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met meer ogen kijken naar sociaal beleid
WERKWIJZE

Wij zijn een diverse en dynamische groep stadjers en vertegenwoordigen niet
één belang, maar zijn wel belangstellend. Dit houdt in dat we samen met ons
expertisepoule, netwerk, de ambtenaren en de politiek in gesprek gaan om tot
werkbare oplossingen en nieuwe perspectieven te komen. De diversiteit in onze
groep en de stad is zichtbaar in onze adviezen.

Wij staan altijd open voor overleg, dat door middel van kritische en gerichte
vragen wordt geleid. Wij geven advies wanneer dat wordt gevraagd én wij dat
zelf van belang vinden (gevraagd of ongevraagd). Door helderheid te vragen en te
geven over de verwachtingen ontstaat er ruimte voor overleg.

Wij werken in groepen samen aan kortdurende opdrachten. Elke opdracht
heeft een duidelijk onderwerp, startpunt en vooraf afgesproken eindpunt,
dat aansluit bij het beoogde doel. De opdracht is vroegtijdig gekoppeld
aan de invloedmomenten van de politiek. We hebben per onderwerp een
aandachtsfunctionaris die de inhoudelijke informatie en de invloedmomenten aan
de hand van diverse media en middelen in de gaten houdt.
Wij gebruiken tekst en beelden passend bij het adviestraject. We maken slim
gebruik van diverse middelen zoals foto, film, social media, appgroepen, websites,
actielijsten etc. Onze communicatie is bondig, informatief en vernieuwend. Wij
halen zelf actief onze informatie op.
PROFIEL
Wij vormen met elkaar een groep, waarbinnen continuïteit en verbinding
belangrijk is. Wij inspireren elkaar.

Jij bent als lid nieuwsgierig, stelt de juiste vragen en denkt in creatieve
oplossingen. Je hebt een open houding, een goed inlevingsvermogen en je
kunt goed samenwerken. Je vindt het leuk om je te verdiepen in een bepaald
onderwerp. Je hebt vertrouwen in de samenwerking tussen politiek, ambtenaar
en inwoner en beschikt daarnaast over een onderbouwde mening op het gebied
van het sociale domein, zoals WMO en jeugd. Je bent actief betrokken en vormt
met andere leden een groep van circa 50 personen. Tot slot ben je...
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maximaal 3 jaar verbonden aan de •
stedelijke adviesgroep;
woonachtig in gemeente Groningen;

onafhankelijk en spreek je niet
namens een belangengroep of
netwerk.

Een platform om mee te denken, praten en doen.
Een uitnodiging aan bewoners van de stad om mee te denken, te praten en te
adviseren over sociale thema’s voor de stad.
Een uitdaging voor de gemeente om bewoners te betrekken bij de vormgeving van
het sociale beleid voor de stad.
Stadadviseert is een onafhankelijke manier van adviseren, die een beroep doet op
inwoners van onze stad. Dit doen we met behulp van de stedelijke adviesgroep
en de expertisepoule. De expertisepoule van Stadadviseert bestaat uit Groninger
organisaties die actief zijn in het sociale domein.

