
Landelijke vereniging van
gemeentelijke advies- en

cliëntenraden sociaal domein

De meerwaarde van lidmaatschap in het kort

INFORMEREN

adviesraden
zijn lid van
de Koepel

25070%

INSPIREREN ONTMOETEN
Vindplaats van relevante 
informatie over het 
sociaal domein

Inspireren van advies- 
en cliëntenraden door 
kennisdeling en verbinding

Gesprekspartner voor 
leden, wethouders en 
beleidsmedewerkers

Meer weten?
Aanmeldprocedure zie achterzijde

€ 585*

per jaar

*) Kosten per lidmaatschap voor 2023
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 De rol van de Koepel 
 Adviesraden Sociaal Domein
De Koepel Adviesraden Sociaal Domein is een vereniging van lokale advies- en cliëntenraden. 

We ondersteunen advies- en cliëntenraden om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen.

•  We informeren adviesraden over (actuele) thema’s en ontwikkelingen;

•  We inspireren ze met nieuwe inzichten;

•  We brengen adviesraden met elkaar in contact. Dit gebeurt via onze online kanalen, 

maar ook door het organiseren van trainingen en bijeenkomsten;

• Wij bepleiten bij gemeenten om optimaal gebruik te maken van het werk van adviesraden 

en hen voldoende te faciliteren door middel van financiële ondersteuning, informatie 

en deskundigheidsbevordering.

 Wat biedt de Koepel haar leden?

•  Ontwikkelingen en zienswijzen in het sociaal domein door middel van nieuwsbrieven, 

nieuwsflitsen, informatie op onze website en social media kanalen;

• Webinars over actuele thema’s binnen het sociaal domein;

• Blogs waarin professionals binnen en buiten het sociaal domein en 

ervaringsdeskundigen hun visie, informatie en opvattingen delen;

• (Online) Trainingen op maat en via open inschrijving 

(waaraan leden tegen een gereduceerd tarief kunnen deelnemen);

• Advies en ondersteuning van ter zake kundige adviseurs;

• Algemene Ledenvergaderingen waarbij leden inspraak kunnen uitoefenen;

• Gratis toegang tot de jaarlijkse Hannie van Leeuwenlezing;

• Online themadossiers met relevante links voor adviesraden;

• Polls waarin we informatie en ervaringen van leden ophalen en delen met onze leden;

• Delen van signalen en ervaringen van leden met landelijke samenwerkingspartners, 

zoals de VNG en Movisie.

 • We delen kennis die wij ophalen bij onze landelijke partners waaronder de VNG, 

Movisie, Vilans, het Nederlands Jeugd Instituut, Ieder(in) en Mind. 

 Uw adviesraad aanmelden voor lidmaatschap?

U kunt uw adviesraad als lid aanmelden via het contactformulier op www.koepeladviesraden.nl. 
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar dhr. Ron Knipscheer via secretariaat@koepelasd.nl.


