
 
 
De Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk zoekt nieuwe leden (m/v) 
De Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk (ASD) is het onafhankelijke adviesorgaan van 
het College van Burgemeester en Wethouders voor het gemeentelijke beleid in het gehele 
sociale domein. De ASD brengt zowel gevraagd als ongevraagd advies uit. 
Gevraagd advies gaat over de inhoud van beleidsplannen of uitvoeringsregelingen. 
Ongevraagd advies is gebaseerd op waarnemingen van de ASD zelf. Om gefundeerde 
adviezen te kunnen uitbrengen, houden de leden van de ASD zich op de hoogte van 
ervaringen van inwoners die gebruik maken van sociale regelingen en van de ervaringen 
van partijen die actief zijn binnen het sociale domein, zoals professionele organisaties, 
vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers. De ASD werkt samen met de adviesraden van 
de andere Hart van Brabant-gemeenten bij onderwerpen die op regionaal niveau worden 
afgehandeld. 
Binnen de ASD onderscheiden wij vier aandachtsgebieden, waarvan er drie samenvallen 
met de sociale wetten die de gemeente moet uitvoeren. Het vierde aandachtsgebied is het 
ouderenbeleid. Wij zoeken nieuwe leden die zich, in samenwerking met collega’s, willen 
inzetten om de adviesrol op een aandachtsgebied vorm te geven. 

Profiel 
Wij zoeken kandidaten die zoveel mogelijk over de volgende eigenschappen beschikken: 
- maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met sociaal overheidsbeleid; 
- kennis van de Oisterwijkse samenleving (met de kernen: Oisterwijk, Haaren, 

Moergestel, Heukelom) en zo mogelijk beschikkend over een relevant netwerk binnen 
de gemeente; 

- bekendheid met en zo mogelijk ervaring op een van de aandachtsgebieden; 
- vermogen om verbinding te leggen met (organisaties in) de samenleving en om signalen 

over de uitwerking van sociale regelingen te vertalen naar beleidsmaatregelen; 
- heldere mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 
- een op samenwerking gericht houding. 
Daarnaast dient de kandidaat aan de volgende formele eisen te voldoen: 
- is inwoner van de gemeente Oisterwijk; 
- is geen lid van de gemeenteraad of van een raadscommissie en niet in dienst van de 

gemeente Oisterwijk; 
- is niet werkzaam voor een zorg- of welzijnsaanbieder die actief is in de gemeente 

Oisterwijk en heeft geen commerciële relatie met de gemeente in het sociaal domein. 

Vanwege de komende gemeentelijke herindeling vragen wij nadrukkelijk kandidaten uit de 
kern Haaren te reageren. 

Meer  informatie 
U kunt uw reactie richten aan het secretariaat van de Adviesraad Sociaal Domein via het 
mailadres: secretariaat@asd-oisterwijk.nl. 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter via het 
mailadres wouter.verschuur@asd-oisterwijk.nl. 

Kijk voor informatie over de Adviesraad Sociaal Domein op onze website: 
www.asd-oisterwijk.nl. 


