
 

NIEUWSFLITS – januari 2022 

Vergadering Participatieraad 20 januari      
De vergadering is op donderdag 20 januari en zal digitaal plaatsvinden. De agenda voor de vergadering 
vindt u hier.  

 
Reactie advies cliëntervaringsonderzoek Jeugd 

Voor het zomerreces ontvingen wij het verzoek om te reageren op het ambtelijk advies inzake het 

cliëntervaringsonderzoek jeugd. De rapportage van januari 2021 en de procesbeschrijving van maart 

2021 hebben we bij ons advies betrokken. 

Deze manier van cliëntervaringsonderzoek ondersteunen we volledig vooral omdat we denken dat een 

inhoudelijke verdieping meer gegevens oplevert over de nut en noodzaak en effectiviteit van de 

geleverde zorg. Gezien de grote druk op de Jeugdzorg, zowel qua kwaliteit als qua financierbaarheid, 

zijn dergelijke data noodzakelijk om de beste beleidskeuzes te kunnen maken. Deze intensievere aanpak 

zal hier zeker aan bijdragen. Wel hebben we onze bedenkingen, welke dat zijn kunt u lezen op onze 

website. Het college geeft aan blij te zijn met onze steun voor de vernieuwende onderzoek aanpak en 

besloten hebben om de onderzoekmethode verder door te ontwikkelen. De suggestie om andere 

gemeenten en zorgaanbieders bij de doorontwikkeling te betrekken neemt men graag over. De volledige 

reactie van het college vindt u hier.  

Werkgroep Meedoen en Voorzieningen stelt zich graag aan u voor  
In deze werkgroep zitten:  
Nico Smits (contactpersoon), Jolanda Jorna, Baukje Elzinga, Iety Hullegie en Ankie Speel. 
 
Wat doet deze werkgroep? 
 
Deze werkgroep volgt actief het beleid van de gemeente Heerenveen op het gebied van Meedoen en 
Voorzieningen en participatie en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit (via de Participatieraad) 
aan het college van B&W op de genoemde beleidsvelden. We komen 1x in de 4 weken bijeen om te 
overleggen met welke punten wij actief aan de slag gaan. Voor 2022 hebben wij een jaarplan 
opgesteld.  
 
Ons doel is signalen op te halen bij bewoners, informatie uit het werkveld op te halen en relevante 
stukken te ontvangen. Uw inbreng is belangrijk voor ons. Graag horen wij hoe u veranderingen binnen 
de Wmo-voorzieningen ervaart. Voorbeeld (zoals) bij het lokaal vervoer en bij huishoudelijke hulp. Met 
alle veranderingen in de sociale voorzieningen is het belangrijk dat alle invalshoeken worden belicht. 
Uiteraard verdienen de huidige actualiteiten en dat wat er leeft onze aandacht.  
 
Onze werkgroep ontving bijvoorbeeld in november 2021 het verzoek om een advies uit te brengen 
inzake het Wmo-vervoer. Ons advies is geschreven vanuit het perspectief van degene die gebruik 
maakt van het Wmo-vervoer. U kunt de inhoud van dit advies lezen op onze website 
https://www.participatieraadheerenveen.nl/ Ook werden wij vanuit de gemeente geïnformeerd over 
de veranderingen in de Huishoudelijke Hulp.   
 

 
 
 

https://www.participatieraadheerenveen.nl/nieuws/vergadering-20-januari-2022/
https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/advies-Clie%CC%88ntervaringsonderzoek-Jeugd.pdf
https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Reactie-college-clientonderzoek-Jeugd.pdf
https://www.participatieraadheerenveen.nl/


 
 

 

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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