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Aanpak evaluatie participatie sociaal domein

Geachte leden van de raad,
Sinds april 2018 pakken we in het sociaal domein de participatie van inwoners bij
sociale vraagstukken op een nieuwe manier aan. Op dat moment is ook de
Participatieraad Beverwijk van start gegaan. De Participatieraad ondersteunt de
gemeente bij het beter, eerder en breder betrekken van cliënten en geïnteresseerde
inwoners.
De colleges van de IJmond hebben de gemeenteraden beloofd om de nieuwe
werkwijze na twee jaar te evalueren. In deze brief willen wij u toelichten hoe we dat
gaan doen.
De IJmond experimenteert nu bijna twee jaar met de nieuwe werkwijze
In december 2017 hebben de gemeenteraden ingestemd met de beleidsnotitie
“Vernieuwing (cliënten-)participatie in de IJmond”1. Ons doel is om bij het maken van
beleid en plannen zo vroeg mogelijk en meer direct in gesprek te komen met de
mensen om wie het gaat. De Participatieraad ondersteunt daarbij. Zij adviseert dus
niet zelf op inhoud, maar zorgt er mede voor dat belanghebbenden en betrokkenen
aan tafel zitten. Dit is een groot verschil met de eerdere werkwijze toen een vaste
groep vrijwilligers (adviesraad) onze beleidsstukken doornamen en adviseerden over
de inhoud.
De inhoudelijke input vanuit de gesprekken of andere participatievormen verwerken
we in beleid, plannen en dienstverlening.
We hebben aan de gemeenteraad toegezegd na twee jaar te toetsen of de nieuwe
werkwijze voldoet. En om een advies aan de gemeenteraad voor te leggen over de
voortzetting of aanpassing van de werkwijze.
1

In de Wet maatschappelijke ondersteuning, in de Jeugdwet en in de Participatiewet staat
dat gemeenten verplicht zijn om (cliënt)participatie mogelijk te maken. Gemeenten mogen
zelf bepalen hoe ze dat doen.
De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen zien participatie als méér dan een wettelijke
verplichting en werken intensief samen aan een nieuwe werkwijze van cliënt- en
inwonerparticipatie in het sociaal domein.

We kiezen voor een externe, objectieve evaluatie
We zullen een extern bureau uitnodigen om de evaluatie uit te voeren. Leden van de
participatieraad, wethouders en betrokken beleidsadviseurs worden gevraagd naar
hun ervaringen en bevindingen. Ook zal het bureau gebruik maken van de informatie
uit de tussenrapportages en het onderzoeksrapport van Movisie. Het landelijk
kenniscentrum Movisie volgt en onderzoekt drie gemeenten die vernieuwend weken
met (cliënt-)participatie in het sociaal domein; de werkwijze van de IJmond is er daar
één van.
We beseffen dat het op sommige onderwerpen feitelijk te vroeg is om al uitgebreid te
kunnen evalueren. Toch kiezen we voor evaluatie om te kunnen kijken of we de
goede richting hebben gekozen, te leren van de opgedane ervaringen en te
verbeteren of bij te sturen waar dat kan.
Ook is het feitelijk nog te vroeg om inwoners in deze evaluatie te betrekken. Veel
participatietrajecten lopen nog en resultaten zijn nog beperkt zichtbaar. Toch willen
we de werkwijze toetsen aan de behoeften van inwoners. We willen daarvoor graag
aansluiten bij het onderzoek van de raadscommissie TRIP.
Toetsen aan de wensen van inwoners en gemeenteraad
De raadscommissie TRIP (Tijdelijke Raadscommissie Inwoner Participatie) is bezig
met een onderzoek naar participatie in Beverwijk. De commissie brengt daarvoor in
beeld wat inwoners en wat de raad belangrijk vinden.
Het college vindt het belangrijk om de werkwijze in het sociaal domein ook langs de
‘meetlat’ van de commissie TRIP te leggen. Om te toetsen of de werkwijze past bij
wat Beverwijkse inwoners belangrijk vinden. Ook kan de raad daardoor toetsen of de
werkwijze in het sociaal domein past in de bevindingen van de commissie TRIP.
Omgekeerd kunnen we die ontwikkeling versterken door gebruik te maken van de
ervaringen die in het sociaal domein al zijn opgedaan.
De evaluatie wordt uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2020
In april plannen we de gesprekken. We vragen het bureau om in mei het
evaluatierapport gereed te hebben. We verwachten kort na het zomerreces een
advies aan de raad voor te kunnen leggen.
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