Functie eisen en taken voor de VOORZITTER themagroep
mensen met een psychische en/of verstandelijke beperking
Voor deze functie zijn we op zoek naar een inwoner van de gemeente
Uden die:















enthousiast en maatschappelijk betrokken is
affiniteit heeft met het sociaal domein en interactieve beleidsvorming op
het specifieke terrein van deze themagroep
integraal en overstijgend denkt vanuit het perspectief van de inwoners en
de direct belanghebbenden in het sociaal domein
affiniteit heeft met interactieve beleidsvorming, integrale advisering en
burger- en cliëntenparticipatie
iemand die oog en oor heeft voor signalen uit de praktijk en deze kan
vertalen naar adviezen op beleidsniveau
een kritische, onderzoekende en onafhankelijke instelling heeft
binding heeft met de lokale samenleving en beschikt over een breed
netwerk met name gericht op het specifieke terrein van deze themagroep
affiniteit heeft met het lezen van beleidsstukken
communicatief vaardig is en goed kan luisteren
graag samenwerkt
onafhankelijk opererend en op persoonlijke titel (zonder last- en
ruggespraak) opererend is
vrijwilliger is
geen lid van de gemeenteraad of een van haar commissies is
geen bestuurlijke functie vervult binnen de gemeentelijke overheid in Uden
of bij een bedrijf/instantie die een financiële of commerciële relatie heeft
met de gemeentelijke overheid in Uden

Enkele taken:











Bestuurslid ASD-Uden
Een inhoudelijke bijdrage leveren aan gevraagde- en ongevraagde
adviezen van ASD-Uden
Bijwonen vergaderingen van het bestuur van de ASD-Uden 1x per maand
en vergadering van de themagroep 1x per maand m.u.v. de maanden juli
en augustus
Bijwonen relevante thema- en voorlichtingsbijeenkomsten
Het zich inhoudelijk verdiepen in thema’s binnen het sociaal domein,
betrekking hebbend op deze themagroep
Opstellen van (pre)adviezen eventueel ondersteund door andere
bestuursleden
In voorkomende gevallen aan de ASD-Uden gemotiveerde voorstellen
doen voor ongevraagde adviezen aan het College
Contact onderhouden met de betrokken beleidsambtenaren per deelthema
Zich inspannen contact te onderhouden met een brede achterban /
samenleving en de specifieke cliëntengroepen betreffende deze
themagroep

