
Adviesvangers
Professionaliseer het sociaal werk in uw gemeente

Actieprogramma ‘Welzijn & 

Maatschappelijke Dienstverlening’ 

nodigt u uit!



De laagdrempeligheid van het peer-to-peer faciliteren,
draagt bij tot verrassende oplossingen en ideeën.

Sociaal werkers
Sociaal werkers leggen de verbinding tussen de participatiemaatschappij en de burgers 

die dat participeren zelf enigszins moeilijk vinden. Sociaal Werk Nederland wil alle sociaal 

werkers in Nederland de kans geven om te leren van de wensen en behoeften van burgers.  

Want echt vragen naar ideeën, behoeften die mensen hebben is niet altijd makkelijk.

Ideeën en wensen van burgers
Door de decentralisaties en maatschappelijke ontwikkelingen zien we een steeds grotere 

behoefte aan organiseren vanuit de wensen van de mensen om wie het gaat. Maar om dit te 

bereiken móeten zij zelf meedenken. Geef burgers daarom de regie en doorbreek structuren. 

Het programma Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) wil een aantal 

gemeenten de kans geven om met het project Adviesvangers aan de slag te gaan.

Adviesvangers
Adviesvangers zijn mensen die (na een training) zelf creatieve brainstormsessies kunnen 

begeleiden om ideeën en wensen te verzamelen. Peer-to-peer contact staat in de sessie 

centraal. De Adviesvanger is bijvoorbeeld zelf jongere, oudere of een alleenstaande moeder 

en houdt de brainstormsessie ook met jongeren, ouderen of met andere alleenstaande 

moeders, etc. Ook sociaal werkers zelf kunnen Adviesvanger worden. De laagdrempeligheid 

van het peer-to-peer faciliteren, draagt bij tot verrassende oplossingen en ideeën. De 

methode zorgt ervoor dat de deelnemers zich gehoord voelen en dat er na afloop van een 

sessie een gezamenlijk gedragen top 5 van aanbevelingen ligt.

DOE IN UW GEMEENTE MEE MET ADVIESVANGERS EN 

GEEF SOCIAAL WERKERS DE GELEGENHEID OM ZICH 

NOG MEER TE PROFESSIONALISEREN!
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Inspiratiemiddag
Aan het einde van het traject is er een bijeenkomst met gemeente, welzijnsorganisaties, betrokken 

burgers en sociaal werkers. Tijdens deze bijeenkomst laat u zich gezamenlijk inspireren door de 

adviezen van de burgers. Hoe kunt u de praktische adviezen toepassen en wat heeft u (als gemeente, 

sociaal werker, welzijnsorganisatie) nodig om het anders te doen.

Unieke kans
Wil uw gemeente gebruik maken van deze mogelijkheid? We trainen dan binnen de gemeente 7 tot 10 

mensen van diverse achtergronden en leeftijden om Adviesvanger te worden. U voorziet uw sociaal 

werkers van ideeën waarmee ze aan hun professionaliteit kunnen werken en zodat hun werkwijze 

beter aansluit op de behoefte van de burgers. Laat de mensen voor wie uw professionals werken 

vertellen waarmee ze echt geholpen zijn!

Wat kost het u? 
Aan het traject zijn voor u geen kosten verbonden. Wel regelt u lokaal de contacten, bent u de 

sparringpartner, bent u de contactpersoon voor de Adviesvangers en organiseert u de locaties en de 

werving voor de brainstormsessies. Het traject duurt gemiddeld 2 tot 4 maanden.

Partners actieprogramma Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening:
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Opbrengst in cijfers:

Opbrengst voor uw gemeente:

check Inspiratiemiddag voor gemeente, sociaal werkers en welzijnsorganisaties om lokaal invulling te 

 geven aan opgehaalde adviezen

check Deelname aan een landelijk programma waarmee het sociaal werk wordt geprofessionaliseerd 

check Burgerparticipatie via brainstormsessies, waarbij uitkomst en terugkoppeling niet gestuurd zijn 

 door professionals

check Beleid dat wordt afgestemd op wat burgers belangrijk vinden

check Gebruik van aansprekende, eenvoudige en direct te gebruiken werkvormen

check Beschikking over een eigen pool van Adviesvangers 

check Ervaren hoe het is om te werken met deze peer-to-peer methode

check Herhaalbaarheid: de enthousiaste Adviesvangers kunnen vaker worden ingezet

Wat levert het de mensen op die Adviesvanger worden:
check Nieuwe talenten van zichzelf ontdekken & zelfvertrouwen

check Rol van adviseur

check Inspireren van mensen uit de eigen doelgroep (peer-to-peer)

check Een werkvorm leren begeleiden en leren voor een groep staan

check Bijeenkomsten begeleiden om via aansprekende werkvormen inbreng te vragen

check Ervaring voor op hun CV

Meedoen?
Wilt u meedoen en of meer informatie? 

Neemt u dan contact op met Dennis van den Brink via d.vandenbrink@loc.nl of 06- 1348 2459.

WAT LEVERT DIT UW GEMEENTE OP? 
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