Gemeente Amsterdam
Wethouder A. Vliegenthart
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM
Amsterdam, 5 februari 2016
Betreft: Koersbesluit re-integratie. Consultatiedocument
Geachte heer Vliegenthart,
De Wmo-Adviesraad heeft op 14 januari 2016 het Koersbesluit re-integratie
besproken in aanwezigheid van mevrouw Margrit Spronk. Begin januari bereikte
ons de vraag of we op korte termijn een overleg konden hebben over het
Koersbesluit re-integratie. De advies- en consultatieronde loopt tot en met 5
februari 2016. Ons moet van het hart dat dit binnen een maand al weer de
tweede keer is dat de raad gevraagd wordt om op korte termijn een advies uit te
brengen waar volgens afspraak een periode van zes weken voor staat.
We hebben in ons overleg ook geconstateerd dat het Koersbesluit zich vooral
richt op Re-integratie en minder op Participatie, wat meer tot de kerngebieden
van de Wmo-Adviesraad behoort. Over dat laatste zou nog een apart
Koersbesluit komen.
Tijdens de bespreking met de Wmo-Adviesraad zijn diverse punten gepasseerd
die meegenomen worden in de verdere uitwerking van het Koersbesluit (zie
bijlage).
Graag maken we via deze weg van de gelegenheid gebruik om nog een aantal
zaken rond het Koersbesluit aan de orde te stellen.
We kunnen ons goed vinden in de keuzes en uitgangspunten zoals die in het kort
verwoord zijn in de Samenvatting: Maatwerk; persoonlijke aandacht als sleutel
tot succes; aansluiten bij behoeftes, kansen en mogelijkheden van
Amsterdammers die op dit moment buiten spel staan; voldoende en
professionele ruimte om maatwerk te kunnen bieden; niet de regels zijn leidend,
maar de vraag van de Amsterdammer; meer ruimte om af te wijken van regels
door professionals. Het heeft geen zin om iemand verplicht naar werk te duwen
als de reële kans op werk voor die persoon heel klein is.
We willen één punt extra benadrukken. Dat gaat om de beeldvorming die er bij
veel werkgevers is rond mensen met een arbeidsbeperking en in het bijzonder
mensen met een lichamelijke beperking. Vanuit ervaringen in onze Adviesraad
blijkt dat werkgevers zich opeens ongemakkelijk voelen als er bijvoorbeeld een
sollicitant in een rolstoel binnen komt of iemand niet uitnodigen omdat hij/zij
aangeeft in een rolstoel te zitten. Er wordt dan blijkbaar meteen een oordeel
geveld over iemands wel/niet zou kunnen in plaats van het bekijken van iemands
mogelijkheden.
Er is goede voorlichting nodig aan werkgevers en campagnes zodat werkgevers
een beter beeld krijgen wat werkzoekenden met een beperking kunnen.
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We zijn wel heel benieuwd hoe de ambitieuze uitgangspunten gestalte krijgen in
de uitvoering en hoe uitvoering gegeven wordt aan de kwaliteitseisen die gesteld
worden.
Er moet een duidelijke wisselwerking/vloeiende overgang zijn tussen reintegratie en Meedoen Werkt (Participatie). Met name zal gekeken moeten
worden naar een goede begeleiding op de werkvloer van mensen die komen
vanuit (arbeidsmatige)dagbesteding. De missie moet er, wat de Wmo-Adviesraad
betreft, vooral op gericht zijn dat alle Amsterdammers meedoen en daar de
ondersteuning bij krijgen die ze nodig hebben. Dat maakt het ”onderscheid”
tussen re-integratie en participatie minder relevant.
We vinden het een goede zaak dat gekeken wordt naar het afschaffen van de
tredes. Het gaat om maatwerk, om wat iemand nodig heeft om actief mee te
doen. Dat pleit er ook voor om middelen meer in te zetten voor de groep die niet
makkelijk de stap neemt om mee te doen en een groot risico op escalatie. In de
nieuwe koers is dit één van de punten waar het gaat om de verschuiving van
middelen op basis van verwachte maatschappelijke kosten en baten. Wij pleiten
er ook voor om het rendement dat dit oplevert terug te laten vloeien naar dit
doel.
Het voorliggende Koersbesluit geeft een ambitieuze richting aan. Wij zijn
geïnteresseerde in de verdere uitwerking en willen graag nog betrokken worden
bij het Plan van aanpak voordat het naar de gemeenteraad gaat.
In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Miriam Fritschy
Voorzitter Stedelijke Wmo-Adviesraad

i.a.a.
Wethouder E. van der Burg
Raadscommissie Zorg en Sport
Raadscommissie Werk en Economie

Bijlage: punten uit overleg met Margrit Spronk d.d. 14.01.16
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Bijlage
Punten uit bespreking Koersbesluit re-integratie dd.14.01.16 van WmoAdviesraad met Margrit Spronk
Onderstaande punten worden meegenomen met betrekking tot de invulling van
het Koersbesluit:
- geef aandacht aan beeldvorming/voorlichting (m.n. aan werkgevers)
over mensen met een arbeidsbeperking. Schroom weghalen bij werkgevers,
beter beeld wat werkzoekenden (met een arbeidsbeperking) kunnen
- ambitieus plan, complimenten – maar hoe gaan jullie het uitvoeren?
- Laarderhoogt moet niet dicht, belangrijk dat de praktijkgerichte
opleidingen blijven bestaan. Ook als het wijkgericht wordt.
- klantbeeld helder is belangrijk – maar dat kan niet bij een caseload van
1:200
- vakmanschap van de consulent is essentieel– maar op welk punt gaan
jullie dan professionaliseren? Aandacht voor vakmanschap is heel belangrijk,
zeker voor goede diagnose, en caseload moet omlaag.
- klant centraal
- let op: overgang van re-integratie naar participatie is heel goed, maar
geen verdringing, geen werk door vrijwilligers laten doen dat eerst betaald was.
- idee: mentorsysteem voor bijv. klanten met arbeidsbeperking die aan het
werk gaan. Begeleiding op de werkvloer heel belangrijk, maar wellicht ook buddy
van buiten af (gebeurt al bij jongeren). Bijv. vanuit het Gilde of PUM (=PUM
senior experts)
- Mensen afschrijven mag niet.
- aandacht voor combinatie van uitkering met bijverdiensten en/of
deeltijdwerk
- idee van maatschappelijk rendement is positief
- link tussen re-integratie en participatie is essentieel

Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam, Plantage Middenlaan 14-1, 1018 DD, Amsterdam

3

