Op zoek naar brede ondersteuning voor uw adviesraad?
Word lid van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein!
Versie: februari 2018

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein is een landelijke vereniging die vanuit 3 rollen
haar leden faciliteert, namelijk als expert, vernieuwer en dienstverlener.

Lidmaatschap van de Koepel is belangrijk omdat:
•
•
•

Hoe meer adviesraden Sociaal Domein zich aansluiten bij de Koepel (stand
oktober 2017: 248 leden), hoe sterker het geluid van die adviesraden wordt;
Er meer en beter kan worden uitgewisseld met elkaar;
Een sterke vereniging de belangen van haar leden beter kan behartigen.

De Koepel biedt haar leden:
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Een online community waar leden kennis uitwisselen en met elkaar in contact
komen (website, forum, blogs, social media kanalen);
Nieuws over ontwikkelingen in het sociale domein (middels een maandelijks
nieuwsbrief, nieuwsflitsen, Twitter en LinkedIn);
Een online ladekast die maandelijks wordt geactualiseerd en vol staat met
praktische informatie voor adviesraden en documenten/rapporten over
belangrijkste thema’s;
Als lid kunt u onze beleidsadviseurs vragen stellen over het brede, sociale domein
(over inhoudelijke thema’s, juridische vragen of over de rol en het functioneren
van adviesraden); zij zijn er om te sparren en denken graag met u mee;
Jaarlijks organiseren wij – in samenwerking met andere organisaties in het sociale
domein – bijeenkomsten en workshops over thema’s die interessant en relevant
zijn voor adviesraden. Leden ontvangen hiervoor een uitnodiging en kunnen
(gratis of tegen gereduceerd tarief) deelnemen;
Juridische ondersteuning van Stimulansz via de Koepel en toegang tot de
nieuwsbrieven van Stimulansz op besloten gedeelte van onze website;
Twee keer per jaar organiseren we een Algemene Ledenvergadering waarbij leden
inspraak kunnen uitoefenen op de werkzaamheden van de Koepel. Voorafgaand
aan de ALV’s bieden we interessante workshops en/of lezingen;
Leden krijgen gratis toegang tot de jaarlijkse Hannie van Leeuwenlezing (najaar
2018);
Als lid ontvangt u gratis de speciale uitgave van het Tijdschrift voor Sociale
Vraagstukken over Adviesraden (voorjaar 2018);
Belangenbehartiging van de leden;
Het bestuur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein probeert jaarlijks zoveel
mogelijk adviesraden te bezoeken. Op die manier kan ons Bestuur leden
adviseren en ondersteunen.

Lid worden?
•
•
•
•
•

Alle lokale adviesraden in het sociale domein die adviseren aan het College van
B&W of de gemeenteraad c.q. de gemeente kunnen lid worden;
U vult het inschrijfformulier van de website in of gebruikt het contactformulier van
de website voor aanvullende informatie;
Uw vragen worden beantwoord, eventueel is er een kennismakingsgesprek met
een medewerker van het landelijk bureau;
U krijgt een bevestiging van ontvangst van het inschrijfformulier;
Het bestuur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein neemt een besluit of u
wordt toegelaten als lid van de Koepel. Bij geen bezwaar krijgt u aansluitend
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•

bericht over de toelating en bent u vanaf dat moment ook daadwerkelijk lid. Ook
kan het zijn dat er nog meer informatie nodig is. Dan wordt dat eerst bij u
opgevraagd. Voor een afwijzing wordt altijd een reden gegeven.
Op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering wordt melding gemaakt van
het nieuw lidmaatschap en is er gelegenheid uzelf voor te stellen.

Kosten?
•

•

De contributie voor de leden is (vanaf 1 januari 2018) vastgesteld op €500,- per
gemeente per jaar. Indien meerdere adviesraden uit in één gemeente lid (willen)
worden c.q. zijn, dan blijft de contributie €500,- per jaar.
Het is uitdrukkelijk het streven om zoveel mogelijk adviesraden lid te laten zijn en
te blijven. Op dit moment (oktober 2017) telt ons land 388 gemeenten, per 1
januari 2018 zijn dat er naar verwachting 371.

Gegevens Koepel Adviesraden Sociaal Domein
Koepel Adviesraden Sociaal Domein
Zalmsteek 23, 3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 234 140 48
(bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur)
www.koepeladviesradensociaaldomein.nl
secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl
Kamer van Koophandel nr. 24432298
Bestuur
Koepel Adviesraden Sociaal Domein kent een bestuur dat verantwoordelijk is voor de
bestuurlijke voortgang van de Koepel als geheel. Het bestuur van de Koepel kent de
volgende samenstelling (oktober 2017):
•
•
•
•
•
•

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Bert Holman
Martijn da Costa
Hans van Ardennen
Marijan Keijzer
Domien Bolmers
Ronnie Dekkers

Bureau
• Directeur: Petra van der Horst
pvanderhorst@koepeladviesradensociaaldomein.nl
• Beleidsmedewerker: B. (Betty) Stam
bstam@koepeladviesradensociaaldomein.nl
• Beleidsmedewerker: M. (Melanie) Berends
mberends@koepeladviesradensociaaldomein.nl
• Communicatieadviseur: S. (Sanne) Hekman
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl
• Secretariële ondersteuning: Ron Knipscheer
secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl
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Heeft u vragen? Stel ze gerust!!
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Inschrijfformulier lidmaatschap

Onderstaande adviesraad wil graag lid worden van de landelijke vereniging
Koepel Adviesraden Sociaal Domein:

Datum:
Adviesraad:
Gemeente:
Contactpersoon:
Naam:
Functie:
Contactadres:
Postcode/Plaats:
Telefoonnummer:
Mobiel:
E-mailadres:
Opmerkingen:
Aantal leden van de
adviesraad:
Mailadressen van de
leden, voor de
nieuwsbrief en
deelname aan het
Forum:

Handtekening voor
akkoord:

5

