
 

 

 

 

 

 

Profielschets voorzitter Regionale Adviesraad Wmo  

 

Als voorzitter bent u de vertegenwoordiger en daarmee het eerste aanspreekpunt en het 

gezicht van de Regionale Adviesraad Wmo. U bent maatschappelijk betrokken, u heeft 

kennis van de politieke verhoudingen en inzicht in het beleidsterrein van de Regionale 

Adviesraad Wmo, de maatwerkvoorzieningen.  

Daarnaast beschikt u over goede contactuele eigenschappen, heeft u ervaring in de 

omgang met bestuurders en ambtenaren en heeft u een kritische en onafhankelijke 

instelling. U onderhoudt contacten met het Drechtstedenbestuur en de SDD en met 

andere organisaties die betrokken zijn bij de maatwerkvoorzieningen.  

 

Kenmerken van de voorzitter 

De voorzitter voldoet aan de profielschets voor de zes leden die voorgedragen worden 

door de lokale Wmo-adviesraden (behalve de punten 2, 3 en 4 onder algemeen). 

Daarnaast heeft hij/zij de volgende specifieke kennis en vaardigheden: 

 Heeft bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk; 

 Kent de bestuurlijke en politieke processen en is daardoor in staat bestuurlijke 

afwegingen te maken; 

 Is een teamspeler, resultaatgericht en besluitvaardig; 

 Heeft adviesvaardigheden en kan goed coördineren; 

 Heeft het vermogen analytisch en strategisch te denken en heeft goede mondelinge- 

en schriftelijke communicatieve vaardigheden; 

 Heeft een goed inlevingsvermogen, kan goed luisteren en doorvragen; 

 Kan de leden enthousiastmeren 

 Is goed bereikbaar voor interne en externe contacten;  

 Heeft een heldere visie op het functioneren van de Regionale Adviesraad Wmo en is 

aanspreekbaar voor zaken rond de raad; 

 Kennis en gebruik van digitale communicatiemiddelen is noodzakelijk; 

 Tijdsbesteding: één dag per week. 

 

Taken 

1. Het leiden van de vergaderingen van Regionale Adviesraad Wmo: 

o tijd en agenda bewaken; 

o zo nodig het onderwerp kunnen toelichten; 

o zorgen dat iedereen aan bod komt; 

o verschillende oplossingen bespreken; 

o besluit duidelijk formuleren. 

2. Agenda opstellen in overleg met de beleidsondersteuner. 

3. Het representeren en vertegenwoordigen van de Regionale Adviesraad Wmo en 

onderhouden van contacten met het Drechtstedenbestuur en de SDD en met andere 

organisaties die betrokken zijn bij de maatwerkvoorzieningen.  

4. Contact onderhouden van de voorzitters van de Cliëntenraad Regio Drechtsteden en 

het Cliëntenplatform Jeugd Zuid-Holland Zuid. 

5. Contact onderhouden met de voorzitters van de zes lokale Wmo-adviesraden, 

waarmee ook minimaal twee keer per jaar een gezamenlijk overleg is. 
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