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5 vragen aan 

Wat is de rol van de Adviesraad Sociaal 
Domein?
‘Sinds januari 2015 hebben gemeenten er een aantal 
taken en verantwoordelijkheden bijgekregen, die zijn 
vastgelegd in drie wetten: de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. 
Doel is dat de gemeente haar inwoners sneller, beter een 
maatgerichter kan helpen. De nadruk ligt daarbij op wat 
mensen wél kunnen. Het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 
regisseur’ wordt gehanteerd. Dat voorkomt dat er 
meerdere hulpverleners betrokken zijn die niet eff iciënt 
samenwerken. Bovendien moet het de kosten beperken. 
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van 
B&W over het beleid en de uitvoering in het sociale 
domein. Alle leden van de adviesraad zijn (ervarings-)
deskundigen op het gebied van het sociaal domein en 
wonen in Laren. De adviesraad kan voorstellen doen voor 
beleid en kan burgers en organisaties uit Laren 
uitnodigen om met voorstellen te komen.’
 
Hoe ben jij bij de Adviesraad betrokken 
geraakt?
‘Onze zoon Floris, die inmiddels 20 is, werd geboren met 
het zeldzame Williams Beuren Syndroom, een niet-
erfelijke chromosoomafwijking. Hij ontwikkelde zich 
trager dan normaal, maar het duurde nog ruim een jaar 
voordat de diagnose gesteld werd. Ik ben de afgelopen 
jaren tegen allerlei dingen aangelopen. Maar dankzij 
Floris heb ik wegen bewandeld die ik anders niet begaan 
zou hebben en heb ik een bijzondere groei en 
ontwikkeling doorgemaakt. Ik heb gemerkt hoe 
belangrijk het is om zelf naar oplossingen te zoeken. Je 
moet vechten voor het ideaal dat je koestert! Toen de 
wethouder mij destijds vroeg om in de Wmo-raad te 
komen, hoefde ik niet lang na te denken. Zo kon ik met 
mijn ervaring ook iets voor andere mensen betekenen.’

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en 
inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Angelique van der 
Heiden, die tien jaar lang lid was van de Adviesraad Sociaal Domein Laren 
– voorheen Wmo-raad - vertelt erover.

Angelique vAn der Heiden

Hoe belangrijk is het om je kennis te delen 
met beleidsmakers?
‘Heel belangrijk. Als ervaringsdeskundige begrijp je 
goed wat nodig is om een bepaalde situatie te verbeteren. 
Vaak zijn er diverse mogelijkheden maar ontbreken de 
onderlinge verbindingen waardoor de benodigde zorg 
niet optimaal geboden wordt. Dat kan beter en daar 
kunnen wij als ervaringsdeskundigen bij helpen. Zelf 
heb ik me bijvoorbeeld hardgemaakt voor werkende 
mantelzorgers. Die combinatie van werken en zorgen is 
namelijk een enorme uitdaging. Dat heb ik zelf ook zo 
ervaren. Bijvoorbeeld als het gaat om het organiseren 
van afspraken. De agenda van zorgverleners is namelijk 
meestal leidend en sluit lang niet altijd aan op jouw 
agenda als mantelzorger, zeker niet als je daarnaast nog 
een baan hebt. Doorvragen en zelf f lexibiliteit tonen 
helpen daarbij, heb ik geleerd. Mijn mantra is altijd 
geweest: Ik maak van mijn zorg mijn kracht.’

Laren?
‘In 1996 ben ik in Laren komen wonen, het jaar waarin 
mijn zoon werd geboren. Laren vind ik een prachtig 
dorp. Ik vind het mooi dat er hier zoveel vrijwilligers 
actief zijn. Ik voel me omarmd door het dorp, Laren geeft 
me dat speciale gevoel van thuiskomen.’

Welke inwoner verdient volgens jou een pluim?
‘Ik ben supertrots op zowel alle vrijwilligers en 
mantelzorgers in het dorp als op Jos Boermans. Hij is lid 
van de Adviesraad Sociaal Domein en kartrekker van het 
Kom Erbij Festival Laren 2017. Van 25 september tot 15 
oktober worden er allerlei activiteiten rondom het 
thema eenzaamheid georganiseerd. Bijzonder aan Jos 
vind ik dat hij op uitmuntende wijze opkomt voor zijn 
idealen; hij voegt de daad bij het woord. Daarom verdient 
hij een dikke pluim!’




