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 Griffie 

12 november 2019 

Uitnodiging commissie werk en inkomen 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

 

Namens uw voorzitter, W. Koks, nodig ik u uit voor de gecombineerde commissie van woensdag 20 november 

2019 om 20:00 in de oude raadszaal te Groningen. Deze brief geeft een korte toelichting op de stukken die 

geagendeerd zijn.  

 

 

Conformstukken  

Er zijn geen conformstukken geagendeerd voor deze agenda.  

 

 

Inhoudelijk deel 

Bestuurlijk platform arbeidsmarktregio 

Deze collegebrief behandelt de noodzaak voor een bredere rol van de arbeidsmarktregio; werk in Zicht.  

Sinds 2015 werken gemeenten, UWV en sociale partners samen in het regionaal werkbedrijf. Dit bestuurlijk 

samenwerkingsverband is gevormd om uitvoering te geven aan de landelijke afspraak om 125.000 extra banen 

te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In onze arbeidsmarktregio zijn er 3.700 gecreëerd.  

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de veranderende eisen aan werk- en werkgevers, de noodzakelijk 

aandacht voor duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen zorgen voor vragen die afzonderlijke 

partijen te boven gaan en alleen in samenhang opgelost kunnen worden. In werk in zicht zijn niet alle partijen 

vertegenwoordigd die nodig zijn om de problemen in samenhang op te lossen.  

Tegelijkertijd gaan arbeidsmarktregio’s een grotere rol spelen in het oplossen van knelpunten op de 

arbeidsmarkt.  

De publieke partijen binnen werk in zicht hebben voorgesteld om periodiek een breder aantal organisaties bij 

elkaar te brengen om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met elkaar te bespreken, activiteiten op elkaar af te 

stemmen en te komen tot een gezamenlijke aanpak van knelpunten op de arbeidsmarkt.  

 

Bespreking is aangevraagd door: PvdA, SP en 100% Groningen.  
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Doorontwikkeling kansen in kaart 

Deze collegebrief informeert over de aanpak van het project kansen in kaart dat sinds augustus 2018 een 

structureel karakter heeft gekregen en onderdeel is van de reguliere dienstverlening van de participatiewet.  

In de periode 2015-2019 zijn er in totaal 13.275 bijstandsgerechtigde, waar de gemeente al langere tijd geen 

contact meer mee had, benaderd voor een gesprek. Het al dan niet aangaan van een gesprek is geheel vrijwillig. 

Uiteindelijk heeft dat geleid tot een gesprek met 6.835 personen. In 96% van de gevallen is er een 

vervolggesprek gekomen. In totaal zijn er 1.432 mensen doorverwezen naar coaches Meedoen, het centrum voor 

Werk of WIJ Groningen.  

Het gesprek wordt op een open manier gevoerd waardoor mensen zich vrij voelen om te praten over hun doelen 

en activiteiten die ze willen ontplooien.  

De samenstelling van de groep veranderd voortdurend. De uitgangspunten zijn dat de persoon langer dan één 

jaar een uitkering hebben en geen actieve dienstverlening op het gebied van werk en participatie krijgen. Op dit 

moment bestaat de populatie uit 6.953 personen. Met 3.939 personen zijn er gesprekken gevoerd. Daarvan 

krijgen er 341 een vorm van ondersteuning en zijn er 233 in contact gebracht met hulpverlening. Ruim 1.000 

mensen hebben zichzelf doelen gesteld en zijn hiermee aan de slag gegaan. Circa 1.700 hebben geen 

ondersteuningsvraag.  

Met een groot deel van de populatie is het contact hersteld en er zijn een hoop mensen op weg geholpen. Er 

moet echter nog een hoop gebeuren en daarom worden de volgende maatregelen getroffen:  

- Extra inzet wegwerken achterstanden.  

- Pilot ‘minder vrijblijvend’ contact.  

- Pilot kandidaten met contact bij WIJ Groningen.  

 

Bespreking is aangevraagd door: VVD, GL, PvdD, 100%, SP, CDA.  

 

Doorontwikkeling participatiebaan 

Deze collegebrief informeert over de stappen die zijn gezet bij de doorontwikkeling van de participatiebaan.  

De participatiebaan is een re-integratie- en een participatie-instrument voor mensen met een uitkering voor wie 

een stap naar werk nog te groot is. Het instrument is zo laagdrempelig mogelijk ingezet waar deelnemen en 

actief worden voorop staan. Jaarlijks zijn er 500 participatiebanen beschikbaar. De deelnemer werkt met behoud 

van uitkering en krijgt een stimuleringspremie van €600,- per halfjaar. De maximale termijn is twee jaar.  

Vanaf 2017 zijn er 89 mensen volledig uitgestroomd waarvan 53 naar fulltime werk. 42 mensen zijn deels 

uitgestroomd waarvan 39 naar parttime werk.  

De participatiebaan is een instrument met een groot draagvlak onder de deelnemers en de instellingen. Maar het 

college constateert ook dat de werking van de participatiebaan nog punten heeft die de doorstroom naar werk of 

een ander instrument belemmert. Daarom zet het college in op een doorontwikkeling op de volgende punten:  

- De participatiebaan wordt een schakel in het ontwikkelingstraject van de werkzoekende. 

- Onder bepaalde voorwaarde het mogelijk maken van de participatiebaan bij een profit organisatie.  

- De stimuleringspremie wordt gekoppeld aan het ontwikkelplan.  

- Mensen die doorstromen naar een vervolgtraject of een reguliere baan mogen het bedrag dat ze anders 

zouden ontvangen houden als stimuleringspremie.  
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- Er komt een nazorgprogramma voor mensen die zijn uitgestroomd. 

- Het gesprek wordt aangegaan met alle instellingen die een participatiebaan aanbieden en het belang 

van uitstroom wordt daar benadrukt.  

- Deze werkwijze wordt vervat in een communicatieplan om alle betrokkenen te informeren.  

 

Bespreking is aangevraagd door: PvdA, VVD, SP.  

 

Inzet participatiebudget 2020 

Deze collegebrief informeert over de inzet van het participatiebudget 2020.  

In 2020 is er €23,260 miljoen beschikbaar. Dat wordt op de volgende manier verdeeld:  

- €8,725 miljoen voor de uitvoeringskosten op het gebied van Meedoen, KIK en re-integratie.  

- €4,540 miljoen voor de ondersteuning richting werk en participatie. 

- €6,825 miljoen voor de klassieke re-integratie, bovenop hetgeen het Rijk geeft.  

- €630 duizend voor de ex-banenpoolers.  

- €2,24 miljoen voor de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking.  

- €300 duizend voor activiteiten in de wijken.  

- €2 miljoen voor het werkprogramma. Dit bedrag komt bovenop het eerder genoemde bedrag en bestaat 

uit investeringsmiddelen en ESF middelen.  

 

Bespreking is aangevraagd door: PvdA, SP, 100% Groningen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de voorzitter,  

Sjoerd Wannet 

Raadsadviseur a.i.  

 

 

 

 


