
Adviescommissie vakmanschap  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 7 mei 2015 
Tijd: 9.00 uur  
 
Aanwezig:  
Mariena van der slot (projecteider), Wilbert Lennartz (moderator), Lenny Paes (schrijfgroep Armoede), Veronique Thiessens-Heuts (schrijfgroep Inkomen), 
Inge Keijdener (schrijfgroep Inkomen), Karin Hendrikx (schrijfgroep Reintegratie), Anjo Jacobs (gemeente Valkenburg aan de Geul), Marget Bekmann 
(Pentasz Mergelland), Anita Huntjes (Pentasz Mergelland), Etienne Tillie, Frank Rudolph, Chris Piatek, Manon Derrez, Ronald Sour, Patricia Wolff, Kamila el 
Morabit, Mariëlle Thelosen, John Hegt, Margo Overhof, Richard Vleugels, Sonja Stevens, Daphne Smeets (verslaggever) 
 
Afgemeld:  
Ron Lechner, Marjolein van der Pol, Nathalie Lurken, Aimée Mingels 
 
Afwezig:  
Harrie Pluijmackers 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Implementatie  participatiewet  
 
Ervaren  Verbeteren  Innoveren  
Beleid was niet klaar of onduidelijk op 1-1-2015 
 

  

Bij veel uitvoeringsbesluiten van de Participatiewet 
is onduidelijkheid over: 

- Wat is gestart 
- wat wel/niet ingezet kan/mag worden  
- hoe wordt het geld verdeeld  

  

Pentasz en gemeente Maastricht verschillen in 
werkwijze rondom individuele inkomenstoeslag. 
Landelijk blijkt er ook onduidelijkheid over het 
uitvoeringsbesluit van inkomenstoeslag  

  

Overgangsrecht voor bijv. individuele 
inkomenstoeslag ontbreekt  

  

Onderwijs niet betrokken bij participatiewet 
Achterstand in informatie en afstemming  

  

Winkel blijft open tijdens de verbouwing    
Wijzigingen door de participatiewet zijn veel   



breder als eerdere wetswijzigingen, veel 
wijzigingen in één keer, zeker in combinatie met 
de andere d’s  
 
Beleidsontwikkeling  
 
Ervaren  Verbeteren  Innoveren  
Beleid wordt pas opgesteld in navolging op de 
praktijk 

  

Afstand tussen beleid en uitvoering is een risico Uitvoering betrekken bij beleidsontwikkeling   
Het lijkt duidelijk in het uitvoeringsbesluit, in de 
praktijk is het onduidelijk 

  

Bij Pentasz is er afstemming tussen beleid, 
kwaliteit en uitvoering  

  

Beleid kan pas achteraf beleid maken à 
praktijksituaties die je niet vooraf kunt voorzien  

  

 Duidelijk kader, met handvaten om beleid beter uit 
te voeren, niet dichttimmeren. 
Wel vastleggen zodat iedereen gelijk behandeld 
wordt  

 

 Bij beleidsontwikkeling rekening houden met 
vakmanschap en maatwerk  

 

 Integraal beleid maken   
 Vertrekken vanuit praktijk/burger en dat vertalen 

naar beleid  
 

 Kaders vooraf – onderbouwing achteraf  
Er wordt gevreesd voor nog meer afstand tussen 
beleid en uitvoering door de nieuwe 
uitvoeringsorganisatie 

  

Projecten op politiek niveau bedacht, politiek 
gevoelig  

Beter vanuit de realiteit, klant vertrekken  
 

 

JZ + SR (handhaving) Maastricht niet betrokken bij 
de besluitvorming en implementatie 

Meer perspectieven vaker en eerder betrekken bij 
besluitvorming. Een andere kijk helpen  

 

Is wat verzonnen is ook te handhaven?    
 Beleidsontwikkeling tijd gunnen   
 

 



Communicatie/ informatievoorziening  

 
Ervaren  Verbeteren  Innoveren  
Uitvoering is niet op de hoogte, bij vragen wel 
antwoord, maar dat zou eindelijk andersom 
moeten zijn 

Informatievoorziening richting uitvoering.  
Beleid moet de uitvoering melden als er iets 
nieuws komt, bijv. aangeven welke besluiten wel/ 
niet ingezet kunnen worden  

 

 Verbeteren communicatie richting cliënten/ 
burgers en externe instanties   

 

 Afstemming externe partijen en consulenten  
Teveel informatie, niet meer te bevatten, door de 
bomen het bos niet meer zien.  

Duidelijkheid over wat is actueel en waar kan 
consulent dat vinden  

 

 Meer doen aan training zodat het levend blijft à 
nazorg  

 

 

Decentralisaties 

Ervaren  Verbeteren  Innoveren  
Integraliteit nog in de kinderschoenen  Integraal beleid maken   
Integraliteit en afstemming tussen onderwijs 
(leerplicht) en andere D’s is er nog niet. 
Onderwijs en jeugd moeten elkaar nog vinden en 
zaken afstemmen  

  

 Bekendheid met onderlinge rollen en 
bevoegdheden  

 

Vrijwilligersorganisaties missen samenwerking 
met sociaal domein 

  

 Meer structureel overleg met externe partijen   
Armoede en schuldhulpverlening vaak 
ondergeschoven kindje 

  

Hoe gaan sociale teams functioneren als er straks 
één gezamenlijke dienst is. Wat wordt dan de rol 
van consulenten in deze teams? 

  

 

 



Regio 

Ervaren  Verbeteren  Innoveren  
Couleur local  
Veel verschil tussen gemeenten qua cultuur, 
communicatie, andere soort poortwachter 

  

Burgers gaan shoppen tussen gemeenten  Afstemming over eenduidige 
communicatie/houding richting burger  

 

Niet regionaal één lijn qua relatie tussen uitvoering 
en beleid 

  

Uitvoering loopt er tegen aan dat gemeenten op 
individueel niveau keuzes maken, bijvoorbeeld het 
sociaal team is in iedere gemeente anders  

Uniformiteit   

Hoe gaat het met één lijn als er één 
uitvoeringsorganisatie komt  

  

Leerplicht werkt al jaren regionaal maar mist 
aansluiting  

  

 

Consulenten/ vakmanschap  

Ervaren  Verbeteren  Innoveren  
Verschil in communicatie met de burger door 
verschil in werkwijze consulent  

  

Hoe ver gaat de beslissingsvrijheid/ regelruimte 
van de uitvoerder 

  

 Uitvoering moet met elkaar in discussie over wat 
willen we, niet beleid 

 

 Bij beleidsontwikkeling rekening houden met 
vakmanschap 

 

Werkdruk gestegen door sociale teams   
Hoge werkdruk vandaar uitbesteden aan 
reïntegratiebureau’s 

Zelf doen, met gezond boerenverstand en mensen 
kennis  

 

	   Investeren in huis,  
Consulent moet tijd/ruimte krijgen om zelf dingen 
te doen  

 

 



Instrumentarium  

Ervaren  Verbeteren  Innoveren  
Hoe de kostendelersnorm toepassen in een 
voormalig hotel?  

  

Veel instrumenten zijn nog niet in de lucht. 
Sommigen instrumenten worden nog niet ingezet 
omdat er teveel haken en ogen aan zitten. (o.a. no 
risk polis, beschut werken) 

  

Afdeling onderwijs mist informatie over wat 
mogelijk is in de participatiewet voor jongeren met 
een beperking  

  

Het instrumentarium van de participatiewet is niet 
passend voor voormalige WSW/ Wajong 

  

Podium 24 brengt weinig resultaat.  - Meer jobhunters  
- Werkgeversbenadering is meer 

praktijkgericht, meer één op één werken 
zoals jobhunter Duitsland Pentasz  

 

Te weinig terugkoppeling tussen Podium en 
consulenten 

Meer verbinden   

Projecten bijten elkaar, vissen in dezelfde vijver    
Straks wel vacatures maar geen clienten. 
Onvoldoende mensen arbeidsfit 

- Investeren in projecten die erop gericht 
zijn om mensen arbeidsfit te maken  

- Consulenten tijd en ruimte geven om 
mensen arbeidsfit te maken  

 

Trajecten worden doelgroepbreed gezocht en niet 
op individu  

Trajecten op individu en niet op doelgroep   

Selecteren op arbeidsvermogen is een verkapte 
vorm van selecteren op beperkingen. De vrees 
heerst dat alleen met de hoogste groep gewerkt 
gaat worden. De onderste groep wordt 
gestigmatiseerd. Er wordt meteen vanuit gegaan 
dat zij geen mogelijkheden hebben.  

Voldoende aandacht voor onderste groep   

 Eigen kracht van cliënten moet niet vergeten 
worden  

 

Premie voor vrijwilligerswerk is vervallen. Cliënten 
missen deze vergoeding. Wanneer 
vrijwilligerswerk wordt betiteld als 

  



participatieplaats krijgen cliënten wel een 
vergoeding  
 

 


