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Werkplan 2022 Adviesraad Sociaal Domein Leiden 
 
1. Inleiding 
De Adviesraad Sociaal Domein heeft als taak gevraagd en ongevraagd te adviseren vanuit 
cliëntperspectief over het beleid op de terreinen Wmo, Jeugd, Werk en Inkomen van de 
gemeente Leiden en de uitvoering ervan. Daarnaast adviseren we over verwante 
beleidsterreinen met als kerndoel de volwaardige participatie van alle burgers in de 
samenleving en daarbij speciale aandacht voor degenen in een kwetsbare positie. 
De Adviesraad heeft zich ten doel gesteld dat zijn adviezen uitvoerbaar en afgewogen zijn. Om 
dat mogelijk te maken, worden signalen vanuit de samenleving en de achterban van de 
Adviesraad omgezet in adviezen. Om zijn doel ook voor 2022 te kunnen bereiken, voert de 
Adviesraad een aantal algemene werkzaamheden uit. Naast de uitvoering van deze algemene 
werkzaamheden heeft de Adviesraad voor 2022 een aantal speerpunten geformuleerd waaraan 
speciale aandacht zal worden besteed. Ook is er ruimte om over actuele zaken te adviseren. 
 
 
2. Algemene werkzaamheden 
2.1. Adviseren 

Kerntaak van de Adviesraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College 
van B&W. Om dit mogelijk te maken zal de Adviesraad: 

 Op regelmatige basis plenair bij elkaar komen om (on)gevraagde 
adviesaanvragen, conceptadviezen, preadviezen en beleidsontwikkelingen te 
bespreken. Betreffende ambtenaren van de gemeente Leiden komen 
desgewenst op deze vergaderingen om conceptnota’s toe te lichten en/of 
input te krijgen van de Adviesraad. Het voorbereiden van een ongevraagd 
advies is een bewuste keuze en heeft veelal betrekking op de geformuleerde 
speerpunten. 

 Regelmatig overleg hebben met de ambtenaren van de gemeente Leiden. Zo 
wordt de Adviesraad goed op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in het 
gemeentelijke beleid, planning van adviesaanvragen en dergelijke. 

 Indien nodig contact leggen met ambtenaren van regiogemeenten bij regionale 
beleidsontwikkelingen en thema’s.  

 Samenkomen in interne werkgroepen en portefeuillehoudersoverleggen ter 
voorbereiding en opvolging van adviezen en voor het bespreken van 
beleidsontwikkelingen. 

 Desgewenst overleg voeren met de betreffende wethouder(s) over zaken die 
volgens de Adviesraad en het College aandacht behoeven. 

 Afstemmen, overleggen en indien wenselijk samenwerken met andere 
Adviesraden Sociaal Domein in de Leidse regio. 

 Het raadplegen van adviseurs en (ervarings)deskundigen. 

 Desgewenst onderzoek (laten) doen. 
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2.2.  Monitoren van belangrijke thema’s in het sociaal domein 

De Adviesraad vindt het belangrijk dat uitwerking van thema’s die de kern van het 
sociaal domein vormen, worden gemonitord. De vraag daarbij is of de uitvoering van 
het beleid in praktijk het beoogde en gewenste effect teweegbrengt. De Adviesraad 
heeft hierbij speciale aandacht voor de positie van kwetsbare burgers in de samenleving. 
Belangrijke thema’s die onze aandacht vragen zijn o.a.: 

 Betrekken van cliënten en belanghebbenden bij beleidsontwikkelingen 

 Langer zelfstandig wonen 

 Kwalitatieve monitoring van het beleid 
 
 

2.3.  Communiceren met derden 
De Adviesraad vindt het belangrijk dat zowel de brede achterban van de Adviesraad 
(waaronder vrijwilligersorganisaties), burgers als gemeenteraadsleden kennis kunnen 
nemen van de adviezen en activiteiten van de Adviesraad. Dit doet de Adviesraad door: 

 Het beheren van een eigen website. Op deze website worden adviezen, de 
reactie hierop van het college, jaarverslagen, actualiteiten e.d. geplaatst. 

 Contact met de brede achterban van de Adviesraad, het organiseren van 
(thema)bijeenkomsten 

 Gemeenteraadsleden, Adviesraden Sociaal Domein in de Leidse regio 
attenderen op uitgebrachte adviezen. 

 Delen van relevante informatie onder de geïnteresseerden en de brede 
achterban van de Adviesraad. 

 Het desgewenst toelichten van adviezen of inspreken bij de gemeenteraad en 
raadscommissie.  

 
 
2.4.  Bevorderen van eigen deskundigheid 

Een permanente taak van de Adviesraad is zijn eigen kwaliteit en functioneren te 
bewaken en te verbeteren. Dit doet de Adviesraad door: 

 Het afleggen van werkbezoeken en deelnemen aan bijeenkomsten, symposia 
en conferenties om zich te informeren over vraagstukken en ontwikkelingen 
in het sociale domein. 

 Het volgen van bijscholing over actuele thema’s. Het bijhouden van 
vakliteratuur en publicaties, nieuwsbrieven en landelijke ontwikkelingen 

 Contact leggen met andere organisaties dan de eigen achterban (ook landelijk 
zoals bijv. de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Landelijke Cliëntenraad, 
Movisie en IederIn), om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van 
ontwikkelingen en signalen in de samenleving.  

 Desgewenst deskundigheidsbevordering voor de Adviesraad zelf te 
organiseren.  
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3. Speerpunten voor 2022 
 
3.1 Aandacht voor de impact van de coronacrisis op de positie van mensen in 

een kwetsbare positie. 
 Maatregelen die nodig waren/zijn om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te 

gaan, hebben een diepe impact op de hele maatschappij in het algemeen en in het 
bijzonder worden mensen die al in een kwetsbare positie verkeerden hierdoor extra 
geraakt.  

 
3.2 Versterking positie onafhankelijke cliëntondersteuning 
 Maart 2021 heeft de gemeente Leiden zich aangesloten bij het landelijke 

koplopersproject versterking van de onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor de Adviesraad altijd een belangrijk thema 
geweest en heeft meerdere adviezen hierover uitgebracht. De Adviesraad maakt deel 
uit van de kerngroep projectplan versterking positie onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Het is de bedoeling dat in 2022 de uitgewerkte onderdelen 
gerealiseerd worden.  

 
3.3 Betrekken van cliëntervaringen bij ontwikkelen van beleid sociaal domein 
 In 2021 is de Adviesraad gestart met het laten uitvoeren van een onderzoek naar de 

betrokkenheid van cliëntervaringen in de beleidscyclus. In 2022 zullen afhankelijk van 
de resultaten van dit onderzoek vervolgacties ingezet worden. 

 
3.4 Monitoren ontwikkelingen Jeugdhulp 
 Medio 2021 worden Adviesraden in de Leidse regio advies gevraagd over drie 

onderdelen van de koerswijziging Jeugdhulp: gewijzigde inrichting toegang Jeugdhulp 
per juli 2021, gewijzigde indeling specialistische Jeugdhulp m.i.v. januari 2022 en een 
aanscherping van het pgb-beleid ook m.i.v. 2022. In de loop van 2022 zal meer 
duidelijk worden over de effecten van deze wijzigingen. 

   
3.5 Evaluatie programmaplan welzijn Sterke Sociale Basis 
 Bij de evaluatie heeft de Adviesraad met name aandacht voor de toegankelijkheid van 

het aanbod en de positie van kwetsbare inwoners en vrijwilligers(organisaties). 
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