Heeft u hart voor de jeugdzorg?
Algemeen
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. De hulpverlening die onder
verantwoordelijkheid van de gemeente valt, omvat o.a. hulp bij problemen als opvoeding, onderwijs,
leren- en werken, ontwikkeling en gedrag. Psychiatrische hulp valt buiten deze reikwijdte.
Hulp in het kader van de Jeugdzorg beperkt zich tot kinderen en jongeren vanaf vier tot maximaal 21
jaar. Bij de Adviesraad Sociaal Domein Soest is een vacature voor de deelraad Jeugdzorg.
Wie zoeken we?
Wij zijn opzoek naar een betrokken nieuw lid die onze deelraad Jeugdzorg kan versterken, dit vanuit
haar of zijn expertise of op grond van haar of zijn ervaringen. Het lidmaatschap van de adviesraad
vergt een wisselende tijdbesteding . Naast het bijwonen van de reguliere vergaderingen komt dit
gemiddeld op circa 4 uur per week uit.
Wat doet de Adviesraad?
Het Sociaal Domein omvat de wetten WMO (waaronder GGZ en Ouderenzorg), Participatiewet
(waaronder Werk en Inkomen), Jeugdwet (waaronder Jeugdzorg).
De Adviesraad Sociaal Domein Soest (ASD) is een adviesraad voor het College van Burgemeester en
wethouders binnen de gemeente Soest. De raad bestaat uit circa tien vrijwilligers die vanuit het
gezichtspunt van de hulpvrager, namens de inwoners van de gemeente, gevraagd en ongevraagd
advies uitbrengt over het gemeentelijk beleid voor het Sociaal Domein.
Adviezen van de raad worden vanuit de invalshoeken van de drie wetten, in samenhang opgesteld en
door de gemeente betrokken bij het vaststellen van het uiteindelijke beleid.
Informatie en contact
Meer informatie over de Advies Raad Sociaal Domein kunt u vinden op www.sociaaldomeinsoest.nl.
Algemene informatie is ook te vinden op de site van de gemeente Soest en de site Zorgzaam Soest.
Voor meer informatie kunt u ook met ons contact opnemen via tel. 06 108 880 40, dhr. Don van Elst
voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Soest, of per mail info@sociaaldomeinsoest.nl.
Heeft u belangstelling voor de Jeugdzorg en affiniteit met onderwerpen binnen het Sociaal Domein,
mail dan uw belangstelling met c.v. naar info@sociaaldomeinsoest.nl , t.a.v. Harry v.d. Aalst,
secretaris.

