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Geacht College,
Allereerst wil de adviesraad aangeven dat we blij zijn met de goede contacten met ‘t Baken en de
beleidsmedewerker voor Werk en Inkomen. Toch moet ons van het hart dat we het afgesproken
tijdspad, zoals deze in de Verordening bij artikel 4, lid 2, is vastgelegd niet wordt toegepast. Dit heeft
niet alleen tot gevolg dat de afgesproken tijdsprocedure tot nu toe niet wordt gehaald, maar ook dat
we voor onze adviesformulering te weinig tijd van u krijgen. De invulling van onze adviserende rol en
mate van betrokkenheid vraagt zeker nog nadere doorontwikkeling.
1.Beleidsregels
Op 13 februari 2019 werden de beleidsregels opgesteld in een periode dat ‘t Baken nog een
organisatie was volop in ontwikkeling. De adviesraad begrijpt dat nu 2 jaar later bij het college de
behoefte ontstond om samen met een volwassen ’t Baken deze beleidsregels te herzien en aan te
passen. Dit vinden wij een goede ontwikkeling. Wij hebben kritisch gekeken naar deze aanpassingen.
Hieronder treft u puntsgewijs onze opmerkingen aan.
2. Invoering Tredes
Een duidelijke verandering ten opzichte van het oude beleidskader is de introductie van het begrip
tredes in een zestal niveaus. Daarmee wordt aangeven tot wat voor soort activiteit de klant in staat
is. Volgens de nieuwe beleidsregels wordt hiermee aangegeven welke afstand de klant heeft tot de
arbeidsmarkt. De re-integratie instrumenten die gekoppeld waren aan de het vorige systeem, zijn
hierop niet aangepast. De adviesraad vindt dit een gemiste kans. Wij adviseren u ervoor te zorgen
dat dit goed op elkaar aansluit. En dat dit helder is voor de inwoner. Ons voorstel is om dit alsnog op
elkaar aan te laten sluiten.
3. Toelichting opnemen in tekst
Voor de klanten is hoofdstuk 4 over inkomen en vermogen een belangrijk hoofdstuk. De regeling uit
2019 gaf belangwekkende informatie over artikel 31 van de Participatie wet, die verder ging dan een
pure opsomming met welke inkomens en vermogensonderdelen geen rekening wordt gehouden bij
het bepalen van de hoogte van de bijstandsuitkering. In deze tijd van voortschrijdende
informatisering, is het naar het idee van de Adviesraad mogelijk om voor de klanten van ’t Baken een
op hen gerichte (onder andere door het taalniveau) online database beschikbaar te stellen.
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Samengevat: wees heel voorzichtig met het weglaten van
correcte informatie uit de beleidsregels, met als motivatie: die is
ergens anders ook al te vinden.
Wij vinden dat de informatievoorziening aan de klant verbeterd
moet worden, zodat de informatie voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk is. Wat ons betreft kan
dit aspect verbeterd worden. Dit sluit o.i. ook precies aan bij de Participatiewet. We moeten met
elkaar streven naar een effectievere begeleiding en nazorg van de inwoners. Mogelijk kunnen we
gebruik maken van het idee dat in Arnhem is gerealiseerd, waarin structureel gewerkt wordt met een
regisseur die het totaal overzicht heeft over de acties. En tevens worden de afspraken tussen
inwoner en gemeente vastgelegd in een sociale overeenkomst. Zie hierbij onze reacties bij het
opmaken van een plan.
4. Opmaken van een plan
Binnen ’t Baken wordt er gewerkt met een individueel plan. Waarin de prognose wordt opgenomen
welke trede in de toekomst bereikt kan worden. De adviesraad juicht dit toe! De adviesraad vraagt
aandacht voor de gelijkwaardigheid bij het ondertekenen van dit plan. Het plan wordt uitsluiten door
de inwoner getekend en niet door de medewerker van ’t Baken. De adviesraad begrijpt dat het plan
formeel wordt vastgesteld door het afgeven van een beschikking vanuit het college. De adviesraad
stelt voor om het opgezette plan door zowel de inwoner als de medewerker van ’t Baken te
ondertekenen. Waarna de beschikking kan volgen.
5. Eerdere adviezen
In eerdere adviezen heeft adviesraad al aangegeven dat hoe goed de intenties van de medewerkers
van ‘t Baken ook zijn, er blijft behoeft aan een pool van onafhankelijke burgers, die samenwerken
met klanten van ’t Baken. Ruim 4 maanden geleden heeft het college adhesie betuigt aan dit idee.
Uw college sprak toen over een gesprek “op afzienbare termijn”. De adviesraad is nog steeds in blijde
afwachting van het bereiken van deze termijn.

Met vriendelijke groet,
Namens de adviesraad
Henny Jansen,
vicevoorzitter
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