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1.

OPENING EN MEDEDELINGEN
a) Mededelingen van de voorzitter en leden:
• Jan Siebelink deelt mee dat de nieuwe voorzitter Berry van den Hout door
persoonlijke omstandigheden vandaag nog niet in de gelegenheid is om
bij deze vergadering aanwezig te zijn, vandaar dat Jan Siebelink als
plaatsvervangend voorzitter vandaag deze vergadering zal leiden.
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij attendeert de
belangstellenden op de publieke tribune op de interruptiemicrofoon die
gebruikt kan worden voor het inspreken tijdens de vergadering.
• De leden Gerrit Boerman, Harrie uit den Bogaard, Sjanie Donker, Berry
van den Hout, Jacques van Meurs, Joop Mulder, Rob Steenman en
Wilma van Teeckelenburgh zijn vandaag afwezig.
b) Vaststelling van de agenda:
De agenda wordt vastgesteld.

2.

POSTZAKEN
Ingekomen post:
Reactie m.b.t. advies Adviesraad VWI inzake de Jaarmonitor Sociaal Domein 2015, 29
juni 2016
Pieter de Graaf geeft aan dat het belangrijk is dat de Adviesraad VWI deze reactie op het
uitgebrachte advies inzake de Jaarmonitor Sociaal Domein 2015 de komende tijd goed
voor ogen houdt. In deze reactie staan volgens hem diverse punten geformuleerd waarop
men zal terugkomen bij de Adviesraad VWI. De voorzitter vult aan dat hij met betrekking
tot het punt Meldpunt Sociaal kan mededelen dat Christien Moene op maandag 12
september zal aanschuiven in de openbare vergadering van de Adviesraad Wmo, waarbij
zij onder meer een toelichting zal geven over de jaarrapportage van het Meldpunt
Sociaal. Geïnteresseerde leden uit de Adviesraad VWI zijn van harte uitgenodigd om
hierbij aan te schuiven.
De overige ingekomen postzaken (Reactie Tom van Timmeren op vraag over
kostendelersnorm (5 augustus 2016), Reactie gemeente Epe m.b.t. vragen rondom de
RCR (10 augustus 2016) en de aanvraag voor de Vangnetregeling BUIG 2015 (23
augustus 2016) worden ter kennisgeving aangenomen.
Uitgegane post:
Reactie Adviesraad VWI op brief college inzake inning gemeentelijke belastingen 2016,
30 juni 2016
Harry Rietberg vertelt dat hij en Jan Siebelink eind september namens de Adviesraad
VWI in gesprek zullen gaan met de gemeente, GBLT en Tribuut over de diverse
knelpunten die vanuit de Adviesraad VWI zijn aangedragen.
Advies Adviesraad VWI m.b.t. de concept Verordening Cliëntparticipatie gemeente Epe,
5 juli 2016
Jaap van Dijk geeft aan dat hij nog geen reactie heeft vernomen vanuit de gemeente Epe
naar aanleiding van het ingezonden advies van de Adviesraad VWI, dit hangt volgens
hem waarschijnlijk samen met de zomerperiode. De ambtelijk secretaris zal contact
opnemen met de verantwoordelijk beleidsambtenaar van de gemeente Epe, met het
verzoek om op korte termijn een schriftelijke reactie te sturen op het ingezonden advies
van de Adviesraad VWI inzake de concept Verordening Cliëntparticipatie.
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Advies klankbordgroep Integratie (Adviesraden VWI en Wmo) inzake beleidskader en
uitvoeringsprogramma ‘Statushouders opnieuw thuis’, 11 juli 2016
Pieter de Graaf licht toe dat dit advies in de vorige vergadering van de Adviesraad VWI is
vastgesteld. Vervolgens is dit advies ook besproken en inhoudelijk vastgesteld tijdens de
vergadering van de Adviesraad Wmo op 11 juli jl. Daarna is het advies, na enkele kleine
redactionele aanpassingen, naar het college verzonden.

3.

VERSLAG VORIGE VERGADERING
a. Verslag openbare vergadering d.d. 28 juni jl.
Het verslag wordt vastgesteld.
b. Actie- en besluitenlijst
Pieter de Graaf geeft aan dat in de reactie van de gemeente Apeldoorn op het advies van
de Adviesraad VWI inzake de Jaarmonitor Sociaal Domein 2015, de gemeente aangeeft
de Adviesraad VWI bij te willen praten over een tweetal onderwerpen: de sociale
wijkteams (SWT’s) en de realisatie van één systeem voor matching. Pieter de Graaf geeft
aan dat deze onderwerpen meegenomen kunnen worden bij het aanvullen van de lijst
met bijzondere onderwerpen voor de komende vergaderingen van de Adviesraad VWI.
c. Lijst schriftelijke adviezen
De ambtelijk secretaris geeft aan dat hij nog geen schriftelijke reactie heeft ontvangen
naar aanleiding van het ingezonden advies m.b.t. het concept adviesrapport ‘DOOR Naar
Werk’, en hij vraagt aan Fons Mokkink of hij wellicht al iets heeft vernomen. Fons
Mokkink geeft aan dat hij ook tot op heden nog in afwachting is van deze schriftelijke
reactie. Afgesproken wordt dat de ambtelijk secretaris navraag zal doen bij de
verantwoordelijke beleidsambtenaren naar deze schriftelijke reactie.

4.

LOPEND EN VOORGENOMEN BELEID (TOM VAN TIMMEREN EN JANNEKE OUDE
ALINK)
De voorzitter heet Tom van Timmeren en Janneke Oude Alink welkom in de vergadering
Tom van Timmeren vertelt dat er binnenkort een onderzoek zal starten binnen het
Werkplein Activerium naar de digitalisering van de dienstverlening. Er zal bekeken
worden in hoeverre binnen het Werkplein Activerium aan de hand van vormen van
digitalisering de klant beter ondersteund kan worden en de dienstverlening verbeterd kan
worden. Tom van Timmeren geeft aan dat het onderzoek in eerste instantie gefocust zal
zijn op het terrein van inkomen (bijvoorbeeld: zaken rondom uitkeringen, het doorgeven
van inkomsten, het doorgeven van mutaties en wijzigingen). Tom van Timmeren geeft
aan dat hij de Adviesraad VWI de komende tijd zal informeren over de voortgang en de
uitkomsten van dit onderzoek.
Tom van Timmeren vertelt over de website www.geldzorgen.info van de Stadsbank
Apeldoorn. Deze website is recentelijk vernieuwd, en is bedoeld voor mensen die het niet
prettig vinden om met vragen over financiële problemen direct bij een gemeentebalie aan
te kloppen. Via deze website hebben de mensen de mogelijkheid om anoniem advies te
vragen en informatie op te zoeken over allerlei zaken op het gebied van financiële
problematiek. Op de website zijn ook diverse tips en adviezen te vinden. Tom van
Timmeren raadt de leden van de Adviesraad VWI aan om eens een kijkje te nemen op
deze website; eventuele tips of adviezen inzake de website zijn van harte welkom.
Tom van Timmeren gaat in op de vraag die Wilma van Teeckelenburgh in de vorige
vergadering stelde over de actuele stand van zaken rondom de Wet Aanpak
Schijnconstructies (WAS). Tom van Timmeren legt uit dat hij vorige jaar direct te maken
heeft gehad met de WAS in zijn functie als leidinggevende bij de Stadsbank. Hij vertelt
dat toen deze wet in het leven werd geroepen, het direct duidelijk werd dat deze wet
waarschijnlijk grote (nadelige) gevolgen zou hebben voor schuldhulpverlenend
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Nederland. Diverse brancheorganisaties zijn hier vervolgens mee aan de slag gegaan en
op de bres gesprongen, en dat heeft ertoe geleid dat er vanuit het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid een brief is verzonden. In deze brief wordt gesteld dat daar
waar sprake is van een machtiging voor het beheren van inkomens, de WAS daar geen
toepassing op heeft. Daarmee was het probleem van de WAS voor de
schuldhulpverlening van tafel. Deze brief is eind november verzonden. Tom van
Timmeren zal deze brief ter informatie delen met de Adviesraad VWI. Hij geeft aan dit
hetgeen is wat hij kan mededelen over de WAS in de context van schuldhulpverlening.
Janneke Oude Alink deelt mee dan men momenteel druk aan de slag is met het maken
van het Uitvoeringsplan 2017 voor de handhaving. Zij vertelt dat in overleg en
samenspraak met de Adviesraad VWI dit plan binnenkort ook bekeken en besproken zal
worden.
Janneke Oude Alink vertelt dat men binnen de gemeente Apeldoorn ook intensief bezig
is om de transformatie in het sociale domein handen en voeten te geven. Het college
heeft in dit kader ook het voornemen om een investeringsprogramma op te zetten; dit zal
in de Meerjaren Programma Begroting (MPB) tot uitdrukking komen. Janneke Oude Alink
geeft aan dat qua transformatie niet alleen op gebied van jeugd en Wmo, maar ook op
het gebied van participatie er inmiddels initiatieven zijn opgestart. Een voorbeeld van een
dergelijk initiatief betreft de Proeftuin Re-integratie voor mensen met psychische
aandoeningen. Janneke Oude Alink geeft aan dat bij dit initiatief de samenwerking met,
en tussen, diverse betrokken organisaties steeds beter in beeld komt. Dit zal vertaald
moeten worden naar het uitproberen van concrete en geschikte aanpakken in de praktijk.
Hilda Wetemans geeft aan dat zij zich enige tijd geleden heeft aangemeld als
geïnteresseerd en betrokken lid vanuit de Adviesraad VWI bij deze Proeftuin, maar zij
geeft aan hier tot op heden niets over gehoord te hebben. Janneke Oude Alink geeft aan
dat dit klopt; sinds kort is er een projectleider voor dit project aangesteld, en het
voornemen is om in het najaar in gesprek te gaan met betrokken organisaties en
personen, waaronder de Adviesraad VWI.
Janneke Oude Alink geeft aan dat de inspraakperiode inzake het beleidskader en
uitvoeringsprogramma ‘Statushouders opnieuw thuis’ inmiddels is afgerond, en dat
momenteel de antwoorden worden geformuleerd, waarbij het uiteindelijk draait om de
goedkeuring van de gemeenteraad en de implementatie van de voornemens.
Pieter de Graaf vertelt dat de Adviesraad VWI de definitieve versie van de Notitie
Cliëntparticipatie Sociaal Domein Apeldoorn heeft ontvangen. Pieter de Graaf merkt op
dat in dit stuk nogal wat zaken staan weergegeven die nog ontwikkeld moeten gaan
worden. Hij vraagt of de Adviesraad VWI de komende tijd op de hoogte gehouden kan
worden met betrekking tot vervolgacties naar aanleiding van deze notitie. Janneke Oude
Alink geeft aan dit signaal op te zullen pakken.
Harry Rietberg vertelt over de schriftelijke reactie die de Adviesraad VWI heeft ontvangen
naar aanleiding van het uitgebrachte advies inzake de Jaarmonitor Sociaal Domein 2015,
waarin een aantal punten worden uitgelicht. Eén van deze punten betreft
‘Jongerenaanpak’ en ‘Jongeren in beeld’. Hij vraagt of Janneke Oude Alink deze punten
mee zal nemen in haar presentatie over de actuele ontwikkelingen op het gebied van
jeugd, die zij zal houden in de vergadering van de Adviesraad VWI op 22 november a.s.
Janneke Oude Alink geeft aan dat zij deze punten mee zal nemen in haar presentatie in
november.
Harry Rietberg stelt nog een vraag over deze schriftelijke reactie, en hij wijst op het vijfde
punt: ‘Doelgroep 50 plus’. Hij citeert: “Op dit moment wordt binnen het Werkplein
Activerium onderzocht in hoeverre er voor de doelgroep 55 plus met een
bijstandsuitkering een specifieke aanpak noodzakelijk is. Ter voorbereiding wordt er een
andere analyse gemaakt van de doelgroep 55 plus”.
Harry Rietberg vraagt bij wie de Adviesraad VWI binnen het Werkplein Activerium moet
zijn om vragen te kunnen stellen over de vorderingen van dit onderzoek. Janneke Oude
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Alink geeft aan dat zij deze vraag zal terugleggen bij haar collega’s van Re-integratie. Het
lijkt haar een goed idee dat dit in werkgroep- of klankbordgroep verband verder wordt
opgepakt, om op deze wijze hier dieper over door te kunnen praten. Fons Mokkink geeft
aan dat het naar zijn idee ook een prima idee is om dit thema via een overleg met de
werkgroep of een klankbordgroep op te pakken.
De voorzitter bedankt Tom van Timmeren en Janneke Oude Alink voor hun
aanwezigheid en bijdrage in de vergadering
5.

ONTWIKKELINGEN RONDOM ESF 2014 – 2016 (RUUD BERENSCHOT EN INGRID
WILLEMSEN)
De voorzitter heet Ruud Berenschot en Ingrid Willemsen welkom in de vergadering, zij
zullen een toelichting geven over de actuele ontwikkelingen op het gebied van het ESF
(Europees Sociaal Fonds) 2014 - 2016.
Sheet 1 en 2: Voortgang ESF 2014 - 2016
Ruud Berenschot vertelt dat hij in zijn presentatie de Adviesraad VWI op hoofdlijnen zal
bijpraten over de actuele ontwikkelingen rondom de ESF 2014 – 2016 aanvraag, ook wat
betreft de huidige voortgang en resultaten. Via het Europees Sociaal Fonds (ESF) komen
er middelen beschikbaar voor het stimuleren van de arbeidsmarkt.
Sheet 3: Wat houdt ESF 2014 – 2016 in?
Ruud Berenschot licht toe dat de ESF 2014 – 2016 een gezamenlijke aanvraag vormt
van de clusters Apeldoorn, Deventer, Harderwijk en Zutphen; de zogenoemde
Stedenvierkant. Apeldoorn vormt daarin de centrumgemeente, en in deze
centrumgemeente bevindt zich ook het subsidiebureau. De monitoring van de aanvraag,
en ook de monitoring van de besteding van deze aanvraag, wordt gedaan door het
subsidiebureau. De vandaag ook aangeschoven Ingrid Willemsen vormt samen met twee
collega’s dit subsidiebureau.
Ruud Berenschot geeft aan dat de aanvraag ESF 2014 – 2016 is gericht op diverse
doelgroepen;
• Jongeren
• 55 plussers
• Arbeidsbelemmerden (mensen met een verminderde loonwaarde)
• Mensen langer dan zes maanden in de bijstand
Ruud Berenschot vertelt dat de inzet van deze ESF aanvraag is gericht op de
consulentenbegeleiding, scholing, plaatsingssubsidie en werkbegeleiding.
De voorzitter vraagt of hij plaatsingssubsidie moet zien als een loondispensatie. Ruud
Berenschot legt uit dat er twee mogelijke vormen van een plaatsingssubsidie zijn.
Allereerst kan er sprake zijn van een loonkostensubsidie. De loonkostensubsidie
compenseert de werkgever bij verminderde productiviteit van een werknemer. De
loonkostensubsidie die de werkgever ontvangt is het verschil tussen het wettelijk
minimumloon en de loonwaarde, vermeerderd met een vergoeding voor de
werkgeverslasten. Anderzijds kan er ook een eenmalige plaatsingssubsidie verstrekt
worden, om een werkgever over de brug te halen om een werknemer met een afstand tot
de arbeidsmarkt binnen zijn bedrijf te plaatsen. De voorzitter vraagt of beide vormen ook
tegelijkertijd in gezet kunnen worden. Ruud Berenschot geeft aan dat dit niet gebruikelijk
is, maar dat dit niet onmogelijk is, maar tot op heden is dit nog niet voorgekomen.
Ruud Berenschot geeft aan dat de subsidie de helft van de kosten vormt die gemaakt
worden. De andere helft vormt een cofinanciering vanuit de deelnemende gemeentes.
Ruud Berenschot vertelt dat er bij de ESF 2014 – 2016 sprake is van een bedrag van 3,8
miljoen euro dat is aangevraagd, waarbij er sprake is van 1,9 miljoen euro cofinanciering
vanuit de deelnemende gemeentes. Het Apeldoornse deel betreft 875.000 euro over
deze twee jaar, en Ruud Berenschot geeft aan dat men nu op de helft zit qua besteding
van dit budget.
Sheet 4: Wat moet je doen voor ESF?
Ruud Berenschot vertelt dat het ESF een mooie regeling is, maar het kent ook een
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andere zijde van de medaille. Het deelnemen aan het ESF brengt ook de nodige
(administratieve) werkzaamheden met zich mee. Ruud Berenschot geeft aan dat
tijdsregistraties goed moeten worden bijgehouden; op dossierniveau en tot twee cijfers
achter de komma. Mensen die via het ESF aan het werk gaan, hebben ook allemaal een
apart addenda bij hun arbeidscontract. Ruud Berenschot licht toe dat een addenda een
mooi woord is voor een bijvoegsel in het arbeidscontract, waarin staat weergegeven dat
de werknemer ESF gelabeld is, en dat de werknemer daarom aan bepaalde
voorwaarden moet voldoen.
Verder is er sprake van monitoring en controles (op dossierniveau) vanuit zowel het
subsidiebureau als vanuit het landelijke ministerie.
Ruud Berenschot geeft aan dat er sprake is van een achteraf subsidie, dus de
gemeentes moeten in eerste instantie voorfinancieren en krijgen achteraf de subsidie
toegekend. Pieter de Graaf vraagt of men alleen afgerekend wordt op de zorgvuldigheid
en volledigheid van de registraties, of ook op bepaalde doelen die gehaald moeten
worden? Ruud Berenschot geeft aan dat beide factoren van belang zijn; er worden ook
inhoudelijke steekproeven gehouden op dossierniveau en dan wordt getoetst of er wordt
voldaan aan de gestelde doelstellingen.
Sheet 5: Voortgang regio (tot nu toe)
Ruud Berenschot legt uit dat er voor de hele regio sprake is van 1100 mensen die
begeleid worden via het ESF. 286 mensen hebben inmiddels via deze aanpak een baan
gevonden. Bij 373 mensen is er sprake van onbetaalde arbeid. 136 mensen zijn gestart
met een opleiding of een cursus en 556 zijn momenteel nog bezig met een traject. Ruud
Berenschot geeft aan dat deze aantallen ongetwijfeld direct vragen zullen oproepen bij
de snelle rekenaar, aangezien het opgetelde totaalaantal boven de 1100 ligt. Volgens
Ruud Berenschot heeft dit te maken met overlappingen. Mensen die bijvoorbeeld nog in
een traject zitten kunnen tegelijkertijd ook een opleiding, cursus of onbetaalde arbeid
doen. Deze combinaties zijn mogelijk, maar in totaal gaat het om 1100 mensen in de
begeleiding via het ESF binnen deze regio. Hans Stel stelt een vraag over de 556
deelnemers die momenteel nog in een traject zitten. Hij vraagt of deze deelnemers,
indien hun traject langer duurt dan de aangevraagde ESF-periode (2014-2016), opnieuw
worden meegenomen in de nieuwe aanvraag voor de nieuwe periode; blijft er geld voor
deze groep beschikbaar? Ingrid Willemsen licht toe dat deze groep deelnemers
meegenomen kan worden in een nieuwe aanvraag, maar de gelden worden daar niet op
voorhand apart voor gehouden. Er is sprake van een nieuwe projectperiode met een
nieuwe aanvraag, en daar stelt het ministerie een bepaald bedrag voor beschikbaar.
Vervolgens kan binnen dit beschikbaar gestelde budget bepaalde bedragen
gereserveerd worden waarvoor je denkt kosten te maken.
Sheet 6: Cluster Apeldoorn
Ruud Berenschot vertelt dat er voor het cluster Apeldoorn sprake is van een
gezamenlijke aanvraag met Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst. Ruud Berenschot legt
uit dat Apeldoorn voor Brummen en Epe de dienstverlening voorheen al deed. Voor
Voorst was dit echter nog niet het geval. Inmiddels heeft Apeldoorn een gedeelte van de
dienstverlening, met name gericht op jongeren, voor Voorst erbij genomen. Ruud
Berenschot legt uit dat het aanvankelijk de insteek was om voor 275 jongeren, waarvan
100 arbeidsbelemmerden, de kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren via het
programma Kansrijk. Het programma Kansrijk is een Direct Actief programma waarin met
name jongeren leren hoe zij een CV maken, arbeidsfit worden, werknemersvaardigheden
aanleren en andere competenties verwerven op het gebied van werk. Volgens Ruud
Berenschot is dit programma ook ‘ESF-proof’. Qua aantallen is er vanuit Apeldoorn
sprake van 209 deelnemers, vanuit Brummen 19 deelnemers, vanuit Epe 30 deelnemers
en vanuit Voorst 17 deelnemers.
Ruud Berenschot geeft aan dat de kosten van loonkostensubsidies en opleidingen tot nu
toe minder hoog zijn dan vooraf verwacht. Er is sprake van een onderbesteding binnen
het eerder aangestipte Apeldoornse budget van 875.000 euro. Vanuit deze constatering
is het aantal deelnemende jongeren aan het programma Kansrijk tussentijds ook wat
opgehoogd.
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Sheet 7: Resultaten Apeldoorn
Ruud Berenschot geeft aan dat van de 333 deelnemers aan het ESF project binnen het
cluster Apeldoorn (waarvan 320 jongeren en 13 arbeidsbelemmerd) er tot nu toe 107 een
baan hebben gevonden. 29 deelnemers doen aan onbetaalde arbeid, en 17 deelnemers
volgen momenteel een opleiding of cursus. 158 deelnemers zitten op dit moment nog in
het traject. Daarnaast is er ook nog sprake van een klein stukje uitval, dit gaat volgens
Ruud Berenschot om zo’n 20 jongeren. Hans Stel vraagt of deze uitvallende jongeren in
het vizier blijven van de gemeente. Ruud Berenschot geeft aan dat voor deze jongeren
maatwerkvoorzieningen beschikbaar zijn. Dit zijn jongeren die niet onder de ESF regeling
vallen, omdat werk of opleiding niet haalbaar blijken te zijn. In dat geval moeten zij met
een Wmo indicatie naar bijvoorbeeld de dagbesteding geleid worden. Deze jongeren
worden dus niet los gelaten, maar men houdt hier de vinger bij aan de pols.
Sheet 8: Wat valt op?
Ruud Berenschot geeft aan dat er op dit moment een aantal zaken opvallen. Allereerst is
zichtbaar dat jongeren sneller zijn uitgeplaatst dan verwacht, er is dus sprake van een
relatieve korte doorlooptijd. Ruud Berenschot is van mening dat dit een gunstig teken is,
het betekent dat zij sneller geplaatst worden op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. De
markt trekt aan, met als gevolg dat er ruimte is voor jongeren op de arbeidsmarkt. Ruud
Berenschot geeft aan dat de trend zichtbaar is dat de werkgevers bereid zijn om jongeren
met een arbeidsbelemmering in dienst te nemen (met de nodige voorzieningen).
Het valt verder op dat de instroom arbeidsbelemmerden minder hoog is dan verwacht.
Ruud Berenschot licht toe dat men eind 2014 een schatting heeft gemaakt van het aantal
arbeidsbelemmerden die zich zouden gaan melden aan de balie van het Werkplein
Activerium na 1 januari 2015. Deze schatting is gebaseerd op cijfers van het UWV. Bij
het UWV was er sprake van een gemiddelde instroom van 90 nieuwe jongeren vanuit het
voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs in de Wajong. Ruud Berenschot
constateert dat dit aantal van 90 instromende jongeren niet wordt gehaald, er is sprake
van ongeveer de helft van dit aantal dat zich meldt bij de gemeente. Ruud Berenschot
vertelt dat men heeft gezocht naar een verklaring, en volgens hem spelen er diverse
factoren mee. Ten eerste is de trend waarneembaar dat jongeren in toenemende mate
kiezen voor vervolgonderwijs wanneer studiefinanciering mogelijk is. Ook gaan meer
jongeren op een zelfstandige wijze aan de slag bij een werkgever. Daarnaast is het
regime van de Participatiewet ook wat strenger en strakker dan de veilige haven die de
Wajong voorheen was; meer jongeren worden (terug-)gestuurd naar school of in de
richting van de arbeidsmarkt. Dat heeft volgens Ruud Berenschot ook tot gevolg dat
minder jongeren zich bij de gemeente melden voor een uitkering.
Een ander opvallend verschijnsel is dat er sprake is van minder opleidingskosten dan
vooraf ingeschat, en ook wordt de loonkostensubsidie voor jongeren tot op heden
minimaal ingezet. Werkgevers blijken dit instrument nauwelijks nodig te hebben, de
werkgevers zijn vooral geïnteresseerd in de no-riskpolis. In dat geval kunnen zij bij uitval
van een jongere terugvallen op een bepaalde verzekering. Ruud Berenschot legt uit dat
deze no-riskpolis wordt verstrekt door het UWV bij de jongeren afkomstig van het vso en
praktijkonderwijs die in het doelgroepregister vallen. De jongeren van het vso vallen
standaard in het doelgroepregister, zij worden na het schoolverlaten automatisch
aangemeld. Jongeren afkomstig van het praktijkonderwijs moeten nog apart worden
aangemeld.
Marja van der Kous vraagt wat zij nu precies moet verstaan onder het doelgroepregister.
Ruud Berenschot legt uit dat het doelgroepregister een landelijk register is, waarin
mensen staan geregistreerd die vallen onder de banenafspraak. De banenafspraak houdt
in dat er tot 2025 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten
worden gerealiseerd. Het UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het
doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren
of werkgevers de afgesproken extra banen creëren voor mensen met een ziekte of
handicap. Om in het doelgroepregister opgenomen te worden moet er aan bepaalde
voorwaarden worden voldaan, zoals het niet voor 100% van het wettelijk minimumloon
kunnen verdienen. Marja van der Kous vraagt wat er op dit moment gezegd kan worden
over het behalen van de doelstellingen van de banenafspraak. Ruud Berenschot geeft
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aan dat het creëren van de banen op koers ligt, echter is dat niet het geval qua
aanmeldingen in het doelgroepregister. Daarom bestaan er ook plannen om een
wetswijziging in te voeren om het doelgroepregister te verruimen. Het onderzoek dat
wordt uitgevoerd in het kader van deze mogelijke wetswijziging loopt nog. Indien de
wetswijziging wordt doorgevoerd zal de doelgroep voor het doelgroepregister verbreed
worden, zodat er meer mensen in het doelgroepregister geregistreerd kunnen worden, en
er voor de werkgevers ook een breder keuzegebied ontstaat qua potentiële werknemers
binnen het doelgroepregister.
Ruud Berenschot benadrukt dat het doelgroepregister een thema is dat losstaat van
ESF. Hij geeft aan dat het wellicht een goed idee is om de Adviesraad VWI in een aparte
presentatie nog eens bij te praten over dit specifieke thema.
Sheet 9: Resterende periode
Ruud Berenschot legt uit dat men de keuze heeft gemaakt om de doelgroep te verbreden
gelet op de onderbesteding van het budget van 875.000 euro. Deze verbreding heeft
betrekking op de doelgroep 55 plussers, de doelgroep statushouders en de doelgroep
personen die langer dan zes maanden een uitkering ontvangen (niet meer
leeftijdsgebonden, dus ook de groep tussen 27 en 55 jaar). Daarnaast is de
projectperiode ook verlengd tot 1 februari 2017.
Ruud Berenschot geeft aan dat er binnenkort weer een nieuwe aanvraagperiode zal
starten, en daar zal Apeldoorn ook weer op inschrijven. Op dit moment wordt nog
bekeken op welke doelgroep(en) men zich zal richten binnen deze nieuwe aanvraag.
Jaap van Dijk vindt het opvallend dat de instroom van jongeren enorm is afgenomen. Hij
vraagt of het wellicht ook voortkomt uit het feit dat meer ouders er bewust voor kiezen om
de jongeren bij de gemeente weg te houden, en zelf de kosten op hen nemen. Het is
volgens Ruud Berenschot inderdaad het geval dat sommige ouders er bewust voor
kiezen om de jongeren zelf te ondersteunen, om zo te voorkomen dat zij zich moeten
melden bij de gemeentebalie voor een Participatiewet uitkering, met bijbehorende
rechten, plichten en afhankelijkheid van de gemeente.
Ruud Berenschot vertelt dat men ook een traject heeft voor nuggers: nietuitkeringsgerechtigden. Ook deze doelgroep wordt vanuit de gemeente bediend en kan
meelopen in het programma van Direct Actief bij de Felua-groep. Marja van der Kous
vraagt hoe groot deze groep in de praktijk is. Ruud Berenschot geeft aan dat er sprake is
van enkele tientallen nuggers. Het zijn vooral leerlingen afkomstig vanuit het vso en
praktijkonderwijs, die geen recht hebben op een Participatiewet uitkering, maar die wel
als nugger in het traject kunnen meedraaien. Marja van der Kous constateert dat er dus
wel sprake moet zijn van een arbeidsbelemmering. Ruud Berenschot geeft aan dat dit in
principe wel het geval is. Als voorbeeld geeft hij aan dat de vrouw van de huisarts,
zonder arbeidsbelemmering, ook kan denken: ‘Ik wil een leuke cursus doen, en ik meld
mij bij de gemeente’, maar daar gaat men niet in mee. Het wordt echt per individuele
situatie met bijbehorende omstandigheden bekeken.
De voorzitter bedankt Ruud Berenschot en Ingrid Willemsen voor hun aanwezigheid en
bijdrage in de vergadering.
6.

WERKGROEPEN
Stand van zaken per werkgroep
Werkgroep Participatie
Fons Mokkink vertelt dat twee weken geleden de eerste vergadering van de
werkgroep Participatie na de zomervakantie heeft plaatsgevonden. Hij geeft aan dat
de werkgroep op dit moment vooral in afwachting is van de komende
ontwikkelingen. Allereerst is men in afwachting van de ontwikkelingen binnen het
project DOOR Naar Werk. Fons Mokkink spreekt de verwachting uit dat hij en Wilma
van Teeckelenburgh binnenkort weer een uitnodiging zullen ontvangen voor een
werkochtend of werkmiddag in het kader van dit project.
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Fons Mokkink geeft aan dat de projectgroep WEB inmiddels heeft gesproken met
Janneke Oude Alink, en dit gesprek zal ook weer een vervolg krijgen in het najaar.
Ten slotte deelt Fons Mokkink mee dat de gezondheid van Joop Mulder het niet
meer toelaat om de vergaderingen van de werkgroep Participatie en de Adviesraad
VWI bij te kunnen wonen en te kunnen volgen. In overleg met Joop Mulder is
afgesproken dat hij in de eerstvolgende vergadering in september tot en met de
pauze aanwezig zal zijn, en dan zal hij afscheid nemen van de Adviesraad VWI (met
ingang van 1 oktober 2016).
Werkgroep Inkomen
Harry Rietberg vertelt dat de werkgroep Inkomen de middag na deze openbare
vergadering weer bijeen zal komen voor de eerste werkgroepvergadering na de
zomervakantie. Daarnaast staat op 6 september ook de eerste bijeenkomst van de
klankbordgroep Sociaal Vangnet na de zomervakantie gepland.
Werkgroep Integraal Beleid
Pieter de Graaf vertelt dat de werkgroep Integraal Beleid twee weken geleden voor
het eerst weer bijeen is gekomen na de zomervakantie, en het verslag van deze
vergadering is naar de leden van de Adviesraad VWI nagezonden. Pieter de Graaf
gaat in op het verslag, en vertelt dat er onder meer is gesproken over de uitnodiging
voor de gratis cursus Politiek Actief, en hij vraagt aan de voorzitter of hij hierover
nog een toelichting zou willen geven. De voorzitter geeft aan dat op zijn verzoek
begin juli een e-mail is rondgestuurd met daarin de aankondiging van een gratis
cursus Politiek Actief gericht op de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en
Voorst. Deze cursus zal op 2 november a.s. plaatsvinden op het stadhuis van
Apeldoorn, en de voorzitter zal tijdens deze bijeenkomst een korte presentatie
geven over de werkzaamheden van de Adviesraad VWI. De voorzitter geeft aan dat
nieuwe belangstellenden zich kunnen melden, zodat er wellicht op korte termijn een
tweede cursus van start kan gaan.
Actuele ontwikkelingen rondom de regionale cliëntenraad
Pieter de Graaf geeft aan dat hij namens Jacques van Meurs kan mededelen dat het
eindelijk is gelukt om een ambtelijk secretaris uit de doelgroep aan te stellen voor de
RCR. De ambtelijk secretaris zal twaalf uur per week werkzaam zijn op het
Werkplein Activerium, waarbij zij acht uur per week zal invullen voor de RCR en vier
uur per week voor FactorWerk (o.a. het bijhouden van de website). In eerste
instantie is er sprake van een proefplaatsing van twee maanden, en daarna volgt
een aanstelling voor in ieder geval een half jaar. Afgesproken is dat Jacques van
Meurs en Davy Cinjee de komende tijd de begeleiding op hen zullen nemen. Pieter
de Graaf constateert dat er nu eindelijk een einde is gekomen aan deze lange
zoektocht, dat ook de nodige voeten in aarde heeft gehad. Het bleek moeilijker dan
vooraf gedacht om voor iemand met een arbeidsbelemmering een werkplek te
creëren bij één van de partners van FactorWerk. Pieter de Graaf benadrukt dat
Jacques van Meurs de complimenten verdiend voor de succesvolle afronding van dit
langdurige proces waarin Jacques van Meurs de nodige tijd en energie heeft
gestoken.
7.

RONDVRAAG EN SLUITING
Marja van Waardhuizen komt vanaf de publieke tribune terug op de presentatie van Ruud
Berenschot en Ingrid Willemsen over de ontwikkelingen rondom ESF 2014 – 2016, en zij
geeft aan dat zij het geen duidelijk verhaal vond, waardoor zij nu nog met de diverse
vragen zit. Zij vertelt dat het voor haar nu nog onduidelijk is op welke wijze en door wie
deze doelgroepen worden benaderd. Marja van Waardhuizen geeft aan dat zij iemand
kent met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij er helemaal geen sprake is van een
actieve benadering vanuit de gemeente, en dat rijmt niet met het verhaal uit de
presentatie. De voorzitter geeft aan dat dit wellicht ook een goede vraag zal zijn om in
een volgende vergadering voor te leggen aan Janneke Oude Alink en Tom van
Timmeren.
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Hilda Wetemans geeft aan dat de leden van de Adviesraad VWI inmiddels de definitieve
versie hebben ontvangen van de Notitie Cliëntparticipatie Sociaal Domein Apeldoorn. Zij
geeft aan benieuwd te zijn naar de op- en aanmerkingen die destijds geleverd zijn vanuit
de Adviesraad VWI, en uiteindelijk ook zijn meegenomen in deze definitieve versie. De
ambtelijk secretaris vertelt dat op verzoek van de betrokken beleidsambtenaren er vanuit
de werkgroep coördinatoren begin mei jl. een e-mail is opgesteld met daarin enkele open aanmerkingen ten aanzien van de toenmalige conceptversie. De ambtelijk secretaris
zal deze e-mail opzoeken en ter informatie delen met de leden van de Adviesraad VWI.
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 12.00
uur.
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