
  Senior Beleidsmedewerker Z org en Welzijn/P 
 
 

 
Onze organisatie 
Met ongeveer 330 
medewerkers, verdeeld over 
8 afdelingen, werken we aan 
een prettige en veilige 
leefomgeving voor onze ruim 
36.000 inwoners. 
 
 
Informatie  
Voor meer informatie over de 
functie kun je contact 
opnemen met Annet Banus, 
ambtelijk contactpersoon 
Sociale Raad via 0316-291 
598 of 
a.banus@montferland.info 
 
Of 
 
Bart Jan Krouwel, voorzitter 
Sociale Raad via 06-
53355939 of 
bartjankrouwel@gmail.com 
 
 
 
Solliciteren? 
Wij ontvangen je motivatie 
met cv graag via het 
mailadres 
mailto:gemeente@montferlan
d.info ter attentie Annet 
Banus. 
 
Je kunt reageren tot en met 
11 februari 2022. 
 
De gesprekken zullen 
plaatsvinden in week 8. 
 
 
 
 
 

 

Sociale Raad Montferland zoekt nieuwe leden! 
 

Bent u maatschappelijk betrokken en wilt u een bijdrage 
leveren aan het beleid voor inwoners? Lees dan snel verder! 

 
 
 
In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn van 
een aantal leden zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de Sociale 
Raad Montferland ingaande medio mei 2022. 
 
Wat is de Sociale Raad Montferland? 
Deze raad is een schakel tussen de inwoners en de gemeente met 
puur een adviserende rol richting het college van burgemeester en 
wethouders over het Sociaal Domein. Kijk voor meer informatie 
over deze raad op de site https://www.montferland.info/sociale-
raad 
 
De raad bestaat uit 9 leden en een onafhankelijk voorzitter. 
Ongeveer 10 keer per jaar wordt er vergaderd en hier ontvang je 
een kleine vergoeding voor. Er is geen verantwoordelijkheid om het 
beleid zoals besloten is te volgen, te monitoren of te controleren. 

Wat gaat u doen als lid? 
Samen met de andere leden adviseert u het college van 
burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over zaken 
binnen de Participatiewet, de Jeugdwet en de WMO. 
 
U denkt mee en adviseert en krijgt in deze functie de kans om een 
bijdrage te leveren aan de uitvoering van onderwerpen binnen het 
Sociaal Domein in Montferland. 
U bent, samen met de andere leden, in staat om signalen en 
opmerkingen van inwoners op te pikken. Tijdens vergaderingen 
worden deze items gezamenlijk besproken en vertaald naar een 
advies richting het college.  
 
In deze maatschappelijk betrokken functie komt u in aanraking met 
thema’s als armoede, ouderen, vergrijzing, jongeren, schulden, 
eenzaamheid en participatie binnen onze gemeente.  

Wie zoeken wij? 
U heeft kennis en/of ervaring met 1 of meer gebieden van het 
Sociaal Domein en met het analyseren van beleidsstukken. Door 
integraal te denken bent u in staat om een duidelijk advies op te 
stellen vanuit het perspectief van de inwoners. 
 
Als lid van de Sociale Raad is het verder van belang dat u: 

• Geen functie heeft in de politiek van Montferland; 
• Niet werkzaam bent bij onze gemeente; 
• Onafhankelijk bent; 
• Integer en discreet met vertrouwelijke informatie omgaat; 
• Woonachtig bent in de gemeente Montferland 

 
Kortom, gaat u een bijdrage leveren om het beleid en uitvoering 
van de gemeente voor inwoners te optimaliseren?  
Reageer dan snel! 
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