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VOORWOORD

Voor u ligt het Jaarverslag 2019 van de Amsterdamse Participatieraad. Na het bewogen 
jaar 2018 is dit een relatief rustig en productief jaar geweest. Alhoewel de raad 
geconfronteerd werd met wisselingen in bezetting en personeel, werd een grotere 
productie in adviezen geleverd. Advisering op het terrein van de Participatiewet is de 
kernactiviteit van de raad. In dat opzicht kunnen we tevreden zijn over het afgelopen jaar. 

Voor de Participatieraad begon 2019 met een vervelend bericht. Onze ambtelijk secretaris 
Hester Scheurleer bleek ernstig ziek. Gedurende een lange periode kon zij zich niet 
inzetten voor de Participatieraard. Er was hoop op terugkeer, maar uiteindelijk bleek een 
rentree onmogelijk. Wij namen afscheid van een toegewijde, hard werkende collega, die 
de raad jarenlang ondersteunde en vele problemen voor ons oploste. 

De Participatieraad was in 2019 onderbezet. Het lukte, ondanks meerdere 
sollicitatiegesprekken, niet om de bezetting van de raad op 15 personen te krijgen. De 
raad nam in dit jaar afscheid van drie leden en verwelkomde vier nieuwe leden. Daarmee 
kwam de bezetting op 12 personen. De nieuwe leden gingen na een korte inwerkperiode 
aan de slag in diverse themagroepen alsmede de taakgroep Communicatie. 

De onderbezetting heeft niet geleid tot minder adviezen, integendeel. Met zeven 
schriftelijke en tientallen mondelinge adviezen was 2019 een topjaar wat advisering 
betreft. De raad is zeer tevreden met het uitgebreide advies betreffende het gemeentelijk 
armoede-en schuldenbeleid in juli. Hieraan is door vijf leden van de raad met veel inzet 
gewerkt. In december werd een gezamenlijk advies uitgebracht met de WMO-adviesraad 
en het Jeugdplatform over mantelzorg.

De cliënttelefoon werd in 2019 veelvuldig gebeld. De raad is ruim 260 keer gebeld, een 
record. Veel telefoontjes kreeg de raad over de hoge energiekosten. Dit thema bleek erg 
te leven bij de achterban.

De Participatieraad wil ook dit keer zijn waardering uitspreken over de wijze waarop WPI 
de raad heeft geholpen in 2019. Dit betrof zowel de vervanging van de ambtelijk secretaris
alsook de facilitering van de raad. Ook kijken we terug op een goede samenwerking met 
de nieuwe wethouders voor sociale zaken. Dit leidde niet tot een minder kritische blik, 
zoals blijkt uit de schriftelijke adviezen.

Martin Brandwagt en Danny Knecht

Duovoorzitters Participatieraad
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HOOFDSTUK 1: DE RAAD IN 2019

INLEIDING

In 2019 heeft de Participatieraad zijn plaats in het sociaal domein van Amsterdam  
versterkt door deelname aan overleggen, netwerken en congressen. Met minder mensen 
heeft het meer kunnen doen. Er waren beduidend meer schriftelijke en mondelinge 
adviezen. 

Wat de raad zorgen baart, is de omloopsnelheid van zijn leden. In zekere zin is dit inherent
aan de Participatieraad. Voor de helft bestaat de raad uit ervaringsdeskundigen; mensen 
die te maken hebben met de regels van de Participatiewet. Bijstandsgerechtigden in de 
raad hebben meestal sollicitatieplicht en vinden soms ook een betaalde baan. Andere 
leden hebben verplichtingen naast de raad, die hen soms dwingt een keuze te maken. Het
blijkt dat raadsleden uit de kring van de sociale werkvoorziening langer in de raad blijven. 

Financieel was er in 2019 sprake van een aanmerkelijke onderbesteding. Dit komt deels 
door de onderbezetting van de raad. Minder leden betekent ook minder 
onkostenvergoedingen. Verder bleef de deelname aan congressen en trainingen achter bij
de verwachtingen, al zijn er ook in 2019 vijf trainingen geweest en zijn er ruim tien 
conferenties en congressen bezocht. Zelfs twee reserveringen voor 2020 (voor een 
jubileumboek en een symposium) hebben niet geleid tot volledige besteding van de 
subsidie. Uiteindelijk is een zesde deel van het budget van de raad niet besteed. 

Wat de raad zeer tevreden stemt, is het contact met de achterban. De signalen die de 
klanten van de Participatiewet aan ons geven, leiden tot betere adviezen. Hoewel de leden
van de raad niet door de achterban gekozen worden, kan de raad zeggen dat het geluid 
van de achterban in 2019 op doeltreffende wijze is verwoord. 

1.1 ORGANISATIE, DOEL EN MISSIE VAN 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 cliënten. De cliënt moet zich welkom voelen,
eigen keuzes kunnen maken, het gevoel hebben iets nuttigs te doen, erbij te horen, 
sociale rollen kunnen vervullen, niet uitgesloten maar juist geaccepteerd te worden en een
goed leven kunnen leiden naar eigen behoeften. De Participatieraad doet dit ondermeer 
door de kwaliteit van de dienstverlening van WPI die belast is met de uitvoering van de 
Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening te bewaken. Dit betreft de afdelingen 
Werk, Participatie, Inkomen, Subsidies & Inkoop Sociaal van het Cluster Sociaal en 
Stichting Pantar Amsterdam. 

De Participatieraad is bevoegd het college van B&W, de gemeenteraad en de directeur 
Participatie gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de voorbereiding,
de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van 
cliënten betreffen. Ook adviseert de Participatieraad over de manier waarop de gemeente 

uitvoering geeft aan de wet en de manier waarop de gemeente de informatievoorziening 
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aan cliënten ontwikkelt en aanpast. De Participatieraad heeft drie themagroepen en een 
taakgroep Communicatie. De themagroepen hebben tot taak zelfstandig, op hun eigen 
beleidsgebied, adviezen op te stellen en voor te leggen aan de gehele Participatieraad. Zij 
hebben op hun beleidsgebied eigen woordvoerders. De werkgroepen zijn verantwoording 
verschuldigd aan de Participatieraad. De werkgroepen worden ondersteund door een 
dagelijks bestuur (de Beleidsgroep) en een ambtelijk secretaris. 

1.2 ADVIEZEN EN ONDERZOEKEN

De Participatieraad heeft in de periode januari – december 2019 zeven schriftelijke 
adviezen ingediend. De raad maakt onderscheid in gevraagde en ongevraagde adviezen. 
Bij de eerste categorie gaat het om adviezen die door een gemeentelijke instantie, meestal
is dit WPI, gevraagd zijn. De raad kan echter ook zelfstandig (ongevraagd) advies geven. 

De schriftelijke adviezen van 2019 betreffen het gemeentelijk armoedebeleid en 
taaloffensief (gevraagd, januari), armoede en schulden (gevraagd, juli), energiekosten 
(ongevraagd, juli), Van aanvullend naar regulier openbaar vervoer (ongevraagd, 
november), de stadspas (ongevraagd, november), lokale heffingen (ongevraagd, 
november) en mantelzorg (ongevraagd, december). Laatstgenoemd advies werd 
opgesteld in samenwerking met de WMO-adviesraad en het Jeugdplatform. Alle adviezen 
staan op de webplaats van de raad. 

Sommige adviezen zijn niet geschikt voor publicatie. Zo heeft de raad in maart 2019 
deelgenomen aan een test met de digitale aanvraag van een uitkering. Dit resulteert 
uiteindelijk wel in een schriftelijk advies, maar dit is te gedetailleerd, te technisch om te 
publiceren. Ook mondelinge adviezen, alsmede bijdragen aan overleggen en conferenties 
worden doorgaans niet gepubliceerd. 

    Begin zomerreces, met raadsleden Erik Vallenduuk, Anke van der Vliet en Ron Goulmy
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1.3 SAMENSTELLING VAN DE PARTICIPATIERAAD/ BELEIDSGROEP

In 2019 heeft de Participatieraad afscheid moeten nemen van de leden Frans Salman, 
Hans van der Kolk en Marcella Perdok. Zij zijn nieuwe wegen ingeslagen. 

De twee aspirant-leden Samira Elhani (op persoonlijke titel) en Ron Goulmy (namens de 
sociale werkvoorziening) hebben begin 2019 zitting genomen in de raad. Verder zijn er na 
een uitgebreide werving, die al was gestart in december 2018, vier nieuwe leden 
aangenomen, te weten Andrea Spoon, Martie Janssen, Cynthia Grootfaam en Erik 
Vallenduuk, allen op persoonlijke titel. Laatstgenoemde vond een deeltijdbaan buiten 
Amsterdam en moest helaas na vier maanden de raad verlaten. 

De Participatieraad bestond eind 2019 uit elf personen. De raad is volledig bezet bij vijftien
personen. 

Beleidsgroep

De Participatieraad heeft een democratisch gekozen beleidsgroep. Ieder lid kan zich voor 
de verschillende functies verkiesbaar stellen. Het gaat om de volgende vijf functies: twee 
duovoorzitters, een secretaris, een penningmeester en een vrij lid. De beleidsgroep draagt
zorg voor de continuïteit van de organisatie, bereidt de plenaire vergaderingen voor en 
onderhoudt de contacten met de directies van WPI en van Pantar, de wethouders en de 
subsidiegever.

De duovoorzitters spelen een belangrijke rol in de verbinding van de Participatieraad met 
externe belanghebbenden, zoals het 3D-overleg en de Landelijke Cliëntenraad (LCR). 
Ook zijn de voorzitters eerste aanspreekpunt voor de pers en de achterban. 

Onafhankelijke voorzitter
De Participatieraad heeft naast de twee duovoorzitters een onafhankelijke voorzitter. Deze
zit het Directieoverleg voor, leidt de verkiezingen van de raad en kan worden ingeschakeld
bij conflicten tussen raadsleden. Net als in de voorgaande jaren is deze functie in 2019 
vervuld door Mavis Carrilho. 

Samenstelling van de Participatieraad eind 2019:
Beleidsgroep:
Martin Brandwagt, op persoonlijke titel. Op 10 juli 2019 herkozen als duovoorzitter
Danny Knecht, namens Cliëntenbelang. Op 10 juli 2019 herkozen als duovoorzitter
Cynthia Grootfaam, op persoonlijke titel. Op 10 juli 2019 gekozen als secretaris
Anke van der Vliet, namens Vrouwen in de Bijstand. Op 10 juli 2019 gekozen als vrij lid, 
later benoemd als penningmeester.

Overige leden:
Bart Louwman, namens FNV Uitkeringsgerechtigden
Ton Arendse, namens de Oogvereniging
Samira Elhani, op persoonlijke titel
Ron Goulmy, op persoonlijke titel
Sacha van Oeveren, op persoonlijke titel
Martie Janssen, op persoonlijke titel
Andrea Spoon, op persoonlijke titel
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1. 4 AMBTELIJKE ONDERSTEUNING
De beleidsgroep en de Participatieraad worden normaliter ondersteund door een ambtelijk 
secretaris. In 2019 heeft de Participatieraad echter lange tijd zonder ambtelijk secretaris 
gefunctioneerd. Hester Scheurleer vervulde deze functie sinds 2013, maar moest zich 
begin januari wegens ernstige lichamelijke klachten afmelden. De raad heeft lang gehoopt 
op een terugkeer; dit bleek helaas onhaalbaar.  
De Participatieraad wil Hester Scheurleer bedanken voor alles wat zij voor de raad gedaan
heeft. Zonder Hester hadden wij de eerste jaren van de raad niet kunnen functioneren. Wij
hebben in 2019 gemerkt wat het betekent om zonder ambtelijk secretaris te moeten 
functioneren. Wij wensen Hester alle sterkte bij haar herstel. 
In 2019 zijn de taken van Hester deels overgenomen door Line Wiener van WPI. Ook  
haar willen wij bedanken voor haar inzet en motivatie. 
Tevens willen wij Henk Roodenberg van WPI bedanken voor zijn werk als intermediair 
tussen de raad en de directie. 
Daarnaast willen wij iedereen van de afdeling Facilitaire Diensten bedanken die ons 
jarenlang heeft ondersteund op onze oude werkplek. Na vier jaar hebben wij onze geliefde
plek aan de Weesperstraat moeten verlaten voor een kantoortje aan de Jodenbreestraat. 
Wij zullen ons favoriete eethuis Cantarell, waar we menig werklunch hebben genuttigd, 
beslist gaan missen!
Eind 2019 heeft de raad, in overleg met WPI, besloten om geen ambtelijk secretaris uit de 
kringen van WPI te zoeken, maar een externe secretaris, dit om de onafhankelijkheid van 
de raad te benadrukken. De werving is begin 2020 gestart.

Hester Scheurleer, ambtelijk secretaris 2013 - 2019

1.5 PROFESSIONALISERING
In 2019 hebben we de nieuwe leden van de raad laten deelnemen aan drie trainingen voor
leden van Cliëntenraden. Zoals gebruikelijk hebben wij hiervoor de diensten ingeroepen 
van de stichting Stimulansz en van onze vaste trainer Toos Bik.  
De eerste training vond plaats in Utrecht en betrof een cursus van een hele dag. De 
andere trainingen hebben plaats gevonden in Amsterdam. Met deze trainingen krijgen de 
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nieuwe leden een goede basis voor hun werkzaamheden in de raad.
De raad heeft ook in 2019 zijn eigen functioneren onder de loep genomen. De raad heeft 
dit gedaan in twee bijeenkomsten in de Stayokay in het Vondelpark, onder leiding van de 
onafhankelijke voorzitter van de raad, Mavis Carrilho. 

Training in Stayokay Vondelpark

1.6 BUDGETSPEL
In 2019 kreeg de raad te maken met een verschil van inzicht tussen de Beleidsgroep en 
een raadslid over de uitvoering van het Budgetspel. Dit verschil in inzicht bleek 
onoverbrugbaar, hetgeen leidde tot een conflict en het vertrek van het raadslid. De 
uitvoering van het budgetspel is overgenomen door twee andere leden. 
De Beleidsgroep betreurt dergelijke conflicten zeer. Ruzies, meningsverschillen, etc. 
dienen op een redelijke manier opgelost te worden. De kracht van de raad is juist zijn 
verscheidenheid.  Verschillen in achtergrond, opleiding, karakter, levensfilosofie, inzichten,
meningen, leeftijd, ervaringen; ze mogen nooit een reden zijn om niet met elkaar te 
kunnen samenwerken. Uiteindelijk heeft de raad één groot doel: het belang van de cliënt 
verdedigen en verbeteren.
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HOOFDSTUK 2: THEMAGROEPEN

In dit hoofdstuk behandelen we de doelstellingen en de activiteiten van de drie 
themagroepen van de raad. Dit zijn achtereenvolgens de themagroep Werk, de 
themagroep Participatie en de themagroep Inkomen.

2.1. THEMAGROEP WERK 

Het taakgebied van de themagroep Werk omvat het werkgebied van de Divisie Werk bij de
dienst WPI. Ook de rol van de gemeente als opdrachtgever bij de sociale
werkvoorziening valt onder dit taakgebied. De themagroep heeft haar activiteiten in twee 
clusters ondergebracht: Inclusieve Arbeidsmarkt en Werken Zonder Loon

A) Inclusieve Arbeidsmarkt
1. Pantar     
Lex de Boer is per december 2018 de nieuwe directeur van Pantar. In mei 2019 is hij 
tijdens een directieoverleg aangeschoven. Volgens De Boer is de opdracht van Pantar het 
aanpakken van hogere maatschappelijke doelen op een bedrijfsmatige manier. Die doelen
moeten wel scherper geformuleerd worden. De Boer onderscheidt 4 functies: mensen uit 
de bijstand houden, een plek bieden waar mensen zich kunnen ontwikkelen, werk bieden 
en de uitstroom bevorderen. 
Pantar is in de eerste plaats een uitvoerder van de gemeentelijke visie. Landelijk zijn er 
grote verschillen tussen de (voormalige) SW-bedrijven wat betreft hun positie en hun 
voortbestaan. Pantar is vooral actief in groen, reiniging, verpakken, monteren en 
assembleren. Bij alle vier werksoorten speelt de robotisering. Pantar zal zich dus moeten 
aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt om ook in de toekomst relevant te 
kunnen zijn en passend werk te kunnen blijven bieden. 
Een andere ontwikkeling is, dat de groep met een lichamelijke beperking bij Pantar relatief 
afneemt en (minder verklaarbaar) de groep met een verstandelijke beperking ook. Mensen
met psychische problematiek doen wel vaker een beroep op Pantar. Al met al verandert de
mengeling en dat kan effect hebben op de organisatie van het werk. 
De Participatieraad kan een platform zijn om strategische vragen te toetsen. De SW-
populatie neemt af omdat de instroom van SW- medewerkers sinds 2015 is gestopt. De 
Boer geeft aan dat Pantar op zoek moet naar nieuwe groepen. Daardoor dringen zij niet 
makkelijk door in de OR. Themagroeplid Danny Knecht signaleert onrust onder 
medewerkers vanwege de ov-staking op 28 mei: mensen willen werken maar worden 
mogelijk gedwongen verlofuren op te nemen. De Boer stelt voor dit via de OR verder op te
helderen. 
Participatieraadslid Ton Arendse waarschuwt voor stigmatiserende termen, zoals SW-er. 
Hij stelt voor deze groep met ‘ werknemer’ aan te spreken. 

2. Sociale werkkoepel
Op 4 juli nam de werkgroep deel aan het zomerevenement van de Sociaal Werkkoepel 
Amsterdam in het Freedom Lab aan de Plantage Middenlaan. Het thema was 
samenwerken in netwerken, precies waar het om gaat bij de netwerkorganisatie Sociaal 
Werkkoepel. 
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Doelstelling dichterbij 
Erwin Schut, programmamanager Sociaal Werkkoepel opent met een positief bericht. Er 
zijn na ruim een jaar samenwerking in de koepel honderd Amsterdammers meer aan het 
werk, waarvan driekwart bij externe werkgevers. Met deze groei is de gezamenlijke 
Amsterdamse ambitie een stap dichterbij gekomen; groeien van 4000 Amsterdammers 
met een arbeidsbeperking op een werkplek in 2018 naar 4500 in 2022. Op dit moment zijn
nu 4100 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk in Amsterdam.
Er werd een presentatie gehouden door Henny van Egmond van het bureau voor 
Organisatieontwikkeling Yolk met als titel: Wat is er nodig om in een netwerk goed samen 
te werken? Aan bod kwamen thema’s als: samenwerken in netwerken; de veranderende, 
technologisch wordende wereld met een stijgende complexiteit; veranderende benodigde 
vaardigheden om te kunnen werken.
Ook kwam het begrip ’tussenruimte’ aan de orde die hij filosofisch vertaalde als: “ruimte 
waar je je thuis voelt en je identiteit loslaat en je openstelt voor een ander zonder dat je 
weet wat het oplevert”.
Verder waren er sprekers van de volgende organisaties: Werkgeversservicepunt Groot-
Amsterdam, Simpel Switchen, Breed offensief, Perspectief op Werk, Werken in de Zorg, 
Modulair Leren in het MBO, Instroom vanuit PRO/VSO en MBO, Sociale Inkoop en Social 
Return, Radar, Onbeperkt aan de slag, Pantar, Sociaal Werkkoepel.

Amsterdammers begeleid aan de slag
Een aantal klantmanagers zijn aangesteld als jobcoaches om mensen zo snel mogelijk 
aan de slag te krijgen. Raadsleden Ton Arendse en Danny Knecht zijn bij de opstart 
aanwezig geweest.

Training in De Meevaart, Amsterdam Oost
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Installatie raadslid Ron Goulmy

B) Werken Zonder Loon

Divosa
Ruim 400 beslissers in het sociaal domein kwamen op 23 en 24 mei in Leeuwarden 
samen omdat ze geloven dat het wél kan: een sociaal domein dat werkt voor íedereen. 
Tijdens het Divosa Voorjaarscongres ‘It kin wol!’ deelden ze kennis en deden ze ervaring 
op over hoe dat in praktijk te brengen. 
Op 11 november 2020 was er een conferentie Weten wat Werkt van SZW. De bedoeling 
van deze conferentie was om met elkaar in gesprek te gaan over de laatste ontwikkelingen
op het gebied van diversiteit, inclusie en integratie op de arbeidsmarkt van mensen met 
een niet-westerse migratieachtergrond. De intentie was ook om voor het programma 
‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’ (VIA) van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) de inzichten uit deze conferentie te gebruiken om het beleid 
samen met de conferentiebezoekers vorm te geven. Met dit programma wil de minister de 
arbeidsmarktpositie van personen met een niet-westerse migratieachtergrond structureel 
verbeteren.
De conferentie werd ingeleid door Bahram Sadeghi, dagvoorzitter (programmamaker en 
journalist) en Wouter Koolmees (minister SZW). Samen gingen ze in gesprek met enkele 
ervaringsdeskundigen over de arbeidsmarkt van mensen met een niet-westerse 
achtergrond.
Daarna werden in twee ronden verschillende sessies gegeven. Voornamelijk ging het over 
diversiteit, inclusiviteit en integratie in denken en in werk. De bedoeling was om de
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aanwezigen inzicht te geven in het proces van ‘selectief denken’, waardoor mensen die 
niet in het “profiel” passen buitengesloten worden. De vraag is hoe hier mee om te gaan 
en hoe deze mensen naar werk te begeleiden.
Op 28 november was er een najaarscongres van Divosa in de Amsteldome. Sprekers 
waren Rutger Groot Wassink (wethouder Amsterdam, Joris Luyendijk (journalist en 
auteur), Erik Dannenberg (directeur Divosa) en Tamara van Ark (staatssecretaris Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid).
Hoog op de agenda stond de evaluatie van de Participatiewet, recentelijk uitgegeven door 
het Sociaal-Cultureel Planbureau, en de eerste reacties daarop door de verschillende 
organisaties. Staatssecretaris Tamara van Ark had zich aangeboden om te spreken, 
waardoor het programma enigszins gewijzigd werd. De staatssecretaris vond het 
belangrijk om maatwerk te benadrukken en dat “tegenprestatie” slechts één van de 
middelen is die klantmanagers ter beschikking hebben.
Haar verhaal leverde de nodige vragen op bij de deelnemers. Hieruit viel op te maken, dat 
de wet nogal wat weerstand kent bij de uitvoerende organisaties en er een vervolg komt 
op verbeteringen en aanpassingen van deze wet.
Na de lunchpauze was de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse sessies en/of een 
bezoek aan één van de sponsors van de beursvloer. De dag werd afgesloten door plenair 
nog wat reacties te geven en verder hielden Rick Brink (officieus minister van 
Gehandicaptenzaken), Bram Bakker (psychiater en uitgever) en Dominique Engers 
(sneldichteres) voordrachten.

Tot slot, een punt van kritiek
Het was onder de vorige wethouder gebruikelijk om de Participatieraad in een vroeg 
stadium bij de plannen te betrekken. De themagroep Werk kon zodoende een bijdrage 
leveren aan de totstandkoming van de voorstellen. Indien de Participatieraad niet was 
geraadpleegd, kon een plan zelfs teruggestuurd worden naar de wethouder. In mei 2019 
kwam aan deze werkwijze een einde. We werden voor een bespreking gevraagd en 
kregen toen een globale presentatie voor het plan Meer Kans op Werk te zien. Het plan 
zelf mochten we niet zien. Achteraf bleek dat het voorstel die ochtend al uitgebreid in het 
Parool stond.
Dit heeft geleid tot een boze brief aan wethouder Groot Wassink en een kritische column 
in MUG, die in een later gesprek met de wethouder als "een bom bleek te hebben 
ingeslagen". De wethouder beloofde op dit punt beterschap.

Duovoorzitters Danny Knecht en Martin Brandwagt, raadslid Bart Louwman
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2.2 THEMAGROEP PARTICIPATIE
Het taakgebied van de themagroep Participatie bestrijkt het werkgebied van de afdeling 
Participatie binnen de dienst WPI. Daaronder valt activering en ervaringsdeskundigheid.
Amsterdammers met een laag inkomen hebben vaak moeite met participeren in de 
maatschappij. Een groot deel van deze groep is door problemen met gezondheid, 
financiën en andere factoren afhankelijk geworden van een uitkering. Voor hen blijkt de 
weg van zorg naar werk een grote uitdaging.

De themagroep Participatie heeft de volgende doelen:
1. Een duidelijk perspectief bieden dat past binnen de belevingswereld en dat aansluit bij 
de ontwikkelingsbehoefte van de Amsterdammer. 

2. Het stimuleren van deelname aan de civiele samenleving, daarbij zoveel mogelijk 
belemmeringen wegwerken. 

3. Het verlagen van de gevoelsarmoede.

4. Het bieden van toegankelijke dienstverlening aan de klanten van de Participatiewet.

Bezetting themagroep
Na een duidelijke onderbezetting in 2018 – op een gegeven moment bestond de groep 
nog maar uit één lid-  werd de themagroep in 2019 uitgebreid met drie nieuwe leden. Zij 
zorgden voor nieuwe impulsen en nieuw elan. Helaas moest vrij snel afscheid genomen 
worden van het groepslid Erik Vallenduuk. Hij vond een baan voor drie dagen in 
Zoetermeer. We hebben nog een tijd geprobeerd hem als lid te behouden, maar eind 2019
werd duidelijk dat hij vanwege zijn drukke bezigheden zijn werkzaamheden voor zowel de 
themagroep als de Participatieraad moest beëindigen. Eind 2019 bestond de themagroep 
uit Martin Brandwagt (voorzitter), Samira Elhani, Ron Goulmy en Sacha van Oeveren 
(bijzondere doelgroepen). De themagroep verwacht begin 2020 een vijfde lid te kunnen 
verwelkomen.

Thema's en adviezen
Als themagroep pleiten wij voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan 
doen. Daarbij willen wij af van stigmatisering. De gemeente heeft hierin een 
voorbeeldfunctie voor alle Amsterdammers. Uitgangspunt bij veel van onze adviezen is het
VN-Verdrag Handicap. Dit verdrag hanteert als uitgangspunt: iedereen doet mee ongeacht
zijn of haar beperking.
De themagroep heeft dit jaar twee schriftelijke adviezen uitgebracht, namelijk over het 
gemeentelijke armoedebeleid en de lokale heffingen. Verder heeft de groep diverse keren 
mondeling geadviseerd en deelgenomen aan overleggen. 

Simpel switchen

De themagroep is in oktober 2019 geïnformeerd over het project ''Simpel Switchen in de 
Participatieketen''. Dit landelijke project is geïnitieerd door de staatssecretaris van Sociale 
Zaken. Doel van het project is om de overgang van werk naar uitkering en vice versa te 
vergemakkelijken. Sommige klanten hebben werk in deeltijd. Zij krijgen dan te maken met 
verrekening van inkomsten. Dat levert vaak problemen op. Ook de overgang van een 
uitkering van het UWV (WW, WAO/WIA) naar een gemeentelijke uitkering (Bijstand, 
IOAW/IOAZ) is vaak lastig. Gegevens die al bij het UWV bekend zijn, moeten nog een 
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Debat tijdens Daklozendag, 5 juni 2019

keer worden opgegeven bij de gemeente. Dat zorgt voor stress bij de aanvrager. In 
Amsterdam wordt het project uitgevoerd onder leiding van ambtenaar Annet Tesselaar van
WPI. In oktober 2019 is de themagroep door haar geïnformeerd over de voortgang van het
project. De themagroep houdt de vinger aan de pols en verwacht in 2020 concrete 
resultaten. 

Digitale aanvraag 

Op 7 maart 2019 hebben twee leden van de themagroep deelgenomen aan een proef met 
het digitaal aanvragen van een bijstandsuitkering en het digitaal aanvragen van 
gemeentelijke armoedevoorzieningen. Dit vond plaats in een lokaal aan de Jan van 
Galenstraat. De themagroep is geen tegenstander van digitale aanvragen, maar zag 
tijdens deze proef vele tekortkomingen. Zo werd er op enkele plekken gevraagd om een 
06-nummer. Dit heeft niet iedereen en ook niet iedereen wenst deze te bezitten. Ook wordt
er verwezen naar het Stadsloket. Dit zal niet bij iedereen bekend zijn. Op meerdere punten
worden zaken gevraagd die bij mensen met een leesbeperking (dyslectie, 
laaggeletterdheid, etc.) of nieuwkomers in Nederland (bijvoorbeeld statushouders) 
volstrekt onduidelijk zijn. Een digitale aanvraag is op zich een goede service aan de klant, 
maar een analoge aanvraag bij het Stadsloket moet altijd mogelijk blijven, zo meent de 
themagroep.

Gevoelsarmoede
De themagroep introduceerde in 2019 het begrip ‘gevoelsarmoede’. Het blijkt dat er grote 
verschillen zijn in de beleving van armoede door de klanten van WPI. Veel klanten ervaren
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het leven met een laag inkomen als armoedig. Als er sprake is van schulden en als er in 
het huishouden kinderen of andere personen ook afhankelijk zijn van het bijstandsinkomen
zijn, kan een minimum inkomen als armoedig worden ervaren. Objectief gezien is er dan 
ook sprake van armoede: een laag inkomen dat niet voldoet om te kunnen participeren. 
Ook subjectief is er sprake van armoede; het gevoel buitengesloten te zijn; niet volwaardig
deel uit te maken van de Nederlandse samenleving. Uiteraard heeft deze armoede weinig 
te maken met armoede die elders in Europa (bijvoorbeeld door Roma in Oost-Europa) of 
in de rest van de wereld gevoeld wordt. 

Ton Arendse, raadslid namens de Oogvereniging

Nederland is een rijk land. Om in een dergelijk land tot de minima te behoren, kan dit tot 
een gevoel van onbehagen leiden, zelfs als men wereldwijd nog altijd tot de rijkste kwart 
van de mensheid behoort. 
De themagroep heeft gemerkt dat er grote verschillen zijn in koopkracht tussen 
bijstandsgerechtigden. Een deel van de bijstandspopulatie is gezond of relatief gezond en 
heeft minder kosten aan gezondheidszorg dan ongezonde minima. Zij betalen minder of 
geen eigen risico, kunnen genoegen nemen met een kleiner pakket in de 
ziektekostenverzekering en hebben minder of geen hulpmiddelen nodig. Ook het wel of 
niet toekennen van kwijtschelding voor lokale heffingen, wel of geen noodzaak om 
belangrijke goederen te vervangen, wel of niet verslaafd zijn, lage kosten voor energie; het
zijn allen factoren die bepalen of iemand kan rondkomen van een laag inkomen of niet. 
Uiteraard maakt het ook uit hoe iemand ‘in het leven staat’’. Iemand die tevreden is met 
tweedehands spullen en waarde hecht aan spiritualiteit en persoonlijke groei zal sneller 
gelukkig zijn in de bijstand dan iemand die waarde hecht aan luxe en carrière. 
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Sociale druk speelt eveneens een belangrijke rol. De themagroep merkt in haar contacten 
met de achterban dat veel klanten de druk voelen van familie, vrienden en kennissen en 
de samenleving als geheel om betaald werk te vinden. Het gevoel ''mislukt'' te zijn komt in 
Nederland veel voor onder bijstandsgerechtigden. 

Dit gevoel is geheel ten onrechte, zo meent de themagroep. Werkloosheid is niet iets waar
bijstandsgerechtigden bewust voor kiezen, op een kleine minderheid na. De hoge eisen 
die de arbeidsmarkt stelt zijn vaak onmenselijk, hetgeen blijkt uit de toename van 
depressie en overspannenheid. 
Uit menig onderzoek is gebleken dat in Amsterdam drie kwart van de bijstandspopulatie 
''een grote afstand tot de arbeidsmarkt'' heeft. De themagroep zou dat liever omdraaien: 
de arbeidsmarkt heeft een grote afstand tot de bijstandspopulatie. Voor een kwart van de 
40.000 bijstandsgerechtigden in Amsterdam is betaald werk op korte termijn wellicht 
mogelijk, de rest mag vrezen de eerste jaren of wellicht nooit aan betaald werk te geraken.
Wat is het perspectief voor deze laatste groep? Berusten in armoede of proberen 
enigszins gelukkig te worden met een laag inkomen? 

De themagroep vindt dat de gemeente daarom te makkelijk kiest voor betaald werk als 
weg uit de armoede. Dit blijkt ook lang niet altijd de oplossing. ‘Werkende armen’ zijn, 
zoals de gemeente zelf vaststelt in haar Armoedemonitor, inmiddels in Amsterdam een 
normaal verschijnsel geworden. De themagroep vindt dat er meer fantasie kan worden 
gebruikt als het gaat om deelnemen in de maatschappij en rondkomen met een laag 
inkomen. Een laag inkomen betekent lang niet altijd dat iemand zich arm voelt. Het blijkt 
dat een groep Amsterdammers kan rondkomen van een laag inkomen en zich ook 

Afscheid raadslid Frans Salman
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gelukkig voelt. Zij ervaren een laag inkomen met veel vrije tijd niet als armoede, maar juist 
als rijkdom. Voorwaarde is wel dat men enigszins gezond is en niet de druk van hoge 
vaste lasten voelt. Deze mensen zijn doorgaans maatschappelijk zeer actief, als 
vrijwilliger, bestuurder van stichtingen en verenigingen, mantelzorger, in daklozenzorg, 
maatjesprojecten, cliëntenraden of een combinatie daarvan.
Wat de themagroep betreft, zou er meer aandacht kunnen komen voor immateriële 
waarden als ‘geluk’ en ‘gemoedsrust’. Juist in een vercommercialiseerde en 
geëconomiseerde samenleving als Nederland zijn immateriële waarden belangrijk. 
Nederland is geen Bhutan of Costa Rica, waar dergelijke waarden vanzelfsprekend zijn.
Om voldoende te kunnen participeren in de Amsterdamse maatschappij is een goed 
netwerk het belangrijkste. De themagroep voert dit ook aan in het advies dat in juli is 
uitgegaan. In Amsterdam is er in de loop der jaren een uitgebreid netwerk ontstaan van 
sociaal-culturele activiteiten, die gratis of voor een laag bedrag toegankelijk zijn. Door bij 
dergelijke activiteiten aan te sluiten, bijvoorbeeld als vrijwilliger, kan het gevoel van 
armoede sterk verminderen. De themagroep zou graag zien dat vrijwilligersvergoedingen, 
het volgen van cursussen en de mogelijkheden om binnen Amsterdam te reizen worden 
bevorderd, ondermeer door subsidies aan organisaties op sociaal-cultureel gebied.

Basisinkomen
De themagroep heeft kennis genomen van de resultaten van het experiment met het 
basisinkomen in Finland. Hoewel is gebleken dat door een basisinkomen niet meer 
mensen aan het werk gaan, bleek het basisinkomen een positief effect te hebben op de 
deelnemers. Deelnemers voelden zich gelukkiger en bleken meer initiatieven te ontplooien
op sociaal gebied. De themagroep ziet dat als positief en zou daarom graag een 
experiment met een basisinkomen zien in Amsterdam. Tot op heden is dit tegengehouden 
door het kabinet. Wellicht kan er een nieuwe poging worden ondernomen, nu de resultaten
in Finland positief uitvallen. 

Ervaringsdeskundigheid 

De themagroep heeft in 2019 deelgenomen aan de bijeenkomsten van het Amsterdams 
Netwerk Ervaringsdeskundigheid (ANE), ondermeer bij de Vrijwilligerscentrale, 
stadsdeelkantoor Oost en buurtcentrum De Havelaar. De themagroep is een groot 
voorstander van het inzetten van ervaringsdeskundigen. Zij kunnen een brugfunctie 
vervullen tussen de burger en de overheid. Sommige burgers hebben alle vertrouwen in 
de overheid verloren, zo heeft de themagroep gemerkt. Zonder ervaringsdeskundigen zal 
het moeilijk worden dit vertrouwen terug te winnen. 

Ervaringsdeskundigheid is geen Ikea-pakketje dat je binnen een uur in elkaar zet. Het 
vergt een goede theoretische onderbouwing. De themagroep onderschrijft de visie over 
ervaringsdeskundigheid, zoals die is opgesteld door Martin Stam, die binnen ANE het 
ideologisch raamwerk heeft verzorgd. Dit raamwerk behelst kortgezegd het volgende:

- denk vanuit mensen als sociale wezens en cultuurproducenten

- focus op ontwikkelbehoefte van mensen (wat kunnen ze wel)

- reflecteer vanuit ervaringen, netwerken, aspiraties

- werk van binnenuit, onderaf en samen. 
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Installatie raadslid Samira Elhani

2.3 THEMAGROEP INKOMEN
Het taakgebied van de Themagroep Inkomen bestrijkt het werkgebied van de afdeling 
Inkomen binnen de dienst WPI. Daarnaast houdt de themagroep de rol van de gemeente 
actief in de gaten als opdrachtgever van de organisaties voor maatschappelijke 
dienstverlening (MaDi’s). 
De Themagroep Inkomen heeft in haar werkplan voor 2019 de volgende doelen 
geformuleerd:
1. Het 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 Themagroep Inkomen hield zich in 2019 mee bezig met de volgende thema’s: 
Individuele Inkomenstoeslag, inkomstenverrekening, collectieve zorgverzekering, 
Stadspas, integrale schuldhulpverlening, kostendelersnorm, giftenbeleid.

In 2019 heeft de themagroep Inkomen op een aantal thema’s structureel overleggen 
gevoerd om inzicht te krijgen in de nieuwste ontwikkelingen, signalen mee te geven en 
vanuit cliëntperspectief mee te denken. 
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Stadspas
In november heeft de themagroep een advies doen uitgaan over de Stadspas. Hierin 
adviseren wij om de kenmerken groene stip dan wel blauwe ruit te verwijderen. Verder zou
de themagroep graag zien dat de Stadspas als OV-vervoersbewijs kan gelden in de regio 
Amsterdam. Ook zien wij een mogelijkheid om de Stadspas te koppelen aan de 
mogelijkheden van de Voedselbank. Voorts adviseren wij het ontwikkelen van een 
applicatie, die onbeperkt toegankelijk is en met spraak ondersteund wordt, waar informatie
en mogelijkheden worden geplaatst over de Stadspas. Op het advies was eind 2019 nog 
niet gereageerd. 

Schuldhulpverlening 
Over dit thema heeft de themagroep, in samenwerking met de themagroep Werk en de 
themagroep Participatie een uitgebreid advies gegeven in juli. 
Eén op de zeven Amsterdammers leeft in armoede en veel Amsterdammers zitten in 
schulden. Daarvoor zijn soms individuele oorzaken aan te wijzen zoals ziekte, veel op 
afbetaling kopen, ontslag, een leesbeperking zoals dyslectie of taalachterstand, 
echtscheiding of ggz-problematiek. Vooralsnog is het bestaan van armoede op grote 
schaal in een rijk land als Nederland en zeker in een rijke stad als Amsterdam een 
maatschappelijke misstand. De afgelopen veertig jaar is de koopkracht van het 
minimumloon met twintig procent gedaald. En de koopkracht van uitkeringsgerechtigden 
met bijna dertig procent. Dit heeft geleid tot een wereld waarin schuldregelingen 
alledaagse praktijk zijn geworden en kinderen in te kleine schoenen naar school moeten 
lopen. Mensen schamen zich vaak om hun probleem aan de orde te stellen. Men ervaart 
dit als een persoonlijke nederlaag.

De schaamte wordt vaak nog versterkt door het vernederende stigma, dat armoede en 
schulden geen maatschappelijk probleem zijn, maar ontstaan door een gedragsprobleem. 
Armoede is een financieel probleem, het is geen gedragsstoornis die verholpen kan 
worden door de mensen “zelfsturend” te maken. Armoede is ook een probleem dat veel 
verder reikt. Voor diegenen die armoede ondervinden gaat het over de barre realiteit van 
simpelweg dag bij dag overleven, over een schrijnend structureel tekort aan middelen om 
aan het maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen, over het gebrek aan perspectief.

Leden van de participatieraad zijn aanwezig geweest op twee avonden van het 
armoedeplatform op 7 maart en 27 juni in Ru Paré. Op de eerste avond waren directeur 
Inkomen Renger Visser en ambtenaar Nel Winkel aanwezig. Er waren reacties van 
mensen die jarenlang met tekorten kampen en geen uitweg uit de uitkering zagen. Maar 
ook werkenden hebben het moeilijk. Wie een garantiebaan of andere kleine baan 
aanneemt, gaat er niet of nauwelijks op vooruit, terwijl sommige regelingen wel degelijk 
vervallen. Zoals de alleenstaande moeder met een zoon die net 18 was geworden, maar 
die vanwege een beperking thuis moest blijven en niet kon werken. 
Een ander punt van kritiek was dat de dienst niet erg luisterde naar de cliënten en af en 
toe nogal betuttelend overkomt. Als men een willekeurige selectie cliënten een “traject” 
opdraagt om begeleid te gaan sporten en te “oefenen met nieuw gedrag”, schuurt dat met 
hetgeen in de inleiding van het beleidskader staat. Vergelijkbare signalen kwamen ook uit 
een paneldiscussie met Renger Visser in het Dijktheater op 13 juni 2019.
Tijdens de tweede avond in Ru Paré werd het verschil tussen liefdadigheid en solidariteit 
besproken. Verschillende aanwezigen hadden ervaren dat het vernederend is om
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Bezoek Christien Bronda, ministerie van Sociale Zaken

cadeautjes voor de kinderen te ontvangen, terwijl je zelf geen geld hebt om de rekeningen 
te betalen. De meeste armen hebben liever een hoger inkomen dan een scala van aparte 
voorzieningen.

Schriftelijke en mondelinge adviezen. 
We blijven in gesprek met de directie WPI over de Individuele Inkomenstoeslag. Wij 
vinden 85 euro voor alleenstaanden en 170 euro voor echtparen/samenwonenden nog 
steeds te weinig. Wij zijn voorstander van de VVV-bonnen voor klanten met schulden, 
maar dan dient de informatievoorziening verbeterd te worden. Veel schuldhulpverleners en
schuldenaren blijken deze voorziening niet te kennen. 
In 2019 zijn we verder gegaan met inkomensverrekening. We zien te weinig terug hoe de 
gemeente 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, 
creëert men onzekerheid en stress. De klant dient meer gestimuleerd te worden om te 
gaan werken door het mogen houden van een percentage van inkomsten uit deeltijdwerk. 
Te veel regelwerk demotiveert. We blijven ons inzetten voor het beleidsplan integrale 
schuldhulpverlening 2017- 2020. Wij vinden dit een positief plan, met een aantal 
aandachtspunten. Nazorg dient standaard de controle te bevatten of de overdracht goed is
verlopen. Klanttevredenheid moet worden meegenomen in de prestatiedialogen.

De themagroep bestond eind 2019 uit Anke van der Vliet (voorzitter), Ton Arendse en 
Martie Janssen. Het onderdeel Bijzondere doelgroepen, daarmee ook groepslid Sacha 
van Oeveren, is overgegaan naar de themagroep Participatie.
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HOOFDSTUK 3: EXTERNE CONTACTEN EN COMMUNICATIE

Dit hoofdstuk behandelt de contacten met andere partijen, zowel binnen als buiten 
Amsterdam. In het tweede deel wordt nader ingegaan op de wijze waarop de taakgroep 
Communicatie het contact met de achterban en met derden onderhoudt.

Budgetspel, Utrecht 11 april 2019

3.1 EXTERNE CONTACTEN

Binnen Amsterdam: 

De Participatieraad houdt vijf keer per jaar een overleg met de directie van WPI. Een à 
twee keer per jaar neemt ook de directeur van Pantar hieraan deel. Dit overleg is 
openbaar. Tijden en locaties worden van tevoren bekend gemaakt op de webplaats van de
Participatieraad. 

Twee keer per jaar heeft de Participatieraad overleg met de wethouders van sociale 
zaken, namelijk wethouder Marjolein Moorman van Armoedebestrijding/ 
Schuldhulpverlening en wethouder Rutger Groot Wassink van Werk/Participatie. Het 
eerste gesprek met laatstgenoemde stond al enige tijd op de rol en heeft in januari 
eindelijk plaatsgevonden. Het tweede gesprek, in november, was met beide wethouders 
tegelijk. De gesprekken vinden plaats in een open sfeer. Hoewel de bijeenkomsten ons 
inziens kort zijn (drie kwartier à een uur), lukt het ons toch onze standpunten over te 
brengen. 
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Zoals elk jaar hebben er in 2019 meerdere contacten plaats gevonden met de dak-en 
thuislozen. Via het raadslid voor bijzondere doelgroepen heeft de Participatieraad goede 
contacten met organisaties voor dak- en thuislozen, zoals Daklozenvakbond, MDHG, 
Groot MO/GGZ-overleg en de Protestante Diaconie. De raad was net als de voorgaande 
jaren aanwezig bij de Daklozendag, de jaarlijkse daklozenactie bij de Stopera en de 
vleesbraai bij HVO/Querido. 

De Participatieraad maakt onderdeel uit van de zogeheten 3D, ofwel de drie 
decentralisaties. Met de andere twee organisaties in 3D-verband, de WMO-adviesraad en 
het Jeugdplatform, houdt de Participatieraad vier keer per jaar een overleg. De 
Participatieraad vindt deze overleggen zeer nuttig omdat veel eigen thema’s raakvlakken 
hebben met de thema’s van WMO en Jeugd. In december heeft dit geleid tot een 
gezamenlijk advies over mantelzorg.

De Participatieraad heeft deelgenomen aan bijeenkomsten van het Amsterdams Netwerk 
Ervaringsdeskundigheid (ANE). Zie hierover paragraaf 2.3 over de themagroep 
Participatie.

In 2019 zijn twee bijeenkomsten geweest bij de Ombudsman. Tijdens dit Breed 
Signaleringsoverleg heeft de raad signalen van de achterban overgebracht. Daarnaast 
heeft de raad kennis genomen van signalen van andere organisaties. 

In maart en juni was de Participatieraad aanwezig bij bijeenkomsten van Ru Paré in 
Slotervaart. 

In november heeft een lid van de taakgroep Communicatie advies gegeven tijdens een 
meeleessessie bij MEE Amstel en Zaan, ter voorbereiding van een reclamecampagne 
voor cliëntondersteuning. Deze campagne wordt voortgezet in 2020.

Afscheid raadslid Hans van der Kolk
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Buiten Amsterdam:

De Participatieraad heeft in april 2019 deelgenomen aan het jaarcongres van de 
Landelijke Cliëntenraad te Utrecht. De raad was tijdens dit congres met vijf raadsleden 
aanwezig. Tijdens het congres heeft de Participatieraad het Budgetspel gespeeld. Met 
twaalf deelnemers aan twee tafels was de opkomst redelijk te noemen. Omdat het 
verantwoordelijk raadslid voor het Budgetspel de raad had verlaten, moest er met een  
geïmproviseerde versie gespeeld worden. Niettemin waren de deelnemers enthousiast 
over het spel, waarmee op een laagdrempelige, herkenbare wijze de problemen van de 
Nederlandse minima kunnen worden opgeroepen. De raad zal in 2020 verder gaan met de
ontwikkeling van het Budgetspel en het spel aanbieden aan derden. 

Tijdens het congres maakten we kennis met de nieuwe voorzitter van de Landelijke 
Cliëntenraad, Amma Asante. Een aantal van ons kent haar nog uit haar tijd als 
gemeenteraadslid van Amsterdam. 

Introductie Amma Asante, voorzitter Landelijke Cliëntenraad

Tijdens het jaarcongres werd raadslid Samira Elhani geëerd met de prijs voor beste 
netwerker. De Participatieraad was tevens genomineerd voor de Cliënt in Beeldprijs. Deze 
werd volgens verwachting - en volgens de raad ook volkomen terecht-  gewonnen door de 
groep Wij Staan Op, die met haar acties voor een inclusieve samenleving veel publiciteit 
kreeg in de landelijke media. 

De Participatieraad was genomineerd vanwege de cliëntentelefoon (zie paragraaf 3.2). Ter
gelegenheid van de nominatie is een filmpje gemaakt over de cliëntentelefoon, die te zien 
is op de webplaats van de raad. 

In januari is een lid van de Participatieraad aanwezig geweest bij een bijeenkomst van het 
Europese Anti-armoede Netwerk (EAPN) te Utrecht. De EAPN onderzoekt
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armoedevraagstukken in de Europese Unie en draagt oplossingen aan voor een betere 
verdeling van de welvaart.

In juni is een lid van de raad aanwezig geweest bij een bijeenkomst van Feantsea te 
Brussel. Deze bijeenkomst was bestemd voor Europese daklozendienstverleners, 
druggerelateerde diensten, beleidsmakers, steden en deskundigen op het gebied van de 
volksgezondheid. Deelnemers kregen de gelegenheid om in gesprek te gaan met 
deskundigen en diensten uit de daklozensector en gezondheids- en 
drugsgebruikondersteunende diensten. 

Drie leden van de Participatieraad waren aanwezig op het congres van Divosa te 
Amsterdam in november. 

In 2019 heeft  helaas geen overleg plaats gevonden met de raden van de andere G4-
steden. De Participatieraad in Utrecht is medio 2018 opgeheven; er is nog geen nieuwe 
raad geformeerd. De cliëntenraad in Rotterdam is van mening dat een G4-overleg niets 
toevoegt. De Participatieraad heeft daardoor alleen nog goede contacten met de raad 
Sociaal Domein van Den Haag. Dit is ons inziens te mager om een grootstedelijk overleg 
te handhaven. Wellicht kan in 2020 een nieuwe poging worden ondernomen, als in Utrecht
een nieuwe raad is geïnstalleerd. De raad heeft de wens om het G4-overleg te herstellen 
kenbaar gemaakt bij de Landelijke Cliëntenraad. 

Uitreiking prijzen op congres Landelijke Cliëntenraad, Utrecht 11 juni 2019
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3.2 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 
zet hiervoor de volgende middelen in:

1. Schriftelijke media
Als belangrijk communicatiemiddel 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 in beginsel door de 
leden van de communicatiegroep geschreven, maar ook andere leden van de raad zijn 
welkom om columns te schrijven. 

Daklozenactie bij de Stopera

In september 2019 heeft een onderzoek plaats gevonden onder lezers van Werkwoord. Dit
onderzoek, dat bestond uit interview-sessies, werd uitgevoerd door Alert Research en 
Advies, in opdracht van WPI. Uit het onderzoek bleek dat lezers zeer wisselend denken 
over de inhoud en de toon van Werkwoord. Sommigen vonden de tekst van de 
Participatieraad te moeilijk. Anderen vonden deze juist prettig afsteken bij de teksten van 
WPI, die dan weer als te eenvoudig werden bevonden. De taakgroep was bij een van de 
interviewsessies aanwezig. Hier bleek dat er in elk geval een duidelijk verschil bestaat 
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tussen de teksten van de raad en die van WPI, zowel qua toon als vormgeving. 
Uit het onderzoek bleek ook dat de meeste klanten Werkwoord amper lezen. De nadruk
op betaald werk, dat voor de meeste klanten voorlopig onhaalbaar is, wordt niet 
gewaardeerd. Andere belemmeringen om Werkwoord te lezen, zijn ondermeer 
laaggeletterdheid en het gegeven dat de onderwerpen niet aansluiten bij de persoonlijke 
levenssfeer. Deze uitkomsten neemt de taakgroep ter harte. Het blijft een dilemma: schrijf 
je te veel in jargon, dan haken laagopgeleide lezers af; eenvoudig Nederlands wordt weer 
niet gewaardeerd door hoogopgeleiden. De taakgroep probeert hierin een middenweg te 
vinden, maar dat blijkt niet altijd makkelijk.
Medio december kreeg de taakgroep de mededeling dat Werkwoord in 2020 gaat 
verdwijnen. De taakgroep stemt hiermee in, maar hoopt dat er een ander vlugschrift voor 
in de plaats komt. 
De Participatieraad heeft eveneens een eigen rubriek in MUG. Deze wordt door 
verschillende leden van de Participatieraad gevuld. 

2. Cliëntentelefoon
Een communicatiemiddel dat al bestond onder de vorige raad is de Cliëntentelefoon. 
Sinds april 2017 is dit een 0800-nummer, zodat cliënten ons gratis kunnen bellen. 
Personen uit de achterban spreken een bericht in, leden van de taakgroep bellen zo snel 
mogelijk terug. In de praktijk wordt de Cliëntentelefoon eens per week afgeluisterd. Bellers
dienen hun nummer en naam in te spreken. Anoniemen bellers worden niet in behandeling
genomen. 
De signalen van de achterban via de telefoon zijn voor de raad heel belangrijk. De raad 
kan en wil niet aan individuele belangenbehartiging doen, maar kan de signalen wel 
gebruiken bij het formuleren van adviezen. De raad hanteert hierbij het journalistieke 
principe: één signaal is een incident, twee is een trend, drie is een maatschappelijk 
probleem. 
De Cliëntentelefoon is in 2019 in totaal 272 keer gebeld. De taakgroep heeft het grootste 
deel van deze bellers teruggebeld. Een minderheid van de bellers bleek ook na meerdere 
pogingen niet bereikbaar. Zij bleken evenmin over een antwoordapparaat te beschikken. 
Na drie pogingen wordt de persoon als onbereikbaar beschouwd. Deze kan altijd een 
nieuwe poging wagen. 
Verreweg de meeste cliënten belden vanwege het ongevraagd advies over de 
energietoeslag. Het onderwerp blijkt grote belangstelling te hebben bij de achterban. De 
taakgroep hoorde van zeer hoge energierekeningen, van wel 200 euro per maand voor 
een eenpersoonshuishouding tot 280 euro voor een meerpersoonshuishouden. In totaal 
hebben ruim 150 personen ons over dit onderwerp gebeld. Het record van zomer 2016, 
ruim 140 telefoontjes over het inhouden van vakantiegeld, is daarmee gebroken. 
Het bleek echter dat veel bellers niet begrepen dat het hier een niet bindend advies 
betreft. Veel bellers dachten dat er al een energietoeslag bestond en belden om een 
aanvraagformulier. Het feit dat in het advies concrete bedragen stonden, werkte 
verwarrend. De taakgroep trekt hier lering uit en zal in de toekomst voorzichtiger 
communiceren over adviezen. 
Andere zaken waarover de Participatieraad vaak werd gebeld, zijn kwijtschelding 
gemeentebelastingen, ziektekostenverzekering, stadspas, experiment met de bijstand, 
meerkostenregeling en schulden. 
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3. Informatiemarkten
De taakgroep heeft in 2019 op één informatiemarkt gestaan. Dat was op de Daklozendag 
op 5 juni, in de tuin van de Protestante Diaconie aan de Nieuwe Herengracht. De 
belangstelling aan de kraam was goed. We hebben met tientallen mensen gesprekken 
gevoerd, de vlugschriften en jaarverslagen werden goed afgenomen. Vanwege 
gesprekken met daklozen, hulpverleners en politici is dit een goede gelegenheid om het 
netwerk van de raad uit te breiden. De taakgroep acht aanwezigheid op dergelijke 
informatiemarkten daarom zeer zinvol. Het is een goed middel om tot direct contact met de
achterban te komen. 

Cliëntentelefoon

4. Webplaats
Eind 2016 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. 
Net als in de voorgaande jaren heeft de taakgroep voor het onderhoud van de webplaats 
gebruik gemaakt van de diensten van Martijn Vis. 

5. Sociale media
De taakgroep heeft een eigen pagina op Facebook. Hier staan de laatste nieuwsfeiten 
over de raad, zoals het komende directieoverleg en bijeenkomsten waar leden van de 
raad aanwezig zijn. 
De taakgroep heeft weinig enthousiasme voor sociale media in het algemeen. De 
herhaalde bewijzen van privacy-schendingen en misbruik van persoonlijke gegevens voor
commercieel gebruik; het maakt de taakgroep terughoudend om andere sociale media te 
gebruiken. 
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6. Pers
Bij speciale gebeurtenissen, zoals het aanbieden van een zwartboek of het schrijven van 
een advies, wordt een persbericht gestuurd. De duovoorzitters zijn beschikbaar voor 
interviews. 

7. Vlugschriften
De raad heeft een vlugschrift, zijnde een dubbelzijdig bedrukte A4, waarin kort wordt 
uitgelegd wat het doel, de missie en de taken van de raad zijn. De taakgroep verwacht in 
januari 2020 een nieuw, bijgewerkt vlugschrift te produceren. 

8. Klantpanels
Bij actuele onderwerpen kan de raad besluiten om een Klantpanel te organiseren. Dit zijn 
bijeenkomsten van ongeveer twee uur, waarbij de raad in gesprek gaat met de cliënten 
van de Participatiewet. 
In 2019 heeft er één Klantpanel plaats gevonden, over bejegening, in het Dijktheater aan 
de Da Costa-kade. De opkomst was met vier cliënten, vijf hulpverleners/vakbondsleden en
twee medewerkers van WPI matig. Wel was de discussie inhoudelijk zinvol. Het blijkt dat 
de bejegening niet bij alle klanten even vriendelijk verloopt. Sommige klantmanagers 
denken mee met de klanten, andere klantmanagers leggen de nadruk op het volgen van  
een verplicht traject. Deze constatering strookt met de uitkomsten van de publieksenquête 
van 2018. Ook toen was er veel kritiek op de bejegening door sommige klantmanagers. 

Het kantoor van de raad aan de Weesperstraat, tot december 2019
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Verhuizing naar de Jodenbreestraat, december 2019

Werkzaamheden op kantoor, rechts technisch ondersteuner Martijn Vis
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