
Voor de Sociale Adviesraad Waalwijk (SAR) zoeken wij: 

Enthousiaste leden  
  
Wat doet de Sociale Adviesraad? 
De Sociale Adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en 

ongevraagd advies over alles wat er gebeurt in het sociale domein. Thema’s op het 

gebied van maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en werk en inkomen 
(Participatiewet) staan centraal. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ondersteuning van 

mantelzorgers of de begeleiding van jongeren naar werk. Lokale medezeggenschap is erg 
belangrijk. Daarbij past een adviesraad met veel expertise die graag pioniert, verbindt en 

adviseert. 
  
De SAR bestaat momenteel uit een onafhankelijk voorzitter en vier leden met expertise 

op onder meer de onderwerpen zorg, Wmo en sociaal-cultureel werk. Omdat de SAR op 
een breed terrein advies geeft, zoeken wij nu mensen met expertise op de gebieden: 

• Economische zelfredzaamheid: o.a. Participatiewet, armoedebeleid, integratie. 

• Jeugd: o.a. jeugdbeleid, onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp. 
• Ouderen 

• WMO-hulpmiddelen 

  
Profiel leden 
Wij zoeken ervaren, onafhankelijke, leden die maatschappelijk betrokken zijn en weten 
wat er in het sociale domein - bij voorkeur in de gemeente Waalwijk - gebeurt. Heeft u 

ervaring in het sociale domein en met bestuurlijke omgevingen? Bent u een 

verbinder? Dan zijn wij op zoek naar u. U beschikt verder over goede contactuele 
eigenschappen en een kritische en onafhankelijke instelling. Een goede binding met de 

Waalwijkse maatschappij is belangrijk. 
  
Aanbod 
Als lid van de adviesraad denkt u actief mee over maatschappelijk belangrijke 
ontwikkelingen in onze gemeente. Ook heeft u een actieve rol bij het verder vormgeven 

van de Sociale Adviesraad. Voor uw inzet krijgt u een vergoeding. De benodigde 

tijdsinvestering is zeer wisselend en afhankelijk van de omstandigheden. 
                                                      
Meer weten? 
Voor meer informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met 
  
Direct reageren  

Enthousiast? Stuur uw motivatie en uw CV voor 1 september naar 

secretariaat@socialeadviesraadwaalwijk.nl  
 

Procedure 

Na sluiting van de procedure worden zo snel mogelijk selectiegesprekken gepland. Dan 

heeft elke uitgenodigde kandidaat de kans zichzelf te presenteren aan de 

selectiecommissie. 
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