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Geachte leden van de raad, 
 

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Werk en Inkomen van 11 

april jl.  heeft mevrouw Riemersma van Stad en Ommeland om 
aanvullende informatie gevraagd op twee onderwerpen.  

 
1. Brief alternatieven collectieve verzekering.  

Deze brief is besproken tijdens de raadscommissie van 14 juni 2017. De 
toenmalige stadspartij heeft aandacht gevraagd voor het verschijnsel 

‘oververzekering’, het risico dat mensen zich onnodig zwaar verzekeren. 
 

Een belangrijk middel om oververzekering tegen te gaan is goede 
voorlichting. Eind 2017 is daarom de gezamenlijke 

communicatiecampagne van de gemeente en Menzis gestart. Verder zijn 
zowel wij vanuit de gemeente in gesprek met de stichting WIJ over de 

behoefte van de minima zelf en gaan we Menzis daarbij betrekken. Op 
basis van onze gezamenlijke ervaring is de insteek om de voorlichting 

kleinschalig aan te pakken. Er wordt nog nagedacht over een geschikte 

vorm, waarschijnlijk binnen de WIJ-teams. 
Overigens hebben wij geen enkel signaal dat Menzis een te zware 

verzekering stimuleert dan wel aanprijst. 
 

 
 2. Informatie over scholingsplan 2017 

Zie bijlage. 
 

We gaan er vanuit dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Namens wethouder Gijsbertsen, 

 

 
Bestuursadviseur Diana Feringa 
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Bijlage 

 
Scholingsplan ‘terugblik 2017’ 

NB. De inzet voor scholing vanuit de middelen “individuele studietoeslag” is extra inzet, en is 

daarmee additioneel ten opzichte van reguliere re-integratie en scholingstrajecten vanuit bv 

Participatiebudget, educatiemiddelen of anderszins. 

1.  Digitalisering voor laaggeletterden 
Dit programma is niet gestart. Uiteindelijk bleek de behoefte en de mogelijkheden tot extra 
scholing op dit moment meer te liggen bij het verkleinen van ‘gewone’ laaggeletterdheid. 

2.  Programma’s voor laaggeletterdheid   
De ketenaanpak heeft een sterke invloed op de samenwerking tussen de 
ketenpartners en er wordt steeds meer toegewerkt naar uitstroom naar arbeid, 
betaald en onbetaald. In 2017 waren er  115 deelnemers ingestroomd bij 
interculturele vrouwen groepen en daarvan zijn er 50 uitgestroomd naar 
verschillende activiteiten waarvan 17 naar vrijwilligerswerk. 

3.  Scholing binnen dagbesteding  
In 2017 hebben we een symposium georganiseerd voor iedereen die werkt met 
jongeren vanuit het PrO/VSO die naar dagbesteding gaan. Hier waren ruim 80 
mensen aanwezig. Doel was om met instellingen voor dagbesteding een methodiek 
te ontwikkelen waardoor jongeren zich binnen dagbesteding kunnen ontwikkelen 
en doorstromen naar beschut werk of een afspraakbaan. Inmiddels hebben ruim 15 
instellingen toegezegd hiermee aan de slag te gaan. Er zijn in de gemeente 2 
implementatiebijeenkomsten 
geweest.  

4.  Scholing voor burgers met een P-baan 
Middelen zijn ingezet voor maatwerk individuele scholing binnen Meedoen. 

5.   Tussenvoorzieningen,  ‘Niemand op de bank!’   
De tussenvoorzieningen verlopen goed. Er is uitbreiding van het aantal 
plaatsen geweest. In 2018 is de tussenvoorziening opgenomen in het 
reguliere scholingsbudget. Behalve jongeren die een korte afstand hebben 
tot een afspraakbaan komen we veel jongeren tegen met een (psychische) 
aandoening die het moeilijk vinden een eerste stap te zetten. Voor deze 
doelgroep hebben we de samen met MEE en de Hanze Hogeschool 
(lectoraat rehabilitatie) de proloog ontwikkeld. Jongeren krijgen hier hulp 
om op meerdere levensgebieden hun leven op orde te krijgen en van daar 
uit de stap te zetten naar participatie.   

6.  De avondvakschool 
Op de avondvakschool hebben in 2017 ongeveer 60 deelnemers een individueel 
traject gevold variërend van ondersteuning bij lezen en schrijven tot het behalen 
van een VCA-  diploma voor jongeren op een afspraakbaan bij het UMCG. De 
ondersteuning is zo veel mogelijk gericht op het participeren in een (afspraak) baan 
of dagbesteding. Vanaf 1 januari 2018 heet de avondschool ‘School op Maat’. 
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School op Maat biedt ondersteuning bij het behalen van Borispraktijkcertificaten, 
op de werkplek of op school, individueel of in kleine groepjes, aansluitend op de 
werkprocessen in Boris. Kosten komen ten laste van scholingsbudget 2018.  

7.  Scholing voor Vluchtelingen Asielzoekers en Statushouders 
De voorbereiding is gestart in 2017 met het werven van deelnemers. Het project is 
breder uitgewerkt en sluit meer aan richting arbeidsmarkt. 

 

8.  Individueel scholingsbudget 
Dit budget is in 2017  besteed conform plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


