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ADVIESRADEN
e e n     t o e k o m s t v i s i e



Ontstaan
°1983, Stichting-Lodewijk De Raet (Kwadraet)

Werking
Voor een ‘kwalitatieve’ participatie-democratie
Informeren en betrekken van burgers bij beleid en politiek 

Introductie



Trends in 50 jaar adviesraden… 

Nieuwe verhouding adviesraad – beleid: 
Professionalisering gemeentediensten + Juridisering, procedures…

 Kunnen adviesraden volgen? Welke meerwaarde?

Andere vormen van lidmaatschap:
Korter, wisselend en thematisch engagement

Hoe kunnen adviesraden nieuw bloed aantrekken? 

Digitale revolutie: 
Direct contact burger- bestuur + Vlotte, goedkope communicatie

Welke impact op adviesraden?



Trends in 50 jaar adviesraden… 

 Participatie is overal  !?



Adviesraden onder vuur 

Onvolledige samenstelling:
- Geen afspiegeling van bevolking  
- Dominantie verenigingsleven
- Wie heeft tijd en energie … ?

Beperkte meerwaarde voor het beleid:
- Vaak weinig focus op advies, wel op organisatie- en forumtaak
- Weinig spontaan advies
- Inhoudelijk niet altijd even sterk, soms uitsluitend ‘kritiek’

Weinig planmatige aanpak: 
- Te afwachtend, niet pro-actief, bv. meerjarenplanning



… maar toch potentieel

• Betrokken kern van voortrekkers

• Breed netwerk

• Nuttige ervaring en kennis

• Permanent klankbord voor beleid

 Hoe kunnen adviesraden relevant blijven?



Juridisch intermezzo
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meer info >>> https://adviesraden.home.blog/juridische-info/



Juridisch intermezzo

Nieuw decreet Lokaal Bestuur: 
- Gemeenteraad bevoegd voor organisatie
- Evenredige vertegenwoordiging geslachten
- Leden Gemeenteraad en College geen stemgerechtigd lid

verdwenen: 
- communicatie gemeenteraad 
- antwoord op advies

Alle andere zaken zijn lokaal te regelen
- Samenspraak met beleid, maar laatste woord Gemeenteraad
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Situatie vandaag dynamiseren…

AV DB
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Kern  +  Soepele, open adviesraden



tToekomststrategie

• Wie trekt?  Wie agendeert?

• Open, soepele structuur

• Zichtbare raad

• Inhoudelijke diepgang - Thematisch

• Samenwerking met andere raden…



tOpen – Brede betrokkenheid



tZichtbare raad



Bv. hervorming één adviesraad

Mechelen: ouderenraad



Bv. herverkaveling advieslandschap

Herentals: van vele raden naar 3 ateliers



Samenwerking

• 1 raad met deelraden, clusters…

• Gezamenlijke werkgroep rond thema/dossier

• Interradenoverleg

• Gezamenlijke vergaderdatum

• eventueel met ‘uurtje apart’ en ‘uurtje samen’

• …

 Wat is het doel?  Daaruit volgt structuur/aanpak!



Andere kleine stapjes 

Activering, dynamisering A.V.:
Thema-clusters
Talentenbank
Werkvorm: world café…

Thematische aanpak:
Focus op belangrijk item met derden

Opvolging advies
Zelf antwoord op en realisatie van voorstellen systematisch volgen



 ideeën
 inventaris

 kader
 info

2 meningen !?

advies

opvolging

Advies en diepgang



Contact DWB
Priemstraat 51 – 1000 Brussel
T 02-274.24.02
wim@dewakkereburger.be

Vragen?



Advies en diepgang



Advies en diepgang



Daarom actie… 

https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/291/online-cursus-voor-sport-en-andere-adviesraden

https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/291/online-cursus-voor-sport-en-andere-adviesraden

