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VOORWOORD
2017 was voor de Participatieraad Amsterdam (hierna te noemen Participatieraad) 
een uitdagend jaar. Er zijn leden vertrokken en wij hebben nieuwe leden mogen 
verwelkomen. Door de ontwikkeling die wij hebben doorgemaakt hebben wij stappen 
kunnen zetten die ons dichter bij ons doel brengen. 

Beleidsinhoudelijk lag in 2017 de focus van de raad bij het kritisch volgen van de wij-
ze waarop de gemeente Amsterdam de Participatiewet uitvoert en de consequenties 
daarvan voor specifieke groepen cliënten. De raad doet dit door aspecten van be-
leid te vertalen naar consequenties in de praktijk vanuit kennis over leefwerelden en 
de inzet van ervaringsdeskundigheid. In het verdere verloop van het jaar verschoof 
de focus steeds meer naar wat er bij onze achterban speelt, door hun stem te laten 
horen.
De raad doet dit door onderzoek, het bijwonen van (netwerk)bijeenkomsten in de 
stad en informatiemarkten. De Participatieraad heeft in 2017 samengewerkt met 
andere stakeholders in Amsterdam, grootstedelijk (G4) en op landelijk niveau (LCR). 
Om deze samenwerking te versterken hebben wij dit jaar onze eerste Stakeholders-
dag georganiseerd. Als succeservaring heeft dat o.a. geleid tot de verdere ontwikke-
ling van ons eigen budgetspel. 

Op het gebied van organisatie- en groepsontwikkeling stonden de activiteiten van de 
Participatieraad grotendeels in het teken van het leren verhalen te vertellen (storytell-
ing), een passende taakverdeling, financiën in eigen beheer en een ondersteunend 
netwerk. Het contact met de achterban intensiveren was eveneens een belangrijke 
opgave. Hiervoor zet de raad verschillende communicatiekanalen in, waaronder 
sinds april 2017 een gratis 0800-nummer. 

Wij kijken met tevredenheid terug op het jaar 2017, maar tegelijkertijd zijn we ook 
kritisch naar onszelf en dagen we ons uit het nog beter te doen. Er is immers voor de 
toekomst ook sprake van onzekerheden en uitdagingen, mede als gevolg van poli-
tieke ontwikkelingen, zoals de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. 

Graag danken we onze achterban, alle stakeholders en de samenwerkingspartners 
voor hun grote betrokkenheid. Wij ervaren die als een grote steun om datgene waar 
we voor staan waar te blijven maken. 

Zarina Kallan, Fons de Vries
Duovoorzitters

Amsterdam, 26 maart 2018
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WAT IS DE PARTICIPATIERAAD?

De Participatieraad is een onafhankelijk, zelfstandig en extern adviesorgaan.
Onze missie is om de uitvoering van de Participatiewet menselijker te maken door 
het perspectief en de stem van cliënten in te brengen. Inclusief werken en denken is 
daarbij ons uitgangspunt. De Participatieraad maakt zich sterk voor alle cliën-
ten. De cliënt moet zich welkom kunnen voelen en eigen keuzes kunnen maken.
Hij moet het gevoel hebben iets nuttigs te doen, sociale rollen te kunnen vervullen, 
niet uitgesloten, maar juist geaccepteerd te worden en een goed leven te kunnen 
leiden naar eigen behoeften.

De Participatieraad doet dit door de kwaliteit van de dienstverlening van onderdelen 
van de gemeentelijke organisatie, die zijn belast met de uitvoering van de Partici-
patiewet en de Wet sociale werkvoorziening, te bewaken. Dit betreft de afdelingen 
Werk, Inkomen, Participatie, Subsidies & Inkoop sociaal van het Cluster Sociaal en 
Stichting Pantar Amsterdam. 
De Participatieraad is bevoegd het College, de Gemeenteraad en de directeur Parti-
cipatie gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de voorberei-
ding, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid ten 
aanzien van cliënten1 betreffen. Ook adviseert de Participatieraad over de manier 
waarop de gemeente uitvoering geeft aan de wet en de manier waarop de gemeente 
de informatievoorziening aan cliënten ontwikkelt en aanpast. 

De Participatieraad werkt met vier zelfstandige themagroepen onder de noemers 
Werk, Participatie, Inkomen en Kwaliteit Dienstverlening. De themagroepen heb-
ben tot taak zelfstandig, op hun eigen beleidsgebied, adviezen over beleid voor 
te bereiden, voor te leggen aan de raad en onder mandaat uit te voeren. De the-
magroepen worden daarin ondersteund door een Beleidsgroep en een taakgroep 
Communicatie. Zie hoofdstuk 4 voor meer toelichting op de organisatiestructuur van 
de Participatieraad.

De Participatieraad voert zijn taken uit door: 
 1. het voeren van een halfjaarlijks overleg met de wethouder Werk, Inkomen
     en Participatie
 2. het voeren van een tweemaandelijks overleg met de directeur Participatie
 3. het voeren van intern overleg
 4. het geven van informatie aan belanghebbenden 
 5. het meewerken aan het uitbrengen van adviezen en het deelnemen aan
     werkgroepen, werkbezoeken en informatiebijeenkomsten.

1  Onder de term cliënten wordt verstaan personen als bedoeld in de Participatiewet of geïndiceerde personen als 

bedoeld in de Wet Sociale Werkvoorziening of hun wettelijke vertegenwoordigers. 
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2: ONZE ACTIVITEITEN IN 2017 
 
We bespreken de activiteiten van de vier themagroepen Werk, Participatie, 
Inkomen en Kwaliteit van Dienstverlening en vervolgens een aantal algemene 
activiteiten van de raad.

2.1  Themagroep Werk
Het taakgebied van de themagroep Werk bestrijkt het werkgebied bij de Divisie Werk 
van de dienst WPI. Daarnaast treedt de themagroep Werk op waar het de rol van de 
gemeente betreft als opdrachtgever bij de sociale werkvoorziening.

Doelen en prioriteiten
De themagroep Werk heeft binnen de doelen van de Participatieraad, de volgende 
subdoelen geformuleerd:
 • Kwalitatief goede arbeidstoeleiding naar goed, veilig en conform CAO
   betaald werk voor iedereen.
 • Sturen op volledig inclusieve samenleving (werkplaats maar bijvoorbeeld
   ook vervoer, informatie enz.).
 • Op de klant gericht maatwerk en vrijwillig.
 • Nakomen van de belofte in het Coalitieakkoord om werken zonder loon
   af te schaffen. 

In het werkplan is in 2016 geprioriteerd naar achtereenvolgens Werken Zonder Loon, 
Beschut werk inclusief WSW en garantiebanen. In 2017 was het beleid op het gebied 
van Werken Zonder Loon goeddeels uitgekristalliseerd en werd het nieuwe beschut 
werk alsmede de ontwikkeling van Pantar geprioriteerd.

Beleidskaders 

Het beleidskader Werken Zonder Loon 
Iets is leren óf werken en het kan alleen leren zijn als er een veelgevraagd diploma 
mee behaald kan worden.
Er bestaan slechts twee soorten werk, te weten betaald werk en vrijwilligerswerk. 
Voor betaald werk geldt cao-loon of minimumloon en uiteraard alle normale werkne-
mersrechten. Vrijwilligerswerk is een activiteit uit vrije wil die niet als betaald werk
kan bestaan en dus additioneel is.
Wij gaan niet akkoord met welke vorm dan ook van werken zonder loon. Ook binnen 
trajecten dient productieve arbeid normaal betaald te worden.

Proefplaatsingen behoren uitsluitend bestemd te zijn voor mensen met een beperk-
ing die voor een garantiebaan in aanmerking komen, en bij wie daartoe op de werk-
plek de loonwaarde gemeten dient te worden (max. 2 maanden). Voor de overigen 
geldt de normale wettelijke proeftijd en dus normaal loon. Wel kan de overheid een 
loonkostensubsidie toekennen.
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Het Beleidskader Sociale werkvoorziening
Beschut werk moet bescherming bieden en moet dus vast werk zijn. Geen 
23-maandscontracten. Een ieder die zijn volledige arbeidsvermogen benut, dient 
minimaal het minimummaandloon te verdienen. Ook indien minder uren worden 
aangeboden of het UWV een urenbeperking heeft verstrekt.
Het doel van ontwikkeling van de werknemer gaat voor winstmaximalisatie op korte 
termijn. De werknemer moet geplaatst worden waar hij zelf het meeste perspectief 
ziet.
Werknemers in SW en beschut werk dienen humaan en met respect te worden
bejegend. Er moet een betere vorm van bemiddeling en conflicthantering komen.
De gemeente moet zicht houden op de werknemers die extern geplaatst worden.

Bij adviezen, inspreken of deelname aan commissies is het de gewoonte van de
themagroep om deze beleidskaders kort en bondig weer te geven.

Thema’s en adviezen

De belangrijkste
Januari Wij ontvangen een brief van wethouder Vliegenthart. Hij bedankt ons 
voor het aan de orde stellen van het feit dat WSP adverteert met banen, die indien 
men solliciteert gratis trajecten blijken te zijn. Hij dankt ons voor deze informatie, 
maar ontkent dat men via WSP uitsluitend zonder loon aan het werk kan.
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Januari Advies om proefplaatsingen af te schaffen omdat deze niet volgens de 
wet en al helemaal niet volgens de eigen regels van de gemeente zijn. Daarnaast 
is uit de beantwoording van de vragen in het directieoverleg van 16 november 2016 
gebleken dat er geen actieve controle is op misbruik.

Januari Vragen over stigmatiserende mediauitingen. Het ging hier om een hate-
lijk artikel in de Telegraaf over werknemers van de Werkbrigade.

Januari Advies over misleidende advertenties, waarin ‘banen’ worden aange-
boden, die gratis trajecten blijken te zijn (dus gedeeltelijk al opgevolgd door de 
wethouder.

Januari Vragen over BBL-trajecten. Dit zijn betaalde trajecten, waarin vier 
dagen betaald gewerkt en één dag naar school gegaan wordt. In de begeleidings-
commissie leerstages was ons ter ore gekomen dat deze ook onbetaald toegepast 
worden als er te weinig bereidwillige werkgevers zijn. Pas in september beantwoord 
en niet door de directeur zelf.

April  Advies Evaluatie onkostenvergoedingsregeling. Wij adviseren gematigd 
positief, maar wijzen er op dat de keuzevrijheid bepekt wordt als men uitsluitend OV- 
vergoeding krijgt. Dat is niet voor iedereen geschikt.

Mei  Advies perspectiefbanen. Er is slechts een zeer laag aantal mensen
geplaatst. Er bestaan veel teveel verschillende regelingen voor re-integratie, waar-
door werkgevers teveel in de verleiding worden gebracht om te kiezen voor regelin-
gen waarbij zij de tewerkgestelden eerst gratis aangeboden krijgen. Deze perspec-
tiefbanen nu ook van een gratis voortraject voorzien leidt er toe dat gratis werken de 
norm wordt. Wij adviseren daarom voor om de bestaande regelingen te vervangen 
door één uniforme regeling in de vorm van een langdurige (bijv. 2-jarige) arbeids-
plaatssubsidie. Uiteraard bij een vaste betaalde baan.

Juli   In het voorjaar is een omvangrijk adviestraject ingezet in verband met 
de totstandkoming van het nieuwe sociaal werk. Ondermeer hebben wij deelge-
nomen aan diverse expertmeetings over het nieuwe beschut werk en twee ronde 
tafels gehouden met werknemers van Pantar. Zoals bekend wordt het Uitvoerings-
plan momenteel herschreven, en het traject zal in 2018 voortgezet worden.

September Tussentijds ambtelijk advies over het nieuwe sociaal werk.

Netwerk en vertegenwoordigingen
De themagroep Werk neemt deel aan:
Begeleidingscommissie Leerstages  Bart Louwman, Danny Knecht
Begeleidingscommissie Koersbesluit  Bart Louwman
Begeleidingscommissie Perspectiefbanen Bart Louwman
Stuurgroep GGZ     Danny Knecht, Karin Bernasco 
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Overig netwerk
Met een ondermeer een bestuurslid van FNV Sector Uitkeringsgerechtigden en een 
consulent herbeoordelingen van Pantar beschikt de groep over een groot informeel 
en formeel netwerk. Naast de genoemde vertegenwoordigingen nemen Bart Louw-
man en Danny Knecht deel aan een overleg tussen WSW-werknemers en Uitkerings-
gerechtigden bij FNV. 

Conclusies en aanbevelingen
Werken zonder Loon: de belofte in het Coalitieakkoord dat Amsterdam gaat stop-
pen met Werken Zonder Loon is niet nagekomen en we hebben in het vorige jaar 
al gezien dat ook werkvormen die voorheen altijd betaald werk geweest zijn, nu 
omgezet worden in onbetaalde tewerkstelling. Verder hebben we moeten constateren 
dat de manier waarop de proefplaatsingen uitgevoerd worden in strijd is met lande-
lijke regels en met de eigen beleidsregels. 

De Werkbrigade blijkt inmiddels ook standaard van (gratis) voortrajecten in de vorm 
van leerstages te worden voorzien. Wij hebben er op gewezen dat bij een leerstage 
een individuele diagnose tot een individueel leerplan moet leiden. Het kan dus niet 
zo zijn dat alle sollicitanten, rijp en groen door elkaar, hetzelfde gebrek aan werkne-
mersvaardigheden blijken te hebben. Omdat ook de perspectiefbaan van een gratis 
voortraject wordt voorzien lijkt het er op dat in Amsterdam eerst gratis werken de 
norm wordt. Dat is zowel naar de werkzoekenden als naar de ondernemers een
verkeerd signaal.
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Wij hebben met veel plezier deelgenomen aan expertmeetings en rondetafels gehou-
den om te komen tot een goed plan voor het nieuwe beschut werk. Het is door de 
gemeente stevig opgepakt. Er is veel moeite gedaan om ook werknemers van Pantar 
te spreken in de rondetafels. Dit pas goed bij het streven dat de Participatieraad zich 
vooral op de mensen zelf moet richten, en niet op ambtelijke nota’s en Powerpoint-
presentaties. Wij hopen wel dat wij ook de mensen die niet bij Pantar maar bij sociale 
firma’s aan het werk zijn te spreken zullen krijgen. Het gaat in dit adviestraject im-
mers om het nieuwe beschut werk. Het traject zal in 2018 door lopen. Wij hopen dat 
de gemeente in voldoende mate de regie zal houden

Arbeidsmarktbeleid gericht op meer banen: In heel Nederland zijn er volgens 
Klaas Knot van de Nederlandse Bank 2,1 miljoen werkzoekenden. Het CBS telt er 
minder dan een half miljoen. Over Amsterdam zijn geen reële cijfers beschikbaar, 
maar dit zou grofweg net als landelijk viermaal het aantal Participatiewetuitkeringen 
kunnen zijn. In dat geval zullen inclusief de nuggers en alle mensen met een beperk-
ing 180.000 mensen aan werk geholpen moeten worden, als men iedereen aan het 
werk wil hebben.
Een groot aantal mensen zal nooit meer een baan krijgen en voor deze groep past 
een fatsoenlijk sociaal stelsel waarmee ze schuldenvrij blijven en kunnen participe-
ren. Een gemeente mag geen inkomenspolitiek voeren, maar kan wettelijk wèl een 
grotere langdurigheidstoeslag verlenen dan nu het geval is.

Volledige werkgelegenheid zal een mythe blijven, maar toch zal de gemeente alles 
op alles moeten zetten, om zoveel mogelijk mensen aan betaald werk te helpen. De 
Amsterdamse Participatieraad heeft daarom een advies uitgebracht alle bestaande 
regelingen te vervangen door één uniforme regeling in de vorm van een langdurige 
(bijv. 2-jarige) arbeidsplaatssubsidie op duidelijke voorwaarden. Bijvoorbeeld dat bij 
ontslag een deel terugbetaald moet worden. Een dergelijke regeling gold landelijk 
in de jaren ‘80 en was succesvol. De gemeente zou hierin nu het voortouw kunnen 
nemen. Dit kan mensen 
aan betaald werk helpen, 
in tegenstelling tot het 
huidige beleid waarin
de ondernemers worden 
beloond voor hun af-
stand tot de arbeids-
markt.
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2.2 Themagroep Participatie

Het taakgebied van de themagroep Participatie bestrijkt het werkgebied van de afde-
ling Participatie binnen de dienst WPI. Daaronder valt de afdeling Activering en het 
project Meedoen Werkt.

Doelen en prioriteiten
Amsterdammers met een laag inkomen hebben vaak moeite met participeren in de 
maatschappij. Ook is een groot gedeelte van deze groep door gezondheidsproble-
matiek afhankelijk geworden van een Participatiewetuitkering en is de weg van zorg 
naar werk een grote uitdaging. 
De themagroep Participatie heeft in haar werkplan 2017 de volgende doelen
geformuleerd:
 1. Amsterdammers die onder de afdeling Activering vallen dienen volledig
     gefaciliteerd (zowel financiën als begeleiding) te worden
 2. Een duidelijk perspectief dat past binnen de belangstelling van de
     Amsterdammer
 3. Een traject dient aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de
     Amsterdammer.

Thema’s en adviezen
Inclusieve samenleving: wij pleiten voor een inclusieve samenleving waar iedereen 
aan mee kan doen. Daarbij willen wij af van stigmatisering. De gemeente heeft hier-
in een voorbeeldfunctie voor alle Amsterdammers. Uitgangspunt bij veel van onze 
adviezen is het VN-verdrag Gehandicapten. Dit hanteert als uitgangspunt: iedereen 
doet mee ongeacht de beperking.
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Mondelinge en schriftelijke adviezen
April  Presentatie Transitieplan Activering: er worden 7 pilots gestart met elk 
een ander experiment om te onderzoeken welke methode het beste werkt. In theorie 
ziet het plan er goed uit, maar zijn we vooral benieuwd naar hoe het in de praktijk uit-
pakt. In het plan werd ook aandacht besteed aan hoe men de kloof tussen activering 
en werk & re-integratie kan verkleinen/verdichten. Wij adviseren om de klant meer 
keuzemogelijkheden mee te geven, maatwerk te leveren en zo min mogelijke wisse-
ling van klantmanager(s). Onderdeel van het plan is ook het werven van een project-
leider Inzet ervaringsdeskundigheid. Een afvaardiging van de Participatieraad neemt 
zitting in de sollicitatiecommissie. 

September Advies concept adviesrapport Transitie Activering: de nieuwe aanpak 
vinden we grensverleggend en in de goede richting. We hopen dat hierin ook reke-
ning gehouden wordt met de ‘caseload’. 70 klanten per intensieve activeringsbege-
leider zou volgens ons een streefgetal kunnen zijn voor verbetering. De term ‘niet-
willer’ komt vaak voor in het rapport en zouden liever de term ‘geen belangstelling’ 
willen gebruiken. Een klant kan wel belangstelling hebben voor een ander aanbod 
dat mogelijk beter aansluit. Tijdens de zogeheten drie-gesprekken adviseren wij om 
de privacy in acht te nemen en altijd te communiceren dat de klant het recht heeft 
een vertrouwenspersoon of onafhankelijke cliëntondersteuner mee te nemen naar 
het gesprek. 

Oktober Workshop Hulpmiddelen en toegankelijkheid tijdens de Stakeholders-
dag: wat is een (arbeids)beperking? Een vraag waarover we tijdens de workshop 
met deelnemers in gesprek zijn gegaan. Een eenduidig antwoord is er niet, maar de 
discussie heeft het speelveld wel verduidelijkt. Niet alle beperkingen zijn automatisch 
een arbeidsbeperking; als iemand in een rolstoel zit en voor zijn werk veel achter het 
bureau moet zitten is er geen sprake van een arbeidsbeperking. Tijdens een sollici-
tatie wordt vaak teveel nadruk gelegd op de beperking en kan dat de drempel verho-
gen. Ook ontstond er een gezonde discussie over ‘het rekening houden met’ en ‘ge-
lijkwaardig meedoen ongeacht de beperking’. Sommigen vinden dat je rekening moet 
houden met iemand met een beperking, terwijl anderen weer vonden dat je daardoor 
ongelijkheid creërt en de persoon met een beperking zich uitgesloten kan voelen.
Dat kan verschillen per persoon. Is het daarom van belang om dat van tevoren te 
achterhalen?

November Project Inzet ervaringsdeskundigheid: met projectleider Paul de Jong 
hebben we het experiment besproken om inzicht te krijgen welke lessen zij leren uit 
eerdere projecten. Er zijn hier negatieve ervaringen opgedaan waarbij ervarings-
deskundigen niet voldoende werden gefaciliteerd en zij achterstallig werk moesten 
wegwerken. Dat doet geen recht aan de kennis en vaardigheden van ervaringsdes-
kundigen en zien wij als werken zonder loon. Er wordt aangegeven daar rekening 
mee gehouden te hebben in dit experiment. Het experiment bestaat uit een basis-
training die een win-win situatie zou moeten creëren: verbetering van de kwaliteit van 
de dienstverlening van WPI en ontwikkeling van vaardigheden bij de klant.
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Hiervoor wordt samengewerkt met vele (netwerk)partners die zich bezig houden met 
de inzet van ervaringsdeskundigheid. Het blijkt nog moeilijk om perspectief te creëren 
volgens De Jong, omdat de arbeidsmarkt daar nog niet op is ingericht. Tegelijkertijd 
zien we dat het onderwerp ervaringsdeskundigheid een belangrijk thema is geworden 
en er vanuit verschillende hoeken ervaringsdeskundigen (onbetaald) worden ingezet. 
Hier willen wij verandering in aan brengen en zullen daarom in 2018 meedenken hoe 
er perspectief gecreëerd kan worden voor klanten (cliënten) die zich willen ontwik-
kelen tot ervaringsdeskundige. Ook werd duidelijk dat er geen eenduidige definitie 
is van ervaringsdeskundigheid en dat het thema gevoelig ligt bij de Participatieraad, 
omdat wij ook ervaringsdeskundigheid inzetten in ons werk. Duidelijk is wel dat niet 
iedereen die ervaringskennis heeft ook ervaringsdeskundige is. 

Netwerk
Met onder meer een lid van de Oogvereniging, een lid van de Centrale Cliëntenraad 
van HVO-Querido en een lid van het Groot MO/GGZ-overleg beschikt de groep over 
een groot informeel en formeel netwerk. Naast de onder 3 genoemde vertegenwoor-
digingen werkt de themagroep ook nauw samen de andere themagroepen en hun 
netwerken. 

Conclusies en aanbevelingen
De themagroep Participatie heeft in 2016 en 2017 nog moeite gehad met het kade-
ren van de thema’s en heeft daarom nog onvoldoende zicht op de werking van de 
experimenten die vanuit de Transitie Activering worden uitgevoerd. We vinden de 
aanpak die in het Concept adviesrapport Transitie Activering wordt beschreven 
grensverleggend, maar hebben er wel op gewezen dat er rekening gehouden moet 
worden met de belangstelling van klanten en altijd te communiceren dat zij recht heb-
ben om een vertrouwenspersoon of onafhankelijke cliëntondersteuner mee te nemen 
naar gesprekken. 
De inzet van ervaringsdeskundigheid binnen WPI is in 2017 een belangrijk thema 
geweest voor de themagroep. Aan de ene kant een gevoelig thema, omdat het 
ook betrekking heeft op onszelf en onze definitie, aan de andere kant een nieuwe 
ontwikkeling waar nog veel onduidelijkheden over zijn. Belangrijk is het bieden van 
perspectief na de training en het leren van eerdere projecten. Als aanbeveling heb-
ben we meegegeven om cliënten die hun ervaringsdeskundigheid willen inzetten na 
de training mee te laten doen met het Amsterdams Experiment met de Bijstand. Via 
dat experiment kunnen cliënten een halfjaarlijkse premie ontvangen afhankelijk van 
het aantal uren dat zij werken. Zo wordt de kandidaat gestimuleerd om op zoek te 
gaan naar een (parttime) baan. In 2018 zullen wij intern een uitgangspunt rondom dit 
thema formuleren vanuit waar wij projecten/experimenten met de inzet van ervarings-
deskundigheid zullen beoordelen.
In 2018 zal de themagroep via bezoeken aan wijkinitiatieven proberen om meer 
inzicht te krijgen hoe de experimenten in de praktijk worden vormgegeven en hoe 
klanten het ervaren. 
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2.3 Themagroep Inkomen

Het taakgebied van de themagroep Inkomen bestrijkt het werkgebied van de afdeling 
Inkomen binnen de dienst WPI. Daarnaast treedt de themagroep op waar het de rol 
van de gemeente betreft als opdrachtgever van de MADI’s.

Doelen 
Binnen de doelen van de Participatieraad heeft de themagroep Inkomen in haar 
werkplan voor 2017 de volgende subdoelen geformuleerd:
 1. Aansturen op een inclusieve samenleving; iedereen moet mee kunnen doen
     in de maatschappij, ongeacht de dikte van zijn portemonnee of andere   
     knelpunten.
 2. Een passende compensatie voor minima met hoge zorg- en woonkosten.
 3. Kwalitatief goede schuldhulpverlening waarin de beslagvrije voet
     consequent als maatstaf wordt gehanteerd.

Thema’s en adviezen 
De thema’s waar de themagroep Inkomen zich in 2017 mee bezig hield zijn: Individu-
ele Inkomenstoeslag, inkomstenverrekening, collectieve zorgverzekering, Stadspas, 
integrale schuldhulpverlening, kostendelersnorm, giftenbeleid, bereik ZZP’ers en 
verwerking advies Zwartboek Vakantiegeld. 

In 2017 heeft de themagroep Inkomen op een aantal thema’s structurele overleggen 
gevoerd om inzicht te krijgen in de nieuwste ontwikkelingen, signalen mee te geven 
en vanuit cliëntperspectief mee te denken. De thema’s zijn achtereenvolgens:
Stadspas, Schuldhulpverlening en Giftenbeleid.
 • Stadspas: het opzetten van een goede samenwerking d.m.v. kennismaking 
en het meedraaien van een lid bij de Stadspas Ambassadeurs om zodoende inzicht 
te krijgen over de manier waarop Stadspas klantinformatie verzamelt. Deze groep is 
in 2017 opgeheven en vervangen door Vrienden van de Stadspas. Het valt ons op 
dat ze meer de promotie verrichten van de Stadspas en weinig signalen bespre-
ken. Omdat wij onze signalen niet konden bespreken, hebben we gekeken naar een 
andere samenwerkingsvorm. Wij zijn nu begonnen met onderling overleg met een 
senior adviseur Stadspas. 
 • Schuldhulpverlening: met een afvaardiging van de Participatieraad zijn in 
2017 structurele overleggen gevoerd met de beleidsmaker(s) schuldhulpverlening. 
Het eerste half jaar stond in het teken van kennismaken, ervaringen delen en het 
nieuwe beleidsplan Schuldhulpverlening 2017 – 2020. In mei/juni 2017 heeft de the-
magroep meegeholpen aan de ontwikkeling van een evaluatie gemeentelijke schuld-
hulpverlening door ZINZIZ (in opdracht van VNG, NVVK, Sociaal Werk Neder-
land, LCR en Divosa). Uit die evaluatie kwamen een aantal thema’s waarover de the-
magroep in het tweede helft van 2017 met de beleidsmaker(s) in gesprek ging.
In oktober heeft het eerste thema-overleg plaatsgevonden over Kwaliteitsborging.
Wij betreuren het dat in een later stadium afspraken door de beleidsmaker werden 
afgezegd, en reacties op onze uitnodigingen voor een nieuwe afspraak uitbleven.



ParticipatieRaad Amsterdam

PR PR

logo ParticipatieRaad
© september 2016, Frans Salman

Jaarverslag 2017    14

In 2018 worden deze overleggen hopelijk voortgezet en wordt het eerstvolgende the-
ma Vroegsignalering en preventie. 
 • Giftenbeleid: afdeling Handhaving Werk en Inkomen heeft ons gevraagd 
om mee te denken bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid rondom giften. Na ons 
mondeling advies in mei 2017 is de themagroep betrokken geweest bij de overleggen 
om het giftenbeleid vorm te geven. Ook hebben we het ontvangen van giften ver-
werkt in ons eigen budgetspel om te testen welk effect dat heeft op de financiële
ruimte van bijstandsgerechtigden en hoe zij daarmee omgaan. Voor het nieuwe 
giftenbeleid geldt een inlichtingenplicht; daarover zijn wij nog bezorgd. Wij hebben 
geadviseerd in 2018 soepel met de inlichtingenplicht om te gaan en dat klantmana-
gers de bijstandsgerechtigden hierin dienen te ondersteunen. In 2018 houden wij in 
de gaten welke knelpunten worden ervaren tijdens de implementatie van het giften-
beleid. 

Schriftelijke en mondelinge adviezen
Mei  Advies Individuele Inkomenstoeslag en concept verordening aange-
boden in het directie-overleg. Wij adviseren de toeslag te verruimen. De toeslag werd 
in de vorm van korting op de collectieve zorgverzekering en vouchers voor cliënten in 
de schuldhulpverlening toegepast. Niet elke bijstandsgerechtigde is collectief verze-
kerd of heeft schulden.

Mei  Mondeling advies nieuw giftenbeleid. In opdracht van wethouder
Vliegenthart is de afdeling Handhaving Werk en Inkomen op zoek gegaan naar de 
ruimte die er binnen de Participatiewet is om giften vrij te laten van recht op bijstand. 
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€ 100,- extra per maand zou voldoende moeten zijn om in moeilijke tijden rond te 
komen. Door giften toe te laten tot een bepaald bedrag zonder informatieplicht geef 
je bijstandsgerechtigden meer ruimte om zelf zaken te regelen en problemen te voor-
komen zonder afhankelijk te zijn van instanties.

Mei  Overleg actiepunten uit Zwartboek Vakantiegeld i.s.m. themagroep 
Kwaliteit van Dienstverlening: een aantal aanbevelingen worden niet opgevolgd door 
de beperkte speelruimte in de wet. Wel is er een nieuw wetsvoorstel dat meer speel-
ruimte zou moeten creëren. De emotionele schade is herkenbaar en deurwaarders 
wachten vaak tot aanvraag op beslag tot de maand voorafgaand aan uitbetaling van 
vakantiegeld. Helaas mag dat binnen de juridische kaders van de wet en moet WPI 
de aanvraag honoreren. Ook worden knelpunten gesignaleerd, zoals het niet aan-
vragen van kwijtschelding waar het beslagteam middels een project aan wil werken. 
Zij willen klanten oproepen om de kwijtschelding samen met hun klantmanager in te 
vullen. Tot slot wordt er gewerkt aan betere informatievoorziening over aflossingsca-
paciteit en de beslagvrije voet.

Juni  In gesprek met gemeenteraadsleden over de Individuele Inkomens-
toeslag. € 50,- voor alleenstaanden en € 100,- voor echtparen vinden wij te weinig. 
Wij zijn voorstander van de VVV-bonnen voor klanten met schulden, maar dan
dient de informatievoorziening wel verbeterd te worden. Veel schuldhulpverleners en 
schuldenaren blijken onwetend van deze voorziening. Vraag aan de gemeente-
raadsleden: Kan het bedrag van de Individuele Inkomenstoeslag volgend jaar ver-
hoogd worden bij de herprioritering van de armoederegelingen? In 2018 zien we de 
reactie tegemoet.

Juni  Adviesonderdeel inkomensverrekening en deeltijd werk bij Koers-
besluit Re-integratie i.s.m. themagroep Werk: in het uitvoeringsplan worden goede 
punten benoemd, maar we missen hoe men rekening houdt met het organiseren van 
het leven rondom het maandelijkse inkomen. Als een klant door te veel verdiensten 
wordt gekort in de volgende maand creëer je onzekerheid en stress. Ook het formulier 
dat hiervoor ingevuld dient te worden, is voor veel klanten lastig te begrijpen. De klant 
dient meer gestimuleerd te worden om te gaan werken door het mogen houden van 
een percentage van inkomsten uit deeltijd werk. Te veel regelwerk demotiveert juist.

Juli  Advies beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2017- 2020: posi-
tief advies met een aantal aandachtspunten. Nazorg standaardiseren met controle of 
de overdracht goed is verlopen en klanttevredenheid meenemen in prestatiedialogen. 

September Overleg met afdeling Armoedebestrijding over bereiken ZZP’ers: 
er wordt nu gewerkt aan het bereiken van ZZP-sleutelfiguren voor het bereik van 
andere ZZP’ers. Tevens bleek uit een onderzoek dat de manier waarop de gemeente 
communiceert niet past bij de ZZP’ers. Dit blijft een lastig onderwerp, ook voor de 
themagroep, omdat ZZP’ers in bijna alle werkvelden participeren. In 2018 wil de the-
magroep hier meer onderzoek naar doen.
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Oktober Directie-overleg en wethoudersoverleg: collectieve zorgverzekering. 
Wij hebben aangekaart dat veel Amsterdammers met een psychische kwetsbaarheid 
geen hulp zoeken i.v.m. de hoge kosten van het eigen risico. 

Oktober Directie-overleg en wethoudersoverleg: vragen gesteld over uit-
zonderingsgevallen kostendelersnorm. Er wordt aangegeven dat van de 5.600
huishoudens die te maken hebben met de kostendelersnorm er 140 uitzonderings-
gevallen zijn. Dat vinden wij veel te weinig. Er wordt ook verwezen naar het project 
‘Onder de Pannen’ waar bijstandsgerechtigden gekoppeld worden aan Amsterdam-
mers die tijdelijk geen (t)huis hebben, daar een vergoeding voor krijgen en uitgezon-
derd worden van de kostendelersnorm.

Oktober Workshop Budgetspel tijdens Stakeholdersdag Participatieraad: 
wij hebben een eigen budgetspel ontworpen om inzicht te geven in de financiële 
uitdagingen van Amsterdammers in de uitkering. Beleidsmakers merkten o.a. op dat 
implementatie en uitvoering niet synchroon liepen en de gewenste resultaten teweeg 
brachten. Ook werd opgemerkt dat het meer overleven dan leven is. Klantmana-
gers kregen het inzicht dat niet iedereen in aanmerking komt voor alle minimavoor-
zieningen. Vanwege het succes en vraag naar de workshop gaan wij het spel verder 
ontwikkelen en in 2018 aanbieden via onze webplaats.

November Mondeling advies i.s.m. themagroep Kwaliteit van Dienstverle-
ning over het project Onder de Pannen: er zijn nog te veel onzekerheden waar 
een bijstandsgerechtigden mee te maken krijgt; invloed op gemeentebelastingen, ex-
tra kosten, etc. De bekendheid van het project is niet groot en zou verbeterd kunnen 
worden. Daarbij is het ook belangrijk om rekening te houden met eventuele proble-
men van beide partijen; huurder in sombere periode en verhuurder in geldzorgen – 
welke voordelen heeft het en geef ruimte om keuze te maken door succesverhalen, 
meegeven waar aan gedacht is en het niet mooier voordoen dan het is. 

Netwerk
Met onder meer een vertegenwoordiger(s) vanuit Straatvisie, een ZZP’er / kunste-
naar, een alleenstaande moeder op persoonlijke titel en een vertegenwoordiger 
vanuit SCIP beschikt de themagroep over een groot formeel en informeel netwerk. 
De themagroep heeft op veel thema’s samengewerkt met andere themagroepen en 
gebruikt gemaakt van het brede netwerk van de Participatieraad.

Conclusies en aanbevelingen
De themagroep Inkomen is in 2017 veranderd van samenstelling en heeft mede door 
het aanschuiven van mederaadsleden schriftelijk en mondeling gevraagd en onge-
vraagd advies kunnen geven op veel thema’s die van toepassing zijn voor Amster-
dammers met een laag inkomen. De samenwerking met andere themagroepen 
maakte het mogelijk dat de Participatieraad thema’s vanuit meerdere perspectieven 
kon belichten, dit heeft de themagroep als positief ervaren. Op een aantal thema’s; 
Stadspas, schuldhulpverlening en giftenbeleid, is de themagroep nauw gaan samen-
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werken met WPI door structurele overleggen, zodat we met hen over signalen en 
knelpunten in gesprek konden die werden meegenomen in het proces. De samen-
werking ging niet bij elk thema even makkelijk en veel tijd werd besteed aan het 
opzetten van een passende samenwerkingsvorm.

We kregen begin 2017 veel telefoontjes binnen over de Individuele Inkomenstoeslag, 
voorheen de Langdurigheidstoeslag. Na een uitspraak van de rechter moest WPI de 
verordening aanpassen en hebben wij ongevraagd geadviseerd de toeslag te verrui-
men. Helaas is ons advies niet overgenomen en kon er door beperkt budget maar
€ 50,- voor alleenstaanden en € 100,- voor echtparen worden uitbetaald. Omdat wij 
dit te weinig vonden, zijn wij samen met de Bijstandsbond in gesprek gegaan met
gemeenteraadsleden en hebben hen ons perspectief meegegeven. Hopend dat zij bij 
de herprioritering van de armoederegelingen kunnen kijken naar een ruimer budget 
voor de Individuele Inkomenstoeslag.

Het thema ‘bereik ZZP’ers’ bleek lastig voor de themagroep. ZZP’ers participeren 
in bijna elk werkveld en kunnen zich dus ook op vele manieren organiseren. Om de 
vraag helder te krijgen zijn wij in gesprek geweest met de afdeling Armoedebestrij-
ding en kregen we inzicht in de activiteiten die zij uitvoeren om deze doelgroep te 
bereiken. Ondertussen zijn wij ook aangehaakt bij het project Ondernemend Partici-
peren, waarbij bijstandsgerechtigden worden ondersteund in het opzetten van een 
eigen onderneming, ook wel maatschappelijke initiatieven genoemd, met behoud van 
uitkering. Een raadslid die werkzaam is als ZZP’er denkt binnen dit project mee in de 
ontwikkelfase. In 2018 gaan we verder onderzoek doen naar dit thema.

De collectieve zorgverzekering en de kostendelersnorm zijn thema’s die elk jaar 
terugkomen. Door ontwikkelingen rondom de collectieve zorgverzekering hebben wij 
dit jaar niet tot nauwelijks kunnen onderhandelen. Wel hebben wij kunnen meegeven 
welke effecten de ontwikkelingen kunnen hebben op de klanten. Om inzicht te krij-
gen in welke mate er maatwerk wordt geleverd bij de kostendelersnorm hebben wij 
vragen gesteld over uitzonderingsgevallen. De cijfers zijn volgens ons erg laag en wij 
willen in 2018 onderzoek doen naar mogelijke oorzaken daarvan. In onze beleving 
zijn er meer huishoudens die hiervoor in aanmerking komen.

De themagroep Inkomen is tevreden over de samenwerking rondom het thema 
giftenbeleid. Echter, we blijven wel bezorgd over de inlichtingenplicht en zullen sig-
nalen daarover in de gaten houden. Ook de uitleg van de beslagvrije voet en aflos-
singscapaciteit n.a.v. de aanbevelingen in het Zwartboek Vakantiegeld over het ver-
beteren van de informatievoorziening is goed opgepakt. Beide thema’s hebben wij 
verwerkt in ons Budgetspel om te onderzoeken hoe verschillende stakeholders
daarop reageren. De workshop Budgetspel, die we tijdens onze Stakeholdersdag 
introduceerden, beviel goed. Door het succes en de vraag naar meer hebben we 
gewerkt aan het verbeteren en verbreden van het spel. In 2018 borduren we hierop 
voort en hopen we met ons Budgetspel meer mensen op een speelse manier inzicht 
te geven in de financiële uitdagingen van Amsterdammers met een laag inkomen. 
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2.4 Themagroep Kwaliteit Dienstverlening

Het taakgebied van de themagroep Kwaliteit Dienstverlening bestrijkt de kwaliteit van 
de dienstverlening van de afdelingen Werk, Participatie en Inkomen van de dienst 
WPI. Daaronder valt o.a. bejegening van klanten, klachtenafhandeling, bezwaar en 
beroep, handhaving.  

Doelen en prioriteiten
Binnen de doelen van de Participatieraad heeft de themagroep Kwaliteit dienstverle-
ning in 2017 de volgende subdoelen geformuleerd:
 1. Het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening aan ontvangers van een
     Participatiewet-uitkering en aan de werknemers van Pantar.
 2. De rechtspositie van de achterban verbeteren, onder meer door het vergro-
     ten van de kennis over juridische middelen als bezwaar, beroep en hoger
     beroep.
 3. Een respectvolle bejegening door WPI aan klanten, of deze nu dakloos zijn
     of niet.

Thema’s en adviezen 
De onderwerpen waarmee de themagroep Kwaliteit van Dienstverlening zich in 2017 
bezig heeft gehouden zijn ondermeer de nieuwe manier van handhaving, bejegening 
van cliënten, gegevenskoppeling en de 020-applicatie.
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Handhaving in combinatie met gegevenskoppeling
 1. Twee leden van de themagroep hebben in maart gesproken met de mana-
ger over nieuwe initiatieven op het gebied van handhaving. Dit kan bijvoorbeeld door 
het slim gebruiken van gegevens die al bekend zijn bij de gemeente. Verder gaven 
wij aan ook bij handhaving naar de toon van de brieven te kijken. (Bijvoorbeeld: “Kan 
het zijn dat u een fout heeft gemaakt?”)
 2. Ook heeft de themagroep meegedaan aan sessies van de gemeente over 
de toekomst van het sociaal domein. Een van de onderwerpen daarbij is het koppe-
len van de WMO-data en de WPI-data. Daarmee kan voorkomen worden dat WPI 
niet weet wat WMO doet en vice versa. Ook dit onderwerp raakt aan gegevenskop-
peling. De themagroep heeft uitgebreid gesproken met de directie-adviseur WPI 
over het organiseren door de gemeente van een themadag over het gebruik van 
gegevenskoppeling. Hierbij moet ons inziens uitdrukkelijk rekening gehouden worden 
met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Diverse onderwerpen
 3. Er is op 4 december overleg geweest over een nieuw protocol over de 
rechten en plichten bij huisbezoeken. Daar hebben wij mondeling adviezen gegeven 
over de inhoud en beschikbaarheid via het internet van zo’n protocol. Tevens hebben 
wij gewezen op de mogelijkheid van voorleesfuncties op het internet.
 4. In oktober is uitgebreid gesproken met de projectleiders van het Transitie-
plan Activering waarna we een advies hebben geschreven.
 5. In september is met een beleidsmedewerker gesproken over de terug-
lopende belangstelling voor het doorsturen naar taalcursussen van klantmanagers. 
 6. In augustus is gesproken met de projectleider van de applicatie 020 werkt.
 7. Gedurende het hele jaar heeft de themagroep testsessies uitgevoerd op het 
nieuwe digitale aanvraagformulier van een uitkering (Edison).
 8. Bejegening van dakloze klanten: project in samenwerking met het LCR. In 
november 2017 is een project afgerond dat in september 2016 is begonnen. Het pro-
ject betreft een leertraject voor cliëntenraden en gemeenten. De Landelijke Cliënten-
raad, Lokaal15 en Stimulansz hebben een faciliterende, begeleidende en/of coördi-
nerende rol gespeeld.

Het leertraject is gericht op beter benutting van ervaringskennis en kent een gedeeld 
belang om samen te werken.Cliëntenparticipatie is een belangrijk middel om de 
effectiviteit en doelmatigheid van het WPI-beleid en de uitvoering in de sociale zeker-
heid te vergroten. Een belangrijk onderdeel hierin is dat ervaringen van cliënten 
worden opgehaald, gebundeld (ervaringskennis) en benut. 
Aanleiding voor de Participatieraad om klantbejegening dak- en thuislozen als onder-
werp te gebruiken zijn de signalen die de Participatieraad heeft opgehaald. In novem-
ber heeft de Participatieraad haar bevindingen gepubliceerd, samen met een zestal 
aanbevelingen aan de gemeente. 

De themagroep is in het najaar een internetenquête gestart over de bejegening van 
de klanten van WPI. De enquête wordt afgerond in februari 2018. 
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Inspreken en Adviezen
In 2017 heeft de themagroep de volgende adviezen doen uitgaan:

September  Adviesrapport Transitie Activering in samenwerking met
   themagroep Participatie.
November  Advies over bejegening dak- en thuislozen naar aanleiding
   van het gezamenlijk project met het LCR.

Netwerk
De werkgroep tracht zijn doelen te bereiken door verschillende middelen in te zetten. 
De werkgroep probeert in eerste instantie achterbansignalen op te vangen. Dat doet 
zij door permanent contact met de achterban te houden, o.a. door cliënttelefoon, 
informatiemarkten, enquêtes en door het eigen netwerk aan te spreken. 
Dit netwerk bestaat uit een grote groep WPI-klanten, zowel dakhebbend als dakloos, 
die de leden van de groep in de loop der jaren zijn tegengekomen bij diverse activi-
teiten. Zo is een lid van de groep jarenlang werkzaam geweest bij de Bijstandsbond, 
een ander lid van de werkgroep is jarenlang redacteur geweest bij Maandblad MUG 
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en een derde lid is vertegenwoordiger namens HVO Querido. Wij kennen de mensen 
persoonlijk en kunnen vrijwel permanent putten uit hun ervaringskennis. 

Conclusies en aanbevelingen
Het belangrijkste voor de werkgroep zijn in 2017 de overleggen geweest met de 
medewerkers van WPI en het uitbrengen van twee adviezen. De internetenquête 
over Klantvriendelijkheid is in 2017 opgestart. Deze zal in 2018 worden afgerond. 
Ook in 2018 zal de werkgroep de vinger aan de pols houden wat de bejegening van 
WPI-klanten en werknemers van Pantar betreft. De overleggen over de toon en in-
houd van brieven, over het gebruik van digitale data, over de bejegening van dak- en 
thuislozen aan de Jan van Galenstraat, over het uitbestedingsproces van een nieuwe 
Collectieve Ziektekostenverzekering zullen in 2018 een vervolg krijgen. 

2.5 Overige activiteiten

De Participatieraad sluit regelmatig aan bij bijeenkomsten in de stad om kennis op te 
doen, kennis en inzichten te delen en te netwerken. Dit jaar heeft de Participatieraad 
voor het eerst zelf een bijeenkomst georganiseerd onder de noemer ‘Stakeholders-
dag’. 

Stakeholdersdag
Op 13 oktober 2017 hebben wij een Stakeholdersdag georganiseerd in Stayokay 
Zeeburg met als doel: kennismaking, netwerken en in dialoog gaan over gezamenlij-
ke thema’s. Parmelia Hussain, accounthouder Participatieraad, opende als dagvoor-
zitter de dag en leidde de deelnemers door de dag heen. Tijdens de dagopening 
werd de Participatieraad geïntroduceerd, is aandacht besteed aan de laatste woor-
den van onze burgemeester Van der Laan aan alle Amsterdammers en hebben we 
stil gestaan bij het thema van de dag ‘Naar een inclusieve samenleving’. Wij boden 
vier workshops aan op deze dag:
 • Budgetspel: we hebben het bestaande budgetspel herontworpen om ons 
doel te kunnen bereiken; meer inzicht geven in de financiële uitdagingen van mensen 
die met een klein budget leven. In tegenstelling tot het originele spel die uitging van 
een maand hebben wij er een jaarspel van gemaakt, omdat wij veel meer knelpun-
ten op jaarbasis tegenkomen, zoals onvoorziene kosten en schaarste in recreatie-
mogelijkheden. Tijdens deze dag hebben onze leden Saskia Baldew, Anke van der 
Vliet en Marcella Perdok het spel geïntroduceerd en gespeeld met deelnemers. Het 
Budgetspel was de meest praktische workshop die we aanboden en viel goed in de 
smaak bij de deelnemers. Het gaf inzicht in de emotionele schade, omgevingsfac-
toren en de (on)toegankelijkheid van voorzieningen. Door het succes en vraag naar 
meer zijn we in 2017 gestart met het verder ontwikkelen van het spel. 
 • Hulpmiddelen en toegankelijkheid: onder leiding van twee ervaringsdes-
kundigen uit onze raad, Ton Arendse en Danny Knecht, en met ondersteuning van 
Optelec, een specialist in hulpmiddelen voor slechtzienden, blinden en dyslectici, 
gingen de deelnemers in gesprek. Optelec gaf naast de actieve deelname in het 
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gesprek ook een korte demonstratie aan het einde van de workshop. Opmerkelijk 
was dat de deelnemers nog onbekend waren met het aanbod aan hulpmiddelen 
dat beschikbaar is en dat regelgeving niet vanzelfsprekend is voor de praktijk. In 
het gesprek is ingezoomd op ‘wat is een (arbeids)beperking?’ en ontstond er een 
gezonde discussie over ‘het rekening houden met de beperking’ en ‘gelijkwaardig 
meedoen ongeacht de beperking’. Dat kan per persoon verschillen.
 • Creatief met stigma’s: In samenwerking met Barbera Olthof, projectleider 
Samen Sterk zonder Stigma bij Cliëntenbelang Amsterdam, is deze workshop ont-
worpen om het thema ‘stigmatisering’ onder de aandacht te brengen. Omdat het the-
ma bij de deelnemers erg gevoelig bleek te liggen zijn we meer met elkaar in dialoog 
gegaan dan dat we creatief aan de slag zijn gegaan met het positief omdraaien van 
stigmatiserende termen. Stigmatisering brengt vele negatieve emoties met zich mee 
die een persoon zijn leven lang mee kan dragen en door beïnvloed kan worden. Het 
zit in de menselijke aard om te denken in ‘wij’ en ‘zij’. Wij stigmatiseren allemaal, ook 
al zijn we er niet altijd bewust van. Er bewust van zijn helpt om milder met elkaar om 
te gaan. 
 • Capability Approach: Onder leiding van Erik Jansen, docent aan de Hoge-
school van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Annica Bummel van Tandemwelzijn werd 
de Capability Approach geïntroduceerd. De Capability Approach is een benadering 
uit het sociaal werk dat uitgaat van de kansen en mogelijkheden van mensen. Het 
doel van de Capability Approach is om bij het bepalen van sociaal en politiek beleid 
de kwaliteit van het leven als uitgangspunt te nemen. De kwaliteit van het leven laat 
zich daarbij vertalen als ‘de vrijheid van mensen om te kiezen het leven te leiden dat 
ze – binnen de grenzen van het redelijke – graag willen leiden’. Het is een zeer brede 
benadering die meer verdieping nodig heeft om hem te kunnen begrijpen. Een aan-
tal elementen van de benadering waren herkenbaar voor de deelnemers waardoor 
de vraag ontstond ‘is het vernieuwend en voegt het iets toe aan wat er al is?’ Met de 
dialoogkaart gingen de deelnemers kritisch kijken naar het huidige participatiebeleid 
en gevolgen onderscheiden. 

Het werkgedeelte sloten we af met een terugkoppeling van de uitkomsten uit de 
workshops en een reactie van Ronald Venderbosch, directeur Participatie, op de 
uitkomsten. De dag sloten we feestelijk af met een muzikale intermezzo en een 
(netwerk)borrel. Er is een korte impressiefilm gemaakt van de Stakeholdersdag. 
Deze is te zien op onze webplaats: www.participatieraadamsterdam.nl. 

Een zeer geslaagde dag waar we gezamenlijke inzichten hebben opgedaan en 
elkaar beter hebben leren kennen. 

Budgetspel Participatieraad Amsterdam
De ontwikkeling van het budgetspel van de Participatieraad was een dynamisch pro-
ces en is tot stand gekomen door onderzoek, cliëntperspectief en het harde werk van 
de leden die het spel hebben gemaakt wat het nu is: Saskia Baldew, Anke van der 
Vliet, Zarina Kallan en Marcella Perdok. 
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Het doel van het budgetspel is om professionals spelenderwijs inzicht te geven in de 
financiële uitdagingen van mensen met een laag inkomen. Financiële uitdagingen in 
het spel zijn vertaald in kanskaarten die een meevaller of tegenvaller symboliseren 
en de keuzes die de speler moet maken bij het wel of niet aankopen van een dienst 
of product. Tijdens het spelen van het spel is het van belang dat de speler zich in-
leeft in de persoon in de situatieschets. Dat blijkt niet voor iedereen even makkelijk 
te zijn hebben we gemerkt in de testfase. Pas aan het eind van het spel wordt er een 
vergelijking gemaakt met de eigen situatie en worden meer inzichten zichtbaar. 

In de kern gaat het om het leren inleven in een ander en in dit spel in de situatie-
schets die iemand uit een doelgroep symboliseert. Als je je als professional kan inle-
ven in jouw cliënt kan je makkelijker een vertrouwensband opbouwen. Ook kun je 
daardoor je dienstverlening beter laten aansluiten op de behoeften en wensen van 
je cliënt. Het spelenderwijs leren door dit spel is spelen met de (eigen) werkelijkheid. 
Het prikkelt de verbeelding en het legt nadruk op het verkennen en ontdekken. Deze 
aspecten zorgen voor de ontwikkeling van inlevingsvermogen. 
Om het doel van het budgetspel, zoals hij nu is ontwikkeld, te behalen is het spel 
afhankelijk van een ervaringsdeskundige die inzicht kan geven in praktijkervaringen, 
zodat het abstracte beeld in het spel helder wordt en inzichten gevormd kunnen 
worden. Na het spelen van het spel wordt er nabesproken en kunnen de deelnemers 
en ervaringsdeskundige in dialoog gaan over dingen die opvielen in het spel. 

Tot juni 2018 zijn wij nog bezig met het verder ontwikkelen van het budgetspel. Het 
spel is ook dynamisch, omdat hij bij o.a. politieke ontwikkelingen bijgeschaafd wordt, 
zodat het spel inzicht kan geven in huidige situaties en contexten. Tot nu toe hebben 
we het spel gespeeld tijdens onze Stakeholdersdag, in onze eigen raad en bij Straat-
visie. In 2018 staat in de planning om het spel te spelen met de afdeling Inkomen van 
de gemeente Amsterdam en een introductie van het spel aan wethouder Vliegenthart.

Ben jij ook zo enthousiast als ons en wil je het spel ook spelen? Houd dan onze 
webplaats in de gaten. Na de ontwikkelfase zullen we het spel via onze webplaats 
aanbieden in de vorm van workshops. 
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3. EXTERNE CONTACTEN EN COMMUNICATIE

Reguliere contacten binnen Amsterdam
De Participatieraad heeft een tweemaandelijks overleg met de directie van WPI. 
Verder is er twee keer per jaar overleg met de wethouder en heeft het duovoorzitter-
schap twee keer per jaar overleg met de directeur Participatie. Periodiek spreken 
wij ook in bij de Raadscommissie Werk & Economie. Dit jaar zijn wij begonnen met 
het opzetten van 3D-overleggen met de drie cliëntenraden in het sociaal domein; de 
Participatieraad, de stedelijke WMO-raad en het Jeugdplatform. Op verschillende 
momenten komen we elkaar tegen bij behandeling van thema’s die betrekking heb-
ben op meerdere wetten, zoals het project Ondernemend Participeren en dak- en 
thuisloze jongeren. Met de halfjaarlijkse 3D-overleggen willen we meer aandacht 
besteden aan het integraal adviseren en kennisdeling. In 2017 is hier een start mee 
gemaakt door kennismaking en inzicht in elkaars organisatiestructuur en werkmetho-
des. Ook is de grens tussen dagbesteding vanuit de WMO en van dagbesteding naar 
regulier werk vanuit de Participatiewet nog erg vaag voor zowel de Participatieraad 
als de stedelijke WMO-raad. Middels een Masterclass Participatiewet vanuit het 
Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland probeerden we daar meer zicht op te 
krijgen. In 2018 willen we een gezamenlijk overleg inplannen met de themagroepen 
Participatie van beide cliëntenraden. 

Reguliere contacten buiten Amsterdam 
De Participatieraad maakt deel uit van het overleg met de cliëntenraden uit de vier 
grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (de G4). De G4 heeft vier 
keer per jaar een overleg in één van de steden en ondersteunt elkaar met actuele 
thema’s en vergelijkbare signalen. Dit jaar zijn we begonnen met het schrijven van 
een themagericht G4-advies om mee te geven wat er in de vier grote steden speelt. 
Deze adviezen bieden wij aan de wethouders van de vier grote steden aan, met de 
vraag om op de inhoud van het advies te reflecteren met de staatssecretaris van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid. De Landelijke Cliëntenraad en de directie van de 
steden worden meegenomen in het proces als betrokkenen.
Dit jaar hebben we onze eerste G4-advies aangeboden met het thema Armoede, in 
twee fasen. Dit advies is ook aangeboden aan de informateur, maar helaas is daar 
naast een ontvangstbevestiging niet op gereageerd. 
De G4 heeft een zetel in de Landelijke Cliënten Raad (LCR) die direct adviseert aan 
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over landelijke wetge-
ving. De G4 geeft gezamenlijke adviezen aan de LCR en toont hoe specifieke zaken 
worden uitgevoerd in hun stad. Dit jaar is o.a. de onafhankelijke cliëntondersteuning 
geëvalueerd. Tijdens het LCR-congres hebben wij onze organisatiestructuur gepre-
senteerd in één van de workshops.
Regionaal heeft de Participatieraad zitting in het Cliënten Raad Overleg (CRO)
Werkbedrijf Groot Amsterdam (WGA). Hierin adviseren wij de werknemersvertegen-
woordigers van het WGA over de voortgang en knelpunten bij de zogeheten 
Banenafspraak.
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Werkbezoeken en kennismakingsgesprekken binnen Amsterdam
Het afgelopen jaar heeft het duovoorzitterschap kennismakingsgesprekken gevoerd 
met diverse (netwerk)partners in Amsterdam. In 2017 waren dat de Ombudsman 
Metropoolregio Amsterdam, Arre Zuurmond en een kennismaking met de Bijstands-
bond. 
De themagroep inkomen is op werkbezoek geweest bij de afdeling Inkomen van de 
gemeente Amsterdam om inzicht te krijgen in hun manier van werken, ter behoe-
ve van de organisatiebewustzijn. Ook is een afvaardiging van de Participatieraad op 
werkbezoek geweest bij Fenix naar aanleiding van klachten die zijn binnen gekomen. 
Fenix is een werkproject voor Top 600 jongeren. Zij moeten voldoen aan strikte 
voorwaarden, zoals voorgeschreven werkkleding, geen telefoon bij zich dragen, per-
soneel dat in de locker mag komen, niet met eigen vervoer naar het project komen. 
Wij hebben gevraagd wat daar de bedoeling van was en we mochten de mensen 
spreken, maar die durfden dat niet, omdat de leiding erbij was. Volgens een jurist is 
het niet toegestaan om te kijken in de locker. Volgens sommige organisaties binnen 
de Participatieraad is dit een dwangproject dat moet stoppen. We houden het in de 
gaten.

COMMUNICATIE
De Participatieraad kent een taakgroep Communicatie. Deze taakgroep heeft als 
doel een verbinding tot stand te brengen tussen de Participatieraad en de achterban, 
bestaande uit Amsterdamse bijstandsgerechtigden en Amsterdamse werknemers 
in de sociale werkvoorziening. Verder heeft de taakgroep als doel de adviezen en 
andere activiteiten van de raad onder de aandacht van het Amsterdamse publiek te 
brengen. De taakgroep heeft hiervoor een aantal middelen ingezet, andere middelen 
worden ontwikkeld.

Schriftelijke media
Als eerste middel heeft de taakgroep de maandelijkse column in Werkwoord. Dit 
is een uitgave die aan alle bijstandsgerechtigden in Amsterdam wordt opgestuurd, 
gevoegd bij de uitkeringsspecificatie. Deze column wordt door de leden van de
communicatiegroep geschreven. 
De Participatieraad heeft een eigen rubriek in MUG. Deze wordt door verschillende 
leden van de Participatieraad gevuld. De raad heeft ook een artikel gehad in het
periodieke krantje van Pantar. 

Cliëntentelefoon
Een ander communicatiemiddel dat al bestond onder de vorige raad is de Cliënten-
telefoon. Sinds april 2017 is dit een 0800-nummer, zodat cliënten ons gratis kunnen 
bellen. 
Personen uit de achterban kunnen een bericht inspreken, leden van de Taakgroep 
bellen zo snel mogelijk terug. In de praktijk wordt de Cliëntentelefoon eens per week 
afgeluisterd. 
De Cliëntentelefoon is in 2017 in totaal 275 keer gebeld. De taakgroep, geholpen 
door andere leden van de raad, heeft het grootste deel van deze bellers terug kun-
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nen bellen. Een minderheid van de bellers bleek ook na meerdere pogingen niet 
bereikbaar. Zij bleken ook niet over een antwoordapparaat te beschikken. Verreweg 
de meeste cliënten belden vanwege de Individuele Inkomenstoeslag (IIT). Het onder-
werp, dat speelde vanaf juni 2017, bleek enorm belangstelling te hebben bij de ach-
terban. In totaal hebben naar schatting 70 à 75 personen ons over het thema gebeld. 
Omdat niet iedereen het onderwerp meldt, kan de raad geen exact aantal geven.
Andere zaken waarover de Participatieraad vaak werd gebeld zijn inhouden/ beslag 
vakantiegeld, kostendelersnorm, kwijtschelding gemeentebelastingen, collectieve 
ziektekostenverzekering, aanvraag Stadspas. Werknemers van Pantar hebben de 
Cliëntentelefoon nog niet echt ontdekt. Dit deel van de achterban heeft ons wei-
nig gebeld, waarschijnlijk door onbekendheid. De Taakgroep zal in 2018 nog meer 
inzetten op bekendheid onder de wsw-werknemers.

Informatiemarkten
De taakgroep heeft in 2017 op één informatiemarkt gestaan. Dat was de Daklozen-
dag op 6 juni, in de tuin van de Protestante Diaconie aan de Nieuwe Herengracht. 
De belangstelling aan de kraam was uitstekend. We hebben met tientallen mensen 
gesprekken gevoerd, onze vlugschriften werden goed afgenomen. 
De Participatiemarkt ging in 2017 niet door.  Wel is een lid van de taakgroep aanwe-
zig geweest op een vervangende bijeenkomst bij bierbrouwerij De Prael in Amster-
dam-West.
De taakgroep acht aanwezigheid op dergelijke informatiemarkten zeer zinvol. Het is 
een goed middel om tot direct contact met de achterban te komen. Ook is het een 
goed middel om het netwerk van de raad te verbreden.
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Webplaats
Januari 2017 is de eigen webplaats voor de Participatieraad in de lucht gegaan, 
onder de naam participatieraadamsterdam.nl. Deze webplaats heeft een speciale 
voorleesfunctie, waardoor hij ook toegankelijk is voor blinden en slechtzienden.
De taakgroep merkt dat deze voorleesfunctie ook geschikt is voor laaggeletterden. 
Veel mensen horen liever een tekst voorgelezen dan dat zij die van een beeldscherm 
moeten aflezen. Tevens bestaat de mogelijkheid om de tekst te vergroten, middels 
een speciale knop linksboven. De webplaats is op alle digitale beelddragers te lezen, 
van grote monitoren tot het kleine scherm van een mobiele telefoon.
De Participatieraad heeft een eigen pagina op Facebook. Hier staan de laatste
nieuwsfeiten, zoals het komende Directieoverleg en bijeenkomsten waar leden van 
de raad aanwezig zijn. De taakgroep sluit niet uit dat het in de nabije toekomst ande-
re sociale media zal inzetten om haar bezigheden over het voetlicht te brengen. 

Buurtproject
In 2016 zijn plannen ontwikkeld om bezoeken te brengen aan diverse voedselbanken 
en buurtcentra. Door het vertrek van een van de leden van de Participatieraad is dit 
in 2017 tot één bezoek beperkt gebleven, in Amsterdam Zuid-Oost. Niettemin is het 
bezoek ons goed bevallen. We kregen goede reacties en nuttge informatie van de 
aanwezigen. Het is de bedoeling om het Buurtproject in 2018 een vervolg te geven. 

Pers
Bij speciale gebeurtenissen, zoals het aanbieden van een zwartboek, wordt een 
persbericht gestuurd. De duo-voorzitters zijn beschikbaar voor interviews.  

4. DE INTERNE ORGANISATIE

In 2017 werd voortborduurd op wat in 2016 is opgezet en heeft de Participatieraad 
gewerkt aan financiën in eigen beheer, het verbeteren van de interne organisatie en 
het werven van nieuwe leden. 

Organisatiestructuur
De Participatieraad bestaat uit vier themagroepen op het gebied van Werk, Partici-
patie, Inkomen en Kwaliteit Dienstverlening. De eerste drie bewaken het beleid en
de uitvoering van de gelijknamige RVE’s van de dienst WPI. De themagroep Kwaliteit 
Dienstverlening houdt zich bezig met de bejegening, handhaving en klachtenafhan-
deling in alledrie RVE’s. De themagroepen bereiden zelfstandig beleid en adviezen 
voor en leggen die voor aan de raad. Na goedkeuring voeren zij deze onder mandaat 
uit. Hiermee heeft de Participatieraad een platte organisatiestructuur dat korte lijnen 
naar de achterban en gemeentelijke RVE’s mogelijk maakt. 

De themagroepen worden ondersteund door een beleidsgroep, bestaand uit twee 
duovoorzitters, een penningmeester, een secretaris, een vrij bestuurslid en een amb-
telijk secretaris. Zij bereiden o.a. de vergaderingen voor, dragen zorg voor het facili-
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teren van de leden en beheren de financiën. De taakgroep Communicatie is verant-
woordelijk voor het contact naar de achterban en ondersteunt de themagroepen door 
het meegeven van signalen die binnenkomen via onze communicatiekanalen.
De taakgroep draagt ook zorg voor het informeren van onze achterban over activitei-
ten van de Participatieraad. Dat doet de taakgroep via onze eigen webplaats:
www.participatieraadamsterdam.nl, via de Facebookpagina en columns in Werk-
woord en MUG Magazine. 

Samenstelling leden
Dit jaar vielen twee aspirant-leden tijdens hun proefperiode uit en is één lid met een 
SW-indicatie uitgevallen. Bij een aantal leden was sprake van tijdelijke uitval door 
persoonlijke omstandigheden. Hierdoor vielen er gaten in het werk die opgevuld 
werden door de rest van de leden en konden door gebrek aan tijd een aantal geplan-
de activiteiten niet gerealiseerd worden. Dat waren o.a. de maandelijkse trainingen, 
het weekendje weg en het buurtproject – de activiteiten die in het teken stonden van 
kennismaking, kennisontwikkeling en het vergroten van het bereik. Omdat de urenin-
vestering in de praktijk veel hoger ligt dan 8 uur per week is de vrijwilligersvergoeding 
verhoogd op basis van 12 uur per week. Dit jaar zijn ook 3 nieuwe (aspirant)leden 
aangenomen die snel wegwijs gemaakt moesten worden. Daarvan is één in novem-
ber 2017 officieel tot lid beëdigd en worden de andere twee in januari 2018 officieel 
tot lid beëdigd. De 3 nieuwe leden vertegenwoordigen in de Participatieraad SCIP, 
Groot MO/GGZ-overleg (daklozen) en jongeren met een uitkering. Daarmee bestaat 
de Participatieraad op 31 december 2017 uit 14 leden en hebben wij nog een vaca-
ture open staan voor een Amsterdammer met een SW-indicatie. 
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De samenstelling van de Participatieraad op 31 december 2017 is als volgt:

Johan Andeloe Lid themagroep Werk; vrij bestuurslid, op persoonlijke titel

Ton Arendse Lid themagroep Participatie; lid taakgroep Communicatie,
   namens de Oogvereniging

Saskia Baldew Lid themagroep Inkomen; lid taakgroep Communicatie; penning-
   meester, op persoonlijke titel

Karin Bernasco Lid themagroep Inkomen; lid taakgroep Communicatie,
   namens SCIP

Martin Brandwagt Voorzitter taakgroep Communicatie; lid themagroep Kwaliteit
   Dienstverlening, op persoonlijke titel

Zarina Kallan Voorzitter themagroep Inkomen; duovoorzitter Participatieraad,
   namens Straatvisie

Danny Knecht Lid themagroep Werk, namens Cliëntenbelang

Hans van  Lid themagroep Participatie; lid taakgroep Communicatie,
der Kolk  namens HVO Querido

Bart Louwman Voorzitter themagroep Werk,
   namens FNV Uitkeringsgerechtigden

Marcella Perdok Lid themagroep Inkomen, op persoonlijke titel

Sacha van
Oeveren  Voorzitter themagroep Participatie, namens Groot-MO/GGZ

Frans Salman Lid themagroep Kwaliteit Dienstverlening, op persoonlijke titel

Anke van  Lid themagroep Kwaliteit Dienstverlening; secretaris,
der Vliet  namens Comité Vrouwen in de Bijstand

Fons de Vries  Voorzitter themagroep Kwaliteit Dienstverlening; duovoorzitter
   Participatieraad, op persoonlijke titel

Training en opleiding
In 2017 was het organiseren van trainingen vanuit de Amsterdamse school erg lang 
en moeizaam verlopen. Wij hebben uiteindelijk goedkeuring gekregen om door hen 
doorverwezen te worden naar trainers in hun netwerk. Zo hebben we twee work-
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shops Storytelling door Marieke Smids-de Jong van Stone and Sand ingepland om te 
leren over de kracht van verhalen. Wij werken dagelijks met eigen verhalen en ver-
halen van onze achterban, die we meegeven in overleggen en adviezen. De eerste 
workshop was ter introductie en heeft de Participatieraad de theorie van het verha-
len vertellen meegekregen. Er is geoefend met de 4 A’s (Aarden, As, Adem en Aan-
dacht). De oefening met de 4 A’s maakt je rustiger voordat je bijvoorbeeld je verhaal 
gaat presenteren of gaat inspreken bij een raadscommissie Werk en Inkomen. In de 
tweede workshop is de theorie kort herhaald en hebben we geoefend met eigen inge-
brachte verhalen. De één met een eigen verhaal en de ander met een verhaal van de 
achterban. Wij hebben geleerd dat één persoon vele verhalen kan hebben en dat het 
goed kunnen presenteren/vertellen en construeren van een verhaal bijdraagt aan het 
kunnen inleven bij de luisteraar. Dat kan o.a. door te vertellen wat voor persoon de 
hoofdpersoon in je verhaal is; door de luisteraar mee te nemen in het avontuur (voor- 
en tegenspoed) dat de hoofdpersoon beleefd; en door aan het eind van het verhaal 
stil te staan bij de ‘waarom’ van het verhaal. De workshops vielen goed in de smaak 
en sloten goed aan bij de ontwikkelingsbehoefte van de leden van de Participatie-
raad. We hebben er daarom voor gekozen om van Storytelling een jaarlijks terug-
komende workshop te maken. 

Twee leden van de Participatieraad hebben in 2017 deelgenomen aan de LCR-cur-
sus Beter Benutten van Ervaringskennis. Deze begon overigens al in november 
2016. In vier Nederlandse gemeenten, zijnde Amsterdam, Den Bosch, Utrecht en 
Bedum/Winsum, werden leden van de cliëntenraad c.q. Participatieraad gekoppeld 
aan medewerkers van de gemeente. Deze koppels gingen vervolgens aan de slag 
met een zelfgekozen onderzoek. Gedurende het onderzoek verleenden de LCR, de 
stichting Stimulansz en de Vrije Universiteit ondersteuning aan de koppels. In Am-
sterdam werd aan het onderzoek meegedaan door Johan Andeloe en Martin Brand-
wagt (Participatieraad) en Parmelia Hussein (WPI). In het najaar van 2017 heeft dit 
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geresulteerd in het onderzoeksrapport over de bejegening van dak- en thuislozen 
door het speciale WPI-loket aan de Jan van Galenstraat en de FIBU-vestigingen.
Dit rapport is op 15 november aangeboden aan de directie van WPI, samen met een 
aantal aanbevelingen. Op 30 november was er een speciale bijeenkomst in Utrecht 
voor leden van Participatieraden, medewerkers van gemeenten en andere belang-
stellenden. Op deze bijeenkomst zijn de resultaten van de vier groepen gepresen-
teerd. Zie ook www.benutervaringen.nl.

De penningmeester en de secretaris hebben dit jaar een cursus Microsoft Word 
gevolgd om hun computervaardigheden verder te ontwikkelen. Een nieuw (aspirant)
lid en één van de duovoorzitters hebben deelgenomen aan een introductieworkshop 
Deep democracy. Deze workshop werd aangeboden door onze onafhankelijke voor-
zitter, Mavis Carrilho. De methode benadrukt dat elke invalshoek ertoe doet en dat 
de kwaliteit van besluiten het grootste is wanneer zowel de meerderheids- als de 
minderheidsstem gewaardeerd wordt. Er is verder weinig gebruik gemaakt van het 
aanbod aan individuele trainingen. In 2018 wordt er actiever ingezet op individuele 
ontwikkeling middels trainingen/cursussen en gezamenlijke kennisontwikkeling mid-
dels groepstrainingen om de kwaliteit van ons werk te verbeteren en meer draagvlak 
te creëren voor onze adviezen.

Financiën
In 2017 nam de Participatieraad haar financiën in eigen beheer en leerde de pen-
ningmeester haar functie steeds beter kennen met ondersteuning van de beleids-
groep. In het eerste half jaar van 2017 was de Participatieraad erg voorzichtig met 
haar budget, omdat de Participatieraad verspreid over het jaar veel activiteiten met 
hoge uitgaven in de planning had: maandelijkse trainingen, een weekendje weg voor 
de cohesie, een buurtproject, een Stakeholdersdag en het verhogen van de vrijwil-
ligersvergoeding. Maar helaas zijn door omstandigheden veel van deze activiteiten 
niet gerealiseerd. Hierdoor heeft de Participatieraad in 2017 budget overgehouden. 
In 2017 heeft de Participatieraad voor het eerst kennis gemaakt met de nieuwe 
werkwijze van het aanvragen van subsidie. Daarvoor moest er eerst een E-Herken-
ning worden aangevraagd, waarbij alle bestuursleden op de KvK de penningmeester 
moesten machtigen middels een handtekening en identificatiebewijs. Omdat één 
van de bestuursleden op de KvK reeds de Participatieraad had verlaten en de con-
trole door Connectis erg streng was heeft het proces te lang geduurd. Hierdoor kon 
de aanvraag niet via de reguliere werkwijze ingediend worden en is de aanvraag 
schriftelijk bij het subsidiebureau van de gemeente Amsterdam ingediend.

Overige faciliteiten
Om de leden van de Participatieraad te faciliteren in hun werkzaamheden worden 
computerfaciliteiten in bruikleen ter beschikking gesteld. Hierbij kijken we met de 
twee leden met een visuele beperking naar aanvullend of andere computerfacilitei-
ten die nodig zijn om het werk te kunnen onderhouden. Zo is in 2017 voor het ene lid 
die slechtziend is software aangeschaft ter behoeve van de digitale leesbaarheid en 
is met het andere lid, die blind is, gekeken naar trainingsmogelijkheden om met zijn 
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Macbook te kunnen werken. Voor het beheer en onderhoud wordt een externe partij 
ingeschakeld. Het beheer van de ICT was eerst in handen van de beheerder waar in 
2016 een contract mee was afgesloten dat liep tot november 2017. Helaas ging de 
samenwerking tussen de beheerder en de raad niet helemaal soepel, waardoor er in 
augustus 2017 gezamenlijk is besloten het contract per direct te beëindigen. Na een 
sollicitatieprocedure heeft de raad een nieuwe beheerder aangenomen. Daar loopt 
het contract nu door. De samenwerking met de nieuwe beheerder loopt goed. 

5. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

De Participatieraad heeft in 2017 inzicht gegeven in belangrijke thema’s die spelen 
bij de achterban (ongevraagd) en in een vroeg stadium bij thema’s in de beleidslijn 
het cliëntperspectief (gevraagd) mee gegeven. Als groep en organisatie hebben de 
Participatieraad en haar leden zich verder ontwikkeld om dichter bij onze missie, visie 
en doel te komen. Wij zijn tevreden met wat we in 2017 hebben bereikt, maar dagen 
onszelf ook uit om het in 2018 beter te doen en ervoor te zorgen dat de stem van 
onze achterban nog meer gehoord wordt. 

De themagroep Werk heeft geadviseerd om de toeleiding naar betaald werk te ver-
beteren. Diverse kostbare trajecten kunnen volgens ons vervangen worden door 
een eenduidig systeem van tijdelijke loonkostensubsidie, als stimulering voor werk-
gever. Deze krijgen dan bijvoorbeeld op voorwaarde van het bieden van een vaste 
aanstelling een loonkostensubsidie, die evenwel gedeeltelijk terugbetaald moet 
worden bij ontslag. Afhankelijk van een individuele diagnose en leerplan kunnen hier 
opleidingsfaciliteiten aan worden toegevoegd. Dit spaart geld uit en werken zonder 
loon kan dan definitief afgeschaft worden. Wij zijn verder in de voorbereiding van 
de Koepel Sociaal Werk betrokken. Er zijn ronde tafelgesprekken gehouden met 
werknemers van Pantar. Om goed over het nieuwe sociaal werk te adviseren willen 
wij ook graag in gesprek met de mensen die werkzaam zijn in de sociale firma’s.
 
De themagroep Participatie heeft in 2017 nog moeite gehad met het kaderen van 
thema’s en heeft op het gebied van adviseren voornamelijk de beleidslijn gevolgd,
zijnde Transitie Activering en het Project Inzet Ervaringsdeskundigheid. Deze ad-
viezen waren gericht op het laten aansluiten van het beleid op de leefwereld van de 
klanten; keuzemogelijkheid, recht op onafhankelijke cliëntondersteuning, aandacht 
(caseload) en het creëren van perspectief. In 2018 zal de themagroep werken aan 
het kaderen van thema’s en inzicht krijgen in wat er bij de achterban speelt door o.a. 
werkbezoeken bij experimenten (maatschappelijke initiatieven) vanuit de afdeling 
Activering van de gemeente Amsterdam en door opnieuw te kijken naar Meedoen 
Werkt. 
De themagroep Inkomen heeft in 2017 veel thema’s opgepakt, door o.a. politieke 
ontwikkelingen en beschikbare middelen vanuit de gemeente Amsterdam. De meeste 
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adviezen vanuit de themagroep zijn in 2017 mondeling in overleg met beleidsmakers 
meegegeven: Giftenbeleid, project Onder de Pannen, Stadspas, Schuldhulpverle-
ning. De Individuele Inkomenstoeslag bleek gevoelig te liggen bij onze achterban; 
daar hebben wij ongevraagd over geadviseerd. De Collectieve Ziektekostenverzeke-
ring en de Kostendelersnorm waren dit jaar eveneens belangrijke thema’s, maar er 
was nauwelijks onderhandelingsruimte. We hopen in 2018 meer ruimte te krijgen om 
de stem van onze achterban te kunnen laten horen. Dat willen wij in 2018 o.a. doen 
door de doorontwikkeling van het Budgetspel van de Participatieraad waar de thema-
groep verantwoordelijk voor is, via onderzoek erachter te komen wat belangrijke the-
ma’s zijn die bij onze achterban speelt en door meer inzicht krijgen in de wereld van 
de ZZP’er. 

De themagroep Kwaliteit Dienstverlening heeft zich in 2017 voornamelijk bezig ge-
houden met de nieuwe manier van handhaven, bejegening van klanten en de digitali-
sering van de dienstverlening. Op het gebied van de nieuwe manier van handhaven 
heeft de themagroep vragen gesteld over het koppelen van data, zodat het veelvou-
dig vertellen van (kwetsbare) verhalen zo veel mogelijk voorkomen kan worden. Dit 
onderwerp wordt in 2018 in 3D- verband opgepakt. De themagroep heeft kwalitatief 
onderzoek gedaan naar de bejegening van daklozen waar een aantal aanbevelingen 
uit zijn gekomen. Ook is dit jaar begonnen met een kwantitatief onderzoek naar de 
bejegening van klanten via een enquête op onze eigen webplaats. Dit onderzoek 
wordt in 2018 afgerond. Tot slot is op het gebied van digitalisering geadviseerd om 
rekening te houden met de toegankelijkheid van de (digitale) communicatie, zoals 
voorleesfuncties, ondertiteling van films en taalniveau. Onze eigen webplaats stellen 
we daarbij als voorbeeld. 

In 2017 hebben we op verschillende manieren het contact met onze achterban ver-
groot; een gratis 0800-nummer (Cliënttelefoon), een Stakeholdersdag, informatie-
markten en onze maandelijkse columns. Wij zijn zeer tevreden met het netwerk, de 
signalen en de inzichten die wij vanuit deze kanalen hebben opgedaan. Wij hebben 
hierdoor kunnen werken aan onze bekendheid, zodat onze achterban en onze ‘stake-
holders’ ons weten te vinden. Tijdens de uitvoering van de Stakeholdersdag bleek 
ons Budgetspel erg in de smaak te vallen. Dat heeft geleid tot een nieuw product 
van de Participatieraad. In 2018 is de doorontwikkeling van het Budgetspel gepland, 
wordt het spel gespeeld met de afdeling Werk en Inkomen en introduceren we het 
spel aan wethouder Vliegenthart. De Cliënttelefoon werd in 2017 het meest gebeld 
over de Individuele Inkomenstoeslag. Omdat het onderwerp gevoelig blijkt te liggen 
bij onze achterban wordt er in 2018 na de gemeenteraadsverkiezingen aan een ver-
volgadvies gewerkt over dit onderwerp. Wij hopen in 2018 meer in contact te komen 
met de WSW’ers. 

Dit jaar heeft de Participatieraad haar interne organisatie verder ontwikkeld en zijn
de duovoorzitters bezig geweest met het verbeteren van de samenwerking in 3D-
verband, G4 en LCR. De taakverdeling is hergedefinieerd in het huishoudelijk regle-
ment, waarbij gekozen is voor zelfstandige themagroepen die ondersteund worden 
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door een taakgroep Communicatie en de beleidsgroep (bestuur). De vrijwilligersver-
goeding is verhoogd, omdat het werk meer tijd in beslag neemt dan voorheen ge-
dacht. Vanaf dit jaar heeft de Participatieraad zijn financiën in eigen beheer, wat 
inzicht heeft gegeven in hoeveel financiële middelen nodig zijn om onze geplande
activiteiten uit te kunnen voeren. De duovoorzitters hebben in 2017 het eerste 
3D-overleg geinitieerd en samen met de stedelijk WMO-adviesraad en het Jeugd-
platform gezocht naar een passende samenwerkingsvorm.
Met de G4 is dit jaar een eerste gezamenlijk advies uitgebracht met als thema
Armoede. En door verschillende activiteiten, LCR-cursus, ontwikkeling evaluatie-
tool(s) en signalen delen, is de samenwerking met de LCR versterkt. Deze weg willen 
wij verder bewandelen om ons nog verder te ontwikkelen als groep, als organisatie 
en als samenwerkingspartner. Vanuit dit streven zullen we in 2018 werken aan een 
toekomstvisie 2018 - 2020. 
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