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Wethouders Pijnacker-Nootdorp 

Postbus 1 

2640 AA  Pijnacker      

Pijnacker, 20 augustus 2021 

 
 
Betreft advies van de Adviesraad Sociaal Domein m.b.t. de Beleidsregels re-integratie Participatie-
wet gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021. 
 
 
Geacht College, 
 
Recent ontvingen wij bovengenoemde Beleidsregels. U vraagt ons over deze beleidsregels advies uit 
te brengen. 
 
Tijdens ons overleg op 13 juli hebben Ashni Nandpersad en Leo Suijker de beleidsregels toegelicht, 
waarna wij intern onze inhoudelijke reactie hebben besproken. Dat heeft geleid tot het volgende ad-
vies, opgesteld tijdens ons overleg op 17 augustus. 
 
Algemeen 
In april 2021 is ons de nieuwe Re-integratieverordening Participatiewet voorgelegd. De ASD heeft in 
haar advies bij de verordening aangegeven het een goede zaak te vinden om het toevoegen van een 
aantal toepasbare voorzieningen te benutten voor het herformuleren van de gehele verordening.  
De duidelijkheid die we daarin vonden, met heldere omschrijvingen van rechten en plichten, alsmede 
het gehele instrumentarium aan in te zetten voorzieningen, vinden we nu ook in de op deze verorde-
ning gebaseerde beleidsregels met toelichting.   
 
Samenvatting 

 De ASD adviseert positief over de voorgelegde beleidsregels. 

 De ASD vraagt aandacht voor een goede informatievoorziening aan cliënten.  
 

De beleidsregels  
De Adviesraad heeft uit de tekst en de toelichting de conclusie getrokken, dat er sprake is van een 

breed instrumentarium om inwoners die een beroep doen op de participatiewet te ondersteunen bij 

het vinden van passend werk.  

De beschreven maatregelen sluiten goed op elkaar aan en bieden een breed scala aan ondersteu-

ningsmogelijkheden. Dat is essentieel om cliënten naar passend werk te kunnen begeleiden, zoals de 

ASD al eerder onderstreepte in haar advies bij de re-integratieverordening. 

 De Adviesraad vindt het motiverend (artikel 3) voor deelnemers aan een re-integratietraject dat 

bij voldoende meewerken een premie wordt toegekend. Overwogen zou kunnen worden om de 

eerste zes maanden te splitsen in twee keer drie maanden. Dat maakt de eerste stap voor de 

deelnemer kleiner en dan komt de financiële ‘beloning’ eerder in beeld.  
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 De Adviesraad ziet in artikel 2, lid 3 dat er een grens wordt gesteld aan het totale budget. Wij 

gaan er vanuit dat het beschikbare budget substantieel is en in principe voldoende om het beleid 

uit te voeren. 

 De Adviesraad is positief over in artikel 4 genoemde diagnosetrajecten, die een belangrijke toe-

voeging vormen voor inwoners, die mogelijk niet in een ‘gewone’ baan aan het werk kunnen. 

Aandacht voor een goede diagnose maakt de kans op een succesvolle werkplek groter. 

 Bij artikel 6 wil de Adviesraad nog de kanttekening plaatsen, dat we het belangrijk vinden dat 

vooral matches worden gemaakt met bedrijven, die inzetten op een duurzame werkrelatie. Korte 

dienstverbanden met daarna terugval in een uitkering zijn niet bevorderlijk voor de motivatie van 

de werkzoekende. Zeker in combinatie met alle papierwerk rond het opnieuw aanvragen van een 

uitkering. We onderstrepen daarom ook het belang van een doorlopende begeleiding in de eer-

ste fase van de aanstelling.    

 De Adviesraad kan zich vinden in het aanbod aan flankerende voorzieningen. We zijn verheugd 

dat de vraag om aandacht voor de reiskosten bij scholing in ons advies bij de re-integratieveror-

dening nu vertaald is in een gedetailleerd aanbod aan reiskostenvoorzieningen. Positief dat daar-

bij het fietsen en gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd worden, ook in de zin van het 

vooraf beschikbaar stellen van de vergoeding. 

Wanneer aangepast vervoer nodig is, wordt dit passend aangeboden, zowel tijdelijk als perma-

nent.  

 
Aandacht voor een goede informatievoorziening 
De ASD kan zich voorstellen dat de regels veel informatie bevatten, die niet meteen te overzien is 

voor mensen, die daar niet regelmatig mee te maken hebben. Dat geldt zeker voor inwoners, die de 

Nederlandse taal nog niet of matig beheersen. 

Uit de mondelinge toelichting hebben wij begrepen, dat bij uitvoering en toepassing hulp geboden 

wordt door de consulenten. Daarvoor zijn twee re-integratieconsulenten beschikbaar en extra aan-

dacht zal uitgaan naar statushouders. 

De Adviesraad wil graag het belang van goede informatie en hulp bij het aanvragen van de beschik-

bare voorzieningen onderstrepen.  

  

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp 

 

 

 

 

 
Piet van Adrichem 
voorzitter    
 
 
 
c.c.   Gemeente Pijnacker-Nootdorp, mevrouw M. Hartland  

 




