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Geachte leden van de raad,
Vanaf april 2018 heeft Bevenruijk, evenals Heemskerk en Velsen, een Participatieraad. Er
is een ontwikkelperiode van twee jaar afgesproken (april 2018 - april2O20). We hebben
de gemeenteraad beloofd om regelmatig te laten weten hoe het gaat.
Met veel plezier bieden wij u bijgaande tussenrapportage aan.
De Participatieraad bestaat uit betrokken inwoners die de gemeente ondersteunen bij het
eerder en breder betrekken van cliënten en geinteresseerde inwoners. De
Participatieraden in de lJmond adviseren dus niet zelf , maar zorgen er mede voor dat
inwoners, cliënten en ervaringsdeskundigen aan tafel zitten om mee te praten. De
nieuwe werkwijze wordt gemonitord. ln het voorjaar van 2020 evalueren we en komt er
een advies aan de gemeenteraden.
De Participatieraad Beverwijk wil graag met u in gesprek over de resultaten tot nu toe.
Wij hebben de agendacommissie gevraagd om dit te agenderen in de Commissie lnfo
van februari 2020, zodat de Participatieraad in de gelegenheid wordt gesteld met de raad
in gesprek te gaan.
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Vernieuwing participatie in het sociaal domein
Tussenrapportage december 2019

lnleiding
Deze rapportage gaat over de ervaringen die de Participatieraad Beverwijk en de gemeentelijke
medewerkers tot nu toe hebben opgedaan met een nieuwe werkwijze van participatie in het sociaal
domein. Vanaf april 201-8 zijn we met elkaar aan het werk.

We hebben het college en de gemeenteraad beloofd om regelmatig te laten weten hoe het gaat.

Participatieraden en gemeenten trekken samen op
Vanaf april 2018 heeft elke lJmondgemeente een Participatieraad. De Participatieraad bestaat uit
betrokken inwoners die de gemeente ondersteunt bij het beter, eerder en breder betrekken van
cliënten en geïnteresseerde inwoners. De Participatieraden adviseren dus niet zelf;ze zorgen er
mede voor dat inwoners, cliënten er ervaringsdeskundigen aan tafel zitten om mee te praten.
Er is een ontwikkelperiode van twee jaar afgesproken (april 2018 - april 2O2O\.ln deze periode
ontwikkelen we de werkwijze en experimenteren daarmee in de praktijk.
In de lJmond zien we participatie als méér dan een wetteliike verplichting
ln verschillende wetten is vastgelegd dat inwoners advies moeten kunnen geven over sociale
voorzieningenl. Maar in Beverwijk en de beide andere lJmond-gemeenten zien we participatie
breder. Wij willen actief en vroegtijdig gebruík maken van kennis en ervaring van inwoners en van
gebruikers van voorzieningen.
Het uiteindelijke doel is plannen maken en ondersteuning bieden waar inwoners echt iets aan
hebben. En waar mogelijk inwoners die zich willen inzetten voor hun omgeving daarbij blijven

betrekken.
Inhoud van deze tussenrapportage
ln deze rapportage schetsen we eerst nog kort de nieuwe werkwijze van het werken met
Participatieraden (5 1).
ln $ 2 presenteren we de concrete opbrengsten in Beverwijk tot nu toe.
Daarna volgen in 5 3 de aandachtspunten/actiepunten die we hebben genoteerd voor de komende
periode. Dit is de opbrengst van een bijeenkomst (effectenarena) die we begin november met de drie
lJmondgemeenten hebben gehouden met Kenniscentrum Movisie. Movisie volgt en monitort de
ontwikkeling van een aantal gemeenten die vernieuwend bezig zijn met participatie in het sociaal
domein. Waaronder dus de lJmond-gemeenten.
Tenslotte wordt in 5 4 het verdere proces geschetst: de ontwikkeling van het werken met
participatieraden wordt gemonitord; in het voorjaar van2O2O evalueren we deze manier van werken
en komt er een advies aan de gemeenteraden.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht gebruikers van voorzieningen op het gebied van de Wmo
(Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en Participatiewet in de gelegenheid te
stellen gevraagd en ongevraagd advies te leveren. De manier waarop dat ingericht wordt,
staat de gemeenten vrij.
1

1. Werkwijze
Hierna beschrijven we nog kort de aanpak van participatie door en met de Participatieraad. Deze
werkwijze is eerder beschreven in de beleidsnotitie die eind 2OL7 is vastgesteld en de Verordening
Participatie sociaal domein lJmond die in februari 20L8 is vastgesteld door de gemeenteraden.
De gemeente betrekt de Participatieraad bij

beleidsonderwerpen en plannen waar zij mee aan de
gang gaat. De Participatieraad kan ook zelf
onderwerpen aandragen of oppakken, Er wordt een
keuze gemaakt van vraagstukken of thema's waarmee
Participatieraad en gemeente samen aan de slag willen
Ållltlllftê-

\

Vervolgens begint het echte werk. Een focusgroep gaat
aan de slag met het vraagstuk. Zij bepalen de aanpak
aan de hand van vragen:
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Wat willen we weten?
Van wie willen we dat weten?

Wie willen we betrekken?
Hoe gaan we dat doen?

Wat zijn randvoorwaarden (planning, budget, inhoudelijk)?
Wie gaat wat doen?
ln een focusgroep zitten (tot nu toe) meestal een of meer
leden van de Participatieraad, een of meer gemeentelijke
medewerker(s) en/of andere inwoners met kennis van of
interesse in het betreffende onderwerp. Eventueel wordt de
focusgroep bijgestaan door bijvoorbeeld een
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onderzoeksbu reau.

EÌ
Bedoeling is in gesprek te komen met de inwoners of
cliënten om wie het gaat. Afhankelijk van de vraag en de
doelgroep worden versch illende participatievormen ingezet
ln deze ontwikkelperiode doen we daarmee ervaring op en

proberen we erachter te komen 'wat werkt'.
ln de volgende paragraaf leest u daarover meer.

2. Opbrengst tot nu toe
De Participatieraad Beverwijk en betrokken beleidsadviseurs hebben de opbrengst van gezamenlijk
'gedraaide' projecten vanaf de start in mei 2018 in beeld gebracht. Dat zijn overigens niet álle
projecten waarbij participatie heeft plaatsgevonden. Het zijn de projecten die we samen op de
'participatieagenda' hebben gezet, De Participatieraad bestaat uit vrijwilligers en moet soms
prioriteiten stellen. De gemeente probeert daarnaast altijd, ook bij plannen en projecten waarbij de
Participatieraad niet betrokken is, zoveel mogelijk input van buiten te krijgen.

Om de resultaten tot nu toe in beeld te brengen hebben we onszelf een aantal vragen gesteld. Onder
het motto: "tellen & vertellen" vindt u hieronder het resultaat.

Hoeveel participatieprojecten hebben we sinds de start uitgevoerd?
De Participatieraad Beverwijk en de gemeentelijke medewerkers hebben samen 6 projecten
afgerond. Er staan 8 onderwerpen op de agenda waaraan wordt gewerkt of die worden opgestart.
Afgerond zij n de vol gen d e on de rzoeken/projecten :
- Ervaringsonderzoek onder jongeren in de leeftijd I8-/I8+; over wat zij tegenkomen op de
overgang van Jeugdhulp naar volwassenzorg (regionaal uitgevoerd onderzoek)
- Ervaringsonderzoek onder cliënten van het Sociaal team en CJG (deels regionaal, deels lokaal)
- Ervaringsonderzoek onder inwoners met schulden naar schuldhulpverlening en preventie (lokaal)
- lnput ten behoeve van de Visie Meedoen (lokaal)
- Onderzoek naar toeleiding naar passend wonen voor mensen met blijvende beperkingen (lokaal)
- Behoeftenonderzoek Welzijn, zorg en sport onder inwoners van Wijk aan Zee (1" fase) (lokaal)
- Actualisering van het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 2020-2023 (samen met Heemskerk)
Op dit moment staan de volgende projecten en thema's op de agenda:
Eenzaamheid; hieraan besteedt de gemeente met diverse maatschappelijke organisaties
aandacht (rondom Week van de Ontmoeting). De Participatieraad wil hier ook mee aan de slag.
- Thuis in Oosterwijk; bij de wijkaanpak Oosterwijk is de Participatieraad betrokken en neemt o.a,
deel in de Wijkwinkel
- Behoeftenonderzoek Wijk aan Zee; momenteel loopt de 2" fase waarin de stakeholders zijn
bevraagd en inwoners worden betrokken bij het vervolg
- Toegankelijkheid; deelonderwerpen waaraan wordt gewerkt zijn fysieke toegankelijkheid en
sporten voor mensen met beperkingen (in het verlengde hiervan wil de Participatieraad ook
bijdragen aan de uitvoering van het te sluiten Sportakkoord).
- Herijking Minimabeleid (lokaal)
- Kracht van Meedoen; behoefteonderzoek met als doel verbetering van de toegang tot
minimaregelingen (regíonaal onderzoek, maar onderzoek is per gemeente anders ingestoken)
- Ervaringsonderzoek onder de gebruikers naar de kwaliteit van Hulp bij het huishouden (regionaal

-

-

onderzoek, vrijwel afgerond)
Een onderwerp dat op de agenda gaat komen is inburgering. Vanaf 1- januari 2O2t zijn
gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwkomers. ln 2O2O moeten we dan
ook bepalen wat daarvoor nodíg is. Het is belangrijk om te leren van ervaringen,
Een ander onderwerp dat op de agenda komt is het betrekken van jeugd. De Participatieraad wil
graag onderzoeken hoe zij, naast andere inwoners, ook jeugd kan uitnodigen mee te participeren
en hun mening zo betrekken bij verschillende sociale onderwerpen.

Hoeveel en welke participatievormen hebben we uitgeprobeerd?
Er zijn de afgelopen tijd al veel vormen uitgeprobeerd. Meer klassieke vormen zoals enquêtes en
meer bijzondere als de opiniebus of de wijkwinkel. Om een indruk te krijgen benoemen we ze hier,
ingedeeld in een aantalgroepen:

Enquêtes/peilingen:
,/ Digitale enquête (gestandaardiseerde
vragen lijsten en/of maatwerk)
'/ Burgerpeiling (gestandaardiseerd
onderzoek, aangevuld met
maatwerkvragen)
,/ Flitspeiling (korte peiling via internet)
,/ Kahoot (snelle digitale peiling aan de
hand van meerkeuzevragen)

lnterviews:

,/
'/
,/
,/
'/
,/

spiegelgesprek
Spiegelgesprek aan de hand van 'klantreis'
Leefwereldonderzoek (creatieve werkvorm
om dieperliggende wensen en latente
behoeften van deelnemers naar de
oppervlakte te brengen)
Persoonlijk interview
Groepsbijeenkomst/groepsinterview met
maatschappel ijke organ isaties /sleutelfígu ren

/veldwerkers
Groepsbijeenkomst/groepsinterview met
cl iënten/i nwoners/vrijwi I igers/veren igi ngen
I

,/
,/

etc.

Groepsinterview 'op locatie' (bij of na
activiteiten zoa ls koffieochtend,
sporttraining, leesclub, schilderclub etc.)
Groepsinterview in gemengde setting
ervaringsdeskund igen/ h ulpverleners/
betrokkenen

Brainstorm:
Messagebox - interactieve
schrijfsessie om een
kernboodschap/visie te
formuleren, vanuit perspectief
van de doelgroep
"World café" (aan cafétafels met
roulerend gezelschap
discussiëren over stellingen)
Expertmeeting
wijkavond

./

,/

'/
,/

Vormen van uitnodiging:

,/
./
,/

'/
./

Flyeren

Uitnodiging via persoonlijke

brief/mail
Benaderen via contactpersonen
of sleutelfiguren
Uitnodiging via facebook
Publícatie in (wijk-)krant

Bijzondere werkvormen :
Participatiewiel (fysiek met een 'opstelling' in beeld brengen
hoe de klant -die letterlijk centraal staat- het beste geholpen
kan worden)
Opiniebus (met opvallende autobus door het dorp van waaruit
mensen worden geinterviewd)
Werkbezoek (aan organisatie of groep bv. cliënten beschermd
woonvoorziening)
lnformatiebijeenkomst'informatiecarrousel' (informatie
brengen én halen; daarnaast mogelijkheid voor inwoners om
direct voorzieningen aan te vragen)
Stand op Seniorenmarkt
Wijkwandeling (met groep wijkbewoners problemen en
behoeften in beeld brengen)
Wijkwinkel (vrije ínloop / informatie brengen en informatie
halen)

,/
,/
,/
,/
,/
'/
,/

Wat is de gebleken meerwaarde van bepaalde vormen?
Enquêtes en flitspeilingen zijn een prima middel om snel veel meningen op te halen en om langdurig
(veranderingen) te monitoren. Wel hebben we gemerkt dat je soms moet oppassen voor
"enquêtemoeheid". Ook kunnen enquêtes een wat oppervlakkig beeld geven. lnterviews geven meer
verdiepend inzicht (hoe, waarom, beweegredenen). Wel vraagt het veel tijd, Hier moeten we de
balans tussen effectiviteit en tijdsbesteding goed in de gaten houden. Ook van belang is het om dan
de representativiteit in de gaten te houden.
We hebben ervaren dat naar inwoners toegaan soms meer respons oplevert dan inwoners
uitnodigen. Zo leverden interviews op locatie, bij clubjes, tijdens werkoverleg, etc. veel op. Ook een
mooivoorbeeld was de opiniebus waarmee we in Wijk aanZee hebben rondgereden. Het plan was
om een aantal halteplaatsen in het dorp aan te doen. Op de dag zelf hebben we, ook vanwege het
slechte weer, de plannen bijgesteld. We zijn langer dan gepland bij de lokale supermarkt blijven
staan: daar waren de inwoners te vinden.
Van meerwaarde was ook het uitproberen van nieuwe/bijzondere vormen. Ze prikkelen de
nieuwsgierigheid en verhogen onze eigen energie.
Hoeveel inwoners hebben we weten te bereiken en hebben meegedaan bij plannen?
Hier hebben we geconstateerd dat het niet gaat om aantallen. Het is het resultaat dat telt.
Niettemin wat 'facts' om een indruk te geven:
,/ Het behoeftenonderzoek Wijk aan Zee leverde 270 ingevulde vragenlijsten op (1000 formulieren
verzonden), 100 gesprekken in de Opiniebus en er zijn ruim 150 inwoners gesproken in 15
groepsgesprekken; bijna 80 inwoners hebben aangegeven betrokken te willen blijven bij de
uitwerking.
,/ Een uitgebreide campagne in een wijk (met flyers en aankondigingen via facebook en
organisaties) leverde slechts een 20-tal belangstellenden voor een bijeenkomst over
minimavoorzieningen.
,/ Een flitspeiling over minimavoorzieningen werd daarentegen ingevuld door 300 inwoners,
waarvan een derde deel aangaf verder mee te willen praten. Met circa 35 inwoners, waaronder
jongeren, zijn inmiddels gesprekken gevoerd.
,/ Er is een leefwereldonderzoek gevoerd met 4 inwoners met problematische schulden. Het bleek
heel moeilijk om inwoners te vinden om over dit onderwerp in gesprek te gaan. De gesprekken
leverden zowel voor de gemeente als voor de inwoners zelf waardevolle inzichten op.
,/ Voor de actualisering van het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid is gesproken met 30
mantelzorgers en 20 vrijwilligers in groepsbijeenkomsten; ruim 30 organisaties die actief zijn op
het gebied van mantelzorgondersteuning en vrijwillige inzet hebben deelgenomen aan een
i nteractieve bijeen komst.

participatietrajecten heeft de
Participatieraad Beverwijk ook gewerkt aan
communicatie en naamsbekendheid. Er is
een kernboodschap geformuleerd, er is een
website gelanceerd2, en er zijn flyers
gemaakt. De bekendheid en contacten
groeien echter vooral door te doen, dus in
de projecten die worden opgepakt. En door
gesprekken te voeren met organisaties (zoals
de Voedselbank, via het onderwijs of de
welzijnsstichting) en via organisaties weer
met inwoners.
Los van

2 https://www, participatieraad beverwiik.nll

Gast het welziin vôn
de inwoners van Eeverwijk
u ook 6ðn het hârt?
Doe èn denk dân mee!
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Zijn die plannen daar daadwerkelijk door beïnvloed?
De opgehaalde behoeften en signalen zijn (of worden)zeker meegenomen in de (beleids-)plannen.
7o zijn aanbevelingen opgetekend uit de mond van jongeren rond het thema t8-178+ meegenomen
in de Uitvoeringsagenda Jeugd 2019. Vaak is het nog te vroeg om te kunnen zeggen of dat ook tot
concreet meetba re/merkbare verbeteringen heeft geleid.
Wel is er ook sprake van 'bijvangst'. Bijvoorbeeld deelnemers aan de bijeenkomst over
minimaregelingen konden direct een aanvraag doen. Ook is een folder en filmpje over
minimaregel ingen gemaakt.
ln Oosterwijk is de Wijkwinkel geopend als ontmoetingsplek voor inwoners, organisaties en
gemeente. Aan zo'n plek was behoefte vanuit de wijk en via de winkel kunnen weer meer inwoners
bereikt worden en betrokken blijven.

Zijn inwoners betrokken geraakt of gebleven bij het werk van de Participatieraad of bij projecten
of wijken?
Bij de start van de Participatieraad was de gedachte dat de Participatieraad een groot netwerk zou
moeten hebben of opbouwen om ervaringen en signalen van inwoners op te halen. Een 'kaartenbak'
om uit te kunnen putten. Dat is tot nu toe nog beperkt het geval. En de vraag is of dat erg is.
Veel inwoners, cliënten, contacten zijn bekend bij de gemeente en/of de maatschappelijke
organisaties. U¡t dit netwerk is in de projecten tot op heden vooral geput. En dat blijkt te werken.
Bijvoorbeeld jeugd, inwoners Wijk aan Zee, mantelzorgers/vrijwilligers enz.
lnmiddels gaan we er daarom meer vanuit dat een netwerk 'situationeel' wordt opgestart, Passend
bij een vraagstuk dat speelt. Zo kunnen we steeds de "meest passende inwoners" benaderen. Het
kennen van sleutelfiguren om bepaalde groepen te kunnen benaderen is belangrijk gebleken.
Welke doelgroepen hebben we weten te bereiken (en welke niet)?
Groepen die we nog slecht bereiken zijn de GGZ-doelgroep en (ongeorganiseerde)jongeren. Ook
eenzame inwoners zijn nauwelijks bereikt. Maar zoals hiervoor ook gezegd: belangrijk is vooral om
goede sleutelfiguren te kennen zodat we een doelgroep kunnen benaderen als er een concrete
aanleiding is.
Een belangrijk aandachtspunt kwam in beeld toen we de gebruikte participatievormen op een rij
zetten. Al onze methodieken gaan (tot nu toe) uit van een goede taalbeheersing. Dat betekent dat
we (onbedoeld)groepen uitsluiten: laaggeletterden, anderstaligen, inwoners met een verstandelijke
beperking.
De Participatieraad wordt nog niet spontaan door inwoners benaderd met een vraag of een issue.
En "een toevallige voorbijganger met een heldere vraag of visie ontmoeten we zelden". Tot op heden
gaat het bijna altijd om beleidszaken of vragen die al bij de gemeente leven. Wat op zich natuurlijk
prima is, als dat mag betekenen dat de gemeente veel zaken al in het vizier heeft. De Participatieraad
Beverwijk wil de komende tijd nog wel verder werken aan haar bekendheid.

3. Aandachtspunten
Op 6 november 2019 zijn de drie Participatieraden en betrokken ambtenaren uit de lJmond bij elkaar
geweest voor een 'Effectenarena' onder leiding van Movisie. Daar zijn de resultaten tot nu toe
besproken en zijn aandachtspunten en actiepunten voor de komende periode benoemd.
Aan de volgende onderwerpen willen we de komende periode extra aandacht besteden:
,/ Bereiken doelgroepen
Er zijn groepen waar nog weinig contact mee is gelegd: jeugd, mensen die de taal niet goed machtig
zijn , de GGZ doelgroep, mensen met een verstandelijke beperking, eenzame inwoners. Daar willen
we de komende tijd mee aan de slag. Een thema waar de Participatieraden ook mee aan de slag

willen, is re-integratie,

,/

Participatievormen

We denken de komende tijd na over hoe we met weinig geld of tijd veel kunnen bereiken. Kortom,
hoe kunnen we participatie zo efficiënt mogelijk organiseren. Bijvoorbeeld door gebruik te maken
van sleutelfiguren of fysieke ruimtes in een wijk, Ook kan het de moeite waard zijn om vrijwilligers of
gemeentelijke medewerkers te trainen in veel gebruikte technieken zoals interviews,
spiegelgesprekken of andere participatietechnieken.
,/ Direct en dichtbij contact realiseren
Dit punt hangt samen met het voorgaande. Door gebruik te maken van sleutelfiguren, een
inloopwinkel, gesprekken te voeren in een flat etc., kan participatie dicht bij de doelgroep
plaatsvinden. Meer aansluiten bij 'vindplaatsen', dus naar inwoners toe gaan, in plaats van inwoners
vragen om ergens heen te komen.
,/ Samenwerking met ambtenaren
De samenwerking tussen de Participatieraad en gemeentelijke medewerkers is zich aan het
verbreden. Maar dat kan nog beter en op meer terreinen. ln ieder geval sociaal domein breed. Maar
we merken dat er ook overlap is met aanpalende terreinen zoals het ruimtelijk domein en wonen.
Hier valt ook geen scherpe grens in te trekken.
Daarnaast constateren we ook regelmatig een spanningsveld tussen Participatieraad en gemeente.
Rollen en taken zíjn verschillend. De Participatieraad moet geen verlengde worden van de gemeente.
Zij wil inwoners activeren die de gemeente niet in beeld heeft, niet geactiveerd heeft. Dat vraagt om
autonomie en niet teveel meegaan in de structuur en cultuur van de gemeente. Tegelijkertijd is een
goede samenwerking gewenst. En is kennis van inhoud, de politiek-bestuurlijke antenne en het
netwerk van gemeentelijke medewerkers ook relevant in een participatieproces. We hebben
gemerkt dat we alert moeten zijn op de verschillende rollen, ze niet wegpoetsen maar signaleren en
zo nodig juist bespreekbaar maken.
'/ Uitbreiden van menskracht van de Participatieraad en/of de capaciteit anders inzetten
Dit ís een wens van de Participatieraden. Als vrijwilligers lopen zij soms tegen de grenzen aan. Er is de
wens om veel onderwerpen aan te pakken maar het moet wel haalbaar blijven. Dat vraagt wellicht
om uitbreiden van het aantal leden en/of leden met een bepaalde kennis/kunde.
Ook hebben we geconstateerd dat samenwerking niet altijd gedurende een geheel participatietraject
(van vraagstelling tot besluitvorming) noodzakelijk is. Zo'n traject kost immers veel tijd, De
Participatieraad kan ook alleen in een bepaalde fase meedenken en meewerken.
,/ Kerntaak en rollen van Participatieraadsleden
Dit blijft een punt van aandacht. Kerntaak van de Participatieraad is het ondersteunen van de
gemeente bij het eerder en breder betrekken van inwoners bij maatschappelijke vraagstukken. Maar
welke taken en rollen horen daarbij? En moeten of willen zij daar ook taken naast doen? We hebben
geconstateerd dat het heel belangrijk is om bij de start van elk traject goede afspraken te maken over
wie wat oppakt en wat we van elkaar verwachten.
,/ Bepalen wat de regionale opgave is
Nu de lokale Participatieraden op stoom zijn en er al enkele regionale projecten zijn gedraaid, is het
van belang om duidelijkheid te hebben over regionale opgave. Wanneer pakken we iets regionaal op,
hoe doen we dat en wat moeten we daarvoor organiseren? De energie moet vooral gaan zitten in
het inhoudelijke werk. De organisatie moet pragmatisch zijn, geen ballast veroorzaken. Een
werkgroep is bezig om hier vorm aan te geven.
,/ Het inzichtelijk maken van de resultaten van de Participatieraden
Het zou mooi zijn als we de resultaten van het werken met de participatieraden ook zichtbaar
kunnen maken, Bijvoorbeeld door de verhalen van betrokken inwoners (bij participatietrajecten) in
beeld te brengen (bijv. film).

4. Hoe gaan we verder?
De werken met Participatieraden is een proces van al doende, maar ook voortdurend leren. De
ontwikkeling wordt gemonitord door Movisie. We werken toe naar een eindevaluatie en advies in
het 2" kwartaal van 2020. Hieronder nog een kort overzicht met wat inmiddels is gepasseerd en de

acties die nog volgen.

.

2017

2018

Gemeenten en bestaande adviesraden komen tot gezamenlijk advies over nieuwe
werkwijze voor participatie in het sociaal domein in de lJmond
. Regionaal wordt de beleidsnotitie vastgesteld door de gemeenteraden (december)

. Verordening Participatie Sociaal domein lJmond-gemeenten vastgesteld (februari)
. Werving en start participatieraden (april)
. Startbijeenkomst monitoringstraject met Movisie (september)

. le effectenarena
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met Movisie, lokaal (mei)

¡ Participatieraad Beverwijk presenteert stand van zaken aan de gemeenteraad (iuni)
. 2e effectenarena met Movisie, lokaal en regionaal deel (november)
Tussenrapportage aan de gemeenteraad (dit document, ianuari)
Participatieraad Beverwijk in gesprek met de raad over de tussenrapportage (planning
februari)
. Eindevaluatie en advies over de voortgang: 2e kwartaal 2020
o

.

2020

Deze rapportage is opgesteld door de Participatieraad Beverwijk
i.s.m. de betrokken beleidsadviseurs van de gemeente Beverwijk
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