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Voorwoord

Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Participatieraad Zwolle. Het jaar waarin er 
aandacht was voor een werkwijze die aansluiting vond met ons brede werkgebied. Het 
was een jaar waarin er veel op de gemeente af kwam. Maar ook op de Participatieraad 
en, vooral, op de groep kwetsbare inwoners van Zwolle.

We hebben kritisch gekeken naar de uitvoering van het beleid en geluisterd naar de 
bevindingen van inwoners met de decentralisatie. We hebben veel signalen opgepakt, 
deze kritisch doorvertaald en teruggekoppeld naar de gemeente. Soms zochten we de 
grens op door ons met het aanbod van zorg en de aanbieders ervan te bemoeien. Maar 
het was soms nodig en het werd gewaardeerd. 

Als Participatieraad stonden we in 2015 goed op de kaart. We werden zowel door de 
gemeente als door de inwoners van Zwolle gevonden. Buiten Zwolle werden we ook 
gevonden door andere gemeenten en adviesraden die geïnteresseerd waren in onze 
organisatie en werkwijze.
 
Er is veel werk verzet door de leden van de Participatieraad. Zij wisten op het juiste 
moment de signalen op te pakken en door te geven. Dit was niet altijd te realiseren 
binnen de beschikbare tijd van mensen naast hun andere verplichtingen. We hebben 
afscheid moeten nemen van harde werkers met een sociaal hart. We hebben gelukkig 
weer nieuwe leden mogen verwelkomen. Dankzij onze hardwerkende leden zijn wij in 
staat om adequate adviezen te geven.

Rabia Madarun

Voorzitter
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1. De Participatieraad 
in Zwolle

De Participatieraad Zwolle is een onafhankelijk adviesorgaan voor het College van 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zwolle. De raad brengt, gevraagd en 
ongevraagd, advies uit over de thema’s werk, inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen, 
participatie en leefbaarheid. 

Op 1 juli 2014 ontstond de Participatieraad uit de Wmo Adviesraad, de Cliëntenraad 
SoZaWe en de Integratieraad. De Raad past bij een nieuwe visie op participatie. In die 
nieuwe visie behartigt de raad de belangen van alle Zwollenaren, niet de belangen van 
specifieke doelgroepen. Iedereen moet (kunnen) meedoen, ongeacht een eventuele 
beperking, afkomst, leeftijd of het inkomen. Per 1 januari 2016 gaat de WSW Cliënten-
raad eveneens op in de Participatieraad.

1.1 Werkwijze van de Participatieraad
De Participatieraad zoekt steeds de verbinding met inwoners van de stad Zwolle, om 
zo de juiste informatie uit de samenleving op te halen. De raad doet dit onder an-
deren door werkbezoeken af te leggen en door in gesprek te gaan met bewoners en/of 
cliëntenorganisaties. Verhalen, tips en problemen worden gebruikt als input voor de 
gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College. 
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De Participatieraad bereikt haar doelgroep online via haar website en haar 
Facebook-pagina. De fanpage van de Participatieraad krijgt steeds meer likes en 
berichten worden frequenter gepost en door meer geïnteresseerden gezien. 
De openbare vergaderingen worden online aangekondigd en verslagen van 
bijeenkomsten, workshops, lezingen en adviezen krijgen een vermelding.

Vergadermomenten
De Participatieraad vergadert één keer per maand afwisselend elke laatste maandag- of 
dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Er zijn tien vergaderingen per jaar. De verga-
derlocatie wisselt per keer; het streven is om elke keer in een andere wijk van de stad 
Zwolle te vergaderen op een locatie met een sociaal-maatschappelijk karakter. Op 
elke locatie vertelt een medewerker iets over de locatie waar vergaderd wordt; welke 
werkzaamheden worden er verricht en wat speelt er momenteel? Deze input neemt de 
Participatieraad mee in haar werkzaamheden.

 
Het vergaderrooster in 2015

• Maandag 26 januari   Wijkcentrum Bestevaer Wipstrik / Zeeheldenbuurt 
• Dinsdag 17 februari   Workcenter 50|50 Burgemeester Drijbersingel 
• Maandag 30 maart   De Terp / Dieze 
• Dinsdag 28 april   Woonzorgcentrum Westenhage
• Maandag 18 mei  Lunchwinkel centrum Zwolle 
• Dinsdag 30 juni   SIO Zwolle Zuid 
• Maandag 28 september   De Gift City
• Dinsdag 27 oktober   Jongerencentrum Level Z Stadshagen 
• Maandag 23 november  50|50 Workcenter Brasserie In de Bank
• Dinsdag 15 december   Woonzorgcentrum Berkumstede/De Wissel

Tijdens de vergaderingen geven beleidsadviseurs van de gemeente Zwolle presentaties 
over relevante ontwikkelingen binnen het sociale domein. Zo waren er in 2015 onder 
andere inleidingen over de veranderagenda Sociaal Domein, mantelzorgwaardering, 
Veranderagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang GGZ, de kwartaal-
rapportages SoZaWe, inclusieve arbeidsmarkt en de toekomst van de Wezo. 

Als voorbereiding op iedere vergadering is er een Agendaoverleg met beleidsadviseurs 
van de gemeente Zwolle. 

1.2 Werk- en klankbordgroepen 

Werkgroepen
Binnen de Participatieraad zijn er drie werkgroepen gevormd. Elke werkgroep heeft 
zijn eigen expertise en aandachtsgebied. De werkgroepen werken op basis van een 
Jaarplan. 
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Werkgroep Participatie en Inkomen
Leden: Jan Hegeman, Bertus Bosch, Fieni Koiter, Birsen Tas, Jitro Ubro, Harjo Schuite, 
Mathilde Wiersema en Linda Meijer. 

Leden van de werkgroep namen deel aan bijeenkomsten over integratie WEZO / afdel-
ing WRA, het Netwerk voor Duurzame Participatie, het Platform Inkomens-
ondersteuning en het Noodfonds. 

Werkgroep Zorg, Welzijn, Wonen en Leefbaarheid
Leden: Alie Kleene, Mathilde Wiersema, Fieni Koiter, Jitro Ubro, Rutger Scholte ter 
Horst, Margreeth Drost en Linda Meijer.

De werkgroep heeft in 2015 deelgenomen aan diverse overleggen DIAH, Beschermd 
wonen, ZwolleDoet!, Mantelzorg adviesraad, VNG dag Sociaal domein, sociale TOP, 
WMO overleg, Focusoverleg AVI, Vervoersraad, SWT en Dimence De Kern. 

Werkgroep Jeugdhulp
Leden: Wim Klein Heerenbrink, Cecile Bramer en Francien Lange waren de leden in 
de eerste helft van 2015. In het najaar van 2015 is de werkgroep uitgebreid met nieuwe 
leden vanuit de Participatieraad: Els Nauta, Harjo Schuite en Linda Meijer.

Een aantal waarnemingen rond de hulp en zorg voor kinderen en jongeren in 2015:
• De gemeente is niet eerder op zo’n uitgebreide schaal verantwoordelijk geweest voor 

kinderen en jongeren in haar gemeente.
• Kinderen en jongeren zijn moeilijk te traceren; behalve in de Jongerenraad Zwolle 

en enkele cliëntenraden zijn kinderen en jongeren niet georganiseerd.
• Het is een dilemma in kaart te krijgen of het goed gaat met kinderen of niet. Als er 

problemen zijn, zullen ze dat eerder delen met vrienden dan met een sociaal 
wijkteam.

• Er lijkt een harde knip te zijn tussen jeugdhulpverlening die via sociale wijkteams en 
die via jeugdbescherming (het gedwongen kader) wordt geregeld.

• De hulp aan kinderen en jongeren – in middelen en financiën – komt zowel vanuit 
de WMO, de Participatiewet als de Jeugdwet. 

• Het is de vraag of er met ingang van 2015 maatwerk wordt geleverd. De indruk is 
ontstaan dat door de ‘zachte landing’ contracten met pakketten zijn afgesproken 
tussen gemeente en jeugdhulporganisaties in de tweede lijn.

• De indruk bestaat dat veel hulp en ondersteuning vanuit de tweede lijn, door ouders 
via artsen, wordt geregeld waarmee het sociale wijkteam buitenspel wordt gezet.

De werkgroep is voor het eerst bij elkaar geweest op 4 juni 2015. In dat overleg is een 
plan opgesteld met daarin verwoordt hoe de werkgroep zich verhoudt tot de Participat-
ieraad en de Klankbordgroep. Tevens is daarin een eerste stap gezet richting activite-
iten. De tweede vergadering heeft plaatsgevonden op 13 oktober 2015 waarin het plan 
van 4 juni verder is becommentarieerd en aangevuld.

In 2016 wil de werkgroep zich vooral richten op het versterken van het contact met 
kinderen en jongeren zelf. Dat kan via de Jongerenraad, maar de werkgroep wil ook 
cliëntenraden bestaande uit jongeren zien te vinden. Andere mogelijke ingangen zijn 
leerlingenraden. 
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Onderwerpen werkgroep Jeugd
Bezoeken SWT, Overleg Jeugdraad, Werkbezoek Jeugdbescherming Overijssel, Droom-
safari innovatie jeugd, Stadsdialoog om te komen tot een nieuwe manier van kijken en 
werken die leidt tot nieuwe initiatieven.

Regionaal Cliëntenplatform Jeugd
PGB-advies gemeenten (keuzevrijheid en eigen regie), Regionale inkoop (BVO) 11 
gemeenten, Wachtlijsten, Pleegzorg en screening pleegouders, Trajectfinanciering, 
Speciaal onderwijs, Hoe waarborgen gemeenten privacy (wie kunnen allemaal 
dossiers inzien), Inspiratiebijeenkomst Pleegzorg met overleg ambtenaren jeugdzorg 11 
gemeenten, Netwerkbijeenkomst Regionaal platform Jeugd, Overleg met leden
raden jeugdzorg 11 gemeenten, Afstemmen over Jeugdzorg (Regionaal transitie-
arrangement, cliëntenparticipatie). 

Klankbordgroepen
De Participatieraad krijgt voor haar adviezen op specifieke terreinen input van drie 
klankbordgroepen: 
• Zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid (Wmo).
• Jeugdhulp.
• Participatie & Inkomen. 

De klankbordgroepen zijn er om signalen vanuit de Zwolse samenleving op te vangen 
en door te geven aan de leden van de Participatieraad. De leden hebben allen een groot 
relevant netwerk in de Zwolse samenleving, dat ze in kunnen zetten bij het verkrijgen 
van informatie die belangrijk is bij het geven van een afgewogen advies. 

In elke klankbordgroep zitten twee leden van de Participatieraad. Verder bestaan de 
groepen uit ervaringsdeskundige burgers op het betreffende aandachtsgebied. 
De klankbordgroep heeft als taak in de beleidsvoorbereiding, vanuit 
ervaringsdeskundigheid, mee te denken met de beleidsadviseurs (co-creëren).

De klankbordgroep Wmo kwam in 2015 vijf keer bijeen. Besproken onderwerpen: 
beschermd wonen / maatschappelijke opvang, Diensten In en Aan Huis (DIAH), 
Huishoudelijke Hulp (T), dienstverlening Welzorg, pilot Wijkverpleging, kortdurend 
verblijf / respijtzorg, dagbesteding, eigen bijdrage Wmo. 

Onderwerpen Klankbordgroep Jeugd
Ervaringen SWT, Transitieagenda, Innovatie jeugdzorg, Afstemming passend
onderwijs, Besluit Jeugdhulp 2015, PGB, Veilig thuis.

De klankbordgroep Participatie & Inkomen is nieuw in 2015. Deze klankbordgroep is 
ontstaan vanwege de nieuwe Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking is 
getreden. De gemeente is vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen die wel 
kunnen werken, maar hierbij ondersteuning nodig hebben. Voor 1 januari 2015 zaten 
deze mensen in de WWB, de WSW of de Wajong.

De klankbordgroep Participatie en Inkomen besprak in 2015 de onderwerpen integratie 
WEZO/Afdeling Werk, Re-integratie en Arbeid (WRA), garantiebanen, kwartaalrap-
portages SoZaWe, VSO Pro en Wajong. Deze onderwerpen werden ook besproken in de 
werkgroep. De klankbordgroep vergaderde in 2015 drie keer: op 7 juli, 24 september en 
26 november. 



8

2. Doelstellingen

De Participatieraad heeft als doel:
• Het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van alle Zwolse 

inwoners, waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare individuen en groepen 
in de Zwolse samenleving.

• Het bevorderen van gezondheid en het terugdringen van sociaal-economische 
gezondheidsverschillen.

• Het bereiken, ondersteunen en adviseren van kwetsbare groepen, waarbij het doel is 
participatie van deze groepen (verder) te bevorderen.

• Het leveren van een bijdrage aan het gemeentelijke beleid om participatie te 
bevorderen. 

De Participatieraad verricht haar werkzaamheden op basis van de Verordening 
Participatieraad. 

Participatieschema

Participatieraad

Werkgroep Werk, 

Inkomen en Participatie
Werkgroep Jeugdhulp Werkgroep Zorg, 

Welzijn, Wonen en Leef-

baarheid

Klankbordgroep

Vrijwilligersraad Platform Wonen, 

Welzijn en Zorg

Uitvoering

Hoe de Participatieraad gelinkt 

is aan werkgroepen, klankbord- 

groepen en relevante partners.

KlankbordgroepKlankbordgroep

Werkgroep:

Inkomensondersteuning
Jongerenraad Mantelzorgadviesraad

Netwerk voor 

duurzame participatie

Cliëntenraden

Burgerinitiatieven Wijkverenigingen

Vervoersraad

Cluster GGZCosbo

Overlegtafels Diah
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Participatieschema

3. Adviezen 2015 en 
reacties van College

3.1. Door de Participatieraad uitgebrachte gevraagde en 
ongevraagde adviezen 2015 en reacties van het College 

• Ongevraagd advies t.a.v. invulling dagbesteding in Zwolle d.d. 15-11-2014 
Reactie College d.d. 20-01-2015

• Advies Mantelzorgondersteuning en waardering d.d. 27-01-2015 
Reactie College d.d. 4-2-2015 

• Ongevraagd Advies Huishoudelijke Hulp d.d. 19 mei 2015 
In meerdere gesprekken met de gemeente en IJsselheem zijn onze vragen in dit 
advies beantwoord en de knelpunten opgelost. 

• Ongevraagd advies Eigen bijdrage Wmo begeleiding 11-06-2015 
Reactie College d.d. 03-09-2015 

• Advies Regioplan WEB 2016 – 2017 d.d. 10-10-2015
Reactie College d.d. 16-11-2015 

• Advies Regionale veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
2016-2019 d.d. 26-10-2015 
(Een subregionaal advies dat we samen met andere adviesraden uitbrachten.)
Reactie College d.d. 30-11-2015: Er komt in februari een nieuw voorstel waarin we 
de actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld rapport Commissie Dannenberg) en het 
advies van de Participatieraad verwerken.

 
• Ongevraagd advies Pilot Wijkverpleging Zilveren Kruis Achmea d.d. 16-12-2015 

(Omdat Wijkverpleging niet binnen onze adviesterreinen valt, is dit advies in de 
vorm van een brief uitgebracht).
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4. Samenstelling 
Participatieraad 

De Participatieraad bestaat uit vijftien leden. Er is een aantal speerpunten opgesteld 
voor het profiel van een lid van de Participatieraad. Zo zijn de leden betrokken 
inwoners van Zwolle en hebben ze:
• Affiniteit met (één van) de aandachtsgebieden van de Participatieraad.
• Een relevant netwerk.
• Geen strijdige belangen in relatie tot deelname aan de Participatieraad. 

Ook kennen leden van de Participatieraad de politieke verhoudingen in Zwolle, zijn ze 
verbonden met de Zwolse samenleving en zijn ze in staat om de verbinding te leggen 
tussen beleid en praktijk en tussen voornemens en verwachte effecten. Doel is dat de 
Participatieraad een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de Zwolse samenleving 
vormt. 

De voorzitter van de Participatieraad is Rabia Madarun. Zij draagt zorg voor de 
samenhang in de onderwerpen die worden aangedragen, leidt de vergaderingen en 
representeert en vertegenwoordigt de raad. 

Joep van der Heijden is secretaris van de raad. Hij bereidt alle vergaderingen van de 
Participatieraad voor en zorgt dat de besluiten worden uitgevoerd. Hij schrijft de 
adviezen aan het College en is tevens verantwoordelijk voor de website en de 
Facebook-pagina. Daarnaast zorgt hij voor de begroting en de financiële administratie. 

Gerry Vrielink is inhoudelijk ondersteuner. Zij begeleidt, schoolt en ondersteunt de 
leden van de Participatieraad en de klankbordgroepen inhoudelijk. 
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Leden
In de loop van 2015 heeft een aantal leden hun lidmaatschap opgezegd:
• Mevrouw Karen Lamsvelt. Door het succes van een mede door haar gestart 

stadslandbouwinitiatief had ze te weinig tijd beschikbaar voor de 
Participatieraad. 

• Mevrouw Adele Bouman. Vanwege haar gezondheid heeft mevrouw Bouman het 
lidmaatschap van de Participatieraad opgezegd. 

• De heer Merijn Gosker is aanbieder van zorg en heeft een contract met de ge-
meente Zwolle. Vanwege mogelijke belangenverstrengeling heeft hij de Partici-
patieraad verlaten. 

• De heer Gerben de Wild heeft een functie aanvaard die praktisch niet te combi-
neren is met het lidmaatschap van de Participatieraad. 

• Voor de heer Cornel Maarsen waren werk, studie en het lidmaatschap van de 
Participatieraad niet te combineren. Om die reden heeft hij besloten de Partici-
patieraad te verlaten.

Om nieuwe leden te werven is eind juli 2015 een sollicitatieprocedure van start 
gegaan. De volgende nieuwe leden zijn benoemd:

• De heer Jochum Dorrepaal
• Mevrouw Linda Meijer
• De heer Harjo Schuite
• Mevrouw Mathilde Wiersema
• Mevrouw Els Nauta 

Door persoonlijke omstandigheden heeft de heer Dorrepaal – in ieder geval voorlopig – 
zijn werkzaamheden voor de Participatieraad in december 2015 stop moeten zetten en 
heeft de Raad verlaten. 

Bij de werving is aangegeven dat het lid zijn van de Participatieraad ongeveer tien 
uur per week kost aan tijdsinvestering. Begin 2016 evalueren de leden of dit een reële 
inschatting is. 
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De volgende leden maakten in 2015 deel uit van de Participatieraad: 

Rabia Madarun 
(voorzitter)

Bertus Bosch Cecile Bramer Wim Klein Heerenbrink

Linda Meijer

Fieni Koiter

Birsen Tas

Els Nauta

Francien Lange

Jitro Ubro

Jan Hegeman

Harjo Schuite

Mathilde Wiersema

Alie Kleene - Otten

Rutger Scholte ter Horst

Margreeth Drost
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Reserveleden
Er bestaat veel belangstelling voor het lidmaatschap van de Participatieraad. Om de 
kwetsbaarheid van de raad te verminderen en om inwoners die het lidmaatschap 
ambiëren alvast aan de raad te verbinden, werken we met reserveleden. Zij lezen de 
stukken en wonen de vergaderingen en de werk- en klankbordgroepen bij. Bij vertrek 
van een lid staat een nieuw, ingewerkt lid dan direct in de startblokken om het werk 
van het vertrekkende lid over te nemen. 

In 2015 zijn de volgende reserveleden geworven:

• Dikkie van Gijssel – van der Vegt
• Margreeth Drost
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5. De Participatieraad 
in 2016 

De Participatieraad wil middenin de samenleving staan en zoveel mogelijk de stem van 
alle inwoners laten horen. De raad wil de komende tijd nog meer in gesprek met groep-
en inwoners. Dit om te horen wat er speelt en leeft in de stad en wat voor inwoners van 
Zwolle het effect is van de veranderingen in het beleid. Het online-aspect krijgt daar 
een belangrijke rol in. 

Ons doel is om de vrijwilligersgroepen die actief zijn in Zwolle nog meer te betrekken 
bij de Participatieraad. Dit omdat zij een schat een informatie en ervaring hebben. Ook 
wordt er gekeken hoe de verschillende cliëntenraden van instellingen mee kunnen 
denken en praten op wijkniveau en hoe burgerparticipatie in de wijk vorm kan krijgen. 
Dit in relatie tot het SWT. De Participatieraad is van mening dat burgerparticipatie per 
wijk noodzakelijk is en dat dit past binnen het motto van de gemeente: ‘Iedereen doet 
mee’. De Participatieraad gaat nadenken hoe kwetsbare inwoners en inwoners met een 
(verstandelijke) beperking hierin goed tot hun recht komen. 

In Zwolle zijn heel veel vrijwilligersgroepen actief die een schat aan informatie en 
ervaring hebben. Deze groepen gaan we meer betrekken bij de Participatieraad.
We denken hierbij onder andere aan de Jongerenraad, COSBO, Diaconaal platform, 
cliëntenraden, wijkraden, bewonerscommissies en patiëntenorganisaties. 
Vertegenwoordigers kunnen in elk geval aansluiten bij de klankbordgroepen. 

Daarnaast gaan we twee keer per jaar een breed overleg organiseren waarin we signalen 
ophalen uit de samenleving en waarin we toetsen of de adviezen van de Participatieraad 
gedeeld worden. Dat kan in de vorm van thema-tafels of een netwerkborrel.

De Participatieraad wil en moet geen klachtenbureau worden. Daarvoor kunnen 
inwoners terecht bij de gemeente of het meldpunt Wmo. Wel heeft de Participatieraad 
signalen nodig voor haar advisering. Hiervoor willen we op onze website een Signalen-
kaart plaatsen. Inwoners kunnen zo signalen melden, zonder dat ze verwachten dat de 
Participatieraad zelf die in behandeling neemt. We geven de signalen wel door. 

De beleidstukken die voorheen ter advisering naar de Zwolse Gehandicaptenraad 
(ZGR) gingen, komen in het vervolg naar de Participatieraad. De Participatieraad komt 
met een standpunt hoe aandacht voor toegankelijkheid het best gewaarborgd is.
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Colofon

Jaarverslag Participatieraad Zwolle
Opmaak: Liters
Tekst: Participatieraad Zwolle
Fotografie: Ben Vulkers, Jasper van Overbeek en Gerben Rink

Voor vragen en opmerkingen over dit Jaarverslag:
info@participatieraadzwolle.nl 

www.participatieraadzwolle.nl

www.facebook.com/participatieraadzwolle 
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