
 

 

 
 
 

      
PARTICIPATIEPLATFORM SOCIAAL DOMEIN ZOEKT NIEUWE LEDEN 
 
Het participatieplatform Sociaal Domein adviseert zowel gevraagd als ongevraagd het 
college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over de inrichting en 
uitvoering van de taken in het Sociaal Domein. 
Het Sociaal Domein omvat de wetten binnen de beleidsgebieden Participatie, 
Maatschappelijke ondersteuning en jeugd.  
 
De zittingstermijn in het Participatieplatform is vier jaar en kan eenmaal met vier jaar 
verlengd worden. De tijdsbesteding varieert en is gemiddeld vier uur per week. 
Om de onafhankelijkheid te waarborgen is bepaald dat leden van het Participatieplatform 
geen politieke en/of bestuurlijke functie namens een politieke partij in de Ronde Venen 
mogen bekleden. Evenmin bekleden zij enige functie bij een organisatie die direct 
(commercieel) belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen in het Sociaal 
Domein. 
 
Het Participatieplatform Sociaal Domein bestaat uit een Dagelijks Bestuur bestaande uit 
een voorzitter, secretaris, 2e secretaris en 9 leden. 
 
Er worden leden gezocht die met name affiniteit hebben met de 
beleidsgebieden Wmo en participatie. 
 
Participatieplatform Sociaal Domein 
Het participatieplatform heeft naast de adviesfunctie een signaalfunctie. De leden van het 
participatieplatform onderhouden onder meer door middel van het bezoeken van 
bijeenkomsten van belangenorganisaties contacten met inwoners en belangengroepen. Dit 
gebeurt zowel overdag als in de avond- en weekenduren. 
Het participatieplatform is een adviesorgaan en vertegenwoordigt geen 
belangenorganisatie of  behandelt individuele belangen. 
 
Wat vragen wij? 

• Kennis van of u bent ervaringsdeskundige op het deelterrein jeugd(hulp), Wmo of 
participatie. 

• De vaardigheid om kennis, ervaringen en signalen te vertalen naar adviezen over 
het (voorgenomen) beleid van het college. 

• De bereidheid om actief en pro actief voeling te houden met gebruikersgroepen en 
doelgroepen (zowel overdag als in de avond- en weekenduren) 

• Op een pro actie wijze een bijdrage leveren aan de vergaderingen van het 



 

Participatieplatform en de op te stellen adviezen. 
 
 
Wat krijgt u er voor terug? 

• Als lid van het participatieplatform krijgt u de mogelijkheid uw contacten en 
netwerk te vergroten 

• U levert een belangrijke bijdrage aan de goede zorg en ondersteuning van 
kwetsbare groepen in de Ronde Venen 

• Voor het lidmaatschap krijgt u per officiële vergadering een bescheiden 
vrijwilligersvergoeding. 

 
Reageren 
Heeft u interesse en bent u inwoner en/of heeft u een sterke binding met de gemeente De 
Ronde Venen, mail dan uw sollicitatie (voorzien van een korte curriculum vitae en 
motivatie) naar participatieplatform@derondevenen.nl 
 
 
Wilt u meer informatie over het participatieplatform kijk dan op de website 
www.participatieplatformderondevenen.nl. Heeft u vragen over de vacature of over de 
procedure? Mail dan met de secretaris mevrouw J. Moormann op bovengenoemd 
mailadres of bel met 06 5134 48 82. 


