
 
 

 
 

 
 
Voorwoord 
 

Dit is alweer het derde jaarplan van de Participatieraad Haarlem. De transitie van het Sociaal 
Domein is een feit en er wordt hard gewerkt aan de vervolmaking van de transformatie. 
 
Vorig jaar schreef ik: De Participatieraad heeft het afgelopen jaar erg veel aandacht 
gevraagd voor een integrale aanpak in de uitvoering. Het moet 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. 
 
De integrale aanpak is nog steeds een punt van grote aandacht voor de Participatieraad dit 
jaar en ook het afbreken van bureaucratische regels. Maatwerk is het devies. Ondanks dat 
de beleidsbepalers en bestuurders in onze gemeente benoemen dat de klant en zijn 
behoefte centraal moet staan, blijkt de praktijk (of uitvoering hiervan) weerbarstig. 
 
Om die reden heeft de Participatieraad dit jaar als centraal thema gekozen voor het 
onderwerp:  
 
De onafhankelijke cliëntondersteuning 
 
Wat is cliëntondersteuning en door wie wordt het uitgevoerd en wat is onafhankelijk 
precies? Wordt de cliëntondersteuning uitgevoerd en in die zin gegarandeerd door het 
Sociaal Wijkteam of is dat nu juist niet onafhankelijk?  
 
Dit thema is een logisch vervolg op onze ongevraagde advisering in 2015 over de 
ombudsfunctie voor het Sociaal Domein. Helaas heeft dat op nog geen enkele manier 
gestalte gekregen in het beleid. Dat is jammer. Gezien de ervaringen tot nu toe denkt de 
Participatieraad dat meer aandacht voor de positie en ondersteuning van de burger binnen 
het Sociaal Domein een noodzaak is. 
 
 

Ruth Nelemaat, 
Voorzitter Participatieraad Haarlem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1 Algemene activiteiten 

1.1 Missie en Visie 
 
In 2014 hebben de leden van de Participatieraad de volgende visie opgesteld: 'Als 
Participatieraad vormen wij de brug tussen inwoners en overheid en geven wij betrokken en 
slagvaardig aan de gemeente Haarlem onafhankelijk advies ter verbetering van het sociaal 
beleid. Wij doen dit op basis van deskundigheid en signalen vanuit de samenleving.'              
De Participatieraad zal in 2016 in lijn met deze visie haar gevraagde en ongevraagde 
adviezen opstellen en hierbij de vijf thema’s* die genoemd zijn in de transformatienota als 
leidraad gebruiken.   

*Bestrijd de paarse krokodil, organiseren van samenhang en integraliteit, innoveren en ontzorgen, preventie, langer 

zelfstandig wonen. 

1.2  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 2017 opstellen  
Planning  gereed november 2016 
 
1.3 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 jaarrekening 2015 opstellen  
Planning  maart 2016 

1.4 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 

1.5    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 maart en mei ( dan de 2e 

dinsdag) 



 
 

 

 

2 Communicatie 

2.1    Communicatieplan  
In 2014 is door de werkgroep communicatie van de Participatieraad  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 2016 wil de Participatieraad nog 
actiever gaan communiceren via social media. 

2.2    Activiteiten communiceren via Social Media 
Activiteiten en standpunten worden gedeeld via social media. In 2015 heeft de 
Participatieraad het gebruik en de effectiviteit van de social media geëvalueerd. Conclusie 
was dat vooralsnog het aantal volgers stijgt, ook omdat steeds meer organisaties binnen het 
sociaal domein gaan communiceren via Facebook of Twitter. Daarom is besloten door te 
gaan met het communiceren via social media en in november opnieuw te evalueren. Het 
gehele jaar zal de activiteitenkalender van de Participatieraad worden bijgehouden en 
updates zullen op website en via social media worden gecommuniceerd. 
 
Actie   actuele communicatie verzorgen 

Planning  hele jaar 2016 
Actie   evalueren social media en actualiseren activiteitenkalender 
Planning  november 2016 

 

3. Jaarlijkse activiteiten 

3.1  Interne activiteiten 

3.1 .1 Evaluatie   
Elk jaar voert de voorzitter een evaluatiegesprek met de individuele leden van de 
Participatieraad. Doel is een goed functionerende Participatieraad.  
Actie   jaarlijkse evaluatie houden  
Planning  september 2016 
 

3.1.2   Opleidingsplan 
Jaarlijks wordt een opleidingsplan voor de Participatieraad opgesteld om de kennis van de 
raad te actualiseren. In dit plan staan afspraken over bijwonen van congressen en 
bijeenkomsten (zie ook de activiteitenkalender), het verder professionaliseren van de 
adviezen, aandacht voor vergadertechnieken / spreken in het openbaar en specialistische 
cursussen op gebied Van Jeugd, Werk & Inkomen, SDV etc.  Het opleidingsplan wordt 
voorzien van een begroting en is onderdeel van het jaarplan. 
Actie   opleidingsbehoefte inventariseren   
Planning  november 2016 



 
 

 
 
3.1.3  Procedure en rooster van aftreden 
De Participatieraad gaat het derde jaar in van de eerste zittingstermijn van vier jaar. Om te 
de continuïteit van de Participatieraad te waarborgen wordt in maart de procedure van 
aftreden opgesteld en voorgelegd. In juni zal de rooster van aftreden worden voorbereid. 
 
Actie   procedure en rooster van aftreden vaststellen   
Planning  maart en juni 2016 

3.2 Externe activiteiten 

3.2.1   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 
2015 is de Participatieraad wederom voor de uitreiking van de participatieprijs aangesloten 
bij de viering van Haarlemse Helden op de verjaardag van de stad Haarlem. Begin 2016 gaat 
de Participatieraad in overleg met de andere partijen van de Haarlemse Helden en worden 
er keuzes gemaakt over een mogelijk andere invulling en uitreiking van de Participatieprijs.  
Actie   Participatieprijs 
Planning  najaar 2016 

3.2.2. Voortgangsgesprek wethouders sociaal domein 
Jaarlijks wordt met de betrokken wethouders een gesprek georganiseerd met de 
Participatieraad. De agenda wordt samen met de agendacommissie vastgesteld na overleg 
met de Participatieraad. 
Actie  Minstens één agendaoverleg met de betrokken wethouder organiseren. Het 

jaarverslag wordt besproken en de actualiteiten binnen de verschillende 
domeinen. 

Planning februari/maart 2016 
 
3.2.3   Netwerk bijeenkomst 
Minstens eenmaal per jaar, organiseert de Participatieraad een netwerkbijeenkomst aan de 
hand van een actueel thema. Dit jaar zal deze bijeenkomst in het teken staan van de 
onafhankelijke cliëntondersteuning, het thema van 2016. Doel van de bijeenkomst is het 
onderhouden van contacten in het netwerk, het ophalen van signalen en het leggen van 
contacten met landelijke organisaties die actief zijn op dit gebied. 
Actie   plannen en organiseren netwerkbijeenkomst clientondersteuning 
Planning  najaar 2016 
 

3.2.3 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 2016 



 
 

 
3.2.4   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 als de commissie Samenleving. 
Actie  inspreken bij vergaderingen van de gemeenteraad en de commissie 
                          Samenleving                                                                                                                                                                                                       
Planning heel 2016 
 
3.2.5   Bijwonen van het Regenboogoverleg 
In 2015 heeft de Participatieraad een advies uitgebracht over Haarlem Regenboogstad. Naar 
aanleiding van dit advies is een lid van de Participatieraad uitgenodigd als toehoorder 
aanwezig te zijn bij het Regenboogoverleg. Tijdens dit overleg worden de ontwikkelingen 
acties rond het LHBT-beleid besproken. 
Actie                              Bijwonen Regenboogoverleg                                                                                                                                                                                                     
Planning  drie maal in 2016 
 
3.2.6    Bijwonen van bijeenkomsten Bios groep /klankbordgroep Wmo-vervoer en                                                    

doelgroepen vervoer 
Het doelgroepenvervoer wordt per 1 januari 2017 door 9 gemeenten gezamenlijk 
aanbesteed. Daartoe is door deze gemeenten in 2015 een regionale klankbordgroep in het 
leven geroepen, bestaande uit leden van lokale Wmo-of participatieraden. De bedoeling is 
om specifieke kennis en ervaring vanuit deze lokale raden al tijdens de voorbereiding van de 
aanbestedingsprocedure te gebruiken en het totale proces kritisch te blijven volgen. Het 
adviestraject van de lokale Wmo-raden en participatieraden op de gemeentelijke 
besluitvorming blijft uiteraard gewoon bestaan. Het zogenaamde “Van der Valk-overleg” 
over de bestaande BIOS-contracten blijft in 2016 nog separaat bestaan. 

Actie                 Bijwonen overleg en deelname klankbordgroep  
Planning vier maal in 2016    
 

4. Netwerkactiviteiten 
 

4.1.1  Regulier overleg Participatieraad, programmamanager Samen voor Elkaar en de 
contactambtenaar agendacommissie 

1x 6 weken wordt een overleg georganiseerd met de programmamanager Samen voor 
Elkaar en de agendacommissie van de Participatieraad. Dit om voortgang en afstemming van 
agenda’s te stroomlijnen. Speciale aandacht is daarbij dit jaar de voortgang van de transitie. 
In de openbare vergaderingen vindt maandelijks terugkoppeling plaats hierover aan de 
leden en toehoorders. 
Actie   bespreken voortgang    
Planning  februari, mei, augustus en november 2015  
 



 
 
4.2     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. Dit jaar zullen 
de werkbezoeken op eigen initiatief vooral in het kader staan van de clientondersteuning en 
zal hier bij de bezoeken gericht naar gevraagd worden. Uitnodigingen voor werkconferenties 
en bijeenkomsten worden in overleg zoveel mogelijk verdeeld over de leden van de 
Participatieraad. Een overzicht van de werkbezoeken is te vinden in de activiteitenkalender 
op de website en op de Facebook pagina. 
Actie   contact met de samenleving 
Planning  heel 2016 
 
4.3    Werkbezoek Participatieraad uit het land 
In 2016 wil de Participatieraad één of twee vergelijkbare brede adviesraden uitnodigen voor 
een werkbezoek. Het idee is om ervaringen uit te wisselen en kennis over en weer op te 
doen. 
Actie   Werkbezoek organiseren met Participatieraad in het land 
Planning  juni 2016 

5. Adviezen gevraagd en ongevraagd 
 
Vanaf januari 2016 wordt gestart met een nieuwe werkwijze van procesbewaking van de 
uitgebrachte adviezen en ontvangen reacties van het college. 

5.1   Advisering 
De Participatieraad adviseert het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd op 
het brede sociaal culturele domein van Haarlem. 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. In de bijlage een overzicht van 
de te verwachten adviesaanvragen. 
Actie   gevraagd en ongevraagd adviseren  
Planning  heel 2016 
 
 
5.2   Onderzoek Diversiteitsbeleid 

In 2015 heeft de Participatieraad in haar advies op het huidige diversiteitsbeleid de 
gemeente voorgesteld een onderzoek uit te voeren naar een effectief diversiteitbeleid. De 
gemeente zal in deze verschillende datagegevens en informatie over het huidige en 
toekomstige beleid verzamelen en verstrekken. Vervolgens voert de Participatieraad een 
onderzoek uit onder de diverse doelgroepen waarin door hen zelf te bevragen wellicht beter 
bepaald kan worden welk beleid op welk gebied kans van slagen heeft. De resultaten van dit 
onderzoek zullen verwerkt worden in een advies. 
    
Actie   onderzoek diversiteitsbeleid  
Planning  derde kwartaal 2016 
 
 



 
 

 
 
 
 
5.3   Onderzoek dagbesteding en vervoer 
De Participatieraad ontving in 2015 veel signalen over problemen rond dagbesteding. Zo 
werden er veel locaties gesloten of samengevoegd. Samen met de ingevoerde 8km grens 
binnen het Wmo vervoer heeft dit voor een groot aantal cliënten verstrekkende gevolgen. In 
het eerste kwartaal 2016 voert  de Participatieraad een onderzoek naar deze signalen uit. 
Actie   onderzoek dagbesteding 
Planning  eerste kwartaal 2016 
 

5.4   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 daarnaast onder klanten van de Participatiewet en 
Schulddienstverlening vanaf 2015 jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit, ook bij dit 
onderzoek wordt een werkgroep van de Participatieraad betrokken. Bij beide onderzoeken 
worden dit jaar rondetafelgesprekken georganiseerd, leden van de Participatieraad zijn bij 
deze bijeenkomsten aanwezig. 
Zodra de rapporten van beide onderzoeken gereed zijn, zal de Participatieraad indien nodig 
verder adviseren.  
Actie   klanttevredenheidsonderzoeken Wmo en SoZaWe 
Planning  medio 2016 

5.5   Voorlichtingsmateriaal ten behoeve van de burgers 
Nieuw voorlichtingsmateriaal t.b.v. de burgers voornamelijk over het sociaal domein, wordt 
ter advisering voorgelegd aan de Participatieraad. Dit om de leesbaarheid en de 
duidelijkheid van dit materiaal te vergroten. In 2016 vraagt de Participatieraad nadrukkelijk 
aandacht van de diverse afdelingen de schriftelijke communicatie ook daadwerkelijk en tijdig 
door te sturen. In het voorjaar van 2016 zal de digitale Sociale Kaart van de gemeente 
Haarlem gelanceerd worden. De Participatieraad hoopt in de aanloop naar de lancering met 
hetzelfde doel als bij het overige voorlichtingsmateriaal, betrokken te worden door de 
desbetreffende ambtenaren, zodat – in samenwerking - zo optimaal mogelijk bereik van de 
burgers met deze essentiële informatie gerealiseerd kan worden. 
Actie  kritisch beoordelen van het voorlichtingsmateriaal m.n. betreffende het  
                          Sociaal domein en de nieuwe digitale Sociale Kaart. 
Planning heel 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 
 
Planning Adviesvragen 2016  
Per 15-1-2016 
 
1e kwartaal 
 
Uitvoerings nota Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang 
Uitvoeringsnota Langer Zelfstandig Wonen 
Wet Taaleis 
Minimabeleid 
Kto Wmo 
Tijdspad Transformatie, diverse analyses 
 
2e kwartaal  
 
Kto Sozawe 
Strategisch Bedrijfsplan Sozawe 
Beleidsplan SDV 
 

3e kwartaal  
 

Doorontwikkeling Sociaal Wijkteam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 
 
 

Begroting 2016 
 
 

Netwerkbijeenkomsten € 3.500,00 

Drie themabijeenkomsten € 6.000,00 

Reiskosten div. congressen bijeenkomsten € 750,00 

Scholing/deskundigheidsbevordering € 5.000,00 

Participatieprijs € 5.000,00 

Inhuur schrijven adviezen /bijeenkomsten € 2.000,00 

Presentievergoeding leden € 17.300,00 

Vergoeding voorzitter € 4.000,00 

Onderzoek en advies € 7.000,00 

Abonnement Clip/Stimulansz € 1.500,00 

Kosten werving en selectie € 750,00 

Incidenteel huur vergaderruimte € 400,00 

Drukkosten pm € 800,00 

Teambuilding € 760,00 

Lidmaatschap Koepel WMO raden € 150,00 

Incidentele kosten € 500,00 

  

Totaal  € 55.410,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


