
De Participatieraad Heerenveen adviseert het college van burgemeester en wethouders 
gevraagd en ongevraagd over thema’s die belangrijk zijn voor de inwoners: zorg, jeugdhulp, 
werk, wonen, welzijn, participatie, leefbaarheid en inkomen. De raad is er voor en door de 

inwoners van de gemeente Heerenveen.

De Participatieraad is volkomen onafhankelijk 
We zijn niet verbonden aan het gemeentebestuur en haar ambtenaren en geven onafhankelijk 
advies. Dat we een belangrijke partner zijn, merken we doordat het college van burgemeester 
en wethouders, de beleidsmakers en de gemeenteraad onze adviezen vaak overnemen. Ons 
wordt gevraagd mee te denken over beleidsvoornemens en de uitvoering. De gemeenteraad 

neemt onze aanbevelingen mee bij het maken van besluiten. 

De Participatieraad bestaat uit 15 personen. Alle leden wonen in de gemeente Heerenveen. 

De Participatieraad Heerenveen zoekt:

Voorzitter (m/v) 
voor 8–12 uur per week

Wij bieden
Een mooie en uitdagende 
vrijwilligersfunctie met 
onkostenvergoeding waarin u uw 
maatschappelijke betrokkenheid kwijt 
kunt. Een functie ook waarbij u uw 
talenten en (werk)ervaring inzet voor 
wat de inwoners van de gemeente 
Heerenveen nodig hebben op het 
gebied van het sociaal domein.

Wat verwachten wij van onze voorzitter
-  u woont in de gemeente Heerenveen
-  aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid
-  een bindend, enthousiasmerend vermogen
 -  affi niteit met het beleid van de gemeente 

Heerenveen waarin ‘meedoen’ centraal staat
-  gevoel voor procedures
-  overtuigingskracht, u straalt gezag uit
- omgevingssensitiviteit
-  u bent het boegbeeld van de Participatieraad 
-  u kunt knopen doorhakken
-  u stuurt processen aan en coördineert die ook 

(regiefunctie) 

Meer informatie
Op www.participatieraadheerenveen.nl vindt u meer informatie over het profi el en de 

taken van de voorzitter. Of neem contact op de heer Edwin Hoekstra (secretaris)
via 06 - 48 91 43 25. U kunt ons ook bereiken via het algemene nummer van de

Participatieraad: 0513 – 61 76 56.

Vinden wij elkaar in deze mooie uitdaging?
Stuur uiterlijk 19 september uw motivatiebrief en curriculum vitae aan 

mevrouw Ineke van Dam (ambtelijk secretaris) via participatieraad@heerenveen.nl 
of per post: postbus 15000, 8440 GA Heerenveen. U ontvangt van ons een bevestigingsmail.  

Herkent u zich in dit profi el? Dan zoeken we u!


