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Re-integratie 

 

Hieronder vindt u meer informatie over de wettelijke achtergrond en kaders van de re-

integratietaak die we als gemeente hebben.1 

 

Re-integratie 

Het geheel van activiteiten dat leidt tot de arbeidsinschakeling wordt re-integratie 

genoemd. Het college heeft de opdracht de tot de doelgroep behorende personen te 

ondersteunen bij de arbeidsinschakeling en kan daarbij gebruik maken van het 

aanbieden van voorzieningen. Het aanbieden van een voorziening is maatwerk, 

afgestemd op de situatie van belanghebbende. Het aanbieden van voorzieningen vindt 

plaats binnen de kaders van een door de gemeenteraad vastgestelde re-

integratieverordening. 

 

Re-integratiebeleid 

Het gemeentelijk re-integratiebeleid dient evenwichtige aandacht te hebben voor de 

verschillende doelgroepen. Bij het toekennen van re-integratievoorzieningen dient het 

college rekening te houden met de omstandigheden van belanghebbende. Het gaat dan 

onder meer om zorgtaken en het feit dat belanghebbende tot de doelgroep 

loonkostensubsidie behoort of gebruik maakt van de voorziening beschut werk of een 

andere structurele functionele beperking. Zo dient de gemeente tot een sluitende aanpak 

van de werkloosheid te komen. 

 

Werk boven inkomen 

Het uitgangspunt van werk boven inkomen staat centraal in de Participatiewet, althans 

ten aanzien van personen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. Alle inspanningen 

van betrokkene en gemeente dienen derhalve te zijn gericht op arbeidsinschakeling.  

Maatwerk 

Zowel bij het toekennen van rechten als bij het opleggen van verplichtingen speelt 

het leveren van maatwerk een hoofdrol. De wetgever heeft gemeenten hierin daarom 

veel beleidsruimte gegeven met de bedoeling een grotere snelheid van het re-

integratieproces te bewerkstelligen.  

Maatwerk bij het opleggen van verplichtingen acht de wetgever vooral van belang bij een 

aantal specifieke groepen. Zo wordt de integratie van allochtonen niet alleen bevorderd 

door deelname aan een re-integratietraject maar ook door het beter leren beheersen van 

de Nederlandse taal. Dat vergroot ook de kansen van hun kinderen op een goede 

participatie in de Nederlandse samenleving.  

Maatwerk is eveneens van belang voor de groep alleenstaande ouders. Daarmee wordt 

zo goed mogelijk voorkomen dat de afstand tot de arbeidsmarkt toeneemt door een te 

lange afwezigheid uit het arbeidsproces. 

 

Verdeling 

Gemeenten dienen hun re-integratietaak zo te organiseren dat 100 procent van de 

personen uit de doelgroepen (zie Doelgroepen) wordt bereikt en er een evenwichtige 

verdeling van aandacht is voor de verschillenden doelgroepen. Dit betekent niet dat de 

gemeenten verplicht zijn om alle personen uit de doelgroepen een voorziening aan te 

bieden. Het college is daar alleen maar verantwoordelijk voor indien het die voorziening 

noodzakelijk acht voor de arbeidsinschakeling van belanghebbende.  

Bij het toekennen van re-integratievoorzieningen dient het college rekening te houden 

met de omstandigheden van belanghebbende, zoals zorgtaken, en het feit dat 

 
1 Bron: handboek Schulinck. 
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belanghebbende tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort of gebruik maakt van de 

voorziening beschut werk of een andere structurele functionele beperking heeft. 


