
 

 
Gezocht 
Leden Adviesraad Sociaal Domein gemeente Stein  
 
Ben je zoek naar een manier om zich in te zetten voor onze inwoners en ben 
je woonachtig in de gemeente Stein? Heb je daarnaast interesse in het 
werkveld van de gemeente op het gebied van het Sociaal Domein? Dan zijn 
wij op zoek naar jou! 
 
Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein (ASD)? 
De ASD adviseert de gemeente Stein in zaken die te maken hebben met het 
sociaal domein. Denk hierbij aan onderwerpen zoals zorg, jeugd, 
zelfredzaamheid, schuldhulpverlening, werk of meedoen aan de samenleving. 
 
De adviesraad bestaat uit maximaal 14 leden die zich met  
elkaar met enthousiasme en hart voor de mens bezig houden met sociale 
thema’s die de inwoners in de gemeente Stein raken. De ASD heeft nauw 
contact met de beleidsmedewerkers van de gemeente Stein. Wij zijn de ogen 
en oren van de inwoners en houden in de gaten of het gevoerde beleid het 
belang van de inwoners in hun dagelijks leven dient.  
 
We komen elke eerste maandag van de maand bij elkaar en krijgen 
informatie over wat er gaande is binnen het sociaal domein en kunnen 
vragen stellen aan de wethouder(s). Als lid van de adviesraad heb je 
laagdrempelig de kans om mee te denken over alle vraagstukken van het 
sociaal terrein.  
 
Herken jij jezelf?  

• Wilt gemiddeld 8 uur per maand besteden aan werkzaamheden voor 
de adviesraad; 

• Is sociaal betrokken en wil zich inzetten voor (groepen) mensen die dit 
nodig hebben; 

• Heeft interesse in het sociaal domein; 
• Is bereid om beleidsstukken te lezen en hierover een mening te 

vormen; 
• Kan omgaan met vertrouwelijke informatie; 
• Neemt actief deel aan vergaderingen van de adviesraad  

(ongeveer 12 keer per jaar, op de maandagavond);  
• Wilt binnen de adviesraad lid zijn van een (of meerdere) werkgroepen 

en bereidt samen met de andere leden (gevraagde en ongevraagde) 
adviezen aan het college van B&W voor;  



• Is woonachtig in de gemeente Stein; 
• Is niet bestuurlijk of ambtelijk actief in de gemeente Stein; 
• Heeft geen (betaalde) functie bij aanbieders van zorg en diensten die 

in de gemeente Stein geleverd worden; 
• Kan goed communiceren en analyseren; 
• Heeft een proactieve houding; 
• Is in staat om individuele situaties te plaatsen in een algemene context 

om van daaruit de gemeente te adviseren. 
 

De ASD streeft naar een vertegenwoordiging van alle leeftijdsgroepen, dus 
ook jongeren worden van harte uitgenodigd! Het is niet nodig om op 
voorhand veel kennis van de diverse thema’s te hebben. 
 
We bieden jou: 

• Een unieke gelegenheid om invloed uit te oefenen op het sociaal beleid 
van de gemeente; 

• Een kans om je kennis van het sociaal domein te ontwikkelen; 
• Werken in een team met betrokken vrijwilligers; 
• Tijd om te ontdekken waar je belangstelling in dit domein naar 

uitgaat; 
• Een vrijwilligersvergoeding ter hoogte van €225,00 per kwartaal 
• De mogelijkheid om een opleidingsprogramma te volgen. 

 
Enthousiast geworden? 
Reageer dan op deze oproep en stuur je gemotiveerde reactie via 
(vacature@gemeentestein.nl). Naar ontvangst van je interesse zullen we met 
je contact opnemen over het vervolg.  
Heb je zelf geen tijd of interesse tip dan je omgeving. 
 
Heb je vooraf vragen? Die beantwoorden de voorzitter van de adviesraad dhr. 
Jan Raes (tel. 0651365396) of de plv voorzitter dhr. Jac Willems 
(tel.0629045623) graag. 
Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Stein 
(www.gemeentestein.nl/adviesraad-sociaal-domein).  
 

http://www.gemeentestein.nl/adviesraad-sociaal-domein

