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College van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren 
Heremastate 1 
8511 AA Joure 
 
 
Joure,  26 november 2018 
 
Betreft: advies IROKO Organisatie van de Participatiewet: 
                 scenario’s voor Fryslân-West 

 
 

Geacht college, 

 

De Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren (hierna adviesraad) is bij memo van 1 november 

2018 gevraagd advies uit te brengen aan uw college over het bovenvermelde rapport. 

De adviesraad heeft kennisgenomen van het door IROKO uitgebrachte rapport en een aantal leden 

van de Adviesraad heeft de presentatie van het rapport op 22 oktober jl. bijgewoond. 

Het rapport geeft een goed inzicht in de verschillende scenario’s en de daaraan gekoppelde voor- en 

nadelen.  

De adviesraad is voorstander van het behoud van de infrastructuur van Empatec / Pastiel. Deze 

infrastructuur levert een positieve en essentiële bijdrage aan de mogelijkheden tot participatie en re-

integratie voor de daarvoor in aanmerking komende inwoners binnen het werkgebied.  

Bij de scenario’s A en D is er sprake van afbouw/afbraak, geleidelijk dan wel versneld, van die 

infrastructuur. De adviesraad acht dit weinig perspectiefrijk en zeker niet in het belang van de 

verschillende (potentiële) cliëntengroepen. Deze scenario’s krijgen van de adviesraad dan ook een 

negatieve beoordeling. 

Het IROKO - rapport schuift qua voorkeur tussen de scenario’s B en C. Dat zou een goede combinatie 

kunnen zijn. Er is ruimte voor pilots/experimenteerruimte, de overhead wordt beter ingezet en het 

sluit aan bij de door Empatec/Pastiel ontwikkelde ruimtelijke visie. Bij scenario B is de zogenaamde 

governance / aansturing een aandachtspunt. De vorm zal de inhoud moeten volgen, maar de 

adviesraad is niet overtuigd van de wenselijkheid om voor gemeenten buiten het huidige werkgebied 

re-integratieactiviteiten etc. te verrichten. Dit zal in de ogen van de adviesraad zowel voor wat 

betreft de governance als de juridische constructie ingrijpende consequenties impliceren.  
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Beperking van de aandacht tot de doelgroepen uit het werkgebied van Empatec/Pastiel heeft de 

voorkeur van de adviesraad. Extra inzet ten behoeve van een bredere doelgroep, zoals beschreven 

bij scenario C, spreekt de adviesraad zeer aan. Voldoende (specifieke) kennis over die nieuwe 

doelgroepen en begeleidingsvaardigheden dienen daarbij binnen de organisatie wel te worden 

gegarandeerd.  

De adviesraad heeft geen bezwaar tegen de inzet van gelden vanuit de Wmo/Jeugdzorg, mits dit 

gericht wordt aangewend en ervoor wordt gewaakt dat daardoor geld weglekt naar niet renderende 

werkbedrijven van Empatec. 

Wellicht ten overvloede wordt tenslotte aandacht gevraagd voor het VN Verdrag met betrekking tot 

de inclusie voor alle burgers. Hierbij moet met name worden gedacht aan bereikbaarheid, 

toegankelijkheid tot de voorzieningen bij de verdere uitwerking van het te kiezen scenario. 

Resumerend komt de adviesraad tot het advies te kiezen voor scenario C, temeer daar bij dat 

scenario de benoemde risico’s beperkter zijn dan bij scenario B.      

Uw reactie wordt met belangstelling tegemoet gezien.  

 
 
 

Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren, 

 

 

 

H.J. Laros, voorzitter                                                        J. Bosma, secretaris      

   

 

 

http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
mailto:a.bakker@defryskemarren.nl

