. 

Het gaat om opvallend optreden zoals een 

handtekeningenactie, een demonstratie, een 

ludieke actie of een brieven/mailactie. De laatste 

soort beïnvloeding komt uit de confrontatiecultuur 

van tegenbewegingen. Hier gaat het om het 

tegenover elkaar stellen van meningen en 

gevoelens. Acties hierbij zijn bijvoorbeeld een 

boycot, of het verstoren van bijeenkomsten, of 

protestacties.

In deze brochure schetsen we drie voorbeelden 

van een participatiestrategie. Deze voorbeelden 

komen voort uit een beknopte literatuurstudie en 

onderzoek naar de praktijken van Wmo-raden en 

belangenorganisaties in acht gemeenten: Amsterdam, 

Best, De Ronden Venen, Gouda, Leeuwarden, 

Zuidhorn, Leiden en Oisterwijk. Ook zijn de resultaten 

van twee eerdere onderzoeken naar de stand van 

zaken van cliëntenparticipatie in de Wmo gebruikt 

(Oudenampsen e.a., 2008 en Nederland & Doğan, 

2008). De participatiestrategieën in deze brochure 

vallen niet samen met de praktijken waaraan ze zijn 

ontleend. In de lokale praktijk zal het vaak gaan om 

een mengvorm van de hier getoonde voorbeelden. 

De voorbeelden zijn bedoeld om na te denken over 

de strategie die Wmo-raden of belangenorganisaties 

gebruiken om het lokale beleid te beïnvloeden. 

Wellicht is de strategie toe aan vernieuwing of aan 

bijstelling.

We hebben drie voorbeelden van een participatie-

strategie gevonden en onder de volgende noemers 

uitgewerkt (zie het schema op pagina 18):

-  Burgers en gebruikers zijn meeontwerpers van lokaal 

beleid;

-  Burgers en gebruikers zijn behartigers van 

gebruikersbelangen; of:

-  Burgers en gebruikers zijn vernieuwers van lokaal 

beleid.
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Meeontwerpers van lokaal beleid

Een eerste participatiestrategie die de Wmo-

raad kan kiezen, is die van meeontwerper. 

Meeontwerpen veronderstelt gelijkwaardigheid. 

We spreken van meeontwerpen als de Wmo-raad 

of een belangenorganisatie zichzelf opwerpt als 

een gelijkwaardige samenwerkingspartner van de 

gemeente. Het werk van de raad bestaat in dat 

geval meestal uit het gezamenlijk ontwerpen van 

beleid. Daarbij gaat de raad uit van de vragen van 

mensen die hulp of ondersteuning gebruiken. Wil 

deze rol uit de verf komen, dan is het noodzakelijk 

dat de Wmo-raad een sterke positie heeft in het 

beleidsproces. Zo is het belangrijk dat een Wmo-raad 

of belangenorganisatie al bij het eerste begin van de 

beleidsontwikkeling wordt betrokken. 

Bij deze participatiestrategie richten de Wmo-raad 

of belangenorganisaties zich alleen op het beleid 

van een gemeente. Dit gebeurt vanuit de eigen 

doelstellingen. Bij 

die doelstellingen 

heeft de raad zich 

laten sturen door 

(de verzameling 

van) deelbelangen 

van groepen burgers 

en gebruikers. 

De nadruk in de 

strategie ligt op 

de totstandkoming 

van een lokaal samenhangend stelsel van zorg- en 

dienstverlening. In het onderstaande voorbeeld heeft 

de Wmo-raad deze rol van beleidspartner.

Wij zijn vanaf het begin betrokken bij het 

opstellen van de beleidsnota Wmo en hebben 

daarover ook geadviseerd. Op een gegeven 

moment moest de Wmo-verordening opgesteld 

worden. De gemeente heeft ons gevraagd om 

de conceptverordening te schrijven. We hebben 

hier graag gevolg aan gegeven, en hebben dat 

gedaan in samenspraak met de plaatselijke 

belangenorganisaties. Het concept dat hieruit 

voortkwam, is voorgelegd aan het college van B&W 

en vervolgens aan de gemeenteraad. Deze politici 

zijn met enkele kleine aanpassingen akkoord 

gegaan met onze verordening.
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Of een Wmo-raad deze positie ook daadwerkelijk 

in kan nemen, is afhankelijk van de ruimte die 

ze krijgt van de gemeente. Essentieel is dat de 

gemeente de Wmo-raad erkent als een bron van 

ervaringsdeskundigheid die onmisbaar is voor goede 

beleidsontwikkeling. Pas wanneer dit het geval is, 

en de Wmo-raad die deskundigheid ook weet waar 

te maken, kunnen we spreken van een positie als 

meeontwerper. Het gaat immers niet alleen om de 

ruimte die de Wmo-raad krijgt, maar of ze die ruimte 

ook zelf neemt. Daarbij doelen we onder meer op: 

de agenda niet laten bepalen door de gemeente, 

zelf initiatieven nemen en onderwerpen aandragen. 

De Wmo-raad is dan opgenomen in de cyclus van het 

beleidsproces. De beïnvloedingsmomenten - inclusief 

de aard ervan - zijn vastgelegd in een verordening, 

een convenant of soms zelfs in beide. Ook de 

wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen 

zijn vastgelegd. 

De positie van meeontwerper heeft gevolgen voor 

de relatie met de achterban. De Wmo-raad is in 

deze rol de spreekbuis van groepen inwoners die 

belang hebben bij het Wmo-beleid. Spreekbuis 

zijn hangt samen met de ervaringsbronnen en 

ervaringsdeskundigheid die de Wmo-raad benut om 

kennis in te brengen. Maar ook speelt mee dat de 

verschillende groepen inwoners zich hierin herkennen. 

Aan de relatie met de achterban zal de Wmo-raad op 

de een of andere wijze invulling moeten geven. Een 

goed voorbeeld hiervan is de volgende casus uit een 

kleine gemeente.

Ter voorbereiding op het opstellen van het 

beleidsplan Wmo hebben we dorpenrondes 

gehouden. Daarvoor zijn 240 willekeurige 

adressen aangeschreven en de bewoners zijn 

uitgenodigd voor een bijeenkomst in een van 

de vier kernen. Op die bijeenkomsten stelden 

we de vraag: ‘Wat zou er volgens jullie moeten 

gebeuren?’ Maar we hebben de opkomst niet 

afgewacht. Na het versturen van de uitnodiging 

zijn alle 240 genodigden thuis bezocht door 

een gemeenteraadslid of een wethouder samen 

met een lid van de Wmo-raad. Huis aan huis is 

verteld over de Wmo en zijn de mensen nog eens 

persoonlijk uitgenodigd om naar de bijeenkomst 

te komen. De opkomst was 60%. Begonnen is met 

een etentje, waarna verdere informatie werd 

gegeven. Vervolgens hebben we de deelnemers 

20 stellingen voorgelegd, waarover ze in groepjes 

gingen praten. Daarna kon iedereen anoniem 

stemmen met stemkastjes. Op de laatste vraag: 

‘Denkt u dat u wat gehad heeft aan deze avond’ 

antwoordde 100% met ja. Resultaat: álle adviezen 

die hieruit resulteerden zijn overgenomen, op 

één na. Bovendien kreeg de Wmo-raad belangrijke 

speerpunten waar we mee aan de slag kunnen.
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Aan de relatie met de achterban ontleent de 

vertegenwoordiger zijn inbreng. Sommige 

Wmo-raden gaan nog een stap verder, door de 

belangenorganisaties direct te betrekken bij het 

advieswerk.

De methoden die in deze strategie thuishoren, 

horen bij de overlegcultuur. Het gaat om methoden 

als het informeren van bewoners, overleggen, 

onderhandelen, argumenteren, en juridische 

procedures. 

De strategie van meeontwerpen bevat een niet te 

onderschatten valkuil: een te hechte samenwerking 

met de gemeente. Daardoor kan het gebeuren dat 

de achterban of belangenorganisatie de Wmo-raad 

medeverantwoordelijk houdt voor het ontwikkelde 

beleid. ‘Je moet oppassen dat je niet aan de leiband 

van de gemeente gaat lopen.’ Als dit beleid niet 

helemaal de instemming van (delen van) de achterban 

heeft, kan een vertegenwoordigingsprobleem 

ontstaan. Om deze valkuil te vermijden, zal een 

Wmo-raad moeten zorgen voor regelmatig contact 

met de belangengroepen. Dit geldt in het bijzonder 

voor Wmo-raden zonder natuurlijke banden 

met de belangengroepen, zoals raden waarin 

de leden participeren op persoonlijke titel. Als 

belangenorganisatie moet je dan zorgen voor frequent 

contact met de eigen achterban.
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Behartiger van gebruikersbelangen 

Het tweede voorbeeld van een participatiestrategie 

is belangenbehartiging. Het gaat om het behartigen 

van de belangen van mensen die gebruikmaken van 

ondersteuningsvoorzieningen. In dit voorbeeld ligt 

het accent op advisering. De Wmo-raad doet dit door 

de belangen te profi leren van groepen gebruikers van 

de Wmo-voorzieningen. Dit is geen onbekende rol 

van de Wmo-raad. Ook lokale belangenorganisaties 

van doelgroepen zoals de seniorenraden en de 

gehandicaptenplatforms, volgen deze strategie. De 

beïnvloeding vindt plaats vanuit het perspectief van 

de verschillende gebruikersgroepen: welke belangen 

hebben zij bij de voorzieningen? Hun belang ligt erin 

dat ze kunnen beschikken over een op maat gesneden 

aanbod van collectieve en individuele voorzieningen. 

Het naar voren brengen van gebruikersbelangen 

is de rode draad in de beleidsbeïnvloeding. Niet 

alleen bij de inbreng tijdens de beleidsontwikkeling, 

maar evengoed bij de uitvoering van het beleid. 

De Wmo-raden en belangenorganisaties streven 

naar een positie waarin zij kunnen adviseren over 

deelbelangen, zowel gevraagd als ongevraagd. De 

volgende situatie laat zien dat het behartigen van 

deze deelbelangen soms betekent dat verworven 

rechten worden verdedigd. 
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doelgroepen vertegenwoordigd zijn in de Wmo-raad. 

De tweede voorwaarde is dat de raad beschikt over 

kennis van de leefsituatie van groepen gebruikers en 

de daarin benodigde ondersteuning en zorg. 

Kijkend naar de methoden die passen bij 

belangenbehartiging zien we in deze strategie een 

mix van overlegmethoden en actiemethoden. De 

onderstaande actie getuigt daarvan. 

‘Als gehandicaptenplatform hebben we actie 

ondernomen om de slechte bereikbaarheid en 

toegankelijkheid van het winkelcentrum onder de 

publieke aandacht te brengen. Met leuke acties 

proberen we iets duidelijk te maken. Zo hadden we 

skeletten in rolstoelen gezet (je kunt wachten

tot je een ons weegt, er gebeurt toch niets). Er 

was veel publiciteit bij, veel lol, mensen konden 

zelf proberen in rolstoelen de straat door te gaan. 

Veel enthousiaste reacties en begrip van mensen 

op straat en een leuk stuk in de krant. Iedereen 

erkende het probleem. We voerden al tien jaar 

actie voor het aanpassen van dit gebied, zonder 

resultaat. Eerst via de diplomatieke weg, later ook 

langs minder diplomatieke. Eindelijk is het gelukt: 

in augustus wordt de winkelstraat opgehoogd tot 

stoepniveau. Nu kun je zelfstandig winkelen zonder 

dat iemand je hoeft te duwen, trekken en tillen.’

Een belangrijk onderwerp was de overgang van de 

huishoudelijke hulp naar de gemeente. Het was 

ons erom te doen dat de gemeente geen andere 

criteria zou gaan ontwikkelen dan nu gehanteerd 

worden voor de verlening van huishoudelijke hulp. 

We hebben daarom geadviseerd om voor nieuwe 

aanvragen de criteria van het Centrum voor 

Indicatiestelling te gebruiken. Daarnaast hebben 

we geadviseerd om voor de bestaande gevallen de 

al geïndiceerde zorg over te nemen. De gemeente 

heeft beide adviezen overgenomen. En voor 

bestaande gevallen is de zorg voor ten minste twee 

jaar gegarandeerd. 

Vooral Wmo-raden die zijn samengesteld uit 

vertegenwoordigers van belangenorganisaties volgen 

deze strategie. Die belangenorganisaties zijn zelf vaak 

direct betrokken bij de lokale beleidsontwikkeling. In 

deze strategie houd je jezelf niet verantwoordelijk 

voor het beleid en de kwaliteit van de uitvoering. 

De raad heeft tot taak daar gevraagd en ongevraagd 

over te adviseren. De rol die daarbij past is die van 

adviseur. De raad laat zich in de advisering voeden 

vanuit de belangenorganisaties. Hieraan ontleen 

je als beïnvloeder tenslotte je legitimatie: het 

kunnen fungeren als spreekbuis van gebruikers van 

voorzieningen. Voor een Wmo-raad gelden hierbij 

twee voorwaarden. De eerste is dat alle Wmo-
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Voor de vernieuwer is de beïnvloeding van het lokale 

Wmo-beleid een integraal onderdeel van het totale 

veld van belangenbehartiging. Het perspectief van de 

vernieuwer is de emancipatie en brede participatie 

van burgers. In deze strategie laat de raad dikwijls 

een duidelijk tegengeluid horen. Uiteindelijk streeft 

de raad naar een rechtvaardige verdeling van 

middelen en hulpbronnen. Het profi el van een Wmo-

raad of belangenorganisatie is te typeren als een 

kritische tegenbeweging van burgers die zich door hun 

leefsituatie, aandoening of handicap geconfronteerd 

zien met sociale uitsluiting. 

De rol van de raad is fl exibel en creatief. Met 

verschillende acties wordt het doel van de organisatie 

kracht bijgezet. De raad gebruikt methoden om te 

beïnvloeden. Welke methode dat is, hangt samen met 

het beleidsdomein. De onderstaande situatie maakt 

duidelijk hoe voorstellen van gebruikers - ondanks 

een beperkte ruimte voor eigen inbreng - toch tot 

resultaat kunnen komen. 

‘We gaan voor een integrale beleidsvisie. 

Stoepen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, 

niet alleen voor rolstoelgebruikers, maar ook 

voor kinderwagens, ouderen, iedereen!’

Vernieuwer van het Wmo-beleid

De derde strategie is die van vernieuwer. Als 

we kijken naar het spectrum van burger– en 

gebruikersparticipatie, zien we dat de twee al 

genoemde voorbeelden van meeontwerpen en 

het behartigen van gebruikersbelangen vooral 

staan aan de zijde van gebruikersparticipatie. De 

strategie van vernieuwer bevindt zich meer aan 

de kant van burgerparticipatie. In feite verbindt 

deze benadering de specifi eke deelbelangen van 

groepen gebruikers met de meer algemeen publieke 

belangen. Deze participatiestrategie treffen we 

vooral aan bij lokale gehandicaptenplatforms, 

maar er zijn ook Wmo-raden die dit pad inslaan. Ze 

omschrijven hun doel in termen van emancipatie, 

participatie en integratie: optimaal deelnemen 

aan de samenleving in alle geledingen. In de 

beleidsbeïnvloeding bestrijkt de raad vaak meerdere 

domeinen, zoals wonen en woon omgeving, arbeid, 

onderwijs, vervoer, vrijetijdsbesteding en zorg. In 

deze levensdomeinen zijn de toegankelijkheid en de 

participatiemogelijkheden voor alle burgers meestal 

de belangrijke thema’s.
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De methoden van beïnvloeding 

die de vernieuwer toepast, zijn 

gericht op de lokale overheid, 

maar vaak ook op andere 

lokale partijen, zoals horeca, 

detailhandel, vervoersbedrijf 

en cultuurcentra. Het 

onderwerp betreft de 

toegankelijkheid van het 

sociale leven.

Het bestuur van een kleine 

gemeente (35.000 inwoners 

verspreid over acht dorpen) 

heeft besloten geen Wmo-

raad te installeren, maar 

een klankbordgroep van 

vertegenwoordigers van 

diverse belangengroepen. 

De klankbordgroep krijgt 

beleidsvoorstellen voorgelegd 

met de vraag om hierop te 

reageren. De klankbordgroep 

komt tot een aantal 

verbetervoorstellen, waaronder 

het inrichten van een informatie- 

en adviespunt in elk van de 

vijf dorpen. Enige tijd later 

krijgt de klankbordgroep het 

beleidsvoorstel onder ogen 

zoals dat aan de raadscommissie 

voor samenleving zal worden 

voorgelegd. De klankbordgroep 

is uitermate verbaasd. In het 

voorstel is niets terug te vinden 

van de gedane voorstellen over 

de informatie- en adviespunten. 

Er volgt enige discussie. Sommige 

leden van de klankbordgroep 

willen de gemeente in gebreke 

stellen in de uitvoering van 

artikel 12 – het motiveren hoe 

de belangen van gebruikers zijn 

gewogen. Toch wordt besloten 

gebruik te maken van het 

inspreekrecht van burgers bij 

commissievergaderingen. Ook 

mobiliseert de klankbordgroep 

de diverse belangengroepen. 

Na een enerverende 

commissievergadering kan 

de klankbordgroep tevreden 

naar huis. De leden van de 

commissie zijn onder de indruk 

van de doordachte argumenten 

van de klankbordgroep en 

de achterbannen, die daarin 

bovendien werden gesteund door 

de dorpsbelangenverenigingen. 

De commissie geeft te kennen 

zich in te willen spannen voor de 

realisatie van het voorstel van de 

klankbordgroep over dorpseigen 

informatie- en adviespunten.
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VernieuwerBehartiger van 
gebruikersbelangen

Meeontwerper

Perspectief Emancipatie en   
brede participatie van  
alle burgers

Een samenhangend   
stelsel van zorg- en 
dienstverlening 

De belangen van  
groepen gebruikers van 
voorzieningen 

Rol VernieuwerMeeontwerper Adviseur

Methoden Alle soorten methodenOverlegmethoden Overleg- en actiemethoden

Positie in het  
beleidsproces 

Beïnvloeden beleidsproces 
Wmo en beleid andere 
lokale actoren 

Ingebed in het 
beleidsproces Wmo 

Beïnvloeding in en om  
het beleidsproces Wmo 

Relatie met de  
achterban

Specifi eke deelbelangen 
verbinden met publieke 
belangen

Relatie met 
belangenorganisaties en 
burgers

Vertegenwoordiging door 
belangenorganisaties

Schema participatiestrategieën 

De raad put de kennis voor de beïnvloeding uit 

ervaringsdeskundigheid. Hierbij verzamel je de 

ervaringen van individuen en groepen, analyseert ze, 

en vult ze waar mogelijk aan met andere bronnen van 

kennis, bijvoorbeeld planologische of bouwkundige 

deskundigheid.

‘We hebben met meerdere organisaties vanaf het begin ingespeeld 

op een goede toegankelijkheid van het station. Met de wethouder 

zijn we naar de hoogste baas van de NS gegaan. Nu staat onze 

gemeente weer op de lijst voor het rolstoeltoegankelijk maken van 

het station en komt er een tunnel en een gehandicaptentoilet.’
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De succeskansen en faalfactoren

Succeskansen en faalfactoren van de 

meeontwerper

De succeskansen van de meeontwerper zijn:

Een stevige positie in het beleidsproces. Door 1. 

een structurele inbreng in beleidsprocedures 

kun je als Wmo-raad of belangenorganisatie 

veel invloed hebben in het lokale beleid. 

Een goede relatie met achterbannen. 2. 

Effectieve beïnvloeding kan plaatsvinden op 

basis van ervaringsdeskundigheid. 

De faalfactoren van de meeontwerper zijn:

Een te sterke inbedding in de gemeentelijke 1. 

organisatie en procedures. Flexibel optreden 

is dan moeilijk, bijvoorbeeld om zelf 

initiatieven te nemen.

Te weinig bewegingsruimte om een andere 2. 

strategie te bewandelen. Een rol als 

meeontwerper is immers alleen geloofwaardig 

als een gemeente erop kan vertrouwen dat de 

afspraken en procedures worden nagekomen.

Succeskansen en faalfactoren van de behartiger 

van gebruikersbelangen

De succeskansen van de behartiger van 

gebruikersbelangen zijn: 

Duidelijkheid over deelbelangen. De 1. 

verschillende deelbelangen van groepen 

gebruikers van voorzieningen worden helder 

geformuleerd. 

De beschikbaarheid van ervaringskennis. Door 2. 

de directe contacten tussen een Wmo-raad 

of belangenorganisatie en gebruikers is veel 

ervaringskennis beschikbaar. 

De faalfactor hangt hiermee samen:

De ervaringskennis wordt onvoldoende 1. 

in ervaringsdeskundigheid omgezet. 

Hierdoor is het gevaar aanwezig dat je 

als beleidsbeïnvloeder onvoldoende de 

overeenkomsten analyseert tussen de 

diverse belangen van gebruikersgroepen. 

Met als gevolg dat de gemeente 

de beleidsbeïnvloeding door het 

gefragmenteerde karakter zal afdoen als niet 

passend in het Wmo-beleid.

 

Succeskansen en faalfactoren van de vernieuwer

De succeskansen van de vernieuwer zijn:

Het verbinden van deelbelangen van 1. 

gebruikers met publieke belangen. Hierdoor 

kan de Wmo-raad of een belangenorganisatie 

het beleid beïnvloeden vanuit argumentaties 

die de belangen beslaan van álle burgers. 

Meer beïnvloedingsmogelijkheden. Door het 2. 

samenbundelen van krachten is er sprake 

van meer beïnvloeding. De Wmo-raad zoekt 

naar plaatselijke bondgenoten om de relatie 

met publieke belangen kracht bij te zetten. 

Hierdoor is er ook kans om het denken in 

‘hokjes’ te doorbreken. De raad kan het 

brede perspectief benutten van emancipatie 

en participatie, vanuit de leefsituatie van 

kwetsbare burgers. 
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De faalfactor van deze participatiestrategie is:

De strategie stelt nogal wat eisen 1. 

aan de kennis en deskundigheid van 

beleidsbeïnvloeders. Het gaat er niet alleen 

om dat de raad beleidsmatig kan denken 

en werken, en de verschillende belangen 

van groepen gebruikers goed overziet. 

Het is de opdracht van de raad om deze 

belangen te plaatsen in een perspectief 

van emancipatie en participatie van alle 

burgers. Verder moeten leden van raden 

en belangenorganisaties contacten kunnen 

leggen en kunnen samenwerken met andere 

organisaties. Vervolgens is het belangrijk om 

mediatechnieken onder de knie te krijgen. Tot 

slot moet je een lange termijnadem hebben. 

Kortom, het zijn de benodigde kennis en 

vaardigheden voor deze strategie die vragen 

om ervaren en geschoolde mensen.
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Tot slot: verbetersuggesties 

In deze brochure hebben we drie voorbeelden laten 

zien van een participatiestrategie. Waarschijnlijk 

komen deze strategieën niet zo precies in de praktijk 

voor. Meestal gaat het om mengvormen. De volgende 

fi guur laat dit zien:

De voorbeelden kunnen wel handig zijn om na te 

denken. Zouden we de participatiestrategie die 

we nu gebruiken, willen veranderen of bijstellen? 

Het uitwisselen van argumenten voor of tegen een 

bepaalde strategie is belangrijk. Als dit niet gebeurt, 

bewandel je eenzijdig de ‘oude’ paden: ongeacht 

de veranderde visie en de (nieuwe) doelen worden 

oude, vertrouwde werkwijzen herhaald. Effectieve 

beïnvloeding vraagt om stilstaan bij de behaalde 

resultaten. Het gevolg kan zijn: de werkwijze herzien 

als er onvoldoende resultaten worden behaald. We 

geven tot slot een paar suggesties om na te denken 

over de te veranderen of bij te stellen strategie. 

Het bepalen van de strategie

Met het vaststellen van een strategie zet je een koers 

uit: welke weg wil je bewandelen om het doel van de 

beleidsbeïnvloeding te bereiken? Bespreek met elkaar 

in de planningsfase de argumenten voor of tegen een 

bepaalde strategie. Dat is belangrijk, want het kan 

zijn dat de raad met een andere strategie het doel 

beter kan bereiken. Of het blijkt dat er onvoldoende 

hulpbronnen (geld, menskracht, tijd) aanwezig zijn 

om de strategie uit te voeren. Let er dus op dat de 

keuze voor een strategie vanzelfsprekend samenhangt 

met de eerder bepaalde doelstelling. 

Visie en doelstelling

Het is belangrijk een doelstelling op basis van de visie 

precies te formuleren. Daarna komt het erop aan 

die doelstelling ook gezamenlijk vast te stellen. Hoe 

duidelijker een Wmo-raad of belangenorganisatie het 

doel bepaalt, hoe doelgerichter een actie of activiteit 

te plannen is. Probeer de vraag te beantwoorden: 

Wat willen we bereiken? Is dat een oplossing voor de 

knelpunten die gebruikers of burgers in hun directe 

leefsituatie ervaren? Biedt het een antwoord op 

Ontwerpen

Adviseren Vernieuwen



22

hun behoefte aan ondersteuning? Ga ook na of dat 

- gegeven de ontwikkelingen - op dat domein een 

realistisch streven is. Het helpt om vooraf eigen 

oplossingen te bedenken voor die knelpunten of 

ondersteuning: je bereikt de eigen doelstellingen 

eerder en je bent beter voorbereid. We kennen 

immers allemaal de situatie dat er aan de overlegtafel 

alleen wordt gepraat over de maatregelen die een 

gemeente voorstelt. 

De positie en rol in het beleidsproces

Het inschatten van de eigen positie is ook belangrijk. 

Probeer samen vast te stellen of het de moeite waard 

is tijd en energie te steken in het versterken van die 

positie. Zo kan het toepassen van een actiemethode 

het reguliere overleg met bestuurders verstoren. 

‘Voor die actie was er periodiek overleg met de 

wethouder, maar hij wil nu minder vaak.’ Denk 

gezamenlijk na over hoe die relatie is te herstellen. 

Dat is een voorwaarde voor een volgende fase in de 

beleidsbeïnvloeding.

De drie rollen die horen bij de verschillende 

participatiestrategieën zijn goed te onderscheiden. 

Krijg vooral helderheid over de eigen positie bij 

beleidsbeïnvloeding. Heeft de raad een rol als 

meeontwerper? Dan is er sprake van het uitdragen van 

het vastgestelde beleid. Kies je de rol van adviseur? 

Bestook dan gerust het vastgestelde beleid met 

nieuwe adviezen. De beleidsverantwoordelijkheid 

blijft bij de gemeente liggen. Een rol als vernieuwer 

betekent andere invalshoeken kiezen dan de 

gebruikelijke, en daarmee initiator zijn van 

vernieuwend beleid. De besluitvorming en uitvoering 

zijn in handen van de beleidsorganisatie.  

De relatie met de achterban

Maak een goede analyse van de knelpunten en 

behoeften van gebruikers en burgers. Daarvoor 

is de relatie met de achterban(nen) belangrijk. 

Verzamel systematisch en diepgaand heldere 

informatie over hoe betrokkenen onderdelen van hun 

leefsituatie ervaren. Het bevordert de effectiviteit 

van beleidsbeïnvloeding. Het gaat vooral om de 

onderbouwing van je strategie.

De methoden

Het uitvoeren van effectieve beleidsbeïnvloeding 

vraagt om een adequate inzet van methoden. Stel de 

vraag: Welke overleg-, actie- of confrontatiemethode 

past bij onze rol en bij onze positie? Het zal duidelijk 

zijn dat het voor het kiezen van de juiste methoden 

belangrijk is om beleidsstrategisch te anticiperen.
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T : 030 - 2300799
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I : www.verwey-jonker.nl

Deze brochure is geschreven voor leden van Wmo-raden en leden 

van belangenorganisaties. De inhoud gaat over drie verschillende 

strategieën om invloed uit te oefenen op het Wmo-beleid van 

gemeenten: ontwerpen van Wmo-beleid, adviseren over Wmo-

beleid, en vernieuwen van Wmo-beleid. De handreiking beschrijft 

de voor- en nadelen van deze strategieën. Ook zijn er suggesties 

om in de toekomst als Wmo-raad of belangenorganisatie de 

gekozen strategie effectief toe te passen.

articipatiepap


