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Gemeente Maasdriel 

Aan mevrouw drs. J.H.A. Sørensen wethouder 

Postbus 10.000 

5330 GA Kerkdriel 

 
Maasdriel, 12 april 2021 
 
 
Geachte mevrouw Sørensen, 
 
Ons bereiken van diverse zijden zorgwekkende signalen ten aanzien van de (voorgenomen) wijziging 
Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland 2019. Hoewel er conform bevoegdheid advies 
is uitgebracht door cliëntenraad Werkzaak Rivierenland voelt PRM zich genoodzaakt haar zorg met u 
te delen in een ongevraagd advies. 
 
Wat de PRM betreft zijn cliënten met klantprofiel 4 enerzijds divers, maar bovenal te herkennen als 
langdurig afhankelijk van een uitkering, een beperkt arbeidsverleden en meervoudige problematiek. 
Een kwetsbare groep die moeite heeft om (volledig) deel te nemen aan de samenleving. Ze willen 
wel, maar kunnen niet, durven niet of weten niet hoe. 
 
De afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken naar bovengenoemde groep gedaan. Wij wijzen u meer 
in het bijzonder op de resultaten in het door de beleidsonderzoekers ZINZIZ gepubliceerde rapport 
Persoonlijke begeleiding in de bijstand d.d. 14 mei 2020 (in opdracht van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid). Hierbij zijn de navolgende adviezen gegeven voor een effectieve 
ondersteuning: 
 

- Participatie die aansluit bij de wens en mogelijkheden, talenten van de klant; 
- Focus niet op de problemen, maar juist wat mensen wel kunnen; 
- Zeg wat je denkt en doe wat je zegt; 
- Vraaggerichte benadering (IVB) als basis voor een gemeenschappelijk kader; 
- Bevorder dat de betrokken professionals elkaar weten te vinden; 

 
PrM vraagt zich af hoe de begeleiding van de inwoners van Maasdriel er na de overdracht naar 
WerkZaak Rivierenland uit zal zien en beveelt het meenemen van onderstaande 
aandachtspunten/vragen van harte aan in het komende traject. 
 
In de eerste plaats worden zij begeleid in en vanuit de eigen woonomgeving, in verband met 
bereikbaarheid? Anderzijds wordt en kan invulling gegeven worden aan individuele aandacht en één 
contactpersoon? Kan de hulpvraag van een cliënt nog centraal worden gesteld en op welke wijze 
wordt dat ingericht? Treedt de contactpersoon van WerkZaak straks op als regisseur voor alle 
ondersteuning? Is er voldoende ruimte om cliënten het geloof in het eigen kunnen te laten 
verstreken? Klantgroep 3 is al moeilijk vandaar onze zorgen om klantgroep 4 goed te kunnen 
begeleiden naar passend werk of dagbesteding op de langere termijn? 
  
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Hartelijke groet, 
 
Thea van Doornmalen 
Voorzitter Participatieraad Maasdriel 


