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Voorwoord  

 

Hierbij presenteren wij u het jaarplan 2015 van de Participatieraad Heerenveen. 

 

2015 is het jaar waarin de nieuwe taken van de gemeente vorm hebben gekregen. 

De Jeugdzorg, de bredere WMO-regeling en de nieuwe Participatiewet zijn nu de verantwoordelijkheid 

geworden van de gemeente. 

  

Het college daarbij adviseren is voor ons als Participatieraad opnieuw een hele uitdaging. Onze 

werkwijze met werkgroepen met goede contacten in de Heerenveense samenleving vormt hiervoor 

een belangrijke basis. De samenwerking met al deze contacten wordt door de Participatieraad 

bijzonder op prijs gesteld. 

 

Net als in 2014 vindt de Participatieraad dat bij grote veranderingen niet alleen kan worden volstaan 

met advies vragen aan de Participatieraad. Zeker wanneer van burgers meer eigen 

verantwoordelijkheid wordt verwacht. Juist dan is het wenselijk dat burgers zelf en maatschappelijke 

organisaties ook actief meedenken en meepraten over gewenste richtingen. Het college hierover ook 

ongevraagd advies geven zien we ook als een van onze taken. Aan een goede monitoring van de 

gemeente op de nieuwe taken hecht de Participatieraad bijzondere waarde. 

 

In deze drukke tijden is een jaarplan een belangrijk houvast. Voor 2015 richten we ons op een 

zevental speerpunten. Deze zijn uitgewerkt in een aantal algemene activiteiten en in een veelheid van 

werkgroep activiteiten.  

 

Hopelijk biedt het jaarplan 2015 u een helder beeld en kunnen ook onze samenwerkingspartners hier 

goed mee uit de voeten.  

 

Indien dit jaarplan aanleiding vormt voor vragen of opmerkingen of wilt u anderszins reageren dan 

kunt u ons mailen: participatieraad@heerenveen.nl of bellen: tel 0513-617565 

 

 

 

Namens de Participatieraad , 

 

 
W.G.J. Dommerholt-Visser 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 



3 

  

 

 

1.  Inleiding 

De opbouw van ons jaarplan bestaat uit de volgende onderdelen: 

- uitgangspunten 
- wat wil de Participatieraad bereiken 
- de werkwijze 
- activiteiten algemeen 
- activiteiten van de werkgroepen 

2. Uitgangspunten 

De Participatieraad Heerenveen wil een pro-actieve adviesraad zijn. Ze stelt zich onafhankelijk en 

kritisch op en stelt de burger centraal. 

 
De Participatieraad gaat bij zijn advisering altijd uit van de vraag van de inwoners van Heerenveen en    
bekijkt in welke mate het beleid en de uitvoering ervan voldoet aan het compensatiebeginsel. 
 
De Participatieraad beoordeelt het gemeentelijk beleid en de effecten van dit beleid op de participatie 
van de inwoners van de gemeente Heerenveen in de maatschappij. 

 

3. Wat gaat de Participatieraad doen in 2015 

Belangrijke inhoudelijk speerpunten zullen in 2015 zijn: 

 

 De Participatieraad zal de vinger aan de pols houden bij de communicatie naar de inwoners over 
alle naar de gemeente overgehevelde taken met betrekking tot de WMO, Jeugdzorg en de 
Participatiewet. 
 

 De Participatieraad zal in het najaar een bijeenkomst organiseren, in samenwerking met de 
gemeente, voor de cliëntengroepen in de gemeente. 
 

 De Participatieraad zal de uitvoering van de nieuwe taken van de Gemeente (WMO en 
Jeugdzorg) en de Participatiewet actief en betrokken volgen. 

 

 De Participatieraad zal bijzondere aandacht besteden aan de monitoring van de resultaten van 
de alle naar de gemeente overgehevelde taken met betrekking tot de  WMO, Jeugdzorg en de 
Participatiewet. De tevredenheid van de inwoners van de gemeente Heerenveen over deze taken 
zal hierbij centraal staan. 
 

 De Participatieraad zal op de bres staan voor een door de gemeente Heerenveen te realiseren 
onafhankelijke klachtenregeling.  
  

 De Participatieraad zal blijvend aandacht besteden aan evaluatie en scholing van de raad zelf. 

 De bekendheid van de Participatieraad bij de burger door communicatie met de “achterbannen”  
heeft onze voortdurende aandacht. Hierbij past ook het uitbrengen van onze “Nieuwsflits” en het 
werken met onze “Signaalkaarten”. 

 

4. De werkwijze 

1. Het dagelijks bestuur (DB) ontvangt een actuele planning van beleidsontwikkeling. De 

werkgroepen onderhouden contact met betreffende beleidsambtenaren en maken de afspraak 

met de beleidsambtenaar wanneer de werkgroep betrokken kan worden om mee te denken. 

2. Indien nodig, wordt er in een advies aan het college gevraagd de Participatieraad te informeren 

over de uitvoering van het beleid en de evaluatie. 
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3. De afspraken met - en toezeggingen door het college worden nauwkeurig gevolgd, en bij het niet 

nakomen ervan wordt direct actie ondernomen door het DB.  

4. Indien een advies niet wordt overgenomen dan wordt bekeken of het zinvol is de gemeenteraad te 

benaderen met een ongevraagd advies en/of door mondeling contact te zoeken met de 

raadsfracties. 

5. Elke werkgroep geeft, waar mogelijk, prioriteit aan het vormen van een klankbordgroep. 

6. De indeling van de werkgroepen is als volgt: 

 

Werkgroep 1 Sociale samenhang en leefbaarheid met specifieke 

aandacht voor ouderen en jeugd  

Fred Dommershuijzen, 

Dik van der Korf, Joop 

van Dam, Eelco 

Sixma, Jouke Bouma, 

Dick Kleinhesselink 

Werkgroep 2 Toegang, Informatie, Advies en cliëntondersteuning Nico Smits, Johan 

Mintjes, Renie 

Plantinga, Ildi van 

Boetzelaer 

Werkgroep 3 Mantelzorg en vrijwilligers  Riki Telgen, Christien 

Vermeer, Eelco Sixma 

 

Werkgroep 4 Deelname aan de maatschappij door mensen met een 

beperking, individuele WMO Voorzieningen en 

leerlingenvervoer  

 

Nico Smits,Christien 

Vermeer, Joop van 

Dam, Sophia Cuperus, 

Cobie Aandewiel, 

Jouke Bouma 

Werkgroep 5 Opvang huiselijk geweld, (O)GGZ en verslavingsbeleid 

en Jeugdzorg 

Dick Kleinhesselink, 

Cobie Aandewiel, 

Sophia Cuperus, Fred 

Dommershuijzen 

Werkgroep 6 Werk en Inkomen Renie Plantinga Dik 

van der Korf, Johan 

Mintjes,  John Blank,  

Ildi van Boetzelaer 

Dagelijks 

bestuur 

Dagelijks bestuur Willy Dommerholt,, 

Riki Telgen, John 

Blank 

Ad hoc 

Werkgroep 

transitie 

privacyreglement 

Transitie privacyreglement Nico Smits, Renie 

Plantinga 

Ad hoc 

werkgroep 

Kwaliteit in 

maatwerk en 

onafhankelijke 

klachtenregeling 

Kwaliteit en klachtenregeling Riki Telgen, Christien 

Vermeer, Dik van der 

Korf 

 

 

In principe is elk lid van de Participatieraad actief in 2 werkgroepen, waarbij het DB ook als werkgroep 

wordt beschouwd. 

 

Aangezien nieuwe wet en regelgeving soms meerdere terreinen van de WMO betreft, worden er soms 

ad hoc werkgroepen samengesteld ter voorbereiding van adviezen. 
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5. Activiteiten 

Voor een deel zijn er elk jaar terugkerende activiteiten door de kerntaken van de Participatieraad. 

Daarnaast wordt er elk jaar ook nieuwe activiteiten ontplooid. 

5.1 Het vergroten van de beïnvloeding van het gemeentelijk beleid  

 Het college gevraagd en ongevraagd adviseren op alle relevante  

beleidsterreinen die bijdragen aan de participatie van de burger van  Heerenveen. 

 Tijdig meedenken bij de ambtelijke voorbereiding van beleid. 

 Publiciteit. 

 Het onderhouden van een goede relatie met het college en de ambtenaren. 

5.2 Toetsing van de uitvoering van het gemeentelijk beleid  

 Van belang is de vraag of de voorgenomen resultaten zijn behaald en    

welke maatschappelijke effecten, o.a de mate van participatie, er zijn 

bereikt.  

 Zijn de resultaten onvoldoende, wordt er eventueel ongevraagd advies uitgebracht. 

 De voortgang c.q. toezeggingen van het college n.a.v. de adviezen van  

de Participatieraad worden bekeken en zo nodig besproken met de betreffende werkgroep. 

 Er wordt gebruik gemaakt van monitoren, klant tevredenheidonderzoeken, benchmarks, 

jaarverslagen van klachtencommissies WMO en WWB, beroep/bezwaarcommissie, sociaal 

team, informatie van de achterban via hun maatschappelijke organisaties, panels, 

rondetafelgesprekken etc.. 

 

5.3  Actieve rol ten aanzien van de brede visie op het Sociale Domein 

 bevorderen dat burgers en maatschappelijke organisaties  in dorpen en wijken  actief 

betrokken worden bij het opstellen en uitwerken van de visie 

 bevorderen dat zorg en ondersteuning conform wensen van de gebruikers worden 

georganiseerd, zodat zij eigen regie hebben en eigen keuzes kunnen maken 

 bevorderen dat instellingen en maatschappelijke organisaties gestimuleerd worden tijdig in te 

spelen op veranderingen en daarbij hun cliënten ook betrekken 

 bevorderen dat de gemeente de burgers tijdig informeert over veranderingen, zodat 

gebruikers ruime gelegenheid krijgen zich hierop voor te bereiden 

5.4  Het college adviseren m.b.t. de decentralisatie van onderdelen van de AWBZ naar de  WMO  

en de invoering van de nieuwe Participatiewet 

 De gemeente zal gesteld worden voor een omvangrijke taak met het oog op deze 

decentralisatie. De participatieraad wil hier actief in meedenken. 

5.5  Het communicatieplan van de Participatieraad activeren. 

 Er is inmiddels door de Participatieraad een communicatieplan gemaakt. Het is van belang dit 

plan in 2014 ook verder uit te voeren, echter nu geïntegreerd in dit werkplan. 
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6. Specifieke activiteiten per Werkgroep 

 

Werkgroep 1:  Sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten met specifieke 

  aandacht voor ouderen en jeugd  

 

 Algemeen 

Door hervorming van het sociale domein dient de gemeente Heerenveen uit te groeien tot „mienskip‟. 

Voor de werkgroep voor sociale samenhang & leefbaarheid houdt dit in: een gemeenschap, 

waarbinnen burgers zich - individueel en als groep - thuis kunnen voelen en iets voor elkaar willen 

betekenen; een gemeente waarvan de inwoners bijdragen aan binding & leefbaarheid, met name voor 

kwetsbaren, zoals psychisch kwetsbaren, jongeren, ouderen en mensen met een beperking; en ten 

slotte een gemeentebestuur dat een en ander stimuleert en faciliteert.   

 

Actie Resultaat 

1. Erop toezien dat het hervormingsproces, zoals 

neergelegd in nieuw beleid en regelgeving, 

volgens plan verloopt. 

2. Beoordelen of dit proces leidt tot verwezenlijking 

van bovengenoemde doelstellingen. 

Overleg; en advies - gevraagd en ongevraagd. 

 

 

Speerpunt 1. Sociale samenhang, beoordeeld vanuit het perspectief van de inwoners 

Hoe ervaren burgers, dorpen, wijken en buurten de inspanningen voor de beoogde verhoging van de 

sociale samenhang? Wat schieten zij er mee op, zet dit hen meer in hun kracht; en zet het ook 

kwetsbaren aan tot meedoen? Zijn (eigen) burgerinitiatieven te verwachten?                                                      

Actie Resultaat 

Deze vragen voorleggen aan betrokkenen zelf of 

aan vertegenwoordigingen die als klankbord 

dienen. 

Werkwijze: te beginnen met enthousiaste wijk- en 

dorpsbelangen en hun dienstdoende meitinkers. 

Op basis van de resultaten zullen voor 

betrokkenen herkenbare adviezen gegeven 

worden. 

 

Speerpunt 2. Dagopvang, dagbesteding en begeleiding voor kwetsbaren 

Toezien op kwaliteit op de opvang & begeleiding van ouderen, jongeren, psychisch kwetsbaren en 

mensen met een beperking; en wel op de gehele keten van indicatie – mantelzorg – vrijwilligers – 

vervoer - beschikbaarheid & bereikbaarheid – financiering enzovoort.  

Actie Resultaat 

Halfjaarlijks overleg met betrokkenen, hun 

vertegenwoordigers en/of netwerken (platforms); 

zo nodig gevolgd door ongevraagde advisering en 

overleg. 

Werkwijze: te beginnen met ouderenopvang. 

Overleg; en advies - gevraagd en ongevraagd. 

 

 

Overige activiteiten 

Activiteiten & doelen: 

Direct contact met ambtenaren. Doel: uitwisseling van ervaringen, afstemming en zo nodig advisering. 

Contact met plaatselijke belangen/wijkbelangen, onder meer door bezoeken van jaarvergaderingen. 

Doel: bevorderen eigen kracht en burgerinitiatieven. 
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Contact met burgerinitiatieven zoals „doarpshelp‟ en betrokken meitinkers. Doel: stimuleren „eigen 

kracht‟  

Contact met wijkteams over ontwikkeling woonservicezones (wijkcentra). Doel: vinger aan pols 

houden. 

Contact met sociaal team Heerenveen als coördinatiepunt voor professionele opvang. 

Tweede ontmoeting bevorderen tussen „samenlevingszaken‟ en vertegenwoordigers van kwetsbaren. 

Meedenken over Jongerenraad-nieuwe-stijl. 

Overleg met de aanbieders van ouderenzorg en met ouderenkoepel Cosbo. 

Meewerken aan platform mensen met verstandelijke beperking voor Wmo-raden, met KansPlus en 

LFB. Doel: elkaar ontmoeten en klankborden. 

Naar congressen en informatiebijeenkomsten. Doel: deskundigheidsbevordering. 

Meewerken aan informatiemarkten/manifestaties. Doel: bekendheid & netwerken. 

 

 

 

      

  Werkgroep 2:  Informatie, advies en cliëntondersteuning 

       

                                                                   

                                     Actie:       Beoogde resultaat:  

1) Het bezoeken van het WIMO-loket en het 
contact zoeken met de teamleider (dhr. 
Roosien) over de cliëntondersteuning.   

Meer inzicht in de toegankelijkheid en 

gebruiksvriendelijkheid van het WIMO loket en in 

de wijken en de dorpen. 

2) Contact onderhouden met 
maatschappelijke organisatie o.a. Mee 
Friesland, Bureau Sociale Raadslieden, 
Maatschappelijke Dienstverlening, 
meitinkers en de preventiewerkers. 

Inzicht in de activiteiten van de maatschappelijke 

organisaties die de cliëntondersteuning verlenen, 

het signaleren van knelpunten en binding houden 

met de werkvloer. 

3) Het bevorderen dat de gemeente 
adequaat communiceert over de 
voortgang en uitwerking van de 
transitieplannen. Dit zal veelvuldig met 
de afd. communicatie besproken dienen 
te worden. 

Het blijven nastreven bij de ambtelijke 

organisatie dat zij haar burgers goed en tijdig 

benadert c.q. informeert over de mogelijke 

veranderingen en aanpassingen ten aanzien van 

de wet- en regelgeving.  

4) Het contact leggen met nieuwe 
doelgroepen die naar de WMO zijn 
gekomen o.a. mensen die te maken 
hebben met hulpverlening vanuit GGZ-
zorg, Mind-up en RIBW en 
preventiewerker. 

Inzicht in de activiteiten van deze nieuwe 

organisaties. Participatieraad onder de aandacht 

brengen bij deze nieuwe organisaties 

5) Hoe bereikt de gemeente Heerenveen in 
het digitale tijdperk de laaggeletterden en 
de digibeten in de gemeente? Bijv. met 
de website Heerenveen Helpt, wordt 
hiermee de doelgroep bereikt waar het 
juist voor bestemd is? 

Dat de gemeente ook via andere kanalen 

communiceert bijv. langs het model STEP. 

Schriftelijk, Telefonisch, Elektronisch en 

Persoonlijk. 
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Werkgroep 3:  Mantelzorg en vrijwilligers 

in alle contacten met organisaties,netwerken en betrokkenen is het onze  insteek zicht te                       

krijgen op de ervaringen van mantelzorgers en vrijwilligers, vooral ook in het kader van het nieuwe 

beleid.         

Actie:  Beoogd resultaat: 

Het kritisch volgen van de resultaten van het 

onderzoek onder Mantelzorgers en de afspraken 

die daaruit voorkomen. 

De Mantelzorger wordt beter  bereikt, en 

ondersteund en als zelfstandige hulpvrager 

erkend door medewerkers van de gemeente. 

Het volgen van het verder uitwerken van de  

Digitale Sociale Kaart, zowel voor de burger als 

voor de professionals. Dit geldt ook voor het 

functioneren van het bijbehorende 

communicatieplan voor alle burgers binnen de 

gemeente.  

Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente 

Heerenveen weten van het bestaan van- en  zijn 

in staat de nieuwe Digitale Sociale Kaart 

gebruiken of krijgen hier ondersteuning bij. 

Kennismaken, contacten onderhouden met 

burgerinitiatieven op sociaal terrein in dorpen en 

wijken. B.v. in de Knipe “Doarpshelp” en in 

Leppehiem Akkrum “Oars”. 

Vinger aan de pols houden bij nieuwe 

ontwikkelingen op dit gebied en onze 

naamsbekendheid vergroten. 

Deelname aan bijeenkomsten van Mezzo, de 

koepel voor Mantelzorgers. 

Landelijke ontwikkelingen op het gebied van 

Mantelzorg volgen.  

Contacten onderhouden met:  

- vrijwilligersorganisaties, zoals o.a. de 
Barones en Humanitas 

- het Vrijwillige Servicepunt 
-  Caleidoscoop 
-  beleidsambtenaar Diana Elzinga. 

De ontwikkelingen kritisch volgen om goed op de 

hoogte blijven, om in een vroeg stadium mee te 

kunnen denken  en zonodig tijdig actie te kunnen 

ondernemen. 

Blijven streven naar het aanstellen van een 

Coördinator Vrijwilligersbeleid. 

Belangrijk voor de ondersteuning- en de 

continuïteit van het vrijwilligersbeleid. 

Voorbereiden van adviezen t.a.v. Mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. 

Goed onderbouwd  conceptadviezen voor de 

Participatieraad op te stellen. 

Samen met andere werkgroepen een vorm 

vinden voor regulier overleg met b.v. de 

Meitinkers en/of de budgetmaatjes. 

 

De ontwikkelingen kritisch volgen om goed op de 

hoogte blijven, om in een vroeg stadium mee te 

kunnen denken  en zonodig tijdig actie te kunnen 

ondernemen. 

Waar mogelijk meer dan tot nu toe  met andere 

werkgroepen samenwerken 

Overlap van werkzaamheden voorkomen en 

efficiënter samen te werken 

6) Communicatieparagraaf: de Werkgroep 
houdt de vinger aan de pols bij het 
uitbrengen van adviezen, dat er 
aandacht is voor een 
communicatieparagraaf. 

Welke communicatiestrategie volgt de gemeente 

bij voorgenomen beleid, waarover een advies 

wordt uitgebracht.  
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Algemeen: Mochten zich ontwikkelingen binnen het Sociale Domein voordoen die daar aanleiding 

toe geven, zullen wij naar bevinding handelen en ons jaarplan tussentijds bijstellen.  

 

 

Werkgroep 4 :   Bevordering deelname aan de maatschappij door mensen met een       

 beperking, betreffende WMO voorzieningen en leerlingenvervoer. 

 

Actie  Beoogd resultaat 

Gang van zaken volgen op het gebied van 

de nieuwe wetgeving en de daaruit volgende 

ontwikkelingen. 

 

Basis voor gedegen beraadslaging in PRH, 

wat leidt tot afgewogen adviezen aan B&W. 

Samen met werkgroep 2 een gesprek aangaan 

met de Meitinkers, onderzoeken hoe de werkwijze 

van de toegang verloopt en bevalt. 

 

Op de hoogte blijven van de voortgang. 

Bezoeken van Maatschappelijke organisaties 

met name kennis maken en het opbouwen van 

een netwerk met de nieuwe doelgroepen, enkele 

voorbeelden hiervan zijn: 

Dagbestedingen: zoals de Wisse etc. 

Zorgboerderijen zoals het Wolwezen etc. 

Cliëntraden, zoals van Kans Plus etc. 

 

De bekendheid van de participatieraad wordt 

vergroot, inventariseren gang van zaken rond de 

overgang  van nieuwe doelgroepen naar de 

gemeente en van het begin af aan een goede 

samenwerking opbouwen. 

Contacten onderhouden met de voor ons van 

belang zijnde ambtenaren. 

 

Tijdig geïnformeerd worden, contacten 

onderhouden, betrokken worden bij het beleid. 

Vervolg evaluatie signaalkaart en deze bijstellen 

evenals de begeleidende brief. 

 

Meer signaalkaarten binnenkrijgen. 

Mini-enquête houden over het leerlingenvervoer. 

 

Zicht krijgen op de kwaliteit van het vervoer en 

op handhaving van de dienstverlening. 

Het bezoeken van bijeenkomsten, mede 

georganiseerd door Zorgbelang van het 

programma Aandacht Voor Iedereen. 

 

We blijven goed op de hoogte van regionale en 

landelijke ontwikkelingen WMO + de Transities. 
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Werkgroep 5:   Opvang huiselijk geweld, (O)GGZ en verslavingsbeleid 

 

Aandachtspunten werkgroep 5: 

 maatschappelijke opvang 

 vrouwenopvang en huiselijk geweld 

 (O)GGZ 

 verslavingszorg 

 

Activiteiten 

1. uitvoeren van kernactiviteit: uitbrengen 

van pre-adviezen aan PRH inzake 

WMO-prestatievelden 7,8&9, gevraagd 

en ongevraagd; 

2. toezien op uitvoering nieuw beleid  

jeugd & alcohol 

Beoogd resultaat 

basis voor gedegen beraadslaging in PRH en 

afgewogen adviezen aan B&W 

 

 

3. in verband met 1 en 2: geregeld overleg 

met ambtenaren over ontwikkelingen en 

voortgang op genoemde terreinen 

 

 overzicht werkveld in gemeente/FRL; 

 invloed op beleid en keuzes  

van gemeente/FRL via bijdrage aan 

regiovisie e.d.; 

 voortgang wordt bewaakt; 

 zonodig ongevraagde adviezen  

4. contact  zoeken en onderhouden met 

doelgroepen, belangenbehartigers en/of 

andere maatschappelijke organisaties 

 groeiend  inzicht in problematiek van 

(O)GGZ‟ers (herstel) door bezoek aan 

ontmoetingspunt Kronkelcafé,  dag-

opvang Mind Up en Frysk GGz-platform; 

 uitwisseling over alcoholbeleid en 

verslaving met (hopelijk) nieuwe 

Jongerenraad, jongerencentrum en 

Verslavingszorg  Noord-Nederland en 

SC Heerenveen 

 2
e
 ontmoeting met Samenlevingszaken 

5. contact onderhouden met relevante 

organisaties in Friesland, door bijwonen 

van thema-/uitwisselingsbijeenkomsten; 

ook met Algemeen meldpunt voor 

huiselijk geweld en kindermishandeling; 

en St. Houvast 

 

 goede relatie/samenwerking met 

patiëntenkoepel Zorgbelang FRL en 

diverse congresgangers (professionals, 

Wmo-raden e.d.); 

 contact met/informatie van Zienn H’v 

voor mensen in crisis/dakloos of 

dreigende huisuitzetting 

 idem Fier: opvang meiden & vrouwen in 

misbruikrelatie; loverboys 

 idem Veiligheidshuis: personen en 

groepen die overlast veroorzaken  

6. contact zoeken met cliëntenraden in 

gemeente en/of provincie; mogelijk 

oprichting van platform/netwerk van 

sleutelfiguren voor kwetsbare groepen 

 informatie over de kwaliteit (beleving) uit 

de mond van de deelnemers; 

 platform=klankbord voor Wmo-beleid  

7. deskundigheidsbevordering door 

teambuilding, studiebijeenkomsten, 

cursussen en literatuur 

uitbreiding van kennis, inzicht & vaardigheden 
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Werkgroep 6   Werk en inkomen  

 

Actie Beoogd resultaat 

 

Uitvoeren van kernactiviteit: het uitbrengen van 

pre-adviezen aan PRH op het gebied van werk 

en inkomen (W & I), re-integratie en participatie - 

gevraagd of ongevraagd  

  

 

Basis voor gedegen beraadslaging in PRH, wat 

leidt tot afgewogen adviezen aan B&W; met als 

resultaat: optimale invloed op gemeentebeleid 

in de door PRH voorgestane richting 

 In verband met 1: voeren van geregeld overleg 

met betrokken ambtenaren  

 over ontwikkelingen op werkgroepgebied: 

- vast elk kwartaal met afdelingshoofd Wimo    

en/of anderen; 

 - zo vaak als nodig is met ambtenaren 

i.v.m. advisering en evaluatie van  maatregelen 

ten aanzien van de Participatiewet;          

 - incidenteel op initiatief van WG 6.                

- tijdig op hoogte van ontwikkelingen in beleid; 

- betrokken bij gedachtevorming; 

- inbreng in planvorming; 

- bijdrage aan evaluatie van maatregelen & 

ontwikkeling van beleid; 

- vinger aan de pols houden. 

Contact houden met organisaties, in de 

gemeente actief op het terrein van WG 6.  

 In 2015 o.a. met: 

- Barones 

- Humanitas 

- Meitinkers  

- St. Leergeld 

- Vrijwilligers Servicepunt: budgetmaatjes 

- St. Houvast 

- Vluchtelingenwerk  

- Voedselbank 

- Werkbedrijf 

 

- voeling met & voeding vanuit doelgroepen, 

belangenbehartigers en andere relevante 

organisaties; 

- geïnformeerdheid; 

- op de hoogte gebracht worden van eventuele 

knelpunten; 

- bekendheid PRH bij doelgroepen en 

organisaties en v.v.. 

 

 

 Contact houden met maatschappelijke  

 organisaties in Friesland/Nederland, 

 ook door bijwonen van  thema- en  

 

- voeling met & voeding vanuit doelgroepen, 

belangenbehartigers en andere relevante 

organisaties 

- geïnformeerdheid 
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 uitwisselingsbijeenkomsten. In 2015 o.a. met:   

- FSU/uitkeringsgerechtigden 

- Zorgbelang Fryslân  

- Provinciaal overleg cliëntenraden 

- St. Aanzet  

- Friese Wouden: Gezinscoach 

- uitbreiding netwerk  

- invloed 

contact onderhouden met Caparis:leiding &  

cliëntenraad 

- communicatie over gevolgen van nieuwe wet- 

en regelgeving 

- bevorderen overlegstructuur c.q. betrokkenheid 

van werknemers 

 

 

 


