Verslag Participatieraad
Dinsdag 6 juli 2021

Aanwezig:
Alex de Groot, Annette Aukema, Barbara van Balen, Danny van Bakel, Hans Maurits, Jaap
Ritsema, Irene van der snee, Lisan Oostdam, Michiel Nieuwenhuis, Raymond Frans, Richard
Witsiers, Tineke Tjalma, Anja van Dam, Hans Redeker, Samet Sari, Frits de Vries, Ingrid van
Tienhoven.
Afwezig:
Ineke Verburg, Mohammed Bouzia, Nora Ameziane
1. Afscheid André Jurjus.
Het afscheid heeft plaats gevonden.
2. Opening/mededelingen/ vaststelling agenda.
De vergadering wordt geopend.
Het is heel fijn dat we, voor het eerst, weer kunnen vergaderen in de Raadszaal.
Vaststelling agenda
De agenda wordt verder vastgesteld zonder wijzigingen.
Verslagen
Concept-verslag 1 juni 2021 besloten vergadering Participatieraad.
Dit verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld
Verslag Agendaoverleg (bijlage)
Dit verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Invoeging
In de vergadering wordt naar voren gebracht dat men hoort dat er zorgen zijn over
het Verwervingsproces Gewoon in de Wijk.
1. Datgene wat nu door professionals wordt gedaan zal in de toekomst door
vrijwilligers worden gedaan. Is dat zo?
2. Deskundigheid van professionals gaat van specialistisch naar generalistisch.
3. Het is onduidelijk wat de positie van zelforganisaties gaat worden
4. Binnen de SWT is er onrust dat medewerkers hun baan kwijt raken en vervangen
gaan worden door anderen.
5. Dat er niet genoeg aandacht besteed gaat worden aan het diversiteitsbeleid.
Jan Willem Duker , coördinator van Gewoon in de Wijk, wordt door Ingrid van
Tienhoven uitgenodigd om op 4 september in de vergadering een presentatie te
geven over het Verwervingsproces.
3. N.a.v. trainigssessie 12 juni en gespreksronde voorzitter (Presentatie) (zie bijlage)
De interim voorzitter Alex de Groot geeft aan dat hij een kennismakingsrondje met
alle leden heeft gedaan. Hij heeft alleen Samet en Ineke niet gesproken. Er zijn 5

nieuwe leden. Hij heeft met wethouder MT Meijs kennis gemaakt en het verslag van
aanpak met haar besproken.
Samet Sari neemt begin september afscheid van de raad. Er zal opnieuw geworven
gaan worden. De sollicitatiecommissie komt in de week van 26 juli bij elkaar om de
werving van de vijf leden te evalueren en de nieuwe sollicitatie procedure op te
starten.
Alex de Groot licht het betreffende document toe. Het document wordt uitgebreid
besproken.
De evaluatie van Plan van aanpak en de manier waarop de werving heeft plaats
gevonden
a. De beschreven opdracht van de voorzitter en de Participatieraad
b. Het werken vanuit vier werkgroepen. Leden geven ook aan welke overige taken
zij op zich willen gaan nemen.
c. Het idee dat een oud lid en een nieuw lid samen maatjes worden
d. De training van 4 september over: “Hoe ziet een goed advies er uit.”
e. Dat er een informatiepakket worden samen gesteld voor de nieuwkomers.
Het is nog ingewikkeld welke onderwerpen er bij welke werkgroep horen. Leden
kijken daar nog naar en geven hun advies over de indeling die tot nu toe gemaakt is.
Zij sturen hun commentaar naar Alex de Groot. De indeling komt niet vast te liggen.
Deze kan, al naar bevinden, gewijzigd worden.
4. Thema workshops.
Uitnodiging extra sessie koplopersproject onafhankelijke cliëntondersteuning
(Bijlage en Toelichting Lisa en Anja)
Het programma wordt kort toegelicht. De informatie die uit de bijeenkomst van 7
juli naar voren komt zal meegenomen worden in het advies over onafhankelijke
cliëntenondersteuning. 12 juli wordt er voor de Participatieraad een bijeenkomst
gehouden over de uitkomsten van deze bijeenkomst.
Het is de eerste van vier thema bijeenkomsten. Het is belangrijk om na te gaan of
het organiseren van vier kleinere bijeenkomsten positief ervaren wordt door de
organisatoren en door de deelnemers. Tot nu toe werd er altijd één maal per jaar een
grote conferentie georganiseerd. De andere thema bijeenkomsten gaan over
diversiteit, de Participatiewet en toegankelijkheid.
5. Rondvraag en sluiting.
Op de agenda van komende vergadering komt de evaluatie van de participatieprijs te
staan.

