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Betreft: Advies inzake het concept adviesrapport DOOR Naar Werk

Geacht college,

U heeft de Adviesraad-VWI gevraagd schriftelijk advies uit te brengen over het concept
adviesrapport ‘DOOR Naar Werk’. In het bijzonder heeft u gevraagd in het advies expliciet aandacht
te besteden aan de voorgestelde koers ten aanzien van de volgende twee onderwerpen:
1. De organisatievorm voor de uitvoering van de Participatiewet (hoofdstuk 3.5).
2. De rechtsvorm voor de uitvoeringsorganisatie van de werkactiviteiten (hoofdstuk 4.4).
Overwegingen, aandachtspunt en aanbeveling.
Na bestudering van het onderhavige adviesrapport beklijft bij de Adviesraad-VWI de indruk, dat de
opzet en uitwerking van het projectplan tot dusver, op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.
Met de (beperkte) financiële middelen als kaderstellend uitgangspunt, geven de adviezen m.b.t. de
voorgestelde organisatievorm en rechtsvorm, blijk van een weloverwogen integrale en praktische
aanpak van de werkgeversbenadering en van de problematiek van cliënten die voor loonvormend
werk in aanmerking kunnen komen (re-integratie trajecten).
Voor wat betreft de positie van cliënten, die aangewezen zijn op participatie (loonvormend werk is
niet, of nog niet haalbaar), is de VWI-raad op basis van de thans voorliggende adviezen vooralsnog
wat terughoudender in haar enthousiasme. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat wordt geadviseerd
participatie onder te brengen in de uitvoeringsorganisatie Inkomen. De Adviesraad VWI beschouwt
instrumenten voor participatie en re-integratie als hulpmiddelen die soms ook in elkaar overlopen en
raakvlakken hebben en allemaal belangrijk zijn bij de voortdurende doorontwikkeling van mensen. De
VWI-raad wijst er dan ook op dat de voorgestelde organisatie-opzet er niet toe mag leiden dat de
doorontwikkeling van cliënten van participatie naar re-integratie bemoeilijkt wordt en/of vertraging
oploopt. De VWI-raad beveelt aan door middel van adequate organisatorische maatregelen te borgen
dat het doorstromen van participatie (uitvoeringsorganisatie Inkomen) naar re-integratie
(uitvoeringsorganisatie Werk) naadloos in elkaar overloopt.
Verzoek om reactie.
De doelgroep die is aangewezen op participatie, bestaat veelal uit kwetsbare mensen. Desondanks
hebben deze mensen niet de hoogste prioriteit bij de uitvoering van de Participatiewet. Juist daarom
acht de VWI-raad het hiervoor vermelde aandachtspunt met aanbeveling van cruciaal belang om te
voorkomen dat de betrokken doelgroep niet nogmaals op achterstand wordt gezet. Wij verzoeken u
dan ook schriftelijk inhoudelijk te reageren op ons aandachtspunt met aanbeveling en hierop uw visie
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te geven om in het belang van de betrokken doelgroep te komen tot een efficiënte en effectieve
cliëntbegeleiding.
Instemmingsadvies.
Met inachtneming van de bovenstaande overwegingen, het aandachtspunt met aanbeveling en het
verzoek om een reactie hierop, stemt de Adviesraad VWI in met de voorgestelde koers ten aanzien
van de organisatievorm en rechtsvorm.

Tot slot.
De VWI-raad ziet uw reactie met belangstelling tegemoet en wenst u veel succes met de verdere
uitwerking en implementatie van het transitieproces en blijft hierbij graag op dezelfde wijze
betrokken als tot dusver het geval is geweest.

Met vriendelijke groet,

G. van der Scheer, voorzitter
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