Actieve leden voor de participantenraad
De gemeente Hardinxveld-Giessendam vindt het belangrijk dat inwoners en cliënten meedenken
over het sociaal beleid.
Daarom is in 2018 de WMO-Adviesraad verbreed tot het Platform Sociaal Domein.
Onafhankelijk, integraal denken en samenwerking met lokale en regionale netwerkpartners, dat
zijn de kerngedachten van het Platform.
Het Platform geeft het College van B&W en desgewenst ook de raad en anderen, gevraagd en
ongevraagd advies over het sociaal beleid en andere zaken die de bewoners van ons mooie dorp
aangaan.
De participantenraad is een belangrijk onderdeel van het Platform. Samen met het bestuur zorgt
zij ervoor dat de belangrijke onderwerpen op het gebied van het sociaal domein ter sprake
komen, dat informatie en inzichten worden gedeeld en dat er oplossingen worden gezocht voor
specifieke vraagstukken.
WIE ZOEKEN WIJ?
Wij zijn op zoek naar enkele enthousiaste en capabele leden vanuit verschillende kerkelijke,
levensbeschouwelijke, maatschappelijke, sportieve, culturele en welzijnsorganisaties of
verenigingen, woonachtig in Hardinxveld-Giessendam:
§ met een brede belangstelling en inhoudelijke kennis van sociaal beleid en met
inzicht in de sociale behoeften van onze inwoners;
§ die goed kunnen samenwerken;
§ die snel signalen kunnen oppikken en goede contacten hebben met de achterban
van hun organisatie of vereniging;
§ die niet verbonden zijn aan de gemeente;
§ met voldoende tijd om documenten te lezen, contacten te leggen met inwoners
van Hardinxveld-Giessendam en vergaderingen bij te wonen;
§ die bij voorkeur ervaring hebben met sociale media.
WAT BIEDEN WIJ U?
§ Interessant vrijwilligerswerk dat u de mogelijkheid biedt om mee te doen,
mee te denken, te adviseren en uw mening te geven op diverse terreinen
van het sociaal beleid.
§ De mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering.
§ Samenwerking met andere enthousiaste leden en vrijwilligers.

Het Platform Sociaal Domein
Hardinxveld-Giessendam zoekt
actieve leden voor de
participantenraad.
INTERESSE?
Uw reactie kunt u sturen naar:
info@wmoplatform-hagi.nl
De voorzitter en/of een
bestuurslid zal uw email
beantwoorden.
Voor meer informatie verwijzen
wij u naar onze website
www.wmoplatform-hagi.nl

