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 Leden Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 

 

Cluster Maatschappelijke en Economische 
Ontwikkeling 
Team Wonen, Welzijn en Zorg 
Postbus 250 
2130 AG  Hoofddorp 
Bezoekadres: 
Raadhuisplein 1 
Hoofddorp 
Telefoon 0900 1852            
Telefax 023 563 95 50            

Onderwerp Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer  

Vergaderdatum 20 maart 2023  

Aanvang 13.30-16.00 uur  

Locatie Vier Merenzaal, gebouw Polderlanden  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp,  

Doorkiesnummer 06 81550558 10 maart 2023 
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening en mededelingen 
 

2. Verslag 13 februari 2023 
Ter vaststelling. 

 

3.  Ontwikkeling Participatieraad 
* Discussiestuk is bijgevoegd. 
* Drie verslagen van discussiepunt 1 en 2 staan in het verslag van 13 februari. 
* In groepjes de onderlinge adviesrol en de interne samenwerking onder de loep 
nemen (punt 3 en 4). Rianne heeft aangegeven graag het voortouw te willen nemen 
in een werkgroep om de onderlinge samenwerking te versterken. 

 
 
4. Terugkoppeling werkgroepen 

a. Werkgroep Jeugd  
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid Jelierse, 
Jan Keessen, Nadine van der Maarl)  
Voor 4 april en 12 september is een gesprek ingepland met de senior 
beleidsadviseur Jeugd om de stand van zaken te bespreken. 
 

b. Werkgroep Wonen en Wonen met Zorg  
(Ellie van Dijck (trekker), Ton van Poeteren, Astrid Jelierse, Marianne 
Bobeldijk, Ab Warffemius) 
Geen ontwikkelingen te melden. Er zal een afspraak ingepland worden 
voor de werkgroep met de gemeente in april/mei voor een stand van 
zaken gesprek. 
 

c. Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut werk 
(bijlage)  (Henri Popelier (trekker), Erik de Winter, Aaltje Talens 
Ounissi, Rianne Schonhage, Nanda van Zoolingen, Senai de Getrouwe) 
Mailwisseling bijgevoegd over verkorting trajecten schuldhulpverlening. 
 

d. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 
(Jose van Beurden (trekker), Ton van Poeteren, Henri Popelier, Ab 
Warffemius, Aaltje Talens Ounissi) 
Verslag van gesprek met gemeente van 13 februari 2023 is bijgevoegd. 

 
e. Werkgroep beleidskader Sociaal Domein  

(Bram (trekker), Marianne, Aaltje, Ellie, Ab) 
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Het antwoord op advies op coalitieakkoord 2022-2026 wordt op  
14 maart aan het college verzonden en op de onze website geplaatst 
onder adviezen. 
 

f. Doelgroepenvervoer (deelnemers regionale klankbordgroep: Bram 
Roelofsen (trekker), Nanda van Zoolingen) 
Geen ontwikkelingen te melden. 
 

g. Werkgroepen gebieden 
1. Haarlemmermeer West (Nieuwebrug, Vijfhuizen, Cruquius, 

Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek) Haarlemmermeer Noord 
(Spaarndam, Spaarnwoude, Penningsveer, Haarlemmerliede, Halfweg, 
Zwanenburg, Boesingheliede, Lijnden, Badhoevedorp, Nieuw 
Meer).Nieuwebrug, Vijfhuizen, Cruquius, Zwaanshoek, Beinsdorp en 
Lisserbroek) 
(Erik de Winter Erik Wels, Bram Roelofsen, Henri Popelier, Ab 
Warffemius 

2. Hoofddorp Zuid West en Hoofddorp Noord (heel Hoofddorp) 
(Ton van Poeteren (trekker)Jan Keessen, Rianne Schonhage, Marianne 
Bobeldijk, Vijay Sampatsing, Nadine van der Maarl) 

3. Haarlemmermeer Zuid-Oost (De Hoek, Rozenburg, Oude Meer, 
Schiphol-Rijk, Aalsmeerderbrug, Rijsenhout, Burgerveen, 
Leimuiderbrug, Weteringbrug, Buitenkaag en Abbenes en Nieuw-
Vennep.) (Jose van Beurden, Astrid Jelierse, Ellie van Dijck, Nanda van 
Zoolingen, Aaltje Talens-Ounissi, Shenai de Getrouwe) 

 

• Mondelinge terugkoppeling van de bijgewoonde 
netwerkbijeenkomsten 
14 februari Hoofddorp: Hero Town/team Sportservice 
2 maart Nieuw-Vennep: Aangepaste activiteiten voor speciale 
doelgroepen en senioren 
9 maart Bornholm/Overbos: Stichting Vier het leven 
9 maart Noord: Hoe Meerwaarde armoede bestrijdt en voorkomt. 
 

• Terugkoppeling CJG lunch van 23 februari over relatie en geweld: 
 
Erik de  Winter heeft op 23 februari een themalunch bijgewoond bij 
het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Hoofddorp. Onderwerp was 
Relatie en Geweld en de presentatie werd verzorgd door Nicole 
Vestering en Eveline Schaefer van de Blijfgroep (voorheen Blijf van 
mijn Lijf). De Blijfgroep verzorgt ambulante hulp en verblijf bij 
relationeel geweld (geweld tussen en door personen die door een 
(familie)relatie aan elkaar verbonden zijn). De presentatie ging 
vooral in op wat verstaan wordt onder relationeel geweld, welke 
vormen van relationeel geweld worden onderscheiden en welke hulp 
geboden kan worden. Aanwezig waren zo'n 45 mensen vanuit 
gemeenten, onderwijs, kinderopvang en zorgorganisaties in de 
Haarlemmermeer.  
De presentatie was interessant, maar minder zinvol voor ons werk. 
Er werd niet ingegaan op het te voeren of gevoerde beleid en de rol 
van de gemeente daarbij. 
 

h. Werkgroep inburgering (Jose van Beurden (trekker), Bram Roelofsen, 
Henri Popelier, Ellie van Dijck, Aaltje Talens-Ouniss, Shenai de 
Getrouwe) 
Verslag van het overleg met de gemeente van 15 februari 2023 is 
bijgevoegd. 
 

i. Werkgroep implementatie toezicht en rechtmatigheid Jeugdwet en 
WMO 2015 ((Ellie van Dijck (trekker), Bram Roelofsen, Aaltje Talens 
Ounissi, Marianne Bobeldijk, Ab Warffemius, Erik de Winter) 
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Verslag van het overleg met de gemeente van 15 februari 2023 is 
bijgevoegd. 
 
. 

Werkgroepen P.M. 
a. Werkgroep Veilig thuis 

(Ellie van Dijck,  Bram Roelofsen, Erik de Winter (trekker), Jan Keessen) 
De secretaris plant een afspraak met de verantwoordelijk beleidsadviseur in 
voor januari om de doelen voor het komende jaar voor GHNT te bespreken. 

b. Werkgroep gezondheidsbeleid (Erik de Winter (trekker), Bram Roelofsen, 
Nanda van Zoolingen, Rianne Schonhage, Marianne Bobeldijk, Vijay 
Sampatsing) 

c. Werkgroep Inclusie (Ellie van Dijck (trekker), Nanda van Zoolingen, Henri 
Popelier, Bram Roelofsen, Nadine van der Maarl) 

d. Werkgroep Sociale Basis (Bram Roelofsen (trekker) 
e. Werkgroep GGZ (Bram Roelofsen (trekker), Astrid Jelierse, Jose van 

Beurden) 
 
 
6a. Terugkoppelingen 

a. Bijeenkomst De menselijke Maat van 23 februari 2023 (mondeling) 
b. Directieoverleg van 21 februari 2023 (concept verslag bijgevoegd) 
c. Terugkoppeling presentatie over PR in het oogcafe Haarlemmermeer 

(mondeling) 
 
6b. Ingekomen stukken 
a. Uitnodiging Koepel online workshop communicatie door adviesraadleden voor 8 april. Wie 
wil en kan deelnemen? De secretaris geeft de deelnemers op. 
 
Workshop Communicatie door adviesraden  
zaterdag 8 april 2023 
 
Geachte leden en volgers van de Koepel,  
Hoe zorg je ervoor dat je als adviesraad zichtbaar bent voor inwoners? En op welke manier 
kunnen online kanalen als Facebook, een website of nieuwsbrief helpen bij het ophalen van 
signalen uit de wijk? Wat deel je wel of juist niet? En met wie? En hoeveel tijd en inspanning 
kun en wil je als adviesraad hierin investeren? 
 
De online workshop Communicatie door adviesraden op zaterdag 8 april van 10.00 - 12.30 
uur biedt praktische handvaten voor adviesraden die aan de slag willen met online 
communicatiemiddelen.  
Het programma: 
• In het kort: de mogelijkheden van een website, nieuwsbrief en social media kanalen 
• Randvoorwaarden voor u begint 
• Communiceren via online kanalen met uw achterban 
• Communiceren via online kanalen met overige adviesraadsleden (Skype, 
GoogleDrive) 
• Wanneer gebruikt u welke kanalen (adviezen onder de aandacht brengen, contact 
met journalisten, PR voor activiteiten, co-creatie met burgers, …) 
• Volgers en fans verzamelen 
• Veiligheid en privacy 
• Goede voorbeelden uitgelicht  
 
Over de workshop  
Deze online workshop is praktisch van aard en bevat concrete tips over de inzet van online 
communicatiekanalen. Ook is er ruimte voor interactie en het delen van ervaringen. Vooraf 
aan de workshop inventariseren we vragen en behoeftes van deelnemers. Deze input 
proberen we zoveel mogelijk te integreren in het programma. 
Aanmelden & kosten  
De workshop is geschikt voor zowel beginnende als meer ervaren adviesraadsleden die zich 
bezinnen op de mogelijkheden van online communicatiekanalen voor hun adviesraad. Deze 
workshop wordt gegeven door Sanne Hekman, voormalig communicatieadviseur bij de 
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Koepel. Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op: communicatie@koepelasd.nl of 
secretariaat@koepelasd.nl.  
 
Handreiking  
Op het ledengedeelte van onze website vindt u ook een handreiking 'Social Media voor 
adviesraden' en een handreiking 'Profilering van uw adviesraad in uw gemeente'. Als u inlogt 
op het ledengedeelte van  onze website kunt u hier de handreikingen bekijken. Bent u lid en 
heeft u nog geen account? Via deze link maakt u eenvoudig een account aan waarmee u 
toegang krijgt tot het ledengedeelte van de website.    
 
b. Online ledenontmoeting Koepel 17 april. Wie kan en wil deelnemen? De secretaris zal de 
leden opgeven. 
 
Geachte leden en volgers van de Koepel,  
Hoe ervaart u uw rol als adviesraadslid? Over welke vraagstukken of issues zou u graag 
eens met collega's van andere adviesraden willen sparren? Eén van de privileges van ons 
lidmaatschap is het feit dat we ontmoetingen faciliteren waar leden laagdrempelig ervaringen 
en kennis met elkaar kunnen uitwisselen. De eerstvolgende online ledenontmoeting vindt 
plaats op 17 april a.s. van 19.30 - 21.00 uur. Leden ervaren deze bijeenkomsten als heel 
inspirerend. U bent van harte uitgenodigd. Komt u ook?  
Vooraf kunt u aangeven op het aanmeldformulier waarover u graag met andere leden van 
gedachten wilt wisselen. Alle onderwerpen die u tegenkomt in uw werk kunnen in principe 
onderwerp zijn van gesprek. Petra van der Horst (directeur van de Koepel) is gespreksleider 
en zal zelf ook onderwerpen en kennis inbrengen.  
Wanneer? 
De online ledenontmoeting organiseren we op maandag 17 april van 19.30 - 20.30 uur. De 
eerstvolgende online ledenontmoeting na de zomer vindt plaats op donderdag 14 september 
van 19.30 -20.30 uur.  
Voor wie? 
Deze online ontmoetingen zijn uitsluitend bestemd voor leden van de Koepel. Per online 
ontmoeting ontvangen we maximaal 18 deelnemers. Daarom stellen we per 
ledenontmoeting een maximum van 2 deelnemers per adviesraad.  
Hoe werkt het als ik mee wil doen? 
U kunt zich aanmelden voor één van de data via dit aanmeldformulier. U ontvangt dan een 
paar dagen voor de online ontmoeting een mail met hierin een link naar een videogesprek in 
Zoom. We geven u in de mail ook een korte instructie hoe u gebruik kunt maken van de 
communicatietool Zoom.  
Vragen? 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Woude, 
communicatieadviseur bij de Koepel: communicatie@koepelasd.nl 
 
7. Sluiting en rondvraag 
* Erik de winter en Ab hebben op 21 maart een kennismakingsgesprek met de nieuwe 
directeur van Meerwaarde Martijn Kool 
 
 

 
 
 


