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Wat is de Adviesgroep?
Adviesgroep Sociaal Domein Gemeente Groningen (AGSDGG) geeft advies aan de gemeente
Groningen in het sociaal domein. Het is een groep van 30 tot 50 inwoners met verschillende
achtergronden en kwaliteiten uit de wijken en dorpen van de gemeente Groningen.
De Adviesgroep streeft naar diversiteit; er is een goede balans tussen deelnemers uit de
verschillende wijken & dorpen, leeftijden, verdeling mannen en vrouwen, deelnemers met een niet
Nederlandse of bi-culturele achtergrond, opleidingsniveau en kennis /ervaringsdeskundigheid.
De adviesgroep heeft een stuurgroep en verschillende projectgroepen die bestaan uit deelnemers
van de adviesgroep. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van de adviesgroep. De
stuurgroepleden verbinden zich voor 1-3 jaar aan de stuurgroep. De projectgroepen zijn actief
gedurende een bepaalde periode waarin ze een specifieke adviesvraag behandelen.
De adviesgroep werkt samen met:
1.
Individuele burgers die bijvoorbeeld via digitale platforms of
burgerconferenties worden gevraagd mee te doen.
2.

Andere organisaties en netwerken die aanvullend of meer specifiek voor
advisering kunnen worden ingeschakeld.

3.

Structuren in de gebieden, wijken en dorpen en andere belangenorganisaties.

4.

Ambtelijke organisatie.

Missie en visie van de adviesgroep
De adviesgroep draagt bij aan zichtbaar maken en vertalen van de behoeften van de inwoners.
Hiermee kan het beleid beter aansluiten bij de behoeften van de inwoners. De meerwaarde voor
politiek en beleidmakers is dat we verschillende perspectieven samenbrengen waardoor een
constructieve en kritische bijdrage wordt geleverd aan de afwegingen die gemaakt worden bij
keuzes voor verantwoord beleid.

Algemene informatie: waarom een handboek?
Dit Handboek geeft de adviesgroep een kader waarbinnen gehandeld wordt. Naast
achtergrondinformatie worden aan de deelnemers ook handige hulpmiddelen aangeboden.
Het Handboek moet gezien worden als een levend document: er kan informatie aan worden
toegevoegd of gewijzigd. Het moet ook gezien worden als een soort naslagwerk; niet alleen
bedoeld voor de huidige deelnemers van de Adviesgroep, maar ook voor de toekomstige
deelnemers.
Het handboek is een openbaar document waarvan de laatste versie altijd te raadplegen is via de
website van de Adviesgroep.
De Adviesgroep heeft een wettelijke grondslag, die is vastgelegd in de Verordening Adviesstructuur
voor het
Sociaal Domein Gemeente Groningen Stadadviseert. Deze is te lezen via
verordening.stadadviseert.nl.
In 2021 wordt dit de nieuwe verordening gemaakt voor de nieuwe werkwijze van de Adviesgroep.

Werkwijze
De stuurgroep stelt een lijst op met sociale thema’s (gebaseerd op beleidsonderwerpen) en een
bijbehorende planning. Input hiervoor wordt aangereikt door de gemeente Groningen, maar er is
ook ruimte voor eigen thema’s.
De stuurgroep een prettige gesprekspartner voor zowel de eigen adviesgroep, politiek, werkveld
en burgers zodat we de rol van adviseur optimaal kunnen vervullen.
In elke fase van het beleidsproces kan de adviesgroep betrokken worden. Aan het begin van elk
traject maken we daar afspraken over met elkaar en de betrokken beleidsadviseur.
We participeren in beleidstrajecten en we lichten waar nodig, ook na participatie, ons advies (het
zogenaamde finaal advies) en onze perspectieven schriftelijk toe. We geven gevraagd en
ongevraagd advies.
Waardevolle informatie haalt een projectgroep op aan het begin van ieder project. We nodigen
gebruikers, ervaringsdeskundigen, professionals en\of kennisinstellingen uit voor de eerste
bijeenkomst, we verzamelen schriftelijke informatie, houden enquêtes en/of organiseren in
samenwerking met de gemeente burgerconferenties.

Bij de afsluiting van een advies maken we afspraken over het volgen van de uitvoering. De
stuurgroep en/of projectgroepen koppelen regelmatig terug naar de gehele adviesgroep om alle
deelnemers betrokken te houden.
Om de kwaliteit van de participatie te waarborgen, zal er vaak slechts een deel van de complete
beleidsagenda actief opgepakt worden door de verschillende projectgroepen.
Er wordt vastgelegd hoe het traject is verlopen, welke keuzes er zijn gemaakt en hoe de voortgang
wordt bewaakt. Hiermee kan verantwoording afgelegd worden naar de adviesgroep, burgers,
ervaringsdeskundigen, professionals en politiek. Richting beleidsadviseurs wordt dit ingezet om in
gesprek te blijven.

Kwaliteit van beleidsadvisering
•

We werken zo veel mogelijk op maat. Dit betekent dat we per vraag goed
bekijken welke onderdelen nodig zijn om kwalitatief goede input te krijgen.
Soms is het organiseren van een kritisch tegengeluid ook van belang.

•

We gaan na welke activiteit, methodiek of werkvorm een goede bijdrage
levert aan een adviestraject. We gebruiken verschillende kanalen om tot een
inhoudelijk goed advies te komen bijvoorbeeld een spreker, een werkbezoek,
ervaringsdeskundigen, gebruikers, etc.

•

Onze adviezen zijn herkenbaar omdat ze worden bijgevoegd bij de
voorstellen aan college en gemeenteraad. Ook is het advies terug te vinden
op onze website.

•

We streven naar een gezamenlijk advies waar ruimte is voor verschillende
perspectieven.

Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit 6 leden van de adviesgroep. De stuurgroep houdt zich bezig met de
organisatie en de werkprocessen van de adviesgroep.
Ze heeft een aantal taken:
•

Bevorderen van de onderlinge verbinding van de deelnemers door goede
communicatie & informatie, de organisatie van brede bijeenkomsten en

deskundigheidsbevordering.
•

Het vormen en volgen van projectgroepen: samenhang bewaken tussen de
uitgebrachte adviezen.

•

Aanspreekpunt voor leden, beleidsmedewerkers en wethouder.

•

Bewaken van de positie van de adviesgroep en de gemeentelijke agenda.

•

De schriftelijke reactie van het College op adviezen verzamelen en
terugkoppelen aan de projectgroep en overige deelnemers.

•

Opstellen en bewaken van de agenda- en beleidspunten zodat overzicht
blijft van de activiteiten qua slectie en voortgang.

Daarnaast is zij als opdrachtgever verantwoordelijk voor de organisatie van externe ondersteuning,
bijvoorbeeld bij communicatie, secretariële en organisatorische taken, gespreksbegeleiding van
vergaderingen en brede bijeenkomsten.
Om deze taken te kunnen uitvoeren is een stuurgroep nodig die bestaat uit deelnemers die
samen voldoen aan de volgende kwaliteiten en talenten:
Samenstelling Stuurgroep
•

Iemand die de procedure aangeeft, bedoelingen verheldert en samenvat wat
iedereen wil. Iemand met een neus voor het talent van anderen en die goed
kan delegeren.

•

Een netwerker en ambassadeur, iemand die altijd op zoek is naar nieuwe ideeën
en interessante contacten, van nature goed in het leggen en onderhouden van
contacten met betrekking tot het sociaal domein.

•

Een praktische organisator. Nuchter, ordelijk en taakgericht zet gemakkelijk
plannen en ideeën om in uitvoerbare taken.

•

Iemand met aandacht voor details, een bewaker van de kwaliteit en de veiligheid.

•

Iemand die gericht is op het creëren van sfeer en een gevoel van saamhorigheid.

•

Een creatieve denker, een vrije geest die de ruimte zoekt om te kunnen
fantaseren over de toekomst en die met verrassende oplossingen komt.

Oprichting projectgroep
Een projectgroep wordt ingesteld door de stuurgroep en bestaat uit 5 tot 10 leden. Deze groep
bestaat voor de duur van de adviesaanvraag en kan in kleinere samenstelling het advies volgen en
monitoren. De projectgroep organiseert zelf haar werkwijze. Zij kan hiervoor een beroep doen
op de externe ondersteuning en de betreffende beleidsambtena(a)r(en).
Een projectgroep wordt georganiseerd rond een adviestraject. De taken van de projectgroep zijn:
meedenken bij de beleidsontwikkeling, advies geven over het beleidsstuk en monitoring van de
uitvoering. De monitoring kan ook anders georganiseerd worden, bijvoorbeeld als taak van de
stuurgroep.

Hoe worden de onderwerpen verzameld?
Dit gebeurt op verschillende manieren, zoals:
•

We vragen deelnemers van de adviesgroep thema’s uit de samenleving aan te dragen.

•

De stuurgroep heeft periodiek overleg; 2-maandelijks met programmamanagers en 2x per
jaar met wethouder. Samen maken zij een werkagenda.

•

We maken gebruik van onze netwerken en samenwerkingsverbanden om thema’s op te
halen en te monitoren.

•

De stuurgroep overlegt en werkt samen met ambtenaren van Directie Maatschappelijke
Ontwikkeling van de gemeente Groningen.

•

De Lange Termijn Agenda van de gemeenteraad wordt door de stuurgroep in de gaten
gehouden.

Stroomschema gevraagd advies

Vraag
beleids
adviseur

Een beleidsadviseur zoekt contact met de adviesgroep om voor

Oproep
deelnemers

De stuurgroep/ondersteuner stuurt een mail naar alle
deelnemers van de Adviesgroep en vraagt wie er aan dit
adviestraject een bijdrage wil leveren in de projectgroep.

Deelnemers
en beleids
adviseur
Centraal
aanspreekpunt

het uitwerken van een vraagstuk/onderwerp samen te werken.

De stuurgroep/ondersteuner verzamelt de aanmeldingen en
bemiddelt bij het eerste gesprek tussen de aangemelde
deelnemers en de beleidsadviseur die aan de beleidsnota werkt.
De beleidsadviseur is leidend en verantwoordelijk voor de inhoud
van zijn/haar advies en voldoende en tijdelijke informatie, de
voortgang, de communicatie, etc.
Uit hun midden kiest de projectgroep een centraal
aanspreekpunt, die de werkzaamheden afstemt en de
bijeenkomsten leidt. Ze kunnen gebruik maken van
ondersteuning.

Meedenk

De projectgroep start het project door informatie op te halen bij

omgeving

ervaringsdeskundigen en experts.

Advies

Samen met de beleidsmedewerker wordt er gewerkt aan het
adviestraject. De groep kan ook besluiten een eigen advies te
schrijven en dit te sturen naar het College van burgemeester en
wethouders en/of de raad.

Stroomschema ongevraagd advies

Zorg of
probleem

Contact
beleids
adviseur

Deelnemers aan de Adviesgroep signaleren een onderwerp,
thema, probleem, zorgpunt.

Er wordt gekeken welke ambtenaar bij dit onderwerp is
betrokken en met hem wordt een afspraak gepland. Het kan zijn
dat er een samenwerking ontstaat met de ambtenaar. Zie
schema gevraagd advies.

Deelnemers
en beleids
adviseur

Er wordt nagegaan welke actie de adviesgroep neemt. We
zoeken uit of invloed kan worden uitgeoefend. En zo ja, waar,
wanneer en hoe en of via de Adviesgroep meedenkkracht kan
worden ingezet.

Eigen traject
+
advies

Het kan zijn dat de Adviesgroep een eigen traject uitstippelt met
als resultaat een schriftelijk advies richting College van
burgemeester en wethouders.

Handige linkjes en informatie
https://gemeente.groningen.nl/gemeenteraad
Wie zit er in de Groningse gemeenteraad?
https://gemeente.groningen.nl/burgemeester-enwethouders Wie zijn de burgermeester en wethouders?

https://gemeenteraad.groningen.nl/vergaderingen
Raadsvergaderingen online bekijken.
Kennismaken met enkele raadsleden.
Aanmelden kan via https://gemeente.groningen.nl/gast-van-de-raad.
Lees alles over de organisatie van de gemeente Groningen via
https://gemeente.groningen.nl/organisatie
De adviezen van de adviesgroep hebben een directe relatie met alle verschillende afdelingen van
DMO. DMO zorgt er (samen met andere afdelingen) voor dat het beleid dat vastgesteld is verder
ontwikkeld wordt zodat het uitgevoerd kan worden (door de eigen gemeentelijke afdelingen en/of
externe partijen).

