
Voorstel werkplan 2019 Werkkamer Participatie 

 

1 Definitie van het begrip “participatie” 

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de 

Wajong. Het doel van de Participatiewet is dan ook om zoveel mogelijk mensen met 

arbeidspotentie naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar betaald werk. Mensen met een 

arbeidsbeperking vallen hier nadrukkelijk ook onder. Daarnaast regelt de Participatiewet dat 

mensen die niet (meer) in staat zijn om zelf in hun levensonderhoud te voorzien bijstand 

ontvangen.  

Dit lijkt duidelijk te zijn. Echter, er is gebleken dat er verschillende interpretaties gehanteerd 

worden met betrekking tot de Participatiewet. Om te voorkomen dat er valse verwachtingen 

ontstaan en om voortvarend met de werkkamer “participatie” aan de slag te kunnen gaan is 

het dan ook essentieel dat de doelgroep, de gemeente en de ASD zelf precies weten wat er 

onder de participatiewet verstaan wordt.    

 

Actiepunten: 

a) Afstemming met de gemeente over definitie en afbakening van het begrip 

“Participatiewet.  

b) Uitkomst van de definitie communiceren naar de deelnemers aan de kick-off 

c) Bijeenkomst organiseren met de directe doelgroep die valt onder de vastgestelde 

definitie van de Participatiewet om problemen en behoeften beter in kaar te brengen.  

 

 

 2 Toeleiding vluchtelingen en statushouders naar de arbeidsmarkt monitoren/intensiveren 

Het is van groot maatschappelijk en politiek belang dat vluchtelingen en statushouders zo 

snel mogelijk integreren in de samenleving. Werk en beheersing van het Nederlands zijn 

daarvoor succesfactoren. De gemeente Schouwen-Duiveland zou dat proces moeten 

intensiveren en waar mogelijk moeten optimaliseren.   

 

Actiepunten: 

a) In kaart brengen wat de wettelijke kaders zijn. 

b) Bij de gemeente informatie inwinnen op welke wijze daaraan uitvoering wordt 

gegeven. 

c) Met Vluchtelingenwerk inventariseren waar de pijnpunten liggen een welke 

mogelijkheden er zijn voor optimalisering van het beleid.  

d) Concluderen en adviseren 



 

3 Vermindering stress en druk 

Regelgeving en handhaving in het kader van de Participatiewet worden als complex, strikt en 

weinig flexibel ervaren. In bepaalde situaties leidt dit tot zodanige stress en druk dat 

regelgeving en handhaving een contraproductief effect hebben. Wat als stimulerend is 

bedoeld, wordt als frustrerend en verlammend ervaren. Dit speelt in eerste instantie een rol 

bij het transformatieproces van de Zuidhoek van productiebedrijf naar 

mensontwikkelbedrijf. Echter, bij de gebieden werk en inkomen, bijzondere bijstand en 

minimabeleid speelt deze kwestie ook (inkomensval).  

 

Actiepunten: 

e) In kaart brengen wat de wettelijke kaders zijn. 

f) Bij de gemeente informatie inwinnen op welke wijze daaraan uitvoering wordt 

gegeven. 

g) Aansluiten bij de uitvoeringsagenda, de punten: 1, 1a, 11a, 11b, 12a, 12b.   

h) Met de Zuidhoek inventariseren waar de pijnpunten liggen een welke mogelijkheden 

er zijn voor optimalisering van het beleid.  

i) Concluderen en adviseren 

 

 

  

 

 

 


