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Voorwoord

Wij bieden u ons tweede jaarplan aan met de titel: 

En nu de Handen en de Voeten.

Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van het bedenken en vormgeven van de 

transitie in het Sociaal Domein. Dat was het hoofd. 

Dit jaar gaat het om hoe deze transitie gaat werken in de praktijk met andere 

woorden : “Hoe geven we handen en voeten aan het bedachte beleid? 

Gaat de uitvoering zoals het bedacht is in de voorbereiding?”

De Participatieraad wil  in 2015 dat proces actief en kritisch volgen en staat klaar om het college van B&W 

en de gemeenteraad te adviseren als zaken niet lopen zoals uitgestippeld. 

Natuurlijk, de praktijk zal altijd weerbarstiger zijn dan het beleid maar belangrijk daarbij is de bereidheid om 

snel te reageren, te herstellen en dan samen naar creatieve oplossingen zoeken. Alle partijen moeten bereid zijn 

de schuttingen om hun afdelingen en  organisaties  af te breken  en gericht zijn op samenwerking ten bate van 

de burger/klant. Dat vraagt een andere, klantgerichte houding.

De Participatieraad heeft het afgelopen jaar erg veel aandacht gevraagd voor een integrale aanpak in 

de uitvoering. Het mag niet zo zijn dat het nieuwe beleid een nieuwe en nog heftiger bureaucratie oplevert. 

Voor klanten zijn korte, heldere lijnen belangrijk. Als dat wordt gerealiseerd, is dat ondanks de bezuiniging 

de winst van de transitie.

Wij gaan dit jaar volgen hoe de transitie in Haarlem handen en voeten krijgt en daar hebben we u, jou en je 

organisatie hard bij nodig. Dus zet ons in waar het niet gaat als bedacht en wij zullen daar aandacht 

voor vragen.

Ruth Nelemaat,

voorzitter Participatieraad Haarlem 
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1. ALGEMENE ACTIVITEITEN

Missie en Visie
In juli 2014 hebben de leden van de Participatieraad gezamenlijk een visie opgesteld, deze is terug te vinden 
op de website. In 2015 zal de Participatieraad dit proces verder ontwikkelen en aandacht besteden aan het 
formuleren van de missie en verdere koers van de Participatieraad Haarlem. 
Actie missie en visie verder uitbouwen
Planning mei-juni 2015

Jaarplan en begroting
Jaarlijks wordt een jaarplan en een begroting opgesteld door de Participatieraad, zodat de gemeente Haarlem 
en haar burgers weten wat de raad dat jaar zal presteren en daar ook op beoordeeld kan worden.
Actie jaarplan en begroting 2016 opstellen 
Planning gereed november 2015

Jaarverslag en jaarrekening
Na afloop van het kalenderjaar stelt de Participatieraad een jaarverslag op waarin zij verslag doet van de in dat 
jaar uitgevoerde activiteiten en legt zij verantwoording af over de uitgaven van dat jaar.
Actie jaarverslag en rekening 2014 opstellen 
Planning maart 2015

Opleidingsplan
Jaarlijks wordt een opleidingsplan voor de Participatieraad opgesteld om de kennis van de raad te actualiseren. 
Het opleidingsplan wordt voorzien van een begroting en is onderdeel van het jaarplan.
Actie opleidingsbehoefte inventariseren  
Planning november 2015

Communicatieplan 
In 2014 is door de werkgroep communicatie van de  Participatieraad Haarlem een communicatieplan opgesteld. 
Belanghebbenden, ons netwerk,  maar ook B&W en de gemeenteraad moeten weten wat de Participatieraad 
doet en hoe. De website, maar ook de social media spelen een belangrijke rol in de communicatie met de 
burger. In 2015 wil de Participatieraad nog actiever gaan communiceren via social media.
Actie waar nodig het communicatieplan actualiseren 
Planning hele jaar 2015

Website bijhouden
Onderdeel van een goede communicatie is het bijhouden van de website. Het is goed om dat wekelijks te 
bekijken op aanvullingen en wijzigingen. 
Actie website bijhouden en actualiseren 
Planning wekelijks

Activiteiten communiceren via Social Media
Activiteiten en standpunten worden gedeeld via social media. In 2015 wil de Participatieraad actiever gebruik 
maken van Social Media.
Actie actuele communicatie verzorgen
Planning hele jaar 2015
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Agenda overleg
Ter voorbereiding van de maandelijkse vergadering van Participatieraad wordt een agenda opgesteld door de 
secretaris. De wethouder, de voorzitter, de secretaris, een lid van de raad en ambtenaren nemen deel aan 
dit overleg.
Actie agenda overleg voeren
Planning 10 maal per jaar; 3e week van de maand

Vergaderingen van de Participatieraad
De Participatieraad komt jaarlijks minstens 10 keer bijeen in een openbare vergadering, tenzij een onderwerp 
vertrouwelijk wordt verklaard. De agendacommissie bereidt de agenda voor. In de maanden juli en augustus 
worden geen reguliere vergaderingen gehouden, tenzij vereist door de actualiteit..
Actie openbare vergaderingen houden    
Planning elke 1e dinsdag van de maand, behalve in mei (dan de 2e dinsdag)

2. JAARLIJKSE ACTIVITEITEN

Evaluatie 
Elk jaar wordt de Participatieraad  door de voorzitter in individuele gesprekken met de leden geëvalueerd. 
Doel is een goed functionerende Participatieraad. 
Actie jaarlijks evaluatie houden 
Planning september 2015

Participatieprijs
De Participatieraad heeft de opdracht jaarlijks een Participatieprijs uit te reiken aan een persoon of een groep 
die zich op het gebied van burgerparticipatie heeft ingespannen. In 2014 sloot de Participatieraad voor de 
uitreiking van de participatieprijs aan bij de viering van Haarlemse Helden op de verjaardag van de stad 
Haarlem. Na evaluatie heeft de Participatieraad besloten, dat de samenwerking in 2015 wordt voortgezet. 
Actie Participatieprijs
Planning najaar 2015

Kennismaking/voortgangsgesprek wethouders
Jaarlijks wordt met de betrokken wethouders een gesprek georganiseerd met de Participatieraad. De agenda 
wordt samen met de agendacommissie vastgesteld na overleg met de raad. 
Actie  Minstens één gesprek met de betrokken wethouder organiseren. In februari worden 

de resultaten van de evaluatie besproken en in maart  het jaarverslag en de 
jaarrekening. 

Planning februari/maart 2015

Netwerk bijeenkomst
Minstens éénmaal per jaar organiseert de Participatieraad een netwerkconferentie aan de hand van een 
actueel thema. Doel van de bijeenkomst is het onderhouden van contacten in het netwerk. In 2015 wordt deze 
conferentie in september gehouden.
Actie plannen en organiseren netwerkbijeenkomst  
Planning september 2015 
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Conferenties en bijeenkomsten
Dit jaar organiseert de Participatieraad een aantal conferenties rond één thema. Zo  organiseert de werkgroep 
jeugd in maart een aparte bijeenkomst voor cliënten binnen de jeugdzorg, in mei staat een lezing met 
netwerkborrel voor cliëntenraden in de planning en in het najaar wordt een conferentie rond het thema 
“de integrale aanpak” georganiseerd. 
Actie plannen en organiseren conferenties en bijeenkomsten  
Planning maart , mei en najaar 2015 

Bijwonen van Raadsmarkten georganiseerd door de gemeente
Door het jaar heen organiseert de gemeente Haarlem diverse Raadsmarkten. Indien het onderwerp op het 
gebied van de Participatieraad ligt en de raad wordt uitgenodigd zullen leden van de raad deze Raadsmarkten 
actief bezoeken.
Actie bezoeken van relevante Raadsmarkten
Planning heel 2015

Bijwonen van en inspreken bij vergaderingen van gemeenteraad en commissie Samenleving
De leden van de Participatieraad zijn regelmatig aanwezig bij de vergaderingen van de gemeenteraad en de 
commissie Samenleving. Afhankelijk van de actualiteiten of naar aanleiding van een gevraagd of ongevraagd 
advies, spreekt de voorzitter in bij de vergaderingen van zowel de gemeenteraad en de commissie Samenleving.
Actie  inspreken bij vergaderingen van de gemeenteraad en de commissie Samenleving
Planning heel 2015

3. NETWERKACTIVITEITEN

Regulier overleg Participatieraad en contactambtenaren
1x per kwartaal wordt een gesprek georganiseerd met de contactambtenaren van de afdelingen: Wonen, Zorg 
& Welzijn, Werk & Inkomen en Jeugd, Onderwijs en Sport van de gemeente Haarlem, de programmamanager 
Samen voor Elkaar en de agendacommissie van de Participatieraad. Dit om voortgang en afstemming van 
agenda’s te stroomlijnen.
Actie bespreking plannen contactambtenaren en raad  
Planning februari, mei, augustus en november 2015 

Werkbezoeken en netwerken
De leden van de Participatieraad leggen op eigen initiatief of op uitnodiging werkbezoeken af bij diverse 
Haarlemse organisaties die actief zijn binnen het sociaal domein. Een aantal bezoeken die op de planning 
staan, is het Werkplein, de Voedselbank en OCK het Spallier. Deze bezoeken hebben als doel signalen uit de 
samenleving op te vangen en het uitbreiden en versterken van de achterban en tegelijkertijd het vergroten 
van de bekendheid van de Participatieraad. Uitnodigingen voor werkconferenties en bijeenkomsten worden in 
overleg zoveel mogelijk verdeeld over de leden van de Participatieraad.
Actie contact met de samenleving
Planning heel 2015
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4. ADVIEZEN GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD

Advisering
De Participatieraad adviseert het  college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd  op het brede sociaal 
culturele domein van Haarlem. Deze adviezen zijn gericht op al het beleid dat wordt ontwikkeld door de 
gemeente Haarlem op het gebied van Werk & Inkomen, Wonen, Welzijn en Zorg, Jeugd, Diversiteit en de 
Multiculturele samenleving. Een overzicht van de te verwachte adviesaanvragen volgt begin 2015.
Actie gevraagd en ongevraagd adviseren 
Planning heel 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en SoZaWe
Een werkgroep van de Participatieraad is betrokken bij het opstellen van de vragen voor het jaarlijkse 
klanttevredenheidsonderzoek Wmo en adviseert over de inhoud van het onderzoek. De afdeling SoZaWe voert 
vanaf 2015 jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit, ook bij dit onderzoek wordt een werkgroep van de 
Participatieraad betrokken. Zodra de rapporten van beide onderzoeken gereed zijn, zal de Participatieraad indien 
nodig verder adviseren.
Actie klanttevredenheidsonderzoeken Wmo en SoZaWe
Planning medio 2015

Voorlichtingsmateriaal ten behoeve van de burgers
Nieuw voorlichtingsmateriaal t.b.v. de burgers met name over de transitie van het sociaal domein, wordt ter 
advisering voorgelegd aan de Participatieraad. Dit om de leesbaarheid en de duidelijkheid van dit materiaal 
te vergroten.
Actie  kritisch beoordelen van het voorlichtingsmateriaal m.n. betreffende het   

sociale domein
Planning heel 2015
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Januari
Dins 6 Vergadering participatieraad  19.30 – 22.00 Fabriciuskamer Presentatie inrichting Toegang
Vrij    16 Agendaoverleg

Februari
Dins  3 Vergadering Participatieraad 19.30 – 22.00 Fabriciuskamer Wethouder Snoek aanwezig
Vrij 13 Agendaoverleg     

Maart
Dins 3 Vergadering Participatieraad 19.30 – 22.00 Fabriciuskamer Evaluatie Participatieraad
Vrij  13 Agendaoverleg
Dins  24 Bijeenkomst cliënten Jeugdzorg 

April
Dins 7 Vergadering Participatieraad 9.30 – 22.00 Fabriciuskamer  
Vri 17 Agendaoverleg 

Mei
Dins  12  Vergadering Participatieraad 19.30 – 22.00 Fabriciuskamer
Vrij 22 Agendaoverleg
  Bijeenkomst cliëntenraden 

Juni
Dins 2 Vergadering Participatieraad 19.30 – 22.00 Fabriciuskamer

Juli  IN JulI EN AuguStuS gEEN VERgADERINgEN

Augustus
Vrij 21 Agendaoverleg

September
Dins 1 Vergadering Participatieraad 19.30 – 22.00 Fabriciuskamer
Vrij 18 Agendaoverleg
  Evaluatiegesprekken 

Oktober
Dins 6 Vergadering Participatieraad 19.30 – 22.00 Fabriciuskamer
Vrij   16          Agendaoverleg
  Conferentie integrale aanpak 

November
Dins  3 Vergadering Participatieraad 19.30 – 22.00 Fabriciuskamer
Vrij 13 Agendaoverleg
  uitreiking Participatieprijs Haarlem 2015

December
Dins  1 Vergadering Participatieraad 19.30 – 22.00 Fabriciuskamer
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De leden van de Participatieraad

Ruth Nelemaat • Voorzitter    voorzitterparticipatieraad@gmail.com

Mirjam Stolp Participatieraad@haarlem.nl

gert-Jan Ankoné gjankone@kpnmail.nl

Anja van Dam Participatieraad@haarlem.nl

Corinne P. Visser corinne.p.visser@gmail.com

Petra Nuyens Participatieraad@haarlem.nl

Jurry Smit Participatieraad@haarlem.nl

Frank vd Peppel Participatieraad@haarlem.nl

Marzoug lehiba marzoug@live.nl  

Douwe Reinders ReindersDWAH@gmail.com

Frits de Vries f.j.devries@neroconsultancy.nl

Hans Redeker Participatieraad@haarlem.nl

Driss el gharnati  drisselgharnati@hotmail.nl

Josja Regout Participatieraad@haarlem.nl

gien Baltus Participatieraad@haarlem.nl

ton van Angeren Participatieraad@haarlem.nl
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Contactgegevens
Ambtelijk Secretariaat:

Saskia Augustin
023-5115273
www.participatieraadhaarlem.nl
Participatieraad@haarlem.nl
#participatieraadHLM
Participatieraad Haarlem
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