Wat doet de Koepel
Adviesraden Sociaal Domein
voor adviesraden?
De rol van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein
De Koepel Adviesraden Sociaal Domein is een vereniging van lokale
adviesraden. We ondersteunen adviesraden om hun werk zo goed
mogelijk te kunnen doen:
•	We informeren adviesraden over (actuele) thema’s en ontwikkelingen
•	We inspireren ze met nieuwe inzichten
•	We geven ze tools om hun werk zo goed en efficiënt mogelijk
in te richten
•	We brengen adviesraden met elkaar in contact, zowel op regionaal
als op landelijk niveau. Dit gebeurt via onze online kanalen, maar ook
door het organiseren van trainingen en bijeenkomsten in het land
•	We bepleiten bij gemeenten om optimaal gebruik te maken van het
werk van adviesraden en hen voldoende te faciliteren door middel
van budget, coaching en opleiding.

Adviesraden sociaal domein
•	Brengen de leef- en belevingswereld van
inwoners binnen bij de gemeente
•	Adviseren vanuit inwonersperspectief
•	Zijn een waardevolle gesprekspartner
voor wethouders en beleidsmedewerkers
Ongeveer

Wat biedt de Koepel haar leden?
•	Nieuws over ontwikkelingen in het sociaal domein; middels nieuwsbrieven, nieuwsflitsen, onze website en social media kanalen
•	Handreikingen over actuele thema’s binnen het sociaal domein die
concreet geschreven zijn voor adviesraden en hen praktische handvaten bieden
•	Artikelen over actuele thema’s binnen het sociaal domein die
concreet geschreven zijn voor adviesraden
•	Een online ladekast die vol staat met praktische informatie,
documenten en rapporten; duidelijk ingedeeld op thema’s die
relevant zijn voor adviesraden
•	Blogs waarin professionals binnen het sociaal domein hun visie,
informatie en opvattingen delen
•	Polls waarin we informatie en ervaringen van leden ophalen en
verwerken tot praktische en concrete producten
•	Een online forum waar leden kennis uitwisselen
•	Advies en ondersteuning van adviseurs
•	Trainingen en informatiebijeenkomsten; zowel op maat als met
een open inschrijving
•	Algemene Ledenvergaderingen waarbij leden inspraak kunnen
uitoefenen
•	Gratis toegang tot de jaarlijkse Hannie van Leeuwenlezing
•	We delen signalen en ervaringen van leden met landelijke
samenwerkingspartners, zoals de VNG en Movisie
•	Persoonlijk contact met onze bestuursleden in de regio,
ter bevordering van regionale samenwerking tussen adviesraden

Aanmelden als lid
U kunt uw adviesraad als lid aanmelden via onze website
(www.koepeladviesradensociaaldomein.nl) of door een mail
te sturen naar ons secretariaat (dhr. Ron Knipscheer)
secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

adviesraden zijn lid van de Koepel, dat is

Leden van de koepel betalen contributie
(€500,- per jaar) en hiermee wordt onze
dienstverlening bekostigd. Daarnaast organiseren we trainingen en bijeenkomsten waarvoor we een aanvullende bijdrage vragen.

