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Inleiding 

Vriendschap, liefde, broederschap komen nader stap voor stap 

Ja, dat is waar inderdaad 

Vriendschap, liefde, broederschap het zijn geen lozen kreten 

We leven echt niet voor de grap, dat mag je nooit vergeten 

Nee, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar 

Te hellepe nietwaar! 

 

Dit is het begin van het openingslied van “ Het 

Schaep met de Vijf Poten” en lijkt een motto voor 

de Adviesraad Sociaal Domein Lochem. De 

adviesraad is in januari 2019 opgestart en heeft 

regels en een communicatieplan opgesteld en in 

mei zijn de leden door B&W benoemd. 

Buurtschappen en de verschillende kernen, waaronder de stad Lochem hebben met de komst van de 

adviesraad een groep enthousiaste vrijwilligers gekregen die het sociale beleid van de gemeente 

Lochem toetst. Hiervoor zijn in 2018 een verordening (Verordening Adviesraad Sociaal Domein 

gemeente Lochem) en een huishoudelijk reglement  (Regels Adviesraad Sociaal Domein) opgesteld, 

die de adviesraad als onafhankelijk adviesorgaan kenmerken en beschermen.  

De adviesraad bestaat nu uit 9 leden en een voorzitter en wordt ondersteund door een 

procesbegeleider, die nu ook als ambtelijk secretaris optreedt en  door een extern adviseur. De 

adviesraad is een nieuw orgaan dat vorm en inhoud krijgt door transparantie, gelijkwaardigheid en 

samenwerking naar binnen en buiten toe. Hierdoor gaat een team ontstaan dat in een voortdurend 

groeiproces zit. Dit groeiproces wordt in belangrijke mate bepaald door menskracht, middelen en 

interactie met relevante partijen. De adviesraad kan doorgroeien naar maximaal 15 leden.  De 

adviesraad zoekt vooral nog leden uit alle kernen  van de gemeente, behalve Almen en Lochem. Een 

goede spreiding van de leden van de adviesraad maakt het makkelijker om te weten wat overal leeft.  

Onze opdracht 

De adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem is nieuw en moet nog meer vorm en inhoud krijgen. 

Onze opgave is het uitbrengen van adviezen over regelgeving en uitvoering van de gemeente Lochem 

binnen het Sociaal Domein, waarbij we oog hebben voor de verschillende niveaus van advisering.     

Er zijn specifieke doelgroep gebonden adviezen vanuit een thema, adviezen die over de muren van 

thema’s heen gaan en een beleidsterrein bestrijken (meerdere thema’s) en domein gebonden 

integrale adviezen.  Ook  dient er een structuur gebouwd te worden met werkprocessen die zorgen 

voor voldoende evenredige aandacht voor de onderscheiden bloedgroepen binnen het sociaal 

domein. Dat is naar verwachting geen makkelijke opgave.   

Het schaep met de vijf poten, 

lijkt het motto voor de 

Adviesraad Sociaal Domein 

Lochem.  
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Doelstellingen 

In de verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem 

2018 staat in artikel 2 de doelstelling opgenomen. De punten hieruit  hebben wij meegenomen in de 

volgende doelstellingen: 

Het komen tot een volwaardige 
onafhankelijke Adviesraad Sociaal 
Domein Lochem. Deze 
onafhankelijke adviesraad zet 
vrijwillig zijn ervaring en 
deskundigheid in om het beleid dat 
gemaakt wordt door de gemeente 
Lochem zo goed mogelijk aan te 
laten sluiten bij de behoefte van haar 
inwoners. De adviesraad geeft 
gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders op het gebied van 
het sociale domein. Met name over werk en inkomen, jeugdhulp, preventie en zorg in het kader van 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De adviesraad is daardoor een belangrijke schakel tussen 
de inwoners en hun gemeente. 
 
De adviesraad wil een afspiegeling zijn van onze inwoners van de gemeente Lochem. De adviesraad 
brengt de behoeften en wensen binnen het sociaal domein in kaart  en komt met goede gedegen 
adviezen. Waar nodig schakelt de adviesraad hiervoor externe hulp in. 
Als onafhankelijk adviesorgaan wil de adviesraad streven naar goede relaties met inwoner- en 
bewonersgroepen, zorgverleners, bestuurders en ambtenaren binnen de gemeente Lochem.  
 

Werkwijze 

In de verordening Adviesraad Sociaal Domein 2018 staan de rol, taken en bevoegdheden van de 
Adviesraad opgenomen. We willen een adviesraad die flexibel is, mee kan groeien in transformaties 
en via een voortschrijdend inzicht haar positie en adviesfunctie vorm en inhoud geeft. We willen 
onze ogen en oren hebben in de Lochemse samenleving.  
 
Zoals ook in onze regels is aangegeven willen we themagroepen ontwikkelen. Die, worden  geleid en 
begeleid door 1 of 2 leden van de adviesraad, zaken bespreken en aandragen die spelen en leven in 
delen van onze gemeenschap. De themagroepen brengen een preadvies uit, waarna de adviesraad 
haar standpunt bepaalt. Door deze voorbereidende advieswerkzaamheden krijgt de agenda sturing 
en brengt deze gelaagdheid meer flexibiliteit aan de inzet van de gevraagde expertise. Zowel een te 
hoge werkbelasting voor de inzetbare vrijwilligers als het gevaar van een verdeel- en heerssturing 
wordt zo voorkomen.  De leden van de adviesraad zijn contactpersoon; zorgen ervoor dat de 
gewenste of benodigde inbreng ter bespreking komt in de adviesraad. De contactpersoon draagt zorg 
voor de ontwikkeling en vorming van de themagroep. Het doel hiervan is eigen deskundigheid te 
verbreden en de steun voor de adviezen groter te maken.  
  

We willen een adviesraad die flexibel is, mee kan 

groeien in de transformaties en via een 

voortschrijdend inzicht haar positie en 

adviesfunctie vorm en inhoud gaat geven.  
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We werken met de volgende themagroepen: 

 Ouderen 

 Informele zorg 

 Jeugdhulp 

 Jongeren 

 Geestelijke gezondheidszorg 

 Inkomens- en schuldenproblematiek 

 Personen participatiewet 

 Integratie en diversiteit 

Deze themagroepen staan ook opgenomen in de verordening. Binnen de adviesraad beschikken we 

ook nog over aanvullende expertises, waarmee de themagroepen zijn uitgebreid: 

 Gehandicaptenzorg 

 Onderwijs 

 Sport 

De adviesraad bundelt ervaringen en signalen vanuit de themagroepen als ook uit de samenleving 

en/of achterban. Met deze inbreng wil de adviesraad, middels gevraagde of ongevraagde adviezen, 

een positieve bijdrage leveren aan het huidige en toekomstige beleid binnen het sociale domein van 

de gemeente Lochem. Op deze manier is de mening en invloed van haar burgers herkenbaar en 

aanwijsbaar en ook blijft.  

De adviesraad bespreekt aangedragen casuïstiek, maar ook de beleidsvoornemens in het sociaal 

domein van de gemeente Lochem. Hierop kan ze gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het 

college. 

Door te werken via dit adviestraject zorgen we voor: 

 Een beheersbare en uitvoerbare overleg- en communicatiestructuur 

 Een goede spreiding van werkbelasting doordat niet alles binnen de adviesraad besproken 

hoeft te worden omdat er conceptadviezen worden aangereikt 

 Een gedegen toetsing van de binnenkomende adviezen vanuit de themagroepen c.q. 

beleidsterreinen op samenhang, actualiteit, wet- en regelgeving en samenhang met andere 

adviestrajecten of ontwikkelingen 

 De ontwikkeling  van meer deskundigheid en expertise voor participerende burgers en 

bewoners binnen een overzichtelijk gebied 

en op een relevant niveau. 

Werken aan inspraak en adviezen 

De kernactiviteit is het bewerkstellingen van echte 

inspraak, medezeggenschap van de 

bewonersgroepen/inwoners en het zorgdragen 

voor gerichte, goed onderbouwde adviezen aan de 

lokale overheid.  

 

De kernactiviteit is het bewerkstelligen 

van echte inspraak, medezeggenschap 

van de bewonersgroepen/inwoners en 

het zorgdragen voor gerichte, goed 

onderbouwde adviezen aan de lokale 

overheid.  
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De adviesraad adviseert op: 

 voorgenomen beleid,  

 bestaand beleid en 

 op de uitwerking van beleidsmaatregelen binnen het sociale domein.  

Hiervoor is het van wezenlijk belang dat de adviesraad in een zo vroeg mogelijk stadium bij het 

beleidsproces betrokken wordt. De adviesraad kan informeren, monitoren en gevraagd/ongevraagd 

adviseren. 

 

Verbinden en samenwerken 

De adviesraad wil vanuit haar signalerende taak ook de rol van meedenker, adviseur gaan invullen. 

Ze wil vanuit een kritische houding een serieuze en gelijkwaardige gesprekspartner worden en zijn 

voor het college. De werkwijze van de adviesraad is open en transparant. Om effectief en efficiënt te 

kunnen werken en adequaat te kunnen reageren op ontwikkelingen en vraagstukken zal de 

adviesraad verbindingen en samenwerkingen zoeken binnen de beleidsterreinen. Welke partijen, 

groeperingen, organisaties of netwerken dat zijn of kunnen worden, wordt nog geïnventariseerd. We 

willen voorkomen dat dit teveel verbrokkeld. We werken aan integrale benaderingen binnen het 

sociale domein.  

Ophalen van signalen 

Om gevraagde en ongevraagde adviezen te geven en tegelijkertijd ook vroeg in trajecten en 

ontwikkelingen een rol te vervullen moeten we actief werken aan het verzamelen van informatie. We 

gaan dit doen op de volgende manieren: 

 De adviesraad vergadert minimaal 8 keer per jaar, waarvan minimaal 4 vergaderingen buiten 

het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij er dringende redenen zijn om de 

vergadering geheel of gedeeltelijk besloten te houden. Deze redenen zijn vastgelegd in het 

huishoudelijk reglement van de adviesraad 

 Sluit aan bij dorpsraden 

 Via sociale media en internet 

 Via informatie vanuit de overheid en organisaties werkzaam binnen het sociaal domein.  

Meerjarenplan 

De activiteiten van de Adviesraad ontwikkelen zich in de loop van de tijd en kristalliseren zich uit in 

fundamentele - en bijkomende zaken. We willen echt aan de slag met het mogelijk maken voor onze 

inwoners en bewoners om daadwerkelijk inbreng te hebben en hiermee aan de slag te gaan. We 

gaan daarvoor ook echt naar de mensen toe. Dit maakt dat het opstellen van een globaal 

meerjarenplan door ons zeer gewenst is. Kijkend naar onze doelstellingen komen we tot een 

volgende eerste tijdslijn: 

 Het verdelen van de diverse aandachtsgebieden  in het sociaal domein over de leden van de 

raad om daarna gedragen adviezen te kunnen uitbrengen.  
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 Door het instellen van themagroepen creëren we een 

achterban en een netwerk. Elk lid van de raad wordt 

verantwoordelijk het instellen en onderhouden van een 

themagroep. De themagroepen kunnen zelf initiatieven 

ontplooien en mensen uitnodigen bij hun bijeenkomsten, waardoor het netwerk wordt 

vergroot en kan worden geraadpleegd. De themagroepen zetten we in 2019 op en deze 

ontwikkelen zich de komende jaren.  

 Verder opvoeren van de wervingsactiviteiten voor raadsleden uit de kernen, zeker met 

onderwijs als expertise. Dit is een activiteit voor 2019 met doorloop naar 2020. 

 Zichtbaarder zijn en gemakkelijker te benaderen 

We willen nadrukkelijker aansluiten bij de bestaande dorpsraden, ons gezicht tonen en zo 

kan ook daar input opgehaald worden. Volgend jaar blijven met regelmaat vergaderen in de 

kernen; dichtbij de inwoners en bewoners van de gemeente. Hier zijn we mee gestart in 2019 

en dit loopt door in 2020 en 2021.  

o In 2019 haken we aan bij vergaderingen van dorpsraden 

o We publiceren onze vergaderingen op onze website en in het gemeentenieuws 

o We organiseren een netwerkborrel ieder jaar 

o Benaderen organisaties actief over specifieke onderwerpen 

o Breiden ons netwerk hierdoor uit 

 Het borgen en waar nodig vergroten van onze deskundigheid en die van de themagroepen.  

We willen in de volgende jaren hierop inzetten. Er moet hiervoor een stevig budget worden 

vrijgemaakt en gereserveerd. Dit deskundigheidsproces wordt uitgewerkt in een 

opleidingsplan, waar dit jaar een concept voor opgesteld wordt. Hierbij willen we rekening 

houden met de aanwezige deskundigheid en de capaciteit met betrekking tot de 

kennisoverdracht, die vooral, om niet, uit onze netwerken en regionale organisaties te halen 

is. Uitgangspunt is dat de leden van de adviesraad voldoende kennis verwerven m.b.t. wet- 

en regelgeving, toegang tot zorg, begeleiding en ondersteuning en zicht krijgen en houden op 

ontwikkelingen binnen beleidsterreinen en de hierbij betrokken spelers. Het opleidingsplan is 

dan voor 2020 en wordt in 2021 verder uitgevoerd.  

Ambtelijke secretaris 

De adviesraad dient voor dit ontwikkeltraject ook professioneel ondersteund te blijven. Dit kan door 

aanstelling van een ambtelijk secretaris op HBO plus niveau. Dit voor de jaren 2020 en 2021 voor 16 

uur per week. Halverwege 2021 kan de balans worden opgemaakt en aanpassingen worden gedaan. 

In de eerste periode denkt de adviesraad dat zekerheid rond de professionele ondersteuning meer 

dan nodig is.  

Regionale samenwerking 

Eind 2020 begin 2021 verwachten we een start te kunnen maken met de regionale samenwerking. 

We willen dan in kaart hebben waar en hoe de regionale samenwerking is georganiseerd. Waar op 

inhoudelijke onderwerpen of op basis van behoefte gezamenlijke aanpak is ontstaan. Wat zijn daarin 

de verschillende rollen van een doelgroep of beleidsgroep? Samenwerking en overleg binnen de 

regio dienen een duidelijk aantoonbare meerwaarde te hebben voor ons werk en onze advisering. 
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De missie 

Vanuit de goede contacten in de samenleving streeft de Adviesraad naar het geven van 

onafhankelijke, kwalitatieve,  hoogwaardige adviezen aan het college van Burgemeester & 

Wethouders(B&W) op het terrein van zorg en welzijn en draagt zo bij aan het beleid van de 

gemeente. 

 

Afsluiting 

Het Schaep met de Vijf Poten was een fictief café, waarin iedereen welkom was en zichzelf kon zijn. 

Waar je hulp vond als dat nodig was en hulp werd geboden als men dat nodig vond. Dit ging 

individueel vanuit vanzelfsprekendheid en respect. De Adviesraad Sociaal Domein Lochem wil dit ook  

voor buurtschappen, kernen en andere groepen inwoners van Lochem, maar dan wel in het eggie! 

 

Vastgesteld d.d. 10 september 2019. 


