
Aan het bestuur van de gemeente Delft 

Datum: 17-2-2015 

Betreft: Advies van het Panel Werk en Inkomen inzake de beleidsregel re-integratie. 

Het Panel heeft kennis genomen van de bovengenoemde beleidsregel. De activiteiten van het Panel 

werk en inkomen eindigen per 16 mei in verband met de totstandkoming van de nieuwe Adviesraad 

voor het Sociale Domein.  

Voor de nieuwe Adviesraad is dit een nieuw onderwerp. Daarom is besloten om het Panel Werk en 

Inkomen nog een advies te vragen. In verband met de snelheid is gekozen voor een digitale 

raadpleging.  Het onderstaande advies is tot stand gekomen zonder een daadwerkelijk overleg. 

Het Panel doet enkele aanbevelingen. 

Het aantal plekken dat beschikbaar is voor ‘beschut werk’ is beperkt. Het aantal mogelijke 

kandidaten is waarschijnlijk groter. Het panel pleit voor een zorgvuldige keuze. Het panel pleit ook 

voor een goede ondersteuning voor die cliënten die (nog) niet in aanmerking komen voor een 

‘beschut werk’ plek. 

In de praktijk zal de komende tijd blijken hoe dit werkt. Wat gaat goed en wat niet? Een regelmatige 

evaluatie is dan ook zinvol. 

De regelgeving rond het thema re-integratie is complex en omvangrijk. Medewerkers zullen goed op 

de hoogte moeten zijn en dit op een correcte manier moeten toepassen. Ook cliënten moeten goed 

op de hoogte zijn van de verschillende instrumenten die de gemeente kan inzetten. Zorgvuldigheid is 

belangrijk. De gemeente moet naar een cliënt motiveren waarom gekozen wordt voor een bepaald 

instrument/ traject etc. Besluiten mogen niet alleen op basis van digitale informatie genomen 

worden maar in samenspraak met de cliënt. 

Financieel voordeel is een belangrijke motivatie. Werk moet lonen. Een financiële prikkel  vergroot 

de motivatie van cliënten om werk te maken van hun re-integratie. Daar waar mogelijk zou de 

gemeente middels premies en vrijwilligersvergoedingen een dergelijke financiële stimulans moeten 

geven. 

 

H. van der Ven 

Voorzitter panel werk en inkomen. 

 

 


