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VOORWOORD

Voor de Participatieraad is 2018 een turbulent jaar geweest. Aan de ene kant heeft de 
raad aanmerkelijke stappen gezet op weg naar verdere professionalisering en heeft het 
een stevige positie verworven binnen het sociale domein van de hoofdstad. Klanten van 
de Participatiewet weten ons beter te vinden en zij weten het contact met de 
Participatieraad ook te waarderen. 

Aan de andere kant kreeg de Participatieraad voor het eerst te maken met een ernstige 
onderbezetting, waardoor kerntaken met moeite overeind bleven. Het dieptepunt van 
2018 was het overlijden van het raadslid Karin Bernasco, die geheel onverwacht 
getroffen werd door een fatale aandoening. 

Halverwege het jaar heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden binnen de 
Participatieraad. Duovoorzitters Zarina Kallan en Fons de Vries werden opgevolgd door 
Danny Knecht en Martin Brandwagt. Penningmeester Saskia Baldew is opgevolgd door 
Bart Louwman, secretaris Anke van der Vliet bleef op haar post. 

De Participatieraad zag in de loop van het jaar meerdere mensen van het eerste uur 
vertrekken. Sommigen besloten na twee jaar lidmaatschap een andere weg in te slaan, 
andere leden gaven te kennen op zoek te willen naar betaalde functies. De 
Participatieraad betaalt slechts een onkostenvergoeding, die binnen de kaders van de 
wet overigens vrij ruim is. In juli 2018 is een sollicitatieronde gestart die uiteindelijk twee 
nieuwe leden heeft opgeleverd. Daarmee is de Participatieraad eind 2018 nog steeds 
onderbezet. De Participatieraad telde op dat moment 11 leden, waar 15 het gewenste 
aantal is. In november 2018 is een tweede sollicitatieronde gestart die uiteindelijk 4 
nieuwe leden moet opleveren, plus een aantal personen op de reservebank. Omdat de 
omloopsnelheid van de raadsleden vrij hoog is – van de 15 oorspronkelijke leden bij het 
begin van de Participatieraad waren er eind 2018 nog 7 over – is zo’n reservebank zeer 
wenselijk. 

Ondanks de onderbezetting heeft de Participatieraad zijn werk naar behoren kunnen 
doen. De Participatieraad heeft een aantal leden die gepokt en gemazeld zijn in het 
sociale domein en wist ook in 2018 vele adviezen uit te brengen. De meerderheid van 
deze adviezen is mondeling verstrekt. Leden van de Participatieraad schuiven vrijwel 
wekelijks aan bij ambtenaren van WPI, medewerkers van Pantar en instanties als de 
Sociale Werkkoepel. Door het permanente contact met de klanten van de 
Participatiewet, onder meer via de Cliëntentelefoon, weet de Participatieraad het geluid 
van de achterban goed te verwoorden. 

De Participatieraad wil benadrukken dat de samenwerking met de directies van WPI, 
Pantar en andere organisaties in het sociaal domein van Amsterdam voortreffelijk is 
geweest, zonder dat onze kritische blik daardoor vertroebeld is geraakt. Wij hopen deze 
samenwerking in 2019 te kunnen voortzetten en gaan met goede moed de toekomst in. 

Martin Brandwagt en Danny Knecht, duovoorzitters Participatieraad Amsterdam 
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HOOFDSTUK 1 DE PARTICIPATIERAAD IN 2018

In 2018 heeft de Participatieraad Amsterdam verdere stappen gezet op weg naar 
professionalisering. De vier themagroepen (Werk, Inkomen, Participatie en Kwaliteit 
Dienstverlening) en de taakgroep Communicatie, alsmede de Beleidsgroep, hebben zich
verder ontwikkeld volgens de route die in 2016 en 2017 is ingeslagen. 

Nu de Participatieraad twee jaar in functie is, wordt duidelijker wat de taken en 
werkwijze van de diverse onderdelen van de Participatieraad omvatten. Leden van de 
Participatieraad weten wat van hen verwacht wordt en wat hun functie is binnen de 
organisatie. 

De financiële situatie is gezond te noemen. De Participatieraad heeft in de eerste helft 
van 2018 stappen gezet om de boekhouding te verbeteren en de diverse uitgaveposten 
beter in kaart te brengen. Ook heeft de Participatieraad een kascommissie ingesteld, 
zoals bij verenigingen gewoonlijk is. Zitting in deze commissie hebben de leden Ton 
Arendse en Frans Salman. In mei 2018 heeft de commissie verslag gedaan van de 
periode juni 2016 – mei 2018, gevoegd bij een aantal aanbevelingen. De 
Participatieraad heeft deze aanbevelingen unaniem aangenomen. 

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 
kunnen voelen, eigen keuzes kunnen maken, het gevoel hebben iets nuttigs te doen en 
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 door de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken van de 
onderdelen van de gemeentelijke organisatie die zijn belast met de uitvoering van de 
Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening. Dit betreft de afdelingen Werk, 
Participatie, Inkomen, Subsidies & Inkoop Sociaal van het Cluster Sociaal en tevens 
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 aan cliënten ontwikkelt en aanpast. 

De Participatieraad heeft vier 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 Beleidsgroep en een ambtelijk 
secretaris. 
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1.2 ADVIEZEN EN ONDERZOEKEN

De Participatieraad heeft in de periode januari – december 2018 vijf schriftelijke 
adviezen ingediend. Dit betreft de Gemeentelijke Minimavoorzieningen, de Individuele 
Inkomenstoeslag, de Beleidsbrief Armoedevoorzieningen en Beleidskader Taaloffensief, 
de Vakantieregeling en de Bejegening van Cliënten. Het advies over de bejegening van 
cliënten kwam tot stand naar aanleiding van een internet-enquête in de periode 
november 2017 – februari 2018 (zie bijlage 1).

Verder heeft de Participatieraad diverse mondelinge adviezen gegeven tijdens 
gesprekken met ambtenaren van WPI en met medewerkers van Pantar. Twee 
raadsleden namen deel aan de gemeentelijke gesprekken over de inzet van 
ervaringsdeskundigheid.

De Participatieraad heeft in 2018 vier gesprekken gehad met de wethouders voor Werk, 
Participatie en Inkomen. In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden, 
waarna de Participatieraad afscheid nam van wethouder Arjan Vliegenthart. De 
Participatieraad wil benadrukken dat de samenwerking met deze wethouder zeer 
constructief was. 

Na de vorming van een nieuw college zijn twee nieuwe wethouders benoemd, te weten 
Marjolein Moorman voor Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening en Rutger Groot-
Wassink voor Werk en Participatie. De Participatieraad heeft in 2018 twee keer een 
gesprek gehad met wethouder Moorman. De kennismaking met wethouder Groot-
Wassink werd helaas drie keer uitgesteld. De Participatieraad heeft in januari 2019 een 
nieuwe afspraak.
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HOOFDSTUK 2: THEMAGROEPEN

In dit deel van het jaarverslag behandelen we de activiteiten van de vier werkgroepen 
van onze Participatieraad: de themagroepen Werk, Participatie, Inkomen en Kwaliteit 
van Dienstverlening.

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 

Pantar heeft diverse scenario’s ontwikkeld voor de toekomst. Er is gekozen voor een 
zelfstandige stichting, waarbinnen meerdere activiteiten ontplooid zullen worden. Veel 
SW-medewerkers maken zich zorgen over de toekomst van Pantar en hun werkplek. 
Daarom heeft de directie van Pantar, in samenwerking met wethouder Vliegenthart, 
twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij medewerkers aan de directie en wethouder 
vragen konden stellen. Deze gesprekken hebben een deel van de zorgen kunnen 
wegnemen. 

Per 1 december 2018 is Lex de Boer gestart als nieuwe directeur van Pantar. Hiermee is
er een verandering aangebracht in de topstructuur. Voorheen had Pantar een 
operationeel directeur en een algemeen directeur, nu is er één directeur. 

2. Sociale werkkoepel  
In 2017 heeft de Participatieraad ervoor gezorgd dat beleidsmedewerkers van de 
gemeente in contact kwamen met medewerkers die werkzaam zijn vanuit de 
Participatiewet. Daarvoor hebben we twee rondetafelgesprekken georganiseerd waar is 
gesproken over de gevoelens en verwachtingen van medewerkers. Tijdens die 
gesprekken is duidelijk geworden dat mensen in beschut werk extra bescherming en 
een langetermijnperspectief nodig hebben.
Tevens heeft de Participatieraad een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de 
notitie 'Sociale werkkoepel'. Door de notitie kregen we de indruk dat het zou gaan om 
een organisatie die zich concreet zou mengen in het regelen van sociaal werk in 
Amsterdam. In 2018 kwam ons echter ter ore dat de Sociale werkkoepel een 
netwerkorganisatie zou worden. De Sociale werkkoepel stelt zich ten doel bedrijven en 
werknemers bij elkaar te brengen en de bedrijven voor te lichten hoe ze hun processen 
kunnen veranderen om tot aangepaste werkplekken te komen. Door de inzet van 
ervaren adviseurs kunnen bedrijven vaak geholpen worden hun processen zodanig in te
richten dat er mogelijkheden voor beschut werk ontstaan. De Sociale werkkoepel is zelf 
geen bedrijf en voert ook geen regie over de ondernemers. De gemeente faciliteert en 
neemt producten af, maar deelname aan de koepel is volstrekt vrijwillig. 
Door sociaal ondernemen te faciliteren en door waar mogelijk de producten van sociale 
bedrijven af te nemen, wordt het aanbod van werk optimaal afgestemd op de behoefte 
van werknemers. Er is een aantal interessante sociale bedrijven ontstaan die het 
werkaanbod meer divers hebben gemaakt. 
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Op vrijdag 30 november 2018 is er een bijeenkomst georganiseerd door de Sociale 
werkkoepel. Een delegatie van de Participatieraad is daarvoor uitgenodigd en heeft 
deelgenomen aan diverse workshops gericht op matching en verbinding tussen 
werknemers en werkgevers. Daarnaast was er een aparte ruimte waar bedrijven en 
werkzoekenden met elkaar in gesprek konden gaan. Ook is geïnventariseerd welke 
elementen in het arbeidsproces drempels voor het succesvol werken kunnen verhogen 
en welke elementen deze kunnen verlagen. 

3. Stuurgroep GGZ-onderzoek
De stuurgroep wordt geleid door Ard van Oosten en heeft diverse contacten met sociale 
bedrijven, het werkgeverservicepunt (Wsp) en de Sociale werkkoepel. 
In totaal doen er nu 25 cliënten mee aan het project. De nieuwe einddatum voor het 
project is juni 2019. De stuurgroep heeft te maken met een aantal drempels: het blijkt 
moeilijk om aan cijfers te komen. Wat is het potentieel? Wat is de groep? De 
organisaties weten niet van elkaar wie ze in de bestanden hebben zitten. De cijfers 
krijgen we niet boven water en de strengere privacyregels maken het steeds lastiger om 
daar achter te komen. Vanuit de stuurgroep zijn belrondes geweest met professionals 
van de gemeente, medewerkers van de gemeente, UWV en met Casemanagers.

B) Werken Zonder Loon 
In 2017 is door de raad geadviseerd de proefplaatsingen op te heffen omdat deze niet in
overeenstemming met de Participatiewet zijn. Deze voorziet slechts in proefplaatsingen 
bij garantiebanen en beschut werk, waar de loonwaarde van de kandidaat moet worden 
vastgesteld.
Via het FNV kwamen enkele meldingen binnen van mensen met dertig jaar werkervaring
(waaronder leidinggevende ervaring) en een grote hoeveelheid diploma’s, die in het 
gemeentelijk congrescentrum gratis aan het werk gezet waren om te leren hoe je een 
broodje smeert. Deze gevallen zijn doorgegeven in de begeleidingscommissie 
Leerstages. 
Na de banen in de Werkbrigade bleken in 2018 ook de Perspectiefbanen, die 
aanvankelijk
als reguliere banen waren aangekondigd, in 2018 standaard voorzien te worden van 
gratis voortrajecten. 
Door deze regelingen lijkt het de norm te worden bij de Gemeente Amsterdam dat wie 
aan het werk wil, eerst een periode zonder loon moet werken. Dit is zowel naar de 
werknemers als naar de werkgevers een verkeerd signaal. Als Participatieraad hebben 
wij in februari op drie verkiezingsbijeenkomsten van FNV ons standpunt hierover laten 
weten aan de kandidaten voor de gemeenteraad. De kandidaten van PvdA, D66 en 
GroenLinks vonden de huidige leerstages geen leren, maar werken zonder loon en 
hebben aangegeven dat dit veranderd dient te worden.
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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, Ervaringsdeskundigheid en
het project Meedoen Werkt.

Doelen en prioriteiten
Amsterdammers met een laag inkomen hebben vaak moeite met participeren in de 
maatschappij. Een groot deel van deze groep is door problemen met de gezondheid 
afhankelijk geworden van een uitkering in het kader van de Participatiewet en voor hen 
blijkt de weg van zorg naar werk een grote uitdaging. 
De Themagroep Participatie had in 2018 de volgende doelen:
1. Het volledig faciliteren, zowel financieel als via begeleiding, van alle Amsterdammers 
die onder de afdeling Activering vallen.
2. Een duidelijk perspectief bieden dat past binnen de belangstelling van de 
Amsterdammer.
3. Het aansluiten van elk traject bij de ontwikkelingsbehoefte van de Amsterdammer.

Thema’s en adviezen
Als Participatieraad 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 Gehandicapten. Dit verdrag hanteert als uitgangspunt: iedereen doet 
mee ongeacht de beperking.
De themagroep was in 2018 duidelijk onderbezet. Door ziekte en het vertrek van twee 
raadsleden, bestond de werkgroep op een gegeven moment uit slechts één lid. Na de 
zomer zijn de werkgroepen opnieuw ingedeeld en kon een nieuwe start worden gemaakt
met drie nieuwe leden. 
Door de onderbezetting heeft de werkgroep in 2018 geen schriftelijke adviezen 
uitgebracht. Wel heeft de groep diverse keren mondeling geadviseerd. 

De themagroep is zeer geïnteresseerd in het experiment met het basisinkomen, dat in 
Finland gaande is. De resultaten van dit experiment worden in februari/maart 2019 
verwacht.

De themagroep is eind 2018 geïnformeerd over het project Simpel Switchen in de 
Participatieketen. Via medewerker Annet Tesselaar van WPI vernam de themagroep dat 
dit project nog niet gereed is voor uitvoering. Wordt vervolgd in 2019.

Netwerk
De Themagroep Participatie beschikt over een groot formeel en informeel netwerk 
dankzij leden van de Centrale Cliëntenraad van HVO-Querido, een oud-journalist van 
Maandblad MUG, een persoon die actief in de wijk Bos & Lommer en een medewerker 
van het project Statushouders. De themagroep werkt ook nauw samen met de andere 
themagroepen en hun netwerken. 

Conclusies en aanbevelingen
De Themagroep Participatie heeft na ruim twee jaar Participatieraad voldoende zicht 
gekregen op de werking van de experimenten die vanuit de Transitie Activering worden 
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uitgevoerd. Net als in de voorgaande jaren hebben we vaak de nadruk gelegd op het 
recht op klantondersteuning. Klanten hebben het recht om een vertrouwenspersoon of 
onafhankelijke cliëntondersteuner mee te nemen naar gesprekken. 

De inzet van ervaringsdeskundigheid binnen WPI is in 2018 een belangrijk thema 
geweest voor de themagroep. Aan de ene kant is het een gevoelig thema, omdat het 
ook betrekking heeft op onszelf, aan de andere kant is het een nieuwe ontwikkeling 
waar nog veel onduidelijkheden over zijn. Belangrijk is het bieden van perspectief na de
training tot ervaringsdeskundige en het leren van eerdere projecten. Als aanbeveling 
hebben 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 2019 wordt dit experiment voortgezet en zal de Participatieraad 
dit nauwlettend in de gaten houden. 

Via contacten met de achterban verneemt de themagroep dat veel cliënten nog niet zo 
ver zijn om daadwerkelijk in de maatschappij te participeren. Daarvoor zijn veel 
oorzaken aan te wijzen. Fysieke ongemakken, psychische klachten, financiële krapte en
schulden, leesbeperkingen, moeite met de bureaucratie, ontbreken van een goed 
sociaal netwerk; meestal is het een combinatie van deze factoren. Veel klanten geven 
aan zich niet gewaardeerd te voelen door de maatschappij, ook al doen zij reeds jaren 
vrijwilligerswerk en mantelzorg. 
De themagroep ziet genoeg mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Zo kan er in de
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schuldhulp veel verbeterd worden. Het verhogen van de beslagvrije voet, het verlagen 
van de aflossingscapaciteit zal de financiële situatie van veel schuldenaren verlichten. 
Om het sociaal netwerk te verhogen, denkt de themagroep Participatie aan lagere 
drempels voor deelname aan sport en culturele activiteiten. De Stadspas zou hier 
bijvoorbeeld een rol kunnen spelen. 
Amsterdam biedt zeer veel kansen aan mensen om deel te nemen aan de 
maatschappij. Zo is er een uitgebreid netwerk aan vrijwilligerswerk, maatjesprojecten en 
sport. De themagroep adviseert aan cliënten die zich sociaal geisoleerd voelen om aan 
te haken bij dit netwerk. Aan WPI het advies om cliënten hier meer wegwijs in te maken 
en eventuele drempels (vervoerskosten, onbekendheid, ontoegankelijkheid) weg te 
nemen. 
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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 houdt de themagroep de rol van de 
gemeente actief in de gaten als opdrachtgever van de organisaties voor 
maatschappelijke dienstverlening (MaDi’s). 

Doelen: 

De Themagroep Inkomen heeft in haar werkplan voor 2018 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 2018 mee bezig met de volgende thema’s: 
Individuele Inkomenstoeslag, inkomstenverrekening, collectieve zorgverzekering, 
Stadspas, integrale schuldhulpverlening, kostendelersnorm, giftenbeleid en het bereiken
van ZZP’ers. 

In 2018 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. De thema’s die we hier bespreken zijn 
achtereenvolgens: Stadspas, Schuldhulpverlening en Giftenbeleid.

Stadspas 

We ontwikkelden een goede samenwerking met de Stadspas Ambassadeurs door met 
hen kennis te maken en via deelname van een raadslid inzicht te krijgen in de manier 
waarop Stadspas klantinformatie verzamelt. Deze groep is in 2017 opgeheven en 
vervangen door Vrienden van de Stadspas. Het valt ons op dat deze groep meer de 
promotie verricht van de Stadspas en weinig signalen bespreekt. Omdat wij onze 
signalen niet konden inbrengen, hebben we gekeken naar een andere 
samenwerkingsvorm. Wij zijn nu begonnen met een informeel overleg met een senior-
adviseur Stadspas. 

Schuldhulpverlening

Een afvaardiging van de Participatieraad heeft in 2018 structureel overleg gevoerd met 
de beleidsmaker(s) schuldhulpverlening. Tot onze spijt moeten we vernemen dat het 
verhogen van de beslagvrije voet, zoals voorgenomen door de regering in 2017, 
wederom uitgesteld is. 
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Giftenbeleid

De afdeling Handhaving Werk en Inkomen heeft ons gevraagd mee te denken bij de 
ontwikkeling van het nieuwe beleid rondom giften. Na ons mondeling advies is de 
themagroep betrokken geweest bij de overleggen om het giftenbeleid vorm te geven. 
Ook hebben we het ontvangen van giften verwerkt 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 vanaf 1200 
euro. Wij hebben geadviseerd soepel met de inlichtingenplicht om te gaan en zijn van 
mening dat klantmanagers de bijstandsgerechtigden hierin dienen te ondersteunen. In 
2019 houden wij in de gaten welke knelpunten worden ervaren tijdens de implementatie 
van het giften-beleid. 

Schriftelijke en mondelinge adviezen.

Het overleg actiepunten uit Zwartboek Vakantiegeld i.s.m. de Themagroep Kwaliteit van 
Dienstverlening is in 2018 voortgezet. Een aantal aanbevelingen is niet opgevolgd door 
de beperkte speelruimte in de wet. Wel ligt er een nieuw wetsvoorstel dat meer 
speelruimte zou moeten creëren. 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. Dat leidt tot duidelijk 
herkenbare emotionele schade bij cliënten. Ook worden knelpunten gesignaleerd, zoals 
het niet aanvragen van kwijtschelding. Het beslagteam heeft een project ingesteld om 
klanten op te roepen om de kwijtschelding samen met hun klantmanager in te vullen. 
Ook wordt er gewerkt aan een betere informatievoorziening over aflossingscapaciteit en 
de beslagvrije voet.

We blijven in gesprek met gemeenteraadsleden over de Individuele Inkomenstoeslag. 
Wij vinden 85 euro voor alleenstaanden en 170 euro voor echtparen/samenwonenden 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 2018 zijn we verder gegaan met het adviesonderdeel inkomensverrekening en 
deeltijdwerk bij Koersbesluit Re-integratie, dit in samenwerking met de Themagroep 
Werk. In het uitvoeringsplan worden goede punten benoemd, maar we zien niet 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. Ook het hiervoor in te vullen 
formulier 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 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. 
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We gaan verder in overleg met afdeling Armoedebestrijding over het bereiken van 
ZZP’ers. Er wordt nu gewerkt aan het bereiken van ZZP-sleutelfiguren om het bereik 
onder ZZP’ers te vergroten. 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 te vinden zijn. 

De Themagroep Inkomen is in 2018 veranderd van samenstelling en heeft, mede door 
het aanschuiven van andere raadsleden, schriftelijk en mondeling gevraagd en 
Ongevraagd advies kunnen geven op een groot aantal thema’s die relevant zijn voor 
Amsterdammers met een laag inkomen. De samenwerking met de andere 
themagroepen maakte het mogelijk dat de Participatieraad onderwerpen vanuit 
meerdere perspectieven kon belichten. Voor ons als Themagroep Inkomen is dit een 
positieve ervaring. 

Ondertussen hebben wij ons aangesloten bij het project Ondernemend Participeren, 
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, heeft in de ontwikkelfase van dit 
project meegedacht. 

De collectieve zorgverzekering en de kostendelersnorm zijn thema’s die elk jaar 
terugkomen. Wat betreft de collectieve zorgverzekering hebben wij kunnen meegeven 
welke effecten de ontwikkelingen kunnen hebben op de klanten. 
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Om inzicht te krijgen in welke mate er maatwerk wordt geleverd bij de kostendelersnorm
hebben wij vragen gesteld over uitzonderingsgevallen. De cijfers over de 
uitzonderingsgevallen zijn volgens ons erg laag. In onze beleving zijn er meer 
huishoudens die hiervoor in aanmerking komen. 

De Themagroep Inkomen is tevreden over de samenwerking rondom het thema 
giftenbeleid. We blijven echter wel bezorgd over de inlichtingenplicht en zullen signalen 
daarover in de gaten houden. De aanbevelingen in het Zwartboek Vakantiegeld over het
verbeteren van de informatievoorziening met betrekking tot de beslagvrije voet en 
aflossingscapaciteit zijn 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 in oktober 2017 
introduceerden, beviel ook in 2018 goed. Door het succes en de vraag naar meer 
hebben we gewerkt aan het verbeteren en verbreden van het spel. We hopen met het 
Budgetspel meer mensen op een speelse manier inzicht te geven in de financiële 
uitdagingen van Amsterdammers met een laag inkomen.

We zijn samen met beleidsambtenaren bezig de verrekeningen van arbeid te 
vereenvoudigen. Klanten hebben veel last van verkeerde berekeningen en dat moet 
veranderen. We zitten in de kernwerkgroep Experimentele bijstand. Daar wordt samen 
met de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, beleidsambtenaren en
de Participatieraad gekeken naar wat de mogelijkheden zijn voor klanten. Er is een 
groep ambtenaren samen met de Participatieraad bezig om de fraudebeleidsregels te 
vereenvoudigen en te verbeteren. Hier gaan we in 2019 mee door. 
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2.4 THEMAGROEP KWALITEIT DIENSTVERLENING 

Doelen en prioriteiten
De doelstelling van deze themagroep is het verbeteren van de kwaliteit van 
dienstverlening aan ontvangers van een Participatiewetuitkering en aan de werknemers 
van Pantar. Daarnaast wil de themagroep de rechtspositie van de achterban verbeteren,
onder meer door het vergroten van de kennis over juridische middelen als bezwaar, 
beroep en hoger beroep. 
De bejegening van klanten door WPI en Pantar is een permanente zorg van de 
themagroep. Het mag niet uitmaken of klanten dakloos zijn, thuisloos of beschikken over
een eigen onderdak.

Mede door het gebrek aan leden heeft de Participatieraad eind september 2018 
besloten om de Themagroep Kwaliteit Dienstverlening tijdelijk op te heffen. De 
onderwerpen zijn verdeeld onder de andere drie themagroepen. De leden van de 
Themagroep Kwaliteit Dienstverlening hebben ook zitting in andere groepen, zodat de 
continuïteit gewaarborgd is. De Participatieraad verwacht begin 2019 het aantal 
raadsleden weer op peil te hebben zodat de Themagroep Kwaliteit Dienstverlening 
opnieuw activiteiten kan ontplooien. 

Thema’s en Adviezen
De onderwerpen die de Themagroep Kwaliteit Dienstverlening in de periode januari – 
september 2018 heeft behandeld zijn Handhaving, Digitale aanvraag, Klachtenregeling, 
Taalgebruik, Bezwaar en Beroep, Vakantieregeling en Bejegening klanten. 

Op 8 februari, 1 maart en 15 maart heeft de themagroep deelgenomen aan een 
vergadering over de Beleidsvoorschriften inzake Handhaving. De themagroep heeft zijn 
mening gegeven over een concept dat de Beleidsvoorschriften moet verbeteren. Op 30 
april is er nog een gesprek geweest tussen de themagroep en een ambtenaar over de 
invordering bij fraudegevallen. 

Op 12 maart is er overleg geweest tussen de themagroep en ambtenaren van WPI over 
de applicatie 020Werkt. De themagroep ziet in de toepassing een handig instrument, 
maar vraagt zich af of de privacy gewaarborgd is. Verder vindt de themagroep dat 
aanvragen voor levensonderhoud en minimavoorzieningen altijd analoog gedaan 
moeten kunnen worden. Niet iedereen kan dit digitaal of beschikt over de apparatuur die
daarvoor nodig is. 

Op 21 maart is een ongevraagd advies uitgebracht over de bejegening van cliënten van 
WPI. De uitkomsten van de internet-enquête in de maanden november 2017- januari 
2018 maakten een advies nodig. De themagroep adviseert o.a. om tijdens gesprekken 
met de cliënten te vragen hoe zij de bejegening ervaren. Als zij deze als onderdrukkend 
ervaren, kan er doorgevraagd worden naar de redenen hiervoor en naar mogelijkheden 
tot verbetering. De themagroep adviseert om de bewaking zo onzichtbaar mogelijk te 
maken. Fouilleren van cliënten dient zo min mogelijk plaats te vinden en zou 
bijvoorbeeld alleen ingezet mogen worden als de cliënt bekend staat als gewelddadig. 
Het zou nooit in aanwezigheid van andere cliënten mogen gebeuren en alleen op een 
discrete manier.
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Op 5 april is een lid van de Themagroep Kwaliteit Dienstverlening aanwezig geweest bij 
een bijeenkomst over het Taalakkoord. Dit project beoogt tot een eenvoudige, 
toegankelijke vorm van communicatie te komen, die ook voor laaggeletterden en 
personen met een leesbeperking te begrijpen is. 

Op 5 september heeft de themagroep een ongevraagd advies uitgebracht over de 
vakantieregeling van WPI. De themagroep meent dat een vakantie, zowel in het 
buitenland als in Nederland, goede effecten kan hebben op de geestelijke en fysieke 
gezondheid. Ook een lang weekeinde elders in Nederland kan positief werken op het 
gemoed van de klant. De themagroep moedigt het houden van vakantie daarom aan, 
maar dit dient dan wel een echte vakantie te zijn zonder enige verplichtingen. De regel 
dat de klant zich tijdens het verblijf in Nederland aan re-integratieverplichtingen dient te 
houden, staat een echte vakantie in de weg. 

Op 11 september heeft de Themagroep Kwaliteit Dienstverlening een gevraagd advies 
uitgebracht over de Beleidsbrief Armoedebestrijding en het Beleidskader Taaloffensief 
van de gemeente Amsterdam. De Participatieraad onderschrijft de uitgangspunten van 
zowel de beleidsbrief Armoedebestrijding als het Beleidskader Taaloffensief, maar heeft 
ook een aantal aanmerkingen. Zo vindt de themagroep de doelstellingen van het 
Beleidskader Taaloffensief erg ambitieus en verwacht niet dat deze voor 100 procent 
gehaald zullen worden. De themagroep kan zich volledig vinden in het streven om 
zoveel mogelijk mensen te bereiken. 
De themagroep vindt de ambitie van taalniveau B1 tamelijk hoog en verwacht dat veel 
cliënten van de Participatiewet dit niet zullen halen. Het mag nooit een reden zijn om 
een cliënt een uitkering te weigeren. Wat dat betreft is de Participatieraad het eens met 
het beleid van B&W om soepel om te gaan met de Taaleis uit de Participatiewet. 

Conclusies en aanbevelingen
De Themagroep Kwaliteit Dienstverlening is van mening dat WPI op de goede weg is 
wat betreft de dienstverlening aan de klant. De klant wordt vriendelijker bejegend en 
krijgt ook meer zeggenschap over het eigen re-integratietraject. Wel ziet de themagroep 
nog steeds een grote groep klanten die af dreigt te haken wegens persoonlijke 
omstandigheden of gebeurtenissen uit het verleden. Zo blijkt uit de internetenquête dat 
21 procent van de respondenten de bejegening als Onderdrukkend ervaart. Maar liefst 
39 procent van de respondenten ervaart het re-integratietraject als Demotiverend. Er 
valt dus nog veel te winnen. 

16



17



HOOFDSTUK 3 EXTERNE CONTACTEN EN COMMUNICATIE

Om goed te kunnen functioneren onderhoudt de Participatieraad contacten met een 
groot aantal stakeholders. Het verslag daarvan is te vinden onder 3.1. Minstens net zo 
belangrijk is het contact met de mensen die wij vertegenwoordigen. Hoe we dat contact 
onderhouden, is te vinden onder 3.2. 

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 schuift daar ook de directeur van Pantar bij aan. Dit overleg is 
openbaar. Tijden en locaties worden van tevoren bekend gemaakt op de webplaats van 
de Participatieraad. Deze vergaderingen worden geleid door een onafhankelijke externe 
voorzitter, Mavis Carrilho.

Twee keer per jaar heeft de Participatieraad overleg met de wethouders van sociale 
zaken. In 2018 is wethouder Vliegenthart vervangen door twee wethouders, een voor 
Armoedebestrijding/ Schuldhulpverlening en een voor Werk/Participatie. Met wethouder 
Moorman heeft de Participatieraad twee gesprekken gehad in het najaar van 2018. Met 
wethouder Groot-Wassink stond eveneens een bijeenkomst gepland. Deze werd helaas 
drie keer verschoven. Een nieuwe poging is gepland in januari 2019.

De Participatieraad heeft zitting in het overleg over de Sociale Werkkoepel en in het 
gemeentelijk overleg over Ervaringsdeskundigheid. 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 Protestantse diaconie organiseert elk jaar in juni een plaatselijke 
Daklozendag. Evenals de vorige jaren bemenste de Participatieraad ook dit jaar een 
informatiekraam.

De Participatieraad maakt onderdeel uit van de zogeheten 3D, ofwel de drie 
decentralisaties. Met de andere twee organisaties in 3D-verband, de WMO-raad en het 
Jeugdplatform, houdt de Participatieraad vier keer per jaar een overleg. De 
Participatieraad vindt deze overleggen belangrijk en nuttig omdat veel eigen thema’s 
raakvlakken hebben met de thema’s van WMO en Jeugd. 

Buiten Amsterdam

Minder voortvarend verliep het overleg met de raden van de andere G4-steden. De 
Participatieraad in Utrecht bleek na de zomer te zijn opgeheven, waardoor de G4 werd 
teruggebracht tot een G3. Er bleek ook verschil van mening tussen de drie overgebleven
raden over de zin van het overleg. Vooral uit Rotterdam bleek de belangstelling voor het 
overleg matig en men onderschreef niet het belang van gezamenlijke adviezen. De G3 
heeft tijdens een vergadering in het stadhuis van Den Haag besloten het overleg te 
beëindigen en in plaats daarvan een webportaal te openen, waarin de grote steden 
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kennis en ervaringen delen. Wat er gebeurt met de vaste zetel van de G4-raden in de 
Landelijke Cliëntenraad (LCR) is momenteel ongewis. Een en ander hangt af van de 
ontwikkelingen in de Domstad. 

De Participatieraad heeft in april 2018 deelgenomen aan een leertafel op het landelijke 
congres van de Landelijke Cliëntenraad te Nieuwegein over statushouders. De 
Participatieraad was tijdens dit congres met vijf personen aanwezig. Tijdens het congres
heeft de Participatieraad nieuwe contacten opgedaan en oude contacten opgefrist. Zo 
werden gesprekken gevoerd met de raden van o.a. Den Haag, Den Bosch, Amstelveen, 
Winsum, Utrecht en Deventer. Dergelijke contacten vindt de Participatieraad zeer zinvol.
Veel thema’s in Amsterdam spelen ook in andere gemeentes, zij het op kleinere schaal. 

In oktober is een lid van de Participatieraad aanwezig geweest bij een bijeenkomst van 
het Europese Anti-armoede Netwerk (EAPN) te Den Haag. Deze bijeenkomst ging over 
de verschillen in welvaart en de mogelijke oplossingen voor armoede in diverse landen 
van de Europese Unie. In januari 2019 is een nieuwe bijeenkomst gepland in Utrecht.
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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 Participatieraad onder de aandacht van het Amsterdamse publiek te 
brengen. De taakgroep heeft hiervoor sinds zijn oprichting in juni 2016 een aantal 
middelen ingezet.

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, samen met de uitkeringsspecificatie. Deze column wordt door de leden van 
de communicatiegroep geschreven. 
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 kunnen een bericht inspreken, 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. Berichten van 
anonieme bellers worden niet in behandeling genomen. 
De signalen van de achterban via de telefoon zijn voor de Participatieraad heel 
belangrijk. De Participatieraad kan en wil niet aan individuele belangenbehartiging doen,
maar kan de signalen wel gebruiken bij het formuleren van adviezen. De 
Participatieraad hanteert hierbij het journalistieke principe: één signaal is een incident, 
twee is een trend, drie is een maatschappelijk probleem. 
De Participatieraad houdt doorgaans bij hoeveel er gebeld wordt en over welke 
onderwerpen. Door het overlijden van het raadslid Karin Bernasco kan de 
Participatieraad dit keer helaas geen exact aantal geven. De gegevens van Karin bleken
te zijn opgenomen in een draagbare gegevensdrager die voor ons gesloten bleef. 
Helaas kunnen wij daardoor ook geen informatie geven over de meest genoemde 
onderwerpen.
Na het zomerreces is de telefoon overgenomen door de andere leden van de taakgroep.
De Cliëntentelefoon is van augustus tot en met december 2018 in totaal 78 keer gebeld. 
Omgerekend naar geheel 2018 schatten we dat ongeveer 200 keer is gebeld.
De taakgroep, geholpen door andere leden van de Participatieraad, heeft het grootste 
deel van deze bellers terug kunnen bellen. Een minderheid van de bellers bleek ook na 
meerdere pogingen niet bereikbaar. Zij bleken ook niet over een antwoordapparaat te 
beschikken. Na drie pogingen wordt een beller als onbereikbaar beschouwd. Deze kan 
altijd een nieuwe poging wagen. 
De meeste cliënten belden vanwege de Individuele Inkomenstoeslag (IIT). Het 
onderwerp, dat speelde vanaf najaar 2017, blijkt grote belangstelling te hebben bij de 
achterban. In totaal hebben naar schatting 30 à 40 personen ons over het thema gebeld.
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Omdat niet iedereen het onderwerp meldt, kan de Participatieraad geen exact aantal 
geven. Dit aantal is overigens ruim minder dan in 2017, toen de IIT zijn intrede deed. 
Het record van zomer 2016, ruim 140 telefoontjes over het inhouden van Vakantiegeld, 
werd dit jaar niet gebroken.
Andere zaken waarover de Participatieraad vaak werd gebeld zijn de kostendelersnorm,
kwijtschelding gemeentebelastingen, collectieve ziektekostenverzekering, stadspas en 
de verrekening met andere inkomsten.  

3. Informatiemarkten
De taakgroep heeft in 2018 op één informatiemarkt gestaan. Dat was de Daklozendag 
op 30 mei, in de tuin van de Protestante Diaconie aan de Nieuwe Herengracht. De 
belangstelling aan de kraam was groot. We hebben met tientallen mensen gesprekken 
gevoerd, onze vlugschriften en jaarverslagen werden goed afgenomen. Via de 
gesprekken met daklozen en hulpverleners is dit een goede gelegenheid om het 
netwerk van de Participatieraad uit te breiden. 
De taakgroep acht aanwezigheid op dergelijke informatiemarkten zeer zinvol. Het is een 
goed middel om direct contact met de achterban te hebben en het netwerk van de 
Participatieraad te verbreden.

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.

5. Sociale media
De taakgroep heeft een eigen pagina op Facebook. Hier staan de laatste nieuwsfeiten 
over de Participatieraad, zoals het komende Directieoverleg en bijeenkomsten waar 
leden van de Participatieraad aanwezig zijn. De taakgroep ziet voorlopig af van andere
sociale media, maar sluit niet uit dat het in de nabije toekomst andere media zal inzetten
om haar bezigheden onder het voetlicht te brengen. 

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

7. Vlugschrift
De Participatieraad heeft één vlugschrift beschikbaar: een dubbelzijdig bedrukt A4, 
waarin kort wordt uitgelegd wat het doel, de missie en de taken van de Participatieraad 
zijn. De taakgroep verwacht in 2019 een nieuw, bijgewerkt vlugschrift te produceren. 

8. Klantpanels
Bij actuele onderwerpen kan de Participatieraad besluiten om een Klantpanel te 
organiseren. Dit zijn bijeenkomsten van ongeveer twee uur waarin de Participatieraad in
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gesprek gaat met de cliënten van de Participatiewet. In 2018 heeft er een Klantpanel 
plaats gevonden over Ziektekosten. De opkomst was 15 cliënten en er waren drie leden 
van de Participatieraad aanwezig. Hoewel elke cliënt een geheel eigen verhaal te 
vertellen had, was er een opvallende overeenkomst: het zorgstelsel is duur, 
ondoorzichtig en het schiet op sommige terreinen tekort. Veel cliënten hebben niet 
genoeg aan de vergoeding voor tandzorg, zelfs niet als er voor de hoogste aanvullende 
verzekering wordt gekozen. Er was tijdens het panel ook vaak verwarring over wat 
onder de ziektekostenverzekering valt en wat onder de WMO valt. 
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HOOFDSTUK 4 INTERNE ORGANISATIE

Het hoofdstuk over de interne organisatie bestaat uit drie onderdelen: de samenstelling 
van de Participatieraad, de beleidsgroep en activiteiten ten bate van de eigen 
professionele ontwikkeling.

4.1 SAMENSTELLING VAN DE PARTICIPATIERAAD 
In 2018 heeft de Participatieraad afscheid moeten nemen van enkele leden, waaronder 
de twee duo-voorzitters Fons de Vries en Zarina Kallan. Zij zijn nieuwe wegen 
ingeslagen. Verder nam de Participatieraad afscheid van de leden Johan Andeloe en 
Saskia Baldew. In april 2018 is de werving gestart voor nieuwe leden. Dit heeft twee 
nieuwe leden opgeleverd die in de tweede helft van 2018 zijn ingewerkt. Met de nieuwe 
leden komt het aantal raadsleden op elf. 

De Participatieraad is volledig bezet bij vijftien personen. Een tweede sollicitatieronde is 
daarom van start gegaan in november 2018. Eind december hebben 25 personen 
gesolliciteerd, waarvan er 11 zijn uitgenodigd voor een gesprek. Deze gesprekken zullen
in januari 2019 plaatsvinden. 
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De Participatieraad bestaat eind 2018 uit de beleidsgroep en de overige leden.

In de Beleidsgroep, ofwel dagelijks bestuur hebben zitting:

 Martin Brandwagt, op persoonlijke titel, vanaf 18 mei 2018 duovoorzitter
 Danny Knecht, namens Cliëntenbelang, vanaf 18 mei 2018 duovoorzitter
 Bart Louwman, namens FNV, penningmeester a.i. vanaf 18 mei 2018
 Anke van der Vliet, namens Vrouwen in de Bijstand. Zij is secretaris van de 
Participatieraad en herkozen op 18 mei 2018.

De overige leden zijn:

 Ton Arendse, namens de Oogvereniging
 Samira Elhani, op persoonlijke titel
 Ron Goulmy, op persoonlijke titel
 Hans van der Kolk, namens HVO/Querido.
 Sacha van Oeveren, op persoonlijke titel
 Marcella Perdok, namens Straatvisie
 Frans Salman, op persoonlijke titel.

De Participatieraad en de beleidsgroep worden ondersteund door een ambtelijk 
secretaris. 

4.2 BELEIDSGROEP
De Participatieraad heeft een democratisch gekozen beleidsgroep. Ieder lid kan zich 
voor de verschillende functies verkiesbaar stellen. Het gaat om twee duovoorzitters, een
secretaris, een penningmeester en een vrij lid. 

De beleidsgroep is een voorbereidend en ondersteunend orgaan (een soort dagelijks 
bestuur), dat zorg draagt voor de continuïteit van de organisatie en het faciliteren van de
leden. De beleidsgroep bereidt de plenaire vergaderingen voor.

De duovoorzitters spelen ook een belangrijke rol in de verbinding van de 
Participatieraad met externe belanghebbenden, zoals 3D, G4 en de LCR. Ook zijn de 
voorzitters eerste aanspreekpunt. 

Na verkiezingen in mei 2018 is de samenstelling van de beleidsgroep veranderd. 
Voorzitter Zarina Kallan trad af en nam enkele maanden later ook afscheid van de 
Participatieraad. Zij is inmiddels afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. 
Ook penningmeester Saskia Baldew trad af en nam tevens afscheid van de 
Participatieraad. Duovoorzitter Fons de Vries had in maart 2018 reeds afscheid 
genomen van de Participatieraad.
Als nieuwe duovoorzitters zijn aangetreden de raadsleden Martin Brandwagt en Danny 
Knecht. Als nieuwe penningmeester is benoemd Bart Louwman. Secretaris Anke van 
der Vliet bleef aan in dezelfde functie.
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4.3 PROFESSIONALISERING

Vier leden van de Participatieraad hebben op 12 april deelgenomen aan het Congres 
van de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Een van de raadsleden was betrokken bij het 
vormgeven van de leersssie Begeleiding van Statushouders.

De Participatieraad heeft een tweede cursus Verhalen Vertellen georganiseerd in maart 
2018. Met deze cursus, gegeven door Marieke Smit van Stone & Sand, poogt de 
Participatieraad de problematiek van de achterban te vertalen in boeiende verhalen. 

Op 6 juni was de Participatieraad aanwezig op de jaarlijkse Daklozendag van de 
Protestante Diaconie van Amsterdam. Wij waren in de middag aanwezig met een 
informatiekraam, die bemand werd door de leden Sacha van Oeveren en Martin 
Brandwagt. Laatstgenoemde was tevens deelnemer aan een debat over het 
gemeentelijke daklozenbeleid. 

De Participatieraad heeft de ontwikkeling van het Budgetspel in 2018 voortgezet. Met dit
spel wordt beoogd meer inzicht te geven aan zowel professionals als cliënten in de 
situatie van minima. Van het Budgetspel zijn 5 exemplaren gedrukt. Meerdere partijen 
hebben belangstelling getoond voor het Budgetspel, waaronder DIVOSA en de afdeling 
Handhaving van WPI. De Participatieraad wil meerdere exemplaren laten drukken om 
hiermee een groter aantal stakeholders te bereiken. 

Leden van de Participatieraad hebben wekelijks overleg met ambtenaren over diverse 
onderwerpen, zoals Armoedebestrijding, Dienstverlening, Handhaving en 
Informatievoorziening. Eens per twee maanden overlegt de Participatieraad met de
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directie van WPI. Dit zogeheten Directieoverleg is openbaar. Datum, locatie en tijden 
worden van tevoren aangekondigd op de webplaats van de Participatieraad.

Eind september 2018 heeft de Participatieraad, die toen bestond uit 9 leden en 2 
aspirant-leden, twee dagen verbleven in het Fletcher Hotel te Wijk aan Zee voor 
trainingen en vergaderingen. Via de stichting Stimulansz is Annemieke Wildenburg 
ingehuurd om een training te geven over het schrijven van adviezen. 

De Participatieraad organiseerde in november 2018 een Klantpanel over Ziektekosten. 
Hiervoor werd in Werkwoord en in Maandblad MUG alsmede op de eigen webplaats een
oproep gedaan. In totaal hebben 15 klanten aan het panel meegedaan. Dit leverde de 
Participatieraad nieuwe inzichten op. Veel klanten vinden de Zorgverzekering moeilijk te 
doorgronden; sommige vergoedingen zijn onvoldoende, met name bij tandzorg en 
medicijnen.
De Participatieraad ziet een groeiende kloof tussen gezonde cliënten en ongezonde 
cliënten van de Participatiewet. Dit heeft in ten dele te maken met het eigen risico in de 
Ziektekostenverzekering. De Participatieraad merkt uit contacten met de achterban dat 
steeds meer cliënten de zorg mijden uit vrees het eigen risico niet te kunnen betalen. 
Maar ook als het wel betaald kan worden, is er een groot verschil in koopkracht tussen 
gezonde en ongezonde cliënten. De Participatieraad roept B&W daarom op om druk uit 
te oefenen op de regering in Den Haag om het eigen risico voor minima te schrappen. 
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IN MEMORIAM KARIN BERNASCO (1964- 2018)

26 juni 2018 bereikte ons het bericht dat ons geliefd en gewaardeerd raadslid Karin 
Bernasco is overleden. 

Karin was lid van de Participatieraad sinds 2017. In 2015 was ze al een jaar lid van de 
Cliëntenraad WPI, een van de voorlopers van de Participatieraad.
Binnen de Participatieraad was Karin actief als lid van de werkgroep Inkomen en als lid 
van de taakgroep Communicatie. Ze was vaste beantwoorder van de cliëntentelefoon. 

Als vertegenwoordiger van de Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten (SCIP) 
in de Participatieraad was Karin goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de 
geestelijke gezondheidszorg. 

De Participatieraad zal Karin herinneren als een persoon met een enorme motivatie en 
wilskracht en als een persoon met veel humor en levenslust. 

Veel te vroeg is ze van ons heengegaan. We zullen haar nooit vergeten. 
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Bijlage: RESULTATEN PUBLIEKSENQUÊTE

In de maanden november 2017 – januari 2018 hield de Participatieraad een 
publieksenquête, met vragen over klantvriendelijkheid en de bejegening door WPI. 
Hieronder de uitslagen. De percentages zijn afgerond. 
De Participatieraad bedankt bij deze alle deelnemers aan de enquête. In totaal hebben 
ruim honderd personen gerageerd.  

Vraag 1: Hebt u een bijstandsuitkering?
 Ja 85%
 Nee 15%

Vraag 2: Welk stadsloket van WPI bezoekt u voor uw uitkering?
 Jan van Galenstraat 323 (Bijzondere doelgroepen)  23%
 Bos en Lommerplein 250  (West) 15%
 Oranje Vrijstaatkade 2 (Oost) 14%
 Amstel 1 (Centrum) 12%
 Osdorpplein 1000 (Nieuw West) 12%
 Klaprozenweg 91 (Noord) 10%
 President Kennedylaan 923 (Zuid) 10%
 Anton de Komplein 250 (Zuidoost) 4%

Vraag 3: Hoe ervaart u de bejegening van WPI met u als klant?
 Professioneel 20%
 Gelijkwaardig 19%
 Neutraal 22%
 Discriminerend 4%
 Onderdrukkend 26%
 Anders 9%

Vraag 4: Hoe professioneel vindt u de baliemedewerkers?
 Uiterst professioneel 5%
 Zeer professioneel 17%
 Gematigd professioneel 44%
 Enigszins professioneel 22%
 Niet professioneel 11%

Vraag 5: Wat vindt u van de wachtruimte?
 Uitstekend 13%
 Goed 38%
 Gemiddeld 37%
 Slecht 13%
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Vraag 6: Hoe ervaart u de aanwezigheid van bewakers?
 Nodig 12%
 Geeft me veilig gevoel 7%
 Neutraal 49%
 Intimiderend 31%
 Anders 0%

Vraag 7: Bij sommige loketten worden cliënten van WPI gefouilleerd. Hoe ervaart u dat?
 Vakkundig 21%
 Overdreven 47%
 Bedreigend 32%

Vraag 8: Hoe zou u de kwaliteit van dienstverlening van uw klantmanager omschrijven?
 Uitstekend 17%
 Goed 32%
 Gemiddeld 25%
 Slecht 25%

Vraag 9: Hoe ervaart u de procedure rondom reïntegratietrajecten?
 Vakkundig 11%
 Neutraal 28%
 Slordig 14%
 Demotiverend 39%
 Anders 7%

Vraag 10: Bent u op de hoogte van de voorzieningen waar u aanspraak op kunt maken 
als cliënt van WPI?
 Ja 56%
 Nee 16%
 Gedeeltelijk 28%

Vraag 11: Wat vindt u van de (klant) vriendelijkheid van de medewerkers?
 Heel vriendelijk 12%
 Redelijk vriendelijk 43%
 Neutraal  vriendelijk 30%
 Niet vriendelijk 11%
 Anders 4%

29



Vraag 12: Wat vindt u van de afhandeling van aanvragen, wijzigingen en beslissingen?
 Uitstekend 4%
 Goed 36%
 Gemiddeld 38%
 Slecht 21%

Vraag 13: Bent u op de hoogte van uw mogelijkheden in bezwaar en beroep?
 Ja 57%
 Nee 21%
 Gedeeltelijk 22%

Vraag 14: Bent u op de hoogte van de klachtenregeling?
 Ja 47%
 Nee 31%
 Gedeeltelijk 22%

Vraag 15: Waar zou u verbetering in willen zien?
 Klantvriendelijkheid 5%
 Bejegening door WPI 17%
 Kwaliteit dienstverlening door klantmanager 17%
 Deskundigheid van baliemedewerkers 5%
 Afhandeling aanvragen 9%
 Duidelijkheid informatie 17%
 Proces reïntegratietrajecten 24%
 Anders 6%
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