
 
 

Missie,  
Uitgangspunten en Kernwaarden 

 

Als Adviesraad Sociaal Domein Westerveld stellen we ons de vraag:  
“Waar staan we voor?”, wat “betekenen” wij in  de gemeente Westerveld, en speciaal 
in het ‘Sociaal Domein’.  
 

Het eerste antwoord  op deze vraag is onze Missie. 

Onze Missie zegt dus iets over ons bestaansrecht, onze functie.  
 
In onze “Regeling” kunnen we lezen dat wij als ASDW naar twee kanten een functie 
hebben: naar de kant van de inwoners èn naar de kant van de gemeente. 

 
Wij dienen o.a. de “betrokkenheid” van de inwoners te bevorderen bij het beleid van 
de gemeente in het Sociaal Domein, en door actief met de inwoners te communiceren 
kunnen wij te weten komen wat het effect is van het gemeentelijk beleid en waar 
mogelijke knelpunten of behoeftes zijn. 
Ook dienen wij het gemeentelijk beleid te toetsen in de praktijk, proactief mee te 
denken over nieuw beleid, en gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren 
over onderwerpen binnen het Sociaal Domein. 
 

De MISSIE van de ASDW kunnen wij dan ook als volgt formuleren: 
 

“Het vervullen van een onafhankelijke en actieve rol tussen de 
inwoners en de gemeente in het goed functioneren van het Sociaal 

Domein in de gemeente Westerveld.” 
 

Het tweede antwoord op deze vraag zijn onze Uitgangspunten en Kernwaarden. 

 

De Uitgangspunten waar wij als ASDW voor staan zijn:  

 de inwoners van de gemeente Westerveld zijn niet gelijk, maar wel 

gelijkwaardig aan elkaar; 

 elke inwoner heeft op basis van zelf- of samenredzaamheid het recht deel te 

nemen aan de samenleving en moet in staat worden gesteld dit ook 

daadwerkelijk te kunnen realiseren.  

 

De Kernwaarden die wij als ASDW hanteren voor ons intern functioneren, m.a.w.  

in de wijze waarop wij overleg plegen, informatie delen en  besluiten nemen zijn: 

 Gelijkwaardigheid,   

 Openheid en eerlijkheid, 

 Respect, integriteit en veiligheid. 
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