
 
 
Voorzitter bij de Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem 
Iets voor jou? We maken graag kennis met je! 
 
Wij zetten ons in voor welzijn, meedoen, ondersteuning. De gemeente maakt het beleid. Wij 
adviseren. Spreekt dit jou aan en ben jij iemand die het leuk vindt om een groep vrijwilligers aan te 
sturen en te zorgen dat iedereen zijn inbreng kan hebben? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein (ASD)?   
Op onze website is informatie te vinden over onze adviesraad, wie wij zijn, waar wij ons mee bezig 
houden en hoe wij werken. www.adviesraadkaagenbraassem.nl  
 
De vacature 
Wij zijn op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter. In deze rol ben je het gezicht van onze adviesraad en 
geef je richting aan de wijze waarop de adviesraad meedenkt over en een bijdrage levert aan het 
sociaal domein binnen onze gemeente. Je bent onafhankelijk, politiek neutraal en niet verbonden 
aan organisaties die voor de gemeente werken.  
 
Wij zoeken iemand die:  

• Kennis heeft van of affiniteit heeft met het sociaal domein 

• Weet hoe de gemeentelijke processen werken 

• Een netwerker en verbinder is 

• Communicatief vaardig is, zowel mondeling als schriftelijk 
 
Van de voorzitter verwachten we dat hij/zij:  

• Leiding geeft aan de leden en zorgt dat iedereen binnen de adviesraad tot zijn recht komt 

• Het gezicht is van de adviesraad en contacten onderhoudt met relevante spelers in het 
sociaal domein, ook regionaal 

• Samen met de secretaris vergaderingen voorbereidt en deze leidt  
 
Voor de invulling van het voorzitterschap is het een pré als je flexibel bent in je tijdsbesteding. 
 
Wij bieden jou: 

• De kans om invloed uit te oefenen op het verbeteren van het sociale beleid van de gemeente 

• Werken in een team met betrokken vrijwilligers 

• Een vrijwilligersvergoeding 
 
Vanzelfsprekend maken wij de nieuwe voorzitter wegwijs en is er een maatje die begeleiding biedt.  
 
Enthousiast geworden? 
We maken graag kennis met je in een oriënterend gesprek. Heb je eerst nog vragen? 
Vanzelfsprekend willen we die beantwoorden. Stuur een mail aan secretariaat@asd-
kaagenbraassem.nl, dan nemen we contact met je op.   
 


