De gezamenlijke intentie van de WMO raad, stichting Puree en de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk is om te komen tot een nieuwe
adviesstructuur voor cliënten en inwonerparticipatie in het sociaal
domein.
Kennis en ervaring
Woonachtig binnen
Vrijwilligers vergoeding dagelijks bestuur
Vrijwilligers vergoeding leden
Periode

Binnen het Sociaal Domein
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
€ 1.800,- per jaar
€ 800,- per jaar
Vanaf 1 januari 2022 voor 5 jaar

Welkom bij de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein(ASD)
De Adviesraad Sociaal Domein Bodegraven-Reeuwijk (ASD) is een onafhankelijke adviesraad,
geformeerd door 9 vrijwilligers, die een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van het sociaal
beleid van de gemeente. De ASD wordt geformeerd door betrokken inwoners van BodegravenReeuwijk, een onafhankelijke voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 6 Adviesraadsleden.
Gezamenlijk adviseren zij het college van Burgemeesters & Wethouders (B&W).
Het Sociaal Domein heeft te maken met veel veranderingen. De ASD heeft een verscheidenheid aan
taken. Om goed aan te sluiten bij de vraagstukken, is ervoor gekozen om de 2 aparte adviesraden
te ontmantelen om één nieuwe Adviesraad Sociaal Domein te vormen.
Wij zijn daarom op zoek naar het dagelijks bestuur, bestaande uit:
•
•
•

1 onafhankelijke voorzitter
1 secretaris
1 penningmeester

En aanvullend:
•

6 advies raadsleden

Taken van de ASD
De ASD is de spil in het sociale web van onze gemeente. Zij staan midden in de maatschappij en
hebben kennis en ervaring met de wet- en regelgeving op het gebied van:
-

Jeugd
Werk en Inkomen
Welzijn, Wonen en Zorg

De ASD leden weten wat er speelt en kunnen deze kennis vertalen naar het college van B&W en de
gemeenteraad. Zij treden op als sparringpartner voor het college om te komen tot gepaste
implementaties van de door het Rijk opgelegde wetten en regels. Hierbij denken zij actief mee wat
dit voor onze inwoners betekent.
Uw profiel
Wij zoeken 9 sociaal maatschappelijk betrokken inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
die elkaars talenten weten aan te vullen en voor de belangen van cliënten kunnen opkomen.

Talenten die wij zoeken:
•
•
•
•
•
•
•
•

U bent woonachtig binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Als Adviesraadslid Sociaal Domein heeft u het hart op de goede plek zitten en levert u met
uw enthousiasme graag een belangrijke bijdrage aan de maatschappij
Door uw betrokkenheid binnen de gemeente, vangt u signalen vanuit het maatschappelijk
speelveld op en weet u deze te vertalen naar de ASD
U bent communicatief vaardig en zoekt graag de samenwerking met andere betrokkenen
U bent op de hoogte van één van de eerdergenoemde gebieden (Jeugd / Werk & Inkomen/
Welzijn, Wonen & Zorg)
Heeft u ervaring opgedaan als vrijwilliger in het sociaal domein door bijvoorbeeld
mantelzorgen te zijn of bent u in een andere gemeente werkzaam in het sociaal domein
U bent de komende 5 jaar voor ongeveer vier dagdelen beschikbaar voor een functie in het
dagelijks bestuur, of twee dagdelen als raadslid
U kunt over de eigen schaduw heen kijken en het algemeen belang vertegenwoordigen /
vertolken.

We hebben 4 verschillende vacatures. Hieronder de specifieke kwaliteiten die we zoeken voor het
dagelijks bestuur. Vanzelfsprekend gelden ook voor die functies de kwaliteiten van een algemeen
raadslid.
Onafhankelijk voorzitter
Als onafhankelijk voorzitter beschikt u over de volgende kwaliteiten;
•
Affiniteit met besturen en leiding kunnen geven aan vrijwilligers
•
Goed kunnen samenwerken, verschillende overtuigingen, opvattingen en zienswijze kunnen
herkennen en verbinden
•
Goede communicatieve- en computervaardigheden
•
Resultaatgericht kunnen werken
•
Flexibele instelling
•
Besluitvaardig
Secretaris
Als secretaris beschikt u over de volgende kwaliteiten;
•
Affiniteit met besturen
•
Goed kunnen samenwerken
•
Goede communicatieve- en schriftelijke vaardigheden
•
Goede computervaardigheden
•
Resultaat gericht kunnen werken
•
Flexibele instelling
Penningmeester
Als penningmeester beschikt u over de volgende kwaliteiten;
•
Goed kunnen samenwerken
•
Ervaring met het beheren van de rekening en kas van een organisatie
•
Ervaring met boekhoudprogramma
•
Ervaring met het opmaken van jaarverslagen en jaarrekening
Algemeen raadslid;
Als algemeen raadslid beschikt u over de volgende kwaliteiten;
•
Goed kunnen samenwerken
•
Goede communicatieve- en schriftelijke vaardigheden
•
Goede computervaardigheden
•
Affiniteit en een luisterend oor voor mensen in een kwetsbare positie
•
Kennis van de maatschappelijke organisaties werkzaam in de gemeente BodegravenReeuwijk
•
Heeft een uitgebreid sociaal netwerk (weet wat er speelt)

•

Praktisch ingesteld, praktijk naar beleid kunnen vertalen met concrete aanbevelingen en
adviezen

Wat kunt u als vrijwilliger verwachten
•
•
•
•

Een onkostenvergoeding van € 800,00 per jaar als ASD lid en als lid van het dagelijks bestuur
€ 1.800,- per jaar, als bijdrage voor uw vrijwillige inzet
Betrokken collega’s waarmee u samen doelen realiseert
U mag meedenken en bouwen aan een nieuwe adviesraad
U vergroot uw netwerk.

Belangstelling?
Bent u enthousiast geworden en heeft u zin om mee te bouwen aan een nieuwe ASD, stuurt u dan
uw cv en begeleidend schrijven voor 15 november 2021 per mail naar cjordaan@bodegravenreeuwijk.nl ter attentie van Carolien Jordaan. Zij is ook bereikbaar via de mail voor vragen over het
wervingsproces. Voor inhoudelijke vragen, kunt u contact opnemen met de huidige WMO raad
(wmo.bodegraven.reeuwijk@gmail.com) en Stichting Puree (www.stichtingpuree.nl).

