
VACATURE 

 

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Peel en Maas is wegens het niet herkiesbaar stellen van 

enkele leden op zoek naar enthousiaste en maatschappelijk bewogen collega's. 

 

Algemeen 

De Adviesraad Sociaal Domein is in maart 2015 ingesteld en bestaat uit 7-9 onafhankelijke leden. De adviesraad  

adviseert het College van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd op alle beleidsterreinen in het 

sociale domein en -sinds kort- op het beleidsterrein vitale gemeenschappen. Vooral de decentralisaties van de 

Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning vragen van de gemeente Peel en Maas 

nieuw (vernieuwend) en eigen beleid. De adviesraad behartigt niet de belangen van de doelgroepen van het 

beleid. Belangenorganisaties worden binnen de gemeente Peel en Maas zelf betrokken in alle fasen van 

beleidsontwikkeling. Daarmee geeft de gemeente Peel en Maas invulling aan het proces van co-creatie. Ook de 

adviesraad wordt tijdens het proces van beleidsontwikkeling meegenomen om de uiteindelijke kwaliteit van 

het voorstel te optimaliseren. Het definitieve beleidsproduct wordt aan de adviesraad voorgelegd ter formele  

advisering op inhoud, het gevolgde proces (op het gebied van co-creatie) en de mate van integraliteit.  

 

Profiel 

Het nieuwe lid van de Adviesraad Sociaal Domein beschikt over de volgende kwaliteiten: 

 Affiniteit met maatschappelijke en gemeenschapsontwikkeling in de meest brede zin 

 Kennis van of affiniteit met de beleidsterreinen in het sociale domein 

 Bereidheid zich in te zetten als vrijwilliger voor het maatschappelijk en gemeenschapsbelang en de 

kwaliteit van leven in de gemeente Peel en Maas 

 

Daarnaast zijn enkele eigenschappen van meerwaarde voor een lid van de adviesraad, waaronder:  

 Kennis van de 3 gedecentraliseerde wetten in algemene zin en zo mogelijk een der wetten in het 

bijzonder 

 Kennis van relevante zaken in het sociale domein 

 Adviesvaardigheden (het vermogen een eigen of groepsopvatting om te zetten in een advies) 

 Kennis van gemeenschapsontwikkeling en zelfsturingsprocessen daarbinnen 

 Specifieke competenties die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de adviesraad (bijvoorbeeld 

ervaring met beleidsontwikkeling, financiële of juridische kennis) 

 

Verder gelden voor de leden van de adviesraad de volgende (rand-)voorwaarden: 

 Zij zijn woonachtig in de gemeente Peel en Maas 

 Hebben geen dienstverband bij de gemeente Peel en Maas 

 Kunnen onafhankelijk functioneren 

 Zijn gedurende langere tijd (minimaal 3 jaar) beschikbaar 

 Zijn bereid zich zonder financiële vergoeding (behoudens een onkostenvergoeding) in te zetten 

 

Selectieprocedure 

Kandidaten die belangstelling hebben voor deze vacature worden van harte uitgenodigd uiterlijk 01-03-2019 

een gemotiveerde reactie, vergezeld van een CV, te sturen naar adviesraadsociaaldomein@gmail.com. Nadere 

informatie over de inhoud van deze boeiende taak kan worden ingewonnen bij Joep Knapen, voorzitter van de 

Adviesraad Sociaal Domein (06-20064724). De uiteindelijke benoeming vindt plaats door het College van 

Burgemeester & Wethouders op voordracht van de Adviesraad Sociaal Domein. 
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