Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Putten

Onderwerp: ongevraagd advies Plan participatie, re-integratie en handhaving 2019

Putten, 27 maart 2019

Geacht College,
Op verzoek ontvingen wij op 12 maart het Plan participatie, re-integratie en handhaving 2019. In het
kader van informatievoorziening hadden wij dit plan graag eerder ontvangen opdat wij tijdiger
zouden adviseren en daarnaast zijn wij van mening dat het hier om een gevraagd advies zou moeten
gaan.
Wij complimenteren de opsteller. Het plan is helder en ambitieus: er spreekt nog meer ambitie uit
dan in het plan van 2018. Wel zouden we wat meer data willen zien. De laatste klantenanalyse
waarover wij de beschikking kregen, stamt uit 2016 (Q3). Uw streven vermeldt u in de doelstellingen,
maar we lezen graag hoeveel inwoners van Putten onder de participatiewet vallen en hoe die zijn
onderverdeeld op de participatieladder. In feite kun je dan pas aangeven hoe hoog de ambitie is.
Het is een fraai resultaat dat 44,5% van hen die zich hebben gemeld bij de poort voor een uitkering,
niet is ingestroomd. Graag zien wij vermeld wat de redenen voor afwijzing zijn geweest en welke weg
de belanghebbenden vervolgens hebben afgelegd.
Bemiddeling:
Het is van belang dat belanghebbenden bemiddeling naar werk ervaren (hulp bij opstellen cv’s,
contacten leggen en begeleiden bij sollicitatiegesprekken). Voordat zij bij u instromen, heeft het
UWV ook een aandeel. Kennelijk lukt het die instantie niet. Wij zien graag redenen genoemd waarom
u wel slaagt waar het UWV faalt.
Netwerkinzet Lions Club Putten:
Wij zijn (evenals u) verheugd over de inzet van de plaatselijke Lionsclub mensen te helpen bij het
opzetten van een eigen bedrijf en de samenwerking daarin met de gemeente Putten. Een goede
samenwerking is gebaat bij voorwaarden. Vermeld dan wel die voorwaarden en ook die u aan de
belanghebbenden stelt. Uw plan is hierover nogal vaag en algemeen.

VSO / PRO onderwijs (jongeren doelgroepregister):
U zoekt samenwerking met Wmo- ambulante begeleiders, Stimenz en Buurtzorg Jong. Wij adviseren
deze intensieve samenwerking nader uit te werken en daarin ook de noodzakelijke individuele
coaching op te nemen.
Naar een betaalde baan door opname in het doelgroepregister:
U bepaalt in 2019 welke personen in het doelgroepregister passen. Ook begeleidt u mensen bij een
aanvraag van de indicatie banenafspraak. Wij adviseren ook hier te zorgen voor een nadere
omschrijving in een uitvoeringsplan.
Doorstroom vrijwilligers naar werk:
Wij onderschrijven de poging om via vrijwilligerswerk de stap naar werk te maken. Dat kunt u niet
genoeg stimuleren. Wij adviseren dit plan helderder en SMART te omschrijven. Onderzoek ook de
mogelijkheden frustraties te ondervangen. Wij krijgen signalen dat inspanningen zodanig beloond
worden, dat een uitkering aantrekkelijker lijkt.
Wij adviseren te zoeken naar maatwerk in de mogelijkheden die de gemeente heeft om
uitkeringsgerechtigden financieel bij te staan. Soms brengt werken meer kosten met zich mee dan
niet-werken. Daarnaast is een veilige thuissituatie een belangrijke voorwaarde om tot arbeid over te
gaan.
Van dagbesteding naar werk/ een betaalde baan:
Uw inspanningen mensen door te laten stromen naar betaald werk heeft onze grote waardering. Hier
zoekt u ook maatwerk: een zorgvuldige afweging en uitgaan van de individuele situatie. U onderkent
het belang van sportbeoefening om tot een goede conditie te komen. De aangekondigde pilot
juichen wij van harte toe. Wij zien uit naar een uitwerking van deze pilot (SMART).
Uw besluit de re-integratieopdracht aan consulenten “werk” uit te breiden met de treden 2 en 3 van
de participatieladder juichen wij toe. Gezien de omstandigheden van deze kwetsbare groep mensen,
vraagt dit om grote inspanningen, waarbij gelet moet worden op de belasting van het
personeelsbestand. Dat baart ons zorgen.
Kortom, een goed en ambitieus plan, dat hier en daar nadere uitwerking behoeft (SMART).

Wij hopen u, in het belang van de inwoners van Putten, met dit advies van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
namens de participatieraad,
Jaap Plomp
secretaris

