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Voorwoord 

De afgelopen vijf maanden, waarin ik me bezig hield met het schrijven van deze scriptie, zijn voorbij 

gevlogen. Van te voren had ik niet vermoed dat afstuderen zo leuk zou kunnen zijn. Verhalen over 

studenten met ‘een writer’s block’ en maanden vertraging hadden mij namelijk enige angst 

ingeboezemd ten aanzien van het afstudeerproces. Deze angst bleek echter ongegrond, want in vijf 

maanden tijd bleek het goed mogelijk een eigen onderzoek op te zetten, uit te voeren en af te ronden.  

Het onderwerp waarmee ik me bezig heb gehouden is burgerparticipatie in de Wet 

maatschappelijke ondersteuning. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik burgerparticipatie een 

bijzonder fenomeen vind. Aan de ene kant vind ik het een goed initiatief om burgers in het 

beleidsproces te betrekken en zo (ten dele) samen beleid te ontwikkelen, in plaats van dat de 

ambtenaar het bij wijze van spreken allemaal achter zijn bureau verzint. Aan de andere kant blijkt uit 

onderzoeken naar burgerparticipatie dat er niet zelden problemen optreden in het betrekken van een 

representatieve groep burgers en het behalen van de gestelde doelen. Na het lezen van onderzoeken die 

reeds verricht zijn naar burgerparticipatie in de Wmo, bleek dat zich ook in deze context problemen 

voor doen. Bepaalde aspecten van deze problemen heb ik in deze scriptie verder uitgediept, met het 

doel de kennis ervan te vergroten en zo bij te dragen aan een oplossing voor de geconstateerde 

problemen.  

Deze scriptie had niet tot stand kunnen komen zonder de hulp van een aantal mensen. Ik wil 

dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken hen hier te bedanken. Mijn dank gaat allereerst uit 

naar Ronald Bellekom en Suzanne Konijnendijk van de Commissie Onderwijs, Zorg en Welzijn van 

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij hebben mij vroeg in het proces geholpen de 

onderzoeksvraag scherp te stellen en mij in contact gebracht met andere betrokken organisaties. Henk 

Beltman en Lotte Penning van Movisie wil ik eveneens bedanken voor hun steun bij en de suggesties 

voor mijn onderzoek, deze waren heel nuttig. Ook Valerie de Ridder van de VNG, Janny Brasker van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Sandra Weber van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil ik bedanken voor de tijd die ze namen om mee te denken over 

mijn onderzoek. Vanzelfsprekend veel dank voor alle respondenten die hebben meegewerkt aan de 

interviews en voor alle Wmo-raden waar ik mocht observeren. Ik heb leuke gesprekken gevoerd en 

bijzondere vergaderingen meegemaakt, die me in staat stelden mijn onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Margo Trappenburg en Ank Michels wil ik bedanken voor de begeleiding vanuit de universiteit bij 

mijn scriptie, alsmede Annemieke, Sebastiaan en Ottelien voor hun feedback op conceptstukken. Tot 

slot dank aan mijn ouders voor het mogelijk maken van mijn studie en het geloof dat ze in mij toonden 

en dank aan Tim voor, tsja voor wat niet eigenlijk ;). Allemaal ontzettend bedankt! 

 

Judith van Leeuwen, Utrecht, juni 2009 
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Samenvatting 

In januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Deze wet heeft 

tot doel dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Het bieden van ondersteuning aan kwetsbare 

groepen is hiertoe een belangrijke opgave. Gemeenten dragen zorg voor het opstellen en uitvoeren van 

het Wmo-beleid. Zij zijn wettelijk verplicht om de burger en met name ook de kwetsbare burger, in het 

beleidsproces te betrekken. Veel gemeenten kiezen ervoor om (mede) middels Wmo-raden invulling te 

geven aan de gevraagde burgerparticipatie. Wmo-raden zijn adviesraden, waarin de verschillende 

Wmo-doelgroepen zitting nemen. Zij adviseren over Wmo-beleid aan het College van B&W.  

Onderzoeken uit 2007 en 2008 naar het functioneren van Wmo-raden tonen aan dat de 

representativiteit en deskundigheid van Wmo-raden te wensen over laat, wat de kwaliteit van de 

participatie ondermijnt. Reden om een nieuw onderzoek op te zetten, waarin de situatie in 2009 

onderzocht wordt en waarin tevens naar de achtergronden van de geconstateerde problemen wordt 

gezocht met als doel kennis te verschaffen, die aangewend kan worden bij de realisatie van krachtige 

burgerparticipatie middels Wmo-raden. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook als volgt: 

 

In hoeverre zijn Wmo-raden representatief en deskundig te noemen, hoe valt dit te verklaren en welke 

aanbevelingen kunnen hieruit geformuleerd worden? 

 

In de wetenschappelijke literatuur over het onderwerp burgerparticipatie wordt het probleem 

van selectiviteit in participatie, waardoor representativiteit niet bereikt wordt, eveneens geconstateerd. 

De selectiviteit wordt als een probleem ervaren, omdat selectiviteit het bereiken van een groter 

draagvlak voor beleid in de weg staat, terwijl het creëren van een groter draagvlak een 

veelvoorkomend doel is van burgerparticipatie. In de literatuur worden enkele algemene verklaringen 

geboden voor het ontstaan van selectiviteit. In het onderzoek is onderzocht hoe representatief de 

Wmo-raden zijn en hoe dit verklaard kan worden, met de in de literatuur geboden verklaringen in het 

achterhoofd. Deskundigheid als aspect van burgerparticipatie is een veel minder besproken aspect in 

de literatuur. Deskundigheid van participanten is echter wel belangrijk, omdat de aanwezigheid 

hiervan een voorwaarde is om tot inhoudelijke verrijking van beleid te komen, een ander 

veelvoorkomend doel van burgerparticipatie. In de literatuur wordt wel aangegeven dat de gevraagde 

deskundigheid in burgerparticipatie vrij hoog ligt en dat maar een beperkte groep burgers hieraan kan 

voldoen, wat selectiviteit in de hand werkt. In het onderzoek is onderzocht hoe het gesteld is met de 

deskundigheid van de Wmo-raden en hoe dit verklaard kan worden.  

Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn casestudies uitgevoerd in vijf gemeenten met een 

Wmo-raad. De cases zijn onderzocht door interviews te houden met betrokken personen en Wmo-

raadsvergaderingen te observeren.  

Uit de casestudies komt naar voren dat de Wmo-raden geen goede afspiegeling vormen van de 
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groep belanghebbende burgers. De doelgroepenvertegenwoordiging is namelijk onevenwichtig en 

Wmo-raadsleden delen veel kenmerken. Dit kan verklaard worden vanuit de diversiteit die in de 

Wmo-doelgroep bestaat en de wijze waarop de werving en selectie voor de Wmo-raden is verlopen. 

De diversiteit van de Wmo-doelgroep maakt dat het moeilijk is alle doelgroepen op een zelfde wijze in 

het beleidsproces te betrekken. De Wmo-raad als vorm van burgerparticipatie past dan ook beter bij 

bepaalde doelgroepen dan bij andere, vanuit de aard van de doelgroep. Bepaalde doelgroepen zijn dan 

ook sterker en directer vertegenwoordigd dan andere. Daarnaast is de werving en selectie voor de 

Wmo-raden weinig creatief verlopen en sprak deze met name mensen aan, die al actief waren in een 

georganiseerd verband, ook dit leidde tot een ongelijke doelgroepenvertegenwoordiging in de Wmo-

raad. De Wmo-raden ondervinden bovendien moeite om contact te houden met hun achterban. Dit 

contact is belangrijk om breder gedragen punten in te kunnen brengen. Wmo-raadsleden slagen er 

echter wisselend in contact te onderhouden met de doelgroep waarvoor zij zitting nemen. Daarbij 

komt dat de Wmo-raad vaak nog weinig bekendheid geniet als orgaan en burgers daardoor nog maar 

weinig op de Wmo-raad afstappen om input te leveren. Zo af en toe wordt er vanuit de Wmo-raad een 

specifiek op een bepaalde doelgroep gericht contactmoment georganiseerd om input te verkrijgen. Dit 

gebeurt echter nog maar weinig, omdat er geen afspraken bestaan tussen Wmo-raden en gemeenten 

over wiens taak dit is, waardoor beide partijen elkaars kant op wijzen, ondertussen gebeurt en weinig.  

Van Wmo-raadsleden wordt behoorlijk wat aan kennis verwacht. Wmo-raadsleden dienen 

kennis te hebben van de doelgroep waarvoor ze zitting nemen, alsmede Wmo-brede kennis. Ook 

dienen ze deze kennis goed over te kunnen brengen, ofwel communicatief vaardig te zijn. Andere 

belangrijke vaardigheden zijn het kunnen lezen van nota’s en abstract denkvermogen. De Wmo-

raadsleden vullen elkaar in de raden goed aan wat kennis en vaardigheden betreft en weten zo een 

behoorlijk goede invulling te geven aan hun taak: het adviseren van het College van B&W. 

Aandachtspunt is wel dat de kennis van de niet of nauwelijks vertegenwoordigde doelgroepen 

achterblijft op de andere doelgroepen en dat sommige leden baat zouden hebben bij ondersteuning op 

de genoemde vaardigheden. Het op peil zijn van de kennis en vaardigheden in Wmo-raden kan 

verklaard worden door de ervaring die inmiddels is opgedaan en de investeringen die hierin gedaan 

zijn door gemeente en externe partijen, al dan niet op verzoek van de Wmo-raden. Ook zijn Wmo-

raden zelf actief met het vergroten van hun kennis en vaardigheden door regelmatig bijeenkomsten 

gericht op kennisvergroting te bezoeken en cursussen te volgen.  

De conclusie van het onderzoek luidt als volgt: de representativiteit van Wmo-raden anno 

2009 is matig te noemen, de deskundigheid voldoende tot ruim voldoende. Factoren die dit verklaren, 

zijn de diversiteit in aard en organisatiegraad van de doelgroepen, de werving en selectie, de 

onbekendheid van de Wmo-raad, ontbrekende afspraken tussen gemeente en Wmo-raad over de 

organisatie van informele contactmomenten en de geboden ondersteuning door gemeenten en externe 

partijen. Om de representativiteit van de Wmo-raden te verbeteren kan aanbevolen worden om te 

werken aan een betere profilering van de Wmo-raad naar de burger, om creatiever om te gaan met de 
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werving van nieuwe leden en om als gemeente en Wmo-raad duidelijke afspraken te maken over de 

verantwoordelijkheid voor de organisatie van informele contactmomenten, omdat deze momenten 

uitermate geschikt zijn om de tot nu toe minder goed gehoorde doelgroepen te betrekken.  
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1. Inleiding 

Zonder scholing en ondersteuning dreigt de wettelijke verplichte burgerparticipatie in de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een wassen neus te worden, inspraak en advisering in de 

vorm van Wmo-raden komen dan niet veel verder dan goedbedoeld amateurisme. Daarnaast wordt de 

werking van de Wmo-raden ondermijnd, omdat ze niet representatief zijn voor de doelgroepen (Van 

Tilburg, 2007). 

 

Het is een alarmerend beeld dat in het artikel 'Tandeloze participatie' werd geschetst in oktober 2007. 

Het artikel verscheen naar aanleiding van de eerste Wmo-benchmark. In deze benchmark werd de 

invulling die gemeenten aan de uitvoering van de Wmo geven in kaart gebracht. Eén van de 

onderdelen die werd bekeken was burgerparticipatie: in hoeverre burgers een stem in het Wmo-beleid 

hebben. De conclusie: de cijfers zijn mooi, een overgrote meerderheid van de gemeenten heeft een 

Wmo-raad ingesteld, maar op het functioneren van de raden valt nog veel aan te merken, vooral met 

betrekking tot hun deskundigheid en representativiteit. 

1.1 De Wet maatschappelijke ondersteuning 

De Wmo is een relatief nieuwe wet, ze is sinds januari 2007 van kracht. De Wmo is in de plaats 

gekomen voor de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en een deel van de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het doel van de wet is ‘ervoor zorgen dat mensen 

zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al dan niet 

geholpen door vrienden, familie of bekenden (…) als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de 

gemeente’ (Sijtema, 2008). Dit doel maakt dat veel verschillende doelgroepen met de wet te maken 

hebben. De wet definieert negen prestatievelden, die door gemeenten op lokaal niveau ingevuld dienen 

te worden. Zie Tabel 1-1 voor de prestatievelden en het hieraan gekoppelde beleid. Het zijn de 

gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de Wmo, omdat zij het dichtst bij de burger staan en daarom 

geacht worden maatwerk te kunnen leveren (Sijtema, 2008). 
 

Tabel 1-1 De negen prestatievelden binnen de Wmo 
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1.2 Burgerparticipatie in de Wmo 

Eenmaal in de vier jaar dient de gemeente een beleidsplan te schrijven voor de negen prestatievelden. 

Dit doet ze niet alleen, maar in samenwerking met haar inwoners. Een bijzonder aspect aan de Wmo is 

namelijk dat burgerparticipatie in de beleidscyclus een belangrijke plaats toegekend heeft gekregen. 

Artikel elf en twaalf van de wet verplichten de gemeenten om de burger in een vroeg stadium bij het 

Wmo-beleid te betrekken en naar haar belangen en behoeften te luisteren. Hierbij dient ook gelet te 

worden op de belangen en behoeften van degenen die deze niet goed kenbaar kunnen maken, de 

zogenaamde ‘kwetsbare groepen’. Wanneer vervolgens een ontwerpplan is opgesteld, dient het college 

van B&W hierover advies te vragen aan de gezamenlijke vertegenwoordigers en representatieve 

organisaties van de kant van de vragers van maatschappelijke ondersteuning, voordat ze het 

ontwerpplan aan de gemeenteraad voorlegt. Wanneer de gemeenteraad het plan goedkeurt, zal het 

uitgevoerd worden. Vervolgens zal de gemeente jaarlijks bij haar inwoners navragen of ze tevreden 

zijn over de uitvoering van de plannen, er wordt horizontale verantwoording afgelegd (Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2006).  

 Gemeenten zijn vrij om te bepalen hoe ze de burgerparticipatie precies vormgeven. Uit de tot 

nu toe opgedane ervaringen blijkt dat veelal voor participatie in de vorm van een Wmo-raad wordt 

gekozen: 95% van de gemeenten heeft in 2007 een Wmo-raad ingesteld (SCP, 2008:26). Dit is een 

adviesraad, waarin personen zitting nemen (op persoonlijke titel dan wel namens een achterban) die de 

verschillende doelgroepen van de Wmo vertegenwoordigen. De Wmo-raad voert overleg met de 

gemeente en brengt adviezen uit. Naast de Wmo-raad kiezen gemeenten voor andere wijzen om 

participatie gestalte te geven, zo worden ook groepsgesprekken en conferenties georganiseerd, wordt 

enquêteonderzoek uitgevoerd en vinden werkbezoeken plaats (SCP, 2008: 26). De aard van de 

interactie tussen burgers en gemeente verschilt per participatievorm.  

 In de documenten wordt ook wel van cliëntenparticipatie in plaats van burgerparticipatie 

gesproken. Het verschil wordt bepaald door wie participeert. Bij cliëntenparticipatie komen de 

participanten uit een beperkte groep (in het geval van de Wmo de groep kwetsbare burgers) die 

opkomt voor haar achterban. Bij burgerparticipatie komen de participanten uit een veel bredere groep, 

in het geval van de Wmo uit de groep inwoners van de gemeente. Daar in de wet gesproken wordt van 

het betrekken van ingezetenen van de gemeente, lijkt de term burgerparticipatie in dit rapport meer op 

zijn plaats dan cliëntenparticipatie, omdat in principe iedereen participant kan zijn.  

1.3 Praktijkervaringen roepen vragen op 

Het artikel waarmee het hoofdstuk geopend werd, geeft, een klein jaar na de inwerkingtreding van de 

Wmo, het signaal af dat zich bepaalde problemen voordoen in de burgerparticipatie. Deze problemen 

betreffende de representativiteit en deskundigheid van Wmo-raden, ondermijnen de kracht van de 

participatie.  

Dit signaal blijkt niet eenmalig te zijn, het wordt opnieuw afgegeven in latere publicaties over 
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burgerparticipatie in de Wmo. Zo verschijnen in het voorjaar van 2008 twee publicaties waarin 

gewezen wordt op de geringe representativiteit van de Wmo-raden: ‘op de vraag of de Wmo-raad nog 

(vertegenwoordigers van) belangrijke doelgroepen mist, zegt 77 % (van de Wmo-raden zelf) ja’ 

(Verwey-Jonker Instituut, 2008:8), ‘de vraag is inderdaad hoe representatief ze zijn’(Magazine Fonds 

PGO, 2008: 9). Tevens wordt gewezen op onvoldoende mate van deskundigheid: ‘de deskundigheid 

van de leden is soms niet voldoende. Het organiseren van deskundigheidstrainingen is daarom echt 

belangrijk’ (Magazine Fonds PGO, 2008: 9). 

Inmiddels is het 2009 en opnieuw een jaar later, wat de vraag oproept hoe het er momenteel 

mee staat, na ruim twee jaar functioneren van de Wmo. Was er sprake van opstartproblemen en 

trekken de representativiteit en deskundigheid van de Wmo-raden langzaam bij? Of is er sprake van 

een structureel probleem, waarmee de burgerparticipatie daadwerkelijk een ‘wassen neus’ dreigt te 

worden? Verder doordenkend: welke factoren zijn eigenlijk van invloed op de gerealiseerde mate van 

representativiteit en deskundigheid? En wanneer we deze factoren kennen, kunnen zij dan aangewend 

worden om de representativiteit en deskundigheid van de Wmo-raden te verbeteren? Deze vragen 

tezamen leidden tot de volgende onderzoeksvraag: 

 

In hoeverre zijn Wmo-raden representatief en deskundig te noemen, hoe valt dit te verklaren en welke 

aanbevelingen kunnen hieruit geformuleerd worden? 

1.4 Het onderzoek en de relevantie 

Het doel van het onderzoek is ten eerste om inzicht te verschaffen in de mate van representativiteit en 

deskundigheid van de Wmo-raden in 2009, ruim twee jaar na de inwerkingtreding van de Wmo. Ten 

tweede dient het onderzoek om kennis op te doen van de factoren die van invloed zijn op de 

gerealiseerde mate van representativiteit en deskundigheid van de Wmo-raden. Omdat er aanwijzingen 

zijn dat de representativiteit en deskundigheid van Wmo-raden gering zijn, kan kennis van de factoren 

die hierop van invloed zijn, aangewend worden om de representativiteit en deskundigheid van de 

raden te versterken. Dit is dan ook het derde doel van het onderzoek: een bijdrage leveren aan een 

krachtiger burgerparticipatie in het kader van de Wmo. Krachtige Wmo-raden dragen bij aan het 

realiseren van sterk Wmo-beleid dat daadwerkelijk in samenspraak met de burgers tot stand komt: 

Wmo-beleid zoals het bedoeld is.  

 De maatschappelijke waarde van het onderzoek zit hem naast het bijdragen aan krachtiger 

burgerparticipatie in de Wmo, in kennisverschaffing aan organisaties die zich in de praktijk met dit 

thema bezig houden. Voor dit onderzoek is een samenwerkingsverband aangegaan met Movisie, een 

kennisinstituut op het gebied van maatschappelijke inzet. Movisie houdt zich onder meer bezig met de 

versterking van cliëntenparticipatie in de Wmo. In dit kader wordt gewerkt aan de opzet van een 

kenniscentrum cliëntenparticipatie Wmo in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport. De uitkomsten van dit onderzoek zullen meegenomen worden als input hiervoor. Tevens 
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dienen de uitkomsten als input voor de opzet van een onderzoek naar effectieve vormen van 

cliëntenparticipatie in de Wmo door ZonMw. ZonMw is de Nederlandse organisatie voor 

gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.  

 Ten slotte kent het onderzoek ook een wetenschappelijke relevantie, omdat het een toevoeging 

vormt op de bestaande wetenschappelijke literatuur op dit terrein. Over burgerparticipatie, ook wel 

interactieve beleidsvorming genoemd, is al veel geschreven door auteurs als Pröpper & Steenbeek 

(1999) en Edelenbos & Monnikhof (2001). Zij schrijven over het gehele proces van interactieve 

beleidsvorming en aspecten die daarbinnen spelen, waaronder ook representativiteit. Representativiteit 

wordt vaak als moeilijk realiseerbaar ervaren (Edelenbos, Monnikhof, 2001). Mogelijke verklaringen 

hiervoor worden in de literatuur aangereikt. Deze verklaringen zijn echter heel algemeen. Dit 

onderzoek wil dieper gaan en op het vlak van participatie middels Wmo-raden onderzoeken of 

representativiteit ook hier een struikelblok vormt en zo ja hoe dat komt. De verwachting is in het 

onderzoek meer specifieke verklaringen te vinden, dan de verklaringen die in de literatuur staan en zo 

dus een aanvulling op de literatuur te vormen. Over deskundigheid als aspect van burgerparticipatie is 

überhaupt nog niet veel geschreven, in die zin zal het onderzoek dan ook een ‘blinde vlek’ opvullen 

door op zoek te gaan naar hoe het met de deskundigheid in Wmo-raden als aspect van 

burgerparticipatie gesteld is en hoe dit verklaard kan worden. 

1.5 Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek luidt: In hoeverre zijn Wmo-raden 

representatief en deskundig te noemen, hoe valt dit te verklaren en welke aanbevelingen kunnen 

hieruit geformuleerd worden? Om tot een antwoord op deze vraag te komen, zijn verschillende 

deelvragen geformuleerd. Beantwoording van de deelvragen, maakt het mogelijk een antwoord op de 

onderzoeksvraag te geven. De deelvragen zijn: 

1. In hoeverre zijn Wmo-raden representatief en deskundig te noemen? 

2. Hoe valt de mate van representativiteit van Wmo-raden te verklaren? 

3. Hoe valt de mate van deskundigheid van Wmo-raden te verklaren? 

4. Welke aanbevelingen kunnen vanuit de verklaringen gedaan worden om de representativiteit 

en deskundigheid van Wmo-raden te verbeteren? 

1.6 Leeswijzer 

Dit onderzoeksrapport kent de volgende opbouw. Allereerst zullen de deelvragen bij de 

onderzoeksvraag gepresenteerd worden. Daarop volgt het theoretisch kader, waarin de 

wetenschappelijke literatuur omtrent het thema besproken wordt, om zo het onderzoek een 

wetenschappelijke inbedding te geven. Vervolgens wordt de aanpak van het onderzoek toegelicht in 

het hoofdstuk methoden en technieken, waarna de bevindingen, ofwel de resultaten van het onderzoek, 

volgen. In de conclusie komt dan alles tezamen en wordt de onderzoeksvraag beantwoord. Het rapport 

wordt afgesloten met een reflectie op het onderzoek. 
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2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk vindt een verkenning plaats van de literatuur die over het onderwerp 

burgerparticipatie in beleid is verschenen. Verkend wordt wat precies onder het begrip 

burgerparticipatie wordt verstaan, wat de ontstaansgeschiedenis ervan is en welke vormen te 

onderscheiden vallen. Speciale aandacht zal vervolgens worden besteed aan de aspecten 

representativiteit en deskundigheid van burgerparticipatie, gezien de focus van dit onderzoek. Tot slot 

wordt bekeken hoe de Wmo-raad als vorm van burgerparticipatie zich tot voorgaande verhoudt. Het 

doel van dit hoofdstuk is om het onderzoek een theoretische inbedding te geven en zo duidelijk te 

maken hoe de wetenschappelijke context van het onderzoek eruit ziet. 

2.1 Burgerparticipatie 

Over burgerparticipatie in beleid is in de bestuurskundige literatuur reeds veel geschreven. Om het 

begrip burgerparticipatie in dit hoofdstuk te definiëren zal gebruik worden gemaakt van het werk van 

auteurs die gezaghebbende bijdragen hebben geleverd aan deze literatuur. Belangrijk om hierbij te 

realiseren is dat het begrip burgerparticipatie ook wel onder andere namen wordt besproken. Zo wordt 

met interactief beleid en interactieve beleidsvorming naar hetzelfde fenomeen verwezen, zij het wat 

ruimer gedefinieerd. 

2.1.1 Burgerparticipatie gedefinieerd 

Pröpper en Steenbeek (1999) spreken van interactief beleid wanneer ‘een overheid in een zo vroeg 

mogelijk stadium burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden bij het 

beleid betrekt om in een open wisselwerking en/of samenwerking met hen tot de voorbereiding, 

bepaling, de uitvoering en/of de evaluatie van beleid te komen’(Pröpper en Steenbeek, 1999:16). Een 

soortgelijke definitie voor interactieve beleidsvorming wordt gegeven door Edelenbos (2000): ‘het 

vroegtijdig betrekken van burgers en andere belanghebbenden bij de vorming van beleid, waarbij in 

openheid en op basis van gelijkwaardigheid en onderling debat problemen in kaart worden gebracht 

en oplossingen worden verkend die van invloed zijn op het uiteindelijke politieke besluit’ 

(Edelenbos in Edelenbos en Monnikhof, 2001:10). Ook andere auteurs benadrukken in hun werk de 

elementen vroegtijdigheid, betrokkenheid van burgers en gezamenlijke (zowel vanuit de overheid als 

vanuit de belanghebbenden) uitoefening van invloed op beleid (Veldboer, 1996, Van Woerkum, 2000, 

Hendrikx en Eijsermans, 2004 en De Graaf, 2007). Burgerparticipatie valt onder de zojuist gegeven 

definities, maar is specifieker in de zin dat het gaat om het betrekken van burgers bij beleid en niet 

bedrijven of andere overheden. In dit onderzoek wordt de definitie van Hartman (2008) aangehouden. 

Hij definieert burgerparticipatie kort en krachtig als het betrekken van burgers in het beleidsproces 

vanaf een zo vroeg mogelijk stadium (Hartman, 2008: 144). 
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2.1.2 Doelen van burgerparticipatie 

Burgerparticipatie wordt dus vanuit de overheid geïnitieerd. De doelen die de overheid hiermee wil 

bereiken, kunnen uiteenlopen. Veelvoorkomende doelen zijn: 

1) Inhoudelijke verrijking van beleid 

De inzet van burgerparticipatie moet dan bijdragen aan een betere inhoud van beleid. Verwacht 

wordt dat de burgers kennis en expertise inbrengen in het beleidsproces en daardoor het beleid 

verrijken (Pröpper en Steenbeek, 1999: 117-118, De Graaf, 2007:22).  

2) Vergroting van draagvlak voor beleid 

Burgerparticipatie kan ook ingezet worden met het doel steun voor beleid te vergaren, waardoor de 

uitvoerbaarheid van het beleid verbeterd zal worden. Deze motivatie voor burgerparticipatie wordt 

niet altijd gewaardeerd, omdat de toepassing van burgerparticipatie daarmee symbolisch kan 

worden. Het bevat het risico dat het alleen voor de vorm wordt ingezet, als ‘een 

draagvlakmachine’(Pröpper en Steenbeek, 1999: 119-120, De Graaf, 2007:22). 

3) Democratiseren van de besluitvorming 

Het doel van burgerparticipatie is in dit geval toepassing van de democratische beginselen, 

waardoor het besluitvormingsproces meer democratisch wordt (Edelenbos en Monnikhof, 

2001:34). 

Het eerste en het tweede doel van burgerparticipatie komen voort uit een instrumenteel perspectief op 

burgerparticipatie. Dat betekent dat burgerparticipatie in die doelstellingen een middel vormt om een 

beleidsdoel (respectievelijk inhoudelijke verrijking en draagvlak) te bereiken. Het derde doel komt 

voort uit een democratisch perspectief op burgerparticipatie. Burgerparticipatie wordt dan als doel op 

zich beschouwd (De Graaf, 2007:22-23). Nu duidelijk is wat wordt verstaan onder burgerparticipatie 

en waarom het wordt toegepast, zal in de volgende paragraaf beschreven worden hoe het idee van 

burgerparticipatie is ontstaan. 

2.1.3 Ontstaansgeschiedenis 

Het vroegtijdig betrekken van burgers in het beleidsproces is een fenomeen dat zich nog niet al te lang 

voordoet in bestuurlijk Nederland. Het is begin jaren ’90 als overheden voor het eerst beginnen te 

experimenteren met vormen van burgerparticipatie. Dit gebeurt eerst voornamelijk op het terrein van 

ruimtelijke ordening, maar later breidt het zich ook uit naar andere beleidsterreinen (Hartman, 

2008:143). Er is begin jaren ’90 een vernieuwingsdrang waarneembaar bij veel bestuurders, die zich 

onder meer uit in het stimuleren van burgerparticipatie. De inzet van burgerparticipatie wordt niet 

alleen als vernieuwend, maar ook als een noodzaak gezien, om de ervaren kloof tussen burger en 

politiek te verkleinen. Burgers hadden het gevoel gekregen uitgesloten te worden van het 

beleidsproces. Wanneer zij invloed wilden uitoefenen, stuitten zij op hoge barrières, waardoor zij een 

grote afstand ervoeren ten opzichte van de politiek (Veldboer, 1996:14). Deze kloof kwam duidelijk 

naar voren bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1990, die een lage opkomst kenden met een 
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opkomstpercentage van 62,3 procent. Dit opkomstpercentage gaf wel aan dat men zich niet 

identificeerde met het eigen gemeentebestuur (De Graaf, 2007:14-15). Het idee was dat door burgers 

meer direct in de beleidscyclus te betrekken, zij zich weer meer verbonden zouden voelen met de 

politiek en haar beleid, waardoor de kloof zou afnemen. Bovendien zou dit (aansluitend bij de eerder 

besproken doelstellingen) kunnen leiden tot inhoudelijk verrijkt beleid, breder gedragen beleid en een 

democratischer beleidsproces. Tot dan toe werden burgers alleen middels inspraak in het beleidsproces 

betrokken, wat inhield dat ze op het moment dat het beleid al zo goed als vaststond, er nog iets over 

konden zeggen. Veelal leidde deze inspraak niet tot daadwerkelijke veranderingen van de 

beleidsplannen, wat de burgers het gevoel gaf niet serieus te worden genomen. Zij kregen het gevoel 

mee te doen aan ‘een rituele dans’ (Veldboer, 1996:15). Het was dus nodig verder dan inspraak te 

gaan, burgerparticipatie bood hiertoe een mogelijkheid.  

 Hoewel de opkomst van burgerparticipatie soms als een breuk met het verleden wordt 

gepresenteerd, is het eigenlijk helemaal niet zo nieuw. Nederland kent al decennialang een 

bestuurscultuur waarin veel overleg over beleid tussen het bestuur en betrokken partijen (waaronder 

burgers) plaatsvindt (Pröpper en Steenbeek, 1999). Dit past binnen de Nederlandse ‘poldercultuur’, 

waarin geven en nemen in een overlegcontext centraal staan. Vanaf de jaren ’90 is het bestuur in dit 

overleg echter een andere houding aan gaan nemen en is het bereid geraakt meer invloed af te staan 

aan andere partijen. Het bestuur gaf daarmee in sommige beleidsprocessen zijn centrale positie op, om 

in plaats daarvoor in een meer netwerkachtige context aan beleid te werken. In plaats van de actor in 

het beleidsproces, wordt het bestuur steeds meer één van de actoren. 

2.1.4 Verschillende vormen 

Bij burgerparticipatie gaat het dus om het betrekken van burgers in het beleidsproces in een zo vroeg 

mogelijk stadium. Burgers kunnen echter in verschillende mate en op verschillende wijze (vroegtijdig) 

in het beleidsproces betrokken worden. In deze paragraaf wordt nader uitgelegd welke verschillen 

hierin kunnen bestaan. 

2.1.4.1 Mate van betrokkenheid 

Om zichtbaar te maken in hoeverre burgers betrokken worden in het beleidsproces en daarmee de 

mogelijkheid krijgen standpunten in te brengen, wordt vaak gebruik gemaakt van een zogenaamde 

participatieladder. De bekendste is de participatieladder van Arnstein (1969). Zij maakt een indeling 

voor de mate van betrokkenheid, waarbij ze vooral kijkt naar machtsaspecten, zie Figuur 2-1. Burgers 

hebben de sterkste positie in het geval van ‘citizen power’, op de bovenste drie treden van de ladder. 

Zij worden in die situaties nauw betrokken in het beleidsproces en kunnen invloed uitoefenen op de 

besluitvorming. In het geval van ‘tokenism’ is de betrokkenheid van de burger minder sterk. De burger 

krijgt in die situaties de mogelijkheid zijn ideeën naar voren te brengen, waar door het bestuur naar 

geluisterd wordt, maar of er daadwerkelijk iets met die ideeën gedaan wordt, blijft de vraag. Tot slot 

staat onderaan ‘non participation’. In die situaties participeert de burger op geen enkele wijze in het 
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beleidsproces (De Graaf, 2007: 26-29). 

 

 
Figuur 2-1 Participatieladder van Arnstein  
Bron: De Graaf, 2007: 27 

 

In navolging op de participatieladder van Arnstein, hebben andere auteurs eigen 

participatieladders ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de participatieladder van Edelenbos en 

Monnikhof (2001), die gebaseerd is op de Nederlandse praktijk, zie Figuur 2-2. Zij onderscheiden 

achtereenvolgens de treden: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen. Hoe 

hoger op de ladder, hoe groter de betrokkenheid van de burger is en hoe meer invloed deze kan 

uitoefenen op het beleidsproces. In het geval van informeren houdt het bestuur de touwtjes van het 

beleidsproces strak in handen en informeert het haar burgers hierover. In het geval van raadplegen 

wordt de burger door het bestuur al meer als gesprekspartner gezien. De burger krijgt aldus de 

mogelijkheid input te leveren voor het beleidsproces. Het bestuur is echter niet verplicht iets met de 

input van de burger te doen, de interactie is vrijblijvend. Wanneer het gaat om adviseren krijgt de 

burger in het beleidsproces de mogelijkheid problemen en oplossingen aan te dragen. De input van de 

burger in het beleidsproces is groter. Het bestuur is vaak op zijn minst verplicht een reactie te geven op 

het gegeven advies en zal, in het geval dat het hiervan afwijkt, moeten beargumenteren waarom het dat 

doet. Is er sprake van coproductie, dan staan bestuur en de burger op gelijke voet. Zij werken samen in 

het beleidsproces om problemen te signaleren en oplossingen te bedenken. Tot slot kan er sprake zijn 

van meebeslissen. In dit geval neemt de burger het voortouw in het beleidsproces, waarvoor het 

bestuur randvoorwaarden heeft gesteld. De burger ontwikkelt vervolgens beleid dat het bestuur over 

zal nemen (Edelenbos en Monnikhof, 2001:242). 

 

 
Figuur 2-2 Participatieladder van Edelenbos en Monnikhof  
Bron: Edelenbos en Monnikhof, 2001: 242 
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Het is overigens belangrijk om te beseffen dat gedurende het beleidsproces de mate van 

betrokkenheid van de burger wisselend kan zijn. In het beleidsproces kunnen de volgende fasen 

onderscheiden worden: agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering, 

beleidsevaluatie en terugkoppeling en heroverweging (Bovens, ’t Hart, Van Twist en Rosenthal, 

2001:87). Per fase kan dus een andere mate van betrokkenheid gelden. 

2.1.4.2 Wijze van betrokkenheid 

Er bestaan talloze wijzen waarop de burger in het beleidsproces betrokken kan worden. De keuze voor 

een bepaalde wijze hangt samen met de mate van betrokkenheid die men wil realiseren. Om 

inzichtelijker te maken hoe de treden op de participatieladder tot uiting kunnen komen in de praktijk, 

wordt onderstaand een koppeling gelegd tussen de treden en de vormen van burgerparticipatie die 

daarbij passen, zie Tabel 2-1. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen geïnstitutionaliseerde en niet- 

geïnstitutionaliseerde vormen. Het gaat om voorbeeldvormen, het overzicht is niet uitputtend.  
 

Tabel 2-1 Participatieladder Edelenbos en Monnikhof, met voorbeelden van vormen van burgerparticipatie 
Bron: Edelenbos en Monnikhof, 2001: 242, Hermans, 2004:17 en www.publiek-politiek.nl 

Mate van participatie Geïnstitutionaliseerde 

participatievormen 

Niet-geïnstitutionaliseerde 

participatievormen 

Meebeslissen Publiek private samenwerking Agendarecht, recht van initiatief 

Coproduceren Overleggroep, projectgroep Werkateliers, werkgroepen 

Adviseren Adviesraden, wijkplatforms, 

dorpsraden, expertmeetings 

Rondetafelgesprekken 

Raadplegen Inspraak, hoorzitting, 

klankbordgroep, raadplegend 

referendum, denktank 

Enquêteonderzoek, panels, focusgroepen, 

debatbijeenkomsten 

Informeren Informatieavonden, wijkkranten Conferenties, excursies, tentoonstellingen 

 

2.1.5 Selectie van participerende burgers 

Bij burgerparticipatie staat het betrekken van ‘de burger’ in het beleidsproces centraal. Bij de selectie 

van burgers dient bepaald te worden wat het doel is van hun betrokkenheid. Eerder zijn drie doelen 

van burgerparticipatie genoemd, hierbij aansluitend kunnen aandachtspunten voor de selectie van 

burgers worden geformuleerd, zie ook Tabel 2-2. Wanneer het doel inhoudelijke verrijking van het 

beleid is, dan is het belangrijk dat de participerende burgers deskundigheid bezitten. Het beschikken 

over deskundigheid van een bepaald beleidsonderwerp zal dan het belangrijkste selectiecriterium 

vormen. Is het doel echter vergroting van draagvlak voor beleid, dan is het belangrijk om een 

representatieve vertegenwoordiging van de burgers als participanten te selecteren. Alleen een 

representatieve vertegenwoordiging aan participanten kan aangeven of er steun (ofwel draagvlak) 

bestaat onder de bevolking voor beleidsideeën. Wanneer het doel is de besluitvorming meer 
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democratisch te maken dan is representativiteit van de participanten eveneens van belang. In een 

democratie hebben de burgers het voor het zeggen. Burgerparticipatie tracht burgers meer direct een 

stem te geven in het beleidsproces. Hierbij is het belangrijk dat ‘alle’ (of op zijn minst een 

representatieve vertegenwoordiging van) stemmen gehoord worden, zodat recht wordt gedaan aan het 

principe van de democratie. In praktijk worden vaak meerdere van de zojuist genoemde doelen 

nagestreefd. Het kan daardoor mogelijk zijn dat in de selectie naar een combinatie van deskundigheid 

bij participanten enerzijds en representativiteit van participanten anderzijds wordt gezocht. Overigens 

lijkt het nu alsof participanten in projecten van burgerparticipatie altijd actief geselecteerd worden. Dit 

is echter lang niet altijd het geval. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van zelfselectie: er wordt 

afgewacht wie zich aanmeldt als participant. Onderstaand worden de begrippen representativiteit en 

deskundigheid nader besproken. 
 

Tabel 2-2 Doelen burgerparticipatie en selectiecriteria 

Doel Selectiecriterium  

Inhoudelijke verrijking Deskundigheid 

Draagvlak Representativiteit 

Democratisering van de besluitvorming Representativiteit 

2.2 Representativiteit 

Wanneer representativiteit het streven is in burgerparticipatie, dan gaat het erom een goede 

afspiegeling van de burgers mee te laten praten over het beleid. Zo wordt ernaar gestreefd dat een 

kleine groep participanten kan verwoorden wat een grotere groep burgers vindt (Berveling, 1998). Er 

wordt veelal op voorhand een selectie binnen de burgers gemaakt (binnen de totale populatie) naar 

belanghebbende burgers. Dit gebeurt omdat het voor bestuurders ondoenlijk is met ‘alle’ burgers te 

spreken en vaak is het ook het meest relevant om alleen met de belanghebbenden te spreken. Heikel 

punt kan hierbij wel zijn wie precies belanghebbend zijn (Berveling, 1998). Vervolgens wordt uit deze 

groep een groep participanten samengesteld. Figuur 2-3 geeft dit selectieproces weer.  

Pröpper en Steenbeek (1999) bespreken in hun werk een aantal selectiecriteria waarmee 

rekening gehouden kan worden bij de selectie van participanten. Met betrekking tot representativiteit 

van de participanten is het volgens hen belangrijk te letten op een spreiding van participanten wat 

betreft kenmerken als leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen, bevolkingsgroep, woongebied e.d. 

(Pröpper en Steenbeek, 1999: 105). Van de Peppel en Prummel (2000) erkennen dit en vullen aan dat 

ook een spreiding van attitudes, houdingen en opinies van belang is (Van de Peppel en Prummel, 

2000). Hoe groter de spreiding die op al deze kenmerken wordt gerealiseerd, des te groter de 

representativiteit van de participanten. Dit blijkt echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. In de 

praktijk blijkt het moeilijk een representatieve groep burgers bij het beleidsproces te betrekken.  
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Figuur 2-3 Selectie van participanten 
Bron: Berveling, 1998 

2.2.1 Moeilijkheden ten aanzien van representativiteit 

Zoals gezegd blijkt representativiteit vaak moeilijk te realiseren. Bestuurders kunnen precies voor 

ogen hebben hoe een representatieve vertegenwoordiging van de burgers eruit zou moeten zien (wat 

betreft wie belanghebbend is in combinatie met een spreiding op de zojuist genoemde kenmerken), 

maar om deze burgers daadwerkelijk bij het beleidsproces te betrekken is een tweede. In de praktijk 

blijkt dat het vooral hoogopgeleide en mondige burgers zijn die op projecten van burgerparticipatie 

afkomen, de zogenaamde ‘inspraak-tijgers’ en ‘nota-leeuwen’ (Berveling, 1998). Er wordt ook wel van 

een interactie-elite gesproken. Elite, omdat slechts een beperkte groep burgers (die vaak toch al 

politiek dan wel maatschappelijk actief was) deelneemt (Edelenbos en Monnikhof, 2001:219). 

Hartman spreekt van een participatieparadox: ‘hoe meer mogelijkheden zich te laten horen in het 

publieke debat, hoe groter de kloof tussen burgers die daarvan gebruikmaken en zij die dat niet 

kunnen’ (Hartman in Van Stokkom, 2006:51). Bij burgerparticipatie is dus een bepaalde groep burgers 

sterk vertegenwoordigd. Echter, bepaalde andere groepen worden veelal in de participatie gemist. 

Groepen waarvan bekend is dat ze vaak sterk ondervertegenwoordigd zijn, zijn vrouwen, jongeren, 

etnische minderheden en lageropgeleiden (Wille, 2001:100). De selectiviteit die zich in de deelname 

aan projecten van burgerparticipatie voordoet, staat het bereiken van representativiteit in de weg. 

2.2.2 De moeilijkheid van representativiteit verklaard 

In de literatuur zijn pogingen gedaan het ontstaan van deze selectiviteit te verklaren. Onder andere de 

manier die gebruikt wordt om burgers bij het beleidsproces te betrekken speelt bij het ontstaan hiervan 

een rol. Wanneer bijvoorbeeld wordt opgeroepen tot participatie middels een advertentie in de krant, 

dan zal zelfselectie plaatsvinden. De minder mondige, in eerste instantie minder geïnteresseerde en / of 

druk bezette burger reageert hier vaak niet op, terwijl de zogenaamde 'inspraak-tijger' dit wel doet 

(Berveling, 1998). Om een goede afspiegeling van de burgers bij het beleid te betrekken, is het dan 

ook belangrijk op verschillende manieren participanten te werven. Ieder communicatiemiddel dat  

hiertoe ingezet wordt, bereikt immers ook weer een andere groep (Van de Peppel en Prummel, 2000). 

De inzet van gerichte uitnodigingen als middel kan bijvoorbeeld nodig zijn om moeilijk bereikbare 

groepen te betrekken (Wille, 2001:102). Het creëren van bekendheid van projecten van 
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burgerparticipatie kan eveneens helpen om een goede afspiegeling van de burgers bij elkaar te krijgen. 

Publiciteit zorgt namelijk voor het informeren en mobiliseren van een groter publiek (Wille, 

2001:102). In veel gevallen wordt echter niet genoeg aandacht besteed aan de werving van 

participanten met een geringe representativiteit van de participanten tot gevolg.  

Het moeizaam bereiken van representativiteit zit hem echter niet alleen in de werving. Er 

bestaan voor burgers ook barrières om te participeren in beleid: 'We are all very busy, perhaps too busy 

to participate. (…) Day to day life keeps people from being more participatory and perhaps 

incalculates nonparticipatory attitudes and apathy' (King e.a. in Wille, 2001:91). De drukte van het 

dagelijkse leven maakt dat mensen die meer tijd beschikbaar hebben eerder participeren, dan mensen 

die niet veel tijd beschikbaar hebben en zorgt zo voor selectiviteit. Naast de drukte van het dagelijkse 

leven, kunnen ook de kennis en vaardigheden waarover mensen al dan niet beschikken een barrière 

vormen om te participeren. ‘De face to face democratie veronderstelt actieve participatie, praten, 

discussiëren en delibereren (…) deze verwachtingen zijn bijzonder veeleisend voor burgers’ (Wille, 

2001:113). Niet alle burgers voelen zich bekwaam om input te leveren in beleidsprocessen. Ofwel 

omdat ze niet veel kennis bezitten van het beleidsonderwerp, ofwel omdat ze niet goed weten hoe deze 

kennis in te zetten en over te brengen. De beschikking over kennis en/ of vaardigheden bepaalt of en in 

welke mate iemand een barrière ervaart om te participeren. Opleiding is een belangrijke bron waar 

burgers kennis en vaardigheden kunnen hebben opgedaan. Hogeropgeleiden beschikken over het 

algemeen over meer politiek relevante kennis, kennis van procedures, begrip van formele taal en 

communicatieve vaardigheden (Hermans, 2004:39). Zij zijn dan ook eerder geneigd te participeren, 

waardoor opnieuw selectiviteit ontstaat.  

Van de Peppel en Prummel (2000) hebben onderzoek gedaan naar de factoren die 

deelnamebereidheid aan projecten van burgerparticipatie beïnvloeden. Zij vullen op eerder genoemde 

factoren aan, dat ook interesse in de (lokale) politiek en deelname aan traditionele participatievormen 

tot selectiviteit leiden (Van de Peppel en Prummel, 2000). Een onevenredig groot aantal politiek 

geïnteresseerde en/ of actieve burgers komt op projecten van burgerparticipatie af. Zij zijn echter niet 

representatief voor alle burgers. Figuur 2.4 geeft een overzicht van de oorzaken van het ontstaan van 

selectiviteit. 

2.2.3 Juiste veronderstellingen? 

De selectiviteit die ontstaat in de deelname aan projecten van burgerparticipatie, maakt dat 

vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de veronderstellingen die aan burgerparticipatie ten 

grondslag liggen. Namelijk dat burgers zelf willen meepraten en eventueel meebeslissen over beleid 

en dat burgerparticipatie in de beleidsvorming bijdraagt aan de legitimiteit van beleid (Hartman, 

2008:145). De ervaringen met burgerparticipatie tot nu toe lijken erop te wijzen dat slechts een deel 

van de burgers wil/ kan mede bepalen en meebeslissen over beleid. Daarmee neemt de legitimiteit van 

beleid eerder af dan toe, omdat het beleid wordt gebaseerd op wat een niet representatief deel van de 
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burgers naar voren brengt in de participatie. Dit terwijl legitiem beleid juist gebaseerd moet zijn op 

wat een representatief deel van de burgers vindt. Het laatste punt wordt ook wel door sceptici naar 

voren gebracht: burgerparticipatie zou leiden tot een ondermijning van de representatieve democratie 

(Hartman, 2008: 145-146). In Nederland kennen we immers een gekozen volksvertegenwoordiging 

die zich namens de burger met bestuur en beleid bezig houdt. Op het moment dat een groep niet-

representatieve burgers dan gaat participeren, kan dit volgens sceptici op gespannen voet staan met de 

principes van de representatieve democratie. Anderen menen echter dat burgerparticipatie juist een 

versterkende werking heeft voor de (representatieve) democratie, zolang het bestuur en de 

volksvertegenwoordiging leidend blijven in het proces (Michels, 2004:13,15).  

 

 
Figuur 2-4 Factoren die leiden tot het ontstaan van selectiviteit in burgerparticipatie 
 

2.2.4 Gevolgen van een zwakke representativiteit in burgerparticipatie 

Het meenemen van representativiteit bij de selectie van participanten dient zoals eerder gezegd de 

doelen: draagvlak vergroten en democratiseren van de besluitvorming. Wanneer representativiteit 

slechts in geringe mate gerealiseerd wordt, kan verwacht worden dat deze doelen niet of in beperkte 

mate bereikt worden. Van de Peppel en Prummel (2000) formuleren het als volgt: ‘Door selectieve 

politieke participatie worden bepaalde opvattingen in de samenleving meer gearticuleerd en in de 

openbaarheid gebracht dan andere opvattingen. Hierdoor kan de besluitvorming - en daarmee ook het 

overheidsbeleid - eenzijdig worden beïnvloed. Dit kan ertoe leiden dat het overheidsbeleid afwijkingen 

vertoont ten opzichte van de heersende voorkeuren van het electoraat’ (Van de Peppel en Prummel, 

2000). Dit zou dus betekenen dat het draagvlak voor het beleid niet vergroot zal worden, omdat het 

niet overeenkomt met de voorkeuren van de burgers, wellicht neemt het draagvlak zelfs af. Ook wordt 

de besluitvorming op deze manier niet democratischer.  

In de praktijk blijken deze gevolgen zich daadwerkelijk te hebben voorgedaan. Bij een 

participatieproject betreffende een gebruiksvriendelijke onderhoudswijze van de N44 bijvoorbeeld, 

bleek dat de participanten in het project andere opvattingen hadden, dan de deelnemers aan een 

representatieve telefonische enquête (Berveling, 1998). Onderzoek van De Graaf (2007) laat eenzelfde 

gevolg zien. Hij deed onderzoek naar gebiedsgerichte projecten in Utrecht, waar burgers in 

participeerden. In de conclusie van het onderzoek schrijft hij dat de selectiviteit die zich voordeed 
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onder participanten ertoe leidde dat de legitimiteit van het beleid beperkt was. De inbreng van 

burgerparticipatie leidde niet vanzelfsprekend tot meer draagvlak voor het beleid. Bovendien bleek 

draagvlak ook met andere externe factoren samen te hangen (De Graaf, 2007: 171-173).  

Enigszins cynisch trekken Edelenbos en Monnikhof (2001) de conclusie dat de lokale 

beleidsvorming nog steeds door ‘de oude belangengroepen’ (geïnstitutionaliseerde belangengroepen en 

‘inspraaktijgers’) lijkt te worden gemonopoliseerd. Het gevolg van de participatieprojecten is dat de 

mensen die toch al invloed uitoefenden, hier nu nog meer kans toe krijgen (Edelenbos en Monnikhof, 

2001:218). Hierbij moet gezegd worden dat deze conclusie met name geldt voor participatievormen 

die zich hoger op de participatieladder bevinden. Het is dus van belang op de representativiteit van 

participanten te letten wanneer je democratisch gedragen beleid wilt realiseren: beleid dat niet door 

een specifiek, maar door een breed deel van de bevolking gesteund wordt. 

2.3 Deskundigheid 

De aanwezigheid van deskundigheid bij participanten is belangrijk wanneer het doel van 

burgerparticipatie inhoudelijke verrijking van beleid is. Om tot inhoudelijke verrijking van beleid te 

komen door burgerparticipatie, is het nodig dat participanten relevante kennis, ofwel deskundigheid, 

bezitten over het betreffende beleidsterrein (door opleiding en expertise en/ of vanuit hun ervaring). 

Vanuit deze kennis kunnen zij meepraten over het beleid en hiervoor waardevolle inbreng leveren. Bij 

de selectie van participanten dient, met dit doel voor ogen, dan ook rekening gehouden te worden met 

de aanwezigheid van relevante kennis bij participanten, zodat de burger daadwerkelijk als kennisbron 

kan fungeren (Wille, 2001:95, Hartman, 2008:145).  

Deskundigheid van participanten betreft niet alleen inhoudelijke en / of ervaringskennis van 

zaken, maar ook het bezit van vaardigheden die van pas komen in de participatie. Deze vaardigheden 

maken dat de aanwezige kennis goed kan worden overgebracht (communicatieve vaardigheden), dat 

participanten weten ‘hoe het spel gespeeld wordt’  (bestuurlijke vaardigheden) en dat participanten hun 

inbreng weten te organiseren (organisatorische vaardigheden). Het bezit van deze kennis en 

vaardigheden wordt belangrijker naarmate de positie op de participatieladder stijgt. Participanten zijn 

dan in steeds grotere mate betrokken in het beleidsproces en de kwaliteit van hun participatie zal mede 

bepaald worden door a) de inbreng die zij kunnen leveren vanuit hun kennis en b) de wijze waarop ze 

dit doen vanuit hun vaardigheden.  

Het is opvallend dat over kennis en vaardigheden, ofwel deskundigheid, van participanten in 

de literatuur niet veel geschreven is. Het onderwerp wordt wel behandeld, maar het komt vaak 

zijdelings ter sprake. Zoals bij Wille (2001) en Hermans (2004), die aangeven dat het bezit van kennis 

en vaardigheden als mogelijkheid of als barrière kan werken, voor de keuze om te participeren. Er 

wordt in de literatuur echter nauwelijks ingegaan op het belang van deskundigheid bij participanten 

om tot inhoudelijke verrijking van beleid te komen, een veelvoorkomend doel van burgerparticipatie. 

De kenniskant wordt ten dele wel behandeld, maar de vaardighedenkant veel minder, terwijl de 
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beschikking over vaardigheden juist een belangrijke rol speelt bij de inzet van kennis. Participanten 

kunnen veel verstand van zaken hebben, maar wanneer zij falen in de communicatie hierover naar het 

bestuur of niet het juiste strategische moment afwachten om hun inbreng te presenteren, kan dit ten 

koste gaan van de inhoudelijke verrijking van het beleid. 

2.3.1 Ervaringen met deskundigheid van participanten 

Zoals gezegd is in de literatuur niet veel geschreven over de relatie tussen de deskundigheid van 

participanten en beter beleid. Wel wordt geconstateerd dat burgers tegen bepaalde zaken aanlopen in 

de participatie, wat betreft hun kennen en kunnen. Zo ervaren zij geregeld een gebrek aan adequate 

kennis en bestuurlijke expertise, waardoor hun positie ten opzichte van het bestuur zwak is. Burgers 

baseren zich bijvoorbeeld niet zelden op 'local knowledge', kennis die op emoties berust en irrationeel 

zou zijn in de ogen van bestuurders en ambtenaren. De laatsten maken meer gebruik van 

wetenschappelijk onderbouwde kennis, wat maakt dat de beide partijen elkaar niet altijd begrijpen 

(Van Woerkum, 2001:91-92). Dit heeft tot gevolg dat de inbreng die de burgers leveren in sommige 

gevallen erg gemakkelijk door bestuurders aan de kant gezet kan worden, omdat deze inhoudelijk als 

zwak wordt gezien of wegens procedurele redenen (Van Stokkom, 2006:51-52). Om dit te 

ondervangen dient aandacht te worden besteed aan bijscholing van burgers op het betreffende 

beleidsterrein. Zij dienen ingewijd te worden in de vaktaal en de beschikking te krijgen over dezelfde 

informatie als waarover het bestuur beschikt om een gelijkwaardige gesprekspartner te kunnen zijn. 

Aan de andere kant dient er ontvankelijkheid bij het bestuur te zijn voor de inbreng van burgers. 

Alleen dan kan een werkelijk interactieve dialoog ontstaan, die niet gedomineerd wordt door het 

bestuur en haar gebruikelijk ziens- en werkwijze (Van Woerkum, 2000:93).  

Participatie in beleidsprocessen doet in veel gevallen een beroep op meer dan gewone ambities 

en competenties bij burgers, het is echter slechts een klein deel van de burgers dat hieraan kan voldoen 

(Hartman, 2008:148). Het gevolg hiervan is dat ofwel voornamelijk een kleine groep burgers uit de 

hogere sociale klasse participeert, die een zekere deskundigheid bezit (er ontstaat dan selectiviteit), 

ofwel dat een meer representatieve groep burgers participeert, die moeite heeft een goede invulling te 

geven aan de participatie, wat hun eigen positie verzwakt. Kennis blijkt ook in dit geval macht te zijn 

en er lijkt sprake te zijn van een trade-off tussen het realiseren van representativiteit in 

burgerparticipatie (en daarmee draagvlak en een meer democratische besluitvorming) enerzijds en het 

realiseren van deskundigheid (en daarmee inhoudelijke verrijking) anderzijds.  

 Het is vanwege de hoge eisen die aan participerende burgers gesteld worden dat 

maatschappelijke organisaties vaak betrokken raken in projecten van burgerparticipatie. Hierbij kan 

gedacht worden aan organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, woningbouw, onderwijs of de 

buurt. Deze organisaties vormen goed georganiseerde verbanden van burgers, die onder meer doen aan 

belangenbehartiging op lokaal niveau. In de praktijk is gebleken dat deze organisaties vanuit hun 

activiteiten politiek zelfvertrouwen en politieke vaardigheden bij hun leden ontwikkelen, waardoor 
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leden meer bekwaam raken in belangenbehartiging (Edelenbos en Monnikhof, 2001:89-91). Dit maakt 

dat in projecten van burgerparticipatie dan ook vaak via maatschappelijke organisaties naar 

participanten wordt gezocht, in de hoop participanten te vinden die zowel representatief (mede gezien 

de contacten met de achterban) als deskundig zijn. 

2.4 Theorie en het onderzoek: de Wmoraad als vorm van 

burgerparticipatie 

In deze paragraaf zal de koppeling worden gelegd tussen de zojuist uiteengezette theorieën over 

burgerparticipatie en het uitgevoerde onderzoek. Eerst wordt hiertoe de Wmo-raad als vorm van 

burgerparticipatie nader bekeken: wat is de mate van zijn betrokkenheid in het beleidsproces? 

Vervolgens wordt de focus gelegd op de representativiteit van de Wmo-raad. Hoe zou een 

representatieve Wmo-raad eruit zien en zijn de moeilijkheden die in de literatuur naar voren komen 

omtrent representativiteit in burgerparticipatie, ook in deze specifieke vorm terug te zien? De focus 

verlegt zich dan naar de deskundigheid van de Wmo-raad. Wat kan gezegd worden over de benodigde 

deskundigheid bij participanten en wat leren praktijkervaringen over de gerealiseerde deskundigheid? 

Tot slot zal aan het einde van de paragraaf nogmaals de onderzoeksvraag worden gepresenteerd, de 

vraag die voortvloeit uit het in dit hoofdstuk beschrevene. 

2.4.1 De Wmoraad 

Zoals in hoofdstuk één al duidelijk werd, is de instelling van een Wmo-raad in veel Nederlandse 

gemeenten voortgekomen uit de artikelen negen, elf en twaalf van de Wmo. Daarin is vastgelegd dat 

alle ingezetenen van de gemeente bij de voorbereiding van het Wmo-beleid betrokken dienen te 

worden, met speciale aandacht voor de kwetsbare groepen. Ook moet de gemeente, alvorens het Wmo-

beleidsplan aan de gemeenteraad voor te leggen, advies vragen aan de gezamenlijke 

vertegenwoordigers van de representatieve organisaties aan de kant van vragers op het gebied van 

maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens dient ieder jaar de tevredenheid van deze vragers over de 

uitvoering van de wet onderzocht te worden (Wet maatschappelijke ondersteuning, via 

www.invoeringwmo.nl). De Wmo-raad is één van de participatievormen, waarvoor veel gemeenten, 

95 %, kiezen om aan deze artikelen invulling geven (SCP, 2008:26). 

 Hoe die invulling er precies uitziet, verschilt per gemeente. De gemeenten hebben binnen de 

kaders van de Wmo namelijk beleidsvrijheid gekregen: ze kunnen vrij zelfstandig te werk te gaan. De 

mate en wijze van betrokkenheid worden per gemeente vastgelegd in een Wmo-verordening (zoals 

gevraagd in artikel elf). Vaak wordt gekozen voor een raad die advisering over Wmo-beleid tot taak 

heeft (een geïnstitutionaliseerde vorm van burgerparticipatie) en daarmee op de derde trede van de 

participatieladder van Edelenbos en Monnikhof, adviseren, te plaatsen valt. Het doel is de gevraagde 

betrokkenheid van de burgers te realiseren, zodat hun belangen en behoeften middels advisering 

worden meegenomen in het Wmo-beleid. De Wmo-raad praat mee in de beleidsvorming (92%), in de 

beleidsuitvoering (65%) en in de verantwoording en evaluatie van beleid (67%) (SCP, 2008:26-27). 
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2.4.2 De Wmoraad en representativiteit 

Gezien het feit dat in de Wmo gevraagd wordt alle ingezetenen en belanghebbenden in een gemeente, 

waaronder ook zeker de kwetsbare groepen, te betrekken in de beleidsvorming, kan gesteld worden dat 

representativiteit van de Wmo-raad belangrijk is. Wanneer de Wmo-raad een goede afspiegeling vormt 

van de doelgroepen van de Wmo, gedefinieerd vanuit de negen prestatievelden (zie Tabel 1-1), kan de 

raad optimaal opkomen voor de belangen en behoeften van deze doelgroepen, wat het beleid zal 

versterken. Belangrijk is daarbij dat degenen die namens de doelgroepen zitting nemen in de Wmo-

raad, ook daadwerkelijk weten wat leeft binnen hun groep. 

 Onderzoek naar het functioneren van de Wmo-raden laat echter zien dat zich hierin 

moeilijkheden voordoen. Moeilijkheden die in de algemene literatuur over interactieve beleidsvorming 

ook al geconstateerd werden. Zo blijkt uit de zelfevaluatie onder 82 Wmo-adviesraden door het 

Verwey-Jonker Instituut, dat Wmo-raden er niet in slagen alle doelgroepen aan tafel te krijgen. Tabel 

2.3 geeft hier een overzicht van. Diverse groepen zijn nauwelijks vertegenwoordigd, terwijl andere 

prominent aanwezig zijn. Ook hebben Wmo-raden moeite met bepaalde doelgroepen contact te leggen 

en/ of contact te onderhouden, wat het voor hen moeilijker maakt de belangen van deze groepen te 

behartigen (Verwey-Jonker Instituut, 2008: 19). Het beeld wat uit de zelfevaluatie naar voren komt, 

wordt bevestigd door de Tussenrapportage evaluatie Wmo door het Sociaal Cultureel Planbureau uit 

augustus 2008 en artikelen in Binnenlands Bestuur en het Magazine Fonds PGO (Fonds voor 

patiënten-, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden) (van Tilburg, 2007 en Magazine Fonds 

PGO, 2008). Ook in deze publicaties wordt het ontbreken van bepaalde doelgroepen gesignaleerd.  

 De onderzoeken laten zien dat er selectiviteit ontstaat in de participatie. Selectiviteit die de 

representativiteit van de Wmo-raden in de weg staat. Dit effect kon op basis van de literatuur al 

verwacht worden. Vaak ontstaat in projecten van burgerparticipatie een zogenaamde participatie-elite 

die niet representatief is voor alle belanghebbenden. De verwachte gevolgen hiervan zijn eerder 

besproken onder 2.2.4.  

In dit onderzoek wordt onder meer nader ingezoomd op het aspect representativiteit. Vanuit 

het onderzoek dat hiernaar al gedaan is, kan verwacht worden dat het hiermee over het algemeen niet 

zo goed gesteld is, maar geldt dit overal? Welke factoren maken dat een Wmo-raad in meer of mindere 

mate representatief genoemd mag worden en komen deze factoren overeen met wat hierover in de 

literatuur geschreven is? Is het mogelijk vanuit de verklarende factoren aanbevelingen te doen om de 

representativiteit te versterken en zo ja wat zijn deze dan? Op onder meer deze vragen zal in dit 

rapport een antwoord geformuleerd worden.  
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Tabel 2-3 Doelgroepen die vertegenwoordigd zijn in de Wmo-raad 
Bron: Verwey-Jonker Instituut, 2008: 7 

Doelgroep Percentage van de raden 

waarin ze vertegenwoordigd zijn

Ouderen 95 

Mensen met een lichamelijke beperking 90 

Mantelzorgers 84 

Chronisch zieken 76 

Vrijwilligers 72 

GGZ-cliënten  65 

Mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers 62 

Uitkeringsgerechtigden 56 

Levensbeschouwelijke instellingen 50 

Mensen met een zintuiglijke beperking 41 

Individuele burgers 38 

Anders bijvoorbeeld: woon- en zorginstellingen, vakbonden, corporaties, 

vrouwenorganisaties, vluchtelingenwerk 

38 

Buurt- en wijkraden 32 

Jeugd 30 

Allochtonen 27 

Verslaafden 22 

Dak- en thuislozen 18 

2.4.3 De Wmoraad en deskundigheid 

Deskundigheid in een Wmo-raad verwijst naar het bezit van kennis en vaardigheden door Wmo-

raadsleden. De aanwezigheid van deskundigheid in een Wmo-raad is belangrijk wanneer het doel van 

burgerparticipatie de inhoudelijke verrijking van beleid is. In de Wmo wordt dit doel niet expliciet 

benoemd, toch lijkt het wel een doel te zijn. Door de burger mee te laten praten en zijn input mee te 

nemen in het beleid, worden de basis en de inhoud van het beleid immers versterkt: het beleid wordt 

verrijkt.  

 Dit blijkt echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Onderzoeken wijzen uit dat de 

deskundigheid van Wmo-raden niet optimaal is en dat dit hinderlijk doorwerkt in de participatie. Zo 

komt in de zelfevaluatie van het Verwey-Jonker Instituut naar voren dat de Wmo-raden hun kennis en 

kunde als een zwak punt zien. Dit uit zich in moeilijkheden bij het ontwikkelen van een eigen strategie 

en het nemen van initiatief. Ook vindt een derde van de Wmo-raden dat de kennis van de achterbannen 

en de Wmo-beleidsvelden beter zou kunnen (Verwey-Jonker Instituut, 2008:14). De wens bestaat dan 

ook bij veel Wmo-raden om meer ondersteuning te krijgen om deze punten te verbeteren. Zo wordt 

bijvoorbeeld ondersteuning gevraagd bij het ontwikkelen van vaardigheden als onderhandelen, 

lobbyen, overtuigen en gebruik maken van de media (Verwey-Jonker Instituut, 2008:19). Verbetering 



 
27 

van de zwaktes, zal de positie van de Wmo-raden ten goede komen is de verwachting. Andere 

onderzoeken bevestigen dit beeld. Leden van Wmo-raden hebben moeite met de materie en de 

werkwijze, waardoor inspraak en advisering soms niet verder komen dan 'goedbedoeld amateurisme' 

(Van Tilburg, 2007:30). De kwaliteit van de Wmo-raden en daarmee hun participatie, is wisselend en 

dit maakt dat het doel van inhoudelijke verrijking van beleid niet altijd behaald wordt.  

 Dit onderzoek zal het aspect deskundigheid nader uitdiepen. Welke deskundigheid mag dan 

wel moet van Wmo-raadsleden verwacht worden? Hoe komt het dat deskundigheid van Wmo-

raadsleden hier niet altijd aan voldoet? Moeten Wmo-raden vanaf de start deskundig zijn, of moet 

hierin geïnvesteerd worden en wiens verantwoordelijkheid is dat dan? Onder meer aan deze vragen zal 

in het onderzoek aandacht besteed worden. 

2.5 Samenvattend 

Kortom, het onderzoek spitst zich nader toe op de aspecten representativiteit en deskundigheid in 

Wmo-raden. Deze aspecten zijn verbonden met de doelen van burgerparticipatie, maar in de praktijk 

(en ook in de Wmo-praktijk) blijken ze vaak moeilijk realiseerbaar. Met het onderzoek wordt beoogd 

hiervoor een verklaring te bieden. De literatuur over burgerparticipatie geeft al een aantal 

aanknopingspunten hiervoor, maar zij is niet toegespitst op burgerparticipatie binnen de Wmo in de 

vorm van Wmo-raden. Dit onderzoek echter wel, waardoor het een aanvulling vormt op de bestaande 

literatuur. Centraal staat de beantwoording van de volgende vragen: 

1. In hoeverre zijn Wmo-raden representatief en deskundig te noemen? 

2. Hoe valt de mate van representativiteit van Wmo-raden te verklaren? 

3. Hoe valt de mate van deskundigheid van Wmo-raden te verklaren? 

4. Welke aanbevelingen kunnen vanuit de verklaringen gedaan worden om de representativiteit en 

deskundigheid van Wmo-raden te verbeteren? 

Samenkomend in de onderzoeksvraag, luidt deze als volgt: 

In hoeverre zijn Wmo-raden representatief en deskundig te noemen, hoe valt dit te verklaren en welke 

aanbevelingen kunnen hieruit geformuleerd worden? 
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3. Methoden en technieken 

In dit hoofdstuk volgt een toelichting op de uitvoering van het onderzoek. Allereerst wordt uitgelegd 

welke onderzoeksmethode in het onderzoek is gehanteerd en waarom daarvoor is gekozen. Vervolgens 

worden de gebruikte onderzoeksmethoden nader uiteengezet, waarna de operationalisering van de 

begrippen uit de onderzoeksvraag volgt. Hoe de verzamelde data verwerkt zijn tot bevindingen komt 

aan bod onder data-analyse en tot slot wordt stilgestaan bij de betrouwbaarheid en de validiteit van het 

uitgevoerde onderzoek. 

3.1 De keuze voor casestudies 

In dit onderzoek draait het om het beantwoorden van de volgende vraag: 

 

In hoeverre zijn Wmo-raden representatief en deskundig te noemen, hoe valt dit te verklaren en welke 

aanbevelingen kunnen hieruit geformuleerd worden? 

 

De vraag is tot stand gekomen na kennisname van reeds uitgevoerde onderzoeken naar 

burgerparticipatie in het kader van de Wmo en algemene literatuur over burgerparticipatie. De eerder 

uitgevoerde onderzoeken (De invoering van de Wmo: gemeentelijk beleid in 2007- SCP, Zelfevaluatie 

Wmo-raden, tussenoverzicht november 2007- april 2008- Verwey-Jonker Instituut en Jaarpublicatie 

Benchmark Wmo 2007- SGBO) waren allen kwantitatief van aard. Dit wil zeggen dat in deze 

onderzoeken gewerkt is met vragenlijsten op basis waarvan cijfermatige gegevens verzameld zijn. 

Deze gegevens zijn verwerkt en boden een duidelijk overzicht van de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan burgerparticipatie in de periode 2007, begin 2008 en de sterke en zwakke kanten hieraan. 

Wat de onderzoeken echter niet doen, is een verklaring bieden voor de uitkomsten die zij geven. Dit is 

inherent aan kwantitatief onderzoek: de achtergronden bij de verzamelde gegevens blijven onbelicht 

(Verhoeven, 2004:118). In dit onderzoek staan juist die achtergronden centraal. Het gaat erom te 

achterhalen hoe het gesteld is met de representativiteit en deskundigheid van Wmo-raden anno 2009 

en waarom dit zo is, ofwel hoe dit verklaard kan worden. De onderzoeksvraag gaat in op de 

achtergronden van de aspecten representativiteit en deskundigheid en vraagt dan ook om kwalitatief 

onderzoek, waarin op open en flexibele wijze naar verklaringen voor de mate van representativiteit en 

deskundigheid in Wmo-raden wordt gezocht. In dit onderzoek is daarom gekozen voor de toepassing 

van casestudies. Casestudies zijn een vorm van kwalitatief onderzoek, waarin een aantal methoden van 

dataverzameling worden gecombineerd (Verhoeven, 2004: 133). In de volgende paragrafen wordt de 

toepassing van deze vorm van onderzoek verder toegelicht.  

3.2 De aanpak van casestudieonderzoek  

Ter beantwoording van de onderzoeksvraag is aldus gekozen voor het uitvoeren van casestudies. Op 

die manier kunnen enkele gevallen van het onderzoeksonderwerp (Wmo-raden) diepgaand onderzocht 
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worden, om zo een zo groot mogelijk begrip te vergaren van en een verklaring te bieden voor de mate 

van representativiteit en deskundigheid van de betreffende Wmo-raden (Hutjes, Van Buuren, Van 

Buuren, 1992:21). 

 In dit onderzoek zijn vijf cases, ofwel vijf Wmo-raden, onderzocht. Vanzelfsprekend is een 

goede selectie van de cases belangrijk om breder geldende uitspraken te kunnen doen. De volgende 

paragraaf gaat dan ook in op de wijze waarop de cases geselecteerd zijn. De cases zijn onderzocht aan 

de hand van observaties van vergaderingen van de Wmo-raden en semi-gestructureerde interviews met 

zowel Wmo-raadsleden als betrokken ambtenaren van de gemeenten. Paragraaf 3.2.2 en 3.2.3 lichten 

toe wat deze onderzoeksmethoden inhouden en hoe er binnen dit onderzoek precies invulling aan is 

gegeven. Er is gekozen voor een combinatie van onderzoeksmethoden om de betrouwbaarheid en 

validiteit te vergroten en zo een beter antwoord op de onderzoeksvraag te kunnen geven (Van Thiel, 

2007: 104). 

3.2.1 Selectie van de cases 

Vijf Wmo-raden in verschillende gemeenten zijn onderzocht. De Wmo-raden zijn op basis van enkele 

criteria geselecteerd. De criteria luidden als volgt: 

1 De gemeenten waartoe de Wmo-raden behoren, hebben maximaal 50 000 inwoners. Dergelijke 

kleinere gemeenten geven voornamelijk middels een Wmo-raad invulling aan burgerparticipatie in 

de Wmo, wat het belang van de Wmo-raad in deze gemeenten vergroot (SCP, 2008:26). 

2 De Wmo-raden bestaan minimaal een jaar, zodat eventuele opstartproblemen verholpen zijn.  

Op basis van deze twee selectiecriteria zijn willekeurig vijf Wmo-raden uit gemeenten verspreid over 

Nederland geselecteerd en benaderd met de vraag om medewerking aan het onderzoek. Alle vijf in 

eerste instantie geselecteerde Wmo-raden waren bereid om mee te werken.  

In het onderzoek is een domein afgebakend van gemeenten tot 50 000 inwoners met een Wmo-

raad die minimaal een jaar bestaat. Verwacht wordt dat wanneer in de verschillende cases gelijke 

resultaten gevonden worden, deze resultaten ook geldig zijn voor andere dan de onderzochte 

gemeenten die binnen het domein vallen (Van Thiel, 2007: 103). 

3.2.2 Het semigestructureerde interview 

Het interview is een belangrijke methode geweest om informatie voor het onderzoek te verzamelen. 

Voor deze methode is gekozen, omdat op deze wijze met personen die veel met de betreffende Wmo-

raden te maken hadden, gesproken kon worden. Dit waren zowel Wmo-raadsleden zelf als de 

contactpersonen bij de gemeenten waaraan de Wmo-raden adviseren. Deze personen zijn direct 

betrokken bij de Wmo-raden en kunnen vanuit hun ervaringen veel informatie verschaffen over het 

onderzoeksthema.  

 Het interview werd licht gestuurd door topics, opgesteld op basis van het theoretisch kader en 

de operationalisering van de onderzoeksbegrippen. Er bleef in het gesprek echter ruimte voor de 

respondenten om uit te wijden over topics die zij belangrijk vonden en tevens om onderwerpen toe te 
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voegen. Er was aldus sprake van semi-gestructureerde interviews (Van Thiel, 2007: 108).  

 Per casestudie is met drie respondenten gesproken. Dit was telkens de voorzitter van de Wmo-

raad, een lid van de Wmo-raad en de contactpersoon bij de gemeente.1 Op die manier konden per case 

drie verschillende perspectieven op het onderzochte verzameld worden. Los hiervan zijn in de 

beginperiode van het onderzoek drie interviews gehouden met 'experts'. Personen werkzaam in 

organisaties die cliëntenparticipatie in de Wmo ondersteunen, al dan niet gericht op een specifieke 

doelgroep. Het doel van deze drie interviews was om meer achtergrondinformatie te verkrijgen en zo 

beter voorbereid de andere interviews te kunnen houden. Alle interviews zijn opgenomen en verwerkt 

tot een transcriptie.2 Hoewel dit een arbeidsintensieve manier van werken is, is hier toch voor gekozen 

om op die manier het interview zo accuraat en volledig mogelijk weer te geven (Van Thiel, 2007: 113). 

Dit is van belang omdat de transcripties de basis vormden voor de verdere analyse van de interviews. 

Hoe de analyse precies verlopen is, komt aan bod onder 4.4. 

3.2.3 De observatie 

Zoals gezegd zijn de vijf Wmo-raden in de geselecteerde gemeenten mede onderzocht middels 

observaties. In de maanden maart en april 2009 is bij vier van de vijf Wmo-raden een vergadering 

geobserveerd.3 In alle gevallen is hiervoor vooraf toestemming gevraagd aan de Wmo-raad en heeft de 

onderzoeker zich tijdens de vergadering voorgesteld aan de leden. De rol van de onderzoeker tijdens 

de vergadering was enkel en alleen die van observant. Gedurende de vergadering zijn aantekeningen 

gemaakt, die na afloop zijn uitgewerkt tot een observatieverslag. De observatieverslagen hebben als 

basis gediend om de verkregen data uit de vergaderingen te verwerken. In deze verslagen is een 

onderscheid gemaakt tussen waargenomen 'feitelijkheden' en interpretaties van de onderzoeker, de 

interpretaties zijn cursief gedrukt. Alleen de 'feitelijkheden' dienen als data, omdat deze niet 

persoonsgebonden zijn: ieder ander had ze kunnen waarnemen. Door hiervan uit te gaan in het 

schrijven van het onderzoeksrapport wordt de betrouwbaarheid ervan vergroot (Verhoeven, 2004:101).  

 Tijdens de observaties is op een aantal punten specifiek gelet (op basis van de 

operationalisering, zie verderop onder 3.3) te weten: aanwezigheid van doelgroepen in de raad, 

kenmerken van Wmo-raadsleden, referenties aan contact met de achterban, getoonde (ervarings)kennis 

van de beleidsterreinen en de wijze waarop leden deelnemen aan de vergadering (getoonde 

vaardigheden).  

 De keuze om te observeren is gemaakt omdat een aantal van de aspecten aan representativiteit 

en deskundigheid waarneembaar zijn in vergaderingen van de Wmo-raad. Het was daarom een 

aanvulling op de informatie uit de interviews, om tevens informatie uit observaties te verzamelen. Juist 

ook omdat informatie uit de interviews al gekleurd is door de respondent, terwijl de informatie uit de 

                                                      
1 Met uitzondering van een case waar de Wmo-raad tijdelijk geen voorzitter had, daar is een interview 

gehouden met de voorzitter ad interim. 
2 Ook hier een uitzondering, in verband met een vertraagde trein moest een interview telefonisch gehouden 

worden. Tijdens het telefoongesprek zijn aantekeningen gemaakt, welke tot een verslag zijn uitgewerkt.  
3 Eén observatie is komen te vervallen door ziekte van de onderzoeker. 
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observaties 'ongekleurd' wordt verkregen. De onderzoeker dient er echter wel zelf alert op te zijn deze 

informatie 'ongekleurd' te laten. Hiernaar is gestreefd door het gemaakte onderscheid in de 

observatieverslagen tussen 'feitelijkheden' en interpretaties van de onderzoeker. 

3.3 Operationalisering van de onderzoeksbegrippen 

Op basis van het theoretisch kader zijn de onderzoeksbegrippen representativiteit en deskundigheid 

geoperationaliseerd. Dat wil zeggen dat aan de hand van de wetenschappelijke literatuur de kenmerken 

van deze begrippen bepaald zijn. De operationalisering vormde de basis voor de topiclijst voor de 

interviews alsmede voor de aandachtspunten in de observaties. Zie Figuur 3-1 voor de 

operationalisering.  

 De operationalisering gaat in op wat onder de onderzoeksbegrippen verstaan wordt, waardoor 

in het onderzoek vastgesteld kon worden in welke mate er in de Wmo-raden sprake is van 

representativiteit en deskundigheid. In het onderzoek werd echter ook gezocht naar een verklaring 

hiervoor. Welke onafhankelijke variabelen maken dat een bepaalde mate van representativiteit en 

deskundigheid bereikt worden? Vanuit de theorie werden hiervoor al enige aanknopingspunten 

gegeven. Met name in de interviews is veel doorgevraagd, bijvoorbeeld op waarom bepaalde 

doelgroepen wel of niet aanwezig zijn in de Wmo-raad, om verklaringen te vinden, met de 

aanknopingspunten uit de literatuur in het achterhoofd. Door daarnaast ook naar de 

oprichtingsgeschiedenis, het functioneren van de Wmo-raden en het contact met de gemeente te 

vragen werd het mogelijk de Wmo-raad in zijn bredere context te plaatsen en van daaruit antwoorden 

te formuleren op de onderzoeksvragen. 

 
Figuur 3-1 Operationalisering van de onderzoeksbegrippen 
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3.4 Dataanalyse 

Na de periode van dataverzameling waren er zeventien transcripties, een interviewverslag en vier 

observatieverslagen voor handen, waarin het antwoord op de onderzoeksvraag besloten lag. Gezien de 

omvang hiervan (totaal 247 pagina's) is ervoor gekozen deze data te verwerken met het 

computerprogramma Maxqda. Alle documenten zijn in dit programma ingevoerd en vervolgens 

gecodeerd aan de hand van een hiertoe opgezet codeerschema, zie bijlage 1. Dit codeerschema 

omvatte de topics die op basis van de operationalisering van de onderzoeksbegrippen naar voren zijn 

gekomen, alsmede de overige topics die in de interviews ter sprake kwamen. Door tekstfragmenten 

naar topics te verdelen werd structuur aangebracht in de verzamelde data en werd het geleidelijk aan 

mogelijk de rode draad hierin te ontdekken. Per deelvraag zijn vervolgens de verschillende topics, met 

coderingen die hieronder vielen, doorgelopen. Zij vormden de basis voor het schrijven van het 

hoofdstuk bevindingen. Op basis van het hoofdstuk bevindingen kon tot slot de hoofdvraag van het 

onderzoek in de conclusie beantwoord worden. 

3.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

De uitkomsten van het onderzoek zullen geaccepteerd worden wanneer het onderzoek betrouwbaar en 

valide is uitgevoerd. Betrouwbaar wil zeggen, wanneer geen toevalsfouten in het onderzoek geslopen 

zijn, ofwel dat wanneer je het onderzoek nogmaals zou doen, dezelfde uitkomsten gevonden zouden 

worden. Valide wil zeggen dat er tevens geen systematische fouten in het onderzoek zijn geslopen, dat 

gemeten is wat beoogd werd te meten (Delnooz, 1996:121). 

3.5.1 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van dit onderzoek is goed te noemen. Voor de dataverzameling zijn namelijk 

meerdere methoden gebruikt, het interview en de observatie. Op verschillende manieren is aldus naar 

resultaten gezocht en beide methoden leverden eenzelfde beeld op.  

Tevens is voor de interviews per onderzochte gemeente met drie personen gesproken. Deze 

drie personen hadden ieder een verschillende achtergrond, te weten: voorzitter van de Wmo-raad, 

regulier Wmo-raadslid of contactambtenaar van de gemeente. Alle drie brachten zij een ander 

perspectief op het onderzochte, waardoor het mogelijk werd het onderzoeksonderwerp vanuit 

verschillende kanten te bezien en ‘de waarheid in het midden’ te achterhalen. Bepaalde aspecten uit de 

interviews konden bovendien door de observatie als het ware ‘gecontroleerd’ worden, zodat het niet 

alleen de woorden van de respondent waren waarop de data gestoeld waren, maar ook de observatie 

door de onderzoeker. Kanttekening hierbij is dat in één van de gemeenten niet geobserveerd is, 

waardoor daar deze ‘check’ niet heeft kunnen plaatsvinden.  

Doordat de interviews werden opgenomen en uitgewerkt tot een transcriptie, was het mogelijk het 

gezegde letterlijk te verwerken, precies zoals de respondent het bedoeld had. Bovendien maken de 

transcripties aangevuld met de observatieverslagen het mogelijk om alle data na te lezen en na te gaan 

hoe middels het codeerschema tot de bevindingen gekomen is, het onderzoek valt dus door een 
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willekeurige persoon te controleren. Al met al lijkt de kans nihil dat er toevallige fouten in het 

onderzoek geslopen zijn. 

3.5.2 Validiteit 

Alvorens daadwerkelijk te gaan interviewen en observeren zijn de onderzoeksbegrippen 

geoperationaliseerd op basis van wetenschappelijke literatuur. Deze operationalisering heeft gediend 

als leidraad in de dataverzameling, waardoor daadwerkelijk onderzoek gedaan is naar hetgeen in de 

literatuur onder representativiteit en deskundigheid wordt verstaan. Hierbij moet gezegd worden dat 

het begrip deskundigheid in de literatuur veel minder uitgewerkt was dan het begrip representativiteit, 

waardoor de invulling die hieraan gegeven is, meer vanuit de onderzoeker zelf gekomen is.  

Sommige van de interviews hebben een bredere scope gehad dan puur de operationalisering van 

de begrippen, waardoor ook zaken gemeten zijn, die niet gemeten hadden hoeven worden. Hierop is 

echter in de verwerking van de data gecorrigeerd: alleen hetgeen wat uiteindelijk betrekking had op de 

onderzoeksvraag is meegenomen in de verwerking. 
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4. Bevindingen 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van het onderzoek gepresenteerd, zij vormen een antwoord op 

de eerste drie deelvragen. Allereerst worden de Wmo-raden van de verschillende gemeenten 

geïntroduceerd om zo een beeld te schetsen van de onderzochte cases. Dit beeld wordt aangevuld met 

een tweetal observatieverslagen, die een onderscheid in typen Wmo-raden laten zien. Vervolgens 

wordt achtereenvolgens ingezoomd op de aspecten representativiteit en deskundigheid. Beschreven 

wordt in hoeverre respondenten de Wmo-raden representatief en deskundig achten en hoe zij dit 

verklaren.  

4.1 Vijf Wmoraden in vijf gemeenten 

In deze paragraaf worden de Wmo-raden, die de cases in dit onderzoek vormen, geïntroduceerd. Per 

Wmo-raad wordt verteld hoe deze is ontstaan, hoe deze is samengesteld, welk doel nagestreefd wordt 

en hoe de Wmo-raad te werk gaat om dit doel te behalen. Ook wordt aangegeven op welke andere 

manieren er binnen de gemeente invulling wordt gegeven aan burgerparticipatie in de Wmo. Dit 

laatste om de Wmo-raad als vorm van burgerparticipatie beter in zijn context te kunnen plaatsen.  

4.1.1  Gemeente A 

De gemeente A bestaat uit meerdere kernen en is tot stand gekomen na een herindeling. Met het oog 

op de komst van de Wmo zijn destijds in de verschillende kernen rondes voor burgers georganiseerd 

om te inventariseren waar aandachtspunten voor het beleid moesten liggen. Ook is toen een voorlopige 

Wmo-raad gevormd: een groep actieve burgers die met de gemeente meedenkt. 

 In de loop van 2007 besloot de gemeente een officiële Wmo-raad op te richten. Hiertoe wordt 

in het voorjaar een wervingsadvertentie geplaatst op de gemeentelijke website en in het gemeenteblad. 

Er worden leden en plaatsvervangende leden voor de Wmo-raad gezocht, alsmede een voorzitter. Er 

komen bijna vijftig reacties op de advertentie binnen en alle geïnteresseerden worden uitgenodigd 

voor een gesprek. De gesprekken worden gevoerd door de wethouder, de ambtenaar die 

contactpersoon voor de Wmo-raad wordt en een lid van de voorlopige Wmo-raad. Zij benoemen in het 

najaar van 2007 elf leden, elf plaatsvervangende leden en een onafhankelijke voorzitter. Bij de 

benoeming letten ze op een verdeling over de prestatievelden en een verdeling tussen leden namens 

een belangengroep en individuele leden.  

Momenteel is het aantal leden geslonken naar negen leden, zes plaatsvervangende leden en de 

voorzitter. Van de negen officiële leden zijn er vier man en vijf vrouw, hun gemiddelde leeftijd ligt 

tegen de 60. Eén van de leden is allochtoon. De leden nemen zitting vanuit het seniorenplatform, een 

patiëntenvereniging, een sportkoepel, de kerken, een welzijnsstichting, het platform mensen met een 

functiebeperking, de groep allochtonen, de groep minima en de groep jeugd en gezin. Enkelen doen dit 

op individuele titel, de anderen vanuit de genoemde georganiseerde verbanden. De onafhankelijke 

voorzitter is een gepensioneerd oud-bankdirecteur. Zie figuur 4.1 voor een overzicht van de 
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kenmerken. 

Het doel dat de Wmo-raad heeft is het (on)gevraagd adviseren van het College van B&W over 

onderwerpen die onder de Wmo vallen om zo meer draagvlak voor beleid te realiseren. De leden van 

de Wmo-raad streven ernaar vanuit de basis (de gemeenschap) het beleid te versterken. Ongeveer tien 

keer per jaar wordt er vergaderd. Vooralsnog gaat dit vooral over uit te brengen of uitgebrachte 

gevraagde adviezen. Bij de vergaderingen is ook altijd de contactambtenaar aanwezig en ook de 

wethouder schuift geregeld aan.  

 In de gemeente A wordt ook op andere manieren vormgegeven aan burgerparticipatie in het 

kader van de Wmo. Zo worden voor alle grote nota's standaard inspraakavonden georganiseerd en 

worden voor bepaalde beleidsstukken bijeenkomsten georganiseerd waarvoor betrokkenen worden 

uitgenodigd om mee te komen praten. 

 

 
Figuur 4-1 Kenmerken Wmo-raad gemeente A 

4.1.2 Gemeente B 

Voor de invoering van de Wmo was gemeente B al bezig een doelgroepenoverleg op te richten op het 

gebied van sociaal beleid. Toen bleek dat de Wmo ingevoerd zou worden is besloten dit 

doelgroepenoverleg om te vormen tot een Wmo-raad. Hiertoe diende het doelgroepenoverleg 

uitgebreid te worden om alle prestatievelden van de Wmo af te dekken. De vorming van de Wmo-raad 

is door de gemeente uitbesteed aan een welzijnsorganisatie. 

 Om de Wmo-raad invulling te geven is een model bedacht waarin gewerkt wordt met clusters. 

Deze clusters richten zich op een of meer prestatievelden van de Wmo en dekken gezamenlijk de 

verschillende prestatievelden af. Zie tabel 4.1 voor de aanwezige clusters. Een cluster bestaat uit acht 

tot tien personen en vaardigt twee personen af als leden van de Wmo-raad. De Wmo-raad bestaat 

daarmee uit veertien leden aangevuld met een professionele secretaris en een onafhankelijke 

voorzitter. De leden van de clusters en daarmee de leden van de Wmo-raad zijn geworven door de 

welzijnsorganisatie. Zij heeft plaatselijke belangenorganisaties benaderd om mensen te vinden en haar 

eigen netwerk aangesproken. Dit heeft geresulteerd in de Wmo-raad van elf leden (het cluster mensen 

met een beperking heeft slechts één persoon als Wmo-raadslid afgevaardigd) die in het voorjaar van 

2008 officieel in werking trad. Het cluster jeugd is vooralsnog oningevuld gebleven, omdat hiervoor 
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geen leden te vinden waren.  

 De Wmo-raad bestaat uit zes vrouwen en vijf mannen van middelbare leeftijd, 

gedefinieerd als 50 jaar of ouder. Geen van hen is van allochtone afkomst. Hun deelname aan de 

Wmo-raad is veelal vanuit een georganiseerd verband, te weten: Steunpunt Minima, de vakbond, een 

buurtvereniging, een mantelzorgorganisatie, een cliëntenraad van een organisatie voor mensen met een 

beperking, de kerken, een belangenorganisatie voor de ouders van mensen met een verstandelijke 

beperking, de scouting, ouderenorganisaties (twee), aangevuld met een lid op persoonlijke titel. De 

professionele secretaris is werkzaam bij de welzijnsorganisatie en de onafhankelijke voorzitter is in het 

dagelijks leven werkzaam als jurist. Zie figuur 4.2 voor een overzicht van de kenmerken. 

Het doel dat de Wmo-raad heeft is het (on)gevraagd adviseren van het College van B&W over 

het Wmo-beleid. Beoogd wordt het draagvlak voor beleid hierdoor te vergroten. De Wmo-raad heeft 

tevens een signalerende functie. Wanneer er knelpunten zijn in het Wmo-beleid wordt verwacht dat zij 

dit bij de gemeente aankaarten. De Wmo-raad vergadert zo’n tien keer per jaar en heeft zowel 

gevraagde als ongevraagde adviezen uitgebracht. Het jaarplan dat de gemeente aanreikt is leidend voor 

de gevraagde adviezen.  

 Burgerparticipatie krijgt in gemeente B ook op andere manieren invulling. Zo heeft iedere 

kern een organisatie die de belangen op het gebied van leefbaarheid behartigt. Op het onderwerp 

leefbaarheid is tevens een burgerparticipatieproject gestart. Daarnaast bestaan er nog andere 

georganiseerde belangenbehartigers zoals de ouderenbonden en een jongerenplatform. Ook heeft de 

gemeente een Adviesraad Werk en Inkomen.  

 
Tabel 4-1 Clusters in de Wmo-raad gemeente B 

 Clusters in de Wmo-raad gemeente B 

1 Mensen met een beperking 

2 Gebruikers van de GGZ4 

3 Mantelzorg 

4 Ouderen 

5 Vrijwilligers 

6 Leefbaarheid 

7 Jeugd 

 

                                                      
4 Onder de GGZ vallen de volgende doelgroepen: mensen met een psychische beperking, dak- en thuislozen, 

slachtoffers van huiselijk geweld en verslaafden. 



 
37 

 
Figuur 4-2 Kenmerken Wmo-raad gemeente B 

4.1.3 Gemeente C 

In gemeente C werd al voor de inwerkingtreding van de Wmo een werkgroep individuele 

voorzieningen opgericht. Deze werkgroep dacht met de gemeente mee over de invulling van haar 

nieuwe taak: het verzorgen van huishoudelijke hulp en individuele ondersteuning, wat eerder een 

Rijkstaak was. In deze werkgroep zaten voornamelijk mensen vanuit de ouderenbonden en het 

gehandicaptenplatform. De werkgroep is na enige tijd omgevormd en aangevuld tot de Wmo-raad van 

gemeente C.  

 De werkgroep individuele voorzieningen heeft veel voorwerk gedaan door samen met de 

gemeente en een medewerker van Zorgbelang na te denken over hoe de Wmo-raad eruit zou moeten 

zien.5 Om leden te werven werd een advertentie geplaatst in het gemeenteblad, ook is het netwerk van 

de gemeente aangesproken om kandidaten te vinden. Dit leverde ongeveer 25 reacties op. Vervolgens 

zijn sollicitatiegesprekken gevoerd met de kandidaten door een gemeenteambtenaar, een medewerker 

van Zorgbelang en een lid van de werkgroep individuele voorzieningen. Zij kozen daarna, gelet op een 

goede verdeling over de prestatievelden en de interesse en motivatie van kandidaten, tien leden die de 

huidige Wmo-raad vormen. Deze werd aangevuld met een onafhankelijke voorzitter die al eerder 

gevonden was. De Wmo-raad werd in het najaar van 2007 officieel geïnstalleerd.  

 De man vrouw verdeling in deze Wmo-raad is ongelijk met drie vrouwelijke leden en zeven 

mannelijke leden. Hun gemiddelde leeftijd ligt boven de 50 en er is één lid van allochtone afkomst.  

In deze Wmo-raad zijn alle leden individueel lid en zij hebben ieder een aandachtsgebied. De 

aandachtsgebieden zijn: inwoners met een functiebeperking (lichamelijke, verstandelijk of geestelijke 

handicap), mantelzorgers, vrijwilligers, cliëntenraden, senioren, jeugd en allochtonen. Op het moment 

worden specifiek leden voor de aandachtsgebieden jeugd en geestelijke gezondheidszorg gezocht. De 

voorzitter is een voormalig topambtenaar met expertise op het gebied van de Wmo. Zie figuur 4.3 voor 

een overzicht van de kenmerken. 

 

                                                      
5 Zorgbelang is een organisatie die de belangen van zorgvragers in Nederland behartigt 
(www.zorgbelang-nederland.nl).  
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 De Wmo-raad heeft als doelstelling het (on)gevraagd adviseren van het College van B&W 

over het Wmo-beleid. Het idee hierachter is dat de Wmo-raadsleden als geen ander weten wat er speelt 

in de gemeente en dat zij door hun ervaringen en kennis te verwerken in hun adviezen, zullen 

bijdragen aan een groter draagvlak voor beleid. Daarnaast benadrukt de Wmo-raad zelf tevens een 

signalerende functie te hebben. Ongeveer tien keer per jaar vergadert de Wmo-raad, waarbij tot nog 

toe gevraagde adviezen de agenda bepalen. De contactambtenaar van de gemeente is ook bij de 

vergaderingen aanwezig.  

 Naast de Wmo-raad kent gemeente C nog enkele andere overleggremia waardoor 

burgerparticipatie gestalte krijgt. Zo zijn er ook nog een sportraad, een culturele raad, een platform 

Wet Werk en Bijstand en een gehandicaptenplatform. Er bestaat enige overlap in het werkterrein van 

deze gremia. In de toekomst zal dan ook aandacht worden besteed aan hoe zij zich tot elkaar (dienen 

te) verhouden. 

 

 
Figuur 4-3 Kenmerken Wmo-raad gemeente C 

4.1.4 Gemeente D 

Gemeente D onderhield al jaren voor de Wmo werd ingevoerd, contacten met ouderen en met mensen 

met een lichamelijke beperking verenigd in een ouderenraad, een klankbordgroep Wvg (Wet 

voorzieningen gehandicapten) en een plaatselijke werkgroep toegankelijkheid, gericht op meepraten 

over beleid. Dit waren als het ware de voorlopers van de huidige Wmo-raad.  

 Met de komst van de Wmo wilde de gemeente, ook omdat dit in de wet gevraagd wordt, de 

participatie versterken. Zij heeft zich toen samen met een ouderenorganisatie bezig gehouden met de 

opzet van een Wmo-raad. Deze heeft invulling gekregen door leden te zoeken vanuit de bij de 

gemeente bekende belangenorganisaties en het hieraan verbonden netwerk. Zo kon in het voorjaar van 

2007 de Wmo-raad van start gaan. De raad telt 8 leden plus een onafhankelijke voorzitter.  

 Van de acht leden zijn vijf leden man en drie vrouw, geen van hen is allochtoon. De 

gemiddelde leeftijd ligt van de leden is ongeveer 65 jaar. De georganiseerde verbanden van waaruit 

een aantal leden deelnemen zijn: de ouderenorganisaties (twee leden), de plaatselijke werkgroep 

toegankelijkheid en de adviescommissie wonen. Daarnaast zijn er een aantal leden met een speciaal 

aandachtsgebied, te weten chronisch zieken, jeugd, GGZ en verstandelijk gehandicapten. De 
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onafhankelijke voorzitter is gepensioneerd en heeft een achtergrond in het onderwijs. Zie figuur 4.4 

voor een overzicht van de kenmerken. 

 De Wmo-raad is in het leven geroepen om te bewerkstelligen dat belanghebbenden bij de 

Wmo optimaal betrokken worden in het Wmo-beleidsproces, wat zal leiden tot de totstandkoming of 

verbetering van Wmo-beleid. Deze taak wordt vervuld door het uitbrengen van adviezen aan het 

College van B&W. Ook heeft de Wmo-raad het doel een 'luis in de pels' van de gemeente te zijn en 

kritisch het Wmo-beleid te volgen. Maandelijks komt de Wmo-raad bijeen om te vergaderen en te 

werken aan de gestelde doelen.  

 Gemeente D beperkt burgerparticipatie niet tot de Wmo-raad. Zo worden er op ad hoc basis 

meedenkbijeenkomsten rondom een bepaald thema georganiseerd, waarvoor burgers en instellingen 

worden uitgenodigd. Op basis van deze bijeenkomsten wordt conceptbeleid ontwikkeld en dit wordt 

vervolgens besproken in een werkconferentie. Ook voert de gemeente overleg met de ouderenbonden, 

een multicultureel platform en de cliëntenraad Wet Werk en Bijstand. 

 

 
 Figuur 4-4 Kenmerken Wmo-raad gemeente D 

4.1.5 Gemeente E 

Het ouderenplatform en de gehandicaptenraad waren al voor de invoering van de Wmo 

gesprekspartners van gemeente E op het gebied van sociaal beleid.  Toen de Wmo werd ingevoerd zijn 

zij naar de gemeente toegestapt om te spreken over de invulling van burgerparticipatie in het kader van 

de Wmo in gemeente E. Daarop is een werkgroep geformeerd en die kwam met het voorstel een Wmo-

raad op te richten. Het College van B&W is hiermee akkoord gegaan en vervolgens is de werkgroep 

verder na gaan denken over de precieze invulling van de Wmo-raad, met name over welke groepen 

hierin zouden moeten zitten. Er werd een advertentie geplaatst op de gemeentewebsite en in het 

gemeenteblad om leden te werven, waarop ongeveer 45 reacties kwamen. De wethouder, de 

gemeenteambtenaar die contactpersoon zou worden voor de Wmo-raad en vertegenwoordigers van de 

ouderen en gehandicapten hebben sollicitatiegesprekken gevoerd met de voorzitterskandidaten. Eén 

onafhankelijke voorzitter werd benoemd en deze heeft sollicitatiegesprekken gevoerd met de 

kandidaat-leden en er daarvan vijftien gekozen. Tot slot is daar een secretaris aan toegevoegd en 
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daarmee kon de Wmo-raad in het voorjaar van 2008 starten.  

 De Wmo-raad in gemeente E bestaat uit vijftien leden, waarvan acht mannen en zeven 

vrouwen, aangevuld met een voorzitter en een secretaris. Van de vijftien leden zijn drie personen 

allochtoon, de leeftijd van de leden is gemiddeld 55 jaar. Een aantal georganiseerde verbanden zijn in 

de raad sterk vertegenwoordigd met twee leden, dit zijn het ouderenplatform, de gehandicaptenraad, 

de Raad van kerken en de Raad Wet Werk en Bijstand. Ook met twee personen aanwezig is de 

doelgroep allochtonen. Daarnaast worden de volgende georganiseerde verbanden door één lid 

vertegenwoordigd: een vrijwilligersorganisatie en de GGZ. De doelgroep jongeren wordt door een 

persoon vertegenwoordigd en er nemen drie leden deel op persoonlijke titel deel. Momenteel is de 

Wmo-raad zoekende naar een voorzitter, deze functie wordt tijdelijk door één van de leden 

waargenomen. Zie figuur 4.5 voor een overzicht van de kenmerken. 

 Het doel van de Wmo-raad is om structureel mee te denken over de vorming en uitvoering van 

Wmo-beleid en hierop (on)gevraagd te adviseren aan het College van B&W. Tevens houdt de Wmo-

raad 'een vinger aan de pols' wat dit beleid betreft en trekt ze aan de bel wanneer zich problemen 

voordoen. Eens in de twee maanden wordt er vergaderd, voornamelijk over gevraagde adviezen, maar 

zo af en toe wordt ook een ongevraagd advies uitgebracht. Bij deze vergaderingen schuift de 

contactambtenaar aan.  

 Naast de Wmo-raad participeren burgers in gemeente E op andere manieren. Het zojuist al 

genoemde ouderenplatform en de gehandicaptenraad zijn apart blijven bestaan en voeren nog overleg 

met de gemeente, daarnaast bestaan ook een allochtonenraad en een raad Wet Werk en Bijstand. 

 

 
Figuur 4-5 Kenmerken Wmo-raad gemeente E 

4.2 De Wmoraad in actie: het verloop van een vergadering 

In vier van de vijf zojuist beschreven Wmo-raden zijn voor dit onderzoek vergaderingen geobserveerd. 

In de observaties werd voornamelijk gelet op de aspecten representativiteit en deskundigheid zoals 

geoperationaliseerd in hoofdstuk drie. Opvallend was dat drie van deze vergaderingen erg op elkaar 

leken en dat één vergadering ten opzichte hiervan afwijkend was. Het verschil hing samen met de mate 

waarin deze raden representatief en deskundig genoemd kunnen worden. Het lijkt erop dat Wmo-raden 
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ofwel meer representatief zijn en minder deskundig of minder representatief en meer deskundig. Ter 

illustratie worden onderstaand twee (ingekorte) observatieverslagen weergegeven van beide typen 

Wmo-raden. 

4.2.1 Type één: de meer representatieve Wmoraad (gemeente E) 

In de raadszaal van het stadhuis zal deze avond de vergadering van de Wmo-raad plaatsvinden. De tijdelijke 

voorzitter en ik zijn vroeg aanwezig, we nemen alvast plaats en praten over de Wmo-raad. Ondertussen arriveren 

de andere Wmo-raadsleden. Het zijn zowel mannen als vrouwen vanaf een jaar of veertig, waaronder relatief 

veel ‘grijsharigen’. Ze gaan vrij casual gekleed. Drie van de leden hebben een zichtbare beperking en zitten in 

een rolstoel. De sfeer is informeel, onderling wordt wat gekletst tot de vergadering zal beginnen. Het nieuws dat 

de wethouder en de burgemeester, tegen de afspraak, niet aanwezig zullen zijn, gaat snel rond. De 

contactambtenaar is ook aanwezig, hij wordt door de leden vriendelijk begroet. Die avond zijn er in totaal elf 

Wmo-raadsleden aanwezig, aangevuld met de secretaris en de contactambtenaar. Ook is er een schrijftolk 

aangeschoven ter ondersteuning van de tijdelijke voorzitter, die slechthorend is. De schrijftolk typt alles wat 

gezegd wordt mee, zodat de tijdelijke voorzitter dit kan lezen op het computerscherm. 

 Net voor aanvang van de vergadering zet een fotograaf de Wmo-raad op de foto. Deze foto zal gebruikt 

worden voor de advertentie ter werving van een nieuwe voorzitter. Als eerste staat dan het afscheid van één van 

de leden op de agenda. Hij nam deel vanuit de gehandicaptenraad, maar heeft vanwege een zwakke gezondheid 

en teleurstelling in de Wmo-raad (zoals hij zelf aangeeft) besloten zijn lidmaatschap neer te leggen. Hij wordt 

bedankt door de tijdelijke voorzitter en zijn plaats zal opgevuld worden door een ander persoon uit de 

gehandicaptenraad. Dan komt de afwezigheid van de wethouder en de burgemeester ter sprake op verzoek van 

een lid. De wethouder is afwezig wegens ziekte, de burgemeester wilde niet alleen komen. Een aantal leden 

formuleert onvrede hierover, een lid geeft aan het gevoel te hebben ‘niet serieus te worden genomen’. De 

contactambtenaar haakt hierop in en geeft aan dat er sprake is van overmacht. Hij belooft dat beiden de volgende 

keer wel aanwezig zullen zijn.  

 De agenda wordt vervolgens vastgesteld en het verslag van de vorige vergadering wordt nagelopen. 

Naar aanleiding hiervan wordt gesproken over de monopoliepositie van firma X als leverancier van 

voorzieningen. Twee tot drie leden krijgen klachten vanuit hun achterban over de diensten van deze firma en zij 

geven aan graag een tweede aanbieder in de gemeente te hebben. Voorgesteld wordt in een ongevraagd advies 

een klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van firma X aan te bevelen. Als breed gedragen blijkt dat de 

tevredenheid laag is, zal de gemeente wellicht een andere aanbieder zoeken. De contactambtenaar wordt om zijn 

mening gevraagd, hij geeft aan dat de gemeente ook rekening moet houden met aanbestedingstermijnen. 

Eveneens naar aanleiding van de vorige vergadering komt de vervoersnorm ter sprake.6 Hierover is per email 

contact geweest tussen de Wmo-raadsleden en de tijdelijke voorzitter stelt voor een ongevraagd advies uit te 

brengen om ‘een diepgaand onderzoek naar de vervoerskwestie ’in te stellen, omdat er veel onduidelijkheden 

bestaan. Er wordt gevraagd of iedereen het daarmee eens is, enkele leden geven hardop aan het ermee eens te 

zijn, het merendeel spreekt zich niet uit (een persoon is ondertussen druk met zijn mobiele telefoon), waarmee 

het besluit erdoor is. Opvallend is dat in beide discussies zowel de tijdelijke voorzitter als de secretaris 

inhoudelijk meepraten, mede vanuit eigen ervaringen.  

                                                      
6 De vervoersnorm is gewijzigd zonder dat de Wmo-raad in de besluitvorming betrokken werd.  
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 Er wordt een korte pauze gehouden. Ik spreek met een lid dat vanuit een vrijwilligersorganisatie 

deelneemt, zij heeft die avond nog niets gezegd. Ze geeft aan dat de onderwerpen die tot nu toe besproken zijn 

voor haar niet zo relevant zijn en dat ze zich daarom ter zijde heeft gehouden. Ondertussen vang ik op dat een 

advies waartoe zojuist besloten is, per mail voorbereid zal worden in plaats van zoals gebruikelijk in een 

bijeenkomst van een subgroepje.  

 Na de pauze komt een gastspreker iets vertellen over een project gericht op het verbinden van 

autochtone en allochtone inwoners van de gemeente. Zijn presentatie is bedoeld ter kennisname voor de Wmo-

raadsleden. 

 Dan komt het agendapunt servicegebieden aan bod. Hierover is een bijeenkomst geweest waar een 

afvaardiging van Wmo-raadsleden (twee, drie mensen) naartoe is geweest. Zij geven terug de bijeenkomst 

ergerlijk te hebben gevonden, er werd veel gepraat, maar uiteindelijk bleek dat betrokken partijen niet bereid zijn 

geld te investeren. De vraag komt op wat de rol van de Wmo-raad op dit punt moet zijn, enkele leden 

concluderen toehoorder zijn. De contactambtenaar geeft aan dat er een politieke discussie is ontstaan, de 

gemeente moet beslissen of zij zal investeren of dat dit door andere partijen moet worden gedaan. De tijdelijke 

voorzitter vraagt ‘willen we hierover nog wat adviseren?’, de afvaardiging geeft aan dat het beter is de volgende 

bijeenkomst af te wachten, omdat er dan hopelijk meer duidelijk is.  

 Vervolgens wordt verslag gedaan van een andere bijeenkomst over allochtone ouderen in de regio. Bij 

deze bijeenkomst waren enkele van de Wmo-raadsleden aanwezig. Er werd geconstateerd dat allochtone ouderen 

tegen specifieke problemen aanlopen. Zo zijn zij onbekend met mantelzorg en ondervinden ze taalproblemen bij 

de huisarts. Het allochtone lid dat hierover het woord voert heeft tot nu toe niets gezegd, maar leeft helemaal op 

tijdens het vertellen. Andere leden (drie-vier) haken op de geconstateerde problemen in en stellen hierover 

vragen. De vragen zijn vrij basaal: ‘jullie hebben toch ook kinderen, die voor ouderen kunnen vertalen?’. 

Wanneer het over pensioenen gaat die laag zouden zijn, gissen verschillende leden naar de regelingen hierover, 

niemand weet het. Er ontstaat een oppervlakkige discussie, waarin niet ingegaan wordt op de aard van het 

probleem, de omvang ervan en wat de gemeente hier eventueel al aan doet. De tijdelijke voorzitter stelt voor een 

ongevraagd advies uit te brengen. De contactambtenaar geeft aan dat de analyse van het probleem breder en 

zorgvuldiger moet zijn om te adviseren. Hierop vraagt een lid ( dit lid heeft op bijna ieder onderwerp iets te 

zeggen, hij zit vanuit de kerken in de Wmo-raad, maar is in het verleden ook gemeenteraadslid geweest) of de 

ambtenaar het soms als kritiek opvat dat de Wmo-raad overweegt een advies uit te brengen. De 

contactambtenaar geeft aan dat dit niet zo is, maar dat er al dingen gebeuren en dat in het kader van 

zorgvuldigheid bijvoorbeeld eerst eens met iemand van de gemeente, die zich hiermee bezig houdt, gesproken 

kan worden. Er wordt besloten deze problematiek mee te nemen naar de bijeenkomst over mantelzorg. Tot slot 

volgt de rondvraag en wordt de vergadering gesloten.  

4.2.2 Type twee: de meer deskundige Wmoraad (gemeente B) 

Een meneer met een dikke map onder zijn arm komt aanlopen. Het blijkt de secretaris van de Wmo-raad te zijn. 

Hij laat me het stadhuis binnen en we lopen naar de vergaderzaal. Al snel arriveren ook de andere Wmo-

raadsleden en de voorzitter. De mensen gaan netjes gekleed en de omgang met elkaar is rustig en beleefd. Er zijn 

geen allochtonen onder de leden en de gemiddelde leeftijd ligt tussen de vijftig en zestig. Het aantal mannen 

(vijf) is nagenoeg gelijk aan het aantal vrouwen (zes), ze dragen verschillende papieren bij zich. Geen van hen 

heeft een (zichtbare) beperking. Die avond zijn ook de contactambtenaar en een beleidsmedewerker op 
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uitnodiging aanwezig om wat zaken toe te lichten. 

 Stipt op tijd wordt de vergadering geopend. Het woord is direct aan de contactambtenaar en de 

beleidsmedewerker. Zij komen op verzoek wat vertellen over de financiën betreffende individuele voorzieningen 

en over hulp bij het huishouden. Over de financiën is wat op papier gezet, dit wordt rondgedeeld en na het lezen 

kunnen vragen gesteld worden. Een meerderheid van de leden maakt gebruik van de mogelijkheid vragen te 

stellen, er wordt vervolgens aandachtig naar de antwoorden geluisterd. De vragen gaan met name over hoe de 

begroting precies te lezen. De voorzitter bewaakt ondertussen de tijd en corrigeert wanneer het gesprek te veel 

op details gaat. Na de toelichting op financiën volgt de toelichting op de hulp bij het huishouden. De 

beleidsmedewerker vertelt hoe beleid op dit thema regionaal vormgegeven zal worden. Enkele leden willen 

weten wanneer de Wmo-raad in beeld zal komen. Dit blijkt alleen in het begin te zijn, er wordt nog even 

doorgepraat over de betrokkenheid die de leden hierbij wensen te hebben, waarbij begrip getoond wordt voor de 

gemeentelijke procedures, zij hebben eerder hiermee te maken gehad. Het is opvallend dat iedereen luistert, 

vragen stelt en hardop meedenkt. De betrokkenheid bij de Wmo blijkt niet op deelonderwerpen te blijven 

hangen. In het gesprek worden een aantal specifieke termen gebruikt zoals pgb, hba1 en hba2, voor de leek 

(zoals ik) is niet alles te volgen. Na deze toelichting volgt een korte koffiepauze. 

 Na vijf minuten stelt de voorzitter voor om door te gaan. De ingekomen post en mededelingen komen 

dan aan de orde. De Wmo-raad wordt ondersteund door een professionele secretaris van een welzijnsorganisatie. 

Hij verzorgt de postafwikkeling, de verspreiding van de stukken, de uitnodigingen voor vergaderingen en de 

notulen. De secretaris deelt mede welke uitnodigingen zijn binnengekomen voor bijeenkomsten deze maand. 

Bijna alle leden noteren de data hiervoor en onderling wordt al snel overlegd wie waar heen zal gaan. Na de post 

en mededelingen wordt de agenda vastgesteld. 

 Het punt wat als eerste behandeld wordt is het verzoek dat vanuit de Adviesraad Werk en Inkomen is 

gekomen, om het voorstel om het Steunpunt Minima te behouden als Wmo-raad te steunen. Een aantal van de 

leden vraagt of dit verzoek toegelicht kan worden, zodat duidelijk is waarover het precies gaat. Een van de leden 

werkt voor dit Steunpunt, maar geeft aan dat een ander het wellicht beter toe kan lichten, omdat ze er zelf nauw 

bij betrokken is. Iemand vanuit de ouderen was ook bij een bijeenkomst hierover en licht het toe. Twistpunt is of 

de cliënten van het Steunpunt de weg naar het Wmo-loket zullen vinden. De leden vinden het een moeilijk 

vraagstuk: ze proberen het vanuit verschillende kanten te bezien, vragen zich af hoeveel mensen het betreft, wat 

de visie van de gemeente erop is, hoe andere gemeenten dit organiseren en wat de rol van andere organisaties 

hierin is. Opnieuw praat bijna iedereen mee. Degene die bij het Steunpunt werk benadrukt het belang van het 

bestaan hiervan. Er wordt besloten om de nota van de gemeente op dit onderwerp af te wachten en voorlopig een 

schriftelijke signalering af te geven, waarin de ongerustheid van de Wmo-raad over dit onderwerp wordt 

verwoord, na overleg met de Adviesraad Werk en Inkomen. De voorzitter vraagt expliciet aan alle leden of ze het 

hiermee eens zijn.  

 Dan worden de notulen van de vorige vergadering vastgesteld. Zij worden eerst op correcties en dan op 

vragen/ opmerkingen doorgelopen, heel gestructureerd. Vervolgens komt een sponsorverzoek aan bod voor een 

sponsorloop. De Wmo-raadsleden zijn het er snel over eens dat sponsoren niet tot hun taak behoort. De reactie 

van de gemeente op een ongevraagd advies over de AWBZ wordt hierop volgend besproken. Een lid geeft aan 

dat ze de schriftelijke reactie van de gemeente vaag geformuleerd vond. Ze wil weten of anderen dit ook vonden. 

Enkelen reageren hier instemmend op, het wordt een juridisch en omslachtig geformuleerd antwoord genoemd. 

Het goede nieuws is dat het advies wel is overgenomen.  
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 Het volgende punt is het contact met de clusters, zoals de achterban in deze gemeente georganiseerd is. 

De vertegenwoordigers van de verschillende clusters worden langsgelopen met de vraag of ze nog mededelingen 

hebben, er worden nauwelijks mededelingen gedaan. Er wordt opgemerkt dat het laatste half jaar de opkomst in 

de clusteroverleggen daalt, wat zorgelijk genoemd wordt. De voorzitter stelt voor dit punt te agenderen voor de 

volgende vergadering om dan te bedenken wat hieraan gedaan kan worden.  

 Tot slot volgt de rondvraag en wordt de vergadering gesloten. De secretaris deelt na afloop nog 

verschillende stukken aan de leden uit.  

 

Inmiddels is een beeld ontstaan van de onderzochte Wmo-raden en hoe zij te werk gaan. In de 

volgende paragrafen wordt nader op de aspecten representativiteit en deskundigheid ingegaan en 

wordt duidelijk in hoeverre de respondenten de raden representatief en deskundig achten en hoe zij dit 

verklaren.  

4.3 Representativiteit in Wmoraden 

Zoals eerder in het theoretisch kader besproken, gaat representativiteit in burgerparticipatie om het 

betrekken van een goede afspiegeling van belanghebbende burgers in het beleidsproces. In het geval 

van de Wmo is de groep belanghebbende burgers omvangrijk: het betreft immers alle doelgroepen van 

de Wmo, uiteenlopend van ouderen tot verslaafden, van jongeren tot mantelzorgers en meer. De negen 

prestatievelden die zijn opgesteld in de Wmo bieden enig houvast in het bepalen wie belanghebbend 

zijn. Vaak zijn de prestatievelden voor de gemeenten dan ook een uitgangspunt geweest voor het 

samenstellen van de Wmo-raad. Om de gerealiseerde mate van representativiteit in de cases te 

beschrijven wordt allereerst bekeken wie wel en wie niet in de Wmo-raden zitten, vervolgens wordt 

bekeken hoe de leden contact onderhouden met hun achterban en op die manier breder gedragen 

standpunten inbrengen. 

4.3.1 Wie wel en wie niet? 

De werving- en selectieprocedures die in de verschillende gemeenten gestart zijn om een Wmo-raad 

samen te stellen, hebben een belangrijke rol gespeeld in hoe de raden eruit zien. In twee van de vijf 

gemeenten (gemeenten B en D) richtte men zich bij de samenstelling van de Wmo-raad op de 

bestaande georganiseerde verbanden (veelal belangengroepen) in de gemeente.  

 
R 97: ‘Met de bestaande overlegverbanden is contact opgenomen en er is geprobeerd een zo divers mogelijke 

groep van bij elkaar te krijgen. We hebben hier heel veel vrijwilligers en heel veel werkgroepen (… ) dus 

vandaar uit is eigenlijk de invoer voor de clusters gekomen’  

 

I8: ‘Bij de Wmo-raad zou ik me kunnen voorstellen dat mensen die in dat wereldje bekend zijn,  

R 9: Ja die komen uit bestaande organisaties, als je daar niet in zit, ja dan word je ook niet gevraagd.’  

                                                      
7 Zie bijlage II voor de specificering van de respondenten. 
8 I = interviewer 
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R 14: ‘Ja, een advertentie hebben we nog nooit geplaatst, allemaal via, via en we gaan vaak naar de 

organisaties en als iemand een persoon kent waarvan we denken, nou die heeft deskundigheid in huis en die weet 

veel van die materie, dan wordt die gevraagd.’ 

 

Door deze werkwijze zijn veelal personen vanuit belangengroepen in de Wmo-raden terecht gekomen. 

Zij spreken vaak voor een bepaalde doelgroep, maar behoren er lang niet altijd zelf toe. Deze manier 

van werven leidde ertoe dat doelgroepen met een lage organisatiegraad niet bereikt zijn. Getracht 

wordt om dit recht te trekken door op andere manieren mensen uit deze doelgroepen te werven. Het 

betreft onder meer de doelgroepen dak- en thuislozen, mensen met een psychische beperking (GGZ), 

mensen met een verstandelijke beperking, jeugd, allochtonen en verslaafden.  

 
R 15: ‘De Wmo-raad is dus zeg maar een samenstelsel van die oorspronkelijke doelgroepen met een aantal 

nieuwe leden, maar die nieuwe groepen kwamen onvoldoende aan bod en daar wordt nu de afgelopen jaren een 

impuls aan gegeven om de achterban verstandelijk gehandicapten en GGZ erbij te betrekken en dat is een heel 

ontwikkeltraject.’  

Een andere manier waarop dit probleem wordt ondervangen is dat personen die beroepsmatig met deze 

doelgroepen te maken hebben (gehad) voor hen in de Wmo-raad zitting nemen.  

 
R 8:’ ik ben voorlopig kartrekker voor de GGZ met het nadeel dat in het cluster mensen met een beperking 

mevrouw X alleen de kartrekker is, want daar hadden we nog een plaats gehad en die is nog steeds niet ingevuld. 

Dus als ik voor de GGZ iemand anders kan krijgen, dan ga ik terug. Maar uit de GGZ kunnen we geen mensen 

krijgen.’ 

 ( R 8 werkt bij het Steunpunt Minima, van daaruit heeft zij te maken met mensen met een psychische beperking, 

daarom is zij gevraagd voor deze doelgroep op te komen) 

 
R 13: ‘we hebben nu ook iemand die in de raad zit met speciale aandacht voor de jeugd, hij is of was, nou ik 

geloof nog net, maar niet meer voor 100 procent, decaan aan een school voor VMBO, daar heb je ook veel 

allochtone jongeren, dus hij kent ook de problematieken wel, dus we zijn blij dat hij gezegd heeft ik wil 

meedoen.’ 

 

In de gemeenten A, C en E werd open geworven middels een advertentie in het gemeenteblad (en op 

de gemeentewebsite). In iedere gemeente kwam een behoorlijk aantal brieven in reactie hierop binnen 

(variërend van 25 tot 50). Vervolgens is geprobeerd een goede selectie uit de kandidaten te maken, op 

basis van sollicitatiegesprekken, om zo een representatieve Wmo-raad samen te stellen. 

 
R 6: ‘Nou ja we hebben ook wel heel erg gekeken naar de samenstelling, van hoeveel mensen worden 

voorgedragen vanuit een platform en individuelen en wat is dan het terrein waar ze het meest mee hebben, dus 

we hebben echt gekeken zo van met een flap over erbij gehad en die prestatievelden en wie hebben we daar?’ 
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R 12: ‘Het belangrijkste was dat de leden van de Wmo-raad verschillende achtergronden zouden hebben en 

daarmee alle prestatievelden zouden dekken, daar is met name op gelet bij de selectie van mensen. Er zijn een 

soort sollicitatiegesprekken gehouden door de gemeente, waarbij naast spreiding over de prestatievelden ook 

gelet werd op interesse, motivatie en wil van mensen. Het blijft natuurlijk wel vrijwilligerswerk, dus er zijn 

verder niet veel eisen aan kandidaten gesteld.’ 

 
R 16: ‘er is met gekleurde kaarten gewerkt, rood, oranje, groen dacht ik, en alles wat rood was, was nog niet 

vertegenwoordigd, oranje redelijk en groen prima. 

I: En hoe ging dat, zat er verschil in hoe moeilijk of makkelijk groepen in te vullen waren? 

R 16: Het is eigenlijk redelijk soepel gegaan moet ik zeggen. Binnen de adviesraad is het ook besproken en dat is 

goed uitgekristalliseerd.’ 

  

Bepaalde doelgroepen bleken echter gemakkelijker in te vullen dan andere, waardoor zwakke plekken 

in de samenstelling van de Wmo-raad ontstonden. In aanvulling op de advertentie zijn daarom ook nog 

mensen ‘via via’ geworven.  

 
R 4: ‘Prestatieveld één heeft te maken met sociale samenhang, daar hebben we zes mensen, maar zeven, acht en 

negen hebben wij geclusterd: geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, één persoon. Dus daar zit nog wel 

wat verschil in.’  
 

R 11: ‘Daar hebben ze dus elf man uitgelicht, ze moesten oppassen dat het niet te veel 

ouderenbelangenbehartigers werden (…) jongeren was moeilijk om te vinden dus er is een docent gekomen, 

maar die is nu weer afgehaakt.’ 

 

 Deze informatie levert een beeld op van Wmo-raden die representativiteit nastreven, maar 

worstelen met de realisatie hiervan. Doelgroepen kunnen op twee manieren aanwezig zijn in een 

Wmo-raad. Ofwel in de persoon van iemand die zelf tot de doelgroep behoort en die namens de 

doelgroep spreekt. Ofwel in de persoon van iemand die zelf niet tot de doelgroep behoort en die voor 

de doelgroep spreekt. In de laatste categorie betreft het vaak personen die beroepsmatig of in de 

privésituatie nauw bij de doelgroep betrokken zijn. Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat 

een doelgroep op geen van beide manieren aanwezig is in de Wmo-raad.  

 In de onderzochte Wmo-raden behoren een aantal doelgroepen vrijwel overal tot de eerste 

categorie: die van de direct betrokkenen. Dit zijn de doelgroepen ouderen, mensen met een 

lichamelijke beperking, mantelzorgers en vrijwilligers. Zij nemen vaak deel aan de Wmo-raad als 

afgevaardigde van een belangengroep voor hun doelgroep, soms zelfs met twee leden. Afgevaardigden 

van de kerken zijn ook in bijna alle Wmo-raden aanwezig. Niet specifiek voor een doelgroep, maar 

doelgroepoverstijgend, gezien de maatschappelijke functie van de kerk. Daarnaast zijn in een aantal 

Wmo-raden buurtbewoners en allochtonen aanwezig, om namens hun doelgroep te kunnen spreken. 
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Wat allochtonen betreft verschilt het per gemeente hoe deze groep gezien wordt: de ene keer als aparte 

doelgroep van de Wmo, de andere keer als groep die onder andere doelgroepen van de Wmo valt. 

Afhankelijk van deze visie wordt het meer of minder belangrijk geacht een lid uit de allochtone 

doelgroep in de Wmo-raad te hebben.  

 Een aantal doelgroepen is in de Wmo-raden meestal indirect aanwezig, dus in de vorm van een 

persoon die er voor hen zit. Het gaat dan om de doelgroepen mensen met een verstandelijke beperking, 

jeugd en gezin en mensen met een psychische beperking. Leden van Wmo-raden die er voor deze 

doelgroepen zitten, zijn vaak bekend met deze groepen vanuit hun werk- of privésituatie en voelen van 

daaruit de behoefte om al dan niet vanuit een belangengroep voor deze groepen op te komen. De 

doelgroepen chronische zieken en minima worden in sommige Wmo-raden ook op deze manier 

gehoord, in andere Wmo-raden zitten zij echter zelf als lid in de Wmo-raad.  

 Dan zijn er ook doelgroepen die in enkele van de Wmo-raden op geen van beide manieren 

aanwezig zijn. Dit geldt voor de groepen jongeren, mensen met een psychische beperking, dak- en 

thuislozen, verslaafden en slachtoffers van huiselijk geweld. Figuur 4-6 geeft een overzicht van de 

gemiddeld genomen aanwezigheid van doelgroepen in de Wmo-raden. 

 

 
Figuur 4-6 Aanwezigheid doelgroepen in Wmo-raad 

 

 Wanneer de doelgroepen losgelaten worden en bekeken wordt wat voor soort mensen in de 

Wmo-raden zitten, vallen een aantal zaken op. Het aantal mannen en vrouwen is aardig in balans. Uit 

balans is echter de verdeling tussen jong en oud. Veel van de Wmo-raadsleden zijn de vijftig 

gepasseerd en zijn gepensioneerd of met de VUT. 
 

R 9: ‘Ja, de leeftijd, het zijn meer ouderen die er in zitten, ja wat noem je oud, je zult het vanavond zien, ze zijn 

niet van mijn leeftijd en ook niet van jouw leeftijd. 

I: Veel grijs haar? 

R 9: Precies (lachen), vrij veel ouderen zitten erin.’ 
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R 14: ‘Ja maar van de jongeren kunnen wij een heleboel leren, want jullie zitten in deze maatschappij en jullie 

moeten nog voort en dat vind ik zo belangrijk, 

I: Zitten er jongere mensen in de Wmo-raad? 

R 14: Nee er zitten toch allemaal ouderen in’ 

 

Het zijn mensen die een grote maatschappelijke betrokkenheid voelen, die ze niet alleen uiten door 

inzet voor de Wmo-raad, maar ook door inzet op andere gebieden. De Wmo-raadsleden vervullen 

veelal meerdere vrijwilligersfuncties en/ of hebben ervaring hiermee vanuit het verleden.  
 

R 18: ‘De meeste mensen hebben wel een verleden hebben in de belangenbehartiging, ze voelen zich wel 

verantwoordelijk voor het welzijn van anderen (…) je hebt klagers, die heb je, waarbij het nooit echt goed is. 

Veel dezelfde mensen, als het gaat om meepraten met de gemeente, zie je dat je altijd wel uit dezelfde vijver vist.’  

 

R 11:’ dat het steeds dezelfde mensen zijn die op alle terreinen bezig zijn. Als je nu op een vergadering komt van 

welke club dan ook, heb je kans dat je elkaar weer tegen komt, dus die ook al in de Wmo-raad zitten, want dat 

zijn dan de mensen die gezegd hebben nou goed ik wil wel meedoen.’ 

 

Een laatste opvallende zaak is dat de meeste Wmo-raadsleden aangesloten zijn bij een belangengroep 

en vanuit die achtergrond participeren. 

4.3.2 De onevenwichtige aanwezigheid van doelgroepen verklaard 

Uit de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat de aanwezigheid van doelgroepen in de Wmo-raad 

(direct dan wel indirect) onevenwichtig te noemen is. Bepaalde groepen zoals ouderen en mensen met 

een lichamelijke beperking zijn vrijwel overal sterk aanwezig, terwijl andere groepen zoals mensen 

met een psychische beperking en jongeren nauwelijks aanwezig zijn. Verklaringen die respondenten 

hiervoor geven, worden in deze paragraaf besproken.  

• Organisatiegraad doelgroepen 

Enerzijds zijn er bepaalde doelgroepen binnen de Wmo die al jaren goed georganiseerd zijn en veel 

ervaring hebben met participatie in beleidsprocessen. 

 
R 15: ‘vanuit het ouderenbeleid had ik van oudsher altijd al contact met de ouderenbonden. Ook wel met enige 

regelmaat, we hebben een soort seniorenraad gehad. 

(…) 

R 15: Nou ja ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking daar zat meer historie achter, 

die hadden al de belangenbehartiging beter op orde. De groepen die je noemt, verstandelijk gehandicapten en 

GGZ, dat moet nog meer gestalte krijgen. Andere groepen, ik weet het niet. 

I: De tussenevaluatie van het SCP noemde ook nog moeilijke groepen als verslaafden, daklozen, slachtoffers van 

huiselijk geweld. 

R 15: Oh ja nu je het zegt en jeugd.’ 
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R 2:’ Je ziet dus dat met name senioren, lichamelijk gehandicapten dat zijn echt groepen die al langere tijd aan 

tafel zitten en ook goed georganiseerd zijn.’ 

 

Anderzijds zijn er doelgroepen waarvoor dit niet geldt. Zij zijn zwak georganiseerd en onbekend met 

participatie in beleidsprocessen. Dit heeft zijn weerslag op hun aanwezigheid in de Wmo-raden. 
 

R 2 (over de GGZ): ‘er is gewoon een hele grote versnippering. Er zijn ik weet niet hoeveel cliëntenorganisaties, 

cliëntenraden en dat is veel meer versnipperd dan dat bijvoorbeeld bij de senioren is. Dus die organisatie is niet 

goed en gemeenten moeten dan ook naar ik weet niet hoeveel mensen toe om informatie te krijgen. Ik denk dat 

dat ook meespeelt.’ 

 
R 11: ‘de psychische zieken en bijvoorbeeld het zicht op de gebroken gezinnen, dat moet ook nog helemaal in 

beeld komen, daar hebben we eigenlijk heel weinig, die zijn natuurlijk ook niet georganiseerd.’ 

 

R 17: ‘wat ik ook jammer vind, al is het een gebied waar ik zelf niets mee heb, is dat de geestelijke 

gezondheidszorg zo weinig vertegenwoordigd is, maar dat is gewoon een heel moeilijke doelgroep, hangt 

eigenlijk als los zand aan elkaar, er is niet echt een club voor, dus dat vind ik wel jammer, wat ik ook wel jammer 

vind in die zin is, dat gaat raar klinken, maar dat lichamelijk gehandicapten oververtegenwoordigd zijn en 

ouderen, daardoor krijgt het soms heel erg die nadruk en ik vind het dan ook wel eens belangrijk om dan af en 

toe aan de rem te trekken van er zijn ook nog andere groepen die ook belangrijk zijn, maar feitelijk zouden ze dat 

zelf ook moeten doen hè.’ 

 

De organisatiegraad van de Wmo-doelgroepen loopt dus nogal uiteen. De organisatiegraad varieert 

van doelgroepen die meerdere belangengroeperingen kennen op gemeentelijk niveau tot doelgroepen 

die nauwelijks georganiseerd zijn. Dit beïnvloedt hoe 'vindbaar' zij zijn en daarmee de kans dat ze 

participeren. 

• Aard van de doelgroep 

De aard van de doelgroep is van invloed op hoe eenvoudig of moeilijk het voor hen is om te 

participeren in een Wmo-raad. Zo heeft een deel van de doelgroepen verschillende soorten 

ondersteuning nodig om te participeren. Het bieden van deze ondersteuning is een voorwaarde voor 

hen om zelf mee te kunnen doen (en dus direct aanwezig te zijn). 
 

R3: ‘één van de dingen die ook gezegd wordt, van ja maar er zijn niet zoveel mensen met een beperking. Dat 

komt omdat ze niet zichtbaar zijn, omdat bijvoorbeeld de vergaderlocatie niet toegankelijk is, of er is geen 

ringleiding voor de slechthorenden, nou allerlei zaken, of de informatie is niet digitaal beschikbaar, zodat je als 

je blind bent het niet kunt lezen of het niet in een vergroot lettertype kunt hebben, dus er zijn heel veel dingen 

waardoor mensen eigenlijk niet mee kunnen doen en onzichtbaar blijven.’ 
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Voor allochtonen (maar ook voor andere doelgroepen) kan het zijn dat ondersteuning bij het lezen van 

beleidsstukken wenselijk is, of dat deze in een verkorte versie aangeleverd kunnen worden.  

 
R16: ‘De beleidsnota's en de uitwerking ook wel, die zijn in zulke droge en langdradige taal geschreven, dat ik 

daar zelfs al moeite mee heb, terwijl ik zelf ook die taal heb geschreven, laat staan dat mevrouw X van de raad 

werk en bijstand of van de allochtone geleding, sorry die kunnen dat echt niet begrijpen. Ik kan me nog een 

overleg herinneren over een beleid waarin een van de leden verrast tegen mij zei: o dat heb ik ook gevonden, 

knap hè van me. Toen heb ik gezegd hartstikke goed en toen dacht ik bij mezelf wel van moet je kijken hoe hard 

ze ervoor moeten vechten.’ 

 

Veelgenoemd door respondenten is ook de ondersteuning die benodigd is voor de doelgroepen mensen 

met een verstandelijke beperking en mensen met een psychische beperking. De eerste groep is in staat 

te participeren indien ze bijgestaan wordt door een coach die zaken uit kan leggen. Dit vraagt begrip 

bij de andere Wmo-raadsleden voor het feit dat een vergadering wat langzamer zal verlopen. 

Vooralsnog wordt vaak de voorkeur gegeven aan indirecte aanwezigheid van deze doelgroep. De 

groep mensen met een psychische beperking behoeft eveneens ondersteuning. Mensen uit deze groep 

kunnen goed meedoen, maar hebben behoefte aan achtervang en flexibel lidmaatschap, vanwege hun 

beperking. 

 
R 10: ‘We hebben iemand gehad in het begin (vanuit de GGZ), toen nog niet van de raad, maar wel in die 

werkgroep, maar die heeft toch weer afgehaakt, dat gebeurt nog wel eens. (…) Mensen in de GGZ gaat heel lang 

goed, heel erg mooie en goede medewerkers, heel slim en die kunnen dan helemaal in elkaar klappen en dan heb 

je niks meer aan ze. Dan zijn ze ziek, worden ze opgenomen of moeten ze veel meer pillen gebruiken, het kan een 

poosje gaan en dan kan het weer beter worden. Daar zie je veel meer dit (maakt een golfbeweging) en dat maakt 

de inzet van die mensen echt ingewikkeld en dat is de realiteit, zo zit hun ziektebeeld in elkaar en dat is treurig 

genoeg.’ 

 

R12: ‘het is voor ons (mensen met een geestelijke beperking) te lastig, we kunnen dat niet waarmaken om echt 

lid te zijn van een Wmo-raad. Wij hebben onze ups en downs en stel dat er nou volgende week een vergadering 

op de rol staat, daar worden ze al zenuwachtig van of dan zitten ze weer in een depressie of weet ik veel en dan 

voelen ze zich ook te kort schieten.’ 

 

Al met al vraagt het extra inspanning de verschillende doelgroepen mee te laten doen en de inspanning 

die daartoe geleverd wordt, is momenteel nog niet maximaal, wat ten dele verklaart waarom de 

doelgroepenvertegenwoordiging onevenwichtig is.  

• Afwezigheid doelgroep 

Wanneer het gaat om de doelgroepen dak- en thuislozen, verslaafden en slachtoffers van huiselijk 

geweld dan wordt een enkele keer aangegeven dat die doelgroep navenant niet aanwezig is in de 

gemeente.  
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R 5: 'Als je het hebt over daklozen, ik zou het niet weten, dat is een ondergeschoven kind hoor, omdat het er zo 

weinig zijn, dat zie je ook in het beleid van de wethouder, dat heeft niet de allerhoogste prioriteit nog'.  

 

R8: ‘Ze kunnen zich niet indenken dat dit in gemeente B voorkomt. Dan zit ik er als enigste die iets op de hoogte 

is en voor anderen is het een ver van mijn bed show. (…) dan zeggen ze voor jou dat is maar een heel kleine 

doelgroep, nee tel in de gemeente maar de GGZ gezinnen, schrikbarend veel, omdat we hier een grote inrichting 

hebben gehad en mensen gaan allemaal hier zelfstandig wonen.’ 

 

In hoeverre dit waar is en hoeveel moeite gedaan is om degenen die tot de groep behoren te vinden 

bleef onduidelijk. Dit punt hangt samen met een lage organisatiegraad en daarmee een lage 

zichtbaarheid van bepaalde doelgroepen. 

• Tijdstip vergadering 

Het dagdeel waarop vergaderd wordt is ook bepalend voor wie aanwezig zijn in de Wmo-raad. Dit 

geldt niet zozeer specifiek op doelgroepen als wel op de kenmerken van Wmo-raadsleden in het 

algemeen. In sommige van de Wmo-raden wordt namelijk overdag vergaderd wat betekent dat veel 

werkende mensen dan niet kunnen. Het percentage ouderen ligt dan vaak hoger, zoals in één van de 

Wmo-raadsvergaderingen wordt aangegeven bij het besluit naar de avond te gaan:  

 
R4: 'anders is het risico dat we alleen met gepensioneerden en Vutters overblijven'. 

 

Vergaderen in de avond kan echter weer barrières opwerpen voor andere doelgroepen. 
 

R3:‘Soms is het altijd in de avond, omdat veel mensen werken, maar veel mensen met een lichamelijke beperking 

zijn in de avond doodop, die trekken dat helemaal niet, naast dat de thuiszorg niet meer op zo’n moment komt en 

ze niet meer naar bed gebracht kunnen worden’ 

 

• Wmo-raad als vorm 

Veel respondenten zetten hun vraagtekens bij de geschiktheid van de Wmo-raad als vorm om alle 

doelgroepen van de Wmo te laten participeren.  

 
R9:‘we hebben een jongerencentrum hier, maar daar komen jongeren die hebben er meer belang bij een spelletje 

te doen met elkaar dan de hele tijd te praten met elkaar over een bepaald thema en dan weer weggaan, die 

willen zich ook niet vastleggen in zo'n groep, die hebben ook snel zoiets van nou zie jij wat er allemaal in zit, het 

is heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen.’ 

 

R 18: ‘Ja, we hebben wel lang moeten zoeken naar jongeren, maar volgens mij is dat eigenlijk overal wel een 

beetje een moeilijke groep, ja er is geen jongere die in mijn ogen, ja je bent er zelf bij geweest, als ik 16, 17 was 

dan had ik daar geen zin in, of geen zin in, in ieder geval daar moet je eigenlijk een andere vorm voor 

bedenken.’ 
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R2: ‘Zo’n Wmo-raad is niet echt een manier die aansluit bij de doelgroep. Het is een manier die de gemeente 

denk ik altijd gebruikt: vergaderen met elkaar, maar of dat nou een goede manier van participeren is voor 

iedereen, dat denk ik niet. Dus waar wij ons ook als initiatiefgroep (voor de GGZ cliënten) op richten is of 

gemeenten ook wel naar andere manieren van inspraak of participatie kijken, waarmee ze onze doelgroep beter 

kunnen bereiken.’ 

 

De Wmo-raad is een vrij formele en structurele vorm waarin je iedere vier a zes weken met een groep 

een avond vergadert, daarnaast beleidsstukken dient te lezen en diverse andere bijeenkomsten bezoekt 

vanuit je functie. Lang niet iedereen zal zich prettig voelen in die vorm en / of heeft er tijd voor. 

Vandaar ook dat het toch voornamelijk de oudere 'vergadertijgers' zijn die er op afkomen. 

4.3.3 Contact met de achterban 

Het onderhouden van contact met de achterban door Wmo-raadsleden is belangrijk om breder 

gedragen standpunten in te kunnen brengen en dus representatief te zijn voor de doelgroep. Wanneer 

respondenten gevraagd wordt hoe zij contacten met de achterban onderhouden, komen drie manieren 

naar voren, zie tabel 4.2. 

• Inspanningen individuele Wmo-raadsleden 

Het idee in de Wmo-raden is dat de Wmo-raadsleden ieder één (of soms meerdere) doelgroepen onder 

hun hoede nemen, waarmee zij contact onderhouden, zodat zij goed kunnen verwoorden wat in deze 

doelgroepen speelt en wat de belangen zijn. Wmo-raadsleden die vanuit een belangengroep zitting 

nemen, benutten deze als hun achterban, de mate waarin er daadwerkelijk ‘tweerichtingsverkeer’ tot 

stand komt is echter wisselend. 

 
R 11: ‘ik doe het dan zelf nog wel eens, we hebben een heleboel vrijwilligers die gelukkig allemaal tegenwoordig 

over email beschikken, althans de grootste groep, dan schrijf ik zelf wel eens ik ben vandaag in de Wmo-raad 

geweest en daar is dit en dit besproken, dat geef ik door. 

(…) 

I: En als u wel eens zo'n mail uitstuurt naar anderen wat is besproken, krijgt u dan wel eens reacties? 

R: Nee, dat heeft er natuurlijk toch mee te maken dat heel veel vrijwilligers zijn doeners zeggen wij altijd, (…) 

Maar om mee te gaan zitten vergaderen of te zeggen van ik heb eens een probleem en dat schrijf ik op papier, 

nee, nee, nee.’ 

 

R 17: ‘Nou wat ik wel eens hoor van met name de gehandicaptenraad dat zij ook wel dingen op de agenda zetten 

die besproken moeten worden, maar ja weet je het is ook vaak met adviezen, eergisteren hadden die er al moeten 

liggen dus dan is overleg wat moeilijk, maar tegenwoordig met alle moderne communicatiemiddelen en email 

weet ik het heb je vrij snel contact met elkaar natuurlijk.’ 

 

Wmo-raadsleden die geen georganiseerde achterban hebben, ondervinden aanzienlijk meer moeite met 

het horen van de achterban. Dit soort leden baseert zich meer op hun persoonlijk netwerk en geluiden 
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die 'via via' worden opgevangen. 
 

R 17: ‘Nou ik kan alleen maar voor mezelf spreken, ik heb geen achterban, voor mij geldt dat in die zin niet, 

maar ik probeer wel bij, ik woon in een focuswoning bij de mensen daar mijn oor eens te luisteren leggen van 

wat vind je hiervan of daarvan en ze weten ook allemaal dat ik in de Wmo-raad zit, dus ze komen ook wel eens 

naar me toe van heb je het al gehoord, dus in die zin probeer ik, luister ik er wel naar.’ 

 

R16: ‘daar(van de GGZ groep) krijg je dus bijna niets van binnen, er is bijna geen contactuitwisseling. We zijn 

wel bezig om dat op te zetten, maar er zijn zo weinig competente mensen, dat ik nu al begreep dat ik helemaal de 

kar zou moeten trekken en ik twijfel er nog steeds aan of ik dat zou willen en of ik dat zou kunnen.’ 

 
R6: ‘voor de individuelen is het natuurlijk lastiger, je zou eigenlijk zelf een soort netwerkje op moeten bouwen, 

maar er zijn wel mensen bij die ook nog werken dus dan heb je naast dat je bij adviezen betrokken bent je ook 

nog een netwerk moet opbouwen, dus ik begrijp ook wel dat dat gewoon veel tijd kost.’ 

 

In gemeente B is het contact met de achterban door Wmo-raadsleden op een andere manier 

georganiseerd, middels een clustermodel, zie 4.1.2. In de clusters zitten mensen namens of voor de 

doelgroep en zij vormen de achterban voor twee Wmo-raadsleden. De clusterleden hebben op hun 

beurt ook weer lijnen uitstaan in de samenleving en zo wordt geprobeerd zo goed mogelijk in te 

brengen wat de doelgroep vindt. 

 
R7: ‘R: Nou die cluster dat is in feite de achterban. Daar zitten vertegenwoordigers in van die achterban, dus 

die communiceren terug naar hun achterban. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het cluster leefbaarheid waar ik uit 

kom dan zitten daar vertegenwoordigers van belangengroep X in van de diverse kernen en die koppelen terug 

naar belangengroep X. 

(…) 

I: Lukt het ook bij ieder cluster om daar een groot groepje te hebben? 

R 7: Bij de meeste clusters wel, maar het varieert ook in de tijd. Als er problemen zijn bijvoorbeeld dan komen ze 

allemaal (lachen). Als het goed gaat dan komen er ook minder mensen naar zo'n clustervergadering. Dan 

denken ze we lezen het wel. Heel veel wordt ook via de mail afgestemd.’  

 

• Profilering Wmo-raad 

Naast de inspanningen van de individuele leden om contact met de achterban te onderhouden, 

proberen alle Wmo-raden hun eigen bekendheid te vergroten, zodat ze ook gevonden zullen worden 

door mensen die iets in willen brengen. De gemeente faciliteert hier vaak in door het gemeenteblad en 

de gemeentewebsite ter beschikking te stellen. Ook hebben een aantal van de Wmo-raden een folder 

gemaakt en verspreid en is op verschillende wijzen contact met de pers gezocht.  

 
R4: ‘Het begint natuurlijk ook met dat de bekendheid van de Wmo-raad ook nog niet zo groot is. Wij hebben nu 
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bevochten dat we een keer in de maand een halve pagina in het gemeenteblad kunnen krijgen. Dat betekent dat 

we juist in de afgelopen twee weken voor de eerste keer erin zijn geweest. Toen zijn we eerst maar eens 

begonnen met te vertellen wat de Wmo is en wat een Wmo-raad is. De volgende keer gaan we een verslagje doen 

van dat bijvoorbeeld de nota vrijwilligersbeleid en minimabeleid is behandeld en wat de Wmo-raad ervan heeft 

gevonden om op die manier een stukje bekendheid te creëren.’ 

 
R6: ‘Je moet voorkomen dat je een clubje krijgt dat een beetje voor zichzelf spreekt en dat er voor de rest 

helemaal niets van af weet. Op de site van de gemeente is een aparte link van de Wmo-raad, daar proberen we 

ook zo veel mogelijk aan te geven wat de Wmo-raad doet, wie erin zitten, er wordt ook aangegeven ga zelf naar 

de Wmo-raad als je wat hebt dus op die manier proberen we dat ook wel een beetje te waarborgen.’ 

 
R10: ‘we hebben nu een klein publiciteitsoffensiefje gehad. Ik ben op de radio geweest hier, ik had er zelf nog 

nooit naar geluisterd, andere bewoners misschien ook niet, en twee interviews in de krant. Meneer X schrijft hele 

grappige, simpele, maar goede stukjes in de krant van de gemeente dus op die manier. Dat is alleen maar dat je 

naam valt, maar uiteindelijk moet je dat doen totdat je concreet aanwezig bent. Dat is de zoektocht, niet alleen 

van ons hoor, volgens mij zijn daar velen mee bezig in het land.’ 

 

• Organiseren contactmomenten met de achterban 

Een laatste wijze van contact onderhouden met de achterban die in sommige van de Wmo-raden 

(incidenteel) wordt ingezet, is het organiseren van bijeenkomsten voor de achterban op een specifiek 

thema. 

 
R13: ‘we hebben twee keer tot nog toe een hoorzitting, ik vind het een hele formele term, maar je begrijpt wel 

wat de bedoeling is, dat we juist ook willen luisteren naar de mensen van waar loop je tegenaan, welke 

problemen heb je, iedereen is geherindiceerd, is dat goed gegaan, vinden jullie dat er recht gedaan is aan jullie 

vraag? Dus dat willen we jaarlijks, of zelf tweejaarlijks, in ieder geval het contact onderhouden met de 

zorgvragers. 

I: En zo'n bijeenkomst, komen daar veel mensen op af? 

R: Ik heb het dus twee keer gedaan en ik denk dat er gemiddeld zo'n 50 – 60 mensen op af komen, waarvan wel 

ook een aantal, dus bijvoorbeeld wat mensen uit de politiek en wat organisaties die erbij zaten, dus als je zegt 

hoeveel zorggebruikers zijn er geweest, nou 30 – 40 schat ik’ 

 

R8: ‘We hebben vorig jaar een keer voor mensen met een verstandelijke beperking, hebben we een muziekgroep 

met allemaal mensen met een verstandelijke beperking, hadden we een bijeenkomst 's avonds en zeiden we weet 

je wat we doen we nodigen organisaties uit en we laten mensen wensen met de wethouder bespreken. We hadden 

een rapport gemaakt, waar lopen mensen vanuit de GGZ tegenaan en we hadden een groot bord gemaakt en 

daar mocht iedereen briefjes op doen en dat hebben we meegegeven aan de wethouder.’ 

 

In andere Wmo-raden staat het organiseren van dit soort bijeenkomsten op de planning, maar is het er 

nog niet van gekomen ze daadwerkelijk te houden.  
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Tabel 4-2 Contact met de achterban door Wmo-raden 

Contact met de 

achterban 

Voorbeelden 

Door individuele leden - Belangengroep ( nieuwsbrief, vergadering) 
- Persoonlijk netwerk 
- Clusters (in gemeente B)  

Door profilering - Gemeenteblad 
- (Gemeente) website 
- Folder 
- Pers (lokale radio, krant) 

Door contactmomenten - Hoorzitting 
- Discussiebijeenkomst 
- Informatiemarkt 

 

Wmo-raden en contactambtenaren noemen het contact met de achterban een punt dat versterkt 

kan en moet worden. Er wordt momenteel op diverse manieren contact gezocht met de achterban, 

zowel door individuele leden als door de Wmo-raad als geheel. Het contact wat hierdoor tot stand 

komt is echter nog weinig frequent en per doelgroep verschilt het hoe goed deze bereikt wordt. 

Enerzijds is het een kwestie van tijd en dient de Wmo-raad bekender te geraken om frequenter contact 

te realiseren, anderzijds kan de Wmo-raad werken aan een betere profilering en proactiever te werk 

gaan.  

4.3.4 Moeizaam contact met de achterban verklaard 

Het contact met de achterban is nog niet optimaal te noemen. In deze paragraaf worden de 

verklaringen besproken die respondenten geven voor het moeizame contact met de achterban.  

• Versnipperde, moeilijk zichtbare doelgroepen 

De Wmo-raadsleden die namens of voor doelgroepen in de raad zitten waar weinig zicht op is, 

ondervinden de meeste moeite met het onderhouden van contact met hun achterban. Dit komt omdat 

zij nauwelijks weten wie hun achterban is, laat staan dat zij deze weten te vinden. Wanneer de 

doelgroep niet (op gemeentelijk niveau) georganiseerd is, wie moet je dan benaderen? Het blijft dan 

steken op persoonlijke contacten.  

 
R 13: ‘de achterban voor de meeste doelgroepen is zo diffuus, die zijn niet georganiseerd, dat geldt voor een 

belangrijk deel van de ouderen wel, via de ouderenbonden, (…) maar dat geldt niet, ja chronisch zieken dat is 

natuurlijk ook heel diffuus en heel divers, het geldt niet voor mensen met een lichamelijk handicap, laat staan 

voor dak- en thuislozen of mensen met een psychiatrische achtergrond.’ 

 

Een goed voorbeeld van een van deze doelgroepen is de GGZ doelgroep. Dit is sowieso een brede 

doelgroep die vaak gedekt wordt door één Wmo-raadslid, terwijl er doelgroepen onder vallen 

uiteenlopend van vrouwen in de vrouwenopvang tot mensen met een psychische beperking. Vanuit het 

ondersteuningsprogramma Lokale Versterking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
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Sport is geprobeerd een organisatiestructuur van de grond te krijgen om de achterstand in de lokale 

belangenbehartiging voor deze doelgroepen weg te werken. Door ervaringsdeskundigen te organiseren 

en hen ondersteuning te bieden in de vorm van een projectleider, wordt meer participatie nagestreefd. 

Ook in sommige van de onderzochte gemeenten wordt met dit programma gewerkt en langzaamaan 

komen sommige groepen wat meer in beeld. Echter, het programma zal per juli 2009 stoppen en de 

meeste respondenten geven aan te vrezen dat de tot dan toe opgebouwde structuur ineen zal storten 

wanneer de ondersteuning wegvalt.  

 
R 8:'Ja, in juli stopt alles, dus onze twee vaste medewerkers hebben ook geen baan meer. Als we door gaan, wie 

gaat de kosten dragen?(…) ja en de gemeenten zullen het niet overnemen en als initiatiefgroep bereik je haast 

niets meer. Dat vind ik jammer en niemand pakt het hier op' 9. 

 

Het komt erop neer dat ook voor het contact met de achterban de organisatiegraad van de doelgroep 

verband houdt met hoe goed men erin slaagt contacten te onderhouden. Daarbij de kanttekening dat 

voor alle doelgroepen geldt dat het contact dat er is met de achterban, veelal contact met de 

georganiseerde achterban betreft. Dit betekent dat voor de doelgroep ouderen, alleen het geluid van de 

ouderen die aangesloten zijn bij de ouderenbond gehoord wordt. 

• Onbekendheid Wmo-raad 

Zoals eerder aangegeven zijn veel van de Wmo-raden zich ervan bewust dat hun bekendheid onder de 

burgers niet zo groot is. Dit maakt dat zij niet altijd gevonden worden door burgers die input op 

beleidsonderwerpen zouden willen leveren. Er wordt gewerkt aan een betere profilering en het zal 

deels een kwestie van tijd zijn, waardoor de Wmo-raad meer bekendheid zal genieten. De Wmo-raden 

bestaan nu nog relatief kort (tussen de één en twee jaar), hoe langer ze bestaan hoe meer mensen van 

hun bestaan op de hoogte zullen raken, zeker wanneer geïnvesteerd wordt in profilering. Het is zeker 

een belangrijk aandachtspunt, omdat door profilering burgers doelgroepoverstijgend bereikt zullen 

worden, zowel de georganiseerde als de ongeorganiseerde burgers. 

• Verantwoordelijkheid organisatie andere vormen 

Het organiseren van aanvullende vormen van burgerparticipatie kan een goede oplossing zijn om 

direct de doelgroepen te bereiken en te horen die nu indirect of niet in de Wmo-raden zitting nemen. 

Sommige Wmo-raden experimenteren al met dit soort vormen om het contact met de achterbannen te 

versterken. Er bestaat echter onduidelijkheid over wiens verantwoordelijkheid het is deze vormen, 

zoals een discussieavond, te organiseren. In de onderzochte gemeenten zijn hierover vaak geen 

afspraken gemaakt tussen de Wmo-raad en de gemeente. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente 

vaak van de Wmo-raad verwacht dat zij dit oppakken:  

 

                                                      
9  De initiatiefgroep wordt per regio gevormd. De groep bestaat uit ervaringsdeskundigen ondersteunt door een 

projectleider en levert onder meer leden voor de Wmo-raden of vormt hier de achtervang voor.  
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R 12:'De Wmo-raad zou naar dit soort groepen toe proactiever naar buiten mogen treden en bijvoorbeeld 

alternatieve vormen organiseren om hun geluid te horen (…) de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de 

bestaande overlegverbanden, waaronder de Wmo-raad, zij moeten de brug slaan naar de moeilijk bereikbare 

groepen'.  

 

R15: ‘R: Ja en de bedoeling is wel dat de Wmo cliëntenraad dat uiteindelijk overneemt: het organiseren van 

zulke bijeenkomsten om zeg maar te horen van wat loopt niet goed, wat zou er moeten gebeuren’ 

 

Vanuit de Wmo-raad wordt echter aangegeven dat dit (te) veel tijd kost, dat er ondersteuning voor 

nodig is of dat dit een taak van de gemeente zelf is.  

 
R 8: 'Wie de kar gaat trekken? De gemeente zou de kar moeten trekken vind ik of de Wmo-raad, maar met 

facilitaire ondersteuning’.  

 

R13: ‘het wordt ook wel gefaciliteerd in zekere zin (door de gemeente), maar ze laten het wel aan 

maatschappelijke organisaties over om die contacten te leggen, ze zitten er eigenlijk een beetje op de 

achtergrond in, in facilitaire zin wel dat ze wat willen doen.’ 

 

Het gevolg is dat deze aanvullende vormen nog maar incidenteel georganiseerd worden en 

mogelijkheden om het contact met de achterban te versterken blijven liggen. 

Tot dusverre kan gesteld worden dat er zwakke punten bestaan in de representativiteit van de 

Wmo-raden. Er zijn veel belanghebbende doelgroepen die idealiter allen zitting zouden nemen in de 

Wmo-raad. Dit is echter momenteel niet het geval: bepaalde doelgroepen zijn niet of nauwelijks 

vertegenwoordigd. Degenen die wel aan tafel zitten zijn veelal van oudere leeftijd en al bekend in de 

wereld van belangenbehartiging. Daarnaast is het zo dat de Wmo-raadsleden moeite ondervinden 

contact te houden met degenen voor wie ze het doen: hun achterban. Zo ontstaat het risico dat 

standpunten van Wmo-raden niet breed door de achterban gedeeld worden. 

4.4 Deskundigheid in Wmoraden 

Deskundigheid betreft zoals eerder beschreven het bezit van kennis van het beleidsterrein en het bezit 

van vaardigheden om deze kennis over te brengen in het participatieproces. De Wmo beslaat een groot 

aantal beleidsterreinen en daarmee zijn zeer uiteenlopende doelgroepen onderwerp van beleid. Wat dat 

betreft wordt veel van Wmo-raadsleden verwacht. Gezamenlijk dienen zij als raad voldoende kennis 

en kunde in huis te hebben om goede adviezen uit te brengen en daarmee het beleid te verrijken.  

In deze paragraaf staat de deskundigheid van de Wmo-raden centraal. Besproken wordt in 

hoeverre de Wmo-raden zich deskundig achten en hoe de mate van deskundigheid verklaard kan 

worden. Deskundigheid wordt uiteengesplitst in kennis en vaardigheden.  
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4.4.1 Kennis 

De respondenten zijn het erover eens dat kennis van de doelgroep waarvoor je zitting neemt essentieel 

is, vaak wordt hier ook om gevraagd in het functieprofiel van een Wmo-raadslid. Deze kennis kan 

zowel ervaringskennis zijn, als kennis opgedaan in de werk- of privésfeer.  

 
R5: ‘We hebben ook gezegd je kunt soms beter iemand hebben die heel goed is ingevoerd in die materie van 

mensen met een beperking, maar die hoeft niet per se lid te zijn van die achterban. Als het iemand is die wel heel 

veel ervaring met zich meebrengt, ook bestuurlijke ervaring, dan kun je die heel goed gebruiken.’  

R7: ‘De kennis zit vaak bij de mensen die er echt mee te maken hebben. Die komen via de Wmo-raad bij de 

gemeente die signalen en dan is het heel fijn als die worden overgenomen. Het zijn vaak zulke kleine, praktische 

dingetjes.’ 

R12: ‘Het gaat vooral om de kennis die ze hebben van een bepaald (deel van) het beleidsterrein die het zinvol 

maakt dat zij adviseren. Die kennis maakt dat zij kunnen inschatten wat voor de groep van belang is. Samen met 

de gemeente kan vervolgens nagedacht worden over beleid.’ 

 

Daarnaast is het ook belangrijk om Wmo-breed over een zekere kennis te beschikken, zodat je ook 

wanneer het niet over jouw doelgroep gaat inbreng kunt leveren.  

 
R 11: ‘Je moet er wel iets van weten, eigenlijk moet je op al die terreinen wel iets weten. Anders val je ook een 

beetje weg in het geheel, dan word je iemand die heel veel zit te luisteren en nooit zijn mond opendoet en dat is 

natuurlijk niet de bedoeling.’ 

In de praktijk blijken er verschillen te bestaan in de aard van de kennis die de leden bezitten. Het gaat 

zowel om ervaringskennis, als meer ‘kennis over’ een bepaalde doelgroep. Dit hangt samen met de 

samenstelling van de Wmo-raden. Er zitten ervaringsdeskundigen in de raden, maar ook veel mensen 

die een doelgroep indirect vertegenwoordigen, deze laatsten spreken niet uit eigen ervaring.  

Observatieverslag Wmo-raad gemeente A: ‘Opnieuw spreken de Wmo-raadsleden niet (merkbaar) vanuit eigen 

ervaringen over het thema (de nota vrijwilligerswerk die voorligt), meer logisch redenerend. De ambtenaar zelf 

is de enige die persoonlijke ervaringen aanhaalt met vrijwilligerswerk bij een organisatie voor mensen met een 

beperking.’ 

Observatieverslag Wmo-raad gemeente E: ‘Wanneer het over de vervoersnorm gaat halen verschillende Wmo-

raadsleden eigen ervaringen aan met het regiovervoer en de dure kosten die hieraan verbonden zijn.’ 

Ook bestaan er verschillen in de hoeveelheid kennis die leden bezitten over één of meerdere 

prestatievelden.  

R 4: ‘Er zijn mensen die zijn gepokt en gemazeld op dat terrein en die weten er vreselijk veel van. Er zijn er ook 

die er minder veel van af weten maar die gewoon affiniteit hebben, die het gewoon plezierig vinden.’ 
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R5: ‘de één doet het beter dan de ander, maar dat zal voor mij ook gelden. Dat vind ik ook wel grappig, je merkt 

gewoon we vullen elkaar aan. De een heeft expertise hierin, de ander daarin en er zitten best wel mensen die op 

hun vakgebied expert zijn’ 

R 16: ‘De wethouder is van mening dat deskundigheid van sommige leden ver is te zoeken. Dat er een erg groot 

verschil is in deskundigheid tussen de onderlinge leden. (…)Dat verschil is er ook wel, dat zie je ook wel in de 

vergadering. Ik ben er nog niet over uit of dat nou erg is of niet erg. Ik denk dat het niet erg is, maar ik denk wel 

dat je er rekening mee moet houden.’ 

Hoewel er verschillen bestaan tussen leden in de kennis waarover ze beschikken, slagen de Wmo-

raden er over het algemeen in goede adviezen te leveren aan het College van B&W. In alle vijf 

onderzochte gemeenten wordt de meerwaarde van de adviezen erkend door de contactambtenaren.  

R9: ‘bij het beleidsplan van de Wmo hebben we echt goede adviezen gehad, omdat het zo'n breed stuk is en ook 

in de planning, daar hebben we echt wel dingen mee gedaan.’ 

I:’Kunt u wat zeggen over de kwaliteit van de adviezen, hoe worden die ontvangen door de gemeente? 

R 15: Ja ik vind ze wel waardevol. (…) Ja het is natuurlijk niet zo dat we het altijd 100% eens zijn, zij hebben 

soms een heel andere visie, maar goed dat is dan in de bijeenkomsten een aantal keer besproken en ook vanuit 

onze kant uitgelegd waarom we er echt anders tegenaan kijken of waarom we het anders doen(…) dat vind ik op 

zich wel goed van de cliëntenraad, die zeggen nou oke het zij zo, maar tegelijkertijd zeggen ze we gaan het toch 

wel in de gaten houden.’ 

Overall mag geconstateerd worden dat de kennis van de doelgroepen aardig op peil is. Het 

betreft zowel inhoudelijke kennis van doelgroepen als ervaringskennis. De kennis van de doelgroepen 

wier aanwezigheid zwakker is in de Wmo-raad, blijft echter achter bij de kennis over doelgroepen die 

sterk aanwezig zijn. Er wordt geprobeerd dit op te vangen door voor de formulering van een advies 

een subgroepje te vormen dat dit gedegen voorbereidt. Een subgroepje bestaat uit het lid dat voor de 

doelgroep die het betreft in de raad zit en leden die hier affiniteit mee hebben. Gezamenlijk diepen zij 

het onderwerp uit, vergroten hun kennis en proberen zo tot een goed advies te komen, dat later breed 

in de raad besproken wordt. Deze werkwijze wordt door veel Wmo-raden toegepast. Daarnaast wordt 

ook geprobeerd de kennis te vergroten door bijvoorbeeld het bezoeken van themabijeenkomsten of het 

volgen van cursussen. 

4.4.2 Vaardigheden 

Bij vaardigheden werd in eerste instantie aan communicatieve, bestuurlijke en organisatorische 

vaardigheden in het algemeen gedacht (zie figuur 3.1). Uit de interviews blijkt echter dat Wmo-

raadsleden een drietal specifieke vaardigheden heel belangrijk vindt om als Wmo-raadslid goed te 

kunnen functioneren en zo optimaal te participeren. Deze vaardigheden worden dan ook besproken in 

deze paragraaf. 

• Nota’s lezen 
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De Wmo-raden brengen regelmatig (on)gevraagde adviezen uit op beleidsnota's. Het komt dan ook 

veel voor dat de raadsleden geacht worden beleidsnota's te lezen en zich hier een mening over te 

vormen. Gezien de hoeveelheid nota's die langskomt, de omvang van bepaalde nota's en het 

taalgebruik wordt dit door enkele leden als pittig ervaren. 

 
R13: ‘de laatste gemeentelijke nota, over de evaluatie van het nieuwe Wmo-beleid, ja dat was een pak van 150 

pagina's en daar word je dan geacht advies over te geven, nou ik denk dat toen zeker, een jaartje geleden, was 

het teveel gevraagd aan alle leden van wil je dat eens van a tot z controleren en er ook nog een mening over 

vormen en dat snap ik en ik vind dat je dat haast niet mag vragen van mensen want dan haken ze op den duur 

ook af’ 

 

R17: ‘heel praktisch moet je ambtelijke stukken kunnen lezen, soms is dat heel ingewikkeld. Ik vind mezelf toch 

een redelijk intelligent mens, maar soms denk ik wat staat hier?’  

 

Deze taak wordt wat verlicht doordat veel van de Wmo-raden ervoor gekozen hebben dat alleen het 

subgroepje, dat het advies op de nota voorbereidt, de nota 'tot in de puntjes' leest, de anderen kunnen 

het stuk globaler doornemen. Op die manier blijft het behapbaar en slaagt men erin adviezen uit te 

brengen. 

• Communicatieve vaardigheden 

Het is van belang als Wmo-raadslid communicatief vaardig te zijn. Dit betekent in staat zijn je 

boodschap zowel mondeling als schriftelijk goed over weten te brengen. Dit is in de vergaderingen 

belangrijk, maar ook bij het formuleren van een advies. 
 

R9: ‘je moet communicatief zo sterk zijn om het ook te kunnen verwoorden wat jij vindt en wat je namens jouw 

doelgroep vindt. Dat is heel belangrijk en er zit wel heel erg verschil in tussen de leden, dat zul je vanavond zien.  

(…) Er zijn mensen die iets opnemen en die iets zeggen van zo zit het en zo kijkt onze doelgroep er tegenaan en 

dat heel beredenerend doen en er zijn mensen die heel primair reageren. Dat laatste is niet zo heel erg goed’ 

 

R10: ‘je moet niet een schuw muurbloempje zijn, je moet wel iets durven zeggen of zoiets of laten merken dat je 

ergens wat van vindt dat is wel zo’ 

 

In de geobserveerde vergaderingen is te merken dat in twee vergaderingen het vooral een klein aantal 

mensen is dat het woord voert, terwijl bij de andere twee vergaderingen de spreektijd meer gelijk 

verdeeld is. Dit lijkt samen te hangen met hoeveel kennis van de doelgroepen raadsleden bezitten. Hoe 

meer zij weten, hoe meer zij inbrengen, hoewel er ook altijd mensen zijn die sowieso graag het woord 

voeren en hier ook veel ervaring mee hebben, bijvoorbeeld omdat zij eerder politiek actief zijn 

geweest. De voorzitter heeft hierin een belangrijke rol te vervullen om ieder gelijkelijk aan bod te 

laten komen.  
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Observatieverslag Wmo-raad gemeente E: ‘Ik spreek even met een lid dat tot nu toe niets gezegd heeft. Zij geeft 

aan dat de onderwerpen die tot nu toe aan bod kwamen niet op haar terrein liggen (zij zit er namens het 

vrijwilligerswerk) en dat ze zich in bijvoorbeeld de vervoersdiscussie dan ook ter zijde houdt, omdat dit voor 

haar minder relevant is.’ 

 

Observatieverslag Wmo-raad gemeente B:‘Het is opvallend dat iedereen luistert en indien nodig vragen stelt en 

hardop meedenkt. Blijkbaar is de betrokkenheid bij ‘Wmo-onderwerpen’ groot en blijft het niet op het eigen 

deelonderwerp hangen. Er worden vrij veel vaktermen in de uitleg en het gesprek (dus ook door de raadsleden) 

gebruikt, o.a. pgb, hba 1 en hba 2. Voor de leek (zoals ik) is niet alles te volgen.’ 

 

• Abstract denken 

Veelgenoemd door respondenten is ook het vermogen om zaken met enige afstand te bekijken, met een 

zogenaamde helikopterview, om zo op abstract niveau mee te kunnen praten over het beleid. Binnen 

de Wmo-raden blijkt het een valkuil te zijn om te veel op detailniveau op zaken in te gaan. De 

voorzitter heeft een belangrijke rol in het bewaken van het juiste ‘gespreksniveau’. 

 
R15: ‘niet ieder lid van de Wmo-raad is even goed in staat om een bepaald abstractieniveau te bereiken of op 

een bepaald abstractieniveau over dingen na te denken en die vallen toch weer snel dan op incidenten terug 

(…)We zijn ook heel blij met de voorzitter die we hier hebben, die kan dat wel. Die moet het ook voortdurend 

bewaken, jongens we hebben het hier over het beleid van de gemeente.’ 

 
R16: ‘De wethouder vindt dat iedereen overal over mee moet praten. Hij vindt ook eigenlijk dat we alleen maar 

over de grote lijnen moeten praten, (…). Er zit ook wat in, je kunt inderdaad beter van groot naar klein toe gaan, 

maar dan kom je weer bij de mensen die erin zitten, die mensen zien vaak de grote dingen niet dus ze mogen blij 

zijn als de kleine dingen er eerst in komen. Ze kunnen de grote dingen nog niet zo goed overzien en de mensen 

die het wel kunnen overzien, dat zijn er maar drie, of vier dan heb je maar een heel klein groepje. Je moet het 

rustig opbouwen, het komt vanzelf wel, maar de wethouder moet ook het proces binnen de Wmo-raad laten 

groeien.’ 

 

Door de persoonlijke betrokkenheid die Wmo-raadsleden hebben bij de onderwerpen die ter sprake 

komen bestaat soms de neiging om op individuele gevallen in te gaan. In de Wmo-raden wordt 

aangegeven dat het bewustzijn hiervan groeit en dat het gaandeweg beter lukt om op abstract niveau te 

overleggen.  

Over de mate van deskundigheid kan gezegd worden dat deze voldoende tot ruim voldoende 

is, maar nog wel verbeterd kan worden. Er is namelijk een aanzienlijke mate van kennis aanwezig in 

de Wmo-raden, waarin een evenwicht bestaat tussen ‘inhoudelijke kennis' en ervaringskennis. Er is 

echter sprake van een onevenwichtige verdeling van kennis van de doelgroepen, gekoppeld aan de 

aanwezigheid van deze doelgroepen in de Wmo-raad. Hoewel geprobeerd wordt dit recht te trekken, is 

evenwicht hierin (nog) niet bereikt. Verder blijkt dat het aardig wat vraagt van iemand om Wmo-
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raadslid te zijn qua vaardigheden. De Wmo-raden lopen nog wel tegen zwakke punten in deze 

vaardigheden aan, maar weten gezamenlijk toch een goede invulling te geven aan de benodigde kunde. 

De combinatie van kennis en vaardigheden resulteert in door de Wmo-raden uitgebracht adviezen die 

veelal gewaardeerd worden door de gemeente, omdat ze gebruikt kunnen worden om het beleid te 

versterken. 

4.4.3 De mate van deskundigheid verklaard 

Hoe kan nu verklaard worden dat de Wmo-raden over een behoorlijke mate van deskundigheid 

beschikken? In deze paragraaf worden de verklarende factoren die uit het onderzoek naar voren komen 

besproken.  

• Werving en selectie: achtergrond van de leden 

De werving en selectie procedures voor de Wmo-raden zijn verschillend verlopen. In twee gemeenten 

richtte men zich op de bestaande georganiseerde verbanden van doelgroepen (veelal 

belangengroepen). Deze verbanden, of specifiek personen hierbinnen, zijn benaderd met de vraag een 

Wmo-raadslid te leveren. In de drie andere gemeenten is open geworven en zijn op basis van 

sollicitatiegesprekken leden benoemd. Respondenten geven aan dat in de selectie zoveel als mogelijk 

rekening is gehouden met de deskundigheid waarover kandidaten beschikten, maar: 

 
R 9:‘ het is maar net hoe je de mensen kunt krijgen’ 

 
R12:’Er zijn een soort sollicitatiegesprekken gehouden door de gemeente, waarbij naast spreiding over de 

prestatievelden ook gelet werd op interesse, motivatie en wil van mensen. Het blijft natuurlijk wel 

vrijwilligerswerk, dus er zijn verder niet veel eisen aan kandidaten gesteld.’ 

 

R 15: ‘Het idee hier is dat we allang blij mogen zijn dat er mensen zijn die zich hiervoor in willen zetten.’ 

 

De werving en selectie procedures alleen konden er dus niet voor zorgen dat mensen op deskundigheid 

werden geselecteerd. Echter de kandidaten die zich beschikbaar stelden (mede door de wijze van 

werven) zijn mensen die vanuit hun persoonlijke dan wel beroepsmatige achtergrond kennis bezitten 

van een bepaalde doelgroep. Zo lopen hun achtergronden uiteen van oud-beleidsmedewerker 

minimabeleid tot voorzitter van een ouderenbond en van directeur van een bejaardenhuis tot secretaris 

bij een vrijwilligersorganisatie. Het zijn mensen die veelal al op meerdere vlakken actief zijn 

(geweest) in (vrijwilligers)werk en die daardoor de nodige kennis en vaardigheden hebben opgedaan 

en daarmee over een zekere deskundigheid beschikken. 

• Ondersteuning door gemeente 

Een verklaring voor de bereikte mate van deskundigheid ligt ook in de ondersteuning die de gemeente 

aan de Wmo-raad biedt. Iedere Wmo-raad heeft een ambtenaar die contactpersoon is voor de raad. In 

drie van de vijf Wmo-raden ( gemeente A, C en E) is deze persoon iedere vergadering aanwezig en 
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licht hij of zij geregeld zaken toe in de vergadering.  

 
Observatieverslag gemeente C: ‘ de gemeenteambtenaar haakt op het onderwerp (Europees aanbesteden) in en 

vertelt hoe de gemeente C met het aanbesteden omgaat, ze heeft het over een Zeeuws model. Ze houdt een lang 

verhaal, waarop de leden toelichting vragen op dat Zeeuwse model, wat houdt dat nou precies in? De 

gemeenteambtenaar beantwoordt de gestelde vragen.’ 

 

In de overige twee raden (gemeente B en D) gebeurt dit ook, maar alleen op verzoek, zo kwam in een 

van de geobserveerde vergaderingen een beleidsmedewerker uitleggen hoe bepaalde financiën worden 

toebedeeld.  

Daarnaast is in het begin in veel raden aandacht besteed aan hoe de gemeente en het 

beleidsproces werkt.  

 
R10: ' er is verteld hoe de ambtelijke organisatie in elkaar zit, hoe het gaat met raadsbesluiten en er waren toch 

veel mensen die dat niet weten en die vinden dat echt leuk '.  

 

R6: ‘ik heb wel in het begin samen met een collega verteld van hoe het werkt binnen de gemeente, college, raad, 

al die stukkenstromen hoe dat loopt en ik merk nog wel dat ze dat lastig vinden hoor ook met die planningen, dat 

er dan wel eens andere prioriteiten worden gelegd.’ 

 

Op deze manieren proberen de gemeenten daar waar nodig de Wmo-raden te helpen hun 

deskundigheid te vergroten. Dit gebeurt ook door facilitaire ondersteuning te bieden en een budget 

beschikbaar te stellen, zodat Wmo-raden ook zelf deskundigheidsbevordering kunnen realiseren. 

 
R6: ‘wij betalen zelf de vergaderlocaties, die hoeven zij niet te betalen, de notulist wordt betaald, de stukjes in de 

krant worden ook door de gemeente betaald, de website dus de faciliteiten eromheen zijn er gewoon. Het geld 

wat overblijft, is voor vergaderingen en deskundigheidsbevordering.’  

 

R13: ‘Wij hebben een budget van de gemeente voor ons werk en je mag best weten hoeveel dat is, we krijgen sec 

voor de cliëntenraad 5700,- per jaar.  

I: En dat voldoet wel aan wat jullie ermee zouden willen doen? 

R: Tot nog toe wel, ja zo verschrikkelijk veel onkosten hebben we niet, de huur van zo'n zaal en de koffie voor 

zo'n hoorzitting, je hebt natuurlijk wat portokosten, reiskosten, we hebben druk werk, meestal dat soort dingen, 

soms cursussen, overigens is daar weer een aparte pot voor, deskundigheidsbevordering binnen de gemeente.’  

 

• Externe ondersteuning 

Op verschillende wijzen wordt binnen de Wmo-raden aan deskundigheidsbevordering gewerkt. Zo 

hebben de meeste Wmo-raden toen zij startten een sessie gehad waarin zij ondersteund door 

medewerkers van organisaties als Zorgbelang en Versterking Cliëntenpositie hebben nagedacht over 
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wat het betekent om een Wmo-raad te zijn en hoe je daaraan met elkaar een goede invulling kan 

geven.  

 
R 4: ‘we hebben ook enkele dagdelen in het eerste jaar met iemand van Cliëntenbelang uit Utrecht om de tafel 

gezeten om gewoon eens door te akkeren van wat betekent dat nou, waar richt je je op, wat zijn de hoofdpunten, 

hoe voorkom je dat je helemaal wordt opgeslokt door alles, want je moet ook keuzes maken en wat voor keuzes 

maak je dan? We hebben daar wel wat handreikingen vanuit Cliëntenbelang voor gehad.’ 

 

R13: ‘zo'n anderhalf jaar geleden hebben we gezegd (tegen Versterking Cliëntenpositie), help ons, we willen 

eigenlijk wel eens goed weten, onze positiebepaling, waar staan we nu, wat zijn onze kerntaken en vooral ook 

wat moeten we niet doen. Want persoonlijk vind ik dat nog een van de grootste valkuilen, dat je alles op je nek 

wilt nemen.’ 

 

In de regio, maar ook landelijk worden er verder vele bijeenkomsten georganiseerd door 

allerhande betrokken organisaties om beleidsthema's binnen de Wmo uit te diepen. Deze 

bijeenkomsten zijn een kennisbron voor Wmo-raadsleden om hun deskundigheid te vergroten. 

 
R 5: ‘een aantal mensen gaan ook naar regionale bijeenkomsten waar een bepaald onderwerp dan aan de orde 

komt en koppelen dat weer terug, donderdag staat er ook weer iets op de agenda, dus dat gebeurt wel.’ 

 
Observatieverslag gemeente C: ‘De voorzitter is naar een bijeenkomst van Zorgbelang geweest over Europees 

aanbesteden. Hij vond het een nuttige bijeenkomst en vertelt er heel enthousiast over. De rest luistert met 

serieuze gezichten. Het gaat mede over eisen die gesteld worden aan partijen die meedoen aan de aanbesteding: 

kwaliteitseisen en de prijs waarvoor ze het kunnen doen.’ 

 

R13: ‘naar een bijeenkomst van de CG raad geweest over de nieuwe wet tegemoetkoming chronisch zieken en 

gehandicapten, het gaat om een financiële tegemoetkoming en ja ik denk dat gaat over geld en moeten wij daar 

naartoe, maar achteraf ben ik wel blij dat ik geweest ben want er zijn toch mensen die met vragen komen en voor 

je eigen informatiebehoefte heeft het wel een bijdrage geleverd, dus zo heb je wel eens wat dat je hier en daar 

naartoe gaat, niet met de hele raad, maar met een paar mensen.’ 

 

Leden geven aan dat als ze zouden willen, ze iedere week wel een bijeenkomst zouden kunnen 

bezoeken, zoveel wordt er georganiseerd. Het budget dat Wmo-raden ter beschikking staat voor 

deskundigheidsbevordering wordt nog niet zoveel aangesproken. Een van de raden heeft een cursus 

organisatiemanagement gedaan en een ander is voornemens een cursus te gaan volgen gericht op beter 

adviseren.  

 In dit hoofdstuk zijn de deelvragen van het onderzoek beantwoord. In het hierop volgende 

hoofdstuk komen deze antwoorden samen in de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag. 
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5. Conclusie 

In dit hoofdstuk zal een antwoord worden gegeven op de centrale onderzoeksvraag. Vervolgens wordt 

dit antwoord naast de besproken theorie gelegd en wordt bekeken in hoeverre de resultaten van dit 

onderzoek hiermee overeenstemmen, afwijken of iets toevoegen. Tot slot worden een aantal 

aanbevelingen gedaan om de representativiteit en deskundigheid van Wmo-raden te versterken.  

5.1 Antwoord op de hoofdvraag  

Het uitgevoerde onderzoek draait om de volgende vraag: 

 

In hoeverre zijn Wmo-raden representatief en deskundig te noemen, hoe valt dit te verklaren en welke 

aanbevelingen kunnen hieruit geformuleerd worden? 

 

Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van eerder uitgevoerde onderzoeken naar de werking van 

burgerparticipatie in de Wmo. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat Wmo-raden (een veel 

gekozen vorm om burgerparticipatie te realiseren) weinig representatief en deskundig zijn. Om te 

onderzoeken hoe representatief en deskundig Wmo-raden anno 2009 zijn en waarom dat zo is, zijn vijf 

Wmo-raden middels casestudies onderzocht. Het beeld wat uit het onderzoek naar voren komt en de 

verklaringen hiervoor worden in deze paragraaf beknopt weergegeven. 

 De representativiteit van Wmo-raden is nog steeds matig te noemen. Representativiteit gaat 

om het betrekken van een goede afspiegeling van de groep belanghebbende burgers in het 

beleidsproces. In de Wmo-raden is de vertegenwoordiging van de doelgroepen die met de Wmo te 

maken hebben echter onevenwichtig en de Wmo-raden vormen daarmee dus geen goede afspiegeling 

van de groep belanghebbende burgers. Sommige doelgroepen worden vrijwel altijd direct 

vertegenwoordigd, anderen worden indirect vertegenwoordigd en weer anderen worden niet 

vertegenwoordigd (zie voor de gemiddelde aanwezigheid van doelgroepen figuur 4.6). Dit leidt ertoe 

dat ‘het belang’ van sommige doelgroepen beter gehoord wordt dan dat van anderen, wat onwenselijk 

is. Daarnaast is het opvallend dat Wmo-raadsleden bepaalde kenmerken delen. Zij zijn van oudere 

leeftijd (gemiddeld ongeveer 60 jaar), vaak actief voor een belangengroep en tevens actief in andere 

(vrijwilligers)functies. Hun kenmerken vertonen veel overeenkomsten en maken dat zij niet 

representatief zijn voor de Wmo-doelgroep, die meer divers is.  

De onevenwichtige vertegenwoordiging is ontstaan om verschillende redenen. Ten eerste 

omdat de doelgroepen van de Wmo heel divers zijn. De aard van de doelgroep maakt dat de ene 

doelgroep eerder zal participeren in de Wmo-raad dan de andere doelgroep. De Wmo-raad is namelijk 

een vrij formele vorm van burgerparticipatie, die niet bij alle doelgroepen een goede aansluiting vindt. 

Ten dele is dit ondervangen door bepaalde doelgroepen indirect te laten vertegenwoordigen (door 

beroepskrachten of familieleden), het is echter niet voor alle doelgroepen gelukt een indirecte 

vertegenwoordiger te vinden, ook is het de vraag in hoeverre zij hetzelfde inbrengen als dat directe 
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vertegenwoordigers zouden doen. Daarbij komt dat de werving en selectie voor de Wmo-raden 

grotendeels op georganiseerde verbanden gericht was, terwijl een deel van de doelgroepen niet of 

nauwelijks georganiseerd is. Zij werden dan ook niet bereikt. Er werd ook open geworven, maar dit 

gebeurde via communicatiekanalen (gemeenteblad en gemeentewebsite) waarvan betwijfeld kan 

worden hoe groot het bereik daarvan is, zeker naar doelgroepen als jongeren en mensen met een 

psychische beperking toe. Dit heeft er bij elkaar toe geleid dat de doelgroepen ongelijkelijk zitting 

nemen in de Wmo-raden.  

Ten behoeve van de representativiteit is het niet alleen belangrijk dat een goede afspiegeling 

van de doelgroepen zitting neemt in de Wmo-raden, maar ook dat zij breder gedragen punten 

inbrengen. Hiertoe dienen Wmo-raden contact te onderhouden met hun achterban. Dit blijkt echter 

moeilijk te zijn. Wmo-raadsleden weten niet hoe ze hun achterban kunnen bereiken en ontvangen 

daardoor vrij weinig input, dit geldt met name voor Wmo-raadsleden met een niet of nauwelijks 

georganiseerde achterban. De Wmo-raad als orgaan geniet nog weinig bekendheid in de gemeenten, 

waardoor burgers de raad onvoldoende weten te vinden. De Wmo-raden werken daarom aan een 

betere profilering en hopen in de toekomst vaker gevonden te worden. Af en toe worden er 

contactmomenten voor een specifieke achterban georganiseerd om input te vergaren. Doordat 

gemeenten en Wmo-raden echter geen duidelijke afspraken hebben gemaakt over wiens 

verantwoordelijkheid dit is (wat betreft organisatie en financiering van deze momenten) gebeurt dit 

nog maar sporadisch en blijft een kans om (moeilijk bereikbare) doelgroepen te horen liggen. 

De deskundigheid van de Wmo-raden is voldoende tot ruim voldoende, maar kan op een 

aantal punten nog verbeterd worden. Het is belangrijk dat Wmo-raadsleden over kennis beschikken (al 

dan niet uit eigen ervaring) van de verschillende doelgroepen, vaak met één doelgroep als specifiek 

aandachtsgebied. Zij dienen deze kennis in te kunnen zetten in de Wmo-raad en moeten daarom 

beschikken over vaardigheden als nota’s kunnen lezen, communiceren en abstract denken. De Wmo-

raadsleden vullen elkaar wat betreft kennis en vaardigheden aan en hebben gezamenlijk een redelijke 

hoeveelheid kennis en vaardigheden in huis, waardoor ze erin slagen adviezen uit te brengen die de 

gemeente veelal van toegevoegde waarde beschouwt. Een aandachtspunt is dat door de 

onevenwichtige aanwezigheid van doelgroepen in de Wmo-raden, de kennis van de doelgroepen ook 

onevenwichtig is. De leden doen hun best om ook op beleid voor die doelgroepen goede adviezen te 

leveren, maar dit is een zwak punt. De vaardigheden die van belang zijn, worden in voldoende mate 

beheerst. Dit neemt niet weg dat enkele leden moeite ondervinden met bijvoorbeeld het lezen van 

nota's en dat ondersteuning hierbij wenselijk zou zijn.  

De deskundigheid van de Wmo-raden is beter dan het beeld dat hiervan in eerdere 

onderzoeksrapporten werd geschetst. Dit komt doordat Wmo-raden ervaring hebben opgedaan met het 

leveren van adviezen en er geïnvesteerd is in kennis- en vaardighedenvergroting door de leden zelf, 

maar ook door gemeenten en externe partijen. Ambtenaren van de gemeente hebben toelichtingen 

gegeven op hoe een gemeente en het beleidsproces werkt en op specifieke beleidsthema’s. Daarnaast 
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bezoeken Wmo-raadsleden regelmatig bijeenkomsten waar eveneens beleidsthema’s toegelicht 

worden. Ook hebben enkele van de Wmo-raden gebruik gemaakt van ondersteuning door externe 

partijen om het eigen functioneren te verbeteren. De achtergrond van de leden zorgde ervoor dat zij al 

over een gedegen basis van kennis en vaardigheden beschikten, waarop ze gemakkelijk voort konden 

bouwen.  

Een kanttekening die bij dit antwoord gemaakt dient te worden, is dat dit beeld voor vier van 

de vijf onderzochte Wmo-raden geldt. Eén van de Wmo-raden is minder in het beschreven beeld te 

herkennen. Deze Wmo-raad (gemeente E) kent een sterkere representativiteit wat betreft aanwezigheid 

van de Wmo-doelgroepen. De deskundigheid van deze Wmo-raad is echter minder sterk en kan als 

matig tot voldoende aangemerkt worden, zie ook paragraaf 4.2.  

In de volgende paragraaf zal het antwoord op de hoofdvraag naast de bestaande literatuur over 

burgerparticipatie worden gelegd. Bekeken wordt in hoeverre de resultaten van dit onderzoek 

overeenstemmen, afwijken dan wel iets toevoegen aan deze literatuur. 

5.2 Conclusie vergeleken met de theorie 

In hoofdstuk twee is besproken wat reeds over burgerparticipatie en de aspecten representativiteit en 

deskundigheid bekend is. De resultaten van dit onderzoek stemmen hier in grote mate mee overeen. 

Zo is het selectiviteitsprobleem dat zich voordoet in de Wmo-raden en wat een bedreiging vormt voor 

de representativiteit, een bekend verschijnsel in burgerparticipatieprojecten. Het bijzondere in de 

Wmo-raden is dat de selectiviteit zich op twee niveaus voordoet. Op algemeen niveau, wat betreft 

kenmerken van raadsleden (van oudere leeftijd, maatschappelijk actief) en op doelgroepniveau. Het 

bestaan van twee niveaus waarop representativiteit wordt nagestreefd, maakt het bereiken hiervan een 

extra grote uitdaging. De verklaringen die in de literatuur worden geboden voor het ontstaan van 

selectiviteit, zijn deels geldig voor de onderzochte situatie. Zo blijkt de wervingswijze van 

participanten inderdaad van grote invloed op wie aangetrokken wordt als participant.  Omdat de 

werving op een weinig creatieve manier is verlopen, zijn overwegend ‘inspraaktijgers’ aangetrokken. 

Ook is het waarschijnlijk dat de Wmo-raad als vorm, mensen ervan weerhouden heeft om zich aan te 

melden als participant. Deelname in een Wmo-raad vraagt namelijk nogal wat aan kennis en 

vaardigheden en dit kunnen mensen als een te hoge barrière hebben ervaren om zich aan te melden als 

kandidaat, met als gevolg dat zich voornamelijk personen hebben aangemeld, die ervaring hiermee 

hebben. Hierdoor treedt de in de literatuur beschreven monopolisering door bestaande 

belangengroepen op, want personen die al invloed uitoefenden in belangengroepen, doen dit nu ook in 

de vorm van de Wmo-raad en versterken daarmee hun positie. Het onderzoek heeft ook nieuwe 

verklaringen opgeleverd voor het ontstaan van selectiviteit in participatie in de vorm van Wmo-raden, 

dit zijn: 

• De organisatiegraad van de doelgroepen beïnvloedt hoe vindbaar doelgroepen zijn en daarmee 

de kans dat ze participeren.  
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• Het tijdstip van de vergadering beïnvloedt of mensen mee kunnen doen (beschikbaar zijn) of 

niet. 

• De mismatch die bestaat tussen de Wmo-raad als vorm en de belanghebbende burgers. Gezien 

de diversiteit van de Wmo-doelgroepen en hun verschillende kenmerken is het wellicht een 

utopie dat alle doelgroepen direct kunnen participeren in deze formele vorm van 

burgerparticipatie.  

Wat betreft de deskundigheid van participanten wordt in de literatuur beschreven dat in 

burgerparticipatie vaak sprake zou zijn van een botsing tussen bestuurders en burgers in soorten kennis 

(‘local knowledge’ versus wetenschappelijk onderbouwde kennis). In het onderzoek is deze botsing 

niet naar voren gekomen. Een verklaring hiervoor zijn de investeringen die gedaan zijn in het 

kennisniveau van de Wmo-raadsleden en de deskundigheid waarover de leden vanuit hun achtergrond 

al beschikten. Hierdoor vormen zij gelijkwaardige gesprekspartners voor het bestuur. De verwachte 

trade-off tussen representativiteit en deskundigheid doet zich wel voor in Wmo-raden. In de 

onderzochte Wmo-raden lijken representativiteit en deskundigheid niet hand in hand te kunnen gaan. 

Vier van de vijf Wmo-raden zijn meer deskundig en minder representatief, één Wmo-raad is meer 

representatief en minder deskundig. Dit komt omdat voor de Wmo-raden van het eerste type vooral 

gezocht is naar leden die enige deskundigheid bezitten. Deze deskundigheid is vooral te vinden bij 

personen die niet representatief zijn voor de gehele Wmo-doelgroep. Deskundigheid sluit daarmee 

representativiteit uit, tenzij het contact met de achterban heel goed is, wat niet het geval is. De Wmo-

raad van het tweede type kent een meer representatieve samenstelling, maar boet daardoor in aan 

deskundigheid. 

 Het bereiken van een groter draagvlak van beleid en inhoudelijke versterking van beleid zijn 

veelgenoemde doelen van burgerparticipatie, zowel in de literatuur als in het onderzoek. Het laatste 

doel wordt door de Wmo-raden bereikt, omdat zij voldoende deskundig zijn. Of het eerste doel bereikt 

wordt is de vraag. De onevenwichtige aanwezigheid van doelgroepen en het moeizame contact met de 

achterban doen vermoeden van niet. Het zou echter zo kunnen zijn dat de Wmo-raden vanuit hun 

deskundigheid dermate sterke adviezen leveren dat ze daarmee toch draagvlak creëren bij de 

achterban. Wanneer dit het geval zou zijn, is de matige representativiteit minder problematisch, dan 

wanneer dit niet het geval is. Deze kwestie zou in vervolgonderzoek uitgediept kunnen worden.  

5.3 Aanbevelingen  

Nu duidelijk is wat de stand van zaken is betreffende de representativiteit en deskundigheid van Wmo-

raden, kunnen tot slot een aantal aanbevelingen gedaan worden. Deze aanbevelingen richten zich 

vooral op het versterken van de representativiteit van de Wmo-raden, omdat deze matig is en daardoor 

een bedreiging vormt voor het creëren van draagvlak voor beleid.  

5.3.1 Aanbevelingen aan Wmoraden 

• Ga door met het werken aan een betere profilering van de Wmo-raad naar de burger. Op die 
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manier zal de bekendheid van de Wmo-raad groeien en zal communicatie ontstaan tussen de 

Wmo-raad en de ongeorganiseerde en georganiseerde burger. Met name het contact met de 

eerstgenoemde groep is belangrijk, omdat dit nu nog maar weinig bestaat. 

• Maak een inventarisatie van de kennis en vaardigheden die de raad bezit en schroom niet om 

het budget aan te spreken om de zwakke plekken hierin te verbeteren en zo 

deskundigheidsbevordering te realiseren.  

5.3.2 Aanbevelingen aan gemeenten en Wmoraden 

• Wees creatiever in de werving van nieuwe leden. Gebruik verschillende (en niet alleen de 

reguliere) communicatiekanalen om duidelijk te maken dat nieuwe leden gezocht worden. 

Denk bijvoorbeeld aan een flyer bij inwoners door de brievenbus of een wervingsbijeenkomst 

op een ontmoetingsplek van de doelgroep. Zo zullen meer mensen bereikt worden dan 

voornamelijk de al actieven.  

• Erken de tekortkomingen van de Wmo-raad als formele vorm van burgerparticipatie. Het is 

een utopie middels de Wmo-raad alle doelgroepen direct bij het beleidsproces te betrekken. 

Een Wmo-raad alleen is niet genoeg om burgerparticipatie in het kader van de Wmo vorm te 

geven. 

• Investeer daarom in de organisatie van informele, laagdrempelige vormen van 

burgerparticipatie, die naast de Wmo-raad bestaan. Eerder zijn deze informele vormen 

contactmomenten met de achterban genoemd. 

• Maak duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze 

informele vormen, is dit een taak voor de gemeente of voor de Wmo-raad en wie financiert 

dit?  

• Richt de informele vormen vooral op groepen die in de Wmo-raad indirect of niet aanwezig 

zijn, om zo de bestaande onevenwichtigheid in belangenbehartiging recht te trekken. Denk 

bijvoorbeeld aan het organiseren van een pizzabijeenkomst voor dak- en thuislozen of een 

discussiemiddag met optredens van bands voor jongeren.  

• Ga regelmatig met elkaar om de tafel zitten om de samenwerking te evalueren. Besteedt op 

deze momenten ook aandacht aan de gerealiseerde mate van representativiteit en 

deskundigheid. Hoe gaat het hiermee en zijn beiden tevreden hierover? 

 

Wanneer deze aanbevelingen worden opgevolgd, zal de representativiteit en deskundigheid van Wmo-

raden versterkt worden, wat bijdraagt aan een krachtiger burgerparticipatie in het kader van de Wmo. 

Krachtige Wmo-raden dragen bij aan het realiseren van sterk Wmo-beleid dat daadwerkelijk in 

samenspraak met de burgers tot stand komt: Wmo-beleid zoals het bedoeld is! 
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6. Reflectie 

In dit laatste hoofdstuk volgt een terugblik op het onderzoek. Allereerst wordt aandacht besteed aan de 

sterke en zwakke kanten van het onderzoek. Vervolgens wordt stilgestaan bij de waarde die het 

onderzoek heeft voor de maatschappij en de wetenschap. Tot slot wordt kort vooruitgeblikt en worden 

vragen aangestipt die het onderzoek oproept en die op de agenda voor toekomstig onderzoek mogen 

staan.  

6.1 Sterke kanten van het onderzoek 

Punten die het onderzoek sterk maken, zijn de volgende: 

- De resultaten van het onderzoek kennen een sterke basis, omdat zij voortkomen uit een 

uitgebreide dataverzameling. Voor het onderzoek is een groot aantal personen met 

uiteenlopende rollen en achtergronden geïnterviewd, daarnaast zijn een aantal vergaderingen 

geobserveerd. Dit komt de betrouwbaarheid van de uitkomsten ten goede. 

- Het onderzoek heeft nieuwe kennis op het gebied van burgerparticipatie in de Wmo 

opgeleverd. Het laat zien wat anno 2009 de stand van zaken is betreffende de representativiteit 

en deskundigheid van Wmo-raden en hoe dit verklaard kan worden. Deze nieuwe kennis 

maakt dat het beeld wat eerdere onderzoeken schetsten bijgesteld dient te worden.  

- Het onderzoek speelt in op vragen die in de praktijk leven. Vandaar ook dat de belangstelling 

voor en de bereidheid om mee te werken aan het onderzoek bij Wmo-raden, gemeenten en 

maatschappelijke organisaties groot was. De uitkomsten van het onderzoek kunnen deze 

partijen daadwerkelijk verder helpen in kwesties waarmee zij worstelen. 

- De inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd zijn ten dele ook bruikbaar buiten de Wmo-

context om. Zij bevestigen en vullen aan op algemene kennis betreffende burgerparticipatie. 

6.2 Zwakke kanten van het onderzoek 

Punten die het onderzoek zwak maken, zijn de volgende: 

- In vier van de vijf onderzochte gemeenten is een observatie van de Wmo-raadsvergadering 

uitgevoerd. Dit betekent dat één observatie ontbreekt, namelijk die in gemeente D. Het 

ontbreken van deze observatie heeft mogelijk de resultaten van het onderzoek licht vertekend, 

dit hoeft echter niet zo te zijn.  

- Het is aannemelijk dat de resultaten van het onderzoek generaliseerbaar zijn naar Wmo-raden 

in andere gemeenten binnen het afgebakende domein. Omdat echter één van de vijf cases een 

afwijkend resultaat liet zien, kunnen critici de generaliseerbaarheid van het algemene beeld 

betwisten. Het zou dan ook interessant zijn om nader te onderzoeken in hoeverre de 

opgemerkte tweedeling in typen Wmo-raden in het domein herkenbaar is. Is het algemene 

beeld dat er enerzijds meer representatieve en anderzijds meer deskundige Wmo-raden zijn of 

zijn de meeste Wmo-raden meer deskundig (en dus minder representatief)? Het onderzoek 
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lijkt op het laatste te wijzen.  

6.3 Waarde van het onderzoek 

De waarde van de onderzoeksresultaten is zowel maatschappelijk als wetenschappelijk. 

Maatschappelijk gezien zijn de resultaten waardevol omdat duidelijk is geworden hoe het momenteel 

staat met de representativiteit en de deskundigheid van de Wmo-raden, dit blijkt iets beter te zijn dan 

in eerdere onderzoeken naar voren kwam. Ook is duidelijk geworden wat de verklarende factoren 

hiervoor zijn, dit leidt tot een beter begrip van de gerealiseerde representativiteit en deskundigheid en 

biedt bovendien aanknopingspunten om deze aspecten van burgerparticipatie te verbeteren, wat de 

werking van de Wmo-raden en daarmee de Wmo ten goede zal komen. De wetenschappelijke waarde 

blijkt uit de bevestiging van en aanvulling op algemene theorieën over burgerparticipatie. Enerzijds 

bleken algemene theorieën ook toepasbaar op de burgerparticipatie in de vorm van Wmo-raden. 

Anderzijds bleken aanvullingen op de algemene theorieën nodig vanwege de eigen, specifieke context 

van de Wmo-raden. Over deskundigheid in burgerparticipatie was nog weinig geschreven, dit 

onderzoek heeft daar wel degelijk aandacht aan besteed en kan dienen als basis voor verder te 

ontwikkelen theorie op dit onderwerp.  

6.4 Onderzoeksagenda  

Tot slot kan gezegd worden dat het onderzoek ook nieuwe vragen heeft opgeroepen die in toekomstig 

wetenschappelijk onderzoek beantwoord kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek 

rondom de volgende kwesties: 

- Is representativiteit van Wmo-raden een voorwaarde om vergroting van draagvlak voor beleid 

te realiseren of kan vergroting van draagvlak voor beleid ook bereikt worden vanuit 

deskundigheid van Wmo-raden?  

De beantwoording van deze vraag is belangrijk om de ernst van het probleem van de matige 

representativiteit van Wmo-raden te bepalen. Het antwoord zal duidelijk maken of een matige 

representativiteit doelbereiking in de weg staat of niet. 

- In hoeverre is er sprake van een tweedeling in typen Wmo-raden? Zijn Wmo-raden altijd meer 

representatief of meer deskundig, of kunnen representativiteit en deskundigheid ook hand in 

hand gaan? Een antwoord op deze vraag maakt duidelijk in hoeverre het een realistisch 

streven is om beide aspecten te willen realiseren, of dat beter op een van beiden ingezet kan 

worden.  

Hopelijk levert dit onderzoek een hoop gespreksstof en inspiratie aan degenen die zich in de 

praktijk met Wmo-raden bezig houden en bieden de resultaten handvatten om te komen tot beter 

functionerende Wmo-raden die de stem van alle doelgroepen op deskundige wijze laten horen.  
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Bijlage I  Codeerschema 

Code System       1071 
 
 Algemene informatie Wmo-raden       
  Voorgeschiedenis    15 
  Initiatief oprichting    15 
  Overig      20 
 Participatievormen in de Wmo 
  Vormen      66 
  Verantwoordelijkheid voor overige vormen 26 
 Doel Wmo-raden     38 
 Representativiteit Wmo-raden    11 
  Indiv. leden 
   Achtergrond    18 
   Motivatie    12 
  Samenstelling     5  
   Werving en selectie   71 
   Kenmerken Wmo-raadsleden  37 
   Afwezige groepen   79 
   Aanwezige groepen   74 
  Contact achterban    97 
  Spreektijd in vergadering   15 
  Overig      10 
 Deskundigheid Wmo-raden    7 
  Inhoudelijke kennis    68 
  Ervaringskennis    13 
  Vaardigheden     81 
  Ondersteuning     17 
   Intern     36 
   extern     45 
  Taalgebruik     2 
  Rolopvatting     18  
 Functioneren Wmo-raden    10 
  Pro-actief/ reactief    17 
  Contact met de gemeente   68 
   Contactpersoon: geïnterviewde  24 
  Overig      22 
 Aanbevelingen      22 
  Betrekken 'moeilijke groepen'   12 
 
 



 
76 

Bijlage II  Respondentenlijst 

Respondent 1  Medewerker Vilans 

Respondent 2  Projectmedewerker initiatiefgroep Programma Lokale Versterking 

Respondent 3  Programmamedewerker participatie Cliëntenbelang Utrecht 

Respondent 4  Voorzitter Wmo-raad gemeente A 

Respondent 5  Wmo-raadslid gemeente A  

(lidmaatschap vanuit de sportkoepel) 

Respondent 6  Contactambtenaar gemeente A 

Respondent 7  Voorzitter Wmo-raad gemeente B 

Respondent 8  Wmo-raadslid gemeente B  

(lidmaatschap vanuit werkzaamheden voor Steunpunt Minima) 

Respondent 9  Contactambtenaar gemeente B 

Respondent 10  Voorzitter Wmo-raad gemeente C 

Respondent 11  Wmo-raadslid gemeente C 

   (lidmaatschap vanuit een vrijwilligersorganisatie) 

Respondent 12  Contactambtenaar gemeente C 

Respondent 13  Voorzitter Wmo-raad gemeente D 

Respondent 14  Wmo-raadslid gemeente D 

   (lidmaatschap voor de groep chronisch zieken) 

Respondent 15  Contactambtenaar gemeente D 

Respondent 16  (Tijdelijk) voorzitter Wmo-raad gemeente E 

   (lidmaatschap vanuit het cliëntenplatform GGZ) 

Respondent 17  Wmo-raadslid gemeente E 

   (lidmaatschap op persoonlijke titel) 

Respondent 18  Contactambtenaar gemeente E 


