
 

 

Bijdrage raadsnota Z178865 Re-integratie en activering Participatiewet 2019. 

Voorzitter, we spreken vanavond over de nota Re-integratie en activering Participatiewet 2019. 

De fractie van Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat alle mensen mee kunnen doen in de 

maatschappij en dat er een goed re-integratie activeringstraject is.  

We zijn dan ook positief over de manier waarop de re-integratie en activering nu vormgegeven gaat 

worden door middel van maatwerk voor elke cliënt en dat er een wederdienst geleverd dient te 

worden.  

Om deze wederdienst goed te kunnen uitvoeren, dient ervoor gezorgd te worden dat iedere cliënt bij 

het traject een vertrouwde buddy heeft, dat mensen goed begeleid worden en niet alleen op pad 

gestuurd worden. Het kan namelijk een hele drempel voor de cliënt zijn. Cliënt kan behoorlijk uit 

haar/zijn comfort zone getrokken worden. Zeker als de cliënt iets moet doen wat hij/zij al heel lang 

niet gedaan heeft of zelfs nooit aan toegekomen is. Een goede begeleiding is daarom een must. 

We zien dat een aanzienlijk deel van de uitkeringsgerechtigden in onze gemeente de  Nederlandse 

taal (nog) niet machtig zijn. De fractie van gemeentebelangen vraagt de wethouder dat er goed op 

toegezien wordt dat er voldoende taalcoaches aanwezig zijn bij de re-integratie en dat de cliënten 

goed begeleid worden met het leren van de Nederlandse taal.  

Als er opgemerkt word dat cliënt de Engelse taal wel machtig is kan dit wat ons betreft ook een begin 

zijn om aan het werk te gaan. Tijdens het werk kan cliënt de Nederlandse taal dan eigen maken.  

De fractie van gemeentebelangen vindt vrijwilligerswerk belangrijk. Zo kunnen de cliënten hun eigen 

waarde terug krijgen en zich weer belangrijk en gewaardeerd voelen in de maatschappij. Wij denken 

bij vrijwilligerswerk bijvoorbeeld ook aan het schoon houden van de wijk, enquêtes afnemen voor de 

gemeente of andere zaken waar de gemeente hulp bij nodig heeft.  

We zien ook graag dat Floralia en de wijkcentra hier een actieve rol in pakken. Hoe kunnen we 

middels deze mooie plekken in Oosterhout cliënten helpen om weer aan werk te komen? 

We willen ook onze waardering uitspreken voor de werkgevers die mensen met een beperking in 

dienst nemen. Dit vinden we echt tof!! Werk is voor deze mensen heel belangrijk 

De fractie van gemeentebelangen vind dat er actief en informatief  gecommuniceerd moet worden 

met de werkgevers in Oosterhout om de kwetsbare groep aan te nemen. 

Voorzitter, tot zover.  

 

 

 


