
Werkgroep 6: Werk en Inkomen 

Actie Beoogd resultaat 

Uitvoeren van kernactiviteit: het uitbrengen van 
preadviezen aan PRH op het gebied van werk en 
inkomen (W & I), re-integratie en participatie - 
gevraagd of ongevraagd.  

Basis voor gedegen beraadslaging in 
Participatieraad, wat leidt tot afgewogen 
adviezen aan het college van b&w; met als 
resultaat: optimale invloed op gemeentebeleid in 
de door Participatieraad voorgestane richting. 

Voeren van noodzakelijk  overleg met betrokken 
ambtenaren over voortgang en ontwikkelingen op 
werkgroep gebied: 

Zo vaak als nodig is zal er met ambtenaren in 
verband met advisering en evaluatie van 
maatregelen ten aanzien van de Participatiewet. 

Zicht krijgen op Bbz 2004 (Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen).       

Gelet zal worden of de cijfers/gegevens 
overeenkomen met de beoogde doelstellingen. 

Tijdig op hoogte van ontwikkelingen in beleid. 

Betrokken bij gedachtevorming. 

Inbreng in planvorming. 

Bijdrage aan evaluatie van maatregelen & 
ontwikkeling van beleid. 

Kritisch volgen hoe de Participatiewet nu in de 
praktijk uitgevoerd wordt. 

 

 

Contact houden met organisaties in de gemeente 
actief op het terrein van WG 6. De werkgroep wil 
verdieping van de contacten en meer in gesprek 
met direct betrokkenen. Werkwijze: gericht en 
thematisch bezoeken van betrokken organisaties 
en de achterban. Het eerste half jaar staat in het 
teken van “werk voor kwetsbaren” 

 In 2016 o.a. met: 

De Barones 
Werkbedrijf 
Expertisecentrum Werkhulp 
Vrijwilligers Servicepunt: budgetmaatjes 
Stichting Houvast 
Vluchtelingenwerk 
Voedselbank 
Humanitas 
 

 

Voeling met & voeding met  (nieuwe) mensen die 
nu onder de Participatiewet vallen, 
belangenbehartigers en andere relevante 
organisaties. 

Geïnformeerd worden door direct betrokkenen 
welke gevolgen de Participatiewet in de praktijk 
voor hun heeft. 

Op de hoogte gebracht worden van eventuele 
knelpunten. 

De  praktijk toetsen aan de beleidsplannen; 

Bekendheid PRH bij doelgroepen en 
organisaties. 

Contact onderhouden met Caparis:  
ondernemingsraad  

Communicatie over gevolgen van nieuwe wet- en 
regelgeving. 

Voeding krijgen van mensen die onder beschut 
werken vallen en de mensen die sinds de 
invoering van de Participatiewet niet meer onder 
beschut werken vallen. 

 


