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Met grote belangstelling heb ik uw advies over de garantiebanen bij de gemeente Rotterdam 

gelezen. Uw Raad heeft bij de medewerkers met een beperking die werkzaam zijn bij de 

gemeente Rotterdam ervaringen opgehaald. Die ervaringen liggen ten grondslag aan zeven 

adviezen. Ik dank u voor uw advisering, want ik deel uw mening dat er bij de gemeente 

Rotterdam als inclusieve werkgever altijd verbeteringen mogelijk zijn. Verbeteringen die u 

heeft verwerkt in zeven adviezen. In deze brief reageer ik op uw adviezen. 

Zorg ervoor dat het voor mensen met een garantiebaan duidelijk is welke vragen zij aan hun 

leidinggevende kunnen stellen, welke aan de HR-adviseur en welke aan de jobcoach. 

Ik neem dit advies over. Nog dit jaar zullen alle ambtenaren met garantiebanen hierover 

geïnformeerd worden. 

Zorg ervoor dat er een goede afstemming is tussen de afdeling Werk en de afdeling Inkomen, 

zodat mensen niet in financiele problemen komen. 

Aan dit advies ligt een ervaring van een ambtenaar met een garantiebaan ten grondslag die na 

zijn aanstelling geen uitkering meer kreeg, maar ook geen salaris. Deze fout heeft ertoe geleid 

dat de samenwerking tussen afdeling Werk en afdeling Inkomen direct verbeterd is. Een 

dergelijk incident als beschreven in uw advies is sindsdien niet meer voorgekomen. 

Faciliteer een eerste netwerkbijeenkomst waar mensen ervaringen kunnen uitwisselen of 

organiseer de contacten en kennisuitwisseling op een andere manier. 

Dit advies nemen we over. In juni 2019 zal een eerste Netwerk & Kennismakingsbijeenkomst 

worden georganiseerd. Hier zullen we informatie delen en kennis maken met elkaar. Dit is de 

eerste van meerdere bijeenkomsten. De organisatie en voortgang van deze bijeenkomsten 

zullen inclusief zijn, ofwel, onze medewerkers vanuit de garantiebanen zullen worden 

uitgenodigd om mede aan het roer te staan bij de organisatie van de bijeenkomsten. Dit 

uiter�ard met ondersteuning vanuit team Garantiebanen. 






