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Geacht college,
Zoals u in uw brief d.d. 12 oktober 2021, briefnummer 12-2021 vraagt, heeft de Adviesraad
Sociaal Domein Vlaardingen een advies opgesteld over de Strategische Visie Werk en
Inkomen 2022/2025, Participatiebedrijf Stroomopwaarts.
Voorwoord
Het is ons opgevallen dat een uitgebreid actieprogramma is opgesteld om mensen uit de
schuld en armoede te houden. Daarnaast wordt ook beschreven hoe Stroomopwaarts de
organisatie gaat oppakken.
Naast genoemde visie hebben wij ons ook gebaseerd op de presentatie van de directeur
Stroomopwaarts afgelopen zomer en de eerdere ophaalsessie waarbij ook enkele leden van
de adviesraad zijn betrokken.
Omdat de beschrijving niet alleen zeer uitgebreid is, maar ook gedetailleerd, baseren wij ons
advies op de genoemde hoofdlijnen.
Inleiding.
Wij waarderen het uitgangspunt dat zoveel mogelijk inwoners moeten profiteren van de
kansen op de arbeidsmarkt. Dat is ook van toepassing op het belang van het leveren van
kwaliteit in de dienstverlening en het winnen van vertrouwen van de burgers.
En natuurlijk het investeren in de samenwerking tussen betrokken gemeenten en
Stroomopwaarts, alsmede de instrumenten die daarbij worden ingezet, zoals het aanbieden
van een duurzame dienstbetrekking aan de doelgroepen WSW en Beschut werk.
Kortom de uitvoering van de participatiewet volgens het uitgangspunt “Iedereen doet mee
naar vermogen”.
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De uitvoering
Het bestrijden van armoede en beperken van schulden. Het binnen de kaders van de wet
afwijken van de kostendelersnorm zal daar zonder meer een bijdrage aan leveren.
Het behoud en het bieden van een publieke infrastructuur. Wij gaan ervan uit dat hiermee
beschut werken wordt bedoeld.
Uiteraard juichen wij toe dat:
er meer beschutte banen worden gerealiseerd
er wordt geïnvesteerd in het vergroten van zelfredzaamheid
er bestrijding van armoede plaats vindt met name onder kinderen
schulden en dakloosheid zoveel als mogelijk wordt voorkomen.
Daarnaast worden - voortvloeiend uit het sociaal akkoord van 2013 – het aantal jobcoaches
uitgebreid.
Aandachtspunten
Bij het indienen van aanvragen e.d. wordt veelal gebruik gemaakt van digitale formulieren.
Niet iedereen is digitaal vaardig. De inzet van SOW moet er steeds op gericht zijn dat deze
groepen op de één of andere manier goed worden begeleid.
Datzelfde is uiteraard ook van toepassing op de groep laaggeletterde inwoners. Voor hen is
het zaak dat met begrijpelijke formuleringen wordt gewerkt en dat zoveel mogelijk
afkortingen worden vermeden. Volgens de Adviesraad wordt zo voorkomen dat er mogelijk
ten onrechte sprake kan zijn van fraude of dat inwoners buiten de boot vallen.
In de Visie wordt gesproken over sluitende ketenaanpak. Daarbij komt volgens ons sterk de
aandacht te liggen op gegevensuitwisseling. Uiteraard met inachtname van de privacy regels.
Juist het goed managen van deze ketenaanpak is van groot belang voor het slagen daarvan.
Tot slot
We waarderen dat Stroomopwaarts een maximale wendbaarheid nastreeft en een
ambitieuze visie heeft op het toekomstig functioneren.
Na de fusie/integratie op 1 juli 2015 is er een grote organisatie ontstaan met vrij complexeen uiteenlopende taken. Zoals Berenschot in haar rapport ook aangeeft waren de
verwachtingen van de drie betrokken gemeenten te ambitieus. Stroomopwaarts is, naast zelf
werkgever voor een grote groep mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, ook de organisatie
die mensen gaat begeleiden naar werk. Eigenlijk ligt de uitvoering van de participatiewet bij
Stroomopwaarts.
Dat betekent dat de organisatie veel verschillende taken heeft uit te voeren. Stroomopwaarts
heeft al heel veel energie gestoken in het optimaliseren van haar bedrijfsvoering en is op de
goede weg. Echter concludeerde Berenschot dat er de komende jaren nog veel te doen is.
Conclusie en Advies
De Adviesraad heeft met genoegen de inhoud gelezen van de Strategische Visie Werk en
Inkomen 2022/2025, Participatiebedrijf Stroomopwaarts. We juichen de voorgenomen inzet
van harte toe.
Ons advies is positief met inachtname van de onder het kopje Uitvoering genoemde punten
In de visie wordt gesproken over een jaarlijkse rapportage vanuit de P & C cyclus.
Daarom zit in ons advies het verzoek aan het gemeentebestuur dat de Adviesraad jaarlijks
wordt geïnformeerd over de behaalde resultaten.
Wij zien graag een reactie op ons advies van u tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen,
Drs. Jan van der Pol,
Voorzitter
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