
 
Verslag van Wim van Osch, Kwartiermaker van de ‘Adviesraad Sociaal 
Domein Venray’,  

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om gebruikers van voorzieningen op het 
gebied van o.a. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Jeugdwet, 
Participatiewet en hiermee samenhangende vraagstukken in het sociaal 
domein, in de gelegenheid te stellen om hun kennis en ervaring in te brengen 
op het gebied van ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid. De 
gemeente Venray wil niet vanuit die verplichting maar vooral vanuit de 
behoefte invulling geven aan deze bijzondere vorm van burgerparticipatie. 
    

Na twaalf jaar als actieve vrijwilliger van Kon. Ned. Heidemij te hebben 
gefunctioneerd, vooral om de leefbaarheid van stad en dorp in de provincie 
Limburg te verbeteren, kreeg ik een verzoek van wethouder Anne Thielen om 
mijn ervaringen met haar te delen.  Aan het einde van dit bijzondere gesprek 
gaf ik als ervaringsdeskundige aan dat het goed zou zijn indien B & W vaker 
gebruik maken van ervaren burgers uit Venray bij het ontwikkelen van nieuw 
beleid of bij de ontwikkeling van bijzondere projecten. Anne Thielen gaf aan dat 
goed te zullen onthouden. 

Begin augustus 2019 kreeg ik het verzoek van haar om als Kwartiermaker van 
de Adviesraad Sociaal Domein Venray te willen fungeren. Graag heb ik aan haar 
verzoek voldaan en heb met heel veel plezier en enthousiasme aan de opzet 
van de ‘Adviesraad Sociaal Domein Venray’ gewerkt. De samenwerking met o.a. 
de beleidsambtenaar mevr. Milou Jeurissen was gedurende het hele proces 
uitmuntend. 

Mijn belangrijkste taken als kwartiermaker waren: 



• Het participatie landschap in Venray te verkennen  
• Actief op zoek te gaan naar twaalf geschikte kandidaten, volgens het 

door de gemeente opgestelde profiel 
• Samen met twee deskundigen als selectiecommissie te fungeren 
• Gedurende een half jaar de nieuwe Adviesraad te adviseren bij de 

opstart en de verdere doorontwikkeling  
• En daarna een eindadvies uit te brengen aan het College van B & W over 

her samenspel tussen Adviesraad en de ambtelijke organisatie 

De maand september 2019 heb ik vooral gebruikt om me in te lezen, 
gesprekken te voeren met ambtenaren, en vele organisaties uit het sociaal 
domein o.a. het Raayland College, VieCuri Ziekenhuis, Vincent van Gogh, GGD 
enz. Daarna heb ik vooral mijn eigen relatienetwerk ingezet om geschikte 
kandidaten te vinden. De eerste aanmeldingen kwamen spoedig binnen en 
uiteindelijk meldden zich 28 potentiële kandidaten bij mij aan. Samen met de 
selectiecommissie (bestaande uit Carla Schreurs, Karin Bruggeman en 
ondergetekende) hebben we met alle kandidaten minimaal één gesprek 
gevoerd, waarna we in goed overleg twaalf kandidaten aan het College van B & 
W konden voordragen. 

Het resultaat is een deskundige en fijne groep vrijwilligers die zeer betrokken is 
met het vormgeven van uitstekende adviezen. Het zijn actieve burgers met een 
intrinsieke motivatie om de stem van de samenleving op de agenda te 
plaatsen, waar belangrijke besluiten worden genomen. Een goed en deskundig 
advies willen afgeven staat bij hun bovenaan, maar een collegiale 
samenwerking vinden men ook erg belangrijk. 

Voor en direct na de benoeming van de leden zijn er diverse gesprekken 
gevoerd met de wethouder, plaatsvervangend gemeente secretaris en diverse 
beleidsambtenaren over een geschikte wijze van samenwerking bij het 
uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies. Uit eerdere ervaringen bij de 
vorige raad (participatieraad 2015-2019) is gebleken dat men te laat in het 
proces betrokken werd. Nu zijn er duidelijke afspraken gemaakt dat de 
beleidsambtenaren en de Adviesraad bij de opstart van o.a. nieuwe 
beleidsplannen, intensief gaan samenwerken. Met deze werkwijze bestaat er 
zekerheid dat er overeenstemming is op hoofdlijnen en dat de plannen van ons 
samen zijn. 

Onze start was flitsend en krachtig met: 



• Het opstellen van een Governance Code 
• En het opstellen van een communicatieplan, incl. PR en publiciteit 
• Ook is een nieuwe website ontwikkeld incl. logo, met een frisse en 

eigentijdse uitstraling, en deze site gaat eind juni of begin juli al in de 
lucht. 

• Tevens is een eerste advies afgeleverd. 
• En, er wordt hard gewerkt aan De Schil, zie verder op deze website 

Mijn periode als adviseur voor de groep werd bemoeilijkt en ingekort door het 
uitbreken van het Corona-virus. 

Maar deze groep is er klaar voor en heeft mij niet langer meer nodig, dat weet 
ik zeker! 

Kwartiermaker, Wim van Osch  

 


