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   roosendaal : 19 juni 2019 

 onderwerp : Beantwoording vragen GR Werkplein uit 

commissie 13 juni 2019  

bijlagen : 2 

 

 

 
Met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling Werkplein heeft wethouder van Ginderen 

aangegeven dat hij, conform het verzoek van de ChristenUnie, een schriftelijke reactie zal 

verzorgen op de inhoudelijke stand van zaken ten aanzien van de aanpak m.b.t. statushouders.  

 

Ten aanzien van de vraag van de VVD m.b.t. beschutte werkplekken heeft wethouder van 

Ginderen toegezegd dat hiervan een overzichtje richting de raad komt.  

 

De beantwoording treft u bijgevoegd aan.  

 



 

 

 

Beantwoording follow-up amendement 1 door het Werkplein Hart van West-Brabant 

Gemeente Roosendaal 

Raad/commissie/anders… Commissie 13 juni 2019 

Partij ChristenUnie 

Datum 18-6-2019 

Portefeuillehouder Dhr. van Ginderen 

Vraag Follow-up Amendement 1 dd. 28 juni 2018 Zienswijze 
Begroting Werkplein : Bij beslispunt 1.j. aanvullend het 
volgende punt in de zienswijze op te nemen:  
 
Wij verwachten dat het Werkplein statushouders de 
instrumenten en mogelijkheden biedt die ten behoeve van 
een succesvolle bemiddeling naar de arbeidsmarkt benodigd 
zijn. De inzet is meer maatwerk te bieden bij de integratie van 
nieuwkomers, zodat de kansen op de arbeidsmarkt vergroot 
worden en werkzoekende statushouders met een 
bijstandsuitkering duurzaam uit kunnen stromen naar regulier 
werk.  

 

Vanaf januari 2017 kent het Werkplein een specifieke aanpak gericht op statushouders (In eerste 

instantie in een pilotvorm). De huidige aanpak loopt tot 1 juli 2019. Omdat de resultaten van deze 

aanpak goed zijn, krijgt de aanpak een vervolg krijgen. Over de resultaten wordt gerapporteerd 

middels de Bestuursrapportages van het Werkplein. De vervolgaanpak statushouders ligt nu voor ter 

besluitvorming. In de aanpak statushouders werken we met dedicated klantmanagers die middels een 

intensief traject de statushouder activeren. Kandidaten zijn geactiveerd zodra ze zich ontwikkelen en 

stappen zetten naar een concreet vastgesteld doel. Voor de ene kandidaat is dit beweging richting de 

arbeidsmarkt en voor kandidaten uit doelgroep C is dit overwegend participeren in de maatschappij. 

Bij voorkeur binnen de eigen gemeente.  

Zoals in de begroting 2020 omschreven richten we ons zoveel als mogelijk op duale trajecten 

(werk/participatie in combinatie met inburgering) waarbij de statushouder de Nederlandse taal direct in 

de praktijk kan toepassen. De 2e helft van 2019 zal gebruikt worden om werkwijze rondom de nieuwe 

Wet Inburgering voor te bereiden die in 2020 ingezet zal worden.  

 



 

 

 

Beantwoording vraag Beschut werk 

Gemeente Roosendaal 

Raad/commissie/anders… Commissie 13 juni 2019 

Partij VVD 

Datum 18-6-2019 

Portefeuillehouder Dhr. van Ginderen 

Vraag Een overzicht van de taakstelling en het aantal ingevulde 
beschutte werkplekken voor Roosendaal 

 

Hieronder een overzicht aan van de taakstelling en het aantal ingevulde beschutte werkplekken voor 

de gemeente Roosendaal. Dit is de stand van zaken op 31 maart 2019 zoals weergegeven in de 1e 

Bestuursrapportage van het Werkplein. In de Bestuursrapportage worden de cijfers verder 

onderbouwd met een verklaring.  

 

Tabel: Taakinstelling in relatie tot realisatie op 31 maart 2019  in personen 

* Het kan voorkomen dat er meer kandidaten geplaatst zijn dan de taakstelling aangeeft. Het Rijk gaat uit van 31 uur per plaatsing terwijl 

kandidaten een arbeidsovereenkomst aangaan voor minder dan 31 uur per week 

 

 

Tabel: Taakinstelling in relatie tot realisatie op 31 maart 2019 in uren 

 

 


