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Datum: dinsdag 3 november 2015 

Aanwezig: Ton van Angeren, Gert-Jan Ankoné,  Anja van Dam, Driss el Gharnati,  Marzoug Lehiba, 

Petra Nuyens, Frank van de Peppel, Hans Redeker ,  Douwe Reinders, Jurry Smit, Mirjam Stolp,  

Corinne Visser,  Frits de Vries ,Floor van Wijk, ambtelijk secretaris: Saskia Augustin (verslag) 

Afwezig: Ruth Nelemaat,  Gien Baltus 

Gasten: bij agendapunt  3 Els den Breejen (gemeente Haarlem/WWGZ) Marie-Jose Driesen en Hubert 

Jan de With (beiden van het project De Verbeelding in Zandvoort) 

1. Opening en vaststelling agenda 

Ruth kan vandaag niet aanwezig zijn, Corinne vervangt haar, zij opent de vergadering en heet 

iedereen welkom. 

2. Presentatie project de Verbeelding Zandvoort 

Projectleider Marie-Jose Driessen geeft een presentatie over het project De Verbeelding, 

Hubert Jan de With coördinator bij het project vult aan. Dit project richt zich op Zandvoorters 

met een verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische beperking en/of Zandvoorters met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt die willen werken en die zich actief willen ontwikkelen op de 

arbeidsmarkt. Zowel de Wmo, de Participatiewet als de wet Jeugd komen in de integrale 

aanpak van project samen. Zie bijlage voor de presentatie. 

Enkele vragen en opmerkingen naar aanleiding van de presentatie. 

 Een jobcoach begeleidt en ondersteunt de werknemers. 

 Er is een goede samenwerking met het praktijkonderwijs en de ZMLK scholen. Jongeren 

worden terwijl ze nog op school zitten benaderd. 

 Zandvoort is een kleine gemeente met kortere lijnen waardoor het makkelijker zaken 

doen is dan in Haarlem. Daarom gaat men nu onderzoeken of het mogelijk is het 

concept uit te rollen in een wijk of buurt in Haarlem. 

 Klanten worden uitgenodigd in overleg met de klantmanagers van het werkplein. 

 Voor het intake gesprek wordt ruim de tijd genomen, het kan ook zijn dat er meerdere 

gesprekken nodig zijn. Er wordt goed onderzocht wat de klant wil en wat hij kan. 

 Bij het selecteren van de jobcoaches wordt goed gekeken naar de deskundigheid en 

kennis over de diverse problematiek. 

 Er is een vorm van samenwerking met de Hartenkamp maar er wordt niet proactief 

ingezet op het overhalen van mensen vanuit een bestaande dagbesteding naar de 

Verbeelding. 

 Het project is gestart met subsidie vanuit de Sociale Agenda maar naar verwachting zal 

De Verbeelding zich vanaf 2016 zelf kunnen bedruipen vanuit de Wmo, WWB-

afspraken met Zandvoort en de vergoedingen van werkgevers. Hierbij moet men wel 
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voor ogen houden dat De Verbeelding is opgezet vanuit een sociaal-maatschappelijk 

perspectief en niet een economisch.  

 Wanneer het voor iemand met een bijstandsuitkering niet meteen lukt om in de 

Verbeelding aan het werk te gaan heeft dit niet automatisch financiële consequenties 

voor de uitkering maar zal er een gesprek plaatsvinden met de klantmanager.  

 

3. Mededelingen 

 Wethouder Joyce Langenacker kan deze vergadering niet aanwezig zijn, ze zal de 

vergadering van december bijwonen. 

 Vrijdag 18 december graag vrijhouden in de agenda voor het eindejaarsetentje. Nadere 

informatie volgt. 

 Vanaf januari 2016 zal er weer periodiek overleg ingepland worden met de 

contactambtenaren. 

 

4. Conceptverslag 6 oktober 2015 

Tekstueel en n.a.v.:  geen opmerkingen 

Actielijst:  

Punt 09/01 De werkgroep Clientondersteuning komt op korte termijn bijeen voor het opstellen 

van een plan van aanpak. In de vergadering van december komt Gerrit vd Meer van de LCR 

(Landelijke Cliëntenraad) en zal met de Participatieraad in gesprek gaan over de onafhankelijke 

clientondersteuning. Ton neemt vooraf contact met hem op ter voorbereiding van dit gesprek. 

Punt 10/01 Anja en Petra zijn op bezoek geweest bij de cliëntenraad van de Hartenkamp 

Heliomare naar aanleiding van signalen over problemen rond de dagbesteding. Ook daar zijn de 

geluiden dat het aanbod aan dagbesteding inderdaad afneemt. Daarnaast is het vervoer een 

probleem, vanwege de 8 km grens moeten mensen geregeld verhuizen naar een andere 

dagbesteding of extra betalen voor het vervoer. Ook zouden aanvragen voor dagbestedingen 

bijna niet meer worden verleend. Voorstel is om een onderzoek uit te laten voeren via twee 

sporen, namelijk bij de verantwoordelijke beleidsambtenaren en bij de diverse instellingen 

(cliënten). De werkgroep stelt een inventarisatie op van de onderzoeksvragen.  

 

5. Terugkoppeling brainstormsessie 

Op 24 oktober kwam een aantal leden van de Participatieraad bijeen voor een brainstormsessie 

onder leiding van Annette Kroes. In het eerste deel is gesproken over het bedrijfsplan SoZaWe. 

Idee was een eigen beeld en visie te formeren hoe volgens de Participatieraad en uitgaand van 

het oogpunt van de burger aan de uitvoering binnen SoZaWe het beste gestalte kan worden 

gegeven. Dit door te inventariseren waar de kwetsbare burger maar ook de professional tegen 

aan loopt. Ook hieruit bleek weer dat een integrale benadering vanuit één afdeling Sociaal 

Domein inclusief jeugd de uitvoering ten goede zal komen.  

In het tweede gedeelte is gesproken over de transformatienota. In deze nota is een aantal 

thema’s benoemd die de Participatieraad kan gebruiken als meetinstrument bij het opstellen 

van adviezen door te beoordelen hoe de gemeente haar eigen beleid vorm geeft. Het algemene 

oordeel over de nota is dat ondanks dat de leefwereld van de klant centraal zou moeten staan, 

het stuk duidelijk is geschreven vanuit de systeemwereld. 
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Annette werkt de opbrengsten van de middag uit in een samenhangend stuk. Dit kan gebruikt 

worden als inleiding op het advies op het bedrijfsplan SoZaWe. 

  

6. Advies Beleidsplan Schulddienstverlening 

Het concept beleidsplan is uitgebreid besproken door de werkgroep met Koen Rozemeijer 

(opsteller nota) en Marieke Meijer (hoofd afd. SDV). In dezelfde week is het rapport van de 

Rekenkamercommissie over de wachttijden bij de afdeling SDV besproken in de gemeenteraad 

en zijn er twee moties ingediend en aangenomen. Eén van de moties vraagt om een 

variantenonderzoek. Besloten is om in principe eerst het onderzoek uit te voeren zodat de 

resultaten verwerkt kunnen worden in het beleidsplan. De verwachting is dat op zijn vroegst in 

het 1e kwartaal van 2016 het herschreven beleidsplan er ligt. Er zal dan opnieuw advies worden 

gevraagd waarbij rekening wordt gehouden met de adviestermijnen. De door de werkgroep in 

het eerder genoemde gesprek gemaakte opmerkingen en adviezen zullen in het aangepaste 

beleidsplan verwerkt worden. 

 

7. Advies Strategisch Bedrijfsplan SoZaWe 

Op 4 november vergadert het MT van SoZaWe over het bedrijfsplan en is de verwachting dat de 

grote lijnen worden vastgesteld. Afgesproken is dat wij hierna zo snel mogelijk een eerste opzet 

ontvangen. Volgens de laatste planning ontvangen wij op 18 november het concept-stuk ter 

advisering. Dit advies wordt vóór 28 november verwacht. Op 24 november is er een extra 

reguliere, besloten vergadering waarin Nadine van der Sluis een toelichting geeft op de nota en 

vervolgens vragen beantwoordt.  

  

8. Procesbewaking uitgebrachte adviezen 

Agendapunt schuift wegens tijdgebrek door naar volgende vergadering. 

 

9. Stand van zaken werkgroepen 

 Langdurig Zelfstandig wonen 

Het idee is om de opsteller van de nota Langdurig Zelfstandig Wonen uit te nodigen voor een 

toelichting en het beantwoorden van vragen in de extra vergadering van 24 november. Hans, 

Jurry en Mirjam bereiden een advies voor. 

 Werkgroep SoZaWe 

Er zijn zorgen over de voortgang en uitvoering van het klanttevredenheidsonderzoek SoZaWe.  

Een afspraak deze week over de vragenlijst is afgezegd en er is nog geen nieuwe datum bekend. 

Besloten wordt dat Ruth de zorgen per mail overbrengt aan de wethouder. 

 Participatieprijs 

De jury komt volgende week bijeen. Begin volgend jaar zal er met alle betrokken partijen van de 

Haarlemse Helden gesproken worden over een andere invulling van de prijzen. 

 Wmo-vervoer 

Hans en Anja stellen voor de projectleider Doelgroepenvervoer in de vergadering van januari 

uit te nodigen voor een toelichting. Op 19 november is er een Raadsmarkt over de 

verwervingsstrategie doelgroepenvervoer. Deze bijeenkomst is openbaar. 

 Regenboogbeleid 
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Frank was afgelopen week aanwezig bij de vervolgbijeenkomst over hoe om te gaan met de 

motie van de Raad om allochtone zelforganisaties meer te betrekken bij het LHBT dossier. Hij 

heeft per mail een uitgebreide terugkoppeling verstuurd. Driss merkt op dat volgens hem er 

slechts met een klein aantal zelforganisaties is gesproken. Hij zal Frank melden met welke 

organisaties er ook gesproken zouden moeten worden. 

 Diversiteitsbeleid 

In het agendaoverleg met de wethouder is gevraagd naar de voortgang diversiteitsbeleid. 

Vervolgens heeft Herman Lock per mail gereageerd dat eind november er een eerste voorstel 

voor een onderzoek in de staf WWGZ besproken wordt en dat er in december een afspraak met 

de Participatieraad wordt gemaakt. 

 

10. Overzicht bijeenkomsten 

Verzoek aan iedereen te melden welke bijeenkomsten men bijwoont zodat de 

activiteitenagenda op website actueel blijft. Het terugkoppelen van bijgewoonde organisaties 

kost veel vergadertijd daarom het verzoek een korte terugkoppeling per mail te sturen. 

Overzicht van de bijeenkomsten deze maand: zie de activiteitenkalender op de website 

 

11. Rondvraag en sluiting 

Frits meldt dat er ontwikkelingen zijn op het Werkplein rond de cliëntenparticipatie binnen het 

werkbedrijf. In januari komt hij hier op terug. 

Marzoug gaat naar een lezing in Leiden en hij organiseert op 10 en 17 november samen met 

Arno van de Pletterij een debatavond voor en met vluchtelingen. 

Anja is bij een interactieve bijeenkomst van het Platform Mantelzorg geweest, ook de keten 

palliatieve zorg was hier aanwezig.  

Gert-Jan wil graag naar het VNG congres over het Sociaal Domein in uitvoering op 23 

november. Saskia vraagt na of dit mogelijk is.  

Mirjam vraagt aandacht voor een wandeling voor de menselijkheid op 29 november. De flyer 

stuurt ze rond. 

Er zijn verder geen vragen. Corinne bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

 

Actielijst 

 

nummer actie wie datum 

10/05 Organiseren cliëntenraden bijeenkomst Saskia en Corinne voorjaar 2016 

03/04 Verwerken oude adviezen in formulier 
procesbewaking/invullen formulieren voor 
adviezen Sport/Regenboogstad/Jeugd 

 Jurry en Corinne Agenda 
december 2015 

09/01 Organiseren themamiddag 
cliëntondersteuning voor Participatieraad zelf 

Saskia en 
werkgroep 

Januari 2015 

11/01 Opstellen inventarisatievragen onderzoek Petra, Jur, Anja December 2015 

    

 

 

http://participatieraadhaarlem.nl/verslagen-vergadering/

