
Iets betekenen voor de kwetsbare inwoners 
van Westland? Word dan lid van 
de adviesraad van Westland!
Heeft u altijd al iets zinvols willen betekenen voor de kwetsbare inwoners van Westland, maar heeft 
u nog niet gevonden wat? Kom dan de Adviesraad Sociaal Domein van Westland versterken als lid 
in één van de 3 kerngroepen, te weten ‘Wonen, Zorg en Welzijn’, ‘Werk en Inkomen’ en Jeugd. Als 
lid van de adviesraad denkt u met de gemeente mee aan de voorkant van beleid. Dus: voordat het 
gemaakt wordt. En we monitoren hoe dit beleid uitwerkt in de praktijk. De adviesraad is onafhankelijk 
en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan Burgemeester en Wethouders over alle thema’s 
binnen het sociaal domein.

De adviesraad werkt met een rooster van aan- en aftreden. Voor een aantal kerngroepen zoekt de 
adviesraad nog versterking. 

Wat doe je als lid van de adviesraad?  Drie oud-leden van de adviesraad doen hieronder hun verhaal.

Erna Monyé is vanaf de oprichting van de Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) lid geweest 
in de kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg. Daarvoor was Erna al lid van de Wmo-raad. Erna heeft 
inmiddels afscheid genomen van de ASDW, maar kijkt er met plezier op terug. 

Erna: ‘Zowel in de Wmo-raad als in de ASDW heb ik veel geleerd en met veel plezier mijn steentje 
bijgedragen ten gunste van de inwoners van Westland. Door lid te zijn van de ASDW kun je als 
inwoner inspraak hebben in het beleid dat betrekking heeft op het sociaal domein, en dat vind ik 
belangrijk.’

Frieda Persoon-Eichhorn is vanaf de start van de ASDW in 2016 lid geweest in de kerngroep Jeugd en 
hield zich tevens bezig met de interne en externe communicatie van de adviesraad.

Frieda: ‘De ASDW is een belangrijk klankbord voor burgers en de gemeente. De leden ontmoeten 
diverse organisaties die binnen het sociaal domein vallen en horen zodoende direct van de burger(s) 
wat er speelt. Als je je betrokken voelt bij Westland en je het gevoel hebt dat je een bijdrage kunt en 
wilt leveren, ga dan het gesprek aan. Bezoek de website en neem contact op met het secretariaat. 
Samen met een enthousiaste groep inwoners van Westland kun je je bijdrage leveren aan het 
verbeteren van het sociaal domein. Je kunt écht het verschil maken. Ik denk met heel veel plezier 
terug aan de ASDW. De gesprekken met betrokken inwoners hebben veel indruk op mij gemaakt. 
Westlanders kijken vooruit, hebben vernieuwende ideeën en zijn ongelofelijk begaan met elkaar. 
Samen werken aan een breder doel. Ik vond het een verrijking.’

Roel Batelaan is van 2018 tot 2020 lid geweest bij de ASDW bij de kerngroep Werk en Inkomen.

Roel: ‘De ASDW kan op een proactieve manier meedenken aan het gemeentelijk beleid op 
essentiële onderwerpen van het leven: jeugdhulp, participatie, werk, zelfredzaamheid en zorg. 
De gemeenteraad kijkt met een partijpolitieke bril naar deze materie, de ASDW kijkt hier zonder 
een politieke lading naar. Wat is goed voor inwoners van Westland? Wat is uiteindelijk goed voor 
gemeente Westland? Het is ook bijzonder leerzaam om als lid van de adviesraad te functioneren; 
cursussen en bijeenkomsten verbreden je blik. Het leukste aan de ASDW vind ik dat je kunt 
meepraten achter de schermen en er daadwerkelijk iets mee gebeurt. Zo zijn adviezen van onze 
kerngroep 1:1 meegenomen bij het opstellen van een nota.’

Interesse gekregen om lid te worden van de ASDW? Reageer dan op de advertentie van 
de ASDW die u hiernaast ziet.

Contactgegevens van de ASDW vindt u op www.asd-westland.nl


