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De Adviesraad Sociaal Domein Westland brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de 
gemeente over verbetering van het sociale leefklimaat en het te ontwikkelen sociaal beleid 
van de gemeente Westland en signaleert knelpunten en geeft deze signalen aan de 
gemeente door. 
De Adviesraad Sociaal Domein is zo samengesteld dat er een balans is tussen kennis over 
en ervaring vanuit de praktijk op het gebieden van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. 
 
Functieprofiel leden Adviesraad Sociaal Domein voor de 3 kerngroepen namelijk: 
          ‘Wonen, Welzijn en Zorg’, ‘Werk & Inkomen’ en ‘Jeugd’. 
 
De leden van de Adviesraad Sociaal Domein beschikken over enkele of meer van de 
volgende kenmerken:  

1. U voelt zich betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de Wmo, Participatiewet 
en de Jeugdwet binnen Westland.   

2. U hebt kennis van of ervaring met de Wmo, Participatiewet, de Jeugdwet en bent op 
de hoogte van de Westlandse situatie of bent bereid die kennis te verwerven. 

3. U bent actief in netwerken met maatschappelijke organisaties en/of 
(ervarings)deskundigen in Westland op een of meerdere terreinen waarover de 
Adviesraad Sociaal Domein adviseert; 
of:  
U bent in staat om contacten met organisaties en/of (ervarings)deskundigen rondom 
de Adviesraad Sociaal Domein op te bouwen en te onderhouden ten behoeve van uw 
werk in de Adviesraad Sociaal Domein. 

4. U hebt oog en oor voor signalen vanuit de praktijk en kunt deze binnen de werkgroep 
samen vertalen naar adviezen op beleidsniveau. 

5. U houdt er van om in teamverband te werken.  
6. U staat open voor het vergroten van uw kennis door scholing. 
7. U bent praktisch ingesteld in denken, doen en communiceren. 
8. U hebt ongeveer een dagdeel per week beschikbaar om uw taak als lid van de 

Adviesraad Sociaal Domein Westland uit te voeren.  
 
Verder geldt: 

1. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein vertegenwoordigen geen 
belangengroepering of vereniging in de Adviesraad Sociaal Domein.  

2. De leden zijn woonachtig in de gemeente Westland. 
3. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Westland hebben zitting in de 

Adviesraad zonder last en ruggespraak.  
4. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Westland spreken op persoonlijke titel 

en niet als vertegenwoordiger van een organisatie. 
5. Het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein Westland is onverenigbaar met: 

a. het lidmaatschap van de gemeenteraad; 
b. het verrichten van activiteiten voor politieke fracties binnen de gemeente; 
c. een aanstelling bij de gemeente; 
d. werkzaamheden bij een organisatie die binnen de regio Haaglanden 

professionele activiteiten uitvoert op het terrein van het sociaal domein; 
e. het lidmaatschap van de ondernemingsraad van de voor de uitvoering van de 

Wsw aangewezen uitvoeringsorganisatie. 
 
  


