De Adviesraad Sociaal Domein Leiden zoekt
een voorzitter
en
twee raadsleden

Begin volgende jaar eindigt de zittingsperiode van enkele leden van de Adviesraad Sociaal
Domein Leiden. Zowel de voorzitter als twee leden hebben te kennen gegeven afscheid te
nemen. Wij zoeken daarom een nieuwe voorzitter en twee nieuwe raadsleden.

Vacature voorzitter
U bent in staat samen met de leden van de Adviesraad inhoud te geven aan het functioneren
van de raad. U weet een goede sfeer te bewaren, structuur te geven aan de vergaderingen
en u bent in staat om samen met de raad tot besluitvorming te komen. U onderhoudt
contacten met de gemeente en met andere organisaties die betrokken zijn bij de invulling
van het Sociaal Domein. Een relevant netwerk is hierbij een pré.
Voor deze functie geldt dat de kandidaten:
•
Binding hebben met Leiden en bij voorkeur woonachtig zijn in de gemeente;
•
Niet politiek, bestuurlijk of ambtelijk actief zijn in de gemeente;
•
Goed kunnen netwerken, communiceren en analyseren;
•
In staat zijn om individuele situaties te plaatsen in een algemene context om van
daaruit te oordelen en te adviseren;
•
In staat zijn om ingewikkelde processen tot de essentie terug te brengen en hierover
kort en bondig te adviseren.
Voor de werving van een nieuwe voorzitter voor de Adviesraad geldt het volgende profiel.
 Kennis van en affiniteit met het sociale domein en op de hoogte blijven van
ontwikkelingen daarin.
 Onafhankelijk van de gemeente, belangengroeperingen en zorgaanbieders.
 Oriëntatie op het algemeen belang. Deelbelangen kunnen wegen en de Adviesraad
kunnen leiden naar een integraal afgewogen en goed onderbouwd advies.
 Kennis van en ervaring met bestuurlijk-juridische kaders en processen.
 Strategisch en beleidsmatig kunnen denken en handelen. Resultaat- en
kwaliteitsgericht.
 Leidinggeven aan vergaderingen, evenwicht houden tussen inhoud en proces, met
gevoel voor krachtsverhoudingen en de menselijke kant van het geheel.
 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Kunnen overtuigen.



Tijd en mogelijkheden voor het onderhouden van contacten, de Adviesraad extern te
representeren, deelname aan werkverbanden, zorg voor de facilitering van de
Adviesraad en het bureau (infrastructuur, financiën, personeel).

Activiteiten vinden in afstemming/samenspraak met leden van de Adviesraad plaats:
 plm. 10 maal per jaar een vergadering van de Adviesraad zelf
 periodiek werkoverleg met de beleidsmedewerker
 overleg met voorzitters van adviesraden in de regio, 2-3 keer per jaar
 informeel overleg met ambtenaren
 informeel overleg met gemeenteraadsleden
 overleg met betreffende wethouder(s)
 werkbezoek bij cliëntenraden, aanbieders e.d.
 eindredactie van adviezen
 incidenteel: gespreksnotities voor de Adviesraad
 participeren in bestuurlijke overleggen (gemeente-aanbieders)
 voorzitten/participeren in werkgroepen/portefeuillehoudersoverleggen
 overleg met organisaties uit de brede achterban van de Adviesraad
Vacature raadslid
Algemeen
Van leden van de adviesraad wordt verwacht dat zij:
•
Ervaring als deskundige of op beleidsmatig vlak hebben in het brede sociale domein.
•
Gemotiveerd zijn om de belangen van burgers te behartigen.
•
Bereid zijn ca. 6 uur per maand te besteden aan vergaderen en onderhouden van
contacten met (gemeenten) en achterban.
•
Beschikbaar zijn voor minimaal een periode van 2 jaar.
•
Bereid zijn kennis bij te houden op verschillende deelterreinen.
•
Betrokken zijn bij de lokale situatie.
•
Niet werkzaam zijn bij de gemeente, lokale zorgaanbieder of dienstverlener.
Vaardigheden
Van alle leden van de adviesraad wordt verwacht dat zij:
•
In staat zijn op te komen voor het gemeenschappelijk belang van alle doelgroepen
•
Een nauwe band kunnen en willen onderhouden met hun achterban.
•
In staat zijn gemeentelijke nota’s te lezen en zich hierover een visie te vormen vanuit
het perspectief van burgers.
•
Kunnen samenwerken met zowel mede-adviesraadsleden, achterban en
vertegenwoordigers van de gemeente.
•
In staat zijn tot lange-termijn-denken en doorzettingsvermogen hebben.
•
Inzicht in gevolgen van beleid voor individuele zorgvragers hebben.
Van de nieuwe raadsleden vragen wij specifiek affiniteit met tenminste een van de drie pijlers
van het sociale domein, te weten Wmo, Jeugdwet en/of Participatiewet. In het bijzonder
zoeken wij expertise op het terrein van de Jeugdwet en jeugdhulp.
Ondersteuning
De Adviesraad wordt ondersteund door een beleidsmedewerker.

Informatie over de werkzaamheden en de procedure
In week 2 van 2022 vinden de gesprekken plaats.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
sollicitatiecommissie, de heer J.D. Hogendoorn, 06-51101802.
Reageren?
Uw reactie met CV kunt u tot en met 4 januari 2022 indienen, bij voorkeur per e-mail naar
het e-mailadres info@adviesraadsociaaldomeinleiden.nl onder vermelding van “vacature
voorzitter” of "vacature raadslid". Schriftelijk reageren kan ook: Adviesraad Sociaal Domein
Leiden Oude Rijn 44 b, 2312 HG Leiden.

