
Beste Raadsleden, college van wethouders en burgemeester, 

Mijn naam is Hans Schriever en ik sta hier als vertegenwoordiger van de sociale coöperatie 

Soco-aanZ. Een organisatie die mede op initiatief van deze Raad is opgericht en 

gefinancierd door een motie in 2017. 

Begin 2020 zijn we gestart (waarom dat zo lang heeft geduurd kunnen wij u toelichten, als 

dat op prijs wordt gesteld).  

We hebben nu iets meer dan 2,5 jaar mensen ondersteund die vanuit de bijstand een 

werkzame rol willen invullen in de maatschappij. Tot aan vandaag praten we over 31 

gerealiseerde/lopende trajecten bij Soco-aanZ. Als we kijken naar de achtergronden is er 

sprake van 5 deelnemers die een stap op de participatieladder konden maken, 9 die een 

stap wilden maken naar marginaal/parttime ondernemerschap en 17 met het opstarten 

van een ZZP-bedrijf.  

 

Vanmiddag kreeg ik mondeling antwoord op onze brief van een maand geleden. De nog 

door ons ondersteunde mensen, moeten per eind september over naar VierL en onze 

aangeboden ondersteuning voor de granieten voorraad is niet nodig.  

Hierbij vergetend dat enkele mensen vanuit een vertrouwenscrisis eindelijk stappen vooruit 

maken en dat wordt bestreden dat geen aandacht aan de granieten voorraad wordt 

gegeven. De laatste groep zou zelfs actief ondersteund worden.   

Hierbij is vergeten dat in de maatregelen om de werkdruk in balans te brengen dat 

bepaalde groepen niet worden ondersteund, zoals de granietenvoorraad en de mensen 

met taalproblemen…..Dit kent men blijkbaar niet. 

 

Wij als burgerinitiatief met enkel wortels en doelen in onze gemeente worden geweerd. 

Het waarom is onbekend, we kregen alleen lof en van de bereikte besparing op de uitkering 

lijkt dat ca €150.000 naar ons verwijst. 

Is het onze manier van werken: de basis van een relatie, de aanpak van professionele vriend 

het aanpakken van meerdere uitdagingen bij een deelnemer??? We weten het niet. 

Wij horen en weten dat de granieten voorraad en anderen niet gekend zijn in de 

bestanden/ het apparaat. Hier vinden wij dat nog steeds de gemeente tekortschiet. Wij 

willen dit aanpakken en invullen, omdat we mogelijkheden zien: voor de persoon weer 

zingeving en een bijdrage aan de maatschappij.  

  

Vandaar roepen wij de raad op om te kijken naar een plan om de groep die nu los gelaten 

wordt door de gemeente op te pakken.  Als Soco-aanZ hebben wij in de afgelopen tijd 

bewezen deze groep van bijstandsgerechtigden goed te kunnen ondersteunen en op weg te 

helpen. 

 

Raadsleden wij nodigen u uit om Soco-aanZ te bezoeken waar dan enkele deelnemers ook 

kunnen toelichten wat het effect van ons werk is en dat het zinvol is om door te zetten.  


