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Werkloosheid	  is	  geen	  vrijwillige	  keuze.	  Juist	  in	  crisistijd	  worden	  veel	  mensen	  ontslagen,	  en	  

is	  het	  moeilijker	  om	  een	  nieuwe	  vaste	  baan	  te	  vinden	  of	  een	  onderneming	  te	  starten.	  
Voor	  mensen	  die	  een	  langere	  tijd	  werkloos	  zijn	  biedt	  de	  bijstand	  steun	  om	  in	  het	  

levensonderhoud	  te	  voorzien.	  Wij	  vinden	  het	  normaal	  dat	  we	  daartegenover	  van	  
bijstandsgerechtigden	  vragen	  om	  zich	  in	  te	  zetten	  om	  weer	  nieuw	  vast	  werk	  te	  vinden,	  
voorzover	  dat	  binnen	  zijn	  of	  haar	  mogelijkheden	  ligt.	  
De	  vraag	  is	  daarbij:	  wat	  kunnen	  we	  van	  werklozen	  verplichten,	  en	  hoe	  kan	  de	  maatschappij	  

deze	  mensen	  ondersteunen	  in	  hun	  zoektocht	  naar	  nieuw	  werk?	  
Dit	  voorjaar	  hebben	  de	  PvdA	  en	  de	  SP	  samen	  een	  meldpunt	  georganiseerd	  om	  van	  de	  

betrokkenen	  zélf	  te	  horen	  hoe	  zij	  het	  nieuwe	  reïntegratiebeleid	  van	  de	  gemeente	  ervaren.	  
De	  conclusies	  daaruit	  zijn	  niet	  mals.	  Het	  nieuw	  opgerichtte	  'Participatiecentrum'	  biedt,	  in	  de	  
ogen	  van	  de	  werklozen,	  veel	  te	  weinig	  perspectief	  en	  ondersteuning	  in	  die	  zoektocht	  naar	  
werk.	  
Daarom	  willen	  de	  PvdA	  en	  de	  SP	  voorstellen	  doen	  om	  het	  gemeentelijk	  beleid	  voor	  

reïntegratie	  te	  verbeteren.	  De	  uitgangspunten	  die	  wij	  daarbij	  willen	  hanteren	  willen	  wij	  
bespreken	  met	  de	  andere	  politieke	  partijen,	  voordat	  we	  onze	  voorstellen	  compleet	  
uitwerken.	  In	  deze	  korte	  notitie	  staan	  die	  uitgangspunten.	  
	  
	  
• Algemene	  uitgangspunten	  

Het	  reïntegratiebeleid	  moet	  tot	  doel	  hebben	  werklozen	  te	  ondersteunen	  in	  hun	  
zoektocht	  naar	  vast,	  regulier	  werk.	  De	  tijd	  en	  energie	  van	  de	  gemeente	  moet	  
geïnvesteerd	  worden	  in	  de	  cliënten	  met	  de	  meeste	  motivatie.	  

• Verplichtingen	  van	  de	  bijstandsgerechtigde	  
Van	  iemand	  in	  de	  bijstand	  verwachten	  wij	  dat	  hij	  of	  zij	  werkt	  aan	  het	  zoeken	  naar	  een	  
baan,	  of	  aan	  scholingen	  of	  stages	  om	  zijn	  of	  haar	  kansen	  op	  een	  baan	  te	  vergroten.	  
Mensen	  die	  niet	  in	  staat	  zijn	  om	  te	  werken	  worden	  vrijgesteld	  van	  de	  sollicitatieplicht.	  

• Verplichtingen	  voor	  de	  gemeente	  
De	  gemeente	  is	  verplicht	  een	  reïntegratieplan	  van	  de	  cliënt	  op	  te	  stellen.	  Dit	  plan	  bevat	  
een	  helder	  tijdspad	  én	  een	  duidelijk	  omschreven	  doel;	  en	  wordt	  in	  samenspraak	  met	  de	  
cliënt	  gemaakt.	  Als	  de	  gemeente	  niks	  zinnigs	  te	  bieden	  heeft,	  kan	  de	  gemeente	  niet	  de	  
cliënt	  verplichten	  tot	  onbetaalde	  arbeid.	  Al	  het	  reïntegratiewerk	  wordt	  gedaan	  in	  een	  
goede	  werkomgeving	  vrij	  van	  intimidatie	  en	  dwang.	  Een	  onafhankelijk	  
vertrouwenspersoon	  wordt	  ingesteld	  voor	  cliënten	  die	  desondanks	  problemen	  ervaren.	  
Er	  komt	  meer	  aandacht	  voor	  de	  afhankelijkheidsrelatie	  tussen	  de	  werkloze	  en	  de	  
gemeente.	  

• Wat	  heeft	  de	  gemeente	  te	  bieden?	  
De	  gemeente	  gaat	  in	  het	  Participatiecentrum	  scholingen,	  trainingen,	  ontmoetingen	  met	  
mede-‐werklozen	  en	  werkgevers	  etc.	  organiseren.	  Specifieke	  trajecten	  met	  een	  hoge	  



kans	  op	  succes	  (zoals	  De	  Stal,	  de	  beveiliging,	  andere	  leerwerktrajecten,	  het	  
Orientatiejaar)	  krijgen	  de	  prioriteit,	  ook	  financieel.	  Scholing	  staat	  voorop	  in	  een	  traject.	  
Liever	  één	  goed	  traject	  dan	  twee	  slechte.	  

• De	  intake	  (sluitende	  aanpak)	  
Wanneer	  iemand	  een	  bijstandsuitkering	  aanvraagt	  wordt	  diegene	  binnen	  2	  werkdagen	  
naar	  Reïntegratie	  Leiden	  doorgestuurd.	  Daar	  wordt	  een	  assessment	  (hooguit	  2	  weken)	  
gedaan	  van	  de	  capaciteiten	  van	  de	  werkloze.	  Na	  die	  assessment	  wordt	  het	  
reïntegratieplan	  opgesteld	  en	  is	  er	  duidelijkheid	  of	  de	  uitkering	  wel	  of	  niet	  kan	  worden	  
toegekent.	  

• De	  Startwerklocatie	  (SWL)	  
De	  SWL	  (simpel	  productiewerk)	  wordt	  alleen	  ingezet	  voor	  mensen	  waarvoor	  na	  de	  
assessment	  blijkt	  dat	  zij	  wat	  meer	  discipline	  en	  arbeidsritme	  kunnen	  gebruiken.	  Daar	  
was	  de	  SWL	  oorspronkelijk	  ook	  voor	  bedoeld	  (bijvoorbeeld	  voor	  ex-‐gedetineerden).	  	  

• De	  Participatiebanen	  en	  opstapbanen	  
De	  gemeente	  biedt	  opstapbanen	  aan	  voor	  mensen	  waarvan	  de	  verwachting	  is	  dat	  zij	  na	  
een	  half	  jaar	  werkervaring	  een	  grote	  kans	  hebben	  op	  een	  vaste	  baan.	  Participatiebanen	  
zijn	  voor	  mensen	  die	  iets	  verder	  van	  de	  arbeidsmarkt	  staan.	  Bedrijven	  die	  opstapbanen	  
of	  participatiebanen	  aanbieden	  dragen	  financieel	  bij	  (enkele	  honderden	  euro's	  per	  
maand)	  zodat	  de	  cliënt	  onder	  reguliere	  arbeidsvoorwaarden	  voor	  minimaal	  het	  
minimumloon	  aan	  de	  slag	  kan.	  

Tot	  slot	  een	  behandelvoorstel.	  Wij	  zouden	  graag	  dit	  voorstel	  bespreken	  op	  de	  
commissievergadering	  van	  Werk	  en	  Financiën	  op	  20	  september	  2012.	  In	  deze	  discussie	  
horen	  wij	  graag	  van	  de	  andere	  politieke	  partijen	  hoe	  zij	  aankijken	  tegen	  deze	  algemene	  
uitgangspunten.	  Dit	  willen	  wij	  uitdrukkelijk	  zonder	  de	  wethouder	  bespreken	  omdat	  wij	  de	  
visie	  van	  de	  raadsleden	  willen	  horen.	  Als	  de	  discussie	  op	  20	  september	  voldoende	  stof	  biedt	  
tot	  verdere	  uitwerking	  overwegen	  wij	  om	  onze	  voorstellen	  te	  verwerken	  in	  een	  
initiatiefvoorstel,	  uiteraard	  in	  samenwerking	  met	  de	  griffie,	  het	  College	  en	  de	  ambtenarij.	  
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