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Onderwerp 
Beleidsnotitie arbeidsmarktbeleid Albrandswaard en Ridderkerk 2011-2014 
 
Geadviseerde beslissing: 
Vast te stellen de beleidsnotitie arbeidsmarktbeleid Albrandswaard en Ridderkerk 2011-2014.  
 
 
Samenvatting: 
In de beleidsnotitie worden de huidige beleidsinstrumenten behandeld die op dit moment worden 
ingezet. Daarnaast wordt er gekeken naar de ontwikkelingen die gaande zijn, zoals de Wet Werken 
naar Vermorgen en de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Ter besluitvorming worden er een viertal 
nieuwe beleidsinstrumenten voorgesteld. Deze vier zijn: 
 Implementatie van het project 'Aan de slag'; 
 Aanpassing poortwachtersfunctie; 
 Verkenning van mogelijkheden om de afstand tot de arbeidsmarkt te beperken; 
 De inzet van Social Return on Investment. 
De evaluatie van de beleidsnotitie arbeidsmarktbeleid Albrandswaard en Ridderkerk 2011-2014 vindt 
plaats bij de invoering van de Wet Werken naar Vermogen, op 1 januari 2013. 
 
Proces: 
De beleidsnotitie arbeidsmarktbeleid Albrandswaard en Ridderkerk 2011-2014, is de opvolger van het 
beleidsplan 2007-2008 Samenwerkingsverband Sociale Zaken Ridderkerk en Albrandswaard. In de 
tussen liggende periode zijn beleidswijzigingen dan wel met de raad besproken, dan wel door de raad 
vastgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan de invoering van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ), 
die per 1 september 2009 in werking is getreden. 
In nauwe samenwerking tussen Ridderkerk en Albrandswaard is de beleidsnotitie arbeidsmarktbeleid 
Albrandswaard en Ridderkerk 2011-2014 opgesteld. De conceptversie van de beleidsnotitie is voor 
advies voorgelegd aan het cliëntenplatform van Albrandswaard. 
 
Doel: 
Aanvullend op de huidige beleidsinstrumenten voor het terugdringen van het aantal klanten in de 
bijstand, wordt een voorstel gedaan om vier nieuwe beleidsinstrumenten in te voegen.  
 Het gaat hier om de volgende beleidsinstrumenten: 
 De implementatie van het project 'Aan de slag'; 
 De efficiëntere inzet van de poortwachtersfunctie; 
 De verkenning van mogelijkheden om de afstand tot de arbeidsmarkt te beperken; 
De inzet van Sociale Return on Investment. 
 
Betrokken belangen: 
Klanten die in aanmerking komen voor een van de beleidsinstrumenten van het 
samenwerkingsverband sociale dienst Albrandswaard en Ridderkerk. Veelal zijn dit klanten van de 
sociale dienst, die onderdeel zijn van het klantenbestand WWB. 
 
Belangenafweging: 
In de beleidsnotitie arbeidsmarktbeleid Albrandswaard en Ridderkerk 2011-2014 zijn de belangen van 
de klanten, middels de advisering van het cliëntenplatform Albrandswaard, behartigd. 
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Communicatie: 
De beleidsnotitie is ter advisering voorgelegd aan het klantenplatform Albrandswaard. De reactie van 
het cliëntenplatform is als bijlage toegevoegd. 
 
Kosten: 
Het voordeel van de implementatie van het project 'Aan de slag' is meegenomen in de begroting 2012-
2015 
 
Evaluatie en controle: 
Evaluatie en controle vindt plaats bij de invoering van de Wet Werken naar Vermogen op 1 januari 
2013.  
 
Bijlagen: 

  103045: Beleidsnotitie arbeidsmarktbeleid  Albrandswaard en Ridderkerk 2011-2014 
 
 

 
Poortugaal, 30 augustus 2011 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De burgemeester, 
 

 

 

              
Hans Cats              Mr. Harald M. Bergmann 
 


