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Beste Participatieraad,
Wij hebben uw advies ontvangen. U vindt onze intenties in dit uitvoeringsprogramma
goed. Heel veel dank hiervoor. U geeft ook aan dat we onze acties zo concreet mogelijk
moeten maken om het daardoor (nog) beter te maken. Daar zijn we mee aan de slag
gegaan. We hebben meer projecten beschreven en ordening aangebracht. Zo hebben we
onze methodiek (werklandschap) en de (crisis) aanpak en de dienstverlening vanuit ons
Werkbedrijf Fryslân Werkt bijvoorbeeld ingevoegd.
U geeft ook aan blij te zijn met de insteek voor onze nieuwkomers en statushouders. We
gaan u daar apart advies over vragen. Wij gaan samen met u hard werken aan het
waarmaken van onze belofte en de acties die voortvloeien uit dit uitvoeringsprogramma.
In lijn met de opbouw van uw advies reageren wij hieronder kort op uw suggesties en
opmerkingen.
We helpen mensen aan het werk
U geeft in uw inleiding aan dat de acties in theorie een positief effect kunnen hebben. Wij
willen graag benadrukken dat we veel acties “gewoon” in de praktijk toepassen en veel
mensen hebben daar profijt van (gehad). Voor de Corona uitbraak lukte het ons met
deze inzet elk jaar per saldo met 100 uitkeringen te dalen. Helaas stijgt het aantal nu
(nog) lichtjes. Gelukkig plaatsen we ook nog steeds mensen- bijvoorbeeld in de logistiek
en retail. Er is overigens een aparte impact analyse gemaakt voor Corona. De meest
recente versie ontvangt u hierbij.
Onze visie is het “ Ondersteunen om zo gezond mogelijk en met plezier te leven.
Voor inwoners in kwetsbare situaties bouwen we veerkracht op” .
U mist de visie achter dit programma. Deze staat op pagina 3 en komt rechtstreeks uit
de kadernota Sociaal Domein 2019- 2025, “Heerenveen ontwikkelt verder”. Een van de
doelen om dit te bereiken is mensen die in de bijstand zitten ondersteunen naar werk en
participatie. Daar is dit uitvoeringsprogramma voor.

Resultaat aan kracht laten winnen
U vraagt om concrete acties. Deze staan er naar onze mening in. Het overall doel is om
(weer) in ieder geval uit te komen op 1.100 uitkeringen. Er worden hier zo veel mogelijk
per actie duidelijke resultaten aan gekoppeld bijvoorbeeld 120 plaatsingen, 30
werkvouchers, 10 groeibanen, 11 beschut werken plekken. Ook staat de instroom en
uitstroom uitgesplitst zowel in verloop, als de oorzaak/reden.
Tot slot
U geeft aan dat de participatieladder ook in een vorige plan genoemd is als instrument bij
de eerste diagnose. Volgens uw raad is dit instrument ook en vooral nuttig als goed
wordt bijgehouden hoeveel cliënten 1 of meer treden zijn gestegen op deze ladder en in
hoeverre dit het gevolg is van de inspanningen van het team werk. Uw verzoek om een
doorkijk te krijgen naar de “geklommen stapjes” op de participatieladder nemen wij ter
harte. We gaan dit uitwerken en komen er dan bij uw raad op terug.
Uiteraard ontvangen wij graag de signalen die uw achterban/onze doelgroep tussentijds
ophaalt alsmede andere ervaringen die uw ophaalt bij onze inwoners.
Bel gerust als u vragen heeft
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met Saskia van der Sluis door te
bellen naar 0513- 617 741.
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