Cliëntenraad Participatiewet ‘s-Hertogenbosch
Mededelingen uit de vergadering van 28 mei 2019
Angelique Humble afgevaardigde van Stichting Maatschappelijke Ondersteuning wordt welkom
geheten als nieuw cliëntenraadslid.
Simpel Switchen
Dit is al eerder in vergaderingen besproken. De grote financiële gevolgen door de lange wachttijden bij UWV en daarna WeenerXL bij beëindiging van het arbeidscontract van seizoensarbeid.
Het wordt nu landelijk opgepakt. Divosa vraagt om signalen.
De cliëntenraadsleden zullen de signalen op papier zetten en deze zullen gezamenlijk doorgestuurd worden aan Divosa.
Participatiehuis
Dit jaar wordt (proef)gestart met het participatiehuis (per 2020 volledig) specifiek voor mensen
die langdurig in de bijstand zitten en grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het idee is om
deze mensen, die de stap naar activering niet zelf kunnen maken, in groepsverband dit te laten
aanpakken en deze groep welkom te heten in het participatiehuis. Het project in Rotterdam leert
dat dit succesvol is; groepsgewijs, in de wijk, veel persoonlijke aandacht. De filosofie achter het
participatiehuis is; waar ben je goed in? Wat kun je wel? Dat er gedacht wordt vanuit kansen en
mogelijkheden en niet in beperkingen en onmogelijkheden. De deelname aan het participatiehuis is verplicht. De bedoeling is motivering en stimuleren dat betekent dus niet een strakke
handhaving want dan is het zeker gedoemd te mislukken. Iedereen krijgt een eigen ontwikkelplan en leerdoelen en dit zal goed worden gemonitord. Het participatiehuisplan ligt nog op de
“tekentafel” en wordt nog verder uitgewerkt. De cliënten gaan zelf hun eigen traject bepalen. De
cliënten zullen eerst 1 of 2 dagdelen komen en de bedoeling is dat dit uitgebreid gaat worden en
zo een dagritme gaan opbouwen. Cliënten kunnen maximaal één jaar gebruik maken van het
participatiehuis en daar waar ze eerder kunnen doorstromen of uitstromen is dat natuurlijk
goed. Als het niet lukt om door te stromen, dan heeft het participatiehuis bijgedragen aan een
stukje ontwikkeling, gezondheid, geluk van mensen. Tevens wordt er dan gekeken welke vervolgtrajecten geschikt zijn.
Er moet nog verder nagedacht worden over o.a. de selectie van deelnemers, locatie, inrichting,
programma, bemensing. Maar het is de bedoeling om na de zomer klein te starten. De Cliëntenraad Participatiewet zal op de hoogte gehouden worden over het vervolg.
Pilot Doen wat werkt
Als men kijkt naar het klantenbestand en de instroom dan zie je veel mensen met multi problematiek en grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Er zijn veel aandachtsgebieden die een
rol spelen bij het re-integreren naar werk. Om de re-integratie beter vorm te geven en klanten
beter te begeleiden daarin, dienen er andere dingen ontwikkeld worden. Dit kan door middel
van de pilot “Doen wat werkt”. Deze pilot komt voort uit het WRR rapport en Mobility mentoring.
Het WRR heeft in 2017 een rapport gemaakt over “Weten is nog geen doen”. De Mobility mentoring aanpak is afkomstig uit Amerika. Het uitgangspunt is dat armoede en schulden verlammend
werken op het vermogen problemen op te lossen. De aanpak is erop gericht betaald werk te vinden dat voldoende oplevert om van rond te komen.
De Cliëntenraad Participatiewet zal op de hoogte gehouden worden over het vervolg.
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