STAP VOOR STAP – ZELFEVALUATIE ADVIESRAAD
METHODE

[1] ►►► CHECK-LIST – TAKEN ADVIESRAAD

WAT ?
Een evaluatie maken van de werking van de eigen adviesraad is geen eenvoudige oefening.
Vaak lukt het wel om bij een terugblik aan te duiden wat goed liep en wat beter kan, maar
het is niet evident om een zicht te krijgen op welke functies of taken de raad vergat op te
nemen. Vandaar deze check-list als hulpmiddel.
Dit overzicht kan bijvoorbeeld een handig hulpmiddel zijn bij een zelf-evaluatie. Een
adviesraad kan bij elk van deze punten analyseren wat de sterktes en zwaktes zijn, wat
eventueel kansen en bedreigingen zijn, … of er een score aan verbinden om te controleren
welke indruk de leden hebben over dit aspect van de werking.

CHECK-LIST
►►Relatie tussen adviesraad en lokaal bestuur
Beleidsadvisering
informatie-uitwisseling met lokaal bestuur
informatie-verzameling door adviesraad
studie- en onderzoekswerk door adviesraad
advies op vraag van lokale overheid
- aantal adviezen
- inhoud / kwaliteit van adviezen
advies op eigen initiatief
- aantal adviezen
- inhoud / kwaliteit van adviezen
gemotiveerde reactie van het lokaal bestuur of geen respons
betrokkenheid van adviesraad bij andere inspraakinitiatieven
Samenwerking en communicatie
contacten met begeleidende ambtenaar
contacten met gemeentebestuur / bevoegde schepen
contacten met OCMW
contacten met gemeentediensten, …
afsprakennota tussen adviesraad en lokaal bestuur
Ondersteuning
financiële ondersteuning: zoals werkingsmiddelen, …
administratieve ondersteuning: zoals secretariaat, …
logistieke ondersteuning: zoals vergaderzalen, materialen, …

STAP VOOR STAP – ZELFEVALUATIE ADVIESRAAD

►► Relatie met verenigingen, adviesraden , …
Samenwerking en communicatie met verenigingen en adviesraden
contacten met verenigingsleven
functioneren van afgevaardigden van verenigingen in de raad
coördinatie en overleg binnen het verenigingsleven
organisatie van activiteiten, uitstappen, …
contacten met de andere adviesraden in de gemeente
contacten met soortgelijke adviesraden uit andere gemeenten
- over inhoudelijke kwesties
- over ervaringsuitwisseling als adviesorgaan, de werking…
andere elementen

Samenstelling van de adviesraad
aantal leden
representatieve en diverse samenstelling (leeftijd, bevolkingsgroepen, deelgemeenten…)
- verplichte man/vrouw-verhouding!
aanwezigheid van deskundigheid en kennis
andere elementen

►► Relatie met bevolking, doelgroepen, …
-

communicatie over activiteitenaanbod
communicatie over adviesraad voor de inwoners van de gemeente
communicatie met media, pers, …
bevorderen van betrokkenheid en participatie van brede lagen van de bevolking
betrekken van deskundigen, bevoorrechte getuigen, …

►► Interne werking en structuur van de ouderenadviesraad
-

werking Algemene Vergadering, vergadercultuur, …
werking Bestuur, vergadercultuur, …
werking van werkgroepen, (sub-)commissies, …
statuten en huishoudelijk reglement
taakverdeling
werving nieuwe leden
vorming, bijscholing, … van de leden
andere elementen
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