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Geacht college, 
 
 
Op 12 mei heeft de ASD een advies uitgebracht t.a.v. de herziene re-integratieverordening. 
Mede als reactie op dit advies is de MEMO betreffende re-integratieverordening 
Participatiewet / uitvoering Nieuw beschut Werken aan ons voorgelegd, alsmede de 
inhoudelijke adviesnota.  
 
Als reactie hierop en als aanvulling op het eerder gegeven advies, formuleert de ASD het 
volgende:  
In haar voorgaand advies heeft de ASD haar zorg uitgesproken over het risico dat mensen 
tussen wal en schip geraken wanneer vastgehouden wordt aan de taakstelling t.a.v. 
beschikbare plaatsen.  
Als reactie hierop stelt u dat in de verordening de verplichting is opgenomen om aan personen 
op de wachtlijst, in afwachting van plaatsing in nieuw beschut, alternatieve voorzieningen aan 
te bieden, bijvoorbeeld een werkervaringsplaats of scholing.  
 
De ASD is blij dat de gemeente de verplichtingen vanuit de Participatiewet serieus neemt en 
ook alternatieven inricht voor mensen die op de wachtlijst geraken. De ASD benadrukt het 
belang van een zinnige en structurele daginvulling voor mensen die wachten op plaatsing in 
nieuw beschut.  
Ten aanzien van de voorgestelde lijn benadrukt de ASD tevens het belang van de kwaliteit 
van de structurele begeleiding die aan personen geboden wordt. In het voorstel wordt de 
voorkeur gegeven voor plaatsing bij reguliere werkgevers. Het is ons inziens van belang dat 
werkgevers goede ondersteuning krijgen bij het vormgeven van deze structurele begeleiding. 
Hoe hoger het niveau van deze begeleiding, hoe minder personen gebruik hoeven te maken 
van de andere vormen van nieuw beschut werk (bijv. Plaatsing Multipack/in dienst van MO). 
Daarmee bepaalt de kwaliteit van de structurele begeleiding in hoge mate het welslagen van 
voorgestelde lijn.  
 
We gaan er van uit dat bovenstaande al onder uw aandacht is.  
 
Wanneer u nog vragen heeft, zijn we altijd bereid hierover van gedachten te wisselen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 


