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Werkplan Adviesraad WMO Leiden 2010 
 
Algemene werkzaamheden: 
De hoofdtaak van de Adviesraad WMO Leiden is het gevraagd en ongevraagd adviseren van 
het College van B&W omtrent de Wmo. Om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren is 
er een aantal werkzaamheden dat tot het standaard takenpakket van de Adviesraad WMO 
behoort: 
 

1. Adviezen uitbrengen 
De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit. Dit is de kerntaak van 
de Adviesraad. Doel hiervan is het burger – en cliëntenperspectief naar voren te 
brengen in het gemeentelijk Wmo-beleid. 

2. Kwaliteit van eigen functioneren bewaken 
Een permanente taak van de Adviesraad is om de kwaliteit van zijn output te blijven 
bewaken en om te monitoren wanneer deskundigheidsbevordering van leden of 
personeel noodzakelijk is.  

3. Informatievoorziening aan derden 
De Adviesraad vindt het belangrijk dat zowel gemeenteraadsleden als leden uit de 
achterban kennis kunnen nemen van de adviezen en activiteiten van de Adviesraad. 
De website is een geschikt medium om te laten zien wat de Adviesraad doet. De 
site zal ook in 2010 worden onderhouden en kan een belangrijke informatiebron 
zijn voor derden. 

 
Langs verschillende wegen probeert de Adviesraad zijn doelen te realiseren. De Adviesraad 
doet dit via: 

• De Adviesraad komt maandelijks bijeen om te vergaderen. Deze vergaderingen 
dienen om concept-adviezen te bespreken en vast te stellen, en om actuele 
ontwikkelingen en knelpunten uit de praktijk te bespreken.  

• Eenmaal per maand heeft de Adviesraad overleg met een vaste beleidsmedewerker 
van de gemeente. Op die manier tracht de Adviesraad in een vroeg stadium 
betrokken te raken bij de beleidsvoorbereiding en besluitvorming van de gemeente. 

• Om gefundeerde adviezen te kunnen geven is de Adviesraad steeds actief op zoek 
naar informatie, hetzij van de achterban, hetzij van andere organisaties, hetzij vanuit 
de wetenschap of de landelijke politiek. Het verzamelen van informatie draagt bij 
aan het kennisniveau van personeel en leden van de Adviesraad en zo aan de 
kwaliteit van de adviezen. 

• Om te anticiperen op gevraagd advies en in te schatten op welke onderwerpen 
ongevraagd advies wenselijk is, volgt de Adviesraad de lokale ontwikkelingen. 

 

 
Speerpunten voor 2010: 
Naast de uitvoering van de algemene taken heeft de Adviesraad WMO Leiden een aantal 
speerpunten geformuleerd waar hij in het jaar 2010 speciale aandacht aan zal besteden. 

 
1. Civil Society (prestatieveld 1) 
De Adviesraad WMO wil zich verdiepen in het concept “Civil Society” (prestatieveld 
1).  Als richtlijn voor zijn adviezen wil de Adviesraad zich focussen op het verstevigen 
van de maatschappelijke samenhang. 



 2

2. Diversiteitbeleid 
De Adviesraad wil meer aandacht besteden aan allochtone klanten van de Wmo. Wij 
willen ons ervan verzekeren dat ook deze groep de weg naar zorg en ondersteuning 
kan vinden wanneer dit nodig is, en niet belemmerd wordt door taalbarrières en/of 
culturele barrières.  

 
3. Uitvoeringsplan Welzijn 
De Adviesraad zal zich actief buigen over de uitvoeringsplannen rond het welzijnswerk. 
Vooral zal gelet worden op het aspect ‘vraaggericht werken’ van de welzijnsorganisaties 
en de mate waarin wijkbewoners worden betrokken bij de uitvoeringsplannen. In dit 
kader zullen ook contacten worden gelegd met districtsraden en wijkmanagers. 
  
4. Raadplegen van de achterban:   
De Adviesraad WMO adviseert ten behoeve van de belangen van de burgers die van de 
Wmo gebruik maken, en wil dicht bij deze burgers blijven staan. Daarom is het nodig 
dat er aandacht blijft voor het leggen en onderhouden van contacten met “de 
achterban”. In 2009 is gestart met het houden van achterbanbijeenkomsten. In 2010 wil 
de Adviesraad tweemaal een achterbanbijeenkomst organiseren.  
 
Het houden van contact met de achterban willen wij op twee manieren bereiken:  

- Onze individuele leden willen zich actiever inzetten om de communicatie tussen 
de Adviesraad en de organisatie namens welke zij in de raad zitten te verstevigen; 

- Contacten met andere belangenorganisaties, die niet in de Adviesraad 
vertegenwoordigd zijn, moeten worden gelegd en/of verstevigd.  

 
Contact met de achterban heeft voor de adviesraad een tweeledig doel: 
i.   Als adviesraad geïnformeerd blijven over wat er leeft in de  samenleving;  
ii.  Bekendheid creëren bij de achterban over de taken en activiteiten van de 
Adviesraad, zodat men ons indien nodig kan vinden met vragen, suggesties en 
waardevolle informatie.     

 
5. Compensatiebeginsel 
In 2009 is een start gemaakt met het uitwerken van het compensatiebeginsel. De 
Adviesraad zal het compensatiebeginsel blijvend onder de aandacht brengen van de 
gemeente en als richtlijn van zijn adviezen gebruiken. De uitkomsten van het project 
‘De Kanteling’ wil de Adviesraad benutten voor de beleidsontwikkeling in de gemeente 
Leiden. Wij signaleren dat er nog te veel aanbodgericht gedacht wordt, en willen ons 
als Adviesraad inspannen om een compensatiegerichte manier van denken en handelen 
te promoten. 
 
6. Informatievoorziening aan mensen met een beperking 
Nog te veel openbare informatiebronnen en openbare voorzieningen zijn niet 
toegankelijk voor mensen met een beperking. Wij willen dat de toegankelijkheid van 
informatievoorziening vergroot wordt. Wij denken hierbij o.a. aan (gemeentelijke) 
websites, bibliotheken, het gemeentehuis, informatie- en zorgloketten.  
 
7. Effectiviteit van onze adviezen evalueren 
Wij willen in samenspraak met de gemeente evalueren in hoeverre onze adviezen een 
(positief) effect hebben op het beleid en de uitvoering van het beleid. Zo nodig willen 
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wij met de gemeente in gesprek over de vraag hoe wij de effectiviteit van onze 
adviezen kunnen vergroten. 
 
8. Deskundigheidsbevordering 
Ook in het jaar 2010 willen we via scholing onze deskundigheid bevorderen, zowel 
inhoudelijk als strategisch. De Adviesraad wil daarnaast contact leggen met andere 
Adviesraden om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. 
 
Tot slot: 
Mochten actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, dan zal de Adviesraad zo 
mogelijk op de actuele ontwikkelingen inspelen. 
 
April 2009  


