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Geacht college, 
 
De werkgroep WIAS van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft de concept nota Re-
integratiebeleid besproken. In een goed gesprek hebben mevrouw Koenders, mevrouw Tamminga en 
de heer Hut van BWRI, een toelichting gegeven en vragen van de werkgroep beantwoord. 
De werkgroep wil u graag, namens de ASD, de volgende opmerkingen/adviezen aanbieden. 

 De werkgroep heeft geconstateerd dat het budget voor re-integratie beperkt is en dat er 
scherpe keuzes moeten worden gemaakt.  

 Het tekort op de Wsw wordt niet gefinancierd uit het re-integratiebudget, maar zal worden 
verwerkt in de gemeentelijke begroting. 

 Aan bijstandsgerechtigden wordt de mogelijkheid geboden om parttime te gaan 
ondernemen. Duidelijke afspraken zijn hierbij van groot belang, voor de betrokkene maar 
ook voor de gemeente. De ASD adviseert u goed te monitoren of de beoogde effecten 
worden behaald. 

 In het voorgestelde beleid wordt breed ingezet op kwetsbare jongeren, zodat geen enkele 
jongere tot stilstand komt en langdurig bijstandsafhankelijk wordt. Een ambitieuze 
doelstelling. De  ASD adviseert u ook hier goed te monitoren of/ in hoeverre de beoogde 
effecten worden behaald.   

 Aangekondigd wordt een  beleidsnotitie t.a.v. maatschappelijke activering vanaf 2020 met de 
focus op kwetsbare jongeren. De ASD wil deze graag zo spoedig mogelijk tegemoet zien.  

 Het voorgestelde premiebeleid bij parttime werken van een bijstandsgerechtigde kan een 
stimulans zijn om, uiteindelijk, volledig uit te stromen naar een volledige baan. Bij een 
volledige baan zal de premie worden beëindigd. Kan er een situatie optreden waarbij bij een 
volledige baan vermindering van inkomen voorkomt? De ASD adviseert u na een periode van 
een jaar te bezien of en in hoeverre de bijstandsgerechtigde doorstroomt naar een volledige 
baan. 

 Werken met behoud van uitkering zal worden ingezet als onderdeel van een re-
integratietraject. Zorgvuldige, duidelijke criteria zijn hierbij essentieel. 

 Herijking van de huidige bedrijfsvoering van BWRI is noodzakelijk. De ASD adviseert u dit zeer 
spoedig op te pakken, evenals de strategische visie voor de uitvoering van het werkproces. 

 De ASD adviseert u geen prioriteit te geven aan een onderzoek naar draagvlak voor 
subsidiebanen voor 60+. Met alle budgettaire uitdagingen die BWRI heeft en gezien het 
draagvlak voor deze maatregel zeer beperkt zal zijn, achten wij het niet opportuun om hier 
op in te zetten, maar geld en tijd aan te wenden voor andere doeleinden en doelgroepen. 
Daarnaast  wordt door deze doelgroep in veel gevallen belangrijk vrijwilligerswerk verricht, 
waardoor zij een waardevolle maatschappelijke bijdrage leveren. Daarmee valt er een deel 
van het doel van een subsidiebaan weg. 



 Als laatste willen we u adviseren om in het voorgestelde beleid aan te geven wanneer en in 
welke mate de beoogde effecten daadwerkelijk als behaald worden beschouwd en wanneer 
er sprake is van een geslaagd re-integratietraject. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens de ASD. 
de werkgroepleden, 
 
 
 
 
Hilbrand Pater 
Wouter van der Tuin 
Janny Bolhuis 

 


