
VACATURE NIEUWE VOORZITTER 

De Adviesraad Sociaal Domein Bunnik zoekt een verbindende 

voorzitter 

Vindt u het belangrijk dat iedereen mee kan doen in gemeente Bunnik? Bent u actief betrokken 

bij de Bunnikse samenleving? Wilt u de gemeente adviseren over het beleid in het sociaal 

domein? En kunt u sturing geven aan een groep gedreven en deskundige leden? Dan maken wij 

graag kennis met u! Per 1 januari zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter van de adviesraad.  

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over optimalisering van het 

sociaal domein.  Daarbij gaat het vooral om zaken op het terrein van zorg, jeugd, maatschappelijke 

ondersteuning en participatie ("iedereen doet mee").  

 
De adviesraad bestaat uit vrijwilligers, afkomstig uit één van de kernen van de gemeente, die weten 

wat er in de gemeente speelt op dit gebied en die ook bijvoorbeeld vanuit hun huidige of voormalige 

werk verstand hebben van één of meerdere aspecten van het sociaal domein.  Sleutelwoord van de 

adviesraad is "burgerparticipatie"; zeg maar de stem van de inwoners van de gemeente.   

 

Wegens het vertrek van de huidige voorzitter per 1 januari a.s. wordt gezocht naar een nieuwe 

voorzitter (m/v).   

Gewenste eigenschappen: 

• "Verstand van Bunnik" (afkomstig uit deze gemeente en op de hoogte wat hier zoal speelt); 

• Verstand van, en een visie hebben op het sociaal domein; 

• Goed kunnen luisteren en samenvatten, maar ook stelling durven nemen; 

• Kunnen verbinden, zowel binnen de adviesraad als naar derden. 

Het hebben van verstand van de bestuurlijke en ambtelijke aspecten van een kleine gemeente en 

ook van de regionale afstemming daarbij heeft de voorkeur.  

 

Bent u geïnteresseerd en wilt u nadere informatie? 

Kijk voor meer informatie op de website  https://asdbunnik.nl/ of neem contact op met de huidige 

voorzitter Erik IJpema (06 2000 3172) 

 

Wilt u reageren en bent u woonachtig in gemeente Bunnik? 

U kunt uw brief, voorzien van curriculum vitae, sturen naar asdbunnik@gmail.com 
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