
Naar een nieuwe adviesstructuur sociaal domein 



Programma 

1. Het proces tot nu: 

 - aanleiding 

 - opdracht 

 - voortgang & draagvlak 

 - een nieuwe visie 

2. De start per 1/16 

3. De doorontwikkeling 

 

  

e  

 

  



Waarom doen we het? 

 Meer samenhang in de beleidsadviseringspraktijk 
(kanalisering)  

 Mensen zelf ipv vertegenwoordigers 

 Cliënten en doelgroepen doen mee 

 Maar ook andere burgers betrekken   

 Verbinden bestaande + nieuwe netwerken / 
groepen en inschakelen bij de advisering  

 



Missie en opdracht raad mei 2015 

 

Realiseer per 1/1/2016 een nieuwe 
adviesstructuur  

passend bij de ontwikkelingen in het 
sociaal domein  

en bij de kracht van de samenleving.  



Proces van bouwen & borgen 

 In teken van afscheid van het oude en 
voorbereiding op het nieuwe 

 Huidige adviesraden staan er verschillend in 

 Workshops in september / oktober met oude en 
nieuwe deelnemers  

 Ontwikkeling concept nieuwe structuur  

 Voortgang per 1/2016 



Hoe het was: drie adviesraden 



Wat we hadden kunnen doen 



Wat we willen gaan doen:  
verbinding tussen bestaande netwerken 



Vormen van Participatie en Advisering 

1. Deelname aan proces ontwikkeling beleid  

2. Enquete / rondvraag (Stadspanel e.v.a.)  

3. Advies op basis van concept nota  

4. Spontane adviezen burgers en 
organisaties (o.a. bewonersorganisaties)  

5. Signalen uit het veld  

 

  



Stedelijk netwerkpool 

 Pool van 40 – 60 personen 

 Verbreding naar andere 
netwerken 

 Samengesteld op basis van 
profielen (achtergrond, 
expertise)   

 Projectgroep samengesteld 
afhankelijk van onderwerp  

 Ambtelijke ondersteuning 

 Middelen en facilitering  

 



Netwerken, belangenorganisaties, 
burgers  

Netwerken om te benutten 

 WIJ teams  

 Gebiedsteams  

 Bewonersorganisaties 

 Burgerinitiatieven 

 Democratic Challenge 

 Wijktafels  

 G 100 en G 1000 

 Stadspanel e.a. 

 

 



Kwaliteitsborging: Intern en extern 



Adviestraject: een voorbeeld 

 Ambtenaar: eigenaar en organisator 
adviesproces 

 Bepalen adviestraject (hoe, wie, wat, wanneer)  

 Werving deelnemers  

 Uitvoering  

 Besluitnota inclusief input  

 Terugkoppeling naar deelnemers  

 



Start met focus  

 Borging voortgang huidige netwerken 

 

 Borging kwaliteit adviestrajecten 

 

 Continuïteit 

  



Per 1 januari a.s.  

1 januari 2016: 

• Kern stedelijk netwerk gereed (vz, secr, 

   penn) 

• Website ontwikkeld en gestart  

• Bestaande adviesaanvragen geborgd 

• Facilitering geregeld, start externe 
communicatie 

 

Na 1 januari 2016 doorontwikkelen 

 

   



Groeimodel 


