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Als voorzitter ben je de vertegenwoordiger en daarmee het eerste aanspreekpunt en het gezicht van 
de Inwonersadviesraad. Je bent maatschappelijk betrokken, je hebt kennis van de politieke 
verhoudingen en inzicht in een of meer van de beleidsterreinen van de Inwonersadviesraad: de 
Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet (of bent zo nodig bereid om kennis over deze terreinen te 
vergaren).  
Daarnaast beschik je over goede contactuele eigenschappen, heb je ervaring in de omgang met 
bestuurders en ambtenaren en heb je een kritische en onafhankelijke instelling. 
 
Algemeen 

• Je woont of werkt in Zwijndrecht en hebt een binding met de gemeente 

• Je bent goed bereikbaar en bent gemiddeld zes uur per week, flexibel inzetbaar  
 

Scheiden van functies 

• Je bent niet in dienst van de gemeente Zwijndrecht 

• Je bent geen lid van de gemeenteraad van de gemeente Zwijndrecht 

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

 
Kenmerken van de voorzitter 

• Je hebt bestuurlijke ervaring en bent een netwerker 

• Je kent de bestuurlijke en politieke processen 

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

• Je bent een teamspeler, 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 Inwonersadviesraad 

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

formuleren.  
2. Samen met de leden zorgen voor een goede verbindingen van de Inwonersadviesraad met de 
netwerkschil voor het ophalen van signalen als input voor advisering. 



 
 

3. Het representeren en vertegenwoordigen van de Inwonersadviesraad en onderhouden van 
contacten met het college van B&W en met organisaties die betrokken zijn bij de onderscheiden 
beleidsterreinen 
 
Wat kun je van ons verwachten? 

• Interessant vrijwilligerswerk, dat goed staat op je cv 
• De mogelijkheid om je mening te geven en je horizon te verbreden 
• Deskundigheidsbevordering 
• Een onkostenvergoeding 
• Samenwerking met andere enthousiaste leden 

 


