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Vacature voor lid Coördinatie Commissie P.M.O.
Over het P.M.O. als brede adviesraad sociaal domein
De Zutphense adviesraad Platform Maatschappelijke Ondersteuning (PMO) ontwikkelt zich
momenteel tot een Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD) voor de Gemeente Zutphen. Deze
ontwikkeling is tot stand gekomen ten gevolge van de drie transities in het sociaal domein, waardoor
de Gemeentes verantwoordelijk zijn geworden voor het leveren van zorg en ondersteuning die
voorheen door het Rijk geleverd werden.
Hiermee verandert ook het adviesterrein van de adviesraad en wordt gekozen voor een nieuwe
samenstelling.
De nieuwe adviesraad zal bestaan uit: (Geheel heet BASD, waarbij B=brede)
• Een kerngroep: de huidige Coördinatiecommissie van PMO, uit te breiden met ca. 10 vaste leden,
waarbij elk lid een doelgroep, belangen- of cliëntorganisatie vertegenwoordigt die actief is op het
terrein van het Sociaal Domein van de Gemeente Zutphen.
• Overige leden: ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van de diverse cliënten van de
zorgorganisaties die de diverse deelgebieden vertegenwoordigen en input geven aan de kerngroep.
Om dit te kunnen realiseren is het PMO op zoek naar

Nieuwe leden voor de Coördinatie Commissie wat later de Brede Adviesraad Sociaal
Domein Zutphen
Functieomschrijving:
Wij zijn op zoek naar een ervaringsdeskundige of een vertegenwoordiger van iemand die te maken
heeft met jeugdzorg, iemand vanuit de verslavingszorg of iemand die met meerdere aspecten van
het sociale domein te maken heeft.
De leden van de adviesraad (kerngroep?) hebben gezamenlijk de volgende taken:
 organiseren overleg met de doelgroepen
 vertalen van ontvangen input naar een advies
 goed overleg plegen met de beleidsambtenaren van de Gemeente
 regelmatig verslag uitbrengen naar de andere leden van de BASD
 bijeenkomsten bezoeken, lokaal en regionaal
De leden komen minimaal eenmaal per maand in vergadering samen.

Procedure:
Denkt u een goede bijdrage te kunnen leveren aan de Brede Adviesraad Sociaal Domein van de
Gemeente Zutphen? Stuur ons dan uiterlijk (datum) uw motivatiebrief met CV. Vermeld duidelijk
welke doelgroep u kunt vertegenwoordigen vanuit uw ervaringsdeskundigheid.

Contactgegevens:
PMO/BASD
p/a Lammerhof 102
7232AX Warnsveld
Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het PMO,
Connie van der Tuin, via e-mail: voorzitter@platformgcz.com,T: 0610306511
Meer informatie over PMO vindt u op www.platformgcz.com

