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Geacht college, 
 
De Adviesraad Participatiewet heeft maandag 23 maart 2015 in een ingelaste vergadering de Re-
integratieverordening Participatiewet Renkum 2015 besproken. Mevrouw J. Krechting, 
beleidsmedewerker, was hierbij aanwezig voor een toelichting en heeft een aantal vragen 
beantwoord.  
 
De Adviesraad Participatieraad adviseert positief over de Re-integratieverordening Participatiebeleid 
2015. Wel heeft de adviesraad na bestudering van dit stuk een punten waar ze graag uw aandacht 
voor vraagt: 
- De grens tussen re-integratie en het verdringen van plaatsen op de arbeidsmarkt is erg smal. 

De adviesraad onderkent dat het door de gemeente te ontwikkelen beleid hierover lastig is 
en wil graag blijven meedenken hierover. 

- De positie van de jobcoach is eveneens een gespreksonderwerp geweest. Er kan gekozen 
worden tussen begeleiding vanuit de gemeente, interne en externe begeleiding. De gemeente 
Renkum voert deze taak niet zelf uit en zal deze functie extern inkopen of werkgevers de 
gelegenheid bieden om de begeleiding zlef vorm te geven. Begeleiding vanuit de 
werkgevers sluit naar de mening van de gemeente Renkum beter aan bij de wensen en 
eisen die aan de "instromers" gesteld worden. Er kan meer maatwerk geleverd worden. De 
adviesraad kan zich hierin vinden, maar benadrukt wel het belang van controle bij zowel de 
interne- als de externe begeleiding. 

- Aandachtspunt waar de adviesraad het eveneens over gehad heeft, is de positie van de 
medewerkers WSW oude stijl. Deze groep valt buiten de Participatiewet terwijl de financiering 
wel binnen het Sociaal Domein valt. Deze groep medewerkers (met oude rechten) behouden 
hun baan. Belangenbehartiging geschiedt via de OR van Permar. Om te voorkomen dat 
werkgevers meerdere malen benaderd worden door verschillende organisaties zal er tussen 
Permar en het werkgeversservicepunt afstemming moeten plaatsvinden over het benaderen 
van werkgevers. Daarnaast heeft de gemeente er financieel belang bij dat Permar als 
bedrijf overeind blijft. De adviesraad kan zich vinden in de gegeven toelichting. 

- Een kleine verduidelijking betrof artikel 3 lid f. Dit artikel gaat over mensen die hun afspraken 
met de gemeente niet nakomen.  

 
Wij zouden het op prijs stellen om van de verdere voortgang op de hoogte gehouden te worden. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens de Adviesraad Participatiewet,
 

      
F.N. Michielsen      M.C. Schippers 
Voorzitter      Secretaris/penningmeester 


