
Profielschets leden Adviesraad Sociaal Domein

Algemeen:
 Geen lid van het college van B&W of de gemeenteraad van Nissewaard of Brielle.
 Onafhankelijk van deze gemeenten en zorgaanbieders/ketenpartners van deze gemeenten.
 Woonachtig zijn in de gemeente Nissewaard of Brielle. 
    Bereid zijn de handen uit de mouwen te steken
 Minimaal 5 uur gemiddeld per week beschikbaar voor Adviesraad-activiteiten.
 Twee maal per maand wisselend op dinsdag- of woensdag-ochtend kunnen vergaderen.

Betrokkenheid:
 Brede belangstelling, met name voor maatschappelijke vraagstukken die voor kwetsbare 

groepen burgers van belang zijn.
 (Ervarings-) deskundigheid met betrekking tot een van de doelgroepen die vallen onder het 

Sociaal Domein. 
 Weten wat er leeft bij de specifieke doelgroep.
 Affiniteit hebben met de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.

Vaardigheden
 Kennis op het gebied van een of meerdere doelgroepen die vallen onder het Sociaal Domein:

(Wmo, Jeugd en Participatiewet).
    Bereid en in staat over het eigen (doelgroep) belang heen te kijken en mee te denken over 

het grotere geheel van de maatschappelijke ondersteuning.
    Kunnen luisteren en overleggen 
    Goed kunnen luisteren en interpreteren.
    Duidelijk en effectief kunnen overleggen en communiceren. 
    Digitaal vaardig zijn (vertrouwd met e-mail voorzieningen en tablet/PC/laptop).
    Communicatieve vaardigheden
    Om kunnen gaan met tegengestelde belangen.
    Analytisch en strategisch werk- en denkvermogen is niet noodzaak maar wordt wel zeer op 

prijs gesteld.
    Bestuurlijke ervaring is niet noodzaak maar wordt wel zeer op prijs gesteld.

Specifieke kennis, ervaring , betrokkenheid en interesse
Gezien de huidige samenstelling van de Adviesraad wordt gezocht naar kandidaten met de 
volgende specifieke kennis, ervaring , betrokkenheid en interesse:
    Jongeren en jeugdhulp
    Psychiatrische problematiek en -zorg
    Onderhouden en beheren van websites 

NB: onder het Sociaal Domein vallen:
 De Wmo: Wonen, Zorg en Welzijn 
 De Jeugdwet: Jeugdzorg/ Jeugdhulp en Passend Onderwijs
 De Participatiewet: Werk en Inkomen
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