NIEUWSFLITS –november 2021
Vergadering Participatieraad 18 november
De vergadering is op donderdag 18 november en zal plaatsvinden in wijkcentrum de Kempenaer, Doctor
Wumkeslaan 4, 8442 EM Heerenveen. U kunt onze vergadering helaas vanwege de geldende
coronamaatregelen fysiek niet bijwonen. De agenda voor de vergadering vindt u hier.

Nieuwe voorzitter Marianne de Wilde
Ik woon ruim zestien jaar met veel plezier in Heerenveen. Ik heb een ruime
werkervaring bij de provinciale en gemeentelijke overheid. De laatste jaren
heb ik me vooral toegelegd op het sociaal domein. Een boeiend en dynamisch
werkveld waar op dit moment veel ontwikkelingen plaatsvinden. Uit ervaring
kan ik vertellen dat een goed functionerende Participatieraad van grote
toegevoegde waarde is. Ik wil mijn gemeentelijke ervaring in het sociaal
domein graag inzetten als voorzitter om de missie van de Participatieraad
verder te brengen: het leveren van gevraagde en ongevraagde adviezen aan
het college van BenW van Heerenveen. Vanuit onze onafhankelijke positie
streef ik daarbij naar een constructieve samenwerking met de gemeente
Heerenveen.

Werkgroep Jeugd stelt zich graag aan u voor
Jolanda Jorna
Ik woon sinds 2000 in Heerenveen. In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam in de verzekeringen. Met
mijn lidmaatschap van de Participatieraad wil mij inzetten voor een samenleving waarin iedereen zijn
plek heeft. De uitdaging zit er voor mij in om met mijn inzet het maximale er uit te halen voor de
inwoners van de gemeente Heerenveen. Met alle veranderingen in de sociale voorzieningen is het
belangrijk dat alle invalshoeken goed worden belicht.
Baukje Elzinga
Sinds 2013 woon ik in Heerenveen. Samen met mijn man geniet ik sinds augustus 2020 elke dag van ons
pensioen en geeft dit mij de mogelijkheid me in mijn vrije tijd verder te blijven ontwikkelen.
Voor de werkgroep jeugd heb ik de nodige expertise opgedaan uit persoonlijke ervaringen en mijn
langdurige werkzaamheden in het basisonderwijs. Eerst als leerkracht en later als directeur en
meerscholen directeur. Vanuit deze functie heb ik nauw samengewerkt met jeugdteams en contacten
gehad met en binnen het sociale domein van de gemeenten waarin ik werkzaam was.
Daarnaast heb ik vanuit mijn persoonlijke situatie veel ervaring en kennis opgedaan met de geestelijke
gezondheidszorg en sociale werkvoorziening en al wat daar bij komt kijken. Dit heeft mij zeer gevormd
en daar waar mogelijk wil ik graag mijn ervaringen en adviezen delen.
Om die redenen heb ik mij aangemeld voor de Participatieraad.
Verder ben ik als vrijwilliger betrokken bij kerkelijk werk, als contactdame van de PKN gemeente in
Heerenveen. Op sportief niveau ben ik betrokken in Thialf bij grote wedstrijden als chaperonne voor
anti-dopingcontroles en verzorg ik met een team de coaches en deelnemers van “een natje en een
droogje”.

Johannes Wassenaar
Sinds 1972 woon ik in de gemeente Heerenveen. Na Heerenveen, Langezwaag en Luinjeberd woon ik nu
in Bontebok. Tot 2012 heb ik in het onderwijs gewerkt. Na twee plaatselijk belang besturen zit ik nu in
de beheercommissie van ons dorpshuis in Bontebok. Participeren, zeker als je gepensioneerd bent, lijkt
mij van groot belang.
Hans Kingma
Sinds 1981 woon ik met mijn partner in Heerenveen. Ik heb als opbouwwerker in de gemeente
Heerenveen gewerkt en vanaf de jaren 90 als directeur van een welzijnsinstelling in Joure. De laatste 4
jaar heb ik als teamleider gewerkt bij Vluchtelingenwerk in Heerenveen en in Noord-Nederland. Ook
binnen de vakbeweging ben ik actief. Nu ik sinds 2018 met pensioen ben gebruik ik mijn ervaring graag
om bij te dragen aan de kwaliteit van het beleid en de uitvoering in het sociale domein. Het is met alle
veranderingen in zorg en welzijn ontzettend belangrijk voor de inwoners van de gemeente Heerenveen
dat er goede keuzes gemaakt worden. Dat is soms best ingewikkeld en iedereen heeft er in meer of
minder mate mee te maken. Daarom is het van belang om de burgers van Heerenveen bij deze
ontwikkelingen te betrekken. Voor mij is dit een uitdaging.
Gosse Spiekhout
Sinds 2004 ben ik weer thuis in Heerenveen. Ik voel mij betrokken bij mijn leefomgeving, en de mensen
daarin. Ik hoop en wil mij daarvoor inzetten dat een ieder daarin een plek krijgt en verdient, daarbij
uitgaande van de kracht van de mensen zelf. Zelf ben ik op diverse fronten binnen de kerk actief, politiek
geïnteresseerd en als secretaris en oprichter van stichting in moaie dei zet ik mij met vele anderen in
voor hen die dat nodig hebben. Via de Participatieraad kan en hoop ik die betrokkenheid te verbreden
en te verstevigen.
Hans Janssen
Ik ben geboren en getogen in Deventer maar ik woon al meer dan de helft van mijn leven in Heerenveen.
In de Participatieraad probeer ik bij te dragen aan een beter leefmilieu voor elke inwoner van onze
gemeente. Alhoewel ik niet werkzaam ben in het Sociaal Domein heeft dit vanuit mijn privé situatie mijn
interesse en probeer ik, soms met de blik van een outsider, mijn input te geven.
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

