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Onderwerp: schriftelijke vragen art 33 RvO, reïntegratie verordening 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 29 november 2022 hebben wij schriftelijke vragen van de fractie D66 ontvangen naar aanleiding 
van de aanpassing van de re-integratieverordening. De raad heeft op 1 december 2022 ingestemd 
met een aanpassing van deze verordening. Hiermee wordt het mogelijk om de mensen die op de 
wachtlijst beschut werk staan een werkplek te geven.  Hieronder leest u de vragen en de 
beantwoording.  
 
Vraag 1 
De vraag rijst of er tussen normaal werk en volledig beschut werk niet nog enige speelruimte is, 
zoals we tijdens een excursie van de raad hebben gezien bij een pakket-fulfilment bedrijf waarbij 
geen harde resultaten worden gevraagd om mensen ook op maat prikkelarm (een beetje beschut 
zeg maar) en met minder druk kunnen werken? 
 
Antwoord 
Er is de mogelijkheid van een afspraakbaan. Via een afspraakbaan kunnen mensen met een 
arbeidsbeperking aan de slag bij een reguliere werkgever. Een arbeidsbeperking kan ertoe leiden 
dat een persoon minder goed prikkels verwerkt, een langzamer tempo heeft of minder goed onder 
druk presteert. De werkgever krijgt dan subsidie van de gemeente ter compensatie voor de 
verminderde productiviteit van de werknemer. Hoe minder productief een werknemer kan zijn door 
een arbeidsbeperking, hoe hoger de subsidie is.   
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Vraag 2 
In hoeverre worden ondernemers (waar BWRI contact mee heeft) gevraagd of zij ook prikkelarme 
werkplekken zouden kunnen aanbieden of meeloopplekken voor mensen die nu op de wachtlijst 
staan voor volledig beschut werk en eigenlijk maatwerk zouden moeten hebben met een 
gecertificeerde jobcoach? 
 
Antwoord 
Wij hebben accountmanagers werk in dienst die contact hebben met werkgevers. Zij signaleren 
kansen op werk voor mensen met een bijstandsuitkering of arbeidsbeperking. In de praktijk blijkt 
het voor gewone werkgevers financieel niet aantrekkelijk om een werknemer met een indicatie 
beschut werk in dienst te nemen. Er zijn veel aanpassingen nodig en er moet continu begeleiding 
aanwezig zijn. Er is binnen het Werkbedrijf BWRI wel genoeg capaciteit om nieuwe beschutte 
werkplekken te creëren. Echter, ook het Werkbedrijf heeft voldoende financiering nodig om de 
begeleiding te kunnen bieden.  
 
Vraag 3 
Hebben we ook niet gecertificeerde jobcoaches in dienst voor een andere mindere kritische 
doelgroep?  
 
Antwoord 
Wij zetten alleen gecertificeerde jobcoaches in. We maken daarin geen onderscheid tussen 
doelgroepen.  
 
Vraag 4  
Arbeidsmobiliteit met scholing en training zou met alle beschikbare budgetten (waaronder STAP-
budget) en re-integratieopleidingstrajecten naar toekomstbestendige beroepen meer gestimuleerd 
mogen worden. We krijgen de indruk dat daar relatief weinig gebruik van wordt gemaakt. Kan de 
wethouder daar iets over zeggen of dat uitzoeken?  
 
Antwoord 
Het college zet scholing in om de baankansen van mensen te vergroten. We bieden binnen het 
Werkbedrijf BWRI praktisch gerichte scholing aan in samenwerking met het MBO en de 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Ook hebben we binnen de 
arbeidsmarktregio Werk in Zicht het project ‘Kansrijk Opleiden’ dat gefinancierd wordt door het 
Nationaal Programma Groningen. Via dit project ontwikkelen we scholing voor bedrijven die vragen 
om personeel en voor laaggeschoolden die zich voorbereiden op betaald (ander) werk.  
Jaarlijks volgen gemiddeld 90 bijstandsgerechtigden een scholingstraject.  
 
Vraag 5  
De in de verordening opgenomen 10% premie van het arbeidsloon en/ of € 300 per kwartaal voor 
minimaal 20 uur per week werk is natuurlijk geen echte beloning. D66 zou graag zien dat er wordt 
gekeken of er een hoger bedrag/ percentage mogelijk is ofwel een waardering in de secundaire 
arbeidsvoorwaarden zoals werkkleding, schoenen, mobiliteitsvergoeding of een andere vergoeding 
in natura zoals een telefoon. Een vergoeding in natura is wenselijk voor mensen in de 
schuldsanering die alle financiële inkomsten helaas moeten afdragen.  
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Antwoord 
In het huidige re-integratiebeleid 2020-2023 is besloten om een premie van 10% te geven op 
inkomsten voor alle bijstandsgerechtigden die part-time werken. Ook hebben we in het beleid 
opgenomen dat we maatwerk bieden op het moment dat iemand vanuit de bijstand uitstroomt naar 
betaald werk. Dit maatwerk kan bestaan uit een financiële vergoeding voor kosten die nodig zijn om 
voor langere tijd aan het werk te blijven of om een oplossing te bieden voor een financieel knelpunt 
dat ontstaat door werkaanvaarding, zoals reiskosten en werkkleding.  
Omdat het om maatwerk gaat zijn de voorbeelden niet uitputtend. Een bijzondere situatie kan zijn 
dat wij de kosten voor de honden-uitlaatdienst een periode betalen. Er wordt daarbij gekeken of er 
voorliggende voorzieningen zijn en of er binnen het sociale netwerk oplossingen mogelijk zijn. 
We gaan in het jaar 2023 aan de slag met de voorbereidingen voor een nieuw re-integratiebeleid. 
Onderdeel van de voorbereiding is dat we de raad vragen om kaders. De raad wordt dus in de 
gelegenheid gesteld om onderwerpen die zij belangrijk vindt mee te geven aan het college. De raad 
heeft op verschillende momenten aangegeven dat zij vindt dat ‘werk moet lonen’. Het college zal 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen de financiële kaders om hier nog meer invulling 
aan te geven.  
 
Vraag 6  
Is het college bereid de Participatiewet-mogelijkheden te onderzoeken en te evalueren en in te 
brengen als we niet slagen in de doelstellingen en targets van Global Goal 8, namelijk goed en 
zinvol werk tegen een fatsoenlijke beloning voor iedereen.  
 
Antwoord 
Uiteraard onderschrijft ook het college het belang van goed en zinvol werk tegen een zinvolle 
beloning. Binnen de arbeidsmarktregio Werk in Zicht werken we aan een arbeidsmarkt waar 
iedereen welkom is. We gaan in het jaar 2023 aan de slag met de voorbereidingen van een nieuwe 
re-integratiebeleid. Hierin zullen we ook onze inzet evalueren.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 
 


