
 
 
 
 

 
 

Kom jij als voorzitter de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden versterken? 
 

De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden zoekt een  
voorzitter met een sociaal hart 

 
 
De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden 
De Regionale Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de beleidsvoorbereiding, het 
beleid en de uitvoering op regionaal niveau aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en het 
Algemeen Bestuur (AB) over de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Daarnaast start er een proces om de 
Regionale Adviesraad door te ontwikkelen naar een bredere adviesraad. 
 
De Regionale Adviesraad bestaat uit één vaste vertegenwoordiger van elke lokale adviesraad en een 
onafhankelijk voorzitter. Het zijn allemaal vrijwilligers met kennis van en/of ervaring met het sociale 
domein, met name de Wmo. Vind je het een uitdaging om voorzitter te zijn deze Adviesraad?  
Dan zijn we op zoek naar jou!  
 
 
Wie zoeken wij? 

• Je hebt bestuurlijke ervaring en kent de bestuurlijke en politieke processen 

• Je hebt het vermogen analytisch en strategisch te denken en hebt goede mondelinge- en 
schriftelijke communicatieve vaardigheden 

• Je bent een teamspeler, netwerker, verbinder, resultaatgericht en besluitvaardig 

• Je hebt een goed inlevingsvermogen, kunt goed luisteren en doorvragen 

• Je kunt een vergadering leiden 
 
Je taken zijn 

• Het leiden van de vergaderingen van de Regionale Adviesraad  

• Het begeleiden van de doorontwikkeling van de Regionale Adviesraad 

• Het representeren en vertegenwoordigen van de Regionale Adviesraad en het onderhouden 
van contacten met de SDD, het AB en de (voorzitters) van de lokale adviesraden en de 
netwerkpartners 

 
 

De Regionale Adviesraad bied je 

• Zinvol en interessant vrijwilligerswerk 

• Mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering 

• Een onkostenvergoeding 
 
 
Interesse?  
Op de website van de Regionale Adviesraad kunt je de profielschets lezen en tref je meer informatie 
aan over de Adviesraad en de doorontwikkeling. Voor meer informatie over de functie van voorzitter 
kun je contact opnemen met Jan Slappendel, voorzitter a.i. van de Regionale Adviesraad,  
tel. 06 2375 7685. Wil je je aanmelden als kandidaat-voorzitter stuur dan voor 2 april 2022 een 
motivatiebrief en CV naar regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl Na je reactie nemen we contact op om 
een afspraak te maken voor een gesprek.  
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