
 

 

 

  

 

ADVIESRAAD SOCIAAL  
DOMEIN OPSTERLAND 

 

Zoekt een nieuwe voorzitter! 

 

 

 

www.adviesraadsociaaldomeinopsterland.nl  
 

  
U wilt een maatschappelijke bijdrage leveren aan de samenleving? U kunt zich goed inleven in anderen?  

U hebt een antenne voor signalen uit de omgeving? Of kent u zo iemand? 

Dan bent u of degene die u kent onze kandidaat en vragen wij u te solliciteren als voorzitter! 
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, ondernemende en gedreven  

 

VOORZITTER ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 
GEMEENTE OPSTERLAND 

 

 

die de adviesraad in zijn huidige koers en werkwijze kan leiden en begeleiden. U woont in Opsterland en kiest voor een 

zelfverzekerde, kordate en resultaatgerichte aanpak en zoekt verbinding. U hebt overzicht en weet op welk moment welke 
rol van u wordt gevraagd. De leden van de adviesraad herkennen in u een sociaal, verantwoordelijk en optimistisch  

persoon, die vastbesloten en gedecideerd is. De voorzitter is onafhankelijk en geen lid van de adviesraad. 
 

Wat biedt de Adviesraad 

• Het voorzitterschap van de Adviesraad Sociaal Domein is een inspirerende functie en levert u veel kennis en inzicht op 

van alle maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Opsterland en de samenwerkende regio’s. Binnen de 
Adviesraad is veel kennis en ervaring over de Wmo, Jeugd en Arbeidsparticipatie. De raad bestaat uit enthousiaste, 

betrokken en deskundige leden. Als voorzitter heeft u het voorrecht om daarbinnen de verbindende factor te zijn. 

• De voorzitter komt in aanmerking voor een (vrijwilligers) vergoeding. 
 

Reageren en solliciteren 
Wij ontvangen graag een korte motivatiebrief en een curriculum vitae voor 5 april 2020. U kunt uw brief sturen of mailen 

aan de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Opsterland, P/A Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag, t.a.v. dhr. Pieter 

Engelsma (pieter.engelsma@opsterland.nl)  
Wilt u eerst meer informatie, belt u dan met de heer Pieter Engelsma van de gemeente Opsterland (0512-386 293) of met 

mevrouw Trees Flapper, de huidige voorzitter (06-53492920). 
Een sollicitatiecommissie beoordeelt de binnengekomen reacties, houdt gesprekken met kandidaten en doet het 

benoemingsvoorstel. Het college van B&W benoemt de nieuwe voorzitter. 

 

  

http://www.adviesraadsociaaldomeinopsterland.nl/

