
   
 

   

 
 

…Nieuwe oproep… 

 
Sociale Raad Tilburg zoekt  

twee nieuwe collega’s! 

 
 
De Sociale Raad Tilburg heeft als opdracht het college van burgemeester en wethouders gevraagd en 
ongevraagd te adviseren over het sociaal domein. Dit betreft Participatiewet, Jeugdwet en Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

Profiel - algemeen  
U bent een actieve inwoner van Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout. Hiermee bedoelen we dat u 
sociaal en maatschappelijk betrokken bent bij uw mede-inwoners en weet wat er speelt in bijvoorbeeld 
uw straat, de buurt, de (sport)club of het verenigingsleven.  

• U hebt affiniteit met en kennis van (gedeelten van) het sociaal domein (Participatiewet – 
Jeugdzorg – Wmo).  

• U bent in staat wat u ziet en ervaart te vertalen naar aandachtspunten en aanbevelingen aan 
de gemeente.  

 
Om de onafhankelijke positie van de Sociale Raad Tilburg te waarborgen, kunnen personen met een 
leidinggevende positie bij een organisatie op het sociaal domein geen lid worden. Dit geldt eveneens 
voor mensen met een dienstverband bij de gemeente Tilburg.  
 
Profiel – specifiek  
Gezien de huidige samenstelling zijn we bij voorkeur op zoek naar personen die én zelf ervaring 
hebben met en/of direct betrokken zijn bij het sociaal domein én dit goed kunnen inzetten bij 
advisering van de gemeente en andere activiteiten in de stad.  

• Wij zoeken met name versterking op het terrein van (burger)participatie en Wmo. 

• In het bijzonder kijken wij uit naar belangstelling van maatschappelijk ondernemende en 
ervaringsdeskundige Tilburgers.  

• Vindt u het leuk om een keer mee te schrijven aan een advies? Ook dat behoort tot de 
mogelijkheden. 

 
Wat bieden wij  
Als lid van de Sociale Raad Tilburg kunt u een bijdrage leveren aan het signaleren van wat er in de 
stad speelt en het aankaarten van verbeterpunten in het sociaal domein.  
De Sociale Raad Tilburg biedt u een prettige omgeving en ruimte om een bijdrage te leveren binnen 
uw mogelijkheden, talenten en ervaring.  
Wij bieden u ruimschoots mogelijkheden uw kennis en netwerk op het gebied van het sociaal domein 
te vergroten.  
Bestuur en leden van de Sociale Raad Tilburg ontvangen professionele ondersteuning van het 
ondersteuningsbureau.  
Lid zijn van de Sociale Raad Tilburg is een vrijwillige functie. Onkosten worden vergoed.  
 
Praktische informatie  
De Sociale Raad Tilburg vergadert maandelijks op een woensdagmiddag.  
De omvang van de taak omvat ongeveer 4 uur per week.  
Aanstelling vindt plaats ‘op persoonlijke titel, zonder last en ruggespraak’.  
 
Procedure  
Als u belangstelling hebt om lid te worden, kunt u een korte motivatiebrief met uw cv sturen naar:  
- per mail: m.van.bavel@socialeraadtilburg.nl  
- of schriftelijk:  
Sociale Raad Tilburg, ter attentie van het ondersteuningsbureau, mevrouw M. van Bavel, 
beleidsmedewerkster. Adres: Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg.  
 
Alle sollicitaties die wij voor maandag 7 oktober 2019 ontvangen, nemen wij in behandeling.  
Als u vragen hebt of meer informatie wilt, kunt u van maandag tot en met donderdag,  
tussen 9.00 – 15.00 uur, contact opnemen met mevr. M. Van Bavel, telefoon: 013 – 467 19 55.  
 
Voor meer informatie over het werk van de Sociale Raad Tilburg:  
Website: http://socialeraadtilburg.nl  
Facebook: https://www.facebook.com/socialeraadtilburg   
Twitter: https://twitter.com/socraadtilburg    
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