
“Ben je een betrokken inwoner van Halderberge en wil je meedenken over 
wat de gemeente kan doen aan de leefomstandigheden van (kwetsbare) 
inwoners? Dan zijn wij op zoek naar jou!”. 

Adviesraad Sociaal Domein Halderberge zoekt:

Nieuw lid om onze 9 koppige adviesraad en/of 
een van onze werkgroepen te komen versterken.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
De raad adviseert en geeft gevraagd én ongevraagd advies aan burgemees-
ter en wethouders (B&W) over zaken m.b.t. het sociale domein 
binnen de 5 kernen van de gemeente Halderberge.
Het sociale domein omvat onder andere WMO (wet maatschappelijke onder-
steuning ), participatiewet en de jeugdwet.
De raad komt iedere tweede maandag(ochtend) van de maand bijeen en de 
afzonderlijke leden zijn ieder actief in de eigen werkgroep met vrijwilligers. 
De thema’s van de werkgroepen zijn “Financieel gezond”, “Geestelijk en 
lichamelijk gezond”, “Opgroeien en opvoeden” en “Sociaal netwerk en mee-
doen”.

Wie zoeken we?
Iemand met een frisse blik en liefst (maar niet verplicht) enige kennis van 
het sociale domein, bijvoorbeeld door eigen ervaring of vanuit opleiding/
werkzaamheden.
Affiniteit met, ervaring en/of kennis van de behoeften en wensen van 
specifieke groepen binnen het Sociale Domein.

Wat bieden we?
De mogelijkheid mee te denken en mee te praten bij de vorming van nieuw 
beleid en het wijzigen van bestaand beleid. Het al dan niet gevraagd be-
spreekbaar maken van gesignaleerde problemen binnen het lokale sociaal 
domein, waarbij je het voortouw neemt binnen je eigen werkgroep.

Het gaat om een vrijwillige, onbezoldigde functie met een benoeming voor 
een periode van 4 jaar, waarbij de gelegenheid wordt geboden je verder te 
kunnen verdiepen en te ontwikkelen op de vele interessante aandachts- 
gebieden die voorbij komen.

Informatie inwinnen kan bij Anthony van Dijck, voorzitter
Adviesraad Sociaal Domein (ASD-H) mobiel 06 53861999.

Sollicitatie binnen 14 dagen te richten aan Secretaris ASD : 
Emailadres: sec.asdh@outlook.com 


