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Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein, 

Op 20 augustus jl. hebben wij uw advies ontvangen over de beleidsregels re-integratie Participatiewet 
Pijnacker-Nootdorp 2021. Wij danken u voor uw advies en geven in deze brief onze reactie. 

Wij zijn verheugd te lezen dat uw adviesraad een positief advies uitbrengt over de beleidsregels re-
integratie Participatiewet Pijnacker-Nootdorp 2021. Uw adviesraad heeft bij uw advies over de re-
integratieverordening 2021 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 u hierin vond, met heldere omschrijvingen van rechten en plichten, alsmede het gehele 
instrumentarium aan in te zetten voorzieningen, vindt u nu ook in de op deze verordening gebaseerde 
beleidsregels met toelichting. Volgens u sluiten de beschreven beleidsregels goed op elkaar aan en 
bieden een breed scala aan ondersteuningsmaatregelen. Uw adviesraad vindt het motiverend dat aan 
deelnemers (bij voldoende meewerken) aan een participatieplaats een premie wordt toegekend. Ook 
bent u positief over de in de beleidsregels opgenomen diagnosetrajecten en kan u zich vinden in de het 
aanbod aan flankerende voorzieningen. Tenslotte ziet u dat uw vraag om aandacht voor reiskosten bij 
scholingstrajecten is vertaald naar een gedetailleerd aanbod een reiskostenvoorzieningen. 

U benoemt een aantal suggesties/aandachtspunten. Hierop onderstaand onze reactie: 

Premie participatieplaats 
In artikel 3 van de beleidsregels is opgenomen dat aan een deelnemer aan het traject participatieplaats 
een premie kan worden toegekend. U geeft aan dat 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’ ook eerder in beeld. 

Wij begrijpen uw suggestie. De termijn van zes maanden is echter in de Participatiewet bepaald en ook 
als zodanig overgenomen in de re-integratieverordening 2021. Er bestaat dus geen beleidsvrijheid bij de 
termijn van zes maanden. Met artikel 3 van de beleidsregels hebben wij geregeld dat de premie 
ambtshalve wordt toegekend en uiterlijk in de zevende maand wordt uitbetaald. Hierdoor hoeven de 
betreffende inwoners geen aparte aanvraag in te dienen wanneer zij hiervoor in aanmerking komen. 
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Inzetten op matches met bedrijven die inzetten op een duurzame werkrelatie: 
Uw adviesraad vindt het belangrijk 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. U onderstreept daarom ook het belang van een doorlopende 
begeleiding in de eerste fase van de aanstelling. 

Wij nemen dit advies ter harte. Immers net als uw adviesraad vindt ook ons college het belangrijk dat 
onze inwoners duurzaam positie verwerven op de arbeidsmarkt. Daarom maken wij hierover zowel op 
lokaal als op regionaal niveau afspraken. Een recent voorbeeld is het matchingsplatform HalloWerk. Een 
werkgever krijgt pas toegang tot dit platform (en daarmee tot de profielen van onze werkzoekenden) 
wanneer het werkgeverservicepunt ZHC deze werkgever heeft ‘goedgekeurd’. Eén van de 
toetsingscriteria betreft de maatschappelijke betrokkenheid voor de doelgroep en de ervaringen van het 
werkgeversservicepunt met deze werkgever. 

Beschikbare budget 
Uw adviesraad ziet in artikel 2 dat er een grens wordt gesteld aan het totale budget. U gaat ervan uit dat 
het beschikbare budget substantieel is en in principe voldoende om het beleid uit te voeren. 

Uw veronderstelling is juist. In de gemeentelijke begroting is structureel budget beschikbaar voor de 
uitvoering van ons Participatiebeleid. Met het plan van aanpak ‘Werken, werken aan en meedoen’ is 
een extra financiële impuls toegekend en in ieder geval t/m 2022 beschikbaar. Uw adviesraad is hierover 
bij de evaluatie van het plan van aanpak geïnformeerd. 

Goede informatievoorziening 
Uw adviesraad kan zich voorstellen dat de beleidsregels veel informatie bevatten. U benadrukt het 
belang van goede informatievoorziening en hulp bij het aanvragen van de beschikbare voorzieningen. U 
vraagt extra aandacht voor inwoners die de Nederlandse taal nog niet of matig beheersen. 

Net als uw adviesraad onderstreept ook ons college het belang van goede informatievoorziening. 
Immers inzet van de juiste (flankerende) ondersteuning bepaalt mede het succes van een re-integratie-/ 
participatietraject. Tijdens de vergadering 13 juli j.l. is reeds toegelicht dat bij de uitvoering en 
toepassing van de beleidsregels hulp wordt geboden door de consulenten. Door inzet van 
gespecialiseerde consulenten inburgering zal extra aandacht uitgaan naar vergunninghouders. Deze 
consulenten staan in nauw contact met de vrijwilligers van het SWOP die in de eerste periode na 
vestiging in onze gemeente maatschappelijke begeleiding bieden aan vergunninghouders. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
het college van Pijnacker-Nootdorp, 

H. Hulswit mw. F. Ravestein 
secretaris (plv.) burgemeester 
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