De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam zoekt:
Bevlogen nieuwe voorzitter

contact op met
Stichting Welzijn Alblasserdam via:
DE 20
VACATURE
21 22 0 of
De gemeente Alblasserdam vindt het belangrijk dat inwoners en cliënten meedenken over het
@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
sociaal
beleid. Daarom is begin 2018 de brede Adviesraad voor het Sociaal Domein van start

gegaan. Onafhankelijkheid, integraal denken en samenwerking met lokale en regionale
netwerkpartners zijn de kernwaarden van de nieuwe Adviesraad. De Adviesraad geeft het College
van B & W gevraagd en ongevraagd advies. We zoeken een nieuwe voorzitter voor de Adviesraad.

Wie zoeken wij?

Als opvolging van onze huidige voorzitter, die na 9 jaar het stokje wil overdragen, zoeken wij een
betrokken en gedreven nieuwe voorzitter om ons mooie werk voort te zetten, van en voor
Alblasserdam en haar inwoners. Onze nieuwe voorzitter is iemand:
 met een brede belangstelling en inhoudelijke kennis van het sociale Domein
 die goed kunnen samenwerken
 die analyserend vermogen heeft en in staat is te relativeren
 die processen en projecten goed kan bewaken
 helicopterview heeft en snel in staat is verbanden te zien en te schakelen in gesprek
 die kennis en ervaring heeft met groepsdynamiek en kan goed omgaan met verschillende
meningen
 die snel signalen kan oppikken en contacten met de achterban onderhoudt
 die de verzamelde ervaringen van anderen en knelpunten kan vertalen naar aanbevelingen
 die niet verbonden is aan de gemeente of organisaties die gemeentelijke subsidie krijgen
 met voldoende tijd om stukken te lezen, contacten te leggen met burgers en groepen in
Alblasserdam en vergaderingen bij te wonen (meestal ’s avonds, soms overdag)
 die woont in Alblasserdam en Alblasserdam kent

Wat bieden wij u?





interessant vrijwilligerswerk dat u de mogelijkheid geeft om mee te denken en te
adviseren op diverse terreinen van het sociaal beleid
deskundigheidsbevordering
onkostenvergoeding
samenwerking met andere enthousiaste leden

Interesse?
Meldt u zich dan voor 9 oktober 2020 aan bij Ayrton Lopes, ambtelijk secretaris van de
Adviesraad Sociaal Domein met een korte motivatie en CV. E-mail: asdablasserdam@gmail.com
www.adviesraadsociaaldomeinalblasserdam.nl
De huidige voorzitter en een lid van de Adviesraad bekijken alle reacties en nodigen kandidaten
uit voor een kennismakingsgesprek in de tweede of derde week van oktober in het gemeentehuis
van Alblasserdam. Na voordracht door de Adviesraad benoemt het College van B&W leden (in
principe) voor een periode van 4 jaar.

