
DE PARTICIPATIERAAD HAARLEMMERMEER ZOEKT ZEVEN NIEUWE LEDEN 
 
 
Vind jij het belangrijk dat zorg, jeugdzorg en werk in Haarlemmermeer goed geregeld is voor de 
inwoners van Haarlemmermeer?  
Weet jij hoe het misschien ook beter of anders kan? En wil jij de gemeente daarover adviseren?  
Ben jij betrokken vanuit jouw achtergrond als professional (zonder commercieel belang), inwoner, 
cliënt, mantelzorger of vrijwilliger?  
Woon je in Haarlemmermeer en ben je geen lid van de gemeenteraad en geen ambtenaar bij de 
gemeente? Dan willen we graag in gesprek met je. 
 
De Participatieraad Haarlemmermeer is op zoek naar zeven nieuwe leden met specifieke ervaring 
en/of kennis binnen het Sociaal Domein, die vooral beleidsmatig georiënteerd zijn.  
 
Wie zijn wij? 
De Participatieraad heeft tot taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en 
ongevraagd te adviseren over alle onderwerpen, die de vorming, de uitvoering, de controle en de 
evaluatie van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wet Maatschappelijke ondersteuning, de 
Jeugdwet en de Participatiewet betreffen. De Participatieraad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, 
een ambtelijk secretaris, en 20 leden.  
 
Wie zoeken wij? 
We hebben vacatures voor de volgende aandachtsgebieden: 

• Kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke beperking; 

• Mensen met een verstandelijke beperking; 

• Mensen met een psychiatrische aandoening; 

• Opgroeien en opvoeden (2x); 

• Passend Onderwijs (2x); 

• Jeugdzorg (2x); 

• Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;  

• Mensen die inkomensondersteuning nodig hebben (2x); 

• Sociale samenhang(integratie, eigen kracht, dorps- en wijkraden), wonen, Wet Taaleis; 

• Informele zorg en cliëntondersteuning (bijvoorbeeld mantelzorgers of vrijwilligers). 
 
Elk lid is verantwoordelijk voor twee aandachtsgebieden. Maar we verwachten ook aandacht voor alle 
andere onderwerpen. We vernemen graag welke aandachtsgebieden jouw interesse hebben. 

 
Je past in het profiel van de Participatieraad als:  

• Je woont in Haarlemmermeer;  

• Je bekend bent met en kennis hebt van de lokale situatie en affiniteit met het Sociaal Domein; 

• Je een brede blik hebt vanuit meerdere perspectieven en je boven de belangen van een 
doelgroep en persoonlijke ervaringen uit kunt stijgen; 

• Je voldoende tijd beschikbaar hebt, ongeveer een halve dag per week. 
 
De leden van de Participatieraad krijgen dit jaar een vergoeding van 133,21 euro per bijgewoonde 
vergadering. Er wordt 1 keer in de maand op maandagmiddag vergaderd. De leden worden benoemd 
voor een periode van vier jaar. 

 
Sollicitatieprocedure 
Heb je belangstelling voor de functie, stuur dan uiterlijk 28 oktober uw brief met motivatie en CV naar: 
Gemeente Haarlemmermeer  
t.a.v. Ineke van Dijk, secretaris Participatieraad 
Postbus 250 
2130 AG Hoofddorp 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris van de Participatieraad via 
ineke.van.dijk@haarlemmermeer.nl. of onze website bezoeken via 
www.participatieraadhaarlemmermeer.nl 
 


