
 

 

 

 
Vrijwilliger bij de Adviesraad Sociaal Domein 

Iets voor jou? We maken graag kennis met je! 

 

Ben je een betrokken inwoner van de gemeente Kaag en Braassem en wil je een bijdrage leveren aan de 

leefomstandigheden van (kwetsbare) inwoners binnen de gemeente. Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein (ASD)? 

De ASD adviseert de gemeente Kaag en Braassem 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 ASD bestaat uit 15 leden die zich met elkaar met enthousiasme en hart voor de mens bezig houden met 

sociale thema’s die de inwoners van Kaag en Braassem raken. De ASD heeft nauw contact met de 

beleidsambtenaren van de gemeente Kaag en Braassem. Verder onderhoudt de ASD contacten met individuen 

en organisaties die actief zijn binnen de gebieden van het sociaal domein. Wij zijn de ogen en oren namens de 

inwoners en houden in de gaten of het gevoerde beleid het belang van de inwoners in hun dagelijks leven dient.  

Wij vergaderen iedere eerste dinsdagavond van de maand en worden dan geïnformeerd over wat er in het 

sociaal domein gaande is in de gemeente, stellen vragen aan de wethouders of bereiden adviezen voor. Als lid 

van de adviesraad heb je laagdrempelig de kans om mee te denken met de gemeente op sociaal terrein.  

Op onze website vind je nog meer informatie: www.asd-kaagenbraassem.nl. 

Herken jij jezelf? 

We zoeken iemand die: 

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

- interesse heeft in het sociaal domein; 

- ongeveer 2 à 3 uur per week beschikbaar is. 

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.  

Wij bieden jou: 

- een unieke gelegenheid om invloed uit te oefenen op het sociale 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. 

Enthousiast geworden? 

We komen graag in contact met jou om daarna in een oriënterend gesprek met elkaar kennis te maken. Sterkt 

dit jou in je interesse, dan krijg je de mogelijkheid om een aantal vergaderingen bij te wonen. Je kunt dan in de 

praktijk kijken of dit vrijwilligerswerk je ligt.  

Heb je vooraf vragen? Die beantwoorden we uiteraard graag.  

Ons mailadres om in contact te komen en voor het stellen van vragen: secretariaat@asd-kaagenbraassem.nl.  
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