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Social Return verder ontwikkelen

Door Roelof Offringa, fractievoorzitter

De gemeente Heerenveen is bezig nieuwe 
kaders te ontwikkelen voor het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. Belangrijk, want er is 
veel gel d mee gemoeid. Het jaarlijkse 
inkoopbudget van de gemeente bedraagt 
maar liefst 44 miljoen euro. En met de 3 
decentralisaties op komst zal dat bedrag 
alleen maar toenemen.  Dit biedt kansen 
voor het verder ontwikkelen van Social 
Return. 
Het budget voor inkoop en aanbesteding is 
een groot onderdeel van de gemeentelijke 
begroting.   Het gaat dan om leveringen, 
diensten en werken. Alles waar een factuur 
tegenover staat. Het enorme bedrag maakt 
dat er naast doelmatig en rechtmatig 
inkopen ook maatschappelijke doeleinden 
nagestreefd kunnen worden. 
Sinds jaar en dag proberen we met de 
inkoop van goederen en diensten ook de 
lokale economie te stimuleren. Daarmee 
helpen we de eigen werkgelegenheid. 
Hiermee worden goede resultaten behaald. 
Zo is in 2013 bijna 50 % van de inkoop in 

Fryslân gerealiseerd, waarvan 30 % in de 
gemeente Heerenveen. Bij het Midden- en 
Kleinbedrijf (MKB) werd in 2013 87,5 % van 
de inkoopacties gedaan. 
Heerenveen maakt inmiddels ook werk van 
‘Social Return’. Deze term betekent sociale 
opbrengsten. Het gaat om het zodanig 
inrichten van de bedrijfsvoering dat er ook 
opbrengsten zijn op het sociale vlak. Het kan 
dan gaan om het terugdringen van 
werkloosheid of het voorkomen of opheffen 
van sociale uitsluiting van een bepaalde 
groep. Bijvoorbeeld het opnemen van 
voorwaarden om kansarmen en werklozen 
aan een baan te helpen. Aanbestedingen 
kunnen zo ingericht worden dat er ook 
sociale doelen worden gerealiseerd. 
Social Return is in Heerenveen inmiddels 
een contractvoorwaarde bij alle gunningen 
van werken, diensten en leveringen met een 
waarde vanaf € 100.000,-. Daarbij wordt net 
als in Amersfoort de zogenaamde 
blokkenmethode toegepast. Dit houdt in dat 
de opdrachtnemer zelf het pakket met Social 
Return kan invullen. Het kan dan gaan om 
het in dienst nemen van 
uitkeringsgerechtigden en/of andere 
maatregelen zoals bijvoorbeeld het 
opknappen van een dorpshuis of sponsoring 
van bepaalde projecten. Uiteindelijk moeten 
de inspanningen een waarde representeren 
van minstens    5 % van de opdrachtsom. De 
gemeente heeft een speciale Social Return 
medewerker die samen met bedrijven 
invulling geeft aan deze doelstelling. 
 Bij Social Return speelt ook het risico op 
verdringing van de arbeidsmarkt. Daarom 
moet wel met verstand gehandeld worden.  
Ondernemers die echter hun best doen met 
het bieden van kansen aan werklozen of 
mensen met een arbeidsbeperking, mogen 
daarvoor ook beloond worden. Zij verdienen 
een deel van onze koek van 44 miljoen. 
De gemeente boekt inmiddels aansprekende 
resultaten met Social Return. We zijn 
benieuwd naar de verdere ervaringen en 
bieden het college van B&W de ruimte om 
Social Return verder te ontwikkelen.  
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Toekomst van het rode noorden

Door Roel de Jong, voorzitter PvdA Heerenveen

 

Een paar weken geleden verscheen het 
evaluatierapport van de 
gemeenteraadsverkiezingen in Fryslân “De 
PvdA Fryslân en de toekomst van het rode 
noorden”, een rapport dat zowel regionaal als 
landelijk tot discussie leidde. In het rapport 
wordt een beeld geschetst van de gemiddeld 
gestage afname van de PvdA electoraat en de 
grote verschillen hierin tussen de Friese 
gemeenten. De onderzoekers hebben zich 
vooral gericht op informatie die verkregen is 
van partijgenoten en komen op grond daarvan 
tot een aantal conclusies en aanbevelingen. 
Die conclusies geven een goed startpunt voor 
de noodzakelijke discussie over de toekomst 
van de PvdA. Het is echter nog wel de vraag of 
hiermee alle ingrediënten die voor die discussie 
nodig zijn boven water zijn gekomen. Voor een 
evenwichtige discussie over de toekomstige 
organisatie van de partij is naar mijn idee een 
verbreding nodig van het onderzoek naar  wat 
de kiezer er van vindt. Ik ben benieuwd of de 
kiezers, of wellicht nog meer de niet-kiezers de 
conclusies en aanbevelingen onderschrijven, of 
dat zij geheel andere prioriteiten en eisen 
stellen aan de partij van hun voorkeur. Het zou 
mij dan ook goed toe lijken om onderscheid te 
maken tussen een aantal onderwerpen die 
vooral met de interne gewoonten te maken 
hebben en onderwerpen waarin de 
buitenwereld een belangrijke rol speelt. In veel 
gevallen zal er sprake zijn van een 
tweetrapsraket, waarbij eerst een analyse moet 
worden gemaakt van de wijze waarop de 
moderne (jonge) kiezer aan kijkt tegen politiek 
en politieke organisaties en vervolgens moet 
worden nagegaan op welke wijze de partij 
daarbij kan en wil aansluiten. Het moet wel 

duidelijk zijn dat het hier om organisatorische 
aspecten gaat en niet om de sociaal-
democratisch inhoudelijke.

Een van die organisatorische aspecten is 
bijvoorbeeld de binding met de partij. Voor mij is 
het de vraag hoelang politieke partijen het nog 
kunnen en willen volhouden dat alleen leden 
actief kunnen zijn voor de partij of het voor het 
zeggen hebben. Als steeds minder mensen 
geneigd zijn zich door middel van een 
lidmaatschap aan verenigingen te binden, zal 
op zijn minst moeten worden nagedacht hoe je 
daar als partij in de toekomst mee om wilt gaan. 
Hoe vinden mensen die geen PvdA lid zijn, 
maar zich wel sociaal-democraat voelen, dat de 
Rode familie er moet uitzien, wanneer is het 
voor hen een uitnodigend perspectief en 
wanneer een doembeeld? Andere conclusies 
en aanbevelingen die wat mij betreft de moeite 
waard zijn om ook eens van buiten naar binnen 
te onderzoeken zijn de beelden die geschetst 
worden van een moderne campagneorganisatie 
en het ideaalbeeld dat wordt gepresenteerd 
lijsttrekkers. 

 Op bezoek bij TinZ

door Jelle Zoetendal, wethouder

Deze zomer liep ik mee met de casemanager 
van TinZ. We beginnen op locatie aan de 
Kattebos met en kop koffie en een schets van 
de problematiek van dementie en de aanpak 
van TinZ. 
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Zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, 
is de grootste wens van inwoners met 
dementie   en hun mantelzorgers.
Participeren aan het maatschappelijk leven
is belangrijk. Dat  wordt naarmate 
het dementieproces vordert, steeds lastiger. 
Dementie is namelijk een ernstige 
progressieve ziekte. Het percentage mensen 
dat met dementie thuis woont, is 70%. 

De persoon met dementie krijgt in eerste 
instantie vooral zorg van de mantelzorger 
(veelal partner of kind). Deze mantelzorger 
heeft het vaak zwaar: uit landelijk onderzoek 
blijkt dat de helft (46 %) van de mantelzorgers 
tamelijk tot zwaar overbelast is. 77% heeft 
moeite met veranderingen in het gedrag van 
de naaste (bron: Dementiemonitor Mantelzorg 
2012).

De prognose voor wat betreft het 
aantal inwoners die in de gemeente 
Heerenveen met dementie te maken krijgen 
is een toename van circa 850 in 2013 naar 
ruim  1400 in 2040.

TinZ is een coöperatie van meerdere 
zorgaanbieders (meer dan 40) waarbij de 
samenwerking op het gebied van dementie 
uniek is in Nederland. In Heerenveen
(en omgeving) zijn 4 zogenaamde 
Casemangers acties. Een casemanager 
ondersteunt en helpt bij het maken van de
juiste keuzes. Er wordt geen hulp 
ingezet als dat niet nodig en ongewenst is. 
Mensen kunnen dankzij casemanagement 
aanzienlijk langer thuis blijven wonen. In 
Heerenveen e.o. zijn 
op dit moment circa 165 cliënten actief 
gekoppeld aan een casemanager en is er een 
wachtlijst voor nieuwe aanmeldingen. 

Na de intro gaan we op bezoek bij een tweetal 
cliënten. Het eerste huisbezoek is 
bij een mevrouw die zelfstandig woont. Meteen 
na het voorstellen in de hal geeft
ze al aan: Ik heb Alzheimer, het onthouden 
wordt minder. Daarna zitten we even 
aan de hoge tafel. We hebben het over vroeger 
en over de tuin. Mevrouw werkt niet meer met 
briefjes. Die raakte ze ook weer kwijt of er 
ontbrak een datum waardoor

het ook niet te plaatsen was. Dankzij de inzet 
van familie, kennissen van de kerk en buren is 
het mogelijk nog zelfstandig te wonen. Bij 
binnenkomst van de thuiszorg besluiten wij 
weer te vertrekken, te veel drukte is ook niet 
goed. Bij het verlaten van het huis valt het 
briefje op de voordeur op: “Niet opendoen voor 
vreemden”.

Daarna gaan we naar een echtpaar. Mevrouw is 
dementerend. Het zelfstandig
blijven wonen lukt dankzij de actieve inzet van 
dagbesteding. Mede door de casemanager is 
het gelukt hier een goede vorm voor te vinden. 
Namelijk een actieve dagbesteding waardoor 
mevrouw ’s avonds minder impulsen heeft om
zelf de straat op te gaan etc. Ze wonen mooi en 
we hebben het over het mooie 
weer. Samen de koffie zetten en op tafel zetten 
kost het nodige overleg. Dankzij 
de familie, die veel op bezoek komt, lukt het 
zelfstandig wonen nog. We gaan er 
weer vandoor, mevrouw hoopt dat de 
casemanager snel weer langs komt voor een 
praatje.
Dit bezoek past in een serie van bezoeken aan 
diverse zorgaanbieders in en rond onze 
gemeente. Het geeft mij een beeld van wat de 
geluiden vanuit het werkveld 
zelf zijn. Voor dementie heb ik inmiddels 
versterkte aandacht, ik wil het een bijzonder 
plekje geven in ons WMO beleid.

“De Voorbeschouwing” kende een 
goede start
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Op 28 september vond de eerste aflevering 
plaats van “De Voorbeschouwing”, een live 
talkshow van, voor en over Heerenveen. 
Tijdens deze eerste aflevering smaakte 
ondergetekende het genoegen om, in een volle 
zaal van grand cafe ’t Gerecht, een aantal 
Heerenveense smaakmakers te ondervragen 
over hun werk, drijfveren en 
toekomstverwachtingen.
Eerlijk is eerlijk, we hebben leentjebuur 
gespeeld bij onze collega’s in Sneek. Met “Het 
gesprek van Sneek” weten zij inmiddels voor 
het vierde jaar volle zalen te trekken. Maar het 
is ook gelukt om “De Voorbeschouwing” een 
eigen karakter te geven. Zo zal er altijd flink 
aandacht besteed worden aan sport, met het 
oog op Heerenveen Sportstad. Verder hadden 
we deze eerste keer, in de persoon van Tjeerd 
van der Zwan, een stevige tafelheer die zich 
regelmatig met de gesprekken bemoeide.
Voor dit seizoen zijn er nog drie afleveringen 
gepland. De data daarvoor zijn: 30 november, 
22 februari en 17. mei. Het tijdschema is steeds 
weer hetzelfde: 12.00 uur inloop, 12.30 uur 
start, 13.45 uur einde. We werken inmiddels 
hard aan een aantrekkelijk programma voor de 
eerstkomende keer, waarin ook weer onze 
bekende vier pijlers terugkomen:
Sport, waarbij het dit keer vooral zal gaan over 
schaatsen;
Cultuur, met bijzondere aandacht voor het 
tienjarig jubileum van museum Belvedere;
Ondernemen, aan de vooravond van de 
decembermaand kijken we hoe het ervoor staat 
met de detailhandel in onze gemeente;
Bestuur/politiek wordt als pijler ook gevuld, 
maar wachten we nog even af of er wellicht 
bijzondere actuele aanleidingen zijn.
De enthousiaste reacties maken ons hoopvol 
als het gaat om de opkomst voor de volgende 
keer. We zijn dan ook blij dat we dan terecht 
kunnen in de nieuwe, grotere bovenzaal van ’t 
Gerecht. En natuurlijk hopen we ook die weer 
mooi te vullen.

Ben je benieuwd naar de verdere invulling van 
het programma? Wil je suggesties voor 
onderwerpen en/of gasten aandragen? Het kan 
allemaal via de social media: 
www.facebook.com/devoorbeschouwing en 
twitter: @devoorbeschouw1
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Voettocht naar het hart van het land

Door jan Schuurman Hess

Burgers zijn teleurgesteld in de politiek. 
‘Gewone’ mensen voelen zich door bestuurders 
in de steek gelaten of zelfs verraden. Het zijn 
veelgehoorde uitspraken. Maar wat is er nou 
precies aan de hand in ons land? Om daar 
achter te komen trok Jan Schuurman Hess de 
wandelschoenen aan en liep twee jaar lang te 
voet  door Nederland. Van de Hedwigepolder 
tot aan de Wadden, van de Eems tot aan het 
drielandenpunt. Onderweg sprak hij scholieren, 
politici, fabrieksarbeiders, zorgverleners, vissers 
en leraren. Hij noteerde de ergernissen en de 
dromen van jong en oud, rijk en arm, in de 
steden en op het platteland.
 Wat gaan we doen om de kloof tussen hoog- 
en lageropgeleiden niet nóg groter te laten 
worden? Hoe voorkomen we dat de helft van 
Nederland straks buitenboord valt, doordat ze 
geen werk en inkomen hebben? Kortom, hoe 
sociaal zijn we nog? En wat staat ons te doen? 
De antwoorden zijn te vinden in de gesprekken 
onderweg. 

Jan Schuurman Hess liep met partijgenoten in 
Fryslan een mooie route via de Harkema, 
Surhuisterveen, Drachten, NijBeets, 
Heerenveen, Joure, Sneek, Hindeloopen, 
Workum, Makkum, Wergea, Leeuwarden, 
Stiens, Het Bildt, Harlingen en Terschelling en 
ontmoette vele partijgenoten.

Zo sprak hij Bertus Mulder, Lutz Jacobi, Immy 
Tappers, Koos Pereboom, Joop van den Berg, 
Jaap Jongejan, Roel Roosma, Sietze Hoekstra, 
Nieske Ketelaar, Henk Hoen, Wietse Martens, 
Bareld de Vries, Mark Jorritsma, Jan Walrecht, 
Betty van der Ven, Germ van Essen, Dorette 
Corbey, Fokke Dijkstra, Sytse Keizer, Maria Le 
Roy, Tamara Bok, Joop Mulder en een aantal 
werkers (postbezorging, groen, bouwvakkers 
etc.)

“Zodra je niet meer actief bent in de raad of het 
bestuur van de Partijafdeling ben je snel 
vergeten”zegt Jan Walrecht onderweg.
Mijn ervaringen in het vrijwilligerswerk. Deze 
kennis blijft van belang, juist voor de PvdA.

In Heerenveen ligt dat weer anders. 
“ Het moet leuk zijn om lid te zijn van de partij” , 
zegt raadslid Betty van der Ven, “we zijn actief, 
altijd zichtbaar en overal aanwezig. Je kunt van 
alles leren binnen de club en het is echt fijn om 
erbij te horen. We zijn echt nog een familie”.

Het boek “Voettocht naar het hart van het land”, 
is als paperback met 304 blz. uitgegeven door 
Uitgeverij Atlas Contact, ISBN 9789045025407 
en kost 19,99 euro.
De moeite waard!

WORDT LID VAN DE PvdA
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