
 

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 

 

 
Secretariaat Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht 

P/a Zorgbelang Zuid-Holland 
E: jbroerse@zorgbelang-zuidholland.nl 

 
Aan het College van B&W van de gemeente Sliedrecht 
t.a.v. mw. H. Visser-Schlieker, wethouder Participatiewet 
 
Sliedrecht,  15-8-2017 
Betreft:  ongevraagd advies over Participatieplekken  
 
Geachte mevrouw Visser, 
 
In mei jl bereikte ons het nieuws dat de gemeente Dordrecht en de Sociale Dienst Drechtsteden 
hebben besloten om het invullen van de participatieplekken voor de hele regio stop te zetten voor de 
rest van dit jaar.  
 
Wij hebben dit nieuwsbericht binnen onze adviesraad besproken en willen graag aangeven dat wij 
ons hier zorgen over maken. Terwijl de instroom in 2016 aanvankelijk traag verliep, lijkt er nu juist 
een kentering gaande te zijn en het aantal aanmeldingen voor een participatieplek te blijven stijgen. 
Dan zou het niet zo moeten zijn dat het budget leidend is en dat mensen een half jaar moeten gaan 
wachten voor ze begin 2018 kunnen beginnen op een participatieplek. Want zo’n wachttijd heeft 
naar verwachting negatieve psychische en mogelijk ook maatschappelijke gevolgen voor de 
betreffende cliënten en hun gezin/familie. Wij begrepen van Bart de Heide, uw beleidsadviseur 
Participatiewet, dat dit besluit tot stopzetting van de instroom helaas niet is voorbesproken in het 
regionale  portefeuillehoudersoverleg met de wethouders Participatiewet.  We vinden deze 
werkwijze niet acceptabel. 
 

Wij zijn positief over de onlangs opgezette samenwerking met sociaal ondernemers binnen 
Sliedrecht. Ook begrepen wij dat u van plan bent om een garantstelling voor de 

plaatselijke sociale ondernemers te geven, voor eventuele nieuwe kandidaten die zich in 

de 2e helft van 2017 aanmelden. Met als doel dat mensen niet tussen wal en schip vallen.  

Wij steunen uw voornemen van harte.  

 

Gezien het bovenstaande vinden wij het een uitstekend idee om het budget voor 

Participatieplekken in de toekomst terug te geven aan de individuele gemeenten.  Dan 

kunt u samen met de sociaal ondernemers eigen plannen verder ontwikkelen en 

uitvoeren.  

Wij wensen u veel succes met de eigen acties op dit gebied en worden graag op de 

hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen en behaalde resultaten.  

 
 
Met vriendelijke groet namens de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht, 
 
Piet de Keijzer, voorzitter  
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