Cliëntenraad Participatiewet ‘s-Hertogenbosch
Mededelingen uit de vergadering Cliëntenraad Participatiewet van 24 januari 2017
Re-integratieverordening Participatiewet/IOAW/IOAZ ’s-Hertogenbosch 2017
Daniëlle Snoep van de Gemeente heeft tijdens de vergadering uitleg gegeven over de reintegratieverordening. Hierna kort de wijzigingen op de Participatiewet.
- Voor de jongeren VSO PO geldt dat zij automatisch worden toegelaten tot het doelregister voor de banenafspraken.
- Beschut Werk. Dat is een instrument dat ingezet kan worden bij mensen die kunnen werken, maar een dusdanige aanpassing op de werkplek nodig hebben of zodanige begeleiding, dat je dat van een reguliere werkgever niet kan vragen.
Mensen kunnen nu zelf aan het UWV vragen of ze deze indicatie kunnen krijgen. De gemeente is nu verplichting om Beschut Werk in te zetten.
- Participatie plaatsen. Dit is een nieuw instrument welke voortkomt uit een motie van de
Gemeenteraad.
Het gaat om slimme koppelingen te maken met de vragen die lokale organisaties hebben
qua werk en taken. Zij moeten mensen kunnen ondersteunen bij deze re-integratie en sociale activering. Dus werken met behoud van uitkering, dus een re-integratie instrument.
Het is niet de verwachting dat mensen na afloop van deze participatieplaats aan het werk
kunnen maar het is de bedoeling dat na 2 jaar de afstand tot werk is verkleind.
Signalen vanuit de achterban
-

-

-

-

De Seniorenraad heeft een nieuwe voorzitter, Wim Jansen. Een van de thema’s waar de
Seniorenraad mee aan de gang gaat is armoede. De eerste aftrap is hiervoor gemaakt
doormiddel van een oriënterende bijeenkomst van verschillende mensen/organisaties
die betrokken zijn bij Netwerk tegen Armoede. Er staat een nieuwe bijeenkomst gepland.
De Gemeente wil een inloopvoorziening voor verwarde personen en heeft Spoor 073 en
PUB gevraagd om daar een advies voor te schrijven. Het advies gaat binnenkort naar de
Gemeente. Daarin staat dat het voorstel van Paul Kagie, om mensen te plaatsen in een
paar afgelegen boerderijen, niet zo’n goed idee is en dat alleen een inloopvoorziening
creëren voor een kopje koffie niet helemaal voldoende is om recht te doen aan deze
doelgroep.
Jong Actief zijn in een beginstadium van een samenwerking met WXL/TOM Project/Avans/Gemeente. In opdracht van Paul Kagie zijn ze met een concept bezig.
Door het 3-jarig contract met Look-O-Look blijven de medewerkers van WSD (Boxtel)
ook 3 jaar langer bij WXL.
Het Steunpunt Zelfhulp zal een convenant sluiten met Breed Welzijn. Er is een gesprek
geweest met Henri Swinkels (Gedeputeerde) over het starten van een Zelfhulp Academie. In deze academie zullen er cursussen en workshops gegeven gaan worden. Tevens kunnen professionals hier kennismaken met zelfhulp. Op deze manier blijft het
Steunpunt Zelfhulp zuiver, dus geheel zonder professionals.
Hans (voorzitter) is samen met Pieter naar de afscheidsreceptie geweest van Gerda van
der Lee (voorzitter WMO Adviesraad). Frans Leenders is hun nieuwe voorzitter.

Volgende vergadering:
Dinsdagavond 21 februari 2017
19:30 – 22:00 uur
Sonniusstraat 3, 's-Hertogenbosch
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