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Op lokaal niveau samenwerken en invloed uitoefenen 
 
 
Als je bij lokale belangenbehartiging samenwerkt met andere organisaties, is de kans op 
succes groter. Denk aan samenwerking met de Wmo-raad, adviesraad sociaal domein 
of gehandicaptenplatform in de gemeente. Trek samen op met de cliëntenraad of 
familieraad van een instelling. Of vraag medewerking van een andere organisatie voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Realiseer je daarbij dat ouderen of mensen 
met een lichamelijke of psychische beperking vaak soortgelijke belemmeringen en 
problemen ervaren. Kun je samenwerken? Samen sta je (nog) sterker. 
 
Collectief of individueel 
Iedereen kan aan belangenbehartiging werken. Er zijn officiële adviesorganen die aan 
belangenbehartiging doen. Er zijn ook groepen die dat op eigen initiatief doen. Denk 
bijvoorbeeld aan verontruste ouders die samen optrekken om het vervoer voor hun 
kinderen te verbeteren. 
 
Wil je aan belangenbehartiging gaan doen, maak dan eerst een sociale (netwerk)kaart 
van de omgeving. Zo weet je tot wie je je allemaal kunt richten. Ook wordt dan duidelijk 
of een individueel probleem door anderen wordt herkend. Door de informatie met 
meerdere groepen te delen, maak je een individueel probleem collectief.  
 
Het kan ook zijn dat je er dan achter komt dat het juist om een individuele kwestie gaat 
die specifiek voor jou geldt. Dan weet je dat je die situatie individueel moet aanpakken. 
 
Formeel en informeel 
Belangenbehartiging – of invloed uit oefenen op beleid om dingen te verbeteren - kan op 
een formele of informele manier. Door gebruik te maken van verschillende vormen en in 
samenwerking met verschillende partijen, bereik je vaak het meest.  
 
Formele belangenbehartiging  
• Via een belangennetwerk als KansPlus kun je informatie krijgen en medestanders 

vinden. KansPlus heeft door het samenvoegen van alle individuele signalen de 
mogelijkheid om daarvan een collectief signaal te maken. 

• In elke gemeente is een Wmo-raad of een Adviesraad Sociaal Domein. Dat is een 
officieel adviesorgaan van een gemeente die adviseert over de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of het brede sociale domein in de gemeente. 
Er zijn vele namen voor zo’n adviesraad.  
Zie ook: www.koepeladviesradensociaaldomein.nl  

• Je kunt samenwerken met cliëntenraden in instellingen. Via de cliëntenraad kun je te 
weten komen wie waar in de instelling werkt en wie welke taken heeft. Dit geeft je 
informatie over wie je kunt aanspreken voor informatie of problemen. 
Je kunt samen met de cliëntenraad een collectief probleem aankaarten: informatie 
samenvoegen en jullie ervaringskennis toevoegen. De cliëntenraad is een officieel 
orgaan met adviesbevoegdheden, dat geeft een officiële ingang en een directe lijn 
met de bestuurder. 
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• Geef gevraagd en ongevraagd advies. Bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek met 

ambtenaren, collegeleden of gemeenteraadsleden. Of middels brieven aan 
directeuren, raden van bestuur van zorgorganisaties of aan wethouders, de 
gemeenteraad of gemeenteraadsfracties.  

 
Informele belangenbehartiging 
• In de wandelgangen, tijdens pauzes bij vergaderingen, praten met mensen die 

officiële besluiten nemen. Bijvoorbeeld gemeenteraadsleden, wethouders, 
directeuren van instellingen en leden van de raad van bestuur.  

• Dit kan ook tijdens een nieuwjaarsreceptie of andere informele bijeenkomst waar 
politici en bestuurders komen.  

• Toevallige ontmoetingen met mensen die besluiten nemen. 
 
 


