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Geacht college, 

Inleiding   

De Participatieraad heeft de uitvoering van de Participatiewet door de gemeente Heerenveen de 
afgelopen jaren uitvoerig gevolgd. 

Wij merken dat er veel stappen zijn gezet en dat de intentie om mensen naar werk toe te leiden 
(arbeidsparticipatie)  positief te noemen zijn. 

Er is meer inzicht in de problematiek en de resultaten. Deze kunnen inmiddels ook beter onderbouwd 
worden met cijfers. 

Na inventariserende gesprekken met betrokken partijen lijkt echter de praktijk, de daadwerkelijk 
ervaren arbeidsparticipatie van cliënten, toch niet helemaal te matchen met de resultaten die uit de 
cijfers blijken.   

De Participatieraad heeft gemeend naar aanleiding van de ontvangen signalen een ongevraagd 
advies uit te moeten brengen. 

Toelichting   

De signalen die wij in de afgelopen periode opvangen van direct betrokkenen zijn: 

 De banen zijn vaak niet lonend, veelal parttime en meestal zijn het kortdurende contracten. 
Mensen hebben hierdoor soms nog minder financiële armslag en raken gedemotiveerd. 

 Ook ervaart men toch nog veel administratieve regeldruk.  Verrekeningen lopen niet altijd 
synchroon. Met een minimaal inkomen levert dit soms voor de cliënten grote problemen op. 

 Er zijn veel goede (particuliere) initiatieven genomen en mooie projecten opgezet om mensen 
naar werk toe te leiden. Partijen die deze initiatieven oppakken lijken soms niet van elkaars 
projecten op de hoogte te zijn.  

 

 



Advies 

De Participatieraad zou graag meer aandacht willen voor de volgende punten: 

 We zien graag meer maatwerk op continuering van inkomensuitbetaling. 

 De cliënten hebben behoefte aan maatregelen/afspraken die meer zekerheid en borging 
geven voor de langere termijn. Werkervaring alleen kan niet het doel zijn. Dit lijkt juist 
demotiverend op de langere termijn. 

 Meer samenwerking en afstemming van projecten en initiatieven van specifiek betrokken 
partijen ten aanzien van arbeidsparticipatie. 

 

Wij zien uw reactie graag binnen de afgesproken termijn tegemoet.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de Participatieraad 

W.G.J. Dommerholt-Visser    D. Kleinhesselink 

Voorzitter      Secretaris 

 


