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Profiel lid van de Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard 
 
Iets voor jou? We maken graag kennis. 
Ben je een betrokken inwoner van de gemeente Hoeksche Waard en wil je een bijdrage leveren aan de 
leefbaarheid van alle (en in het bijzonder de kwetsbare) inwoners binnen de gemeente? Dan zijn wij op 
zoek naar jou. 
 
Wat doet de Adviesraad? 
De Adviesraad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard 
in zaken die te maken hebben met het sociaal domein. Denk hierbij aan onderwerpen zoals welzijn en zorg, 
jeugd en gezin, zelfredzaamheid, schuldhulpverlening, werk en naar vermogen meedoen aan de 
samenleving. 
De raad bestaat uit 12 leden die met elkaar enthousiast en met hart voor de mens bezig zijn met sociale 
thema’s die de inwoners raken. Wij zijn de ogen en oren namens de inwoners en houden in de gaten of het 
gevoerde beleid het belang van de inwoners in hun dagelijks leven dient.  
Daarbij gaat het (onder meer maar niet beperkt tot) om: 

- hulpmiddelen voor mensen en huishoudelijke hulp  
- dagbesteding en (ambulante) begeleiding 
- armoedebestrijding en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen en 

schuldhulpverlening 
- ondersteuning bij het vinden van betaald werk 
- leefbaarheid in dorpen en buurten en mobiliteit 
- ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorgers 
- hulp bij de opvoeding 
- jongerenwerk. 

 
Wat houdt het lidmaatschap van de Adviesraad ook in? 

- Je volgt de landelijke ontwikkelingen binnen het sociaal Domein (Participatiewet, Jeugdwet en 
Wmo) en vertaalt dit naar de burgers van de Hoeksche Waard. 

- Leden van de Adviesraad hebben ook contact met de beleidsambtenaren van de gemeente en 
onderhouden zelfstandig contacten met individuen en organisaties die actief zijn binnen de 
gebieden van het sociaal domein in onze gemeente.  

- Je denkt mee over toekomstig beleid en verbeteringen in het huidige beleid en de Adviesraad 
brengt hierover gevraagd of ongevraagd advies uit aan het College. 

 
Vaardigheden 
Van leden van de Adviesraad wordt verwacht dat zij: 

- enige kennis hebben van de beleidsterreinen in het sociaal domein en de processen binnen de 
gemeente 

- deelnemen aan ten minste een van de vijf werkgroepen (Wmo, Werk & Inkomen, Jeugd & Gezin, 
Wonen, Welzijn en Zorg en Mobiliteit). 

- in staat zijn op te komen voor het gemeenschappelijk belang van alle doelgroepen in het sociaal 
domein, ook als dat belang niet (geheel) overeenkomt met de eigen mening 

- banden te onderhouden met bewoners (o.a. mensen in de bijstand, mensen met een beperking) en 
hun organisaties  

- in staat zijn gemeentelijke stukken te lezen, hierover een visie te vormen en deze te verwoorden 
vanuit het perspectief van de burgers 
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- kunnen samenwerken met zowel mede-adviesraadsleden, burgers en vertegenwoordigers van de 
gemeente 

- zo mogelijk ervaring hebben met welke wegen je moet bewandelen om knelpunten effectief onder 
de aandacht te brengen 

- in staat zijn tot lange termijn denken en doorzettingsvermogen hebben 
- vaardig zijn in digitaal werken en vergaderen. 

 
Specifiek voor de huidige situatie 
Zoekt de Adviesraad een nieuw lid met specifieke kennis op het gebied van de Wmo en/of Werk & Inkomen 
en die zelfstandig kan onderzoeken en ervaring heeft in (schriftelijke) advisering aan gemeente en -bestuur. 
 
Herken jij jezelf? 
We zoeken iemand die: 

- sociaal betrokken is en zich wil inzetten voor (groepen) mensen die dit nodig hebben 
- interesse heeft in een of meer terreinen van het sociaal domein 
- ruim 10 uur per maand beschikbaar heeft 
- in staat is grensoverstijgend te denken; jouw deskundigheid vertaal je naar inwoners en hun 

belangen 
- in staat is positief-kritisch mee te werken als teamplayer 
- geen politieke of ambtelijke binding heeft met de gemeente 
- geen direct (commercieel) belang heeft bij de dienstverlening van de doelgroepen binnen het 

sociaal domein. 
De Adviesraad streeft naar een vertegenwoordiging van alle leeftijdsgroepen en een evenwichtige 
verdeling in aantal vrouwen en mannen.  
Het is mooi op voorhand veel kennis van de verschillende thema’s te hebben, maar brede interesse en 
frisse inzichten zijn zeker zo belangrijk. 
 
Wij bieden 
- een unieke gelegenheid om invloed uit te oefenen op het sociale beleid van de gemeente; 
- een kans om je kennis van het sociaal domein te ontwikkelen; 
- werken in een team met betrokken vrijwilligers; 
- tijd om te ontdekken waar je belangstelling in dit domein naar uitgaat; 
- een vrijwilligersvergoeding. 
 
Vergoeding en frequentie van vergaderen 
De leden van de Adviesraad zijn vrijwilligers en ontvangen (binnen de maximaal door belasting vrijgestelde 
vergoeding) voor hun inspanning een overeenkomstige vergoeding.  
De raad vergadert bijna iedere maand op maandagavond plenair.  
De werkgroepen komen ook tussentijds bij elkaar. 
 
Enthousiast? 
We komen graag in contact met jou. Maak je interesse en motivatie, begeleid met een CV, kenbaar op  
secretariaat@asdhw.nl en hopelijk maken we dan snel kennis tijdens een sollicitatiegesprek.  
Maar misschien heb je eerst nog een aantal vragen. Stuur ook dan een e-mail aan ons secretariaat 
(secretariaat@asdhw.nl) en we nemen snel telefonisch contact met je op. 
Het is mogelijk dat er informatie kan worden opgevraagd bij de gemeente inzake een VOG. 
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