
Leonie de Groot  

Ik ben sinds 2021 lid van de participatieraad, en in het dagelijks 

leven werkzaam als CRM-consultant. Al vanaf mijn 16de ben ik 

altijd actief vrijwilliger geweest in diverse rollen, waaronder 

bestuurslid Jazz Festival Enkhuizen, bestuurslid Sport Beweegt! 

en voorzitter bij West Frisia. In de laatste functie ben ik 

betrokken geweest bij de fusie van de twee 

voetbalverenigingen.  

Daarna zat mijn taak als voorzitter er, voor mijn gevoel, op en 

wilde ik graag iets anders doen binnen Enkhuizen. De 

participatieraad is een uitdagende maatschappelijke rol waarin 

ik nog een klein beetje mijn draai moet vinden, maar waar ik 

mij wel zeer thuis voel. Binnen de raad probeer ik met mijn 

‘bedrijfsleven-bril’ te kijken naar de sociale vraagstukken die 

voor ons liggen. Welke verbeteringen zien we daar voor de samenleving, en in mijn geval 

vooral voor de jeugd. 

 

Participatieraad Sociaal Domein Enkhuizen 

Deze onafhankelijke adviesraad bestaat uit 9 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.  

 

 

 

 


