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Als vrijwilligers komen ze op voor enkele tienduizenden zorgbehoevenden in 
Maastricht en het Heuvelland. De Adviesraden Sociaal Domein voeren een strijd van 
de lange adem. ‘Moedeloos? Met geduld en een positieve houding boeken we soms 
succes.’ 

 
Twee wethouders mochten aan den lijve ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten. Het 
leek Bart Kievit van de Adviesraad Sociaal Domein in Gulpen-Wittem in 2019 een mooie 
manier om aandacht te vragen voor het probleem van te weinig parkeerplaatsen en toiletten 
voor gehandicapten. 
Deze actie wordt onder zijn collega’s in Maastricht en het Heuvelland als een succes gezien. 
Maar toch: is er in die twee jaar iets verbeterd? Niet echt, erkent Kievit. „Er is veel beloofd, 
het staat op de agenda, er komen werkgroepen.” 
Het voorbeeld illustreert de wereld van de Adviesraden Sociaal Domein. In Maastricht, 
Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals bestaan ze uit 
ervaringsdeskundigen en mensen die in de zorgwereld werken of hebben gewerkt. Per 
gemeente zo’n tien mannen en vrouwen. Ze komen speciaal op voor enkele tienduizenden, 
die door persoonlijke omstandigheden voor kortere of langere tijd – of soms zelfs blijvend – 
(extra) ondersteuning nodig hebben. 
 
Dat verschillende gemeenten andere zorg leveren, is aan de burger moeilijk uit te 
leggen. Wiel Botterweck 

„We adviseren onafhankelijk, kritisch, als een rijke denktank, gelijkwaardig”, schetst Wiel 
Botterweck, ook van Gulpen-Wittem. Adviesraden zijn er voor de lange termijn, vinden ze, 
bieden tegengewicht aan de gemeenteraden en colleges waar het elkaar de loef afsteken en 
zieltjes winnen soms belangrijker lijkt dan de menselijke maat. 
Maar toch. Het blijven adviezen, de lokale politiek beslist over de concrete uitvoering van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet en Onderwijs. Ze wordt ook 
nog eens beperkt door wettelijke regels en de actualiteit van nijpende tekorten. Jos Jongen 
kan erover meepraten. „Afgelopen jaar was er in Meerssen een permanente bestuurscrisis. 
Er moest zwaar bezuinigd worden, men vroeg ons niet eens om advies.” 



In Maastricht gaat het niet veel anders, schetst Kees Eken. „Het college stuurde ons advies 
nog dezelfde dag door naar de gemeenteraad, maar aangezien die snel 27 miljoen moest 
bezuinigen, krijgen klanten nu bijvoorbeeld per week een halfuur minder huishoudelijke 
hulp.” 

Bedankje 

In Gulpen-Wittem stuurden alle raadsfracties een bedankje voor het jaarverslag. „We mogen 
nu voor het eerst vroegtijdig meedenken over de begroting”, zegt Wiel Botterweck tevreden. 
Daar kan Willem Bolt het niet mee eens zijn. „In Valkenburg willen wij juist niet op de stoel 
van het gemeentebestuur zitten, maar zo onafhankelijk mogelijk adviseren.” 
Botterweck begrijpt die principiële opstelling. „Maar dan mis je in een beslissende fase wel 
een aanvullend perspectief uit de samenleving. En je moet opboksen tegen kant-en-klare 
rapporten. Probeer die nog maar eens te beïnvloeden.” 
Een paar jaar geleden besloten de adviesraden één vuist te maken. Aanleiding waren 
ingrijpende afspraken binnen Zuid-Limburg over gezondheid, jeugd en onder meer huiselijk 
geweld. De adviesraden werden toen gepasseerd. Hun samenwerking dient nog een tweede 
doel. „Dat verschillende gemeenten andere zorg leveren, is aan de burger moeilijk uit te 
leggen.” 

Verschil 

Succesjes, ze zijn er zeker. De adviesraad in Maastricht kon op grond van de VN-Rechten 
van de Mens twee miljoen euro afdwingen voor toegankelijkheid. De adviesraad in Meerssen 
koestert de hoeskamers en de status als dementie-vriendelijke gemeente. „Daarmee maken 
we het verschil”, zegt Jongen. „Er zijn mensen nodig die de menselijke maat bewaken. Die 
ontstaat niet achter de schrijftafel.” 
Kees Eken snapt heel goed dat wethouders problemen moeten oplossen en ambtenaren 
opdrachten uitvoeren. „Wij geven hen in Maastricht iets mee vanuit een ander, menselijk 
perspectief. Een moreel kompas. Dat werkt, want in hun kennissenkring lopen ook mensen 
rond die hulp nodig hebben. Die invloed houdt mij gaande.” 
„Wij toetsen aan de praktijk”, stelt Botterweck. Bij de voortdurende inzet kan ook persoonlijke 
ervaring voor extra drive zorgen. Hij kent een vrouw die een hersenbloeding kreeg. „Haar 
man ontdekte hoe ingewikkeld de Wmo in elkaar zit. Dat doet iets met me.” 
De adviesraden moeten geduldig zijn, over een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen 
beschikken. Ze werken als ‘stenen op de rivierbodem die de stroom beïnvloeden’, vaak 
haast ongemerkt. „Maar in de Valkenburgse adviesraad zit veel vuur en vlam, we zijn beslist 
geen waaibomenhout”, zegt Willem Bolt. „Soms krijgen we jaren later alsnog gelijk”, weet 
Eken. 
De overheid is koel geworden, het neoliberalisme hakt erin, vindt Eken. „De menselijke maat 
is de afgelopen veertig jaar verloren gegaan.” Neem de veelbesproken term ‘Maastrichtse 
Maat.’ „Die is nooit in de begroting vastgelegd. Terwijl de menselijke maat een gemeente 
juist méér maakt dan een uitvoeringsloket van het Rijk.” 
Het wordt wel eens vergeten, maar hulp aan de zwakkeren dient ook een maatschappelijk 
belang. „Als je de kansarmen blijft veronachtzamen, creëer je je eigen probleem. Als de 
overheid calculeert, wordt de burger gedwongen om dat ook te doen.” 

Mooie adviezen worden niet altijd omgezet in daden 

Goede bedoelingen genoeg bij gemeenten, maar als het op daden aankomt blijven 
gemeenten soms achter. 
Jan Raes (76) spreekt uit ervaring. Hij is voorzitter van de adviesraad sociaal domein in Stein 
en het overleg van adviesraden in Zuid-Limburg. Sommige problemen zijn moeilijk op te 
lossen. Zoals zorgen voor een openbaar toilet. Dat is er wel in het winkelcentrum in Stein, 
maar de voorziening is niet optimaal. 



De adviesraad sociaal domein drong vaker aan op een oplossing, maar heeft soms het idee 
dat ze van het kastje naar de muur gestuurd wordt. „De gemeente wijst naar ondernemers, 
maar die vinden zo’n voorziening erg duur”, zegt Jan Raes. Het probleem illustreert hoe het 
vaker gaat met de adviesraden: de gemeente Stein luistert goed naar de adviezen, maar 
daar ook iets mee doen is een tweede. Dat probleem speelt in meer gemeenten in Zuid-
Limburg, weet Raes. De voorzitter behartigt al elf jaar de belangen van kwetsbare inwoners. 
Eerst deed hij dat drie jaar in Beek, en na zijn verhuizing naar Stein acht jaar hier. Daarnaast 
is hij voorzitter van het regionaal overleg van adviesraden in Zuid-Limburg. In Beek werd hij 
als secretaris van de KBO gevraagd in de adviesraad te komen. Hier praatten de vrijwilligers 
vaak over problemen dicht bij huis. In Stein werd de opzet van de adviesraad wat 
professioneler. „We zochten mensen die geworteld zijn in de samenleving en betrokken bij 
de doelgroep, maar de problemen ook konden overstijgen.” Dat gebeurde via advertenties 
en sollicitatiegesprekken. Een bijna professionele aanpak. 
„Wil je burgerkracht organiseren, dan moet je het goed regelen”, vindt Raes. „Maar we 
moeten oppassen dat we geen schaduwambtenaren worden die rapporten schrijven en 
doorvlooien. Papier hebben we al genoeg. We moeten juist signalen van de achterban 
doorgeven.” 
De adviesraad stort zich op onderwerpen als armoedebestrijding, toegankelijkheid, 
mantelzorg en de dementie-vriendelijke gemeente. Verpakt in mooie adviezen, die serieus 
worden genomen. Maar niet altijd omgezet in daden. 
 


