
 

 

NIEUWSFLITS – november 2018 

 

Openbare vergadering Participatieraad 15 november 2018 in Trinitas! 

De eerstvolgende vergadering is op donderdag 15 november om 19.30 uur in zalencentrum Trinitas, 

Coehoorn van Scheltingaweg  1, 8442 PZ  Heerenveen. Hier vindt u de agenda voor deze vergadering. 

 

Werkbezoek Meedoen&Voorzieningen 

Op 16 oktober heeft de werkgroep een bezoek gebracht aan het Digi-Taalhuis dat gevestigd is in de 

bibliotheek van Heerenveen. Ook in de bibliotheken van Jubbega en Akkrum zijn er Digi-Taalhuizen. In 

Heerenveen zijn er zo’n 33 deelnemers per week actief. Het Nederlands is voor deze deelnemers vaak 

de tweede taal.  Meestal wordt er 1-op-1 ondersteund in spreekvaardigheid, lezen en schrijven. Er wordt 

gewerkt met methodes op 3 niveaus. Dit zijn praktijkgerichte methodes die aansluiten bij de 

deelnemers. Doel is het vergroten van de sociale zelfredzaamheid. Dit 

gaat ook door middel van maatwerk, de deelnemer geeft aan wat hij 

graag wil leren. Ook zijn er in alle vestigingen klik-en-tik cursussen, een 

internetcursus voor beginners. In het Digi-Taalhuis wordt 

samengewerkt met Humanitas, Caleidoscoop en het Friesland College. 

Het was een zeer boeiend en inspirerend werkbezoek. Op bijgaande 

foto ziet u van links naar rechts de heer Spiekhout van de 

Participatieraad, mevrouw Bartlema van het Friesland College, 

mevrouw Ganzeboom van de bibliotheek en mevrouw Cuperus van de 

Participatieraad.  

 

Bijeenkomst Buurtzorgteam Heerenveen Noord en Centrum 

De buurtzorgteams Heerenveen Noord en Centrum organiseren 

maandelijks bijeenkomsten voor ouderen die behoefte hebben aan 

contact. De ochtenden worden meestal door zo’n 10 personen 

bezocht en voorziet in een behoefte. Tijdens deze bijeenkomsten, 

welke gehouden worden in Groovy Tosti op de Lindegracht in 

Heerenveen, is er altijd een informatief uurtje. Op 2 oktober werden 

de heren Wassenaar en Spiekhout warm onthaald en zij hebben een 

korte presentatie gegeven over de Participatieraad. De bijeenkomst 

werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. Op de foto een 

sfeerimpressie.  

  

https://www.participatieraadheerenveen.nl/nieuws/vergadering-15-november/


 

 

Nieuwsflits 

Deze maandelijkse digitale nieuwsflits wordt toegezonden aan inwoners en maatschappelijke 

organisaties, die actief zijn in het sociale domein in de gemeente Heerenveen. Wilt u deze nieuwsflits 

ook ontvangen? een mailtje aan participatieraad@heerenveen.nl is genoeg. Naast nieuwtjes en de 

uitgebrachte adviezen, vindt u in de nieuwsflits ook de agenda van de eerstvolgende vergadering van de 

Participatieraad.  

Signaalkaart 

Uw verhaal is voor ons een signaal! Wij verzoeken u uw ervaringen met betrekking tot de dienstverlening 

bij het WIMO loket (Werk, Inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning) met ons te delen. Uw signalen 

kunnen door ons gebruikt worden bij de onderbouwing van argumenten en daarmee onze adviezen 

versterken. Wij zullen uw signalen beoordelen op trends en zullen geen rechtstreekse (persoonlijke) 

terugkoppeling doen. Vult u door het klikken op signaalkaart uw signaal in. Dat kan een klacht of nare 

ervaring betreffen, maar ook een compliment is uiteraard welkom! 

Wat is de Participatieraad 

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en 

wethouders over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de Participatiewet (PW) en de 

Jeugdwet.  De WMO is er op gericht de inwoners van Heerenveen zoveel mogelijk mee te laten doen in 

de lokale samenleving. De raad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. We merken 

dat de Participatieraad serieus wordt genomen door het college, de beleidsambtenaren en de 

gemeenteraad. Onze adviezen worden door het college vaak overgenomen en wij worden gevraagd mee 

te denken bij voorgenomen beleid. Ook de gemeenteraad betrekt onze adviezen bij haar besluitvorming. 

De Participatieraad werkt volkomen onafhankelijk van het gemeentebestuur en haar ambtenaren. Meer 

informatie over de Participatieraad vindt u op onze website https://www.participatieraadheerenveen.nl 
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