
 

Vacature Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld, 
Vertegenwoordiging Wijkplatforms 
 
Wat is de Adviesraad Sociaal Domein? 
De Adviesraad Sociaal Domein is een belangrijk adviesorgaan voor B&W van de gemeente Barneveld 
in verband met het te voeren beleid en de uitvoering daarvan. 
 
Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?  
De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van 
burgemeester en wethouders op het terrein van jeugdzorg, werk en inkomen en maatschappelijke 
ondersteuning. 
 
Wat zijn de taken? 
Voor de vertegenwoordiger van wijkplatforms is het belangrijk dat er affiniteit is met activiteiten van 
de wijkplatforms (lid van een wijkplatform) en relevante (overlappende) thema’s en onderwerpen 
van de ASD Raad.  
Het lid is tevens de schakel/verbinding met de individuele wijkplatforms o.a. voor het verkrijgen van 
praktijkervaringen ten aanzien van het uitgevoerde beleid om invulling te geven aan de adviesrol. 
Het instandhouden, uitbreiden en verdiepen van zowel de achterban-contacten als de betrokkenheid 
van de achterban bij het sociale domein is een wezenlijk onderdeel van de taken.  
  
De leden van de Adviesraad Sociaal Domein kunnen niet werkzaam zijn bij de gemeente Barneveld of 
actief betrokken zijn bij politieke partijen. Daarnaast mogen zijn dagelijkse activiteiten niet in strijd 
zijn met de activiteiten van de Adviesraad Sociaal Domein.  
 
Waarom lid van de Adviesraad Sociaal Domein? 
De belangrijkste functie van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein is het zijn van “ogen en 
oren” om te signaleren wat er leeft in de Barneveldse samenleving in het Sociaal Domein.  
Deze praktijk ervaringen zijn een belangrijke basis voor de adviezen aan het college van 
burgemeester en wethouders.  
 
Wat heb je nodig om lid van de Adviesraad Sociaal Domein te zijn? 
Kennis van de vragen en ervaringen op het Sociaal Domein die er in het wijkplatform leven.  
Een goede mix inhoudelijke kennis en ervaring met het wijkplatform aan gevuld met bestuurlijke 
ervaring. Een lid is gedreven en bereid om samen met andere leden van de Adviesraad Sociaal 
Domein naar oplossingen te zoeken.  
Lid zijn van de ASD is een aanvulling op het lid zijn van een wijkplatform met verdieping op het 
Sociaal Domein.  
 
Informatie? 
Voor meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein kunt u kijken op de website van de 
Adviesraad Sociaal Domein. http://www.asdbarneveld.nl  
U kunt ook contact met de ASD opnemen via secretaris@asdbarneveld.nl  
Wij zijn graag bereid om met geïnteresseerde kandidaten een oriënterend gesprek te voeren.  
 
Belangstelling? 
Uw brief en CV kunt u sturen naar secretaris@asdbarneveld.nl 
 
Benoeming vindt plaats door het college van B&W op voordracht van de Adviesraad Sociaal Domein. 
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