
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

In deze brief informeren we u over de inzet van het Participatiebudget 2020.  

In 2020 hebben we €23,260 miljoen beschikbaar. Hieronder geven wij op 

hoofdlijnen aan hoe we dit geld willen inzetten om de doelstellingen uit het 

coalitieprogramma en verschillende beleidsnota’s te behalen. Ook treft u een 

financieel overzicht aan. 

 

We vinden het belangrijk dat we de mensen die ondersteuning nodig hebben 

deze ook kunnen bieden. In 2020 continueren we onze inzet op het gebied 

van Meedoen en KIK. In 2018 hebben we KIK een structureel onderdeel 

gemaakt van onze reguliere dienstverlening. Op dit moment zijn we bezig 

met de doorontwikkeling. Hierover heeft u in oktober een brief ontvangen. De 

coaches Meedoen kunnen mensen begeleiden naar vrijwilligerswerk, een 

burger- of maatschappelijk wijkinitiatief, het GON of een Participatiebaan. 

Naast uitvoeringskosten voor KIK en Meedoen, hebben we ook een 

reservering opgenomen voor de begeleiding richting werk. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om re-integratiecoaches, jongerencoaches en accountmanagers. 

In Haren en Ten Boer is de begeleiding richting werk en participatie een 

onderdeel van de gebiedsgerichte dienstverlening. Voor de uitvoeringskosten 

op het gebied van Meedoen, KIK en re-integratie reserveren we ongeveer 

€8,725 miljoen. 

 

Een steeds groter deel van de mensen in de bijstand heeft een langere afstand 

tot de arbeidsmarkt. Dit vraagt om meer intensieve en langdurige begeleiding. 

Waar eerder een op de werkgeversvraag gerichte benadering nodig was, is de 

inspanning de afgelopen jaren meer naar de werkzoekende verlegd. Dit uit 

zich in een toename van maatwerk gericht op de mogelijkheden van het 

individu. Net zo als voorgaande jaren zetten we verschillende instrumenten in 
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om mensen richting werk en participatie te begeleiden zoals 

werkervaringsplaatsen, scholing en trajecten en de Participatiebanen. Ook 

blijven we samenwerken met uitzendbureaus om mensen op een vacature te 

matchen. Naast uitstroom uit de uitkering via zelfstandig ondernemerschap 

stimuleren we ook in 2020 mensen om parttime te ondernemen. In 2020 

intensiveren we onze samenwerking met de wijken. Daarnaast financieren we 

een aantal wijkgerichte activiteiten. 

In 2019 is het Gebied-ondersteuningsnetwerk (GON) van start gegaan. Naast 

Wmo dienstverlening worden mensen binnen dit netwerk ondersteund bij hun 

maatschappelijke deelname op grond van de Participatiewet (sociale 

activering). Daarnaast zijn we in 2019 begonnen met een twee jarige pilot 

voor mensen die actief zijn in een vorm van dagbesteding en potentieel 

hebben om zich verder te ontwikkelen naar een vorm van betaald werk. 

Iederz biedt deze mensen ondersteuning aan, gericht op het ontwikkelen van 

het arbeidsvermogen. We verwachten dat dit voor deze groep voor een 

belangrijk deel zal gaan om beschut werk. Hiermee leggen we nog verder de 

verbinding tussen de Wmo en de Participatiewet.   

Voor de ondersteuning richting werk en participatie reserveren we in 2018 

ongeveer €4,540 miljoen.  

 

Naast het geld dat we van het Rijk ontvangen voor de ‘klassieke’ re-

integratie’ en het geld voor de nieuwe doelgroepen ontvangen we ook een 

subsidie voor de SW. Onze kosten zijn al jarenlang hoger dan de subsidie die 

we ontvangen vanuit het Rijk. Sinds 2015 lossen we dit tekort grotendeels op 

binnen het Participatiebudget. In 2020  gaan we uit van een bijdrage van 

ongeveer €6,825 miljoen.  

 

Een aantal jaren geleden hebben we de gesubsidieerde arbeid afgebouwd. 

Destijds is besloten om de seniorenbanen en de ex-banenpoolers buiten deze 

afbouw te laten. De medewerkers op een seniorenbaan zijn ondertussen 

allemaal met pensioen. Wel is er nog een groep ex-banenpoolers werkzaam. 

In 2020 bedragen de kosten hiervoor €630 duizend.   

 

Sinds de invoering van de Participatiewet bestaat voor mensen met een 

arbeidsbeperking de mogelijkheid om werkzaam te zijn op een nieuwe 

beschutte werkplek of op een afspraakbaan bij een reguliere werkgever. Om 

deze mensen te kunnen begeleiden reserveren we in 2020 €2,24 miljoen. 

 

Zoals hierboven aangegeven financieren we activiteiten in verschillende 

wijken, daarnaast wordt ook in 2020 een deel van het Participatiebudget 

ingezet voor de dekking van het gebiedsprogramma. Het gaat om een bedrag 

van €300 duizend. 
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Naast onze reguliere inzet om mensen richting werk en participatie te 

begeleiden gaan we in 2020 van start met het Werkprogramma. Voor het 

Werkprogramma hebben we in 2020 €2 miljoen gereserveerd. Dit bedrag is 

opgebouwd uit €1 miljoen intensiveringsmiddelen en €1 miljoen ESF 

middelen en komt bovenop de hierboven genoemde €23,260 miljoen. Over 

dit Werkprogramma wordt u later dit jaar geïnformeerd.  

 

We vertrouwen er op u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Koen Schuiling     Diana Starmans 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Financieel overzicht als bedoeld in de eerste alinea van deze brief 
 

 

 

 

Bedragen x € 1.000 

 

Beschikbaar 2020  

Totaal 23.260 

Uitgaven  

Uitvoeringskosten werk en participatie 8.725 

Trajecten/activiteiten werk en participatie 4.540 

Subsidietekort SW 6.825 

Gesubsidieerde arbeid (ex-banenpoolers)  630 

Inzet nieuwe doelgroepen (begeleiding afspraakbanen en 

nieuw beschut) 

2.240 

Dekking gebiedsprogramma 300 

Totaal 23.260 

 


