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Adviesraad Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning gemeente West Maas en Waal                

is op zoek naar een 

Onafhankelijk voorzitter 

  

Wij zoeken: 

Voor de functie van voorzitter een enthousiast persoon, die er belang aan hecht om als inwoner van 

West Maas en Waal op te komen voor de belangen van de bewoners in de gemeente. Mee te denken 

over jeugd en maatschappelijke ontwikkelingen en leiding te geven aan een enthousiaste Adviesraad. 

Heeft u interesse of voelt u zich aangesproken als voorzitter?  Dan is deze oproep voor u bedoeld! 

De Adviesraad adviseert aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente West 

Maas en Waal, gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid ten 

aanzien van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast is de 

Adviesraad zoveel mogelijk een afspiegeling van de West Maas en Waalse samenleving. 

 

Wat verwachten wij van u: 

• Vermogen om mensen met elkaar te verbinden  
• Aantoonbare ervaring of affiniteit met de Jeugdwet en/of Wmo  

• Actieve en kritische houding met betrekking tot de ontwikkelingen binnen de Jeugdwet en de 

Wmo 

• Onafhankelijk en geen relatie met de gemeente 

• Beschikken over een lokaal maatschappelijk netwerk 

• Strategisch kunnen denken 

• Signalen en ervaringen kunnen vertalen in advies 

• Woonachtig in de gemeente West Maas en Waal 

• Ongeveer 10 tot 15 uur per maand beschikbaar  
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Wat bieden wij u: 

• Zinvol en interessant vrijwilligerswerk 

• Samenwerking met een enthousiaste adviesraad 

• Faciliteiten voor deskundigheidsbevordering 

• Onkostenvergoeding 

 

Adviesraad gemeente West Maas en Waal 

De overheid heeft in 2015 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdwet bij de 

gemeente neergelegd. Het accent van de wet ligt in het versterken van het opvoedkundig klimaat, 

het tijdig de juiste hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en een goede samenwerking tussen 

professionals en gezinnen. Daarnaast is de verantwoordelijkheid voor de gemeente uitgebreid met 

de geïndiceerde jeugdzorg, jeugd GGZ, jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

De kern van de Wmo is het bieden van maatschappelijke ondersteuning, zodat alle mensen kunnen 

“meedoen” en zich handhaven in de samenleving. Als mensen dit niet kunnen is het de 

verantwoordelijkheid van de gemeente om maatschappelijke ondersteuning te bieden en hiermee 

de zelfredzaamheid te bevorderen.  

Heeft u vragen? 

Neem contact op met Mieke Domensino 

Telefoon: 06 53184834 

Sollicitaties voor 20 maart richten aan: info@wmoadviesraadwestmaasenwaal.nl 
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