cliëntenraad
Aan het Algemeen Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant
Datum: 1 april 2019.
Geacht Bestuur,
Op 24 januari 2019 heeft u ons gevraagd advies uit te brengen over de voorstellen tot
aanpassing van de Verordening en Nadere Regels re-integratie Hart van West-Brabant
2019. Graag voldoen wij aan dat verzoek.
Inleiding:
Op 5 februari heeft Ilona van Wijk, beleidsmedewerker van het Werkplein, een presentatie
gegeven over de achtergronden van de voorgestelde aanpassingen waarbij gelegenheid
was tot het stellen van vragen. Ook hebben wij ons voor de eerste maal laten adviseren door
een externe deskundige, dit in het kader van ons abonnement Cliëntparticipatie van
Stimulansz. Deze bijdragen hebben er mede toe bijgedragen dat wij u nu dit advies kunnen
presenteren.
Hieronder vindt u enkele algemene wenken die wij onder uw aandacht willen brengen.
Daarna volgt een opsomming van onze adviezen, per onderdeel gerangschikt.
Algemeen:
In het algemeen kunnen wij ons vinden in de door u voorgestelde aanpassingen, het betreft
hier dan ook voortzetting van staand beleid. Wel willen wij het volgende meegeven:
Waarborg goede arbeidsomstandigheden en heldere informatie, pas waar mogelijk
maatwerk toe bij re-integratie. Een goede samenwerking tussen uitkeringsgerechtigden, het
Werkplein en de re-integratiebedrijven is van belang voor het slagen van een (duurzame) reintegratie.
Zorg er voor dat de uitkeringsgerechtigde, als hij gemotiveerd aangeeft medische problemen
te hebben, binnen een redelijke termijn wordt gekeurd.
Opmerkingen over de tekst:
In zowel de verordening als de nadere regels wordt herhaaldelijk het jaartal 2016 vermeld.
Zelfs het jaartal 2014 is vermeld. Ook staan er data in uit het verleden. Deze zijn voor een
deel rood gemarkeerd, maar voor een deel ook niet. Wij gaan er vanuit dat deze data en
jaartallen in de definitieve versie van beide stukken worden geactualiseerd.
In de re-integratieverordening staat in artikel 6.2 aan het einde van de zin een punt teveel.
De verordening:
Artikel 8 (Werkstage): wij adviseren u om de werkstage uitdrukkelijk te maximeren tot 6
maanden. Uit jurisprudentie blijkt dat wanneer stages langer duren, rechters vaker geneigd
zijn om aan te nemen dat er sprake is van een dienstbetrekking met loonverplichting. Door
het hier te maximeren wordt dit voorkomen.
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De nadere regels:
Hoofdstuk 5 (scholing), artikel 5.1.5: een goede opleiding bied nieuwe en betere kansen op
de arbeidsmarkt. Wij adviseren u om het opleidingsbudget niet uitdrukkelijk te maximeren op
€ 2.500,-- , maar meer in te zetten op het leveren van maatwerk.
Hoofdstuk 7 (Participatievoorziening Beschut werk), artikel 7.1: wij adviseren u om dit artikel
te laten vervallen. In een verordening of een nadere regels mogen geen “uitsluitende” criteria
staan die er toe kunnen leiden dat een persoon met een positief advies niet wordt geplaatst.
Wij menen dat het oogmerk is dat u het beschut werk zoveel mogelijk afstemt op de
behoefte van de klant. Daar past niet bij dat u het werkaanbod aftopt op 31 uur (dat raakt
direct het inkomen dat een persoon kan verwerven) of dat er eisen worden gesteld aan de
minimale loonwaarde. Het UWV adviseert of iemand tot de doelgroep behoort. Het is niet de
bedoeling dat u vervolgens zelf personen gaat uitsluiten. Ons inziens is dus aan artikel 7.1
geen behoefte. De beoordeling ligt bij het UWV.
Hoofdstuk 13 (overige vergoedingen), artikel 13.2.1: wij menen dat ook
uitkeringsgerechtigden met een inburgeringplicht in aanmerking moeten kunnen komen voor
vergoeding van reiskosten naar en van een kinderopvanglocatie. Het is ons niet duidelijk
waarom u hier een onderscheid maakt. Wij adviseren u hetgeen hierover vermeld is in artikel
13.2. voor uitkeringsgerechtigden die een re-integratietraject volgen ook van toepassing te
verklaren op artikel 13.2.1.
Afsluiting:
In dit adviestraject is opnieuw op een plezierige en constructieve manier samengewerkt met
medewerkers van het Werkplein. Deze samenwerking is voor onze Cliëntenraad waardevol
en wordt dan ook zeer gewaardeerd.
namens de Cliëntenraad Werkplein Hart van West-Brabant,
Monique Vos,
plaatsvervangend voorzitter

Theo van Os
Secretaris
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