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Geacht college, 
 
Hierbij ontvangt u het advies van de Participatieraad met betrekking tot de uitgangspunten en keuzes 
voor financiering van Opvang, Beschermd wonen en Aanpak van huiselijk Geweld en kindermishandeling 
in 2017, Sociaal Domein Fryslân.  
 
Punt 3 van de oplegnotitie geeft aan dat er een aantal onzekere onderwerpen zijn, waar door het PO 
VFG nu nog geen keuze in gemaakt kan worden omdat er nog zaken uitgezocht moeten worden. Dit 
betekent ook enige onzekerheid voor wat betreft ons advies op dit moment.                                                                                                                                                                                                     
Over het algemeen kan worden gesteld dat het beleidsstuk van 12 februari 2016 helder en overzichtelijk 
is opgebouwd, echter waarbij de titelpagina een andere volgorde aangeeft dan de paragrafen in het stuk. 
Over het algemeen kan de Participatieraad instemmen met de lokale verantwoordelijkheid, per 
aandachtspunt wil de raad nog een aantal kanttekeningen plaatsen: 
 
 
A. Reactie/advies bij deel 1 Algemene Uitgangspunten 
Algemeen uitgangspunt 1: Voorkómen van opvang, beschermd wonen, huiselijk geweld en 
kindermishandeling: 

 bewerkstelligen van afstemming, deskundigheidsbevordering en facilitering binnen de gemeente,  

onder leiding van -en coördinatie door-  het Sociaal Team Heerenveen.  

 Algemeen uitgangspunt 2: Bevorderen van zelfredzaamheid: 

 let op: herstel van zelfredzaamheid van psychisch kwetsbaren is vaak (slechts) beperkt mogelijk. 

Menigeen heeft levenslang ogen in de rug nodig. ‘Nazorg’ is dus vaak blijvend en voorkomt 

afglijden. Daarom: hierbij goed bezien wat realistisch en haalbaar is, en vooral uitgaan vanuit het 

cliënten-perspectief en vraaggestuurd.  

Algemeen uitgangspunt 3. Bevorderen van participatie: 

 let op: huisvest kwetsbare jongeren in een passende omgeving, waarin zij welkom zijn en waar 

jeugdwerkers actief zijn. En in de buurt van voorzieningen als sport, met name het sportproject 

voor jongeren in Sportstad Heerenveen.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Algemeen uitgangspunt 4. Lokaal/dichtbij wat kan, regionaal wat moet: 

 advies: benut de expertise van het Sociaal Team Heerenveen: maak terugkeer uit Fier, Zienn, 

Veilig Thuis mogelijk en bevorder samenwerking en afstemming tussen ‘lokaal’ en ‘regionaal’. 

Dus ook het liefst in de vertrouwde omgeving.  

Algemeen uitgangspunt 5. Cliënt is eigenaar en regisseur van herstelproces met behulp van zijn eigen 
netwerk: 

 let op: het ‘eigen’ netwerk is dat van de ‘eigenaar’ van het herstelproces oftewel de cliënt. Denk 

aan de ‘driehoek’. Echter, familie/ouders maken daar deel van uit, zo lang zij het herstel 

bevorderen en niet belemmeren. Advies: zorg voor onafhankelijke cliëntondersteuning, overal en 

altijd.  

Algemeen uitgangspunt 6. Inzetten op kwaliteit (vanuit cliëntenperspectief), resultaat en beperken    
             administratieve druk: 

 de grote winst is de nadruk op het cliëntenperspectief. Daarbij en daarnaast kan men in de 

uitvoering in Heerenveen zorgen voor adequaat toezicht op voortgang, kwaliteit en de 

ondersteuningsbehoefte van de cliënt. Advies/wens: de toegang (meitinkers, preventiewerkers 

e.a.) sturen zo nodig aan op wijziging of aanpassing. 

Algemeen uitgangspunt 7. Eén huishouden, één plan, één contactpersoon: 

 opmerking/vraag: Waarom ligt de regie ligt hier niet vanzelfsprekend bij de cliënt?. Ons inziens is 

dit in tegenspraak met algemeen uitgangspunt 5.  

Advies/wens: de Meitinkers en andere ondersteuners bekwamen zich intussen in het werken met 

de Zelfredzaamheidsmatrix. Denk ook hier aan de rol en (vaste) plaats van de onafhankelijke 

cliëntondersteuner. 

Algemeen uitgangspunt 8. Aansluiting ondersteuning bij overgang 18- en 18+; 

  ‘erg belangrijk’ zijn: inzet op preventie, op signalering en op samenwerking met partners in de 

veiligheidsketen en onderwijs; evenals samenhangende arrangementen na jeugdhulp, afspraken 

met woningcorporaties over huisvesting, levensloopbestendig beleid, enzovoort. Dus ook: werk 

en voldoende dagbesteding, het liefst redelijk in de buurt en passend bij de cliënt. Graag zien wij 

alsnog ook de concrete plannen die alle financiering vergen.  

 

B. Reactie/advies bij deel 2 Uitgangspunten specifiek voor beschermd wonen 

 Instroom: 

Advies: Uitgangspunt dient te zijn dat ondersteuning wordt aangeboden in natura of in een PGB, 

naar keuze van de cliënt, die ook hierin zelf de regie voert, met zijn onafhankelijke 

cliëntondersteuner. 

 Terugval en nazorg: 

 Advies: Voorkomen van terugval zal vaak veel langer duren dan 3 maanden nazorg. Bij herstel 

gaat het om langdurig professionele ‘ogen in de rug’, soms levenslang. Zie algemeen 

uitgangspunt 2. 

 Uitstroom: 

Advies: Reserveer lokaal voldoende betaalbare woonruimte voor jongeren, maar passend, 

volgens algemeen uitgangspunt 3. 

 

C. Reactie/advies bij deel 3. Uitgangspunten specifiek voor opvang 

 Advies: Overleg met de Regiegroep Armoede of de inloopcapaciteit in Heerenveen 

voldoende is.  

En wat kunnen de Centra voor Meedoen voor de minder complexe gevallen betekenen? Zijn 

die voldoende geoutilleerd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

D. Reactie/advies bij deel 4. Uitgangspunten specifiek voor aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

 Verzoek: Graag evaluatie in 2017 van het in 2016 opgestelde lokale actieplan van 

Heerenveen. 

 
E. Reactie/advies bij deel 5. Vraagstukken en keuzes inkoop regionale WMO 2017 

 Verzoek-1: Graag horen wij van de betrokken ambtenaren wat men hierover regionaal heeft 

afgesproken, voor of na de zomer 2016. En wat het onderzoek naar een aantal zaken heeft 

opgeleverd. Vraag: moeten (alle) WMO-adviesraden hier advies over uitbrengen? 

 Verzoek-2: bij het opstellen van beleidsplannen plannen en regelingen ook na 2017 meer en 

vaker de cliënten, c.q. cliëntenplatforms, er vroegtijdig bij betrekken.  

 
Wij verzoeken u om ons advies mee te nemen in de regionale beraadslagingen. Graag ontvangen we uw 
reactie. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Participatieraad 

 
W.G.J. Dommerholt-Visser    J.H. Blank 
Voorzitter      Secretaris 
 
 


