
 
De Adviesraad Werk en Inkomen (ARWI) is een wettelijk verplicht adviesorgaan dat 
gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente Gooise Meren over het 
gevoerde sociale beleid op het gebied van werk en inkomen voor inwoners van 
Bussum, Muiden/Muiderberg en Naarden. Zij vergadert zes keer per jaar met de 
wethouder en ambtenaren van het sociaal domein. 
 
In het verleden heeft de ARWI o.a. geadviseerd over het Doe budget, de PC Regeling, 
de tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering (TAZ), de tegemoetkoming 
eigen risico zorgverzekering (TER), de beleidsregels bestuurlijke boete, de Individuele 
Inkomenstoeslag (IIT), bijzondere bijstand, het privacybeleid, enz. 
 
Naast het geven van advies aan de gemeente bespreekt de ARWI intern allerlei 
zaken die betrekking hebben op de zorgen en behoeften van de mensen die zij 
vertegenwoordigt. Daartoe behoren o.a. het bespreekbaar maken van armoede, het 
werkloos zijn, schulden, enz. De ARWI hoort graag van u welke knelpunten u 
tegenkomt in uw leven met een minimuminkomen en waar u tegenaan loopt in het 
contact met de gemeente rond het aanvragen / verkrijgen van een uitkering, boetes, 
toelagen, kwijtschelding, de begeleiding naar werk of andere zaken. 
 
Op dit moment gaat onze aandacht uit naar het versterken van de interne structuur 
door o.a. uitbreiding van het ledental van de Adviesraad. Ook aan de zichtbaar– en 
bereikbaarheid van de Adviesraad wordt gewerkt. 
 
Geïnteresseerd in het werk van de ARWI? Lees op de achterkant onze oproep voor 
nieuwe leden en onze contactgegevens. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Oproep nieuwe leden ARWI 
 
Interesse in het werk van de Adviesraad Werk en Inkomen Gooise Meren? 

Als wettelijk verplicht adviesorgaan van de Gemeente Gooise Meren komt de ARWI 
op voor de belangen van mensen met een minimuminkomen die woonachtig zijn in 
Gooise Meren. Zij heeft als taak de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren 
over zaken die alle cliënten van Sociale Zaken aangaan. 

De ARWI bestaat momenteel uit vijf leden. 

Als lid van de ARWI weet u hoe het is om van weinig geld rond te komen en vindt u 
het leuk en belangrijk om de belangen van inwoners met een laag inkomen te 
behartigen. U bent in staat om met enthousiasme vraagstukken aan te pakken en u 
kunt zich als ervaringsdeskundige goed inleven in zaken. Een ARWI-lid moet 
problemen in een breder verband kunnen plaatsen aangezien de ARWI niet in kan 
gaan op strikt individuele problemen van mensen met een minimuminkomen. Wel 
kan zij bij meerdere signalen vanuit de achterban tendensen aankaarten bij de 
gemeente en suggesties doen voor verbeteringen. 

Een ARWI-lid heeft een positieve instelling en kan goed met mensen omgaan. Hij/zij 
kan goed luisteren en zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken. Een ARWI-lid 
heeft een internetaansluiting en computerervaring en is bereid om regelmatig te 
vergaderen. Naast een warm hart beschikt hij/zij over een analytische geest en is in 
staat om zijn/haar inbreng gedegen te onderbouwen. 

De tijdsinvestering is minimaal vier uur per week en onkosten worden vergoed. 

Heeft u interesse om zich in te zetten voor mensen met een minimum inkomen en 
wilt u de Adviesraad komen versterken met uw specifieke talenten dan kunt u 
contact opnemen via: 

  

 
 
 
 
 
 
Internet: www.adviesraad-werk-en-inkomen-gooise-meren.nl 
Telefoon: 06-44509112 

http://www.adviesraad-werk-en-inkomen-gooise-meren.nl/

