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Geacht College, 

 

Medio september 2021 ontving de ASDE uw verzoek om advies uit te brengen 

over het Visiedocument Participatiewet 2022-2025 ‘Meedoen voor elkaar’.  

Hierbij ontvangt u ons advies. 

 

De ASDE heeft dit visiedocument met belangstelling gelezen. De uitvoering van 

de Participatiewet is van groot belang voor inwoners van Ede die om de een of 

andere reden een beroep op deze wet moeten doen. In een vroege fase van de 

ontwikkeling ervan hebben we een concept besproken met één van uw 

beleidsambtenaren. Dit plezierige en open gesprek hebben we op prijs gesteld. 

 

Opmerkingen vooraf: 

o We lezen, dat u de verbinding tussen de dienstverlening vanuit de 

Participatiewet en haar omgeving vanuit drie verschillende perspectieven 

bekijkt en hiermee uw dienstverlening breder wilt gaan trekken dan tot nu 

toe het geval was. De ASDE vindt dit een positieve ontwikkeling, op deze 

manier zullen ook andere aspecten waar een inwoner mee te maken heeft 

(zoals onderwijs en opleiding, financiën en gezondheid) betrokken worden 

bij de dienstverlening.  

o U besteedt extra aandacht aan financiële zelfredzaamheid, 

vroegsignalering en schuldhulpverlening. Het is toe te juichen dat u dit 

aspect meeneemt in dit visiedocument, zo probeert u armoede te 

voorkomen. Helaas horen we uit de praktijk dat door een stapeling van 

wetten, regels en handhaving mensen klem komen te zitten, terwijl de 

intentie van deze wetten juist is om dat te voorkomen. Dit heeft niet 

alleen gevolgen voor de volwassenen die dit treft, maar ook voor hun 

kinderen.  

 

Dit is een visiedocument, waarin u nog geen praktische uitwerking aangeeft van 

wat u voorstaat.  

We willen u enkele punten meegeven, die wij belangrijk vinden voor de 

uitvoeringsagenda die als vervolg op dit visiedocument wordt ontwikkeld: 



 
o U stelt ‘vertrouwen in de inwoner staat voorop’. Wij adviseren om dat 

vertrouwen in de uitvoeringsagenda te expliciteren, zoals ‘uitgaan van goede 

wil, rekening houden met onvermogen en beperkende omstandigheden.’ 

o Het perspectief van de werkzoekende zelf is niet goed terug te vinden in dit 

visiedocument. We adviseren om dit perspectief in de uitvoeringsagenda 

concreet terug te laten komen.  

o ‘Centraal in de ondersteuning staat effectieve aandacht’. We adviseren om dit 

te concretiseren in de uitvoeringsagenda. Flexibele communicatie (dus niet 

alleen een brief sturen), en regelmatig (fysiek) contact tussen regisseur en 

inwoner is vaak nodig om het gewenste resultaat te bereiken. 

o Het is belangrijk dat in de uitvoeringsagenda meegenomen wordt, dat voor de 

bovengenoemde ‘effectieve aandacht’ voldoende menskracht beschikbaar 

moet zijn. 

 

We vragen ook nadrukkelijk uw aandacht voor het volgende: 

o Het valt ons op dat in dit document visie en kaders soms door en naast elkaar 

staan. Dat maakt het geheel voor ons wat diffuus.  

o ‘Iedereen doet mee in Ede’ is leidraad in dit visiedocument. De ASDE wil dat 

aanvullen met ‘en iedereen doet er toe in Ede’. Als inwoners een waardevolle 

bijdrage leveren, is dat niet altijd zichtbaar of meetbaar. Ons inziens is 

belangrijk dat inwoners in staat worden gesteld om zelf invulling te geven aan 

bezigheden die betekenisvol en zingevend voor hen zijn, ook al merken 

mensen in hun omgeving daar weinig of niets van. Want alle inwoners, ook 

inwoners die beperkt zijn in de mogelijkheid om activiteiten kunnen 

ontplooien, doen er toe.  

o Betaald werk is niet altijd duurzaam en op de huidige arbeidsmarkt zijn veel 

banen die geen of niet voldoende financiële zekerheid bieden (steeds 

wisselende inkomsten door flexwerk en 0-urencontracten). Het is maar de 

vraag of het hebben van dat soort betaald werk wel altijd het hoogste goed is. 

Hier speelt ook het probleem van een wisselend maandinkomen, de ene keer 

onder, dan weer boven de bijstandsgrens. Er wordt dan veel informatie van 

betrokkenen gevraagd, die daarvoor deels afhankelijk zijn van anderen 

(bijvoorbeeld aanlevering van loonspecificaties)  

o De bijstand is een recht, bedoeld voor een minimumniveau van 

levensonderhoud, die financiële stabiliteit en mentale rust geeft die het 

mogelijk maken dat mensen zich zonder stress kunnen richten op werk en 

eigen ontwikkeling. We horen van mensen die continu stress ervaren door 

allerlei verplichtingen en mogelijke sancties, keuzen voor 

kortetermijnoplossingen maken, waardoor het probleem zich vaak verergert.  

o We vragen u oog te hebben voor Edese kinderen die opgroeien in armoede. 

We weten, dat deze kinderen al vroeg op achterstand komen te staan ten 

opzichte van leeftijdsgenoten die in welvarender gezinnen opgroeien.  

o U introduceert het concept ‘één-gezin-één-plan-één regisseur. De ASDE vindt 

dit heel positief. We geven echter de voorkeur aan de term één-huishouden, 

immers lang niet alle inwoners van Ede leven in een gezinsverband.  

 

 



 
Ons advies: 

o We adviseren om realistisch te zijn wat betreft de eigen kracht en 

zelfredzaamheid van inwoners. Een tegenprestatie eisen van mensen op 

grond van geloof in eigen kracht is in onze ogen niet (altijd) de goede weg. 

Mensen vinden vaak zelf hun weg, ook naar betaald werk. Zonder dwang en 

drang. Informatie over mogelijkheden, training en uitwisseling kan daarbij 

heel dienstbaar zijn.  

o We adviseren om ook de doelen voor inwoners te benoemen, niet alleen die 

van de gemeente.  

o We adviseren om inwoners actief en tijdig te attenderen op de mogelijkheid 

van onafhankelijke cliëntondersteuning. We horen dat mensen behoefte 

hebben aan eigen regie, aan scholing en advies en aan hulp bij allerlei 

regelingen en formulieren, en bij het maken van een plan van aanpak 

bijvoorbeeld. 

o We adviseren dat ook in geval van het vermoeden van fraude of onwil de 

inwoner behoorlijk en tegemoetkomend wordt benaderd, rekening houdend 

met de menselijke maat en dat alle communicatiemiddelen worden ingezet 

voordat u tot maatregelen (sancties) overgaat.  

 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) 

 

 
Leny Oosterbaan 

voorzitter 


