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Geachte sociale raad, geachte heer van der Heiden, 
 
Op donderdag 10 maart hebben wij uw reactie op het voorstel tot wijziging van verordeningen 
Participatiewet ontvangen. Namens het college dank ik u voor het door u uitgebrachte advies. 
In deze brief ontvangt u onze reactie hierop. 
 
Allereerst zijn we verheugd te lezen dat u positief adviseert over de voorgestelde wijzigingen.  
 
In uw brief verzoekt u ons vervolgens om een aantal opmerkingen mee te nemen in de 
toelichtingen op de diverse regelingen. Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de verschillende 
elementen die in uit opmerkingen naar voren komen. 
 
Harmonisering cliëntvertegenwoordiging Laborijn 
Als gevolg van de fusie van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Doetinchem in de 
GR Laborijn is er behoefte aan harmonisering van de cliëntvertegenwoordiging vanuit de 
verschillende deelnemende gemeenten. U geeft aan graag bereid te zijn om hier aan mee te 
werken. Wij maken graag gebruik van dit aanbod. De eerste gesprekken met u over dit 
onderwerp zijn inmiddels gestart. In deze gesprekken besteden we ook aandacht aan de 
vertegenwoordiging van nieuwe cliëntgroepen binnen de Participatiewet. 
 
Communicatie naar bijstandgerechtigden 
In uw reactie maakt u een aantal opmerkingen over de communicatie naar inwoners en 
bijstandgerechtigden. Wij onderschrijven het belang van een heldere, eenduidige en 
begrijpelijke communicatie. Zoals u zelf al aangeeft, is er in diverse nieuwsbrieven in 2014 en 
2015 aandacht besteed aan een publieksvriendelijke uitleg van de diverse regelingen en 
beschikbare vormen van ondersteuning voor bijstandgerechtigden. Dit zal in 2016 blijvend het 
geval zijn vanuit de nieuwe uitvoeringsorganisatie Laborijn. Wij nemen uw verzoek om 
aandacht te besteden aan de mogelijkheden voor vergoeding van kosten van kinderopvang, 
definiëring van begrippen zoals “werkgever” en “participatieplaats” en een meer uitgebreide 
toelichting op de wijze van loonwaardemeting daarbij mee. Wanneer de gewijzigde 
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verordeningen zijn vastgesteld zal eveneens aandacht worden besteed aan de invoering van de 
Wet Taaleis en de manier waarop de gemeente Doetinchem bijstandgerechtigden wil 
ondersteunen om de Nederlandse taal voldoende te leren beheersen. 
 
Taalniveau werkzoekende bij loonwaardemeting 
U geeft aan dat u zich kunt vinden in de (regionale) keuze voor één methode voor 
loonwaardemeting. Daarbij merkt u op dat het van belang is om tijdens een loonwaardemeting 
op adequate wijze rekening te houden met het taalniveau van een werkzoekende. Het college 
kan zich hier in vinden. Wij zullen hier in de dagelijkse uitvoeringspraktijk aandacht aan 
besteden. 
 
Scholingsmogelijkheden voor bijstandgerechtigden zonder startkwalificatie 
Het behalen van een startkwalificatie verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd 
constateren we met u dat het niet voor alle bijstandgerechtigden haalbaar is om een 
startkwalificatie te halen. Voor deze groep inwoners kan de inzet van praktijkgerichte 
opleidingen en het halen van (deel)certificaten uitkomst bieden. De inzet van dit soort scholing 
blijft mogelijk om de arbeidskansen te vergroten. Er is bovendien altijd sprake van maatwerk. 
Uitgangspunt is dat de vorm en inhoud van een leertraject zoveel mogelijk aansluit bij de 
mogelijkheden, beperkingen en interesses van de bijstandgerechtigde. 
 
Afstemmingsverordening: verleiden in plaats van dwang 
Tot slot vraagt u in uw reactie aandacht voor de menselijke maat bij de uitvoering van de 
gewijzigde afstemmingsverordening. In lijn met het vastgestelde beleid in De Doetinchemse 
Keuze en het Doetinchemse uitvoeringsplan Participatiewet benadrukt het college dat het doel 
van afstemming is om een gedragsverandering te realiseren bij de belanghebbende. Daarbij 
proberen we de gedragsverandering zoveel mogelijk te realiseren door inwoners te motiveren 
en verleiden. En hoewel sanctionering niet volledig kan worden uitgesloten, wil het college 
zoveel mogelijk voorkomen dat een korting op de uitkering leidt tot ongewenste problemen in 
de persoonlijke (financiële) situatie van een bijstandgerechtigde. Niet de letter van de wet, 
maar ruimte voor individueel maatwerk staat centraal in de uitvoering. 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit schrijven, dan sta ik u 
uiteraard graag te woord. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
F.H.T. Langeveld 
wethouder 
 
 
 
 


