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Geachte mevrouw Gelauff, 
 
Tijdens de bijeenkomst op 14 maart is gevraagd om een specifieke profielschets te maken 
voor de leden van de WMO - raad. Wij hebben aangegeven dat wij op de volgende 
prestatievelden een profielschets zullen maken: 
 

Prestatieveld 1: bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken 
en buurten. 
Prestatieveld 3: het geven van informatie en advies en cliëntondersteuning. 
Prestatieveld 5: het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het 
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem 
en van mensen met een psychosociaal probleem. 

Prestatieveld 6: Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een 
chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud 
van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. 
 
Er zijn naar onze mening een aantal basisvoorwaarden waaraan ieder lid van de WMO-
raad zal moeten voldoen.  

• Een denk- en werkniveau op HBO-niveau. Dit niveau kan ook bereikt zijn door in de 
praktijk verkregen vaardigheden, persoonlijkheidsontwikkeling, 
ervaringsdeskundigheid en/of sociaal engagement. 

• De leden beschikken over (ervarings)kennis en kunde op specifieke onderwerpen of 
vaardigheden, en hebben (actuele) kennis van en inzicht in de ervaringen van 
mensen die in hun dagelijks leven de gevolgen ervaren van het gemeentelijk 
beleid. 

• De leden moeten bereid zijn tot een zittingstermijn van minimaal 2 en maximaal  4 
tot 6 jaar.  

• De leden moeten in staat zijn een bepaalde hoeveelheid tijd aan de WMO-raad te 
besteden. Er moet van te voren nagedacht worden over hoeveel tijd de raad zal 
gaan kosten. 
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• Er moet gestreefd worden naar een evenwichtige samenstelling tussen mannen en 
vrouwen en een doorsnee van de bevolkingssamenstelling van de gemeente Gouda. 

 
Als we ingaan op de gevraagde specifieke profielen voor de vertegenwoordigers van de 
vier genoemde prestatievelden, denken wij aan de volgende specifieke kenmerken: 
 
Prestatieveld 1: 
Er dient 1 vertegenwoordiger in te zitten van mensen met een beperking. Deze persoon 
dient: 

• tussen de 18 en 65 jaar oud te zijn; 
• op dit terrein de belangen te vertegenwoordigen van mensen met een lichamelijke 

(incl. zintuiglijke), verstandelijke of psychische beperking; 
• kennis te hebben van integrale bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid 

van gebouwen en de openbare ruimte; 
• bij voorkeur ervaringsdeskundig te zijn op het BTB gebied; 
• kennis te hebben van het beleidsterrein levensloopbestendig Gouda. 

 
Prestatieveld 3: 
Er dient 1 vertegenwoordiger in te zitten van mensen met een zorg/hulpvraag. Deze 
persoon dient: 

• tussen de 18 en 65 jaar oud te zijn; 
• bij voorkeur ervaringsdeskundig te zijn, dus zelf een zorg/hulpvraag hebben 
• kennis te hebben van de 1-loket gedachte, clientondersteuning, en 

hulpvraagverduidelijking; 
• globale kennis te hebben van regelingen en voorzieningen voor mensen met een 

zorg/hulpvraag op alle levensterreinen; 
• bereid te zijn contacten te onderhouden met andere vormen van 

clientondersteuning, zoals MEE, ouderenadviseur, IKG.  
 

Prestatieveld 5 en 6: 
Hierin zit: 

a) 1 vertegenwoordiger van mensen met lichamelijke beperkingen 
b) 1 vertegenwoordiger van mensen met verstandelijke beperkingen 
c) 1 vertegenwoordiger van mensen met psychische beperkingen 
d) 1 vertegenwoordiger van ouderen met een lichamelijke beperking 
e) 1 vertegenwoordiger van ‘gezonde’ ouderen  

 
Specifieke kenmerken a: 

• tussen de 18 en 60 jaar oud; 
• kennis te hebben van de belemmeringen/problemen/behoeften op het 

gebied van maatschappelijke participatie van jongeren en volwassenen met 
een lichamelijke beperking, incl. mensen met een zintuiglijke beperking, aan 
alle aspecten van de samenleving; 

• (ervarings)kennis te hebben van regelingen en voorzieningen voor mensen 
met een lichamelijke beperking, zoals de Wvg, Awbz, WWB e.d.; 

• kennis te hebben van integrale bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
bruikbaarheid van gebouwen, de openbare ruimte en openbaar vervoer; 

• kennis te hebben van het beleidsterrein wonen, zorg en welzijn. 
Specifieke kenmerken b: 

• bij voorkeur ervaringskennis te hebben van mensen met een verstandelijke 
beperking; 
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• kennis te hebben van de belemmeringen/problemen/behoeften op het 
gebied van maatschappelijke participatie van mensen met een 
verstandelijke beperking aan alle aspecten van de samenleving; 

• (ervarings)kennis te hebben van regelingen en voorzieningen voor mensen 
met een verstandelijke beperking, zoals de Wvg, Awbz, WWB e.d.; 

• kennis te hebben van het beleidsterrein wonen, zorg en welzijn. 
 
Specifieke kenmerken c: 

• bij voorkeur ervaringskennis te hebben van mensen met een psychische 
beperking of psychosociale problemen; 

• kennis te hebben van de belemmeringen/problemen/behoeften op het 
gebied van maatschappelijke participatie van mensen met een psychische 
beperking of psychosociale problemen aan alle aspecten van de 
samenleving; 

• (ervarings)kennis te hebben van regelingen en voorzieningen voor mensen 
met een psychische beperking, zoals de Awbz, Welzijnswet, WWB e.d.; 

• kennis te hebben van het beleidsterrein wonen, zorg en welzijn. 
 

Specifieke kenmerken d: 
• ouder dan 60 jaar; 
• bij voorkeur ervaringskennis te hebben van ouderen met een lichamelijke 

beperking; 
• kennis te hebben van de belemmeringen/problemen/behoeften op het 

gebied van maatschappelijke participatie van ouderen met een lichamelijke 
beperking aan alle aspecten van de samenleving; 

• (ervarings)kennis te hebben van regelingen en voorzieningen voor ouderen 
met een lichamelijke beperking, zoals de Wvg, Awbz, Welzijnswet, WWB 
e.d.; 

• kennis te hebben van integrale bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
bruikbaarheid van gebouwen, de openbare ruimte en openbaar vervoer; 

• kennis te hebben van het beleidsterrein wonen, zorg en welzijn. 
 
Specifieke kenmerken e: 

• ouder dan 60 jaar; 
• kennis te hebben van de belemmeringen/problemen/behoeften op het 

gebied van maatschappelijke participatie van ouderen aan alle aspecten van 
de samenleving; 

• kennis te hebben van regelingen en voorzieningen voor ouderen in het 
algemeen;  

• kennis te hebben van het beleidsterrein wonen, zorg en welzijn. 
 
Uiteraard zijn bovenstaande profielkenmerken niet uitputtend, en voor verdere 
invulling/wijziging vatbaar, maar wij hebben getracht hiermee een aanzet te geven voor 
de discussie op 18 april. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Adviesraad voor mensen met een beperking, 
 
 
Dhr. D. Mos 
Voorzitter 


