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Geachte leden van de Cliëntenraad Participatiewet,
De brief ‘Advies beleidsregels verordening sociaal domein’ van 26 oktober 2020 hebben wij in
goede orde ontvangen.
Wij danken u hartelijk voor het advies dat u geeft op de beleidsregels jobcoaching,
beleidsregels individuele inkomenstoeslag, beleidsregels taaleis participatiewet, beleidsregels
collectieve zorgverzekering en beleidsregels terugvordering en verhaal.
Van de zeven adviespunten die u heeft gegeven, nemen wij zes punten over. Zowel de
taalkundige opmerkingen als de opmerkingen over de meest recente inkomensnormen worden
verwerkt in de beleidsregels. Daarnaast worden enkele bedragen (zoals bij bestuurlijke boete)
vervangen door de landelijke geldende wetgeving. Aangezien deze bedragen periodiek
veranderen en de SDOA hier geen invloed op heeft, is ervoor gekozen om te verwijzen naar de
geldende wetgeving waar deze bedragen op zijn gebaseerd.
Het enige advies dat wij niet overnemen gaat over de termijnen bij de beleidsregels
jobcoaching. In de beleidsregels van 2015, stond vermeld dat jobcoaching voor de duur van
maximaal zes maal zes maanden kon worden ingezet. In de periode 2015-2020 is het één en
ander veranderd in het werk van zowel jobcoaches als klantmanagers. Op dit moment houdt
jobcoaching in dat een jobcoach samen met de inwoner op de werkplek gaat meewerken om
hem in het werk te kunnen begeleiden en te ondersteunen. Door dit traject maximaal een jaar
in te zetten blijkt in de praktijk dat een inwoner goed ingewerkt kan raken en kan hij na dit jaar
het werk meestal zelfstandig uitvoeren. Nadat de jobcoach een traject af heeft gerond blijft de
inwoner altijd begeleiding van zijn klantmanager houden, daarnaast krijgt hij ook begeleiding
van de functioneel leidinggevende op de werkvloer. De klantmanager blijft de inwoner
begeleiden en spreekt de inwoner standaard nog eens per drie maanden, maar als het
wenselijk is vaker. In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat de inwoner meer tijd nodig
heeft om zelfstandig te werken. In dat geval wordt samen met de inwoner besproken of de
intensieve begeleiding door de jobcoach verlengd moet worden. Dit hoeft niet expliciet te

worden opgenomen in de beleidsregels omdat, als dit noodzakelijk is, altijd een verlenging kan
plaatsvinden door de hardheidsclausule toe te passen.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek,

J.B.M. Hoenderboom
Voorzitter

