
 

Initiatiefvoorstel 
GEMEENTE MAAKT WERK VAN HET PARTICIPATIEBELEID. 

 

1. Inleiding 
Sinds een aantal jaren is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
participatiewet. Belangrijke onderdelen daarvan zijn het verstrekken van bijstandsuitkeringen 
en het proberen zo veel mogelijk mensen weer aan het werk te krijgen die geen werk 
hebben. Omdat de gemeente een vast bedrag krijgt voor de bijstandsuitkeringen, heeft ze 
financieel baat bij het aan het werk krijgen van zoveel mogelijk mensen. Risico van dit 
systeem is dat alles aan het krijgen van werk ondergeschikt wordt gemaakt. Vanwege 
signalen in deze richting heeft de SP  partners een zwartboek opgesteld van ervaringen van 
cliënten met de uitvoering van de participatiewet in ’s-Hertogenbosch. In dit voorstel wordt 
in gegaan op de resultaten van dit zwartboek en op de gevolgen die dit volgens de SP op de 
participatiewet zou moeten hebben.  
 

2. Resultaten zwartboek  
De SP en partners hebben een zwartboek samengesteld over de huidige uitvoering van de 
Participatiewet. Hierin zijn de ervaringen van 36 personen opgenomen. Uit het zwartboek 
blijkt dat heel veel cliënten ontevreden zijn met de uitvoering van de participatiewet. Mensen 
geven onder andere aan dat er nauwelijks sprake is van persoonlijke begeleiding en 
maatwerk, dat ze onrealistische hoeveelheden sollicitatiebrieven moeten schrijven en dat de 
verplichte tewerkstelling geen enkele relevante (werk)ervaring oplevert voor de 
arbeidsmarkt.  
 
Samengevat worden de volgende problemen ervaren: 
a. Er is geen sprake van maatwerk. 

Er wordt nauwelijks rekening gehouden met de omstandigheden van de cliënt. Alleen de 
lijn, uitgezet door beleidsmedewerkers van de gemeente die geen enkele band hebben 
met hun doelgroep, moet gevolgd worden. Dit betekent oeverloos solliciteren en 
trajecten volgen die mensen niet dichter bij een vaste baan brengen. Integendeel zelfs. 
De afstand wordt er alleen maar groter door. Wij zien dan ook geen enkel nut van een 
2e, 3e, 4e etc. sollicitatietraining. Zeker niet als mensen al honderden brieven hebben 
verstuurd. Dit is geldverspilling. De trajecten om mensen ‘werkfit’ te houden komen 
volledig voort uit een stigmatiserend beeld van mensen met een uitkering. Dit geldt 
wellicht voor een kleine groep, maar zeker niet voor de overgrote meerderheid. Het 
rapport ‘Kansrijk Arbeidsmarktbeleid’ van het CPB, laat zien dat het begeleiden van 
werklozen door alle denkbare maatregelen, bitter weinig effect heeft.  
http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-boek-16-kansrijk-
arbeidsmarktbeleid.pdf 
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Wij pleiten dan ook voor een deugdelijke effectmeting van alle beleidsinstrumenten. 
Door mensen telkens weer opnieuw deze trainingen en trajecten te laten doorlopen 
raken ze alleen maar moedeloos, gefrustreerd en gedemotiveerd. In deze zin is de 
huidige gemeentelijke aanpak van de participatiewet nauwelijks een opstap naar 
betaalde arbeid. Zie ook hiervoor alle casussen als voorbeeld en het advies van de 
Cliëntenraad van 24 augustus 2015 blz. 2. 
 
In de antwoordbrief van de gemeenteraad op het zwartboek wordt gesuggereerd dat de 
mensen die hun verhaal vertellen blijkbaar helemaal niet willen werken en dat het 
incidenten zijn. Uit geen enkel verhaal blijkt dit echter. Tijdens het Biebdebat van de 
PvdA van 30 september 2016 werd telkens teruggegrepen naar de enquête die gehouden 
was onder mensen van ‘Aan de Slag’. Dit was pas realiteit, maar wat houdt die realiteit 
concreet in. De Cliëntenraad heeft in haar advies van 5 april 2016 over de evaluatie van 
de dienstverlening Weener XL bij Aan de Slag, hier berekeningen over gemaakt. Het gaat 
in totaal om 116 mensen die de enquête hebben ingevuld. Zij praat over een erg lage 
respons.  
 

b. Er treedt verdringing van arbeid op doordat bijstandsgerechtigden met behoud van 
uitkering productiewerk doen dat ook door gewone werknemers kan worden gedaan. 
Werkgevers krijgen tegenwoordig alle ruimte om mensen niet meer in vast dienstverband 
aan te nemen. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van mensen in de bijstand die 
goedkoper zijn en waar ook nog eens een loonkostensubsidie tegenover staat. Er worden 
contracten aangeboden van 2 jaar min 1 dag zodat deze zonder opgaaf van reden 
daarna makkelijk stopgezet kunnen worden, terwijl dit werk eerst normaal betaald werd. 
Dit heet verdringing. Wij dringen er bij de gemeenteraad dan ook op aan dat zij alle 
werkzaamheden gaat toetsen op verdringing. 
 
In de meeste gevallen krijgen mensen ook minder betaald dan hun collega’s met een 
vast dienstverband, waardoor er sprake is van concurrentievervalsing. Dit brengt 
problemen mee voor bijvoorbeeld de reguliere schoonmaakbedrijven die contracten kwijt 
raken. De gemeente stimuleert zelfs instellingen die subsidie-afhankelijk zijn om gebruik 
te maken van de eigen schoonmaak coöperatie als middel om te bezuinigen. Door alle 
tijdelijke contracten zal er nauwelijks een daling van het aantal mensen met een 
uitkering te zien zijn de komende jaren. Immers iedereen komt na 2 jaar min 1 dag weer 
terug. Dit is tijdelijke uitstroom en geen uitstroom. 
 
Deze trend van tijdelijke contracten zien we niet in het buitenland, alleen in Nederland, 
aldus directeur Laura van Geest van het CPB. Het komt ook niet doordat mensen dat 
graag willen (80% van de flexwerkers wil liever een vast contract) of omdat het 
onvermijdelijk is, maar het lijkt echt beleid te zijn.  
Hierdoor wordt de positie van werkzoekenden alleen maar nog meer bemoeilijkt en de 
kwetsbare positie van mensen met een tijdelijk contract vergroot.  
Zie rapport ‘Kansrijk Arbeidsmarktbeleid’ van het CPB en het wetsvoorstel van SP-lid 
Karabulut voor invoering van de verdringingstoets. 
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Ook verwijzen wij naar het rapport van het FNV de ‘Lokale Monitor 2016’ over het sociale 
beleid van gemeenten. Daar komt de gemeente ’s-Hertogenbosch niet zo goed uit de 
verf. https://lokaalfnv.nl/media/48843/rappport-lokale-monitor.pdf 

 
c. De bejegening van werk- en inkomensconsulenten wordt als zeer dreigend ervaren. 

De stigmatiserende toon in de participatiewet werkt dit in de hand. Door iedereen bij 
voorbaat het stempel te geven van fraudeur en mensen die te lui zijn om te werken, 
wordt er een machtsverhouding gecreëerd die eerder doet denken aan het 
gevangeniswezen. Hetzelfde geldt voor de maatregel in de gemeenteverordening die 
bedoeld is om ‘gedragsverandering’ teweeg te brengen. We weten allemaal dat 
stigmatisering leidt tot vooroordelen en discriminatie. Inmiddels wordt deze bejegening 
van mensen met een uitkering snel overgenomen in Nederland. Dit is een kwalijke zaak, 
omdat dit niet geldt voor de meeste mensen met een uitkering. Het betreft hier een 
kleine groep waar de rest op afgerekend wordt. De meeste mensen met een uitkering 
willen juist graag aan het werk. Dit blijkt ook uit alle verhalen van het zwartboek.  
De negatieve houding van de consulenten boezemt angst in en werkt averechts. Deze 
houding moet dan ook veranderen. Mensen in een uitkering zitten in een kwetsbare en 
afhankelijke positie. Daar mag geen misbruik van gemaakt worden door dwang toe te 
passen en te dreigen met maatregelen. Zie het jaarverslag 2015 van de 
Ombudscommissie (blz. 15) (http://www.ombudscommissiegemeentes-
hertogenbosch.nl/rapporten/jaarverslagen) en het advies van de Cliëntenraad van 24 
augustus 2015 (blz. 2), waarin het belang van een goede vertrouwensrelatie tussen 
ambtenaar en cliënt onderscheven staat. De gemeente valt hierin telkens terug op de 
wet, maar de participatiewet schrijft niet voor hoe de houding van de consulenten moet 
zijn. Dat is een keuze van WeenerXL. 
 
Wij pleiten dan ook voor een empatische en positieve insteek van alle consulenten met 
een goede persoonlijke begeleiding die gebaseerd is op vertrouwen. 
Cliënten hebben geen keuze. WeenerXL beweert van wel. Kiezen tussen doen wat de 
consulent zegt of gekort worden op de uitkering met alle financiële gevolgen van dien, is 
geen keuze, maar dwang.       
 

d. Financieel in de problemen door Weener XL. 
Met het verschuiven van de betaaldatum in 2014 raken steeds meer mensen bij het 
aanvragen van een uitkering financieel in de problemen. De beschikking laat minstens 6 
weken op zich wachten. En dat terwijl mensen geen financiële buffer meer hebben. Dit 
toont ook het Nibud aan met het rapport: Geldzaken in praktijk 2015 blz.13 en 14. 
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/geldzaken-in-de-praktijk-2015/ 
Uitkeringsgerechtigden zitten op de grens van de financiële mogelijkheden.  
In toenemende mate komt het voor dat mensen een brief krijgen dat er stukken niet 
ingeleverd zouden zijn. Of dat er nog extra stukken ingeleverd moeten worden. Daardoor 
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duurt het hele proces nog langer, 8 tot 10 weken. Mensen moeten echter wel hun vaste 
lasten betalen. Vaak wordt dan maar geprobeerd om een betalingsregeling te treffen, 
maar dat betekent wel dat mensen maandenlang aan het afbetalen zijn. Zie rapport de 
‘Lokale Monitor 2016’van het FNV blz. 33 en 34 en de bijlage op blz. 39 en 41. 
https://lokaalfnv.nl/media/48843/rappport-lokale-monitor.pdf 
 
Een voorschot wordt nauwelijks verstrekt. In artikel 52 staat toch duidelijk dat er binnen 
4 weken na de datum van aanvraag, een voorschot verstrekt dient te worden. 
Artikel 52a stelt dat de belanghebbende hiervoor niet in aanmerking komt als 
bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig zijn aangeleverd en hem dit te verwijten valt. 
Vanuit de hulpverlening horen we vaak dat de stukken wel degelijk zijn aangeleverd, 
maar ze ergens zijn verdwenen. Ook gaat het regelmatig om aanvullende bewijsstukken, 
maar dat wordt niet duidelijk vermeld in de brief. Op deze manier hoeft dan ook geen 
voorschot betaald te worden, want de cliënt kan het nooit bewijzen. 
Als voorbeeld verwijzen we naar met name casus 22, 26 en 32. 
 

e. Aan de huidige uitvoering zijn aanzienlijke kosten in geld en menskracht verbonden. 
De verslaglegging laat echter onvoldoende zien dat de geboekte resultaten opwegen 
tegen de kosten. Dit moet wel duidelijk zichtbaar zijn in de jaarcijfers van Weener XL. 
Dat is het op dit moment niet. Omdat het ook hier gaat om belastinggeld is een 
duidelijke, goede onderbouwing vereist. En niet een ‘bij benadering’ verslag.  
WeenerXL en de wethouder zijn tevreden met de uitstroom en suggereren dat dit komt 
door het beleid, maar niemand weet of de sollicitatietraining of het ‘werkfit’-traject e.d. 
daar debet aan waren. Wij pleiten dan ook voor een deugdelijke effectmeting voor alle 
re-integratiemiddelen apart inclusief de uitgaven die hiermee gemoeid zijn. Wij verwijzen 
hierbij naar het rapport van de Algemene Rekenkamer van 18 mei 2016 over de ‘Re-
integratie van oudere werklozen’, waarin er bij de overheid aangedrongen wordt op een 
goede effectmeting. Dit hoort voor alle re-integratiemiddelen te gelden. 
http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2016/05/Reinte
gratie_van_oudere_werklozen 
https://issuu.com/centraalplanbureau/docs/cpb-policy-brief-2015-11-langdurige/16 
Daarnaast moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen uitstroom en 
tijdelijke uitstroom. Dan zien de cijfers er heel anders uit. 
 

3. Wat moet er anders? 
De SP is van mening dat de uitvoering van de participatiewet anders kan en anders moet. 
Meer aandacht voor het individu en ieders unieke historie en een aanpak die daadwerkelijk 
bijdraagt aan het vinden van werk. Aan de uitvoering moeten de volgende principes ten 
grondslag worden gelegd: 
a. Re-integratie = maatwerk. 

Een re-integratietraject moet passen bij de cliënt en een opstap zijn naar betaald werk. 
Het volgen van een traject zonder vooraf te bepalen of de vaardigheden die hierin 
aangeleerd worden bijdragen aan de kans op werk, heeft geen nut. Het heeft daarnaast 
weinig zin om mensen met dertig jaar werkervaring te laten meedraaien in trajecten die 
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bedoeld zijn om te leren wat het betekent om te werken: op tijd te komen, ziekmelden, 
gedrag tegenover zijn meerdere. Ook dergelijke trajecten moeten op maat worden 
ingezet voor mensen waar dit een aantoonbare meerwaarde heeft. Beter is zelfs om het 
geld dat hierdoor vrijkomt in te zetten op cursussen voor mensen om hun 
concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te vergroten, zoals bijscholing of omscholing. We 
horen regelmatig dat in zorgcentra vacatures heel lang open blijven staan. Hetzelfde 
geldt voor de ICT-branche. Breng deze plaatsen in beeld. Ga actief op zoek in het 
bestand naar gemotiveerde mensen om deze plaatsen op te vullen en betaal voor hen de 
opleiding.  
 

b. Werk is altijd lonend!  
De verplichte tegenprestatie werkt verdringing van betaalde arbeid in de hand. Men laat 
mensen productiewerk doen als inpakker, schoonmaker, postsorteerder en bezorger etc. 
De cliënt wordt verplicht dit zonder loon uit te voeren. Na beëindiging van een 
leerwerkplek/werkervaringsplek volgt er geen arbeidscontract. De werkgevers die deze 
plekken aanbieden worden bevoordeeld. In verschillende branches wordt dit gezien als 
concurrentie vervalsing. Vele cliënten zien dit als werkverschaffing. Het brengt ze niet 
dichter bij een vaste baan en tast hun CV aan. De SP vindt dat tegenover productiewerk 
altijd minimaal het minimumloon hoort te staan.  
In Den Haag zijn de 260 straatvegers, die dit werk deden vanuit de bijstand als een 
werkervaringsplaats met behoud van uitkering, inmiddels weer in vaste dienst van de 
gemeente. Zij krijgen weer normaal betaald volgens de CAO.  
De Gemeente Nijmegen heeft een motie aangenomen: Werk is het beste re-integratie-
instrument naar werk. Deze motie maakt het mogelijk dat 50% van een bijverdienste 
vanuit een bijstandsuitkering behouden mag worden, met een maximum van 500 euro 
gedurende twee jaar, i.p.v. 25% voor een half jaar. Dit maakt werken met een aantal 
uren aantrekkelijk en het geeft de cliënt meer kansen op duurzame uitstroom. 
Ook kan men cliënten van WeenerXL (ervaringsdeskundigen) mee laten denken hoe het 
anders kan. De consulenten leren ‘out of the box’ te denken, want alles wat ingezet 
wordt aan middelen bestaat al zo’n 30 jaar, telkens onder een andere naam. Uiteraard 
worden deze mensen gewoon betaald volgens het CAO.  
 

c. We zijn helder en transparant 
De cliënt blijft de baas over zijn eigen leven. Hierbij hoort dat de gemeente transparant 
handelt richting cliënten en dat duidelijk is wat met elkaar is afgesproken. Afspraken met 
werk- of inkomenscoaches horen vastgelegd te worden en op papier overhandigd te 
worden aan de cliënt. Iedere cliënt krijgt op verzoek een uitdraai van wat er in de 
computersystemen van de gemeente over hem/haar is vastgelegd. Een positieve, 
empathische houding van werk- en inkomensconsulenten is hiervoor noodzakelijk. 

 
d. Maatschappelijk nut is gelijkwaardig alternatief  

In diverse rapporten wordt aangegeven dat er niet voldoende banen zijn voor alle 
werkzoekenden. Voornamelijk voor oudere werkzoekenden is betaalde arbeid nauwelijks 
voorhanden, maar er zijn ook andere groepen denkbaar die in de huidige 
omstandigheden weinig kans maken op de arbeidsmarkt. Voor deze werkzoekenden is 



 

inzetten op betaalde arbeid door ze allerlei tijd- en geld verslindende trajecten te laten 
volgen weinig zinvol. Inzetten op duurzaam vrijwilligerswerk en/of mantelzorg is een veel 
betere manier om maatschappelijk nut te realiseren. De SP vindt dat werknemers die 
weinig kansrijk zijn op de arbeidsmarkt en die zich aantoonbaar inzetten voor 
vrijwilligerswerk/mantelzorg niet gedwongen moeten worden om deel te nemen aan 
trajecten die de kans op betaald werk niet of nauwelijks vergroten. 
Zeker met het enorme verlies van banen in het vooruitzicht door de robotisering. 

 
e. De gemeente draagt zorg voor iedereen.  

De SP vindt dat de uitbetaling van de uitkeringen weer gewoon aan het einde van de 
maand moet plaatsvinden. Door de enorme aanscherping van maatregelen in de 
participatiewet staan mensen met een uitkering die geen buffer meer hebben, financieel 
enorm onder druk. Het aantal mensen dat in de schulddienstverlening terecht komt is 
enorm toegenomen, net als mensen die onder of op de armoedegrens leven. Daar 
worden dan weer allerlei potjes voor gemaakt, maar dit is alleen maar het ene gat met 
het andere vullen. Aangevraagde uitkeringen horen binnen een maand geregeld te zijn 
en de uitbetaling moet weer terug naar het einde van de maand. Dat zou al enorm 
schelen. 

 
f. Duidelijke en heldere effectmeting van alle re-integratiemiddelen.  

Alle re-integratiemiddelen worden apart gemeten op effectiviteit. Er is geen zicht of de 
ingezette middelen ook bijdragen aan de uitstroom. Omdat er enorm veel geld 
ingestoken wordt vindt de SP dat inzichtelijk moet worden welke re-integratiemiddelen 
werkelijk helpen en welke nauwelijks. Als blijkt dat iets nauwelijks werkt, kan dit geld 
beter ingezet worden voor bij- en/of omscholing gericht op duurzame uitstroom. 
Ook vinden wij het van belang dat er verschil gemaakt wordt tussen tijdelijke uitstroom 
en uitstroom, zoals dat nu gehanteerd wordt. Vele mensen die nu onder uitstroom vallen 
hebben een contract voor bepaalde tijd bij de schoonmaak coöperatie, PostNL e.d. Zij 
komen straks allemaal weer een uitkering aanvragen, want deze tijdelijke banen 
vergroten hun kansen op duurzame uitstroom niet. 

 
4. Proces 
Bovenstaande principes moeten vertaald worden naar het beleid en de relevante 
verordeningen om daadwerkelijk inhoud te krijgen. Daarnaast betekent het dat de 
organisatie van de WeenerXL anders moet gaan werken met meer persoonlijke aandacht 
voor mensen waar dit perspectief biedt, maar ook met meer nadruk op de eigen 
verantwoordelijkheid van mensen en zelfwerkzaamheid. 
 
De SP vraagt het college daarom om de bovenstaande principes uit te werken in een nieuwe 
visie op participatie in relatie tot betaalde arbeid en de relevante verordeningen op deze 
nieuwe visie aan te passen. Bij het opstellen van deze visie betrekt het college 
vanzelfsprekend de doelgroep.  
 

De fractie van de SP



 

 

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 13 december 
2016; 
gezien het voorstel van de Socialistische Partij d.d. 8 november 2016, reg.nr.  
gelet op de Gemeentewet; 
 
Besluit  
1. Voor het participatiebeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch de volgende leidende 

principes vast te stellen: . 
a. Re-integratie is maatwerk;  
b. Werk is altijd lonend.  
c. We zijn helder en transparant 
d. Maatschappelijk nut is gelijkwaardig alternatief; 
e. De gemeente draagt zorg voor iedereen; 
f. Duidelijke en heldere effectmeting van alle re-integratiemiddelen. 

2. Het college te vragen om uiterlijk zomer 2017 deze principes te vertalen in een nieuwe 
visie op participatie en deze visie tezamen met de te wijzigen verordeningen aan de 
gemeenteraad voor te leggen;  

 
 
's-Hertogenbosch, 
De gemeenteraad voornoemd, 
De griffier,                                     De voorzitter, 
 
 
 
drs. W.G. Amesz                         mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 
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