
Drenthe levendig en sociaal!  
In het coalitieakkoord “Drenthe, mooi voor elkaar!” is veel aandacht voor de Drentse samen-
leving en sociale vraagstukken. Er ligt een provinciale Sociale Agenda (2020-2023) die in 
nauwe samenwerking met alle Drentse gemeenten en tal van maatschappelijke organisaties is 
opgesteld. De komende drie jaar moet deze Sociale Agenda tot uitvoering worden gebracht 
en staan leefbaarheid, wonen, onderwijs, gezonde levensstijl, armoede en laaggeletterdheid 
centraal. Met als overkoepelend uitgangspunt een samenleving waar iedereen welkom is, 
iedereen meedoet en iedereen erbij hoort ongeacht culturele achtergrond, seksuele voorkeur, 
gender, leeftijd of beperkingen: dat wil Drenthe zijn. Hoe bereiken we dat?
Om dit uit te voeren zoekt Provincie Drenthe:

Voorzitter en leden voor de adviesraad Sociale Agenda

Wat doe je als lid van de adviesraad Sociale Agenda?

Provincie Drenthe roept haar inwoners op om met voorstellen en projectplannen te komen die aansluiten 
bij de Sociale Agenda. De leden van de onafhankelijke adviesraad beoordelen deze voorstellen en 
adviseren Gedeputeerde Staten van Drenthe over de ingekomen projectaanvragen. Aan de hand 
van vastgestelde criteria en eigen oordeelsvorming wordt advies gegeven over toe- en afwijzing van 
ingediende projectvoorstellen. 
Daarnaast zijn we voor de adviesraad op zoek naar een voorzitter die, naast deze werkzaamheden, ook 
zorgt voor het goed functioneren van de adviesraad. Hij/zij heeft een goed gevoel voor het samenbrengen 
van de diverse uitgangspunten binnen de adviesraad.
De adviesraad wordt ondersteund door een secretaris en een programmaondersteuner vanuit de 
provincie.
Mocht jij of de organisatie direct betrokken zijn bij de uitvoering van de Sociale Agenda, dan is het vanuit 
je onafhankelijke positie niet mogelijk om deel te nemen aan de beraadslaging over dat projectvoorstel.  

Wat neem je mee?  

Jij bent woonachtig of werkzaam in Drenthe en in je dagelijkse leven en of werk heb je te maken met 
de thema’s uit de Sociale Agenda. Want wie kan beter inschatten of projecten er echt toe gaan doen 
dan de Drentse inwoners of belanghebbenden zelf? 
Je bent ervaringsdeskundige, omdat jezelf met armoede, laaggeletterdheid en sociale uitsluiting te 
maken hebt (gehad) óf je bent werkzaam in de zorg, het onderwijs, een woningbouwcorporatie 
of een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Je bent de professional die vanuit je 
werk weet wat er speelt.
Je hebt een brede belangstelling, bent betrokken en praktisch ingesteld en kunt goed samen-
werken. Jij wilt je expertise en/of ervaring inzetten in het belang van de Drentse samenleving 
en je kunt voldoende tijd vrijmaken om je in te zetten voor de adviesraad. Deelname aan de 
adviesraad vraagt een investering in tijd van vier vergaderingen per jaar en natuurlijk de 
inhoudelijke voorbereiding van deze vergaderingen. 



Wat krijg je ervoor terug? 

Door deel te nemen aan de adviesraad kun je meedenken over de toekomst van Drenthe. Daarnaast staat 
er een passende vergoeding tegenover.

Meer informatie
Heeredwinger Advies ondersteunt de Provincie Drenthe bij de werving en selectie van kandidaten voor de 
adviesraad. Wil je extra informatie, bel of mail dan met Jacques Heldoorn (j.heldoorn@heeredwinger.nl / 
06-25024328).

Geïnteresseerd? Solliciteer dan voor 11 november 2020
Je brief waarin je jouw motivatie en ervaring toelicht, kun je richten aan j.heldoorn@heeredwinger.nl. 
De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 23 november. 


