
Profiel, projectgroep harmonisatie , bijlage leidraad, 10-9-2020 

 

Profiel 

Inleiding: 

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en in de jeugdwet is geregeld dat de gemeente faciliteert 

dat er inspraak en meedenkkracht aanwezig is. In Groningen is dat de Adviesgroep Sociaal Domein.  

De adviesgroep voor het sociale domein houdt zich primair bezig met de WMO en de Jeugdwet. De wetten in 

het sociale domein regelen dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die 

ze nodig hebben en zorgen  ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk 

zelfstandig kan blijven wonen. In het kader van de integraliteit van de adviezen is de adviesgroep ook 

betrokken bij het beleid en uitvoering van de participatiewet en andere thema’s die raken aan het sociaal 

domein. 

 

De Adviesgroep Sociaal Domein Groningen heeft een aantal belangrijke taken en bevoegdheden:  

• De gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren;  

• Alert zijn op ontwikkelingen en knelpunten en deze signalen doorgeven aan de gemeente;  

• Meedenken en ideeën en voorstellen voor nieuw beleid aandragen.  

 

De Adviesgroep Sociaal Domein Groningen is zo samengesteld, dat er een balans is tussen kennis over en 

ervaring vanuit de praktijk op het brede werkveld van het sociaal domein. We streven naar een evenwichtige 

verdeling in de aanwezigheid van leden uit alle gebieden (dorpen en wijken) van de gemeente Groningen. 

De leden halen input op uit de gebieden van de gemeente Groningen, in verbinding met inwoners, waaronder 

belanghebbenden (ook kwetsbare groepen) en (ervarings)deskundigen en betrekt dit bij haar adviezen.  

 

De adviesgroep heeft een stuurgroep. Dit zijn 6 actieve deelnemers die belast zijn met de organisatie van de 

dagelijkse gang van zaken. Zij worden ondersteund door onafhankelijke professionals.

De deelnemers van de Adviesgroep Sociaal Domein worden aangetrokken op persoonlijke titel. Leden zijn geen 

vertegenwoordigers van bepaalde groepen, organisaties of belangenorganisaties die actief zijn in het sociale 

domein. Ze vervullen geen politieke of ambtelijke functie in de gemeente Groningen. Ze hebben zitting zonder 

last en ruggespraak. 

De leden worden benoemd voor minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar.  

De deelnemers kunnen gemaakte kosten declareren. 

Wie zoeken wij? 

• Een inwoner van één van de gebieden van de gemeente Groningen die zich betrokken voelt bij de 

ontwikkelingen in het sociaal domein. Op het gebied van één van de terreinen binnen het sociaal 

domein hebt u kennis op basis van ervaring of (professionele) betrokkenheid. 

• Als inwoner hebt u een sociaal netwerk, dat ervoor zorgt dat u signalen uit de samenleving krijgt. 

Wellicht hebt u binding of bent u anderszins betrokken via vereniging of buurt bij sociale en 

maatschappelijke netwerken binnen de gemeente. In elk geval staat u ‘midden in de gemeenschap’ en 

bent u bereid en in staat over het eigen belang heen te kijken. 

• U bent Iemand die ervan overtuigd is dat we samen beter beleid kunnen maken. Die nieuwsgierig is, 

de juiste vragen stelt, in creatieve oplossingen denkt en goed kan samenwerken  

• U hebt een open, positief kritische houding en ziet beleid in een dagelijkse praktijk 

• Als lid bent u actief betrokken, u zit in minimaal 1 projectgroep en bent aanwezig op de grote 

bijeenkomst samen met een groep van circa 40 personen.  

• U staat open voor het vergroten van uw kennis en kunt, samen met anderen leden, een advies 

schrijven of hierbij ondersteunen. 

 

 


