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Voorgesteld besluit 

1. Kennis nemen van de uitkomsten van de Screening Participatiewet. 

2. Instemmen met de verdere uitwerking van operationele werkwijze 3. 

3. De raadscie SLZ informeren 

 

Inleiding 

In juni 2019 heeft de raad ingestemd met een eenmalige verhoging van het 

Participatiebudget 2019. Dit is het budget voor de re-integratie van inwoner met een 

uitkering. De extra middelen zijn gebruikt om het Participatiewet-bestand bij USD 

(cluster Uitvoeringsdienst Sociaal Domein) beter in beeld te brengen. Dat is gedaan door 

een screening in de vorm van gesprekken. Daarbij zijn de inwoners verdeeld in 4 

groepen 

A: inwoners die binnen 2 jaar naar de WerkCorporatie kunnen; 

B: inwoners die meer kunnen doen aan participatie in de samenleving; 

C: inwoners die binnen hun mogelijkheden maximaal meedoen in de samenleving; 

D: inwoners met complexe problematiek waarbij de zorg niet op orde is. 

Deze gesprekken zijn onlangs afgerond en op basis van de uitkomsten zijn in bijgaand 

memo scenario’s ontwikkeld voor de begeleiding van uitkeringsgerechtigden in 2020.  

 

Het voorstel is om scenario 3 te kiezen. Scenario 3 houdt in:  

 Een deel van de A groep wordt overgeheveld naar de WeCo.  

 Een deel van de formatie (max 2 fte) van USD gaat ook naar de WeCo.  

 Voor de B en D groep wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de social 

firm en het sociaal team.  

 Alle inwoners in de C groep worden minimaal 1 keer per jaar persoonlijk 

gesproken. 

 

Doelstelling 

Een doelmatige uitvoering van de Participatiewet waardoor zoveel mogelijk inwoners mee 

kunnen doen in de samenleving en op de arbeidsmarkt.  

 

Argumenten 

1.1 De uitkomsten van de screening geven informatie voor een passende begeleiding 

In de afgelopen maanden zijn bijna 900 inwoners met een uitkering gesproken. Bij 

echtparen zijn beide partners gesproken. Insteek van de gesprekken was: 

1. In beeld krijgen wat de mogelijkheden van de inwoner zijn op het gebied van 

participatie in de samenleving; 

2. Zorgen dat alle informatie van de inwoner op de juiste wijze is opgenomen in het 

klantvolgsysteem (Suites sociaal domein) 

De uitkomsten van de gesprekken zijn verwerkt in bijgaand rapport.  

 

2.1. Scenario 3 legt meer focus op de toeleiding naar werk voor een deel van de A-

groep. 



De WerkCorporatie is er om mensen zo snel mogelijk te begeleiden naar werk. De 

aanpak is daar volledig op gericht. Bij USD varieert de aanpak van begeleiden naar werk 

tot stimuleren naar meedoen in de samenleving. We brengen klantmanagers voor de A 

groep onder bij de WeCo. De begeleiding van een deel van de A groep gebeurt bij de 

WeCo. We verwachten daarmee de periode tot iemand echt klaar is voor een traject van 

de WeCo te verkleinen.  

 

2.2. Jongeren en statushouders worden in scenario 3 optimaal begeleid. 

Voor jongeren en statushouders willen we de periode dat zij een uitkering ontvangen 

zoveel mogelijk beperken. Daarom is de afgelopen tijd ingezet op een goede sluitende 

aanpak voor deze groepen. Door deze groepen vanuit de WerkCorporatie te gaan 

begeleiden wordt de focus nog meer gelegd op begeleiding naar passend werk. 

  

2.3.  Alle inwoners blijven in beeld en krijgen dienstverlening die is afgestemd op de 

behoefte van de inwoner. 

Inwoners die een beroep doen op de Participatiewet verschillen. De een heeft meer 

begeleiding nodig dan de ander en de aard van de begeleiding verschilt. Scenario 3 biedt 

kansen om, binnen de beperkte middelen van het Participatiebudget, zoveel mogelijk 

ondersteuning op maat te bieden.  

 

3.1 Er is toegezegd dat de uitkomsten van de screening met de raad worden gedeeld. 

De raad heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de screening. 

Daarbij is toegezegd dat de uitkomsten met de raad worden gedeeld.  

 

Kanttekeningen 

 

2.1. Het aanbod van Concern voor Werk is nog niet bekend 

In dit scenario is een belangrijke rol weggelegd voor Concern voor Werk als uitvoerder 

van de re-integratie. Het is nog niet duidelijk of Concern voor Werk de gevraagde 

instrumenten en begeleiding kan leveren. Die gesprekken worden nog gevoerd. Naar 

verwachting is hier eind eerste kwartaal 2020 meer duidelijkheid over. 

 

Planning/Uitvoering 

De uitvoering van dit scenario gebeurt in overleg met de WerkCorporatie.  

 

Bijlagen 

1. Memo met scenario’s 

2. Overzicht met de uitkomsten van de screening 

3. Vooraankondiging screening  


