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Aanleiding
In de commissie Samenleving van 12 november 2019 is gevraagd te onderzoeken hoe de 
samenwerking tussen de drie adviesraden binnen het sociaal domein verankerd kan worden.
De gemeente Heemstede heeft in het sociaal domein echter geen drie maar twee adviesraden: de 
cliëntenraad Werk en Inkomen en de Klankbordgroep Wmo. De advisering op het terrein van de 
Jeugdwet wordt op een andere wijze vorm gegeven.

Cliëntenraad Werk en Inkomen
De beleidsadvisering en de uitvoering op het gebied van Werk en Inkomen is belegd bij de 
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) voor Bloemendaal en Heemstede. De 
cliëntenraad Werk en Inkomen is dan ook samengesteld uit inwoners van Bloemendaal en 
Heemstede. De leden van de cliëntenraad hebben een uitkering of maken gebruik van het 
minimabeleid, waardoor ze ervaringsdeskundig zijn. Cliëntenparticipatie is in de Participatiewet 
verplicht. Deze rol kan dus niet ingevuld worden door andere inwoners of vertegenwoordigers van 
instellingen.

Klankbordgroep Wmo
De (beleids)advisering op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning is belegd bij de 
klankbordgroep Wmo. Hiermee wordt invulling gegeven aan een wettelijke verplichting.
Deze klankbordgroep is per 1 januari 2017, vooruitlopend op de invoering van de Wmo ingesteld. 
De werkwijze van deze klankbordgroep is in maart 2018 door het college vastgelegd in het 
Reglement Klankborgroep Wet maatschappelijke ondersteuning, waarbij de bestaande (informele) 
werkwijze zoveel mogelijk is behouden.
De Klankbordgroep Wmo bestaat uit 8 leden. Zij vertegenwoordigen de verschillende doelgroepen 
van de Wmo (ouderen, personen met een psychiatrisch probleem, een verstandelijke, een 
lichamelijke en/of een zintuiglijke beperking en mantelzorgers). Bij een wijziging van leden wordt 
getoetst of hieraan wordt voldaan. De leden van de klankbordgroep beschikken derhalve allemaal 
over kennis van (een deel van) de doelgroepen van de Wmo en zijn hierdoor in staat om het college 
van kwalitatief goede adviezen te voorzien.
De klankbordgroep Wmo zoekt daar waar relevant toenadering tot andere adviesraden zowel 
lokaal als regionaal. Zo hebben zij bijvoorbeeld contact met de hierboven genoemde Cliëntenraad 
Werk en Inkomen of met de Wmo raad van de gemeente Bloemendaal.

Jeugdwet
Voor de advisering op grond van de Jeugdwet sluiten we waar mogelijk aan bij bestaande 
initiatieven bijvoorbeeld cliëntenraden of organiseren we (regionale) bijeenkomsten rondom een 
thema. Dit doen we op deze wijze omdat jeugdigen, anders dan bij de Wmo, veelal kortdurend 
ondersteuning nodig hebben waardoor de doelgroep snel wisselt. 
Een andere reden is dat het aantal aanbieders divers en groot is en veelal (boven)regionaal werkt. 
Om bij deze aanbieders een transformatie te realiseren is regionale samenwerking in 
bijeenkomsten een vereiste.



Daarnaast is de jeugdhulp die op grond van de Jeugdwet verleend moet worden zeer breed. Naast 
dagbesteding en ambulante begeleiding en behandeling gaat dit onder andere ook over geestelijke 
gezondheidszorg, verblijf (vrijwillig en gedwongen) en jeugdbescherming en –reclassering. 

Conclusie
We hebben de cliëntenparticipatie voor zowel de Participatiewet, als de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de Jeugdwet georganiseerd op een wijze die past bij de specifieke doelgroepen 
en de lokale (en regionale) situatie. Daarbij merken we op dat de Cliëntenraad Werk en Inkomen 
en de Klankbordgroep Wmo elkaar reeds opzoeken en we dat zullen (blijven) ondersteunen en 
daar waar dat een toegevoegde waarde heeft zo nodig zullen bevorderen.

Aanvullend merken we op dat, gezien het feit dat cliëntenparticipatie verplicht is in de 
Participatiewet en de Cliëntenraad Werk en Inkomen niet alleen adviseert aan Heemstede, maar 
ook aan Bloemendaal, samenvoeging van deze raden niet aan de orde is. Wel delen de raden hun 
agenda’s met elkaar en nodigen de raden elkaar uit wanneer dit meerwaarde kan hebben. Een 
mooi voorbeeld is het nieuwe minimabeleid, waarover de adviesraden tijdens een gezamenlijke 
bijeenkomst hebben geadviseerd.
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