Bijlage 2 Uitvoeringsadvies PRD betreft beleidsnota ‘Afstand tot de arbeidsmarkt’

Zoals in het advies al is genoemd zijn er gesprekken gevoerd met burgers, werkgevers
en organisaties. De PRD adviseert u oog te hebben voor de volgende punten die daar
uit voort zijn gekomen.


Taalcursussen en taalstages
De PRD adviseert om meer en langduriger de taalcursussen te faciliteren voor laaggeletterden,
statushouders en hun gezinnen. Uit gesprekken met de burgers is gebleken dat de beheersing
van de Nederlandse taal een basisvereiste is voor het vinden en behouden van een baan.
Tevens is beheersing van de Nederlandse taal ook essentieel voor de andere gezinsleden om te
kunnen functioneren binnen de gemeenschap.



Communicatie
De PRD adviseert om meer mét de burgers te praten en niet over de burgers.
Uit gesprekken met de burgers is gebleken dat te veel burgers nog het gevoel hebben niet gehoord
te worden door medewerkers van de gemeente.



Bureaucratie
De PRD adviseert de regelgeving te verminderen en te versimpelen. Van werkgevers en
betreffende burgers heeft de PRD meerdere signalen ontvangen dat de regelgeving behoorlijk wat
belemmeringen en kosten met zich meebrengt. Het betreft de papieren rompslomp en
onduidelijkheid over de mate van begeleiding en de hieraan verbonden kosten voor de werkgever.
Hierdoor zien werkgevers ervan af om burgers met afstand tot de arbeidsmarkt binnen te halen.
Ook de betreffende burgers ervaren deze regelgeving als te belastend. Hierdoor kunnen zij zich
niet actief inzetten op de arbeidsmarkt.



Contracten
De PRD adviseert om burgers met een tijdelijk contract te blijven volgen.
Uit de gesprekken kwam naar voren dat de betreffende burgers begeleiding missen vanuit
de gemeente tijdens deze periode. In het geval van statushouders blijkt bij een tijdelijk contract
dat de partner en/of gezinslid ook uit beeld verdwijnt.



Begeleiding
De PRD adviseert om werkgevers te ondersteunen bij het begeleiden van burgers met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Zoals het faciliteren van (interne) opleidingen en aanstellen van een jobcoach.
Uit gesprekken met werkgevers en burgers is gebleken dat hier behoefte aan is.



Loon naar werken
De PRD adviseert om ervoor te zorgen dat bij intrede op de arbeidsmarkt het netto besteedbaar
inkomen niet lager wordt dan de bijstandsuitkering. Uit gesprekken is gebleken dat het niet voor
iedereen stimulerend is om te gaan werken als blijkt dat het netto inkomen er niet op vooruit gaat
en in sommige gevallen zelfs minder wordt. Hierbij valt ook te denken aan reiskosten en verlies
van toeslagen.

