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Reactie Participatieraad: Uitvoeringsprogramma preventie Wmo 2022-2026 

  
Geachte leden van de Participatieraad, 
 
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw reactie op het concept 

uitvoeringsprogramma preventie Wmo ‘Samenwerken aan preventie!’. Wij bedanken u 

voor uw snelle en zorgvuldige reactie op onze adviesaanvraag en voor uw betrokkenheid 

bij de totstandkoming van het uitvoeringsplan. U geeft aan positief te zijn over de 

buurtaanpak en inzet op de thema’s en specifieke doelgroepen. 

 

Samenvatting advies  

Samengevat heeft u de volgende aandachtspunten meegegeven in uw advies: 

1. Zorgen of een brede aanpak mogelijk leidt tot een versnippering en het bereiken 

van de doelen.  

2. Borgen van een goed communicatieplan op B1-niveau met aandacht voor 

inwoners die niet of minder digitaal vaardig zijn.  

3. Belang van een goede aansluiting bij Welzijn op Recept. 

4. Gedragsverandering kan sterker gericht zijn op gezondere leefstijl.  

5. Aandacht voor de gevolgen van Langer Thuis blijven wonen. 

Hieronder vindt u onze toelichting op deze aandachtspunten.  

 

1. Versnippering en doelen 

Het is zeker een uitdaging om de hoeveelheid aan gestelde doelen de komende jaren te 

realiseren. Dat betekent ook dat we niet alles in het eerste jaar kunnen uitvoeren. De 

aanpak vraagt om een verdere prioritering en uitwerking. In tegenstelling tot de drie jaar 

die in uw brief genoemd is, is de totale uitvoeringsperiode bijna vijf jaar (2022 tot en met 

2026). De lange termijnvisie staat centraal in onze kadernota sociaal domein. We delen 

uw mening dat preventie vraagt om een lange termijn inzet. Onze aandacht voor 

preventie stopt niet op 1 januari 2027.  

 

2. Communicatieplan 

Eén van de eerste acties die de komende periode opgepakt wordt is het opstellen van 

een communicatieactieplan. Hierbij wordt rekening gehouden met de inzet van online én 

offline communicatie, inwoners die niet digitaal vaardig zijn en teksten in begrijpelijke 

taal. Indien gewenst leggen we het concept communicatieactieplan aan u voor.  
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3. Welzijn op recept 

Uit onderzoek blijkt dat Welzijn op Recept direct van invloed is op het welzijn, het 

zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van deelnemers. De sociale contacten nemen toe 

en deelnemers ervaren een betere gezondheid. De speerpunten uit het plan sluiten hier 

goed op aan. Nynke Benedictus is als aanjager Eenzaamheid tevens projectleider van 

Welzijn op Recept. Uw aandachtspunt hebben we ook met haar gedeeld. We nodigen u 

graag uit voor het symposium ‘Welzijn op Recept’ op 30 juni 2022. U ontvang hier nog 

een officiële uitnodiging voor. Wilt u nu alvast meer informatie? Dan kunt u contact 

opnemen met Nynke via advies@nynke.nu 06 – 44 17 18 33. 

 

4. Gezonde leefstijl 

We pakken de gezondheidsvraagstukken vanuit een breed perspectief aan, waarbij we de 

verschillende domeinen overstijgen. Gezondheid heeft veel raakvlakken met de rest van 

het ‘sociaal domein’, dus ook met het uitvoeringsprogramma preventie Wmo. Gezonde 

leefstijl is één van de speerpunten die opgenomen is in het uitvoeringsprogramma 

‘Samen scoren voor gezondheid’. Meer informatie hierover is te vinden op 

www.heerenveen.nl/gezondheid. Wilt u meer weten over de activiteiten in de gemeente 

Heerenveen? Neem gerust contact op met onze aanjager gezondheid Lowise Hazenberg: 

lowise@scorenvoorgezondheidheerenveen.nl of  06 – 15 64 13 99. Zij vervult ook de rol 

van beweegmakelaar. Samen met de inwoner wordt gezocht naar passende 

beweegactiviteiten en is er aandacht voor voeding, beweging en geestelijke gezondheid. 

 

5. Langer thuis blijven wonen 

Het thema ‘langer thuis blijven wonen’ en de gevolgen daarvan heeft onze aandacht. Het 

hebben van mentale veerkracht, voldoende mobiel zijn, het beschikken over een 

geschikte woning en over voldoende financiële middelen zijn belangrijke voorwaarden om 

langer thuis te kunnen blijven wonen. Toegankelijke en passende zorg en ondersteuning 

helpen daarbij. Bij ouderen die langer thuis wonen is vaak een wankel evenwicht tussen 

gezondheid, psychisch welbevinden en het sociale netwerk. Als er iets gebeurt gaat het 

vaak niet zozeer om ziekte en geneeskunde maar om zorg, geborgenheid en veiligheid. 

We moeten hierin blijven samenwerken met zowel maatschappelijke partners als 

inwoners. 

 

Bel gerust als u vragen heeft 

We blijven graag met u in gesprek over de verdere voortgang van het 

uitvoeringsprogramma. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn kunt u contact 

opnemen met Diana Elsinga (beleidsregisseur Sociaal Domein): 06 – 52 60 03 90 of 

d.elsinga@heerenveen.nl.  

 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Heerenveen. 
De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
Jeroen van Leeuwestijn  Tjeerd van der Zwan 
 
 
{{Signer1}}    {{Signer2}} 
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