Ik ben Selma Commandeur, 21 jaar oud en Psychologie studente aan
de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik zet mij op diverse manieren in om
het sociaal domein en in het bijzonder de jeugdhulp te versterken. De
decentralisatie biedt mogelijkheden voor een efficiënter en effectiever
systeem. Echter zijn er ook, landelijk en lokaal, knelpunten. Het sociaal
domein is enorm complex en omvangrijk, om deze goed in te richten
hebben we elkaars inzichten nodig. Het perspectief en de ervaringen
van inwoners, zij die de directe effecten van het gevoerde beleid zien
en voelen, zijn daarbij mijns inziens het belangrijkst. Loop jij ergens
tegenaan? Heb jij een idee over hoe het beter kan? Contact ons, wij
gaan graag met je in gesprek!

Participatieraad Sociaal Domein Enkhuizen
Deze onafhankelijke adviesraad bestaat uit 11 sociaal bewogen vrijwilligers, vrouwen en mannen,
allen woonachtig in Enkhuizen. Zij staan midden in de maatschappij van onze stad, vaak door
werkachtergrond en/of verenigingsleven, maar ook als direct of indirect ervaringsdeskundige. Wij
zoeken actief naar signalen van onze inwoners. Dat doen wij via ons netwerk van organisaties, die
betrokken zijn bij iedere vorm van maatschappelijke zorg. Deze signalen verwoorden wij in gevraagde
of ongevraagde adviezen aan Burgemeester en Wethouders. Wij geven advies over onderwerpen als
Werk en Inkomen, WMO, Welzijn, Jeugd, Ouderen, Sport en Cultuur. Daarmee is de Participatieraad
een brug tussen de inwoners en gemeente. Zodoende trachten we het bestuur en gemeenteraad te
bewegen de juiste beleidskeuzes te maken binnen het Sociaal Domein. Het uiteindelijke doel van de
Participatieraad is om het gemeentelijk beleid te beïnvloeden, in belang van al onze inwoners van
onze stad.. Op die wijze dat u allen, als inwoners van Enkhuizen, zichzelf zoveel mogelijk kan redden
en meedoen in onze samenleving. Meer weten: bezoek website www.participatieraadenkhuizen.nl, de
Facebookpagina ‘Participatieraad Enkhuizen’ en op LinkedIn, eveneens vindbaar via ‘Participatieraad
Enkhuizen’.
De Participatieraad, voor en door Enkhuizers!

