
 
 

 
 
 
 
 
 
Profielschets voorzitter Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden 
Januari 2022 
 
Als voorzitter ben je de vertegenwoordiger en daarmee het eerste aanspreekpunt en het gezicht van 
de Adviesraad. Je hebt affiniteit met het sociale domein, je bent maatschappelijk betrokken en je hebt 
inzicht in de politieke verhoudingen. Je hebt kennis over en/of ervaring met maatwerkvoorzieningen.  
Verder beschik je over goede contactuele eigenschappen, heb je ervaring in de omgang met 
bestuurders en ambtenaren en heb je een kritische en onafhankelijke instelling. 
Daarnaast begeleid je het proces van de doorontwikkeling van de Regionale Adviesraad Wmo naar 
een bredere Adviesraad. 
 
Algemeen 

• Je woont in een van de Drechtstedengemeenten 

• Je bent goed bereikbaar en bent een aantal uren per week, flexibel inzetbaar (indien nodig 
ook overdag) 
 

Scheiden van functies 

• Je bent niet in dienst van de SDD of van een van de Drechtsteden 

• Je bent geen lid van de gemeenteraad van een van de Drechtsteden 

• Je werkt niet als beroepskracht bij een organisatie waar de SDD een inkoop- of subsidierelatie 
mee heeft 

 
Kenmerken van de voorzitter 

• 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 
 
Taken 
1. Het leiden van de vergaderingen van de Regionale Adviesraad: 

o Zo nodig het onderwerp kunnen toelichten 
o Zorgen dat iedereen aan bod komt 
o Verschillende oplossingen bespreken 
o De besluitvorming van de Adviesraad te leiden en genomen besluiten duidelijk te 

formuleren 

 

2. Het begeleiden van de doorontwikkeling van de Regionale Adviesraad. In 2022 richt de Regionale 
Adviesraad zich, in eerste instantie, op de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Daarnaast zoekt hij de 
verbinding/samenwerking met de cliëntenparticipatie in de jeugdhulp, de Participatiewet, de 
schuldhulpverlening, minimabeleid en persoonlijk minimabudget. Samen met de leden en de 
ondersteuner geef je vorm en inhoud aan deze doorontwikkeling. 
 
3. Het representeren en vertegenwoordigen van de Regionale Adviesraad en het onderhouden van 
contacten met de Sociale Dienst Drechtsteden, het Algemeen Bestuur en de (voorzitters) van de 
lokale adviesraden en de netwerkpartners. 
 
 
De Regionale Adviesraad bied je 

• Zinvol en interessant vrijwilligerswerk 

• Mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering 

• Een onkostenvergoeding 



 
 

 


