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1. 

 
 

 
 
Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente 
Tytsjerksteradiel voor u?  
 
Inleiding: 
Graag willen wij u uitleggen wat de Cliëntenraad voor u kan doen. Wij horen 
op de achterbanvergadering geluiden dat het niet altijd duidelijk is wie wij 
zijn en wat wij doen. Wij hopen dat het na het lezen van dit stukje wat 
duidelijker is geworden.  
Heeft u nog vragen dan kunt u altijd mailen naar: cr.tdiel@gmail.com 
 
Samenstelling Cliëntenraad: 
Mw. A. Zeinstra (voorzitter), Mw. A. van der Werff (vicevoorzitter),   
Mw. M. Hoekstra,Dhr. B. Kloosterman, Mw. W. van der Kooi,  
Mw. H. Roestenburg, Mw. W. Stuut, Dhr. S. Meinema, Dhr. D. van der Werf.   
 
Wij vergaderen 10 keer per jaar, het eerste half uur van de vergadering zijn 
de wethouder van Sociale Zaken en de manager Werk en Bijstand bij onze 
vergadering aanwezig . Zij houden ons dan op de hoogte van de 
ontwikkelingen die er zijn en wij krijgen de kans om vragen te stellen. 
 
Ons doel is: 
De belangen behartigen van de mensen uit de gemeente Tytsjerksteradiel die 
van een minimum inkomen moeten leven. Kort gezegd: wij zijn er voor u. 
 

 
 



Wat wel belangrijk is om te weten: wij hebben een adviserende rol en u 
mag er vanuit gaan dat wij altijd ons uiterste best zullen doen om een goed 
resultaat te bereiken. Maar de uiteindelijke beslissing  ligt niet bij ons. 
 
Gevraagde en ongevraagde adviezen: 
 
Gevraagde adviezen: 
In sommige gevallen vraagt het college aan ons als Cliëntenraad om een 
advies te geven over bijvoorbeeld een beleid dat gewijzigd wordt. 
Wij krijgen dat toegezonden en kunnen het beoordelen. Wanneer er 
onduidelijkheden zijn, laten we ons informeren en geven dan advies. Dit kan 
zowel positief als negatief zijn. 
 
Ongevraagde adviezen: 
Als Cliëntenraad kunnen we zelf ook een advies schrijven. Wij vragen dan 
aandacht voor zaken die wij op dat moment belangrijk vinden. Ons advies 
wordt dan gelezen door het College van Burgemeester en Wethouders, 
waarop dan door hen gereageerd wordt. 
Maar ook hier geldt weer dat ons advies niet altijd wordt opgevolgd. 
 
Achterban informeren: 
 
Wij proberen u als achterban op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 
die belangrijk zijn, door 1 of 2 keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen. 
Verder organiseren wij ieder jaar een achterbanvergadering. Hier heeft u de 
mogelijkheid om ons persoonlijk te ontmoeten en vragen te stellen. Wij 
zouden het fijn vinden u daar eens te ontmoeten en te horen wat u bezig 
houdt. 
 
 
 
2. Tot ziens en welkom    
Door verhuizing naar Leeuwarden hebben wij afscheid moeten nemen van 
dhr. H. Kool. In de vergadering van de Cliëntenraad van januari werd hij op 
gepaste wijze door een vertegenwoordiger van de gemeente en door ons 
bedankt en hem alle goeds voor de toekomst toegewenst. Ook op dezelfde 
vergadering konden wij 3 nieuwe leden welkom heten,te weten:  
Mw. W. Stuut, Dhr. D. van der Werf en Dhr. S. Meinema. 
 
 
3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 april 2013  m.m.v.  
 
Op de achterbanbijeenkomst van 18 april 2013 in het BOB gebouw te Oenkerk 
was de Cliëntenraad aanwezig en enige belangstellenden. Als gastspreker was  
dhr. F. Kooistra van de voedselbank Tytsjerksteradiel uitgenodigd.  
Voorzitter mw A. Zeinstra heette een ieder welkom en na een rondje 
voorstellen kreeg dhr. F. Kooistra het woord. 
 
 
 

http://www.voedselbankt-diel.nl/


Dhr. Kooistra heeft ons aan de hand van een Power Point Presentatie 
geïnformeerd over hoe de voedselbank Tytsjerksteradiel werkt.  
Wat goed was om te horen is dat het bestuur veel steun ontvangt vanuit de 
omgeving, bijvoorbeeld van kerkgenootschappen, maar ook van andere 
organisaties. Daarnaast groeit het aantal particulieren dat een bijdrage 
overmaakt naar de stichting. Dit alles in het kader van de 
armoedebestrijding. 
Deze steun maakt het mogelijk dat gedurende het jaar 2013 de 
voedselpakketten eens per 14 dagen worden aangevuld met verse groenten, 
fruit en aardappelen. Ook kan nu, waar dat van toepassing is, hoogwaardige 
kindervoeding aan de pakketten worden toegevoegd. 
 
De criteria voor het toekennen zijn de volgende: 
Als indicatie geldt:  
Een eenpersoonshuishouden komt in aanmerking voor een voedselpakket als 
per maand minder dan € 180,- aan voeding en kleding kan worden besteed. 
Voor elke extra volwassen lid van een huishouding (18 jaar of ouder!) wordt 
dit bedrag met € 60,- verhoogd. 
Voor elk kind jonger dan 18 jaar dat deel uitmaakt van het huishouden is dat 
€ 50,- 

Intake gesprek 

Om te bepalen of u voor een voedselpakket in aanmerking komt is er een 

intake gesprek nodig. U wordt dan uitgenodigd om langs te komen in het 

pand van de voedselbank. Het is belangrijk om dan financiële gegevens mee 

te nemen. Aan de hand van die gegevens wordt gekeken of u recht hebt op 

een voedselpakket. 

Her intake: De situatie wordt na een half jaar weer opnieuw bekeken. Je 

kunt maximaal 3 jaar gebruik maken van de voedselbank. 

Uitdelen van de pakketen 
Dit gebeurt 1x per 2 weken. De uitgifte datums zijn te vinden op hun 
website. 
“afspraak is afspraak” 
1x wegblijven zonder bericht krijg je een waarschuwing 
2x wegblijven zonder bericht krijg je geen pakket meer. 
 

Stichting Jarige JOB.  

M.i.v. oktober 2012 gaan nagenoeg alle voedselbanken in de provincie 

Friesland samenwerken met de Stichting Jarige Job.  

Zo ook de Voedselbank Tytsjerksteradiel. De stichting maakt verjaardagen 

mogelijk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar oud, die hun verjaardag eigenlijk 

niet kunnen vieren omdat daar geen geld voor is. Sociaal maatschappelijk 

gezien is het voor deze groep het meest belangrijk om de verjaardag te 

vieren. 

http://www.jarige-job.nl/


Nieuwe locatie voedselbank!! 
Hierdoor delen we mee dat het uitdeelpunt van de voedselbank   
m.i.v. 1 maart 2014 is  gevestigd op het adres: 
Hannelswei 17B, 9251 MR  Burgum.  
 
Na de presentatie was er de mogelijkheid om vragen te stellen en hier werd  
gebruik van gemaakt. Het was een goede avond. 
 
 
 
 

 
4. SUN (Stichting Urgente Noden)    
Stichting Urgente Noden is in het leven geroepen voor mensen die tussen wal 
en schip terecht komen en waar geen andere voorzieningen mogelijk zijn 
bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Hulpverleners kunnen de aanvraag doen bij 
SUN.  
 
Onze gemeente heeft na lang wikken en wegen en op aandringen van de 
Cliëntenraad besloten om een jaarlijkse financiële bijdrage te leveren aan 
SUN. Als cliëntenraad vinden wij het belangrijk dat er hulp is voor mensen 
die tussen wal en schip vallen.  
 
Daarnaast zijn wij in ons gevraagd advies wel duidelijk geweest dat dit geld 
niet uit de middelen van de bestaande minimaregelingen mocht komen. Dit 
zou onze achterban dan weer benadelen wat wij niet zouden willen. Dit 
advies is ook opgevolgd en nu kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel, na 
aanmelding door een instantie eenmalig aanspraak maken op een bijdrage 
van SUN.   
 
 
 

5.         
 

Weet je dat je er niet alleen voor staat? Zoveel Burgumers maken zich zorgen 
over hun toekomst nu zij geen baan meer hebben. Hoe red ik het financieel, 
hoe komt het met mijn toekomst en gezin, hoe moet ik het aanpakken? Moet 
ik straks mijn huis verkopen, enz. enz.  
Dit alles geeft onzekerheid. 
 
 
Voor een ieder die zich in het bovenstaande herkent en graag met mensen in 
contact wil komen die in dezelfde situatie zitten hebben we vanaf januari 
2014 1x per 2 weken op maandagmorgen het Werkcafé  
van 10.00 uur  tot 12.00 uur. 
Locatie Werkcafé is aan de Elingsloane 17a te Burgum 



 
Het belangrijkste doel van het Werkcafé is de ontmoeting. 
Je staat er niet alleen voor, als deelnemer kun je veel voor  
elkaar  betekenen. 
Een gezellig praatje, ervaringen uitwisselen, nuttige tips en  
suggesties geven. 
Daarnaast is er de mogelijkheid, sprekers uit te nodigen. 
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een personeelsadviseur  
(tips over solliciteren) of een budgetcoach (tips om toch rond te komen) of 
ideeën en behoeften die vanuit de groep worden aangedragen. 
  
Voor informatie over het Werkcafé kunt u contact opnemen met 
Jannie Vellinga  0511-463899 / jannie.vellinga@hetnet.nl 
 
 
 

6.  
 
De gemeente is gestart met het project Dyn Ynset. 
Wat dit concreet voor u betekent kunt u lezen in onderstaand verhaal. 
 
 
                                 Je kunt meer dan je denkt! 
                                        Op zoek naar Talent 
                                               Dyn Ynset 
 
Wilt u uw steentje bijdragen? Vindt u het leuk een ander te helpen? Wij 
helpen u graag op weg! Vanuit de Wâlden wordt verwacht dat iedereen zijn 
talenten op een goede manier inzet. Iedereen kan iets doen voor zijn of haar 
uitkering, u ook! 
 
Dyn Ynset is een website waar talenten van mensen samengebracht worden 
met een leuke klus in de gemeente. En iedereen heeft talent! Weet u zelf 
nog niet zo goed, waar uw kracht ligt? Doe dan een test op de site. Binnen 
een paar minuten weet u wat voor klus goed bij u past.  
 
 
Aan wat voor klus moet ik denken? 

 Koken met bewoners van de Herbergier in Bartlehiem. 

 Helpen op een basisschool, bijvoorbeeld tuinwerkzaamheden.  

 Stichting Sa Bin Ik zoekt mensen die begeleiding kunnen bieden bij het 
paardrijden van mensen met een beperking. Ligt hier uw hart?  

 
Zomaar een paar voorbeelden waar u uw talent voor kunt inzetten.  
 
Maar ik ben al actief als vrijwilliger? 
Wat fijn dat u zich actief inzet. U heeft hiermee voldaan aan uw verplichting. 
Wel is het belangrijk dat u zich inschrijft. Bij uw inschrijving kunt u aangeven 
dat u al aan uw verplichting heeft voldaan.  

mailto:jannie.vellinga@hetnet.nl


 
Mijn gezondheid laat het niet toe mij actief in te zetten? 
Graag kijken we samen met u naar de mogelijkheden die er wel zijn. 
Rekening houdend met uw omstandigheden.  
 
Is dit verplicht? 
Ja, wij verwachten van iedereen dat hij of zij zich inschrijft bij Dyn Ynset. 
Want iedereen kan iets terug doen voor zijn of haar uitkering. 
 
Wat als ik weiger een klus uit te voeren? 
Dit kan betekenen dat u gekort wordt op uw uitkering.  
 
Waar kan ik mij inschrijven? 
1. Ga naar de site van Dyn Ynset: www.dynynset.nl/ schrijf je in.  
2. U vult u gegevens in. 
3. Maak de test 
4. U kunt na het invoeren van uw gegevens klikken op een klus die u leuk lijkt 
en dan neemt de een medewerker van Dyn Ynset contact met u op. 
5. Bij een match tussen uw talent en een klus neemt de een medewerker van 
Dyn Ynset contact met u op. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Stichting Leergeld     

                      
Onze gemeente doet mee met Stichting Leergeld! 
 
Wat houd dat concreet in: 
Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen 
van 4 tot 18 jaar, die een laag inkomen hebben en woonachtig zijn in de 
gemeente Tytsjerksteradiel.  
Kan uw kind niet meedoen aan sport, muziekles, schoolreisje e.d. en komt u 
niet via een andere regeling in aanmerking om deze kosten vergoed te 
krijgen dan kunt u een beroep doen op Stichting leergeld. 
 
Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u voor aanvragen bellen 
naar  

0512 -54 40 74 
Stichting Leergeld Drachten e.o. 
Postbus 255 
9200 AG Drachten 
e-mail: info@leergelddrachten.nl 
www.leergelddrachten.nl 
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