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Participatiewet - Tips voor lokale belangenbehartiging  
 
 
Door de invoering van de Participatiewet worden meer zaken op lokaal niveau 
besloten. Dat betekent dat de lokale belangenbehartiging steeds belangrijker wordt.  
 
Cliëntenraad SOZA (sociale zaken) 
Alle gemeenten zijn sinds 1 januari 1998 verplicht een cliëntenraad SOZA te hebben. 
In deze cliëntenraad zitten meestal belangengroepen of mensen op persoonlijke titel. 
De SOZA krijgt alle voorstellen, wijzigingen en adviezen ter advisering voorgelegd, 
voordat zij naar het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) of de 
gemeenteraad gaan. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking zijn een 
nieuwe doelgroep voor gemeenten. Zij zullen ook vertegenwoordigd moeten zijn in 
de cliëntenraad SOZA.   
 
Andere raden en vertegenwoordiging 
Er zijn ook Wmo-raden en Wsw-raden in de gemeente. Of er zijn samenvoegingen 
van twee of drie raden in bijvoorbeeld Participatieraden. Het UWV heeft ook in ieder 
van de elf UWV-districten een eigen cliëntenraad. Alle raden hebben als doel te 
zorgen voor cliëntenparticipatie of medezeggenschap.  
 
Het is belangrijk dat de stem van mensen met een beperking lokaal worden gehoord.  
Lokale belangenbehartigers kunnen hierin een rol spelen door in gesprek te gaan 
met deze raden of zitting te nemen in een raad.  
 
Ga na hoe gemeenten zich voorbereiden  
Om mee te kunnen doen, is het belangrijk om te weten hoe de gemeente werkt en 
hoe ver ze zijn in gemeentelijke processen. Daarvoor kunt u het volgende na gaan:  
- Is er een cliëntenraad? Kent u mensen die zitting hebben in de cliëntenraad? 

Meldt u aan als belangenbehartiger van mensen met een beperking. Vraag 
spreektijd bij de cliëntenraad om deze nieuwe doelgroep te introduceren. Geef 
voorbeelden van mensen met een beperking die werken in de SW of het vrije 
bedrijf. Leg de verbinding met de Wmo (begeleiding). 

- Is er al een beleidsplan? En is dit plan al besproken in de gemeenteraad?   
- Vraag om een analyse van de cijfers van de gemeente. Hoeveel mensen met een 

beperking of chronische ziekte in deze gemeente krijgen te maken met de 
Participatiewet? Heeft de gemeente zicht op hun vraag naar voorzieningen en 
ondersteuning?  

- Met welke betrokken organisaties (zoals zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, 
cliëntenorganisaties) is de gemeente in gesprek?  

- Leg contacten met de ambtenaar of wethouder sociale zaken (SOZA).  
- Probeer invloed uit te oefenen op het beleidsplan van de gemeente. 
- Zoek de samenhang tussen de Wmo en Participatiewet. 
- Is er sprake van onafhankelijke cliëntenondersteuning, bijvoorbeeld tijdens het 

gesprek met de gemeente? 
- Zoek samenwerking met andere gemeenten. 
- Kijk of er mogelijkheden zijn om aan te schuiven bij het werkbedrijf in de 

arbeidsmarktregio.  
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- Ga na of er voldoende geld beschikbaar blijft voor re-integratie. De gemeenten 
hebben immers met veel bezuinigingen te maken en kunnen iedere euro maar 
eenmaal uitgeven. De re-integratiegelden zijn niet geoormerkt.  

- Leg contacten met fracties van de gemeenteraad. De gemeentelijke verordening 
zal door hen moeten worden goedgekeurd. 

- Richt je op de meest kansrijke werkwijze of ingang. 
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