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Voorwoord 

 

Hierbij presenteren wij u het jaarplan 2014 van de Participatieraad Heerenveen. 

 

2014 is het laatste jaar van voorbereiding op de nieuwe taken die in 2015 bij de gemeente komen. 

De Jeugdzorg, de bredere WMO-regeling en de nieuwe Participatiewet moeten allemaal in de steigers 

worden gezet. De gemeente Heerenveen heeft in 2013 met de overkoepelende Visie op het Sociaal 

domein al een belangrijke, maar ook ambitieuze basis gelegd voor de nieuwe wijze van werken. 

Verdere uitwerking, communicatie en samenwerking met inwoners en organisaties en een 

klantgerichte en slagvaardige uitvoering zullen regelmatig terugkerende thema‟s zijn. 

 

Het college daarbij adviseren is voor ons als Participatieraad een hele uitdaging. Graag laten we ons 

daarbij van onze goede advieskant zien.  Onze werkwijze met werkgroepen met goede contacten in 

de Heerenveense samenleving vormt hiervoor een belangrijke basis en zal nog verder worden 

uitgebouwd. De samenwerking in deze wordt door ons bijzonder op prijs gesteld. 

 

Maar we vinden ook 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 tips geven zien we eveneens als onze 

adviestaak. 

 

In deze drukke tijden is een jaarplan een belangrijk houvast. Voor 2014 richten we ons op een zestal 

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

werkgroep activiteiten. 

 

Hopelijk biedt jaarplan 2014 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. Ook kunt u hier melden 

of u belangstelling heeft voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief. 

 

 

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 

 

We zien een logische opbouw aan de hand van bovenstaande indeling, waarbij we beginnen met 

algemene uitgangspunten en eindigen met de specifieke activiteiten. 

 

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 burger en 
bekijkt in welke mate het beleid en de uitvoering ervan voldoet aan het compensatiebeginsel

1
. 

 
De Participatieraad beoordeelt het gemeentelijk beleid en de effecten van dit 
beleid op de participatie van de burger in de maatschappij. 

 

3. Wat gaat de Participatieraad doen in 2014 

Belangrijke inhoudelijk speerpunten zullen in 2014 zijn: 

 

 De participatieraad zal de vinger aan de pols houden bij de communicatie over en de 
implementatie van de “Visie op het Sociale Domein”. 
 

 Ook zal de Participatieraad de overheveling van taken van het Rijk naar de Gemeente (AWBZ, 
WMO en Jeugdzorg) en de uitwerking van de Participatierwet actief en betrokken volgen. 
 

 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”. 

 

 De participatieraad zal het beleid voortvloeiend uit de notitie “ Op weg naar een gebiedsgerichte 
en integrale toegang” op de voet volgen aan de hand van de aandachtspunten die daarvoor aan 
het College zijn meegegeven. 

 

 De Participatieraad zal dit jaar komen met een door wethouder Buwalda gevraagd advies over 
een laagdrempelige,onafhankelijke en toegankelijke klachtenregeling. 

 

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

                                                           
1 Volgens het compensatiebeginsel dient de gemeente voorzieningen te treffen, zodat burgers met 

beperkingen zodanig gecompenseerd worden, dat zij een huishouden kunnen voeren, zich in en om de 

woning kunnen verplaatsen, zich lokaal kunnen verplaatsen en kunnen deelnemen aan het 

maatschappelijk verkeer), 
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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. 

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 houdt contact haar netwerken en met relevante maatschappelijke organisaties . 

6. De indeling van de werkgroepen is als volgt: 

 

Werkgroep 1 Sociale samenhang en leefbaarheid met specifieke 

aandacht voor ouderen en jeugd 

Bart Kok 

Dik van der Korf 

Joop van Dam 

Dick Kleinhesselink 

Fred Dommershuijzen 

Werkgroep 2 Informatie, advies en cliëntondersteuning Nico Smits 

Johan Mintjes 

Renie Plantinga 

Kees Wijnbeek 

Werkgroep 3 Mantelzorg en vrijwilligers Riki Telgen 

Christien Vermeer 

Bart Kok 

Werkgroep 4 Deelname aan de maatschappij door mensen met een 

beperking, WMO Voorzieningen en leerlingenvervoer 

Nico Smits 

Christien Vermeer 

Joop van Dam 

Sophia Cuperus 

Kees Wijnbeek 

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

Fred Dommershuijzen 

Dick Kleinhesselink 

Cobie Aandewiel 

Werkgroep 6 Werk en Inkomen Dik van der Korf 

Johan Mintjes 

Renie Plantinga 

John Blank 

Cobie Aandewiel 

Dagelijks 

bestuur 

Dagelijks bestuur Willy Dommerholt 

Riki Telgen 

John Blank 

Adhoc 

werkgroep 

Transities 

Transities Nico Smits 

Joop van Dam 

Renie Plantinga 

Kees Wijnbeek 

Adhoc 

werkgroep 

Kwaliteit 

Kwaliteit en klachtenregeling Christien Vermeer 

Dik van der Korf 

Riki Telgen 

Bart Kok 
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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. 

5. Activiteiten 

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

Daarnaast worden 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. 

 It Petear benutten 

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 en de signaalkaarten van de Participatieraad. 

 

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. 
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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 

 

Leden:  Bart Kok (contactpersoon), Dik van der Korf, Joop van Dam, Dick   

  Kleinhesselink, Fred Dommershuijzen 

 

 

Algemeen 

Actie Resultaat 

In de gaten houden hoe de overgang van de 

lichte zorgzwaartepakketten van AWBZ naar 

WMO verloopt. En nagaan of er zich problemen 

voordoen. 2014 is het overgangsjaar. Speciale 

aandacht vraagt hier opvang en huisvesting 

Adviezen voorbereiden. Verbeterpunten 

opgespoord. 

 

Sociale samenhang 

Actie Resultaat 

Op de hoogte blijven van de uitrol “de 
meitinkers”over de wijken, dorpen en de nieuwe 
dorpen. Onder andere door overleg met 
wijkmanagers en bijwonen voorzittersoverleg en 
het bezoeken van kleinschalige initiatieven, 
bezoeken van Algemene Ledenvergaderingen 
van Wijken en Dorpen. 

Zo nodig adviezen voorbereiden 

De ontwikkeling van de zes woonservicezones 
nauwgezet volgen. In eerste instantie die in 
Heerenveen Midden. Onder andere door 
overleg met ambtenaren. 

Het huisvestingsbeleid nauwgezet volgen voor 

o.a. ouderen en andere kwetsbare groepen 

Overleg met Caleidoscoop 

 

Jeugd 

Actie Beoogd resultaat 

De ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) in kaart brengen en kritisch volgen. 

Evaluatie van de werkplaats in juni. Hoe zijn de 

probleemgebieden aangepakt en opgelost? 

Voorstel aan Participatieraad over de verhouding 

tot jongeren. Verder zo nodig adviezen 

voorbereiden. Jongerenraad dient als achterban. 

 

De ontwikkelingen rond het jongerencentrum en 
jongerenraad volgen. 

We proberen nog eens de nieuwste media beter 

onder de knie te krijgen. 
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Ouderen 

Actie Beoogd resultaat 

Nagaan welke consequentie de voorgestelde 

maatregelen specifiek voor de ouderen in 

Heerenveen hebben. Hiervan een beeld maken. 

Ook hierover overleg met o.a. het Cosbo. 

Zo nodig adviezen voorbereiden. Cosbo dient als 

achterban. 

 

 

Werkgroep 2:  Geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 

 

Leden:  Nico Smits (contactpersoon), Johan Mintjes, Renie Plantinga en Kees Wijnbeek 

 

Actie Beoogd resultaat 

Het bezoeken van het WIMO loket en contact 

zoeken met de teamleider over de 

cliëntcontacten. 

Meer inzicht in de toegankelijkheid en 

gebruiksvriendelijkheid van het WIMO loket in 

Werkstate 

Eveneens inzicht in de cliëntbenadering en 

klachtenafhandeling e.d. 

Contact onderhouden met maatschappelijke 

organisaties o.a. MEE Friesland, bureau Sociale 

Raadslieden, Stichting Maatschappelijke 

dienstverlening en de Meitinkers. 

 

Inzicht in de activiteiten van de betreffende 

organisaties ten behoeve van de 

cliëntondersteuning en het signaleren van 

eventuele knelpunten. 

Bevorderen van de bekendheid van de 

Participatieraad bij deze organisaties 

Het bevorderen dat de gemeente adequaat 

communiceert over Transitie. Dit zal veelvuldig 

met de afdeling communicatie besproken moeten 

worden. 

Het blijven nastreven bij de ambtelijke 

organisatie dat zij haar burgers goed en tijdig 

benadert c.q. informeert. 

Bij actiepunt 2 Deze actie draagt bij aan de naamsbekendheid 

van de Participatieraad bij de maatschappelijke 

organisaties. 

Het uitbrengen van een digitale nieuwsbrief 

richting maatschappelijke organisaties 

Met het doel:  input vragen, wllke trends leven er 

bij uw gebruikers van de voorziening? 

Nieuwsbrief uitbrengen met de vraag Wat zijn de 

consequenties van de transitieplannen? 

Met het doel: meer zicht krijgen op wat de 

uitkomsten van de transities voor de gebruikers? 

Het jaarverslag van de Participatieraad 

communiceren begin 2014 

Met als doel: tezamen met de ambtelijk 

secretaris vinger aan de pols houden. 

 
Algemeen 

Hoe bereikt de gemeente laaggeletterden via het communicatiemodel van de gemeente ter 

voorkoming van niet-gebruik van voorzieningen voor zowel op het terrein van WMO als WWB. 
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Werkgroep 3:  Mantelzorg en vrijwilligers 

 

Leden:  Riki Telgen (contactpersoon), Christien Vermeer, Bart Kok 

 

Actie Beoogd resultaat 

Het onderhouden en (eventueel) uitbreiden van 

de contacten met de relevante organisaties en 

het volgen van het betreffende beleid. 

Materiaal ten behoeve van beleidsaanpassingen 

Het blijven volgen van een algemene sociale 

kaart voor de gemeente Heerenveen 

Organisaties, waar hulp en zorg te verkrijgen is, 

zijn op een eenvoudige gebruiksvriendelijke 

manier te vinden 

Onderzoeken van de mogelijkheid om een breder 

onderzoek te doen naar de behoefte aan 

mantelzorg ondersteuning eventueel gekoppeld 

aan bredere behoefte peiling in samenwerking 

met het Vrijwilligersservicepunt 

Mantelzorger wordt beter bereikt, gekend en 

ondersteund 

Blijven evalueren van contactmogelijkheden voor 

mantelzorgers 

Er blijft voldoende ondersteuning voor de 

mantelzorger, in welke vorm dan ook 

Contact onderhouden met het 

Vrijwilligersservicepunt en beleidsambtenaren. 

Zo goed mogelijke ondersteuning van vrijwilligers 

in de gemeente Heerenveen. 

Voorbereiden van adviezen ten aanzien van 

mantelzorg- en vrijwilligerswerkbeleid. 

Goed onderbouwd concept advies voor de 

Participatieraad. 

Algemeen 

Algeheel resultaat: mantelzorger wordt beter bereikt, gekend en ondersteund. Het 

vrijwilligerswerkbeleid is verder ontwikkeld. 

 

 

 

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

  betreffende Wmo voorzieningen en leerlingenvervoer 

 

Leden:  Nico Smits (contactpersoon), Sophia Cuperus, Christien Vermeer, 

Joop van Dam en Kees Wijnbeek 

 

Actie Beoogd resultaat 

Als vervolg op de afgelopen jaren ingezette actie 
blijft werkgroep 4 door middel van vragen aan 
beleidsambtenaren de ontwikkelingen rondom de 
werkwijze “de Kanteling”volgen. Dit zowel wat 
betreft de uitvoering - als de evaluatie van de 
keukentafelgesprekken. Dit onder anderen via de 
door de werkgroep ontwikkelde signaalkaart. 

De communicatie van de gemeente naar de 
burger wordt verder verbeterd. 
Dit geldt ook voor de nieuwe doelgroepen die 
overkomen vanuit de AWBZ naar de gemeente. 

Onderzoeken in hoeverre het voorzieningen-
niveau  op peil wordt gehouden  voor diegenen 
die het echt nodig hebben, m.b.t. het lokaal 
vervoer, hulpmiddelenverstrekkingsbeleid en het 
aanpassen van woningen. 
Ook dit kan ondermeer door ervaringen van 
gebruikers via de signaalkaart te verzamelen. 
 

Ondanks de bezuinigingen blijven de 
voorzieningen die echt nodig zijn beschikbaar. 

Het geïnformeerd worden door de beleids- Vroegtijdige signalering van problemen en 
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ambtenaren over de plannen  van de gemeente 
m.b.t. die mensen die met een PGB vanuit de 
AWBZ naar de gemeente toekomen. 

voorkomen dat mensen uit deze groep tussen 
wal en schip terechtkomen. 

Aan de slag met nieuwe taken/doelgroepen die 
overgaan naar de gemeente: 

- mensen die een AWBZ-voorzieningen 
krijgen voor  Dagbesteding en Begeleiding 

- Cliëntraden Zorginstellingen 
- Cliëntraden Thuiszorginstelingen 
- Lichamelijk gehandicapten en sport 

Van het begin af aan een goede samenwerking 
opbouwen met cliënten van de nieuwe 
doelgroepen, hun belangenbehartigers en/of 
organisaties. 

Het kritisch volgen van de vernieuwde aanleg 
van natuurlijke gidslijnen voor mensen met een 
visuele beperking  in de omgeving van het 
Gemeentehuis. 

Via natuurlijke gidslijnen kunnen mensen met 
een visuele beperking hun pad weer goed vinden 
in het Centrumvan Heerenveen 

Het kritisch volgen van de vernieuwde aanleg 

van natuurlijke gidslijnen voor mensen met een 

visuele beperking  in de omgeving van het 

Gemeentehuis. 

Via natuurlijke gidslijnen kunnen mensen met 

een visuele beperking hun pad weer goed vinden 

in Heerenveen. 

Het bezoeken van, voor ons nieuwe, 
maatschappelijke organisaties die betrokken zijn 
bij de WMO zoals: het Focusproject en de 
J.P. van den Bent Stichting. 

De bekendheid van de participatieraad wordt 
vergroot bij de gebruikersgroepen van de WMO. 

Contact leggen met LFB (landelijke federatie 
belangenverenigingen van mensen met een 
verstandelijke beperking), Wij ondersteunen 
( mensen met een PGB), Samen Onderweg, 
Frysas ( sport-mogelijkheden voor mensen met 
een beperking) 

De bekendheid van de participatieraad wordt 
vergroot bij de ( nieuwe)gebruikersgroepen van 
de WMO. 

Het bezoeken van bijeenkomsten , mede 
georganiseerd door Zorgbelang,  van het 
programma:  Aandacht Voor Iedereen. 

Wij blijven goed op de hoogte van de regionale en 
landelijke ontwikkelingen op het gebied van de 
WMO en AWBZ. 

 

 

 

Werkgroep 5   Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld, GGZ en  

  verslavingszorg 

 

Leden:  Fred Dommershuijzen (contactpersoon), Sophia Cuperus, Dick Kleinhesselink, 

  Cobie Aandewiel 

 

Actie Beoogd resultaat 

 
1. uitvoeren van kernactiviteit: uitbrengen van 

pre-adviezen aan PRH inzake Wmo-
prestatievelden 7, 8 & 9 - gevraagd of 
ongevraagd 
 

 
basis voor gedegen beraadslaging in PRH, wat 
leidt tot uitgewogen adviezen aan B&W. 
 

 
2. in verband met 1: voeren van geregeld 

overleg met ambtenaren over 
ontwikkelingen op boven-genoemde 
terreinen, in 2014 (weer) over: 
- vooral de gevolgen van de „kanteling‟ op 

de  dienstverlening door (vergrote) 
gemeente 

- de voortgang van concrete projecten als 
- Sportproject De Beugel en nieuw 
- Jongerencentrum + het nieuwe 

alcoholbeleid 
- afstemming met centrumgemeente 

 
1. zicht op de werkvelden 
2. tijdig op de hoogt van ontwikkelingen in 

beleid + onverhoopt negatieve gevolgen 
3. betrokken bij gedachtevorming 
4. inbreng in ;planvorming 
5. bijdrage aan evaluatie van maatregelen & 

ontwikkeling van beleid 
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Leeuwarden 
- subsidiëring door gemeente H‟v  van 

organisaties en initiatieven 
 

 
3. contact zoeken & onderhouden met 

doelgroepen, hun belangenbehartigers 
en/of andere maatschappelijke 
organisaties, in de gemeente actief  op 
bovengenoemde terreinen; in 2014 weer 
vooral over de gevolgen van bezuinigingen & 
transities op dienstverlening: 
- Sociaal Team Heerenveen 
- VVN/Jongerenpunt: verslaving jongeren, 
- Sportproject De Beugel en alcoholbeleid 
- Kronkelcafé Heerenveen/Stichting 

AanZet 
- dagbesteding GGz Mind Up 
- leerboerderij It Wolwêzen De Knipe 
- Aanloophuis Heerenveen 
- Leger des Heils: gezinscoaches 

 

 
1. zo nodig adviezen aan gemeente, gevraagd 

of ongevraagd 
2. bekendheid van PRH bij doelgroepen en 

betrokken organisaties 

 
4. contact onderhouden met relevante 

organisaties in  Friesland, ook door 
bijwonen van thema- en 
uitwisselingsbijeenkomsten: 
- Zorgbelang Fryslân: 
- Zienn: voor mensen in crisis, dakloos of 

dreigende huisuitzetting 
- Fier: opvang meiden & vrouwen 
- Veiligheidshuis: aanpak overlastgevende 

en criminele personen en groepen 
 

 
voeling met & voeding vanuit relevante 
organisaties en belangenbehartigers 

 

 
5. contact zoeken & onderhouden met 

provinciale cliëntenraden, in elk geval met  
Frysk GGz-platform 

 

 
voeling met & voeding vanuit doelgroepen en 
hun belangenbehartigers 

 

 
6. deskundigheidsbevordering: uitbreiding 

van kennis, inzicht & vaardigheden door 
teambuilding,studiebijeenkomsten, 
cursussen en literatuur 

 

 
optimaal effect en invloed 
 

 

 

 

Werkgroep 6:  Wet Werk en Bijstand (WWB) en Wet Investering Jongeren (WIJ) 

 

Leden:  Dik van der Korf (contactpersoon), Johan Mintjes, John Blank, Renie Plantinga 

en Cobie Aandewiel 

 

Actie Beoogd resultaat 

 
1. 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 uitgewogen adviezen aan B&W; met als 
resultaat: optimale invloed op gemeentebeleid 
in de door PRH voorgestane richting 

 
2. in verband met 1: voeren van geregeld 

 
- tijdig op hoogte van ontwikkelingen in beleid 
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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 als schuldhulpverlening, 
budgetmaatjes, armoede- en re-
integratiebeleid en gemeentelijke 
detachering 

- incidenteel op initiatief van WG 6 
 

- betrokken bij gedachtevorming 
- inbreng in planvorming 
- bijdrage aan evaluatie van maatregelen & 

ontwikkeling van beleid 
 

 
3. contact houden met organisaties, in de 

gemeente actief op het terrein van WG 6. In 
2014 in elk geval met: 
- Barones 
- Humanitas 
- Meitinkers 
- St. Leergeld 
- Vrijwilligers Servicepunt: budgetmaatjes 
- St. Houvast 
- Vluchtelingenwerk 
- Voedselbank 
- Leerboerderij It Wolwêzen in De Knipe 

 

 
- voeling met & voeding vanuit doelgroepen, 

belangenbehartigers en andere relevante 
organisaties 

- geïnformeerdheid 
- bekendheid PRH bij doelgroepen en 

organisaties en v.v. 

 
4. contact houden met maatschappelijke 

organisaties in Friesland/Nederland,ook 
door bijwonen van  thema- en 
uitwisselingsbijeenkomsten. In 2014 in elk 
geval met: 
- FSU/uitkeringsgerechtigden 
- Zorgbelang Fryslân 
- Provinciaal overleg cliëntenraden 
- St. Aanzet 
- Friese Wouden: Gezinscoach 

 

 
- voeling met & voeding vanuit doelgroepen, 

belangenbehartigers en andere relevante 
organisaties 

- geïnformeerdheid 
- uitbreiding netwerk 
- invloed 

 
5. contact onderhouden met Caparis:leiding &  

ondernemingsraad 
 

 
- communicatie over gevolgen van nieuwe 

wet- en regelgeving 
- bevorderen overlegstructuur c.q. 

betrokkenheid van werknemers 
 

 


