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Aanwezig:
Jo Haenen (voorzitter), Ester van der Borgh-Sleddens, John Nissen (penningmeester), Khaled
Zaza, Ruud van Scheijndel, Dorien van Meel (secretaris), Cees Bontekoe, Frank Beenen en
Sonja Thissen .
Afwezig (met bericht):
Marloes Sweelssen, Manon Hardonk, Diane Baasrs.
1. Opening.
De voorzitter opent de video vergadering.
2. Presentatie doorontwikkeling participatiewet
De presentatie wordt toegevoegd aan de notulen.
De effectiviteit en de kwaliteit van de dienstverlening zal verbeterd moeten worden. Dit kan
bereikt worden door een betere samenwerking met het werkgeversservicepunt, de
casemanagers en de uitvoerders van de trajecten.
Tevens geeft de adviesraad aan dat er meer aandacht moet zijn voor de werkgevers. Er
moet gekeken worden of deze echt open staan voor het opnemen van werknemers die een
afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Als dit het geval is dan zullen deze bedrijven beter
aandacht moeten krijgen en begeleiding. Daarnaast moeten bedrijven die instromers in
dienst nemen/hebben moeten kunnen rekenen op een langdurige samenwerking zodat
eventuele aanpassingen op de werkvloer langere tijd gebruikt kunnen worden. De
beleidsmedewerker gaat onderzoeken of er een lijst met werkgevers is die serieus
geïnteresseerd zijn.
Het blijkt binnen Roerdalen te gaan om maximaal 50 instromers, echter in de praktijk betreft
het 15 geschikte kandidaten. Roerdalen heeft zelf te weinig bedrijven om de instroom van
deze kandidaten te realiseren.
Er is binnen de gemeente Roerdalen een programma ontwikkeld waarbij gekeken wordt
welke baan geschikt is voor een bepaald persoon (job coaching). De adviesraad geeft aan
dat zij in het gehele traject dat vandaag gepresenteerd wordt het werkgeluk ontbreekt.
Kijken naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen. Juist dit werkgeluk zou een van
de pijlers onder dit plan moet zijn.
De kosten van arbeidsparticipatie zijn 7000 euro per persoon. Voor dit bedrag wordt
maatwerk geleverd vanaf de jobcoach tot aan het moment dat de persoon aan het werk
gaat. De loonsubsidie is hierin niet meegenomen.

Tevens heeft de gemeente een project opgestart in de groenvoorziening. Zij gaat twee tot
vijf personen opleiden en begeleiden zodat deze later door kunnen stromen naar de
reguliere groenvoorziening in Roerdalen of bij een particulier bedrijf.
De adviesraad geeft aan dat het verstandig zou zijn om ook het seizoenswerk mee te nemen
in de arbeidsparticipatie. Evenals vrijwilligerswerk en tijdsgebonden arbeid.
Een groep, waarvan de beleidsmedewerker op dit moment niet weet of die meegenomen is
in dit plan, is de groep nieuwe Nederlanders. Zij hebben vaak een probleem met de taal en
met de verschillende rol van m/v. Afgesproken wordt dat Dirk Winkelmolen een afspraak
maakt met een deel van de adviesraad om hierover te spreken (actiepunt 71).
De adviesraad geeft de beleidsmedewerker mee dat het belangrijk is dat de gemeente zich
verplaatst in werknemer en werkgever om te beoordelen of iemand ergens wel of niet past.
Luisteren en helder communiceren is hierbij heel belangrijk.
3. Antwoord op vragen m.b.t. Niet Uitkering Gerechtigden
De vragen zijn uitgezet en de beleidsmedewerker wacht nog op antwoord. (zie ook
actiepunt 38). Eventueel kan zij het antwoord in de volgende vergadering komen
verduidelijken.
4. Agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
5. Mededelingen
Drie leden van de huidige adviesraad moeten zich om persoonlijke en gezondheidsredenen
terugtrekken als lid van de adviesraad. De secretaris geeft aan dat zij haar functie als
secretaris, wegens persoonlijke redenen, over wil geven aan een ander lid van de
adviesraad.
Er zal een nieuwe sollicitatieprocedure worden opgestart en er wordt binnen de adviesraad
gevraagd of iemand de functie van secretaris over wil nemen. Het bijwonen van het
regionaal overleg wordt overgenomen door Cees Bontekoe.
6. Notulen en actiepuntenlijst
De notulen worden, met enkele overeengekomen wijzigingen, goedgekeurd. De
actiepuntenlijst wordt aangevuld.
7. Ingekomen/verzonden post
26-02: Nadine vd Hoek: uitnodiging info zon- en windbeleid of 11 en 16 maart
02-03: Gemeente, Lonneke: vragen m.b.t. communicatie
03-03: Saskia Vintges: uitnodiging regionale bijeenkomst op 22 maart
04-03; de Pijler: uitnodiging WMO/W/Z op 17 maart
08-03: De Pijler: uitnodiging POLC op 31 maart
09-03: De Pijler: uitnodiging debat over armoede op 10 maart
10-03: Marloes Sweelssen: definitief afmelden adviesraad
8 en 9. Ideeën bijeenkomsten Roerdalen/persoonlijke contacten en communicatie

De vacatures komen inde plaatselijke blaadjes te staan en in het Roerdalenbericht. De
sollicitatie zal rechtstreeks bij de beleidsmedewerker binnen komen. Zij zal de vacaturetekst
doorsturen aan de leden van de adviesraad zodat deze hem kunnen controleren.
De kandidaten die de adviesraad willen verlaten dienen zich waarschijnlijk officieel af te
melden. De beleidsmedewerker vraagt dit nog na.
De communicatiesheet en de werkgroepensheet worden bijgewerkt en nogmaals
doorgestuurd aan de leden van de adviesraad. De toevoegingen zullen dan meegenomen
worden. Het is de bedoeling dat de werkgroepen in de toekomt onderzoeken/ideeën delen
en onderwerpen voorbereiden zodat het later in de adviesraad besproken kan worden.
Met betrekking tot de communicatie naar buiten toe, de publicatie waarin we uitleggen wat
de adviesraad doet en hoe we te bereiken zijn. Dit wordt als voorstel uitgewerkt door de
voorzitter. Belangrijk is dat het een heldere en begrijpelijke tekst wordt. Cees Bontekoe en
Dorien van Meel wijzigen of vullen waar nodig aan. Daarna zal het in de volgende
adviesraad besproken worden voordat er tot publicatie overgegaan wordt.
10. Speerpunten en werkgroepindeling
De verdeling uit het document zijn besproken en waar nodig aangepast. Met deze
(portefeuille)verdeling gaan we van start. Besluit: indeling is gemaakt.
11. Rondvraag
De procedure rond de communicatie met uitkeringsgerechtigden, die te laat een financieel
overzicht verstrekken wordt opgevraagd. Hier komt de betreffende ambtenaar voor de
volgende vergadering op terug.
12. Sluiting

