
 
Het onderwerp van deze interactieve thema avond is  

‘Hoe (on)succesvol is de participatiewet in onze gemeente? 

De avond werd georganiseerd door de Wmo-raad in samenwerking met 

het cliëntenplatform.  

Vooraf is er de nodige acquisitie gepleegd om deze avond onder de 

aandacht te brengen en dat is ten dele zeker gelukt. De zaal was rijkelijk 

gevuld met ongeveer 120 personen.                                     

                      

De avond werd geopend door de voorzitter waarbij hij iedereen welkom 

heette en vooral de sprekers voor deze avond. Hierna 

kreeg Piet Hofman  (voorzitter cliëntenplatform) het 

woord en hij gaf in samenvatting uitleg over de 

werking van de participatiewet. In het kort komt het er 

op neer dat ook mensen met een beperking of 

handicap moeten kunnen deelnemen aan het 

arbeidsproces. 



De gemeente is sinds de invoering van de participatiewet in 2015 

hiervoor verantwoordelijk.  

Wat heeft dit gegeven tot nu toe voor de cliënt opgeleverd?  

Daarover praatte wethouder mevrouw Anja 

van den Dolder ons bij hoe de gemeente dit 

aanpakt en wat dit tot nu toe aan successen 

heeft opgeleverd. Exacte en uitgebreide 

gegevens zijn in dit verslag niet vermeld. 

Voor het uitvoeren van de wet en het halen 

van successen zijn diverse wegen te 

bewandelen, maar duidelijk is dat de 

overheid het niet in z’n eentje kan. Hiervoor 

zijn in het bijzonder ondernemers maar ook allerlei 

vrijwilligersorganisaties voor nodig. Gelukkig wordt er op een breed scala 

reeds meegewerkt, maar duidelijk werd dat het nog veel beter kan en 

moet. 

Enkele resultaten van samenwerking gemeente en organisaties: 

• Het talentenportaal – uitstromen van mensen uit de gemeentelijke 

‘kaartenbak’, dit mogen we al een succes noemen, maar het moet en 

kan nog veel beter. 

• Het begeleiden van nuggers (niet uitkeringsgerechtigen) 

• Sporten promoten en cliënten aanzetten tot beweging in groeps- of 

verenigingsverband – het werkt! Een treffende opmerking die ik 

vanavond hoorde was dat een deelneemster had verklaard blij te zijn uit 

het isolement te zijn gekomen, zei had letterlijk gezegd: ik heb hier mijn 

buurman leren kennen. 

• Ontbijtsessies – ondernemers en doelgroep samenbrengen tijdens 

een ontbijtsessie, duidelijk een andere manier om kennis te maken en 

wie weet wat hieruit voortvloeit. 



In 2017 hebben zo’n 30 werkgevers mensen uit de doelgroep geplaatst, 

maar we hebben er nog ongeveer 500 personen in de kaartenbak 

waarvan 64 % al langer dan 2 jaar een uitkering ontvangen. 

Oproep van de wethouder:  HELP ONS.  

De gemeente geeft aan dat zij zelf als werkgever aan de norm-eis  

voldoet door een verplicht aantal cliënten met een beperking te hebben 

aangesteld, maar het is natuurlijk niet verboden om niet alleen aan de 

eis te voldoen, maar te kijken of het niet wat meer kan? In de toekomst 

moet dat toch, dus waarom niet alvast wat vooruitlopen? 

Er waren een paar bedrijven vertegenwoordigd die al veel doen op 

het gebied van werkgelegenheid voor mensen met een beperking of 

handicap. 

Als eerste kwamen Anneke Ketelaar en 

Cas Veneberg van React Twente aan het 

woord om ons over hun bedrijf te vertellen. 

React Twente is een re-integratiebedrijf op 

een breed terrein en waarvan de 

groenvoorziening een belangrijk deel 

uitmaakt. Het doel is om cliënten uit de 

doelgroep op individuele wijze maatwerk 

aan te bieden en te zorgen dat iedereen passend werk aangeboden 

krijgt. 

 

Daarna gaf Farmfood een beschrijving 

van hun ondernemersplan. De heer de 

Weerd riep aanwezigen met klem op om 

toch vooral zich te oriënteren op de 

mogelijkheden omtrent het inzetten van 

mensen met een arbeidsbeperking. Het 

geeft een grote meerwaarde door de meestal zeer gemotiveerde inzet 

van deze cliënten. De Wmo-raad is recentelijk op werkbezoek geweest 

bij Farmfood en het bedrijf heeft toen reeds indruk gemaakt op de manier 



van werken en omgaan met mensen met een arbeidsbeperking. Wilt u 

de impressie daarvan nog eens nalezen? U vindt hem hier. 

Hierna werd een interactieve discussie opgestart, het publiek kon 

met behulp van de smartphone (Kahoot) deelnemen aan 

stemsessie. 

Eén van de stellingen was of de werkgevers voldoende kennis hebben 

van de participatiewet, een ander of gemeente voldoende ondersteunt bij 

het uitvoeren van de wet zowel bij werkgevers als cliënten. Ook kon men 

daarna onder het genot 

van een drankje 

onderling verder 

discussiëren en nieuwe 

connecties aanknopen, al 

met al een mooie kans 

om je netwerk verder uit 

te breiden en wat ik 

daarvan gehoord heb zijn ook daar al direct mooie resultaten geboekt. 

Deze avond heeft zeker positief bijgedragen aan het verder invullen en 

uitvoeren van de participatiewet. Echter………. Niet alles is koek en ei, 

het besef dat nog lang niet alles zodanig geregeld is zoals bedoeld in de 

wet kwam heel duidelijk naar voren. Ook hier werk aan de winkel dus.  

RB 

 

 

 

http://www.wmoraadhellendoorn.nl/wp-content/uploads/2017/10/17-10-17Impressie-bezoek-Farmfood.pdf

