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Reactie college advies ASDE 2 november 2021

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein Ede,

Hartelijk dank voor uw brief waarin u een reactie geeft op het Visiedocument Participatiewet 2022-2025 
‘Meedoen voor elkaar’.

Zoals u schrijft bent u in een vroege fase betrokken geweest bij de ontwikkeling van de visie. Het college 
waardeert het dat u in dat stadium belangrijke aanbevelingen heeft gedaan die in de visie zijn verwerkt.
Het college vertrouwt erop dat dit voor u voldoende herkenbaar is gebeurd.

In onze reactie volgen we graag de driedeling die het college in uw brief meent te onderscheiden:
1. uw opmerkingen vooraf;
2. uw observaties;
3. uw advies.

Ad 1. Uw opmerkingen vooraf
Het college heeft kennis genomen van de opmerkingen die u vooraf meegeeft voor de uitvoeringsagenda.
Om aan deze opmerkingen tegemoet te komen ziet het college een rol voor ervaringsdeskundigen uit de 
samenleving om mee te denken, op het moment dat de onderwerpen uit de agenda tot plannen worden 
uitgewerkt. Het “perspectief van de werkzoekende”, “de inwoner serieus nemen met zijn of haar potentieel”, 
en hoe we “effectieve aandacht” kunnen invullen zijn thema’s die dan ruimschoots de aandacht zullen krijgen.

Ad 2. Uw observaties
Uw observatie dat visie en kaders soms door en naast elkaar staan kan het college begrijpen. Enige uitleg 
zal wellicht helpen. De herijkte visie moet passen binnen het Beleidskader Transformatie Sociaal Domein. 
Daarom wordt in hoofdstuk 2 dit beleidskader aangehaald. Het is de paraplu boven deze visie. De visie heeft 
vervolgens een plaats tussen het Beleidskader en (toekomstige) uitvoeringsplannen. Hoofdstuk 3 is 
vervolgens de kern van de herijkte visie. In dit hoofdstuk is ervoor gekozen de wijze waarop we kijken naar 
ondersteuning in het algemeen, de wijze waarop het college de participatiewet wil uitvoeren, de verbreding 
van de visie naar financiële zelfredzaamheid, arbeidsmarkt, onderwijs en de aanpalende domeinen, elk te 
voorzien van uitgangspunten. Feitelijk zijn dit kaders die richting geven aan de uitvoeringsplannen die op de 
genoemde thema’s geschreven gaan worden. Door richting te geven worden de uitvoeringsplannen 
toetsbaar aan de visie.

Met betrekking tot de door u voorgestelde aanvulling op Iedereen doet mee "... en iedereen doet er toe in 
Ede” wijst het college u graag op het bestuursakkoord Ruimte voor Ede. In het bestuursakkoord heeft het 
college ingevuld wat zij verstaat onder: iedereen doet mee.
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U kunt hieruit opmaken dat inbegrepen is dat iedereen ertoe doet. Het college begrijpt dat u deze aanvulling 
belangrijk vindt maar hierover bestaat geen discussie wat het college betreft. Ten aanzien van uw 
observaties over de flexibele arbeidsmarkt: de door u geschetste effecten die de huidige inrichting van de 
arbeidsmarkt met zich mee kunnen brengen vormen geen aanleiding om anders te denken over de 
toeleiding naar werk. Het perspectief voor de inwoner om niet langer afhankelijk te (willen) zijn van een 
uitkering is daarbij vanzelfsprekend het belangrijkste motief. Het college levert, in situaties waar dit nodig is, 
ook een bijdrage aan de verduurzaming van de arbeidsrelatie, door bijvoorbeeld loonkostensubsidie, 
job coaching of aanpassingen op de werkplek. Het college heeft oog voor de administratieve lasten die 
ervaren kunnen worden op het grensvlak van werken en uitkering en streeft ernaar deze tot het minimum te 
beperken.

Er zijn inwoners die, in uw optiek, stress ervaren in hun proces (terug) naar de arbeidsmarkt, als gevolg van 
opgelegde verplichtingen of mogelijke sancties. Het college ziet in de uitvoering in overwegende mate een 
aanpak die afgestemd wordt met de inwoner. Waar stress een aanpak belemmert is dit een onderwerp voor 
gesprek en mogelijk een aanpassing van de aanpak.

Tot slot uw oproep aan het college om oog te hebben voor de kinderen in gezinnen waar sprake is van 
geldgebrek en/of schulden. Het college vindt het uiterst belangrijk dat kinderen kunnen meedoen. Het 
huidige minimabeleid houdt nadrukkelijk rekening met de participatie van kinderen. Daarnaast zijn 
beleidsmaatregelen er mede op gericht om huishoudens met kinderen sterker te maken, onder andere door 
voor toeleiding naar werk een belangrijke plaats in te ruimen en maatregelen te nemen, zowel in de aanpak 
van schulden als de schuldpreventie om de kans op “vererving” van uitkeringsafhankelijkheid te verkleinen.

Ad 3. Uw adviezen
• Uw advies om realistisch te zijn wat betreft de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners. Het 

visiedocument bevat ons inziens voldoende handvatten om het college hierop te vertrouwen. Zo werkt 
het college vanuit de bedoeling: waar toepassing van de wet- en regelgeving in de praktijk niet uitpakt 
zoals beoogd wordt de aanpak afgestemd op de bedoeling.

• U schrijft verder dat een tegenprestatie eisen van mensen op grond van geloof in eigen kracht in uw 
ogen niet (altijd) de goede weg is. Het zal u opvallen dat het college niet spreekt van een tegenprestatie. 
Voor de uitwerking van de Participatiewet vindt het college het van belang dat inwoners met een 
uitkering iets terug doen voor de samenleving in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten. Het 
behoud van ritme, het voorkomen dat een inwoner aan de zijlijn komt te staan, vaardigheden opdoen die 
de kansen op de arbeidsmarkt vergroten zijn belangrijke motieven hiervoor. Vanzelfsprekend afgestemd 
op de mogelijkheden van de inwoner.

• U pleit voor een beleid zonder dwang en drang waar het de toeleiding naar werk betreft. In de 
beleidsvisie is dwang en drang geen expliciet thema. Wel is het aan de gemeente om helderheid te 
scheppen over wat van onze inwoner wordt verwacht. Het college gaat uit van het natuurlijk naleven van 
afspraken, maar ziet niet bij voorbaat af van maatregelen als er sprake is van onwil. Uit het beleidsplan 
Natuurlijk Naleven (2019), dat over onze handhaving gaat, mag u opmaken dat bij het vermoeden van 
fraude of onwil zorgvuldigheid voorop staat, voordat over wordt gegaan tot sancties.

• Ten aanzien van uw advies om ook de doelen voor inwoners te benoemen, niet alleen die van de 
gemeente, zal hiervoor in de uitvoeringsplannen, met inzet van burgerparticipatie, een plaats worden 
ingeruimd.

• U adviseert om inwoners actief en tijdig te attenderen op de mogelijkheid van onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Voor zover onze praktijk verbetering behoeft op dit punt neemt het college dit 
advies ter harte.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,


