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Een korte
terugblik 
2022

2022 was een jaar waarin we als samenleving en als
Participatieraad weer volop actief konden zijn. Waar we
in 2020 en 2021 vaak te maken hadden met lockdowns
konden we nu weer volop met inwoners in gesprek,
bijeenkomsten bijwonen en elkaar ontmoeten. 

Maar de gevolgen van corona zijn nog duidelijk
merkbaar en dat heeft gevolgen voor onze Zwolse
samenleving. Ook diverse crisissen in de samenleving
hebben invloed op onze inwoners en daarmee op de
adviezen die we geven aan het college van
burgemeester en wethouders. 

Te midden van al deze ontwikkelingen mogen wij als
Participatieraad ervaringen ophalen en deze ervaringen
meenemen in onze adviezen zodat we samen met de
gemeente en inwoners kunnen werken aan een (nog)
mooier Zwolle! 

Nieuwsgierig naar wat we zoal hebben gedaan? Lees
dan snel verder! 



IN HET KORT. . .

De Participatieraad bestaat uit
maximaal 15 leden, daarnaast
hebben we aspirant-leden, een
voorzitter, een inhoudelijk
ondersteuner en een secretaris.
Samen geven we advies aan het
college van burgemeester en
wethouders, vanuit inwoners, 
 over het sociaal domein.

NIEUW BEGIN
Shekufeh Manesh, Oebele
Bergsma, Stephanie van
Witzenburg, Alice Kraeima,
Laura Leonards, Ineke de Vries
en Jan Pijnaker werden in 2022
lid van de Participatieraad.  
Daarnaast is Marco Veenstra als
aspirant-lid gestart. 

PARTICIPATIERAAD

AFSCHEID

Dit jaar namen we afscheid
van Wim Klein Heerenbrink,
Francien Lange, Fieni Koiter,
Alie Kleene, Wendela Kiers en
Sameer Hannan. 

Participatieraad Zwolle 2022

werk, inkomen,
jeugdhulp, zorg,

welzijn, wonen en
leefbaarheid



Gevraagd én
ongevraagd

De Participatieraad adviseert het college gevraagd én
ongevraagd. 

We kregen begin 2022 vanuit inwoners allerlei signalen
over hulp aan Oekraïnse vluchtelingen. De
Participatieraad schrijft niet over elk signaal een
ongevraagd advies. We onderzoeken de signalen goed
en als blijkt dat dit onderwerp breed speelt brengen we
het in bij de gemeente. 

Over bovenstaand onderwerp  hebben we ongevraagd
geadviseerd én met succes. Hulp aan mensen uit
Oekraïne kwam beter op gang. Er werd meer ingezet
op hulp en onderwijs aan kinderen en jongeren en er
kwam meer aandacht voor de veiligheid van
Oekraïense vrouwen en meisjes. 



Gesprekken 
We kregen inbreng vanuit onze
klankbordgroepen en organiseerden een
ontmoet en groet met inwoners over het
onderwerp  'De sociale basis'. 

Sociale media en nieuwsbrief
Via sociale media en een online nieuwsbrief laten
we weten wat we doen en halen we ervaringen op
bij inwoners. We kregen hierop veel positieve
reacties.

Activiteiten in Zwolle 
Onze leden zijn actief in de Zwolse samenleving.
Zij helpen bij eetprojecten, ontmoeten
ervaringsdeskundigen bij lotgenoten
contactgroepen, en sluiten aan bij bijeenkomsten. 

We kregen inbreng door... 



Vervolg 
Adviezen 2022

Klik op de tekst  
om het advies te openen

Oekraïnse 
vluchtelingen

Diversiteit
en inclusie

Wijzigingen 
afvalinzameling

Verduurzaming
eigen woning 

minima

Aanpassing 
kindregeling

Cliëntervarings-
onderzoeken

Jeugd en 
Wmo

Sterke 
sociale 

basis

inkoop en 
aanbesteding
beschermd 
en begeleid 

wonen

Welkom 
in mijn 

wijk

De Participatieraad
werkt samen met

belangenorganisaties
zoals: 

 
Toegankelijk Zwolle, 

de Seniorenraad, 
het Cluster Ggz

Zwolle en 
de Jongerenraad

Zwolle
 

Zij helpen ons bij het
opstellen van

adviezen.
 

https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/03/Advies-opvang-Oekraiense-vluchtelingen-met-bijlage-in-1-.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/03/Advies-opvang-Oekraiense-vluchtelingen-met-bijlage-in-1-.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/03/Advies-opvang-Oekraiense-vluchtelingen-met-bijlage-in-1-.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/09/Advies-diversiteit-en-inclusie.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/09/Advies-diversiteit-en-inclusie.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/09/Advies-wijzigingen-op-het-gebied-van-de-afvalinzameling.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/09/Advies-wijzigingen-op-het-gebied-van-de-afvalinzameling.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/09/Advies-wijzigingen-op-het-gebied-van-de-afvalinzameling.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/10/Advies-verordening-verduurzaming-eigen-woning-minima-Zwolle-2022-.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/10/Advies-verordening-verduurzaming-eigen-woning-minima-Zwolle-2022-.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/10/Advies-verordening-verduurzaming-eigen-woning-minima-Zwolle-2022-.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/10/Advies-verordening-verduurzaming-eigen-woning-minima-Zwolle-2022-.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/11/Advies-kindregeling-.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/11/Advies-kindregeling-.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/11/Advies-kindregeling-.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/09/Reactie-Participatieraad-op-clientervaringsonderzoeken-Wmo-en-jeugd.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/09/Reactie-Participatieraad-op-clientervaringsonderzoeken-Wmo-en-jeugd.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/09/Reactie-Participatieraad-op-clientervaringsonderzoeken-Wmo-en-jeugd.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/09/Reactie-Participatieraad-op-clientervaringsonderzoeken-Wmo-en-jeugd.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/09/Reactie-Participatieraad-op-clientervaringsonderzoeken-Wmo-en-jeugd.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/06/Advies-Sterke-sociale-basis.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/06/Advies-Sterke-sociale-basis.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/06/Advies-Sterke-sociale-basis.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/06/Advies-Sterke-sociale-basis.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/06/Advies-Sterke-sociale-basis.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/11/Advies-inkoop-en-aanbesteding-beschermd-en-begeleid-wonen.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/11/Advies-inkoop-en-aanbesteding-beschermd-en-begeleid-wonen.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/11/Advies-inkoop-en-aanbesteding-beschermd-en-begeleid-wonen.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/11/Advies-inkoop-en-aanbesteding-beschermd-en-begeleid-wonen.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/11/Advies-inkoop-en-aanbesteding-beschermd-en-begeleid-wonen.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/11/Advies-inkoop-en-aanbesteding-beschermd-en-begeleid-wonen.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/11/Advies-inkoop-en-aanbesteding-beschermd-en-begeleid-wonen.pdf
https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/11/Advies-inkoop-en-aanbesteding-beschermd-en-begeleid-wonen.pdf
https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/746b392a-e164-414b-b72c-b33b99ef47df?documentId=ed067bbb-2171-44b7-b68b-9be5c7b535ce&agendaItemId=e0663b9f-54a9-4a49-a10d-6286f7661539
https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/746b392a-e164-414b-b72c-b33b99ef47df?documentId=ed067bbb-2171-44b7-b68b-9be5c7b535ce&agendaItemId=e0663b9f-54a9-4a49-a10d-6286f7661539
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https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/746b392a-e164-414b-b72c-b33b99ef47df?documentId=ed067bbb-2171-44b7-b68b-9be5c7b535ce&agendaItemId=e0663b9f-54a9-4a49-a10d-6286f7661539


 

 

We spraken met wethouders,  ambtenaren en organisaties.
We brachten ervaringen en signalen in van inwoners.

Adviezen geven we formeel
maar ook via gesprekken. 



WAT WERD ER ZOAL BESPROKEN?

ENERGIE
ARMOEDE

VEVRVOER

CORONA 
HERSTELPLAN

HUISHOUDELIJKE
HULP

STADSPAS

SENIOREN
HUISVESTINGOPGAVE

 

TIME-OUT 
VOORZIENING

ZWOLLE GEZONDE 
STAD

Daarnaast zijn de wachtlijsten voor huishoudelijke hulp erg lang. De gemeente heeft diverse acties ondernomen maar de
Participatieraad vindt het belangrijk dat er ook met inwoners gesproken wordt over dit onderwerp. De gemeente Zwolle

onderzoekt momenteelt hoe zij in 2023 inwoners over huishoudelijke hulp kan raadplegen. 

Resultaat: Er is aandacht gevraagd voor diverse onderwerpen een aantal punten staan hieronder kort weergegeven.
Veel inwoners hebben te maken met dure kosten voor energie en gas. We hebben daar al snel aandacht voor gevraagd. De

gemeente heeft daarom vóórdat landelijk beleid werd uitgevoerd al een regeling getroffen voor inwoners. 
We hebben meegedacht met het corona herstelplan. Vanuit de ervaringen van inwoners hebben we aangegeven waarop de

gemeente volgens ons moest inzetten zoals eenzaamheid onder inwoners verminderen. 
Ook hebben we meegedacht over een Stadspas voor mensen met een laag inkomen zodat zij korting krijgen of gratis naar

bijvoorbeeld musea of de bioscoop kunnen. De gemeente onderzoekt deze mogelijkheid momenteel. 
Daarnaast kregen we signalen dat er behoefte is aan een Time-out voorziening waar mensen als zij thuis problemen hebben

tijdelijk terecht kunnen. De gemeente onderzoekt momenteel hoe zij hier uitvoering aan kunnen geven. 
Verder waren er diverse signalen over leerlingenvervoer en Wmo-vervoer. Ook hier blijven wij aandacht voor vragen. De

problemen zijn helaas nog niet opgelost vanwege personeelstekort. 

 



 

Waar r icht de Participatieraad zich in 2023 in elk geval  op?  
 

Goed beleid kan niet zonder
inbreng van inwoners



Op naar 2023 Vrijwilligersbeleid 
Basisvaardigheden
'Ontmoet en groet' met inwoners 
'Ontmoet en groet' met
beleidsmedewerkers 
doorontwikkeling Sociaal Wijkteam
Samenspel in de wijk
Sociale activering en herstel
(nóg) meer inbreng vanuit inwoners

Waar gaan we mee aan de slag?

En nog veel meer... 



 

 

Je bent van harte welkom om 
in 2023 met ons mee te praten,  

mee te doen,  actie te ondernemen 
en te luisteren naar inwoners.  

 
 

Graag tot ziens!

Draag jij ook bij aan een (nog)
mooier Zwolle? 


