
Vacature Participatieraad 
 
De gemeente Montfoort is per direct op zoek naar: 

 
Lid van de participatieraad 
 
Participatieraad: adviesorgaan college en bestuur voor jeugd, werk, inkomen, zorg en wonen 
 
De participatieraad is een belangrijk adviesorgaan voor college en bestuur. De gemeente betrekt de 
participatieraad in een vroeg stadium bij het beleid en de uitvoering hiervan op het gebied van jeugd 
en gezin, werk en inkomen, zorg en wonen. 
 
De participatieraad beoordeelt dit beleid en de uitvoering vanuit het perspectief van alle inwoners, 
met speciale aandacht voor mensen die minder zelfredzaam zijn en die vaak ondersteuning nodig 
hebben om zelfstandig te functioneren. De participatieraad opereert geheel zelfstandig, maakt geen 
deel uit van de gemeentelijke organisatie en kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen 
 
Functie: 
Voor de invulling van  twee vrijgekomen posities zijn wij op zoek naar inwoners van Montfoort of 
Linschoten die: 

- zich betrokken voelen bij het sociaal domein, in bijzonder bij de deelgebieden jeugd en gezin 
of werk en inkomen. 

- ervaringsdeskundigheid hebben of vakinhoudelijk betrokken zijn bij deze deelgebieden en 
hun kennis, ervaring en netwerken willen inzetten in het belang van andere inwoners 

- bereid zijn zich te verdiepen in beleid en regelgeving,  zowel landelijk als lokaal, met gevoel 
voor politieke- en bestuurlijke verhoudingen 

- communicatief vaardig zijn, pro-actief, met open en positief kritische houding en opstelling 
- om kunnen gaan met moderne media, gangbare systemen en communicatiemiddelen 
- voldoende tijd kunnen vrijmaken om zich in te zetten voor de Participatieraad 

 
Taken: 

- het op de voet volgen van het gevoerde sociale beleid voor de inwoners van Montfoort en 
Linschoten op het gebied van jeugd en gezin, werk en inkomen, zorg en wonen; 

- het actief onderhouden van contacten met inwoners, beleidmakers, externe adviseurs en de 
in de werkvelden actieve organisaties, waaronder het Jeugdteam, Ferm Werk en Stichting 
Welzijn Ondersteuning Montfoort (SWOM 

- het benoemen van knelpunten en het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan 
het college van burgemeester en wethouders, gericht op het verbeteren van de sociale 
positie en zelfredzaamheid van alle inwoners.  

 
Vragen en interesse kenbaar maken 
Voor meer informatie en eventuele vragen over deze functie kunt u contact opnemen met Kor 
Schipper, voorzitter Participatieraad Montfoort, telefoon 06-53373925 
 
U kunt tot en met vrijdag 20 mei 2016 uw  interesse kenbaar maken door uw motivatie en CV te 
mailen naar secretariaat@participatieraadmontfoort.nl 
 
Voor meer informatie zie www.participatieraadmontfoort.nl 

 

mailto:secretariaat@participatieraadmontfoort.nl
http://www.participatieraadmontfoort.nl/

