Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar
tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de
adviesraad. Hij of zij moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de
leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te
komen. Wat moet je in huis hebben om een goede voorzitter te kunnen
zijn? Wat is je rol naar de gemeente toe? Hoe merk je dat je
onafhankelijk bent, of juist niet? In deze reeks laten we 9 voorzitters
aan het woord, die allemaal op een heel eigen manier invulling geven
aan het voorzitterschap. Vaak met veel plezier, met soms ook met de
nodige zweetdruppels…
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Harry ter Braak
Voorzitter Adviesraad Sociaal
Domein Delft

‘Gemeente op de huid zitten
om er uit te halen wat er in zit’
Harry ter Braak (66) is organisatieadviseur en sinds 2017 voorzitter van de Adviesraad
Sociaal Domein Delft. “Het is moeilijk de juiste personen te bereiken en naamsbekendheid te
krijgen. Door regelmatig te publiceren en debatten te organiseren, lukt het ons steeds beter.
Onze ambitie is een keer per jaar een grote en enkele kleinere bijeenkomsten te
organiseren.”
Krijg je de zorg die je nodig hebt en krijg je die op tijd? En waar schuurt het in het sociaal domein?
Net voor de zomervakantie organiseerde de Adviesraad Sociaal Domein Delft haar tweede
stadsbrede bijeenkomst over de (sociale) staat van de stad. Centraal stond, na eerder de
jeugdzorg, de toegankelijkheid van de zorg. Beroepskrachten, vrijwilligers, ondersteuners,
mantelzorgers en gewone Delftenaren waren uitgenodigd. Geen instituties. “Ruim 80 personen
waren aanwezig, dat was boven onze ambitie van 70 mensen. Vrijwel iedereen was laaiend
enthousiast”, zegt Harry ter Braak.

Stem kwetsbare inwoners
Waarom zo’n bijeenkomst? “We spreken mensen natuurlijk ook individueel en houden interviews.
Maar we willen de doelgroepen van het sociaal domein zelf aan het woord laten. Dat zorgt voor
een schil van vrijwilligers en professionals om ons heen en het is bovendien een middel om ze te
bereiken. We horen bijvoorbeeld van maatschappelijk werkers dat mensen met een licht
verstandelijke beperking afgeschrikt worden door telefonisch contact met de gemeente. Die
telefoontjes zijn vaak te snel en te onpersoonlijk of ze snappen de vragen uit het keuzemenu
niet. Mensen met meervoudige problemen worden van het kastje naar de muur gestuurd of
blijven ‘hangen’ in het systeem. Wij willen de stem van de kwetsbare inwoners versterken en
zorgen dat de tweedeling in de maatschappij vermindert. Iedereen moet kunnen meedoen.
Daarom zitten wij de gemeente op de huid. Om er uit halen wat erin zit.”
Uitkomsten
Een werkgroep inventariseerde de op- en aanmerkingen en kwam in oktober met de
Tussenbalans Sociaal Domein Delft: toegankelijkheid. Belangrijkste conclusie: er is te weinig
overzicht van instellingen, voorzieningen en regelingen. Waar kun je met welke vraag
aankloppen? En wanneer kom je ervoor in aanmerking? Kortom: de sociale kaart in Delft voldoet
niet aan de eisen. Bovendien ligt de nadruk op protocollen en formulieren en is de toegang voor
vragen over opvoeding en opgroeien niet laagdrempelig genoeg. “Niet alleen kwetsbare mensen
kunnen de weg in de zorg niet goed vinden, dat geldt soms ook voor zelfredzame en hoog
opgeleiden. Zelfs professionals zijn niet goed op de hoogte, waardoor zij niet naar de juiste
instantie doorverwijzen.” Nadrukkelijk benoemt de adviesraad ook zaken die goed gaan: Delft
heeft een groot aantal voorzieningen in het formele en informele circuit en de inwoners zijn
betrokken bij het sociaal domein.

"Als adviesraad willen we doelgroepen van het
sociaal domein zelf aan het woord laten"
Zacht op de relatie
Hoe houd je de contacten met de gemeente goed, ondanks jullie stevige adviezen? “Ik word nooit
persoonlijk. Mensen met wie je het niet eens bent, kom je altijd weer tegen, daar moet je in
investeren. Ja, ik ben hard op de inhoud en zacht op de relatie. We zijn ook nog niet tevreden
over het maandelijkse overleg met onze contactambtenaren. Gelukkig zoekt de gemeente actief
naar verbetering. We willen eerder betrokken worden bij beleidsvoornemens en -plannen. Met de
gemeenteraad spreken we twee keer per jaar. Soms stellen zij zaken uit, omdat onze adviezen er
nog niet liggen.”

"Ik ben misschien hard op de inhoud, maar zacht
op de relatie"

Voorzitterschap
"Hoe ik het voorzitterschap ervaar? Ik zorg ervoor dat we samen een besluit nemen, dat is mijn
rol. Om de contacten goed te houden, spreek ik met de voeten op tafel iedereen eens per jaar en
vraag ze ook kritisch te zijn ten opzichte van mij. Dan houd je het onderling scherp en weet je
hoe iedereen erin staat. Als organisatieadviseur weet ik dat het altijd beter kan en daar
investeren we samen in. Ik kijk naar de context en probeer die zo te ontwikkelen dat we
maximaal kans op succes hebben. Ik kijk ook waar de energie zit, die proberen we bij elkaar te
brengen en te richten op ons doel. We zijn nog steeds in ontwikkeling, we zijn met ons twaalven
nog altijd te klein, uiteindelijk willen we naar de twintig leden. In twee categorieën hebben wij te
weinig leden: de migrantengroep en de jeugd. Ja, het is een geploeter om het goed voor elkaar te
krijgen, maar ik ben een optimistisch man. We doen het als raad met veel plezier en
deskundigheid, maar de belasting van de leden is groot.”

De Adviesraad Sociaal Domein Delft telt op dit moment twaalf leden,
inclusief de onafhankelijk voorzitter. De raad heeft een budget
van 55.000 euro, de vrijwilligersvergoeding is 200 euro per jaar. Delft
heeft 101.000 inwoners.
Meer info: https://www.asd-delft.nl
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