Adviesraad Jeugdhulp &
Maatschappelijk Ondersteuning
West Maas en Waal

Adviesraad Jeugdhulp en Maatschappelijk Ondersteuning gemeente West
Maas en Waal is op zoek naar

Nieuwe leden

Wij zoeken:
Enthousiaste leden die mee willen denken over de jeugd en de maatschappelijke ontwikkelingen in
de gemeente. Die zich betrokken voelen bij kwetsbare inwoners. Bent u geïnteresseerd en voelt u
zich aangesproken dan is deze oproep voor u bedoeld!

Wat doet de Adviesraad:
De Adviesraad adviseert aan het college van Burgemeester en Wethouders, gevraagd en ongevraagd
over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid ten aanzien van de Jeugdwet en Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast is de Adviesraad zoveel mogelijk een afspiegeling
van de West Maas en Waalse samenleving.

Wat zoeken wij in nieuwe leden?
-

Een actieve en kritische houding over het beleid en de uitvoering van de Jeugdwet en de
Wmo op gemeente-niveau
Mogelijk ervaring of affiniteit met de Jeugdwet en/of Wmo
Een goede antenne hebben om signalen uit de omgeving op te vangen
Bereidheid om op vrijwillige basis werkzaamheden te verrichten
Geen relatie met de gemeente
Woonachtig in de gemeente West Maas en Waal.
Ongeveer 3 tot 4 uur per maand beschikbaar

Om een afspiegeling te zijn van de West Maas en Waalse samenleving en signalen uit de omgeving
op te kunnen vangen, zoeken wij ook kandidaten uit Dreumel, Alphen, Maasbommel, Appeltern
en/of Altforst.
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Wat bieden wij u?
-

Zinvol en interessant vrijwilligerswerk
Samenwerking in een enthousiaste Adviesraad
Faciliteiten voor deskundigheidsbevordering
Onkostenvergoeding
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-

-

De overheid heeft in 2015 de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de Jeugdwet bij
de gemeente neergelegd. Het accent van de wet ligt in het versterken van het opvoedkundig
klimaat, het tijdig de juiste hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en een goede
samenwerking tussen professionals en gezinnen. Daarnaast is de verantwoordelijkheid voor
de gemeente uitgebreid met de geïndiceerde jeugdzorg, jeugd GGZ, jeugdbescherming.
De kern van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is het bieden van
maatschappelijke ondersteuning, zodat alle mensen kunnen “meedoen” en zich kunnen
handhaven in de samenleving. Als mensen dit niet kunnen is het de verantwoordelijkheid van
de gemeente om maatschappelijke ondersteuning te bieden en de zelfredzaamheid te
bevorderen.

Heeft u vragen?
Neem contact op met Mieke Domensino
Telefoon: 06 53184834
Sollicitaties voor 13 maart richten aan: info@wmoadviesraadwestmaasenwaal.nl
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