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Geachte Adviesraad Samenlevingszaken, 

Hartelijk dank voor uw onderbouwde advies op de beleidsvisie Participatiebedrijf Stroomopwaarts. Dit 
advies volgde, nadat de Adviesraad schriftelijk verduidelijkingsvragen heeft kunnen stellen aan de 
betreffende beleidsambtenaren over de beleidsvisie van het Participatiebedrijf Stroomopwaarts. In deze 
brief gaan wij in op uw brief van 15 maart, waarin u uw gevraagde advies geeft op de beleidsvisie 
Participatiebedrijf Stroomopwaarts. Daarbij gaan wij in op uw aanbevelingen uit uw brief. 

Allereerst willen wij aangeven dat wij blij zijn te lezen dat u vaststelt dat de beleidsvisie een compleet 
document betreft met een grote verscheidenheid aan relevante onderwerpen. En dat u de beleidsvisie 
een goed en leesbaar stuk vindt. 

Aanbeveling van de Adviesraad 
Zorg voor een SMART formulering van de doelstellingen. 

Antwoord college 
De beleidsvisie van Stroomopwaarts betreft een document waarin op basis van de laatste inzichten op de 
ontwikkelingen op het werkterrein van onze gemeenschappelijke regeling, door Stroomopwaarts deze 
beleidsvisie als geformuleerde reactie daarop is gemaakt. Dat leent zich in deze fase nog niet tot een 
serie van SMART geformuleerde doelstellingen. 
Een ander deel van de genoemde thema's is eerder opgenomen in door de gemeente (raad) vastgestelde 
stukken met beleidsdoelstellingen die we met Stroomopwaarts nastreven. De daarbij bijbehorende 
uitvoeringsplannen, waarin de doelstellingen per unit/afdeling zijn geformuleerd, zijn op 
unit/afdelingsniveau van Stroomopwaarts aanwezig. 

Door corona vraagt maatschappelijke betrokkenheid van regionale ondernemers nog meer focus. 
Daarom geven we in de concept zienswijze op deze beleidsvisie van onze gemeenteraad aan, dat zij 



duurzame uitstroom graag vertaald ziet in een concreet plan van aanpak met kpi's en 
evaluatiemomenten. En vraagt Stroomopwaarts hoe en in welke vormen van werk Stroomopwaarts deze 
uitstroom gaat realiseren. 

Aanbeveling van de Adviesraad 
Stel periodieke voortgangsrapportages op met handvatten tot bijsturen. 

Antwoord college 
Wij zien ook het belang in van periodieke voortgangsrapportages zodat we inzicht krijgen en geven in 
waar wij met Stroomopwaarts staan ten opzichte van gestelde doelen. Die voortgangsrapportages van 
vastgesteld beleid en bijbehorende doelen zijn in de reguliere P&C cyclus opgenomen. Aan de 
gemeenteraad rapporteren we zelfs maandelijks over de ontwikkelingen van het aantal inwoners met 
een uitkering. In de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van Stroomopwaarts staan 
prestatie-indicatoren benoemd. Zoals: Percentage dat duurzaam uitstroomt en langer dan zes maanden 
uit de uitkering blijft en stijging van het bereik van inwoners met schuldenproblematiek, inzet van 
adviesgesprekken, budgetcoaching en -training. Doordat er procentuele doelstellingen gekoppeld zijn 
aan deze prestatie-indicatoren, kunnen wij met Stroomopwaarts de voortgang meten waar wij staan ten 
opzichte van het gestelde doel en bijsturen indien nodig. 

Aanbeveling van de Adviesraad 
Neem praktijkvoorbeelden op in de tekst. Het is aanbevelenswaardig om evidence-based beleid na te 
streven. 

Antwoord college 
Zoals omschreven bij ons antwoord op uw eerste aanbeveling betreft de beleidsvisie een beknopt stuk 
van Stroomopwaarts waarin op basis van vastgestelde stukken door de gemeente (raad) de 
beleidsdoelstellingen die we met Stroomopwaarts nastreven zijn verwerkt en de visie op de nieuwe 
trends en ontwikkelingen zijn opgenomen. In de beleidsvisie staan daarom geen praktijkvoorbeelden. 
Uiteraard zijn een groot deel van de nieuwe pilots of werkwijzen wel degelijk gebaseerd op succesvolle 
praktijkvoorbeelden bij andere organisaties en gemeenten. Graag geven wij hier u een voorbeeld van. 
Stroomopwaarts is voornemens de pilot persoonlijke aandacht te starten. Een groep langdurig inactieve 
mensen wordt actief benaderd door Stroomopwaarts. Per kandidaat wordt een persoonlijk plan van 
aanpak gemaakt om een grotere zelfredzaamheid van de doelgroep en minder andere sociale 
problematiek, zoals schulden en verslaving, te realiseren. Voordat Stroomopwaarts de keuze heeft 
gemaakt om deze pilot te starten is onderzoek gedaan naar recente gelijke pilots bij andere gemeenten. 
In bijvoorbeeld Tilburg en Leiden zijn positieve resultaten behaald met deze pilots. Op basis van deze 
bewezen resultaten heeft Stroomopwaarts besloten te starten met de pilot. 

Aanbeveling van de Adviesraad 
Zorg voor maatwerk voor de grote groep digibeten, laaggeletterden, analfabeten en ouderen bij 
digitalisering van begeleiding. 



Antwoord college 
Twee van de hoofddoelstellingen van 2022 van Stroomopwaarts zijn; De gehele doelgroep 
Participatiewet participeert met plezier en naar vermogen, is trots op wat zij doet en bereikt en 
investeren in (arbeids)ontwikkeling. Hier vallen ook de door u beschreven groepen onder. Juist voor 
inwoners die kampen met bijvoorbeeld laaggeletterdheid wordt intensieve begeleiding ingezet. Naast de 
in de visie genoemde mogelijkheden, biedt Stroomopwaarts mogelijkheid tot het volgen van online 
trainingen via EduCenter. Deze trainingen worden op verschillende niveaus aangeboden aan inwoners 
van gemeente Maassluis. 

Hiermee kunnen inwoners op hun eigen niveau starten met het volgen van een opleiding. Via de app 
worden de trainingen gevolgd door een consulent. Zodat na monitoring goed ingesprongen kan worden 
op de mogelijkheden en wensen van de inwoner. 
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