
 

NIEUWSFLITS – november 2020 

Vergadering Participatieraad 19 november  

De vergadering is op donderdag 19 november en zal fysiek plaatsvinden. In verband met de 

veiligheidsmaatregelen vanwege het Coronavirus zal de vergadering niet openbaar toegankelijk zijn. 

De agenda voor de vergadering vindt u hier. 

Nieuwe leden stellen zich voor  

Baukje Elzinga-Luinenburg  

Sinds 2013 woon ik in Heerenveen en ben al lange tijd betrokken als vrijwilliger in het rijdersbuffet en 

dopingcontrole in Thialf bij (inter-)nationale schaatswedstrijden. Daarnaast ben ik contactpersoon van 

de Protestantse Gemeente Heerenveen. In augustus 2020 ben ik na jaren in het 

onderwijs werkzaam geweest te zijn, eerst als leerkracht en daarna als 

directeur,  met pensioen gegaan. Aangezien ik een brede interesse heb, mij 

maatschappelijk zeer betrokken voel, vitaal ben en zin heb om nieuwe 

ervaringen op te doen, vind ik het fijn om mij in te zetten voor de 

Participatieraad. Ik wil graag meedenken om gestalte te geven aan het 

scheppen van optimale condities voor zaken die de inwoners van Heerenveen 

aangaan. 

Iety Hullegie 

Sinds 1986 woon ik in de mooie provincie Friesland. Mijn naam is Iety Hullegie. Ik ben 67 jaar. In mijn 

werkzame leven heb ik allerlei functies uitgeoefend in de gezondheidszorg. Onze provincie en met name 

de gemeente Heerenveen is een fijne woonplek, met goede voorzieningen. 

De laatste 10 jaar van mijn werkzame leven heb ik gewerkt als casemanager 

in de zorg voor ouderen en dan met name voor de mensen met 

geheugenproblemen. Het is een werkgebied waarbinnen ik veel expertise 

heb verworven.  Ik vind het van belang om via de Participatieraad een 

bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van onze gemeente. Het is moedig 

van de gemeente Heerenveen dat zij probeert de inwoners een expliciete stem 

te geven in de beleidsvraagstukken. 

Marjon Voorzanger 

Ik ben Marjon Voorzanger en ik woon al heel lang in het prachtige Katlijk samen met mijn man en 

aanvankelijk met onze vier dochters, allen uitgevlogen. Ik heb tijdens mijn werkzame leven altijd bij één 

of ander vorm van onderwijs gewerkt. Ik ben begonnen in het basisonderwijs 

maar al spoedig heb ik dat verruild voor onderwijs aan laaggeletterden 

volwassenen en Nt2-onderwijs. Uiteindelijk heeft het onderwijs en het 

maatschappelijk welzijn van laagopgeleide mensen met een niet Nederlandse 

achtergrond mijn interesse gehouden. Ongeveer 5 jaar geleden ben ik met 

werken gestopt en ben ik vrijwilliger geworden bij Vluchtelingenwerk.  

 

https://www.participatieraadheerenveen.nl/nieuws/vergadering-19-november-volgt/


 
 

                                                                                                                                                                                                     

Zowel tijdens mijn werk als met mijn vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk streef ik er altijd naar om 

mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij en ze optimaal gebruik te laten 

maken van wat onze maatschappij te bieden heeft. Helaas is de maatschappij voor nogal wat mensen te 

moeilijk en lopen ze telkens weer tegen barrières aan. Ik hoop, door mijn steentje bij te dragen in de 

Participatieraad, de drempels voor wat mensen te kunnen verlagen. 

Ankie Speel-Bakker 

Mijn naam is Ankie Speel-Bakker. Ik woon in Heerenveen samen met mijn man en 2 kinderen. De 

afgelopen 10 jaar heb ik gewerkt in de accountancy, in de thuiszorg en in de verzekeringen. Daarnaast 

werk ik al meer dan 15 jaar als ondernemer. Mensen verder helpen is mijn rode draad, heb ik gemerkt. 

Hoe? Door klantvriendelijk te zijn en te luisteren met empathie. En pas daarna 

mee te denken in oplossingen. Mark Twain, een Amerikaans schrijver, zei: 

“Vriendelijkheid is de krachtigste taal op aarde, die doven kunnen horen en 

blinden kunnen zien.” Goed luisteren naar wat echt belangrijk is voor iemand. 

Het klinkt zo simpel, maar dat is het niet. Ik wil mij dan ook graag inzetten voor  

de bewoners van de gemeente Heerenveen. Door te proberen die kleine 

helpende hand te bieden. Altijd samen. Op een toegankelijke manier, dicht bij 

de mensen. Hoe mooi is dat? 

Hans Janssen 

52 jaar geleden ben ik als Hans Janssen geboren in Deventer. Op mijn 18e ben ik gaan studeren in 

Bolsward en sindsdien aan Friesland blijven hangen. Vanaf 1996 woon ik met heel veel plezier in 

Heerenveen. In het dagelijks leven ben ik Export manager, de laatste jaren 

in de zuivelindustrie. Alhoewel mijn werk niet direct gerelateerd is aan de 

onderwerpen van de Participatieraad hebben deze privé zeker mijn 

interesse. Vooral alles wat met jeugd te maken heeft, heeft mijn warme 

belangstelling. Ik hoop met een     frisse blik bij te kunnen dragen aan goede 

adviezen van de Participatieraad en op die manier mee te helpen aan het 

maken van Heerenveen tot een prima leef plek. 

 

Adviezen en reactie hierop van het college  

In onze vergadering van 17 september hebben wij het college geadviseerd over het 

Uitvoeringsprogramma Werk. We hebben inmiddels een reactie van het college ontvangen. Bent u 

benieuwd naar deze reactie? Kijkt u dan op onze website.  

Ook hebben we in deze vergadering een ongevraagd advies over het functioneren van de 

Onafhankelijke Cliënten Ondersteuning (hierna OCO) uitgebracht. Ook hierop hebben we een reactie 

van het college van burgemeester en wethouders ontvangen.  

 

 

https://www.participatieraadheerenveen.nl/adviezen/
https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Reactie-college-OCO.pdf


 
 

 

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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