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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

In de commissie Werk & Inkomen van 22 januari j l . hebt u de notitie 
"Dienstveriening Werk & Participatie" besproken die wij op 10 december 
2013 hebben vastgesteld. In het debat hierover kwam onder andere de vraag 
aan de orde wat de maximale duur is dat een klant werkzaam kan zijn op een 
werkleerplek. Uit de besluitenlijst van de vergadering blijkt dat wethouder 
Istha heeft aangegeven "... de duur voor het gebruikmaken van een 
werkleerplaats te wijzigen naar, in eerste instantie, 6 mnd. i.p.v. direct een 
jaar." In deze brief lichten wij graag nog eens toe hoe wij in de praktijk willen 
omgaan met de duur dat iemand gebruik kan maken van een werkleerplek als 
onderdeel van de begeleiding naar een reguliere baan. 

Werkleerplekken zijn bedoeld om klanten na deelname aan activiteiten in het 
Centrum voor werk, verder te begeleiden naar een reguliere baan. Dat doen 
we door de klant in eerste instantie voor een halfjaar te plaatsen op een 
werkleerplek, waar de klant werkt aan persoonlijke leerdoelen en waarbij er 
al dan niet aanvullende training wordt ingezet. Gedurende de deelname aan 
een werkleerplek vinden tussen de klant en zijn/haar begeleider regelmatig 
evaluatiegesprekken plaats. Zodra de leerdoelen zijn gehaald wordt de klant 
bemiddeld naar een baan. Dat kan na een halfjaar zijn of eerder. Er zijn 
echter ook situaties denkbaar waarin het nodig is de duur van de werkleerplek 
te verlengen om tot een succesvoUe plaatsing op de arbeidsmarkt te komen. 
Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan verlenging plaatsvinden op 
dezelfde werkleerplek of er wordt juist gezocht naar een andere plek die beter 
past bij wat de klant op dat moment nog nodig heeft. Bij verlenging zal niet 
automatisch worden gekozen voor een halfjaar. Ook hierbij geldt dat we voor 
iedereen maatwerk leveren. Als maximale periode om gebruik te kuimen 
maken van een werkleerplek hanteren we de grens van ê n jaar. Als de klant 
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nog niet bemiddeld kan worden naar regulier werk, zal worden bezien welke 
vorm van dienstveriening dan het meest passend is. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

•gemeester, 
(Ruud) V Iceman 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 


