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Twee nieuwe leden gezocht! 
 
 
De Adviesraad is, als gevolg van het vertrek van twee van haar leden, op zoek naar nieuwe 
kandidaten voor de aandachtsvelden WMO en Jeugd. 
 
Ben jij een bruggenbouwer, netwerker en een teamspeler en bovendien geïnteresseerd 
in het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein?  
 
Vind je het een uitdaging om belangen van burgers uit onze gemeente duidelijk te 
verwoorden en te zorgen dat er een helder, goed afgewogen advies op tafel komt waarbij het 
belang van de mensen uit onze gemeente voorop staat? 
 
Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
De Adviesraad behartigt de belangen van alle burgers die te maken hebben met het 
gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Met name de belangen van die mensen die zelf 
niet gehoord worden. Ze vangt signalen op uit de Elburger samenleving vanuit sociale 
netwerken en eigen ervaringen. 
 
Met elf betrokken mensen vormen we de onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein Elburg 
die sinds 2015 het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Elburg 
gevraagd en ongevraagd advies geeft. 
De Adviesraad bestaat uit drie clusters. De basis hiervoor zijn de drie wetten die gelden voor 
het sociaal domein: 

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (ouderen en volwassenen) 

• Jeugdwet 

• Participatiewet  
Als Adviesraad geven wij integrale adviezen wat inhoudt dat wij een advies vanuit alle 
clusters benaderen. We vergaderen ongeveer negen keer per jaar.  
 
Leden Adviesraad 

• zijn maatschappelijk betrokken, proactief en hebben een positief kritische houding; 
• vinden het inspirerend om op beleids- en visieniveau samen bezig te zijn met het sociaal 

domein om  zo een bijdrage leveren aan de gemeenschap in Elburg; 
• hebben een netwerk en/of ervaring op het vlak van het sociaal domein; 
• kunnen goed samenwerken; 
• hebben goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden 

• zijn circa 10 uur per maand beschikbaar voor de Adviesraad.  
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Wij bieden 
- een uitdagende functie; 
- samenwerking met een betrokken team; 
- werk dat er toe doet voor onze gemeenschap(pen); 
- de mogelijkheid tot training in vaardigheden of scholing in kennis en expertise; 
- een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding. 
  
Voorwaarde is dat je, op de één of andere manier verbonden bent met de gemeente Elburg 
(wonen of werken). Echter, je moet níet werkzaam zijn bij de gemeente Elburg dan wel bij 
een professionele, door de gemeente gesubsidieerde, organisatie die (binnen de gemeente 
Elburg) actief is in het sociaal domein. Dit om de onafhankelijkheid van de Adviesraad te  
borgen.   
 
Ben je geïnteresseerd in een functie en wil je jezelf beschikbaar stellen? Reageer dan 
uiterlijk 30 september 2021 door middel van een korte motivatiebrief.  
Deze kun je mailen naar info@adviesraadsociaaldomeinelburg.nl  
Bij wederzijdse interesse word je uitgenodigd om een aantal vergaderingen mee te draaien 
om zo te ervaren of deze Adviesraadfunctie iets voor jou is.   
 
Meer informatie over de Adviesraad, met voorbeelden van ons werk en verslagen van 
vergaderingen, kun je vinden op www.adviesraadsociaaldomeinelburg.nl en voor meer 
informatie over de functie kun je contact opnemen met de voorzitter Attie de Graaf (06-
34424742). 
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