
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: D66 

Naam: Wim van Wegen 

Onderwerp: Arbeidsparticipatie 

Beantwoording  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

 

Krantenbericht: 

 
 

Vragen: 

 

1. Heeft de wethouder kennis genomen van het project om mensen in de bijstand 

verplicht te laten werken, dat vandaag in 13 Friese gemeenten is gestart? 

 

2. Hoe kijkt het college hier tegenaan?  

 

3. Overweegt ze bij een succesvol verloop van het project een dergelijk initatief voor de 

gemeente Noordoostpolder? 

 

Antwoord (op bovenstaande vragen). 

De wethouder heeft kennis genomen van het project in de provincie Friesland. 
De gemeente Noordoostpolder voert al een aantal jaren het beleid dat het be-

langrijk is dat mensen die een beroep doen op de WWB hun arbeidsvaardig-

heden op peil houden en vergroten en actief mee blijven doen in de samen-



leving. In verband daarmee worden klanten met arbeidsmarktperspectief direct 

na het aanvragen van een uitkering verwezen naar Concern voor Werk voor een 

Work First traject. 
  
Een Work First traject betekent dat iemand binnen 5 werkdagen 20-32 uur per 

week aan de slag gaat bij Concern voor Werk. Hij wordt daarbij geobserveerd 

en krijgt ondersteuning bij sollicitaties. 
Een Work First traject duurt 3 maanden en als iemand er niet in slaagt in die 

drie maanden werk te vinden dan geeft Concern voor Werk een advies af voor 

een vervolgtraject. Uitgangspunt van het vervolgtraject is dat dit aansluit bij de 

mogelijkheden van de klant, de vraag van de arbeidsmarkt en de klant ook 

daarna actief bezig blijft met behoud van arbeidsritme en het zoeken naar werk. 
  
Bij de bemiddeling naar arbeid kijken wij op de eerste plaats naar de vraag van 

de werkgever. Arbeid die passend is, moet geaccepteerd worden door de werk-

zoekende. Een weigering lijdt tot een sanctie.  
  
Dit is ook vastgelegd in de beleidskaders WWB van de afgelopen jaren waarvan 

de laatste in 2011 door de Raad is vastgesteld.  
 


