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Advies wijzigingen Wet werk en bijstand 2012

Geacht cliëntenplatform,
Op 23 januari 2012 hebben wij u om advies gevraagd in relatie tot de wijzigingen in de Wet
werk en bijstand per 1 januari 2012. Op 27 februari 2012 is door u een advies uitgebracht. In deze
brief leest u onze reactie daarop. Wij zullen daarbij puntsgewijs op uw deeladviezen ingaan.
U constateert dat de voorbereidingstijd voor alle partijen kort is geweest. De veranderingen
volgen zich in rap tempo op. Daarin delen wij uw zorg.
1.

“bij aanvraag, ook de vervolgafspraak, na zoektijd van 4 weken, vastleggen”

Dat gebeurt al, echter niet op een vooraf bepaald vast tijdstip. De klant krijgt bij de melding een
afsprakenbrief mee. Daarin staat in dat men zich opnieuw kan melden in de week van ……tot…
als men dan nog geen werk heeft gevonden. Wij zijn van mening dat het zelf terugmelden in de
aangegeven periode behoort tot de verantwoordelijkheid van de klant.
2.

“geen 10 maar 5 zoekactiviteiten per week”

U noemt als hoofdreden het vertrek van het Werkplein uit Oss. Dat beperkt de
zoekmogelijkheden. Het Werkplein Maasland wordt echter niet gesloten, maar partner UWV
Werkbedrijf trekt zich daaruit terug om zich te vestigen in ’s-Hertogenbosch. Het Werkplein
Maasland kan daarom nog bezocht worden. Het vertrek speelt bovendien pas in 2014. PC’s zijn
beschikbaar in bibliotheek en op het Werkplein Maasland. Om misverstanden te voorkomen is
het goed om te weten wat geldt als een zoekactiviteit. Eén sollicitatie kan 3 activiteiten
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betekenen, namelijk een brief schrijven, een gesprek en een 2e gesprek. Maar ook de speeddate,
CV-workshop, bezoek uitzendbureau en dergelijke tellen mee.
U stelt dat de eisen bij een WW-uitkering veel lager zijn. Anders dan de WW is de WWB geen
verzekering maar een laatste vangnet. Uit onderzoek blijkt dat er juist in de eerste periode van
werkloosheid de beste kansen op werk zijn. Van klanten mag daarom verwacht worden dat zij er
alles aan doen om een beroep op WWB te voorkomen. Het aantal van 10 is daarbij een vuistregel.
Uiteraard leveren wij hier maatwerk. Bij de beoordeling of iemand zich voldoende heeft
ingespannen is dat een belangrijk aspect.
3.

“bij zorgvrijlating niet alleen de medische criteria te hanteren maar ook sociaal
emotionele zaken een afweging te laten zijn bij de vrijlating”

De huishoudinkomentoets geldt niet voor zorgbehoeftige gezinsleden. Daarvoor zijn in de wet
strenge criteria opgenomen. Belangrijkste daarvan is dat er een geldig AWBZ-indicatiebesluit
moet liggen voor tenminste 10 uur zorgverlening per week. Daar kunnen wij niet van afwijken.
Het is dus niet mogelijk om rekening te houden met andere omstandigheden.
4.

“gelijke behandeling thuiswonende werkende jongeren t.o.v. thuiswonende studerenden
betreffen het vrij te laten inkomen”

De regering hecht veel waarde aan het langer doorleren. Uiteindelijk geeft dat de grootste kans
op werk voor de langere termijn. Met een vrijlating worden thuiswonende jongeren
gestimuleerd om te studeren. De gemeente heeft niet de vrijheid om een dergelijke vrijlating toe
te passen voor andere doelgroepen. Overigens is er door staatssecretaris Krom wel een
toezegging gedaan om werken voor inwonende kinderen vanaf 2013 meer lonend te maken.
5.

“om voor AZOSS deelname van zorgverzekeraars uit te breiden”

Vanaf 1 januari 2012 is de doelgroep voor het verstrekken van categoriale bijzondere bijstand
beperkt tot personen met een inkomen tot 110% van minimumloon. Daar valt ook AZOSS onder.
De nieuwe regels hebben echter geen gevolgen voor de inhoudelijke aspecten van AZOSS. Zodra
er wijzingen optreden in relatie tot het AZOSS-pakket kunt u opnieuw een advies uitbrengen.
Daarover zullen wij op dat moment een reactie geven.
6.

“de gemeente om van de wonigbouwcorporaties ook signalen te vragen bij
huurachterstand”

Wij delen uw zorg. Invoering van de huishoudinkomenstoets kan leiden tot huurschulden. Er zijn
door de dienst Stadsbeleid (afdeling Samenleving, Wonen en Economie) voorbereidingen
getroffen om met Brabant Wonen afspraken te maken en die vast te leggen in een convenant. U
zult begrijpen dat dit zorgvuldig moet gebeuren. Daarbij is aandacht nodig voor de privacy van
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klanten. Het is te vroeg om concrete mededelingen te doen. U kunt in een later stadium contact
zoeken met genoemde afdeling.
Overigens willen wij benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor het betalen van de huur ligt
bij de huurder. En dat geldt ook voor het oplossen van betalingsproblemen. Alleen in bijzondere
situaties vervult de gemeente daarin een actieve rol.
7.

“Jip en Janneke taal voor het persbericht”

In de gemeente Oss worden alle teksten in ‘Klare Taal’ geschreven. Dus ook de persberichten,
folders, brieven en beschikkingen. Klare Taal betekent inleven in je lezer. Je afvragen wat hij of zij
wil weten. Iedere lezer heeft een taalniveau. Er zijn zes taalniveaus. Per niveau heb je bepaalde
vaardigheden nodig.
A1 (Laagst)

De lezer begrijpt vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen.

A2

De lezer begrijpt korte, eenvoudige en persoonlijke teksten.

B1

De lezer begrijpt teksten in eenvoudige spreektaal of in de taal die bij zijn werk past.

B2

De lezer begrijpt artikelen en verslagen over eigentijdse problemen en literair proza.

C1

De lezer begrijpt complexe teksten, specialistische artikelen en technische instructies.

C2 (Hoogst)

De lezer kan alles lezen.

Het gemiddelde taalniveau van de Nederlanders is B1. Teksten in Klare Taal worden op B1 niveau
geschreven. Voorheen was dit vaak op C1 niveau.
8.

“een nieuwe folder met heldere omschrijving”

Er is een nieuwe informatiefolder in Klare Taal beschikbaar. Deze hebben de leden van de
Trechter inmiddels ontvangen.
Onze adviesvraag was met name gericht op de aanpassingen van WWB-verordeningen. Omdat
er op dat vlak geen specifieke adviezen zijn gegeven gaan wij ervan uit dat De Trechter met de
concept-verordeningen WWB instemt.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De wethouder Sociale Zaken, Jeugd & Onderwijs,
Drs. W.P.H.J. Peters

