
 

 

 

Advies 

Aan  Colleges van B&W gemeenten Hollands Kroon en Schagen 

  Gemeenteraden gemeenten Hollands Kroon en Schagen 

Betreft  - Re-integratieverordening Participatiewet 2015 
  - Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2015  
  - Voorstel Participatiewet – Instrumentarium 
 
Datum  27 april 2015  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Cliëntenraad Participatiewet heeft in haar vergadering van 21 april 2015 het verzoek om 

advies inzake de Re-integratieverordening, de Verordening Loonkostensubsidie en het 

Voorstel Participatiewet - Instrumentarium besproken. 

De Cliëntenraad kan zich in grote lijnen vinden in de voorstellen. De vastlegging van het 

beleid in de verordeningen is een gevolg van het rijksbeleid. 

Van de nieuwe instrumenten, zoals bijvoorbeeld de loonkostensubsidie, moet in de praktijk 

nog blijken hoe deze op de meest efficiënte wijze kan worden uitgevoerd waarbij het welzijn 

en het welbevinden van de cliënt op de eerste plaats komt. Heel veel zal daarbij afhangen 

van de deskundigheid van de medewerkers van het wijkteam. Zij zullen een eerste indicatie 

moeten stellen of de cliënt in aanmerking komt voor een nader onderzoek. Zij moeten in 

staat zijn en worden gesteld om te herkennen of cliënt een arbeidsbeperking heeft dan wel 

een andere vorm van een afstand tot de arbeidsmarkt. Een goed ontwikkeld empathisch 

vermogen en deskundigheid is hierbij onmisbaar.  

Omdat de cliënt bij plaatsing bij een reguliere werkgever (met loonkostensubsidie) een hoger 

inkomen zal ontvangen dan de bijstandsnorm, benadrukken wij dat het ontzettend belangrijk 

is dat er goede en duidelijke voorlichting en begeleiding wordt gegeven in verband met de 

mogelijke financiële consequenties van de te ontvangen toeslagen (huur, zorg, etc.). 

Cliënten zijn zich in de meeste gevallen niet bewust van het feit dat er een papieren 

rompslomp aan vast zit. Formulieren moeten (goed en op tijd) worden ingevuld en de 

consequentie van geen of een lagere toeslag ontvangen, door het hogere inkomen, moet 

duidelijk kenbaar worden gemaakt aan de cliënt.  

Ook dit is een belangrijke taak van de medewerker van het wijkteam.  

Wij dringen er bij u op aan dat hier serieuze aandacht aan wordt besteed!! 

Uw antwoord op dit advies zien wij zo spoedig mogelijk tegemoet. 

 

 



 

 

 

Advies 

De Cliëntenraad Participatiewet kan akkoord gaan met het gestelde in de Verordening 

Loonkostensubsidie, de Re-integratieverordening en het voorstel Participatiewet 

Instrumentarium. 

De Cliëntenraad dringt er bij uw college c.q. raad op aan om veel aandacht te schenken aan 

de aangegeven punten: 

-  Deskundigheid en empathisch vermogen van de wijkteammedewerkers om te 

 herkennen of cliënt in aanmerking kan komen voor een reguliere baan met l

 loonkostensubsidie; 

-  Het voorlichten en begeleiden van cliënten bij de papieren rompslomp die een 

 verandering in inkomen tot gevolg kan/zal hebben. Cliënt mag/kan de gevolgen vaak 

 niet overzien en dient daarvoor beschermd te worden. Een juiste begeleiding door 

 medewerkers van het wijkteam is hierbij van het grootste belang! 

 

Schagen, 27 april 2015  

P. Rietkerk, secretaris 

 


