
 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht 
De Adviesraad Sociaal Domein SV (opvolger WMO-raad per 24 november jl.) adviseert het College 

van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen, die betrekking 

hebben op het sociaal domein. Dit betreft diverse wetten, Wmo, Jeugd en Participatie, maar ook 

wonen en toegankelijkheid en alle andere aspecten, die samenhangen met deze taken. In verband met 

het vertrek van onze huidige voorzitter zijn wij op zoek naar een opvolger, die woonachtig is in 

Stichtse Vecht. 

 

In de rol van onafhankelijk voorzitter wordt verwacht dat deze functioneert als regisseur van de 

Adviesraad en eerste aanspreekpunt is. Tot de taken van de voorzitter behoren onder meer het 

agendabeheer van de Adviesraad, het bewaken van de werkwijze, het bewaken van de voortgang en 

de kwaliteit van de werkzaamheden en het, waar nodig, initiëren van adviezen en activiteiten. 

Tevens behoren tot zijn/haar taken: 

• Leiding geven aan de reguliere maandelijkse vergaderingen van de Adviesraad; 

• In overleg met de vicevoorzitter en de secretaris voorbereiden van vergaderingen; 

• Samen met de vicevoorzitter en/of secretaris overleg voeren met de betrokken wethouders; 

• Mede zorgdragen voor afgewogen adviezen; 

• Representeren van de Adviesraad. 

Vereisten 

• Bestuurlijke ervaring; 

• Aantoonbare affiniteit in het sociale domein en de netwerkgroepen; 

• Proactieve, resultaatgerichte instelling met oog voor risico’s en haalbaarheid; 

• Beschikt over een breed scala van sociale vaardigheden in afstemmingssituaties: creëren van 

draagvlak, beïnvloedingsstrategieën en adviesvaardigheden, coachende en stimulerende 

vaardigheden, leidinggevende en aansturende vaardigheden; 

• Erkent de kracht en waarde van medezeggenschap en cliëntenparticipatie. 

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken 

• Toekomstgerichte strateeg, die koers kan zetten en koers vast kan houden; 

• Daadkrachtig, vertaalt woorden in daden, is consistent en toont voorbeeldgedrag; 

• Innovatief, ondernemend, stevig en nuchter; 

• Verbinder en relatiebouwer, zowel in- als extern; 

• Inspirerende coach voor overige leden, toont oprechte belangstelling, stimuleert, geeft 

vertrouwen en ruimte; 

• Sterke communicatieve vaardigheden, in staat om duurzame en effectieve relaties op te 

bouwen en te onderhouden in een dynamische omgeving; 

• Staat open voor georganiseerde tegenspraak; 

• Soepel in de omgang, relativeringsvermogen en heeft gevoel voor humor. 

Overige informatie 

De Adviesraad vergadert als regel 11 keer per jaar op een avond tussen 19.30 uur en 22.00 uur. De 

Adviesraad werkt met drie Taakvelden op de beleidsvelden. De zittingsduur is vier jaar met een 

mogelijke herbenoeming voor nog eens vier jaar. De tijdsinvestering wordt geschat op 8–10 uur per 

week. Er is een vergoeding beschikbaar op niveau van een vrijwilligersvergoeding. 

Inlichtingen en reactie 

Voor verdere inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met: Ans Hegeman, 

vicevoorzitter, adviesraad.stichtsevecht@gmail.com  


