Participatieraad Hilvarenbeek zoekt nieuwe leden

De Participatieraad Hilvarenbeek bestaat uit inwoners van de gemeente Hilvarenbeek. Deze
onafhankelijke adviesraad geeft (on)gevraagd advies aan het College van Burgemeester en
Wethouders en de gemeenteraad over het gemeentelijke beleid met betrekking tot het Sociaal
Domein. Daarbij staan voor de Participatieraad de ervaringen, signalen en het perspectief van
inwoners van Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek centraal.
Het gaat dan bijvoorbeeld over het inkomen en de voorzieningen voor inwoners met een laag
inkomen, huishoudelijke hulp, ondersteuning bij het vinden van betaalde arbeid, hulpmiddelen voor
inwoners met een lichamelijke of geestelijke beperking, hulp bij opvoeding en jeugdzorg,
inburgering statushouders en schuldhulpverlening.
Op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk ? De Participatieraad Hilvarenbeek heeft enkele
vacatures. Wij zoeken enthousiaste en maatschappelijk betrokken kandidaten die mee willen
denken en met ons inhoud willen geven aan burgerparticipatie. Kennis van de WMO, de
Participatiewet en/of de Jeugdwet is een pré maar niet noodzakelijk. In ons streven om een
afspiegeling te zijn van de gemeente Hilvarenbeek zoeken wij kandidaten uit alle kernen van onze
gemeente. Voel je je aangesproken, lees dan onderstaand profiel.
Profiel
-

-

Je woont in de gemeente Hilvarenbeek.
Je vindt het belangrijk dat álle inwoners ongeacht positie en/of beperking kunnen
deelnemen aan de samenleving.
Je bent maatschappelijk betrokken. Je beschikt over kennis en/of ervaring van het Sociaal
Domein, of je bent bereid via scholing kennis en ervaring op te doen. Je staat open voor
signalen uit de samenleving en bent in staat om via verschillende kanalen informatie op te
halen uit de maatschappelijke doelgroepen. Je bent in staat het individuele belang te
overstijgen.
Je bent als participatiedenker communicatief vaardig, constructief, initiatiefrijk en een
teamspeler.
Je kunt structureel 1 x per maand een avond deelnemen aan het (digitaal) overleg van de
Participatieraad. En indien mogelijk aan het maandelijks informeel overleg met de
gemeente. Deelname aan regionale werkgroepen binnen de regio Hart van Brabant (negen
gemeenten) is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

Wat biedt de Participatieraad aan de leden ? Naast zinvol en interessant vrijwilligerswerk en
kennis en ervaring opdoen binnen de Participatieraad kun je deelnemen aan cursussen over het
Sociaal Domein. Jaarlijks ontvang je een onkostenvergoeding.
Wil je meer weten ? Kijk dan op onze website https://participatieraadhilvarenbeek.nl/
Heb je interesse of heb je nog vragen? Neem dan contact op met de secretaris van de
participatieraad Marie-José Oerlemans secretariaat@participatieraadhilvarenbeek.nl of bel 013-516
99 04.

