Vacature
Lid Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer - Participatiewet
●
●
●
●

Bent u een inwoner van Zoetermeer?
Heeft u een mening over- kennis van de Participatiewet, WMO en/of de Jeugdwet?
Kunt u samen met de andere leden tot een gedegen advies komen aan het college van
burgemeester en wethouders om het gemeentelijk beleid op het sociaal domein te verbeteren?
Dan zijn wij op zoek naar u!

Context
Het sociaal domein omvat diverse onderwerpen zoals jeugdzorg,
ouderenzorg, maatschappelijke ondersteuning, dagbesteding, welzijn, participatie en
armoedebestrijding. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het college van burgemeester en
wethouders gevraagd én ongevraagd met betrekking tot het sociaal domein. Wij hebben op dit
moment een vacature voor de portefeuille participatiewet.

Taken
●

●
●
●
●

Actief ophalen van en openstaan voor signalen met betrekking tot het sociaal domein uit
de Zoetermeerse samenleving (bijvoorbeeld door het bijwonen van congressen, werkgroepen,
bijeenkomsten van belangenorganisaties);
Voorbereiden en formuleren van adviezen (gevraagd en ongevraagd) over het gemeentelijk beleid
op de genoemde thema’s;
Daartoe in een kleiner gezelschap met andere leden voorbereidend werk verrichten, waarbij het
betrekken van cliënten (al dan niet via belangenorganisaties) een vereiste is;
Deelnemen aan maandelijkse bijeenkomsten (dinsdagavonden) van de Adviesraad sociaal domein.
Opbouwen/ onderhouden van een netwerk.

Gewenst profiel
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Inwoner van Zoetermeer;
Ervaring/ affiniteit hebben met het sociaal domein;
Proactief, onafhankelijk en verbindend zijn;
Een brede blik hebben en in staat zijn om integraal te adviseren;
Vertaalslag kunnen maken tussen beleid en praktijk;
Communicatief vaardig;
Graag in contact staan met burgers, gebruikers uit het sociaal domein en (belangen-) organisaties;
Openstaan voor signalen uit de samenleving;
Minimaal 4 uur per week beschikbaar zijn.
Ervaring met een of meerdere van genoemde wetten (grote pré)
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Om de onafhankelijkheid van de Adviesraad te waarborgen, komt u niet in aanmerking om lid te
worden als u:

●
●
●

Werkzaam bent bij de gemeente Zoetermeer;
Politiek actief bent als gemeenteraadslid of raadscommissielid bij de gemeente Zoetermeer.
In een eerdere sollicitatieronde voor dezelfde functie reeds bent afgewezen.

Vergoeding
De voorzitter en de leden ontvangen een kleine vergoeding op basis van de Regeling Adviesraad sociaal
domein.
Solliciteren
Graag ontvangen wij uiterlijk 19 februari 2018 uw motivatie en curriculum vitae t.a.v. mevrouw Paula
Schaling, voorzitter van de adviesraad adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl
De adviesraad draagt op basis van een briefselectie en persoonlijke gesprekken kandidaten voor
aan het college van B&W. De benoeming is op persoonlijke titel voor een periode van vier jaar.
Op www.adviesraadzoetermeer.nl vindt u meer over informatie over wie wij zijn, wat we doen en de
sollicitatieprocedure. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met onze netwerkregisseur:
Annemiek Smulders, tel. 06-25708767
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