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Verslag Participatieraad Dalfsen 11 september 2017 om 19.30 uur  
Gkv ‘De Voorhof’, Burg. Mulderlaan 1, 7711XA Nieuwleusen 

 
1. Opening  
Xanter opent de vergadering. Hij heet allen welkom en in het bijzonder de jeugdwerkers van de GKV 

‘De Voorhof’ waar we vanavond te gast zijn.  Xanter legt hen kort uit wat de Participatieraad doet.  

2. In gesprek met Jeugdwerkers van GKV ‘De Voorhof’ 
De Jeugdwerkers van GKV ‘De voorhof’ hebben intensief contact met jongeren uit de GKV.  
Voorheen gingen veel jongeren naar catechisatie en vereniging. Dit werd door ouders vaak verplicht. 
Tegenwoordig is dit vaak niet meer het geval.  

 
De jeugdwerkers zijn gestart met een nieuw project: “LEF”. Een concept waarbij maximaal 6 
jongeren in de leeftijd van 16+ bij een gastgezin komen eten en vervolgens met elkaar in gesprek 
gaan. Men bouwt een band op en deelt dingen met elkaar. Ze praten samen over diverse 
onderwerpen en doen Bijbelstudie.  
 
V: Hoeveel LEF coaches zijn er?  
A: Dat weet ik niet precies maar het is de bedoeling dat er vanuit de jeugd zelf ook weer coaches 
komen die andere jongeren helpen.  

 
V:Kan je ook bij LEF aansluiten als je niet gelooft of lid bent van een kerk? 
A: Iedereen is welkom. De jeugdwerkers willen graag de kerkmuren naar beneden halen dus juist 
jongeren van buiten de kerk zijn ook van harte welkom.  

 
V: Is er ook iets voor jongere jeugd van 12 tot 16? 
A: Voor hen is er Jeugdmentoraat. Dit is een vorm van geloofsonderwijs. Jongeren komen in kleine 
groepen thuis bij één van de mentoren. Daarnaast is er ook catechisatie. Dat staat los van LEF. Er zijn 
jongeren die naar beide gaan. Bij catechisatie wil men ook dingen veranderen. Bijvoorbeeld dat 
jongeren zich kunnen inschrijven voor thema’s. Een thema kan zich bijvoorbeeld richten op leren uit 
de bijbel maar ook op dingen doen voor een ander.  

 
V: Waar lopen jullie tegenaan?  
A: Vroeger werden jongeren verplicht om naar catechisatie of naar de kerk te gaan. Het was 
gewoon, en alle jongeren kwamen. Nu is dat niet meer het geval. Het is een uitdaging om jongeren 
niet te vergeten en ze wel te blijven betrekken.  

 
V: Hoe gaat het met de jeugd?  
A: Het gaat goed met de jeugd. Ze gaan goed met elkaar om en kijken naar elkaar om. Wel merken 
de jeugdleiders dat er een grote behoefte bij de jeugd is om zich aan iemand te kunnen spiegelen.   

 
V: Komen jullie maatschappelijke problemen tegen?  
A: Ik sta er versteld van wat jongeren soms mee maken. Dan probeer je uiteraard te helpen waar je 
dat kunt. Jongeren krijgen veel voor de kiezen. Ze hebben veel keuzemogelijkheden en worden naar 
mijn idee daarin overvraagd.  Daarnaast is het erg belangrijk wat ‘de groep’ doet. Men kijkt naar 
elkaar.  
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V: Zie je verschil tussen kerkelijke jeugd en buitenkerkelijke jeugd? Er zijn bijvoorbeeld veel keten in 
de gemeente Dalfsen. Zitten ‘jullie’ jongeren daar ook?  
Daar wordt verschillend naar gekeken. Vooral in de jongere leeftijdscategorie lijkt er verschil te zijn 
tussen jongeren binnen en de buiten de kerk. Wanneer jongeren ouder worden lijkt dit verschil 
minder te bestaan. Het drankgebruik is sociaal geaccepteerd en hierdoor drinken sommige jongeren 
al op jonge leeftijd alcohol. Dit is volgens sommigen jeugdwerkers een zorgelijk punt.  

 
V: Spreken jullie over middelengebruik?  
A: We schuwen geen onderwerpen. We willen graag jongeren laten nadenken zodat ze kunnen 
beargumenteren waarom ze dingen wel of niet doen. Het onderwerp verslavingen is meerdere 
malen aan bod geweest.  
Daarnaast spreekt men soms af om elkaar een bepaalde tijd scherp te houden door elke dag met 
elkaar te appen. Je zit dan in een appgroepje en stuurt 1 persoon een bericht hoe het die dag ging 
met bijvoorbeeld het alcoholgebruik. Een ander vraagt dat weer aan een andere persoon uit de 
groep en zo vraagt iedereen iemand uit de groep iemand hoe het die dag ging.  

 
V: Worden ouders daar veel bij betrokken?  
A: Die worden er weinig bij betrokken. Alles wat besproken wordt blijft binnen de groep. Daardoor is 
het veilig om dingen te delen en worden er mooie gesprekken gevoerd.  

 
V: Wil jullie jeugd in de gemeente Dalfsen blijven wonen?  
A: Dat is erg afhankelijkheid van de vriendengroep die ze hebben. Als ze hier veel vrienden hebben is 
de kans groter dat ze hier blijven.  

 
V: We hebben het als Participatieraad over armoede: hebben jullie het idee dat er armoede is onder 
de jeugd?  
A: Het is bij de jeugdwerkers niet bekend dat er sprake is van armoede. Ook wanneer er duurdere 
activiteiten worden georganiseerd waar men zelf aan moet bijdragen dan lijkt dit geen probleem te 
zijn.  
Daarnaast zijn de jongeren ook harde werkers. Er zijn er maar weinig die geen baantje hebben. Als 
ze geen baantje hebben is dat vaak bewust omdat ze zich willen focussen op hun studie. Sport 
sneuvelt vaker voor werk dan andersom.  

 
V: Kan je voldoende coaches voor LEF vinden?  
A: Dit is soms wel een uitdaging.  

 
V: Kunnen de sterke jongeren uit GKV ‘De Voorhof’ iets betekenen voor anderen die het moeilijker 
hebben?  
A: Hier heeft men wel over na gedacht. Men staat altijd open voor andere jongeren van buiten de 
kerk. Daarnaast zouden jongeren ook praktisch wat kunnen doen voor mensen die het moeilijk 
hebben. Verder zijn er diverse activiteiten die georganiseerd worden vanuit de kerk waar iedereen 
welkom is.  

 
V: In Zwolle is er een project rondom sport en jeugd en randgroepjongeren. (Sunrise een project van 
Athlethes in action) Dat draait heel mooi. Is dat ook wat voor Nieuwleusen?  
A: Dit is een heel mooi project maar het is nu al lastig om vrijwilligers te vinden. Mocht er iemand 
zijn die dit wil opstarten dan is dat uiteraard heel fijn maar op dit moment richten we ons daar niet 
op.  
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Advies vanuit het jeugdwerk: leg contact met de jeugd en onderhoud een relatie met hen. Neem 
hen serieus en heb oprecht interesse.   

 
3. Mededelingen & vaststellen agenda 

- Voorbereiding inspiratiebijeenkomst najaar 2017  
Janny en Margot hebben een afspraak gepland voor de voorbereiding. De volgende keer 
komt dit op de agenda.  

- Hanzup bijeenkomst 7 september in Nieuwleusen 
Er was door de organisators veel energie in gestoken. Helaas viel deze avond gelijk met het 
Oranjefeest. Hierdoor waren er maar weinig burgers. De centrale uitkomst was dat 
community en noaberschap erg belangrijk is en dat we als gemeenschap dingen samen 
moeten doen. Politieke partijen nemen deze input mee in hun programma’s.  

 
4. Vaststellen verslag vorige vergadering (hoofdlijnen)        

- We hebben een nieuw lid. Vernon Brandsema. Hij is bij de werkgroep jeugd aangesloten.  

Hij wordt per 1 november officieel lid van onze raad. Uiteraard kan hij voor die tijd al wel  

kennismaken en volop deelnemen. 

- Het verslag wordt vastgesteld.  

5. Inspreken toehoorders   
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.   
 

6. Voorbereiding studiedag 7 oktober  
- Op 7 oktober hebben we de hele dag een studiedag. Dit is georganiseerd bij ‘De Barones’ in 

Dalfsen en begint rond 9 uur. Er is een onafhankelijke gespreksleider die deze dag zal leiden. 
Het thema is: hoe gaan de gemeente en de Participatieraad met elkaar om. Er zijn diverse 
ervaringen zowel positief als negatief in het contact met de gemeente. Het lijkt soms wel 
persoonsgebonden te zijn. De ene medewerker lijkt samenwerking beter af te gaan dan de 
ander.  

- Zowel de gemeente als de Participatieraad wil transformeren. Het is daarom goed om met 
elkaar in gesprek te gaan en te kijken naar de toekomst. Uiteraard wordt er ook teruggeblikt 
maar we willen vooral kijken naar de positieve aspecten om met elkaar in de toekomst (nóg) 
beter samen te werken. A.s. woensdag komt de voorbereidingsgroep bij elkaar. Vervolgens 
sturen zij een programma en opzet over de studiedag. Aan het eind van de studiedag willen 
we concrete afspraken en verbeterzaken op papier hebben staan. De Participatieraad is van 
mening dat er voldoende deelname moet zijn van de gemeente om 7 oktober te laten 
slagen. Bij onvoldoende deelname zal de bijeenkomst van 7 oktober worden geannuleerd en 
worden verplaatst naar het voorjaar van 2018. 
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7. Administratieve organisatie Participatieraad 

a) Verordening (zie artikel 3 van de toelichting ‘wederkerigheid’)   
Xanter leest artikel 3 voor over de wederkerigheid tussen de gemeente en de 
adviesraad. Deze is aangepast aangezien de Participatieraad ook ergens op wil 
terugkomen indien nodig.  Dit wordt onze nieuwe verordening die vanaf 1 november 
2017 formeel van kracht wordt. Daarmee vervalt de oude.  

 
b) Huishoudelijk reglement vaststellen      

Anne-Wil past 2 kleine punten aan. Verder wordt het reglement vastgesteld. We 
besluiten het reglement elk jaar in de september vergadering te bespreken.   
 

c) Rooster van aftreden 
Inge gaat ons over een aantal maanden verlaten. De werkgroep zal dit bespreken en 
nadenken over vervanging. De werkgroep denkt na over mogelijke deelname van 
Ghassan Alhariri. 
 

d) Nieuw vergaderrooster 2018: alle leden denken na over geschikte vergaderlocaties die  
zoveel mogelijk dicht bij kernen, organisaties en mensen is. (bij voorkeur geen 
commerciële locaties meer) 

               
8. Integrale thema’s  

a) Armoede en kinderen: er ligt een nieuwe nota. Anne-Wil stuurt de nota naar alle leden. Zij 
kunnen deze week reageren. Anne-Wil stuurt de reacties door naar de voorbereidingsgroep. 
De voorbereidingsgroep schrijft een conceptadvies. De volgende vergadering wordt dit 
geagendeerd. Anne-Wil nodigt Marit Lightenberg uit voor de komende vergadering.   
 

b) Buurt initiatieven: Er zijn op dit moment voldoende andere dingen die onze aandacht 
vragen. Op dit moment parkeren we dit onderwerp. Als iemand een goed idee heeft en 
ermee aan de slag wil dan kan dat uiteraard.  

 
9. Uit de drie Werkgroepen 

 
a. Werkgroep WMO  

- Verslag werkgroepen Mantelzorg. Bernhard licht het verslag toe. De 
mantelzorgerwerkgroepen zijn tevreden. Vooral over de mantelzorgmakelaar. De 
werkgroepen vinden het wel lastig om deze functie formeel een plek te geven. Daarnaast 
hebben de werkgroepen moeite met het vinden van vrijwilligers.  Dit verslag en een korte 
brief is ook naar de gemeente verzonden. Er volgt nog een gesprek.  
Xanter vraagt of het zinvol is om ons advies van 2015 rondom vrijwilligers en mantelzorgers 
weer te bekijken en de nota door te lezen. De gemeente gaf daarin aan te willen werken aan 
meer vrijwilligers en het aantrekkelijk maken van vrijwilligerswerk. De werkgroep Wmo zal 
deze nota bekijken en dit punt komt tijdens de volgende vergadering van de Participatieraad 
op de agenda.   

- Wmo consulenten gesprek: De werkgroep is in gesprek geweest met Wmo consulenten. De 
transformatie binnen de gemeente kost erg veel tijd en zowel professionals als burgers 
hebben hier last van. Er wordt volop gewerkt aan de transformatie maar dit heeft veel tijd 
nodig. We kunnen als raad nadenken over oplossingen en dit adviseren aan de gemeente.  
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- Verbinding ouderen – Participatieraad (voorstel Margriet Zandink) 
Margriet Zandink heeft gesproken met de werkgroep Wmo. Zij werkt bij Stichting Welzijn 
Ouderen. Zij willen vanuit de nieuwe welzijnskoepel een klankbordgroep oprichten om af te 
stemmen wat ze kunnen verbeteren of wat ze kunnen doen voor ouderen. Margriet Zandink 
stelde voor om samen op te trekken. Dat heeft niet de voorkeur van de werkgroep. De 
werkgroep wil ook graag onafhankelijk in gesprek kunnen gaan met ouderen. Wel zal 
Margriet de werkgroep op de hoogte houden en uitnodigen voor bijeenkomsten.  

               
b. Werkgroep Jeugd  

A.s. woensdag is er weer een vergadering.  
 

c. Werkgroep Participatie 
- De werkgroep heeft een bijeenkomst met alle diaconieën van de kerken binnen de 

gemeente Dalfsen georganiseerd.  
- Henk en Boudien sluiten aan bij een bijeenkomst van de gemeente over statushouders met 

als thema ‘de bruggenbouwer’. De Welzijnskoepel i.o. en collega Participatieraad 
Zwartewaterland zijn daarbij ook betrokken.  

  
10. PR en sociale media 

a) De column van Ariana wordt komende week geplaatst. Anne Wil meldt dat haar column op 
FB al honderden keren is bekeken/gedeeld.  
 

b) De volgende column zal Xanter verzorgen 
 

11. Ingekomen post en uitnodigingen 
De ingekomen post wordt ter kennisgeving aangenomen.  

 
 

12. Rondvraag 
Bart: Kunnen de reacties van de leden over de nota armoede en kind binnen een week naar Anne-
Wil verzonden worden? We spreken af dat de leden binnen een week reageren naar Anne-Wil en 
dat zij de reacties naar de werkgroep stuurt.  
Bart: Wie is voor ons de portefeuillehouder: Wethouder Ruud van Leeuwen heeft het onderwerp 
Participatie in zijn takenpakket. We spreken af dat de werkgroep zelf contact opneemt met de 
wethouder om hem uit te nodigen voor een gesprek tijdens een werkgroep vergadering.  
Toehoorder Greet van de Kamp: Het is goed dat jullie werken aan de band met de gemeente.   

 
13. Sluiting  
Xanter sluit de vergadering en wenst allen wel thuis.  
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Actielijst 

Onderwerp  Uitvoerder(s)  Datum gereed  

Tijdens werkbezoeken een foto maken voor sociale media  Allen   n.v.t.   

Sandra benaderd kennis over onderwerp armoede en stuurt Boudien een 

mail hierover 

Sandra  September 

Column schrijven  Xanter  september 

Huishoudelijk reglement aanpassen en naar de leden sturen  Anne-Wil   

Nadenken over geschikte vergaderlocaties  Allen September  

Nieuwe nota iedereen doet mee! Integrale kindregeling. Anne-Wil stuurt 
de nota naar alle leden. Zij reageren binnen 1 week. Anne-Wil stuurt de 
reacties door naar de voorbereidingsgroep. De voorbereidingsgroep 
schrijft een conceptadvies. De volgende vergadering wordt dit 
geagendeerd. Anne-Wil nodigt Marit Lightenberg uit voor de komende 
vergadering.   

Allen september 

Adviezen en nota’s vrijwilligers en mantelzorgers opnieuw bekijken  Werkgroep 
Wmo 

september 

Ruud van Leeuwen uitnodiging voor een werkgroepvergadering Werkgroep 
Participatie  

Oktober  
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Signalen werkdocument 

 

1. Signalen gesprek met bestuur voetbalvereniging ASC’62 uit Dalfsen van 10 april 2017 :  

 Het is lastig om vrijwilligers te bereiken. Graag zou het ASC’62 in contact komen met 

mensen die thuis zitten en zich willen inzetten. Hoe weten toekomstige vrijwilligers 

welke mogelijkheden ASC’62 hen te bieden heeft. Graag wil men weten welke 

mogelijkheden de gemeente of het welzijnswerk heeft om mensen die thuis zitten te 

bereiken en te koppelen aan het ASC’62.  

 Er is een jeugdsportfonds subsidie voor kinderen van arme gezinnen. Het is lastig om in 

kaart te brengen welke kinderen in arme gezinnen leven. Het taboe is groot en men 

haalt eerder de kinderen van de sportclub dan aan te geven dat men in armoede leeft. 

Daarnaast is privacy een lastig punt. Wat kan de gemeente betekenen voor het ASC’62 

zodat kinderen niet van de voetbal worden gehaald vanwege armoede?  

 Er zijn asielzoekers boven de 18 jaar die graag voetballen maar waar geen subsidie voor 

is. Het zou goed zijn dat de gemeente daarvoor een regeling treft.  

 Er is geen plek voor jongeren en daarom zoeken ze locaties op waar we niet blij mee 

zijn. Ze vernielen regelmatig dingen bij het sportpark. Het zou goed zijn wanneer er een 

jongeren ontmoetingsplek komt. Toch zal dit niet altijd een oplossing zijn. Bij een JOP is 

er toezicht en soms willen jongeren een plek zonder toezicht en is dit openbare 

sportpark een prachtige plek.  

 

 

2. Signalen / opmerkingen Kulturhus Lemelerveld 12 juni 2017 

 Men wil graag dat er middelen komen vanuit de gemeente om Lemelerveld werkt voort 
te zetten. Het zou daarnaast goed zijn dat alle kernen eenzelfde soort structuur zouden 
hebben.  

 Verbeter de interne en externe communicatie van de gemeente.  

 Intensievere samenwerking met de welzijnskoepel.  

 Stichting Kulturhus wil geen bureaucratisch bolwerk worden. Controle is belangrijk maar 
de gemeente moet de burger ook vrijheid en vertrouwen geven.  

 Maak de gemeente (het ambtelijk apparaat) kleiner. Hiermee bespaar je geld dat 
ingezet kan worden om initiatieven van inwoners te versterken. Hanteer een 
stimulerend beleid dat inwoners motiveert en dichter bij elkaar brengt. We zijn een 
zelfstandige stichting. Dat wij als kern als bevolking dan ook invloed hebt op het 
welzijnsgeburen in Dalfsen. Gemeente wil meer een vinger in de pap.  

  
3. Signalen / opmerkingen jeugdwerkers GKV “De Voorhof” 11 september 2017 

 leg vanuit de gemeente contact met de jeugd en onderhoud een relatie met hen. Neem hen 

serieus en heb oprecht interesse.   

 


