
 

  

  
 

Verslag. 
Dinsdag 1 maart 2022, 19.30 uur - 22.00 uur. 
 

Aanwezig: Alex de Groot, Michiel Nieuwenhuis, Tineke Tjalma, Irene van der Snee, 

Annette Aukema, Richard Witsiers, Nora Ameziane, Raymond Frans, Jaap Ritsema, 
Barbara van Balen, Lia Kollaard, Frans Taks, Pascalle Willemse, Ilse Wessels, 
Pauline Veldkamp en Ingrid van Tienhoven (not.) 
 

 
1. Opening/ mededelingen/ vaststelling agenda 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Hoe werkt het gemeentebestuur? 
Presentatie Heske Pohlmann (communicatieadviseur gem. Haarlem) 
Vragen en/of discussie. 
De leden vonden de presentatie erg interessant. Heske stuurt de Presentatie 
op. 

 
3. Verslag 1 februari 2022. 

Met een paar kleine wijzigingen wordt het verslag vastgesteld 
 

4.  Nieuwe Indeling Werkgroepen  
De nieuwe indeling van de werkgroepen wordt aangenomen.  
Er is bij drie van de vier werkgroepen nu structureel één contactpersoon. 
Alle leden blijven deelnemen aan dezelfde werkgroepen. 
De onderwerpen van de werkgroepen zijn, zoals ze nu beschreven zijn,  
bijvoorbeeld een thema en dan weer een organisatie.  
De werkgroepen nemen op zich dat ze de onderwerpen vanuit het perspectief 
van de inwoner gaan beschrijven. Dat dit dan tegelijk met de 
werkgroepstructuur op de website komt. Michiel, Irene, Alex en Raymond zullen 
dit meenemen als ze de inrichting van de website verder bekijken.  
  

5. Voorstel Trainingen leden Participatieraad  
De twee voorgestelde trainingen worden beoordeeld als zinvol. 
Het streven is de twee trainingen op twee zaterdagochtenden te houden in april 
en/of mei. 
Alex stuur een datumplanner naar iedereen.  
 

6. Uitwisseling tussen werkgroepen.  
O.a. werkbezoeken, voorlichtingssessie en reactie op adviezen. 

• Frans en Barbara zijn op bezoek geweest bij Spaarne werkt. 
De organisatie houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling.  
Er zijn mensen die begeleid worden vanuit de bijstand en weer re-integreren naar 
werk.  Deze bemiddeling gaat nu erg goed. Een tweede groep zijn mensen uit het 
doelgroepenregister. Dit zijn mensen met een handicap of die gedeeltelijk afgekeurd 
zijn. Deze mensen zijn moeilijker bemiddelbaar. 
Paswerk is geïntegreerd in Spaarne Werkt. 
Twee van de bedrijven in de Holding namelijk Werkdag en Buurtbedrijf zijn niet 
geïntegreerd omdat hun taak en doelgroep valt onder dagbesteding en dagbesteding  
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wordt betaald vanuit de WMO. Deze bedrijven zullen worden overgenomen door het 
samenwerkingsverband dat Gewoon in de Wijk gaat uitvoeren, 
Het Buurtbedrijf begeleidt mensen die niet bij een werkgever kunnen werken zonder 
begeleiding. Mensen doen bijvoorbeeld veel klussen voor woonbedrijven. Het 
vertrekpunt is dat mensen zinvol mee kunnen doen in bedrijf 

• Er zijn werkbezoeken gebracht aan Leger de Heils, Vluchtelingenwerk, DOCK, 
Diaconie. Belangrijk aandachtspunt was kinderarmoede.  

• Raymond geeft aan dat hij met Haarlem Effect heeft gesproken over kinderarmoede 
en hoe zij er tegen aan kijken. De landelijke alliantie wil in 2030 geen 
kinderarmoede meer.  

• Annette heeft met Vluchtelingenwerk gesproken over wat zij signaleren bij de 
Sociale Wijkteams die nu inburgering van vluchtelingen ook in hun pakket hebben. 
Het staat in het beleid goed beschreven. Het frame staat, maar in de praktijk kan 
het anders uitpakken. Het lijkt erop dat er te weinig mensen in de Wijkteams zijn 
met toepasbare kennis hierover.  

• De beleidsambtenaar die betrokken is bij dakloze jongeren komt volgende week 
woensdag bij de Werkgroep Jeugd Onderwijs en Sport praten.  

• Maandagavond komt Marja Beneker (Senior Beleidsadviseur bij Werk en Inkomen) 
bij de werkgroep Werk, Inkomen, Schulden en Minima. 

• Er is ook gesproken met een ambtenaar van het Leerplein. Het framewerk staat. 
Het gesprek ging er over hoe het er in de praktijk aan toegaat. 

• Ook bij de Onafhankelijke Cliëntondersteuning gaat het er over hoe het in de 
praktijk gaat uitwerken als veel mensen contact opnemen. Dan is het van belang 
dat de wachttijd niet te lang is. Anders haken ze weer af. De vraag is zijn er wel 
genoeg medewerkers en wordt de wachttijd niet te lang.  

 

7. Rondvraag 
Er worden geen punten ingebracht in de rondvraag 

  
8. 22.00 uur   Sluiting van de vergadering 

 
 

 
 


