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Eindrapport onderzoek Hoogeveense praktijk met participatiebanen en -
premietoekenning. 

1. Aanleiding onderzoek 

Het inzetten van zgn. participatieplaatsen is een van de instrumenten voor het 
gemeentebestuur om mensen die van een uitkering leven, weer op weg te helpen naar 
betaald of onbetaald werk. De oude Wet werk en bijstand (Wwb) en de huidige 
Participatiewet hebben daarvoor de wettelijke basis gelegd. De "participatieplaats", die ik 
hierna ook wel de participatiebaan zal noemen, is vooral bedoeld voor mensen met een wat 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep is niet heel makkelijk onmiddellijk 
bemiddelbaar. Om hun kansen te vergroten kan het benutten van zo'n participatiebaan een 
geschikt middel zijn. Het biedt hun een serieuze opstap naar betaald werk, zij het meestal op 
wat langere termijn. 
Hoe werkt het in Hoogeveen? Dat is een belangwekkende vraag zo is mij gebleken, een 
vraag waarop het antwoord niet een-twee-drie te geven is. Die conclusie trek ik uit mijn 
contacten op het spreekuur hierover en in mijn gesprekken met de Hoogeveense 
Cliëntenraad. Er leven veel vragen over de Hoogeveense uitvoeringspraktijk. Een beeld dat 
ook is terug te vinden in een vrij recente uitspraak van de bestuursrechter Noord-Nederland 
( 16 augustus 2016) waarin wordt afgerekend met een aantal onjuiste aannames in de 
Hoogeveense uitvoeringsaanpak. Deze rechterlijke uitspraak onderstreept wel de dringende 
noodzaak dat er meer duidelijkheid komt over dit onderwerp. Want ook na de oproep van 
het college aan de "participatiewerkers 2012-2014" ('t Torentje van 4 januari 2017) waarbij 
zij worden gewezen op de mogelijkheid alsnog een premie aan te vragen, zijn veel 
vraagtekens gebleven. 
Die oproep heeft een fors aantal aanvragen opgeleverd. Maar de afdoening daarvan -in 
zover ik daar toen inzicht in had- heeft mij allerminst gerustgesteld. Zij heeft de 
onduidelijkheid en onvrede over de uitvoering misschien zelfs wel vergroot. 
Ik zie hierin alle aanleiding te proberen dat die duidelijkheid er alsnog komt, zeker ook voor 
de toekomst. Er moeten heldere antwoorden komen op vragen als: wat is het gemeentelijke 
beleid nou precies? Wat voor keuzes worden er bij de uitvoering gemaakt? Hoe zijn de 
gemeentelijke medewerkers geïnstrueerd? Hoe inzichtelijk is de methode op grond waarvan 
een participatiebaan wordt ingezet? Hoe actief wordt de "participatiewerker" in zijn traject 
gevolgd? Hoe zit het met de wettelijk geregelde premietoekenning die bij participatiebanen 
aan de orde is? 
Ik wil graag proberen te helpen op die vragen een antwoord te geven en ik heb daartoe een 
eigen onderzoek aangekondigd bij het college. Dat deed ik bij brief van 8 mei 2018 (bijlage 
A). 

2. Overleg en informatie voor het onderzoek 

Op 5 juli 2018 heb ik met de verantwoordelijk wethouder en het verantwoordelijke 
afdelingshoofd over mijn voorgenomen onderzoek gesproken. In dat gesprek heb ik 
gevraagd mij van de vereiste beleidsinformatie te voorzien. Bij collegebrief van 30 oktober 
2018 (bijlage B) is mij dat materiaal aangereikt. 



Tijdens mijn onderzoek ben ik er helaas hard tegenaan gelopen dat het bijzonder moeilijk is 
voor een buitenstaander om snel inzicht te krijgen in de concrete behandeling van 
cliëntendossiers. Dat kwam niet door onvoldoende medewerking van de organisatie. Die 
was er zeker wel. Nee, het probleem zat er vooral in dat ik als ongeoefende buitenstaander 
niet zo maar met dat digitale systeem kan werken. Complicerende factor was bovendien dat 
het systeem er niet op is gebouwd om een compleet dossier simpel uit te draaien en te 
printen. Per saldo moest ik me daardoor beperken in het aantal dossiers dat ik aan een 
onderzoek kon onderwerpen. Ik heb er voor mijn onderzoek tien willekeurig gekozen. Die 
dossiers waren halfmaart 2019 beschikbaar zodat ik toen echt met mijn onderzoek kon 
starten. 

3. Praktijk in de periode van 2012 tot en met 2014 

Beleid moeilijk vindbaar 
De opmerking die ik zojuist maakte over de toegankelijkheid van de klantendossiers geldt 
ook wel een beetje voor het krijgen van inzicht in het gemeentelijke beleid op dit terrein. 
Het is zonder hulp bijna onmogelijk de hand te leggen op de openbare beleidsstukken over 
dit onderwerp. Het college heeft me daarbij gelukkig geholpen (zie bijlage B). 
Maar voor een burger die wat meer wil weten over het instrumentarium van de gemeente 
om mensen weer aan het werk te krijgen of te activeren om aan de maatschappij een 
bijdrage te leveren, is het een bijna onmogelijke opgave. Met name de gemeentelijke 
website die juist in deze tijd voor veel mensen de bron van informatie bij uitstek vormt, is 
voor dit doel volstrekt onvoldoende. Nagenoeg niets wat je zoekt is simpel te vinden, welke 
zoekterm je ook gebruikt. Ik heb dat helaas zelf ervaren. Ik heb begrepen dat dit probleem 
ook bij het college bekend is. Ik hoop van harte dat hier snel verbetering in komt. 

Beleid niet helder en consistent 
Maar los van de vindbaarheid verdient ook de beschrijving van het beleid zèlfniet bepaald 
een oeuvreprijs. Ik heb het dan niet zozeer over de opgeschreven beleidsambities en -
doelstellingen. Die zijn wel duidelijk. Het probleem zit vooral in de concrete uitwerking van 
die doelstellingen en ambities. Daar raak je het spoor al snel bijster. Een burger die met 
vragen zit en graag wil weten wat het gemeentebestuur voor hem kan betekenen als hij 
zonder werk komt te zitten, wordt van de beschikbare informatie niet veel wijzer. Misschien 
nemen zijn vragen zelfs alleen maar toe. 
Hoe komt dat, waar ligt dat nou aan? 
Voor mij ligt de hoofdoorzaak van de ervaren onduidelijkheid in de constatering dat de drie 
beleidsbepalende documenten uit die periode niet op elkaar aansluiten. Wat zich vooral 
wreekt is - in elk geval als het om de invulling van het instrument "participatieplaats" gaat -
dat de door de raad vastgestelde regels (Verordening re-integratie en participatie gemeente 
Hoogeveen 2012) niet als leidraad lijken te zijn gebruikt voor twee belangrijke 
gemeentelijke beleidsnota's van de hand van het college op dit terrein. Ze heten: de 
Beleidsnota re-integratie en participatie 2012 tot en met 2014 en de Beleidsnota 
maatschappelijke participatie (versie 2013; die volgens het college nog steeds geldt). 
Ik licht hierna graag verder toe hoe ik tot mijn veronderstelling van dat gebrek aan 
afstemming ben gekomen. 
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Verordening re-integratie en participatie 2012 
Volgens het boekje zou de wet (in 2012 was dat art. 7 e.v. Wet werk en bijstand) en de 
daarop gebaseerde en zojuist genoemde verordening van de raad het wettelijke kader 
moeten vormen waarbinnen het gemeentelijke re-integratiebeleid zich afspeelt en vorm 
krijgt. Volgens de wet rust op het college de taak mensen te ondersteunen bij hun zoektocht 
naar arbeidsinschakeling. Daarbij kan het voorzieningen aanbieden en die zelfs verplicht 
stellen. 
Hoe die voorzieningen eruit moeten zien is in de eerste plaats een zaak van de raad die dat 
op grond van de wet bij verordening moet regelen. 
Die opdracht heeft de gemeenteraad ook uitgevoerd door vaststelling van zijn zojuist 
aangehaalde verordening. Daarin benoemt de raad drie "voorzieningen" of "hulpmiddelen 
bij het begeleiden van mensen naar werk of in meedoen aan de samenleving". De raad volgt 
daarin de wet op de voet. 
De voorzieningen zijn: 
- bemiddeling bij het zoeken naar arbeid; 
- het aanbieden van scholing en 
- het toestaan van "additionele arbeid (in de vorm van "participatieplaatsen"; zie art. 8 van 
de verordening). 

Omdat dat laatste middel het specifieke voorwerp van mijn onderzoek is, ga ik daarop wat 
dieper in. 

Een participatieplaats: wat is dat volgens de wet en de raadsverordening? 
Dat "additionele arbeid" en "participatieplaats" ofparticipatiebaan voor de raad -net als 
voor de landelijke wetgever trouwens- bij elkaar horen is geen punt van discussie. Dat blijkt 
duidelijk uit de verwijzing in de tekst van de raadsverordening naar artikel lüa van de Wet 
werk en bijstand dat de participatiebaan regelt. Ook de toelichting op de raadsverordening 
laat daar geen twijfel over bestaan. Het is dus ondubbelzinnig de wens van de raad geweest 
om het gebruik van participatieplaatsen zoals de wetgever dat heeft bedoeld, in Hoogeveen 
mogelijk te maken. 

Wat zijn de kenmerken van zo'n participatiebaan? Wat zeggen de wet1 en de zojuist 
genoemde raadsregeling en de inmiddels gevormde rechtspraak daarover? Uit deze drie 
bronnen zijn de volgende essentiële elementen af te leiden: 
A. een participatieplaats is bestemd voor iemand voor wie de kans op inschakeling in het 

arbeidsproces gering is en die daardoor vooralsnog niet bemiddelbaar is op de 
arbeidsmarkt; 

B. het moet gaan om additionele arbeid en die moet primair gericht zijn op 
arbeidsinschakeling naast of in aanvulling op reguliere arbeid, en die mag niet leiden tot 
verdringing op de arbeidsmarkt; 

C. de rechter heeft de inhoud van het begrip "additioneel" voor de praktijk verder 
gepreciseerd en uitgesproken dat het moet gaan om "bovenformatieve functies" of 
"formatieve functies waarbij specifieke begeleiding nodig is" (daarbij maakt het niet uit 
of er sprake is van een functie bij een commerciële of non-profitorganisatie): 

art. 1 Oa Wet werk en bijstand 
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D. werk in participatieverband mag in principe niet langer dan twee jaar duren (verlenging 
tot 4 jaar is soms mogelijk); 

E. van het college wordt een actieve rol verwacht bij het volgen van een participatiewerker 
omdat die bij goed functioneren gedurende zes maanden recht heeft op een premie, die 
in beginsel ambtshalve wordt verleend; het indienen van een aanvraag is daarvoor niet 
nodig. 

Voldoet de Hoogeveense praktijk aan het wettelijke profiel? 
Dat is dé vraag waar het in dit onderzoek om draait en ik zal proberen hierop een antwoord 
te geven. 
Voordat ik dat ga doen is het denk ik wel goed een mogelijk misverstand op dit vlak vóór te 
zijn. De wet stelt namelijk het gebruik van het instrument "participatieplaats" niet verplicht. 
Het college mág maar hoeft er geen gebruik van te maken. Maar aan die vrijheid zit wel een 
belangrijke voorwaarde. Als het college niet van plan is de "participatieplaats" in te zetten 
om mensen op weg te helpen naar werk, moet het deze keuze als zodanig wel publiekelijk 
bekend maken. Dat is, zo stel ik vast, in Hoogeveen niet gebeurd. En dat is niet zonder 
belang. Want tenminste twee bestuursrechters hebben al uitgesproken dat een burger die 
zelfmet een voorstel voor een "participatieplaats" komt die aan alle wettelijk eisen voldoet, 
in de praktijk niet genegeerd kan worden. Dat betekent in ieder geval dat hij na zes maanden 
goed functioneren, automatisch recht heeft op een wettelijke participatiepremie. De 
bestuursrechter Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2017:2205) en de bestuursrechter Noord
Nederland (in een uitspraak van 16 augustus 2016 in een zaak tegen de gemeente 
Hoogeveen) hebben dit onomwonden duidelijk gemaakt. 
Bestuurlijk stilzitten brengt dus risico's met zich mee. En dat risico bestaat in Hoogeveen 
nog steeds omdat er, ook na 2016 op dit punt niets is gecorrigeerd. Er zijn zelfs geen 
beleidsregels die het mogelijk maken om de bestuurlijk regie te houden. Dat is des te 
merkwaardiger omdat de toelichting op de raadsverordening in dit verband juist een 
"beleidsregel" noodzakelijk acht getuige de tekst: "Omdat er voortdurend veranderingen 
zijn op het terrein van de additionele arbeid, is het voor een slagvaardige re-integratie beter 
om de gedetailleerde regelgeving te laten verlopen via beleidsregels". Maar toch ontbreken 
ze. Zij zijn er wel even geweest maar vervolgens weer ingetrokken. 
Dat zou op zich nog te billijken zijn als de twee beleidsnota's die er op dit terrein wèl zijn 
en die ik al even noemde, deze leemte zouden opvullen. Maar dat is helaas niet het geval, zij 
hebben de verwarring alleen maar groter gemaakt zoals we hierna zullen zien. 

Invloed Hoogeveense beleidsnota's op de praktijk: verwarrend 
Ik noemde ze net al even: de Beleidsnota re-integratie en participatie (2012 tot en met 2014) 
en de Beleidsnota maatschappelijke participatie (versie 2013). 
Wat is hun bijdrage aan een transparant gebruik van de participatiebaan in Hoogeveen? 
Van de eerste beleidsnota is die nihil. Daarover kan ik kort zijn. In deze nota komt het 
begrip participatieplaats ofparticipatiebaan in het geheel niet voor. De andere beleidsnota 
(de Nota maatschappelijke participatie 2013)2 behandelt de "participatieplaats" wel maar 

2 Het is een intern beleidsstuk van het college. Het is niet volgens de gebruikelijke regels openbaar gemaakt. 
Daardoor kan de inhoud ook niet als "bundel van beleidsregels" worden opgevat. Burgers hebben er dus 
hooguit indirect houvast aan. 
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vanuit een totaal andere visie die volkomen haaks staat op de zojuist beschreven variant van 
de wetgever en de raad. Zij heeft het beeld op dit punt niet verhelderd maar vertroebeld. 
Waar zit precies het probleem? Ik heb niet kunnen achterhalen hoe het heeft kunnen 
gebeuren dat er in Hoogeveen twee soorten "participatieplaatsen" zijn ontstaan. Ik kan 
alleen maar constateren dat het zo is en aangeven wat voor problemen dit heeft opgeleverd. 
Eerst kort wat over de inhoud van de Nota maatschappelijke participatie 2013. Het is een 
breed opgezet beleids- en uitvoeringsdocument waarin het college beschrijft hoe het wil 
stimuleren dat Hoogeveners actief meedoen in de samenleving. De nota plakt daar het etiket 
"maatschappelijke participatie" op. Dat is niet alleen vrijwilligerswerk. Dat is het ook, maar 
het ziet ook op de verplichte "tegenprestatie" die de Wet werk en bijstand en nu de 
Participatiewet kennen. Het op die manier activeren van burgers werkt de nota langs twee 
sporen uit: 
1) het spoor van de re-integratie, d.w.z. bemiddelen en ondersteunen bij het zoeken naar 

betaalde reguliere arbeid en 
2) het tweede spoor dat de lijn volgt van de maatschappelijke participatie in de vorm van 

"(verplicht) vrijwilligerswerk". 
Kijkend naar de keuze die de raad in zijn verordening heeft gemaakt, zou je verwachten dat 
het college de "participatieplaats" in zijn nota ook een plek zou geven in de uitwerking van 
het eerste spoor, dat van de re-integratie. Maar wonderlijk genoeg is dat niet het geval. De 
opvatting van het college gaat een heel andere kant op met het instrument. Het komt terecht 
in het tweede spoor, het spoor dat primair gericht is op het meedoen aan de samenleving in 
de vorm van vrijwilligerswerk of andere onbetaalde bezigheden, maatschappelijke 
activering dus. Daarmee belandt de college-variant van "participatieplaats" in hoofdzaak op 
het speelveld van het 'vrijwilligerswerk". 
Gevolg: sinds 2013 zijn er twee soorten "participatieplaatsen" in Hoogeveen. 

Twee soorten "participatieplaatsen" en andere complicaties in de praktijk 
Naast de keuze van het college voor een afwijkende invulling van de participatieplaats 
komen er in de beleidsnota nog twee andere "voorzieningen" in beeld die het geheel er nog 
ondoorzichtiger op maken. Die twee andere voorzieningen worden in de beleidsnota 
aangeduid als "werkervaringsplaats" en als "vrijwilligerswerk". 
Wat levert dat nu samen op? Een tamelijk chaotisch beeld dat aan een inwoner van de 
gemeente Hoogeveen haast niet is uit te leggen. Ik zet het even op een rijtje: 
1. Er is een "participatieplaats" die de raad bij verordening heeft gefaciliteerd en die re

ïntegratie, dus regulier werk, tot einddoel heeft (het eerste spoor van het gemeentelijke 
beleid). 

2. Er is een "participatieplaats" die het college wil inzetten om werkzoekenden 
maatschappelijk te activeren, met name in de vorm van verplicht "vrijwilligerswerk" 
(het tweede spoor van het gemeentelijke beleid). 

3. Als alternatief voor de voorziening onder 1 voert de nota de "werkervaringsplaats" op, 
een middel met reguliere arbeid als einddoel. Onduidelijk is waar dit middel zich nu 
onderscheidt van de wettelijke "participatieplaats" onder 1. 

Hoe bepaal je nu in welk geval een "werkervaringsplaats" passend is en in welk geval de 
"participatieplaats" in de raadsvariant? Is er verschil? En wanneer is een "participatieplaats" 
in de college-variant, dus in de vorm van verplicht vrijwilligerswerk de beste keuze? 
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Het komt mij voor dat het bijna ondoenlijk dit soort vragen op een enigszins 
geobjectiveerde manier te beantwoorden. Gevaar voor een zekere willekeur of ongelijke 
behandeling ligt dan op de loer. En in zulke situaties zijn bezwarenprocedures en 
beroepszaken ook nooit ver weg. De zaak die tot de rechterlijke uitspraak van 16 augustus 
2016 heeft geleid, is er een goed voorbeeld van. In die uitspraak was de bestuursrechter 
uiterst kritisch over de Hoogeveense praktijk en verplichtte hij het gemeentebestuur in een 
concreet geval alsnog een participatiepremie toe te kennen. 
Voor het college was deze uitspraak overigens wel het sein om de bekritiseerde kanten van 
zijn beleid te erkennen en te proberen de schade voor mogelijk benadeelde 
participatiewerkers uit de periode 2012 tot en met 2014 te herstellen. Via een oproep in 't 
Torentje stelde het die groep in de gelegenheid alsnog een participatiepremie aan te 
vragen, als men meende daar recht op te hebben. Een soort hersteloperatie in de uitvoering 
dus. 

Hersteloperatie geslaagd? 
Na de oproep in 't Torentje van 4 januari 2017 heeft het college 67 aanvragen voor een 
premie ontvangen. Nadien zijn er ook nog een aantal premies ambtshalve uitgekeerd. Van 
de aangevraagde premies zijn er 48 afgewezen. Bij die afwijzingen maar ook bij de 
toewijzingen zijn zonder meer vraagtekens te plaatsen. Dat is mijn conclusie nadat ik -bij 
wijze van steekproef- uit de reeks van aanvragen en ambtshalve toekenningen er 10 aan een 
onderzoek heb onderworpen. Ik heb vijf toewijzingen en vijf afwijzingen onderzocht. 
Dat leverde het volgende beeld op: 

Algemeen: 
Wat bij het doornemen van de dossiers opvalt is dat cliënten in soms nog geen jaar met 
steeds weer andere werkcoaches te maken krijgen, in een enkel geval waren dat zelfs 5 
verschillende. Voor het opbouwen van een goede relatie met de cliënt is dat weinig 
vruchtbaar en ook niet prettig. Maar het is bovenal niet erg efficiënt omdat dossiers steeds 
opnieuw moeten worden overgedragen. 

Een tweede punt waarvoor ik aandacht vraag is de weinig transparante manier waarop de 
keuzes voor de cliënt worden gemaakt en met welke middelen de toeleiding naar de 
arbeidsmarkt ofnaar maatschappelijke activering wordt ingericht. Waarom in het ene geval 
wordt gekozen voor een werkervaringsplaats, in een ander geval voor een participatieplaats 
-in de wettelijke of college-variant - of gewoon voor vrijwilligerswerk wordt uit de dossiers 
niet erg duidelijk. Het lijkt sterk af te hangen van de individuele mening van de werkcoach. 
En zonder aan diens individuele goede bedoelingen te twijfelen, is de kans op een zekere 
ongelijkheid in behandeling groot. Iets wat nog kan worden versterkt doordat er geen 
schriftelijke werkinstructie voor de werkcoaches voorhanden is om de eenheid een beetje te 
bevorderen. 

Een derde punt dat ik aan wil stippen is de afwachtende houding bij het toekennen van een 
premie. De wet gaat uit van een actieve rol van het college. Als een participatiewerker 6 
maanden goed zijn werk heeft gedaan en verder aan alle voorwaarden heeft voldaan, heeft 
hij recht op een premie. Daarvoor hoeft hij geen aanvraag in te dienen. Uit mijn onderzoek 
blijkt dat dit niet de gangbare praktijk is in Hoogeveen. 

6 



Dan nu het concrete resultaat van mijn beoordeling van de 10 dossiers. Ik heb een 
onderverdeling gemaakt in een groep afwijzingen (5) en een groep toewijzingen(5). 

Afwijzingen 
- Geen enkele afwijzing was van een fatsoenlijke motivering voorzien. Een elementaire 
tekortkoming die niet zou mogen voorkomen in een gemeentelijke beschikking. 

- Drie afwijzingen waren ondanks dat de motivering ontbrak, inhoudelijk terecht. Het ging 
in die gevallen om directe bemiddeling naar werk. Daarbij werden wel 
"werkervaringsplaatsen" ingezet, een instrument dat zoals ik hiervoor al schreef, alle 
trekken heeft van een "participatiebaan". Desondanks acht ik de afwijzing aanvaardbaar 
omdat geen van de bezigheden in de "werkervaringsplaatsen" de duur van 6 maanden 
haalde, de minimumtermijn om voor een premie in aanmerking te komen. In één geval 
was overigens wel sprake van een stapeling van werkervaringsplaatsen -soms twee 
tegelijk- gedurende meer dan een jaar. 

- Bij één afwijzing is vermoedelijk het argument geweest -tenminste dat leid ik afuit een 
toelichtend telefoongesprek dat na de afwijzing met de aanvrager is gevoerd- dat bij 
betrokkene geen sprake was van een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit argument is bij 
de rechter in zijn uitspraak van 16 augustus 2016 in dat geval niet houdbaar gebleken. De 
aanvrager uit mijn onderzoek heeft er kennelijk na het telefoontje van afgezien om zijn 
afwijzing aan te vechten. 

- Bij de laatste in het rijtje van vijf afwijzingen was de kwalificatie "participatiebaan" 
volgens mij wel op haar plaats. Het ging hier om deelneming aan een gemeentelijk 
Groenproject. Een ander groenproject dat ik tegenkwam, werd namelijk wel als 
"participatiewerk" gekwalificeerd. Uit het dossier wordt mij alleen niet duidelijk of de 
deelnemer aan het gemeentelijke project 6 maanden heeft volgemaakt. Ook in dit geval 
heeft aanvrager niet gekozen voor de weg van bezwaar en beroep. 

Toewijzingen 
- Ontbraken bij de afwijzingen de motiveringen geheel, bij de toewijzingen zijn die er wel, 
maar erg ruim en overtuigend zijn ze niet. Maar aanvrager zal er in zo'n geval wat minder 
problemen mee hebben. Maar echt fraai is het natuurlijk niet. 

- Wat opvalt is dat vier van de vijf toekenningen uit een ambtshalve actie zijn gevolgd. Dat 
is precies zoals de wetgever het heeft bedoeld. Overigens is dat pas gebeurd na de 
rechterlijke uitspraak van augustus 2016. Bij twee van vier toekenningen ontbreekt helaas 
wel een overeenkomst. Dat is een wezenlijke tekortkoming. Het is onverantwoord geen 
goede schriftelijke afspraken te maken tussen werknemer, werkaanbieder en het 
gemeentebestuur. 

- Bij één van de ambtshalve toekenningen ontbreekt niet alleen een overeenkomst maar 
wordt uit het dossier ook niet duidelijk of de 6 maanden zijn volgemaakt. De 
toewijzingsbrief gaat daar wel van uit, maar andere stukken in het dossier spreken dat 
weer tegen. 

- De enige toewijzing die op aanvraag is gedaan, voldoet aan alle eisen. Er is een 
overeenkomst aanwezig en de vereiste 6 maanden zijn volgemaakt. Wel is opmerkelijk 
dat juist in deze heldere casus aanvrager toch zelf actie moest ondernemen om een 
aanvraag in te dienen, dit na de oproep in 't Torentje. 
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Al met al levert het -beperkte- dossieronderzoek een beeld op waarin ik geen grove 
onrechtvaardigheden heb gevonden. Daarmee kan ik niet uitsluiten dat die er wel zijn 
geweest maar binnen het mij toegemeten budget is het niet doenlijk mijn onderzoek van 
dossiers breder te trekken. Maar ook mijn beperkte onderzoek geeft wel te denken. Er is 
veel ruimte voor verbetering. De verbeterpunten betreffen het hele proces, van de 
formulering van het beleid tot en met de uitvoering ervan. 
Aan het slot van dit rapport zal ik daarvoor aanbevelingen tot verbeteringen doen. 

4. Periode van 2015 tot heden 

Na alles wat ik in de vorige paragraaf over het beleid en de uitvoering heb geschreven, kan 
ik over de tijd die start met de Participatiewet 2015 kort zijn. Want zowel de wet als de 
nieuwe verordening van de raad die daarop is gebaseerd, veranderen aan het 
"participatiewerk" niets wezenlijks. In de kern blijft alles zoals het is. Hetzelfde geldt voor 
de Beleidsnota maatschappelijke participatie 2013. Ook die blijft ongewijzigd in tact. 
Met andere woorden, ook na 2015 hebben inwoners van de gemeente Hoogeveen te maken 
met dezelfde beleidsmatige onduidelijkheid over plaats en functie van het participatiewerk 
als daarvoor. Nog steeds is er sprake van twee soorten participatieplaatsen. Overigens is mij 
in de uitvoering nog wel iets curieus opgevallen. Sinds 2015 is het vaste praktijk geworden 
in Hoogeveen dat de wettelijk geregelde participatieplaats niet meer wordt toegepast. Voor 
deze keus heb ik in mijn onderzoek noch argumenten noch een collegebesluit kunnen 
vinden. Ook is de nieuwe gedragslijn nooit openbaar bekend gemaakt. Evenmin is de 
gemeenteraad geïnformeerd. 
Mij lijkt deze gang van zaken onaanvaardbaar en in strijd met de opdracht die het college op 
grond van de Participatiewet en de verordening, voor zijn inwoners heeft. 
Los van deze vooral politiek/bestuurlijke dimensie heeft deze veranderde aanpak de risico's 
waarvoor ik al waarschuwde (zie hiervoor de passage onder de titel: "Voldoet de 
Hoogeveense praktijk aan het wettelijk profiel?", alleen maar vergroot. 
Conclusie: ook voor het huidige beleid dat na 2015 is begonnen, is een grondige 
herwaardering nodig. Ik zal daar in slotparagraaf van dit rapport aanbevelingen voor doen. 

S. Reactie van het college en van de Cliëntenraad op mijn onderzoeksbevindingen 

De resultaten van mijn onderzoek zoals ik die heb beschreven in de voorgaande paragrafen 
1 t/m 4, heb ik voor commentaar voorgelegd aan het college van burgemeester en 
wethouders en aan de Cliëntenraad. Hun beider reacties (zie bijlagen C en D) geven geen 
aanleiding mijn bevindingen aan te passen. Beide geven aan het door mij geschetste beeld te 
herkennen en te onderschrijven en zien uit naar mijn suggesties voor verbeteringen. 
Voordat ik dat doe wil ik nog wel graag een voor ons onderwerp belangrijke rechterlijke 
uitspraak melden, een uitspraak die mij bij het afsluiten van mijn onderzoek begin april nog 
niet bekend was. De uitspraak (van 23 april 2019) is afkomstig van de rechtbank Noord
Nederland en bevat een oordeel in een beroepszaak die een Hoogeveense inwoonster tegen 
het college had aangespannen omdat het een deel van haar aanvraag om een 
participatiepremie had afgewezen. De rechter is over de gemeentelijke argumenten voor de 
afwijzing uiterst kritisch en geeft het college opdracht de zaak opnieuw te bekijken. 
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De uitspraak zie ik als een duidelijke bevestiging van mijn eigen onderzoeksresultaten. Op 
de inhoud van de rechterlijke uitspraak kom ik terug in mijn slotparagraaf (§ 6) waarin ik 
mijn eindconclusies trek en voorstellen doe tot verbetering van de huidige beleidspraktijk. 

6. Eindconclusies onderzoek en voorstellen tot verbetering 

Veel mis 
Toen ik op 8 mei vorig jaar aan het college schreef dat ik van plan was een eigen onderzoek 
in te stellen naar de gangbare praktijk in Hoogeveen met de toewijzing van zgn. 
participatiebanen met de daaraan gekoppelde premies, was dat vooral ingegeven door de 
twijfels die ik had over de (correcte) toe- en afwijzingen van die premies aan mensen. Nu ik, 
ruim een jaar later', klaar ben met mijn onderzoek, kan ik helaas niet anders dan de 
conclusie trekken dat niet alleen mijn twijfels van toen terecht waren, maar dat er nog veel 
meer mis is, in de hele keten van beleid tot uitvoering. Het Hoogeveense beleid is 
onduidelijk, onsamenhangend, innerlijk tegenstrijdig en op een onderdeel in strijd met de 
wet. Is het dan een wonder dat ook de uitvoeringspraktijk veel tekortkomingen kent? Helaas 
niet. In zijn reactie (bijlage C) op mijn onderzoek zegt het college daarover zelf: "Het is 
voor de medewerkers van de uitvoeringspraktijk (afdeling werk en re-integratie) 
ingewikkeld werken als het beleid niet op orde is. Zij moeten roeien met de riemen die ze 
hebben. Onze organisatie heeft ervoor gekozen beleid en uitvoering te splitsen. De kloof die 
ontstaan is tussen beleid en de uitvoeringspraktijk, zal opgelost moeten worden." 
Kortom, met het beeld dat uit mijn onderzoek zichtbaar is gemaakt, kan en is niemand 
tevreden: het gemeentebestuur niet, de medewerkers niet en de inwoners die er mee te 
maken hadden, waarschijnlijk het allerminst. Er moet dus echt wat veranderen. Er dient een 
grondige herwaardering komen van zowel het beleid als de uitvoeringspraktijk. Ik hoop van 
harte dat dit onderzoek daarvoor de eerste aanzetten kan leveren. Maar eerst nog even de 
belangrijkste conclusies op een rij. 

Belangrijkste conclusies 
1. Het is voor een gewone Hoogeveense burger bijna onmogelijk om te weten te komen 

wat de gemeente Hoogeveen voor hem ofhaar kan betekenen als je werkloos wordt of 
bent. Er is geen fatsoenlijke voorlichtingsfolder en ook de gemeentelijke website levert 
geen duidelijk informatie op. Het ( onwenselijke gevolg) daarvan is dat inwoners die 
over dit onderwerp in gesprek (moeten) gaan met hun consulent ofwerkcoach vaak geen 
enkel idee hebben wat hun te wachten staat. Nog erger is dat zij zo evenmin op de 
hoogte zijn van de mogelijkheden die er voor hen op dit vlak allemaal zijn (zie§ 3). 

2. Helaas blijkt niet alleen de lastige vindbaarheid van het beleid voor de zoekende burger 
een bijna onneembare hobbel, dat is ook de inhoud van het beleid zelf. Het is 
onsamenhangend, innerlijk tegenstrijdig en op een onderdeel zelfs in strijd met de wet. 
De verschillende gemeentelijke beleidsstukken sluiten op tal van punten niet logisch aan 
op de landelijke wetgeving maar merkwaardig genoeg ook niet op elkaar. Duidelijke 
beleidsregels ontbreken. Wel is er een beleidsnota van de hand van het college uit 2013 
die heel verwarrend een eigen "participatieplaats" introduceert, los en in afwijking van 
de wet en de daarop gebaseerde raadsverordening. Sindsdien zijn er in Hoogeveen dus 

3 Dat jaar was vooral nodig om het juiste onderzoeksmateriaal te verzamelen (zie hierover § 2) 
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twee instrumenten met dezelfde naam maar met andere voorwaarden en met 
verschillende, voor burgers soms ongunstiger uitkomsten (in het ene geval wel recht op 
premie in het andere geval niet; zie uitvoerig§ 3). Hoe is dit allemaal nog begrijpelijk 
uit te leggen? 

3. Ik heb twee verschillende beleidsperiodes kritisch onderzocht: de periode waarin de 
Wwb bepalend was voor het beleid (2012-2014) en de periode vanaf 2015 toen de 
nieuwe Participatiewet haar intrede deed. Verschillen in beleid zijn er nauwelijks. De 
gebreken die uit de periode 2012-2014 stammen, zijn ook bij de intrede van nieuwe 
Participatiewet in 2015 blijven bestaan. Wel is er sinds dat jaar in de uitvoering op het 
gebied van de participatiebanen nog iets opmerkelijks aan de hand: de organisatie past 
"participatiebanen" helemaal niet meer toe. Dat is mij bij herhaling vanuit de organisatie 
verzekerd. Hoe dat kan is mij niet duidelijk geworden. Een collegebesluit daarover heb 
ik in ieder geval niet kunnen vinden. Ook de raad is hierover, voor zover ik heb kunnen 
nagaan, niet geïnformeerd. 

4. Bij de inzet van participatiebanen voor 2015 gebeurde dat in Hoogeveen nog wel
verwacht de wetgever een zeer actieve houding van het gemeentebestuur, d.w.z. er 
moeten onder zijn verantwoordelijkheid duidelijke afspraken worden gemaakt met de 
werkgever en de participatiewerker (schriftelijke overeenkomst), verder moet er 
gedurende het traject alert de vinger aan de pols worden gehouden en moet er bij goed 
verloop na zes maanden een premie worden verstrekt aan de "participatiewerker" 
zonder dat hij daarom hoeft te vragen. Zo was de praktijk in Hoogeveen in de mij 
onderzochte periode niet, althans niet stelselmatig. Voor het eerst kwam dat duidelijk 
publiekelijk aan het licht in 2016, in een rechtszaak die een Hoogeveense inwoner had 
aangespannen omdat hij vond dat het college hem ten onrechte een participatiepremie 
had onthouden. De rechter was dat met hem eens en rekende af met een aantal onjuiste 
aannames in de Hoogeveense uitvoeringspraktijk. Ondanks deze kritische uitspraak 
bleven beleid en uitvoering ongewijzigd. Wel startte het college begin 2017 een soort 
hersteloperatie. Participatiewerkers uit de periode 2012-2014 werden via 't Torentje 
opgeroepen (alsnog) een aanvraag voor participatiepremie in te dienen als ze meenden 
daar recht op te hebben. 

5. Deze zgn. hersteloperatie is naar mijn oordeel niet onverdeeld bevredigend verlopen. 
Om te beginnen was het aantal aanvragers gering. Onbekendheid met en onwetendheid 
over de materie zal de belanghebbenden daarbij zeer waarschijnlijk parten hebben 
gespeeld (zie conclusies 1 en 2). Maar ook bij de afdoening van de wel ingediende 
aanvragen plaats ik grote vraagtekens. Ik heb de beslissing op tien aanvragen onderzocht 
(vijf toewijzingen en vijf afwijzingen). Aan negen van de tien beslissingen mankeert 
iets. Bij alle afwijzingen ontbrak elke motivering, een ernstige elementaire tekortkoming 
dus. Van een zorgvuldige voorbereiding was evenmin sprake. Soms ontbraken de 
vereiste documenten (zie verder uitvoerig hierover §3, Hersteloperatie geslaagd?). Ik 
kom er straks bij mijn suggesties tot verbetering op terug. Heel recent trouwens, net na 
het voorleggen van mijn eerste onderzoeksbevindingen aan het college, is opnieuw een 
rechterlijk uitspraak (rechtbank Noord-Nederland) gedaan in een beroepszaak die een 
Hoogeveense inwoonster tegen het college had aangespannen in verband met de 
afwijzing van een deel van haar premieverzoek. In zijn uitspraak van 23 april 2019 
verwijt de rechter het college (opnieuw) dat het de afwijzing van het premieverzoek 
onzorgvuldig heeft voorbereid en onvoldoende heeft gemotiveerd. Het college moet zijn 
huiswerk overdoen. Ook dit voorbeeld laat weer zien dat het hard tijd is om de bakens te 
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verzetten. Er is een grondige herwaardering van beleid en uitvoering nodig. In zijn 
reactie op mijn bevindingen heeft het college mij laten weten dat ook na te streven voor 
het hele re-integratiebeleid. Het heeft daartoe externe deskundige hulp ingeroepen. Van 
mijn kant wil ik ook graag een bijdrage leveren en een aantal suggesties tot verbetering 
doen. Maar ik beperk me daarbij natuurlijk wel tot het voorwerp van mijn onderzoek: de 
participatiebaan. 

Voorstellen tot verbetering 
6. Gezien de huidige praktijk (sinds 2015) om geen participatiebanen meer uit te geven of 

toe te passen om mensen die van een uitkering leven, weer op weg te helpen naar betaald 
of onbetaald werk, is het van principieel belang dat het gemeentebestuur van 
Hoogeveen, zowel gemeenteraad als college, zich op korte termijn uitspreekt wat het nu 
met de wettelijke participatiebanen wil. Blijft dat instrument intact zoals het nu in de Re
integratieverordening participatie gemeente Hoogeveen 2015 is vastgelegd ofblijft het 
een dode letter? Er moet een duidelijke keuze worden gemaakt die vervolgens - of nu 
voor het eerste of het tweede model wordt gekozen- helder moet worden beschreven en 
gepubliceerd. 

7. Ik ga er voor het vervolg van mijn suggesties vanuit dat de keuze zal komen te liggen bij 
handhaving van de wettelijke participatiebaan. Dat instrument is tenslotte niet voor niets 
in wet opgenomen. Uitgaande van die veronderstelling is het verstandig -dat geldt 
trouwens niet alleen voor de participatiebaan maar ook voor andere onderwerpen- dat 
het gemeentebestuur nadenkt over een enkele aanvulling en aanpassing van de huidige 
raadsverordening uit 2015. In de model-verordening van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten zijn drie onderwerpen geregeld die niet in de Hoogeveense versie 
voorkomen. Natuurlijk zijn gemeentebesturen niet verplicht dit model letterlijk te 
volgen, maar uit niets wordt mij duidelijk -ook niet uit de toelichting- waarom het 
gemeentebestuur van Hoogeveen die onderwerpen heeft weggelaten. Zo is in het model 
(art. 8) opgenomen dat het gemeentebestuur bij de inzet van een participatiebaan de 
rechtsverhoudingen tussen gemeentebestuur, werkgever en werknemer moet vastleggen 
in een schriftelijk overeenkomst. Ik beveel van harte aan dat ook in Hoogeveen zo te 
regelen en dat voorschrift niet te beperken tot de participatiebaan. Een tweede punt van 
aandacht is de vaststelling van de hoogte van de participatiepremie. In het VNG-model 
is die vaststelling terecht een bevoegdheid van de gemeenteraad. In Hoogeveen is die 
bevoegdheid ten onrechte, want in strijd met de wet, bij het college neergelegd. Een 
derde en laatste punt waarop ik wil attenderen is de bepaling in het model (art. 2) dat het 
college (bv. tweejaarlijks) verplicht verslag doet aan de raad over de effectiviteit van het 
beleid. Zeker gezien de praktijk van de afgelopen jaren lijkt me deze eis echt iets om 
serieus over na te denken. 

8. Naast aanpassing van de gemeentelijke regelgeving moet er ook beleidsinhoudelijk het 
nodige gebeuren. Het college heeft intussen al een eerste stap gezet door de Beleidsnota 
maatschappelijke participatie 2013 in te trekken (volgens de openbare besluitenlijst een 
collegebesluit van 21 mei jl.). Die intrekking juich ik van harte toe want daarmee is een 
belangrijke oorzaak van het uit elkaar lopen van het beleid, verdwenen. Maar daarbij kan 
het natuurlijk niet blijven. Er moet op korte termijn iets anders voor in de plaats komen. 
En dat zou heel goed kunnen in de vorm van officiële beleidsregels. In die regels moeten 
ieder geval de voorwaarden een plaats krijgen waaraan voor het inzetten van een 
participatiebaan moet worden voldaan. 
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9. Duidelijke beleidsregels hebben een tweeledige functie: het stelt een burger die op zoek 
is naar informatie over dit onderwerp, in staat om een voorbereide gesprekspartner te 
zijn van zijn (toekomstige) consulent ofwerkcoach, die op hun beurt bij hun werk en de 
keuzes die zij daarin moeten maken, daarmee een duidelijke instructie bij de hand 
hebben. Goede beleidsregels zijn dus in beider belang. Het verkleint aanzienlijk het 
risico dat de toepassing te veel uit elkaar gaat lopen al naar gelang de medewerker die 
men toevallig treft. 

10. Wat hoort in die beleidsregels in ieder geval thuis, voor zover het om 
participatiebanen gaat? In de eerste plaats moeten deze regels duidelijkheid bieden 
wanneer en onder welke voorwaarden de participatiebaan een geschikt middel is om 
mensen die van een uitkering leven, weer naar werk te helpen. Ook moet duidelijk 
worden wat precies de relatie is met vrijwilligerswerk. Is vrijwilligerswerk een geheel 
zelfstandig instrument of kan dat ook worden ingebed in een participatiebaan? En wat is 
exact het verschil tussen een participatiebaan en een werkervaringsplaats, een begrip dat 
de wet en de raadsverordening niet kennen trouwens, maar waarmee nu wel wordt 
gewerkt. 

11. Bij de beleidsuitvoering is nog een ander punt van belang. Zoals ik in conclusie nr. 4 
heb beschreven gaat de wetgever bij de toepassing van participatiebanen uit van een zeer 
actieve houding van het gemeentebestuur. Kortheidshalve verwijs ik naar de bewuste 
passage daarover. In zijn reactie op mijn bevindingen (Bijlage D, laatste volle alinea) 
doet de Cliëntenraad in dit verband een aantal waardevolle, concrete suggesties die ik 
van harte onderschrijf en graag bij u aanbeveel. 

12. Ik eindig met het dringende advies om ervoor te zorgen dat de informatie aan de 
inwoners van Hoogeveen, straks over het (nieuwe) re-integratiebeleid makkelijk 
toegankelijk wordt. Het is mij bekend dat er gewerkt wordt aan een andere opzet van de 
gemeentelijke website. Dat is winst. Maar daarnaast kunt u ook niet zonder een 
duidelijke brochure over dit onderwerp. Een brochure die ook makkelijk verkrijgbaar 
moet zijn en aan iedereen die zich meldt voor een intake wordt uitgereikt. 

Graag sluit ik mijn onderzoek hiermee af. 
Nog één onderwerp laat me nog niet helemaal los en dat is de afwerking van de zgn. 
hersteloperatie. De uitkomsten daarvan en vooral de manier waarop de afwijzingen van 48 
aanvragen zijn onderzocht en afgedaan, blijven met veel vragen omgeven. Met de beste wil 
van de wereld kan ik dat proces niet als een waardige afsluiting van de periode 2012-2014 
zien. 
Alles goed en wel, maar dat hoofdstuk is toch afgesloten zult u mij tegenwerpen? Alle 
afwijzingen zijn immers onherroepelijk geworden en hebben daarmee formele rechtskracht 
gekregen. Formeel heeft u daarin volkomen gelijk maar voor u hoeft de kous daarmee niet 
af te zijn. U heeft (nog steeds) het recht die 48 afwijzingen nog eens goed tegen het licht te 
houden, in het licht van de uitkomsten van mijn onderzoek. 
De argumenten die u daarvoor zou kunnen gebruiken, zijn: 
1) de hersteloperatie die u in januari 2017 hebt ingezet, was nodig om uw eigen verzuim in 

de periode 2012-2014 goed te maken; tegen de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever 
in, hebt u de participatiewerkers in die periode niet stelselmatig actief gevolgd waardoor 
hun ook niet automatisch een premie werd toegekend als zij aan de voorwaarden 
voldeden. Bij zo'n (noodzakelijke) correctie achteraf is extra zorgvuldigheid geboden. 
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2) geen van de aanvragers die nul op het rekest hebben gekregen, weten waarom; er was 
nog geen begin van een motivering in de weigeringsbesluiten en 

3) uw verweer hiertegen dat zij toch bezwaar hadden kunnen indienen is formeel juist maar 
of dat een verwijt is dat mag tellen, is de vraag gezien de grote ondoorzichtigheid van de 
uitvoeringspraktijk van toen. 

De besluiten zijn verder helemaal aan u. 

Hoogeveen, 27 juni 2019 

Maas van Egdom, ombudsman 
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