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Afscheid én welkom collega’s 
Na de zomervakantie zijn er weer 3 nieuwe participatieleden gestart. Maar hebben we ook afscheid 
genomen van 2 collega’s. 
Hieronder leest u hoe zij het werken binnen de Participatieraad (PRG) ervaren hebben en wat de 
nieuwe leden gedreven heeft om te starten als nieuw lid van de participatieraad. 
 
Irene Lambour heeft de raad na 6 jaar verlaten, hieronder haar relaas: 
“Na 6 jaar eindigt mijn deelname aan de Participatieraad. Een periode van 2x 3 jaar is de 
maximale duur. 6 jaar lijkt een lange tijd, maar is naar mijn gevoel omgevlogen. 
Toen ik 6 jaar geleden startte, bestond de Participatieraad nog maar één jaar. In 2015 werd 
zij ingesteld met de bedoeling om gevraagd of ongevraagd adviezen te geven aan het College 
van B&W en/ of aan de Gemeenteraad op allerlei gebieden van het sociaal domein. 
Vanwege mijn werkervaring bij de Sociale werkvoorzienig, heb ik mij vooral bezig gehouden 
met alles wat te maken heeft met de Participatiewet in de ruimste zin van het woord. 
In aanvang was ik vooral bezig uit te zoeken wat er nu eigenlijk precies van mij en van de PRG 
werd verwacht. En ik merkte al gauw dat niet alleen wij, maar ook de gemeente 
erg zoekend was naar de juiste verhouding tussen onze raad en de gemeente.  



En daarnaast natuurlijk nog de verbinding met onze achterban, de burgers en de verschillende 
platforms en organisaties. Allemaal spelers in het complexe sociale domein. 
 
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen, die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan is 
in de relatie met de gemeente ambtenaren. In het begin wisten wij eigenlijk pas op het 
moment dat een adviesaanvraag binnenkwam, wat er speelde en welke beleidskeuzes al 
waren gemaakt. In onze ogen was ons advies dus enigszins mosterd na de maaltijd. 
Gaandeweg is het vertrouwen echter wederzijds gegroeid en hebben wij geleerd. 
Momenteel is er regelmatig overleg met betreffende ambtenaren en worden de 
participatieleden vóór in het proces betrokken bij de beleidsontwikkeling. 
Het contact met de achterban is mijns inziens het allerbelangrijkst en tevens het aller 
moeilijkst. Alleen dan kan verbinding tot stand komen tussen alle spelers in het veld.  
En in wezen staan we allemaal voor hetzelfde doel, nl. een inclusieve samenleving.  
Alle burgers van Goirle en Riel moeten mee kunnen doen!  
Iedereen op zijn/ haar eigen wijze. 
 
Jos Groenendijk neemt afscheid door verhuizing. 
Jeugdhulp, lokaal bestuur en een bord spaghetti. 
Een wereld van verschil tussen de wereld van de Jeugdzorg/Jeugd GGZ en de ambtelijke wereld 
van het lokale bestuur.....en toch ook weer niet..... ? 
Omdat ik lid was geworden van de Participatieraad, 4 jaar geleden, moest ik mij gaan verhouden tot 
gemeentelijke beleid en ontwikkelingen in Goirle/ Riel. Als orthopedagoog en behandelaar van 
kinderen, jeugdigen en gezinnen had ik tot dan toe niet zoveel met de gemeente van doen. Ook niet 
na de decentralisatie van de jeugdhulp vanaf 2015. Als hulpverlener ben je vooral een doener. Dus 
dat zou wel schakelen worden . 
Natuurlijk, het formuleren van SMART doelen in de behandelplannen was al langer een vereiste in 
mijn werk en overeenstemming met de hulpvrager over deze doelen evenzeer. Maar, zo wist mijn 
manager van toen te vertellen, die eisen van de gemeentes hieromtrent werden steeds dringender. 
Het softe imago van de hulpverlening speelde hier een rol 
Bijgevolg verwachtte ik nu concrete doelen, termijnen en duidelijke data bij mijn verkenning, via de 
Participatieraad, naar het lokaal bestuur en beleid. Maar het werd me duidelijk dat het verbinden 
van SMART doelen aan beleid niet zo gemakkelijk is; te veel variabelen! 
Zelf maak ik dikwijls een vergelijking met een bord spaghetti. Probeer die maar eens uit de knoop 
te halen, c.q. alle beïnvloedende factoren onder controle te krijgen. 
Hoewel er veel verschillen zijn tussen de wereld van de jeugdhulp en het lokaal bestuur, zijn beiden 
er op gericht mensen in staat te stellen hun leven zelf in de hand te nemen. Vanwege het bord 
spaghetti is het in beide werelden een hele uitdaging om meetbare doelen op te stellen en inzicht in 
resultaten te geven. Als dit soft is, dan zijn beide werelden misschien wel even soft..... 
Ik heb kunnen waarnemen dat beeldvorming over en weer hieromtrent voor ruis kan zorgen. 
Gelukkig lijkt er de laatste tijd meer begrip te komen voor elkaar. 
Nu ik vanwege mijn verhuizing naar Tilburg de Participatieraad na vier jaren verlaat, constateer ik 
bij mijzelf een toegenomen begrip voor de uitdagingen van het lokale bestuur en het werk van 
ambtenaren en hoop ik dat dit wederzijds is. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Jos Groenendijk en Irene Lambour bij hun 
afscheid van de Participatieraad. 

 
 
Marianne Pieters, Cobi Brouwers en Peter Eden zijn de nieuwe leden van de participatieraad:  
 
Marianne Pieters 
Jarenlang ben ik werkzaam geweest in het werkveld van de Participatiewet (sociale activering, re-
integratie, jobcoaching, arbeidsmatige dagbesteding en arbeidstraining centrum). Hierin werkte ik 
met mensen met een arbeidsbeperking, voornamelijk op het psychische en psychosociale vlak. Ook 
heb ik in het MBO onderwijs gewerkt waar ik tandartsassistenten mee opleidde en ben ik P&O-
adviseur bij een thuiszorgorganisatie geweest.  
Sinds 1995 woon ik in Goirle. In ons dorp heb ik meerdere jaren getennist, zelfs toen ik er nog niet 
woonde, en tennisles gegeven waaronder aan rolstoelers. Nu ik met prepensioen ben zet ik mijn 
kennis en brede werkervaring graag in als lid van de Participatieraad door mee te denken over 
onderwerpen die in het sociaal domein spelen. Ik hoop snel kennis te maken met de vele 
belangengroepen, vrijwilligers en professionals die op dit gebied actief zijn in Goirle. 
 
Cobi Brouwers  
Ik wil mij graag voorstellen als nieuw lid van de Participatieraad. Mijn naam is Cobi Brouwers, 
geboren en getogen in Goirle, 63 jaar. In september 2021 ben ik gestopt met werken bij het 
samenwerkingsverband voor passend onderwijs Plein 013. In september 2022 ben ik gestart als lid 
van de Participatieraad Goirle. 
Tijdens mijn werkzame jaren heb ik in Goirle en later bij het samenwerkingsverband passend 
onderwijs regionaal, met veel plezier in en voor het onderwijs gewerkt. Vanuit deze achtergrond en 
mijn interesse zal binnen de participatieraad voornamelijk jeugd mijn aandachtsgebied zijn. 
Als lid van de Participatieraad wil ik het college van onze gemeente gevraagd en ongevraagd advies 
geven en zaken onder de aandacht brengen op het gebied van participatie. Dit met het doel om de 
inspanningen van de gemeente Goirle op het gebied van het sociaal domein te optimaliseren. Ik gun 
het elke inwoner van Goirle om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving en zal mij 
hiervoor graag inzetten. 
 
 



Peter Eden 
Ik ben Peter Eden; 
65 jaar en gelukkig getrouwd met Marijke van den Hout met wie ik al 23 jaar samen ben. 
Veel Goirlenaren zullen ons wel kennen van onze winkel “Mooie Dingen” op de Hovel. Helaas hebben 
we die moeten sluiten. 

Samen hebben wij 4 kinderen ; 5 kleinkinderen en een 6e op komst. Na een carrière als manager in 
de logistiek en de laatste jaren als winkelier wilde ik iets betekenisvols gaan doen. Dat werd dus de 
Participatieraad. 
  
De participatieraad; Oren, Ogen, Contacten; adviseurs én doorgeefluik naar de gemeente ; de 
gemeenteraad;  het college van B&W ja zelfs naar de ambtenaren vanuit onze lokale samenleving.   
  
Zo zie ik dat;  Naar (groepen) inwoners die met een probleem zitten of belangengroepen wiens stem 
soms onvoldoende lijkt door te klinken of te laat wordt gehoord. Daar kan de participatieraad bij 
helpen. Wij leggen ons oor te luister en zijn voor een ieder bereikbaar. 
  
Kortom kritisch, maar ook constructief erop toezien dat het gemeentelijk beleid aansluit bij de 
noden, behoeften én belangen van alle bewoners van Goirle en Riel. Dát is voor mij de belangrijkste 
drijfveer. 
 
Naar boven 

Uitgebrachte adviezen  
In de afgelopen periode heeft de Participatieraad meerdere adviezen uitgegeven. Op onze website 
www.participatieraadgoirle.nl kunt u ze teruglezen. 

Een advies ging over de beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning. Hierover is tijdens een 
klankbordbijeenkomst gesproken met de betrokken ambtenaar en met verschillende 
belangengroeperingen. Jammer genoeg waren de beleidsregels nog niet beschikbaar ten tijde van de 
klankbordbijeenkomst.  
Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt staat de Huishoudelijke Ondersteuning onder druk. 
Personeel is lastig te vinden, waardoor organisaties die Huishoudelijke Ondersteuning bieden, 
noodmaatregelen moeten treffen. Zo wordt hier en daar de tijd ingekort naar bijvoorbeeld 1x per 2 
weken in plaats van elke week, zodat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de 
Huishoudelijke Ondersteuning.  

Een ander advies dat de Participatieraad heeft uitgebracht ging over de verzamelverordening 2017 
die is aangepast.  
De Participatieraad werd door de betrokken beleidsambtenaar op een prettige wijze geïnformeerd 
over de aanleiding tot aanpassing van de van kracht zijnde Verzamelverordening 2017.  
De inwerkingtreding van de Wet Inburgering 2021 en de wijziging inzake de individuele studietoeslag, 
nu opgenomen in de “Verzamelwet SZW”, nopen tot de voorgestelde aanpassingen.  

De Participatieraad heeft kennis kunnen nemen van: 
- het raadsvoorstel (12 april 2022),  
- de vast te stellen Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022  
- de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2017 
- het overzicht van wijzigingen 
Op basis van deze informatie kon de Participatieraad tot een gedegen advies komen, wat u ook weer 

http://www.participatieraadgoirle.nl/


kunt lezen op onze website. 
 

Begin november heeft de Participatieraad een advies uitgebracht over de vast te stellen Verordening 
WMO/ Jeugdhulp Gemeente Goirle 2023.  
De participatieraad heeft geprobeerd om de belangen van alle inwoners in de betrokken adviezen te 
behartigen en verwoorden. De participatieraad vind het prettig te bemerken dat de adviezen serieus 
worden genomen, met een gedegen reactie vanuit het College van B & W.  

U leest het goed, we hebben niet stilgezeten afgelopen half jaar. Mocht u geïnspireerd zijn door ons 
werk? Laat gerust van u horen. Dat kan door het sturen van een mailtje: 
info@Participatieraadgoirle.nl .  Ook voor vragen, contacten, opmerkingen kunt u zich via die weg tot 
ons wenden.  
 
 
 
 
 

Koploperproject Onafhankelijke Client Ondersteuning 
 

 

Afsluiting Koplopersproject. 

In 2020 heeft de gemeente Goirle een projectaanvraag ingediend en een projectplan opgesteld t.b.v. 
de doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning. Er is in september 2020 een werkgroep 
onder de naam Het Koplopersproject aan de slag gegaan waaraan naast het KBO Goirle, SB Riel, FNV, 
MEE de Meent groep, CDT en de gemeente Goirle ook twee leden van de Participatieraad hebben 
deelgenomen. 

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft de lezer de ontwikkeling van het project kunnen volgen en 22 
september jongstleden is met een bijeenkomst op het gemeentehuis het resultaat van het werk 
gepresenteerd en een start gemaakt met de praktische implementatie . 
Hiermee gaat Goirle ook voldoen aan de Wet maatschappelijke ondersteuning zoals in artikel 1.1.1. 
geformuleerd is: 
De onafhankelijke ondersteuning draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en 
participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van 

mailto:info@Participatieraadgoirle.nl


maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk 
en inkomen.. 

De volgende afspraken zijn gemaakt door en met de deelnemers aan het project: 
*  Inwoners actief informeren over de mogelijkheden om zich te laten bijstaan door een 
onafhankelijke cliëntondersteuner 
*  De feitelijke ondersteuning bieden die de cliënt vraagt 
*  Onderling samenwerken en met de cliënt afstemmen welke organisatie of persoon de meest 
geschikte is bij zijn of haar ondersteuningsvraag 
*  Bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning conform de wettelijke taak zoals in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning in artikel 1.1.1. is opgenomen. (zie tweede alinea van deze 
intentieverklaring “wettelijke taak”) 
*  Signaleren en melden van zaken bij het Dorpsteam/of de gemeente Goirle die op individueel 
niveau en collectief niveau van belang kunnen zijn voor uitvoering en/of beleid binnen het 
sociaal domein 
*  Deelnemen, met alle cliëntondersteuners die voor hen werkzaam zijn op dit terrein, aan de door 
de gemeente te laten organiseren kennis- en themabijeenkomsten. 
*  De Onafhankelijke cliëntondersteuning is te bereiken via Het Dorpsteam. 

Om de implementatie te realiseren heeft de gemeente Goirle SPUC gelden aangevraagd en 
recentelijk toegekend gekregen. Deze subsidie gelden worden besteed voor het inzetten van een 
projectleider t.b.v. het borgen van gemaakte afspraken. De inzet van de projectleider is tot december 
2023 en waar nodig tot maximaal juni 2024 gegarandeerd. 

Hiermee is het project afgerond en is er inmiddels gestart met het werven van vrijwillige 
onafhankelijke cliënt ondersteuners en de verdere bekend making van deze dienst onder de 
bevolking van Goirle. Een klankbord groep, waaraan ook de Participatieraad zal deelnemen, zal inde 
eerste periode het proces van implementatie volgen. 

Naar boven 

Werkwijze Participatieraad aanpassen 
U zult het misschien voorbij hebben zien komen: de vacatures voor de Participatieraad Goirle. Door 
vertrek van een aantal leden het afgelopen jaar en de komst van  nieuwe leden, hebben we besloten 
om onze werkwijze onder de loep te nemen en te kijken of we deze moeten aanpassen.  
Een belangrijke vraag die ons hierbij bezighoud is: hoe organiseren we het werk voor de 
Participatieraad en hoe kunnen we het werk meer aantrekkelijk maken en behapbaar laten zijn?  
We hebben meerdere overlegmomenten gewijd aan een veranderende structuur. Werken in thema’s 
is het idee, waarbij één persoon per thema aanspreekpunt is voor de gemeente en 
belangengroeperingen. Per thema zijn 2 a 3 leden aangesloten. Zij zullen ook de overlegmomenten 
met de gemeenteambtenaren invullen en bijwonen.  
Op een later moment zullen we u nader informeren over welke thema’s we hebben en wat 
daaronder wordt verstaan.  
 

Naar boven 
 



Eindejaarsgroet 
Het jaar 2022 is bijna voorbij. De winter heeft zijn intrede gedaan. Wij zijn nieuwsgierig naar wat 
2023 ons gaat brengen. Persoonlijk, maar ook als Participatieraad Goirle. Brengt het nieuwe jaar ons 
nieuwe leden waar we zo naar verlangen? Welke adviezen gaan we uitbrengen? Hoe kunnen we nog 
meer in contact komen met de mensen die te maken hebben met het sociaal domein?  
Genoeg dingen waar we als Participatieraad naar uitkijken.  
Wij hopen en wensen dat u net als wij uitkijken naar het nieuwe jaar en wensen u een fijne tijd. 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons mailen: info@participatieraadgoirle.nl 

Naar boven 

mailto:info@participatieraadgoirle.nl

	Afscheid én welkom collega’s
	Uitgebrachte adviezen
	Koploperproject Onafhankelijke Client Ondersteuning
	Werkwijze Participatieraad aanpassen U zult het misschien voorbij hebben zien komen: de vacatures voor de Participatieraad Goirle. Door vertrek van een aantal leden het afgelopen jaar en de komst van  nieuwe leden, hebben we besloten om onze werkwijze...
	Eindejaarsgroet Het jaar 2022 is bijna voorbij. De winter heeft zijn intrede gedaan. Wij zijn nieuwsgierig naar wat 2023 ons gaat brengen. Persoonlijk, maar ook als Participatieraad Goirle. Brengt het nieuwe jaar ons nieuwe leden waar we zo naar verla...

