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Op 27 april jl. heeft uw Cliëntenraad Participatiewet Schagen en Hollands Kroon advies uitgebracht 

op de notitie Instrumentarium Participatiewet en op de verordeningen Participatiewet die voor 

vaststelling aan de raad worden aangeboden op 30 juni 2015. 

U heeft aangegeven akkoord te gaan met het gestelde in de Verordening Loonkostensubsidie, de 

Re-integratieverordening en het voorstel Participatiewet Instrumentarium. 

Verder heeft u aangeraden om extra aandacht te schenken aan de volgende punten: 

- Deskundigheid en empathisch vermogen van de wijkteammedewerkers om te herkennen of cliënt in 

aanmerking kan komen voor een reguliere baan met 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! 

Wij kunnen u hierop als volgt antwoorden. 

In bijlage I van de notitie Instrumentarium Participatiewet is de routing opgenomen naar toekenning 

van de loonkostensubsidie en beschut werken. Deze taak is belegd bij de Uitstroomunit van de 

afdeling Cowwi omdat het hier gaat om bemiddeling naar werk. De deskundigheid om de noodzaak 

van loonkostensubsidie en beschut werk te herkennen is voldoende aanwezig bij de medewerkers 

van de Uitstroomunit. Empathisch vermogen maakt onderdeel uit van de vaardigheden van onze 

medewerkers. 

Bij beëindiging van uitkeringen wordt informatie verstrekt over de mogelijke gevolgen van de wijziging 

van het inkomen en de acties die de belanghebbende hiervoor kan ondernemen. In principe wordt 

voor cliënten die uitstromen met loonkostensubsidie of naar beschut werk, geen aparte werkwijze 

toegepast. We onderschrijven echter het gegeven dat het hier de meest kwetsbare doelgroep 

betreft, waarbij het van belang is om maatwerk toe te passen. 
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Wij danken u voor het uitbrengen van uw advies en wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te 
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