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PILOT OOST 
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START OOST 

Start pilot maart 2020 

• breedte van de coach

• contact met alle bijstandsgerechtigden

• dienstverlening werk en participatie dichtbij de inwoner

• samenwerken met de wijkpartijen t.b.v. de bewoner

• aansluiten bij de gebiedsopgaven

• werken vanuit één locatie



SECTIEKOP

RESULTATEN 
Start Oost 

➢ (bijna) alle bijstandsgerechtigden in beeld

➢ één coach is succes:

• mensen beter in beeld

• geen overdrachtsmomenten (versnelling!)

➢ de coach kent de wijkinitiatieven beter

dichterbij de inwoner en in samenwerking met (andere) partijen:

• koppeling coach aan initiatieven, projecten & organisaties

• inwoners vinden het prettig dat we dichtbij zijn. geen 

schaamte.

• trager door corona

➢ volop beweging op de ontwikkelladder (t.o.v. andere wijken)

➢ meer uitstroom naar werk (152 2021 vs 78 2020)



SECTIEKOP

RESULTATEN 
Uitstroom werk Oost

2018 2019 2020 2021 2022

< 1 JAAR 42% 41% 38% 35% 31%

1-3 JAAR 22% 22% 25% 24% 24%

3-5 JAAR 10% 17% 5% 11% 12%

5-10 JAAR 20% 15% 16% 21% 16%

> 10 JAAR 6% 5% 16% 8% 17%



TITEL EN OBJECT

Ontwikkeling aantal uitkeringen 
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INHOUD VAN TWEE

• mobility mentoring

• kik

• basisbaan

• doorbraak methode

• jobcoaches

• pilot oost

• bijstand op maat

• klantreizen

• maatwerk

AANDACHT 
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WERK- EN 
ONTWIKKELPROGRAMMA 

2022 – 2025 



INHOUD MET BIJSCHRIFT

AANLEIDING 

WERKPROGRAMMA 

2020 - 2022

Tot medio 2020 groeide de economie en in Groningen kwamen er 
jaarlijks meer banen bij.

Groningers in de bijstand profiteerden daar nog onvoldoende van. De 
afstand naar een gewone baan is voor de meeste bijstandsgerechtigden 
te groot 

Financieel: hoge uitgaven voor het verstrekken van bijstand

Inzet: Investeer de komende jaren met het Werkprogramma in deze 
groep mensen. Zet in op het voorkomen van de instroom en het 
stimuleren van de door- en uitstroom 

Doel: 500 Groningers extra - bovenop de reguliere doelstellingen - te 
activeren.



SECTIEKOP

GEVOLGEN 
Toen kwam Corona: 

➢ Focus op crisisdienstverlening:

• Tozo-regeling

• Inzet E-dienstverlening

• “Snelle afslag voor zelfstandigen”

➢ De uitvoering van het programma werd beperkt door de 

maatregelen:

• Moeilijk klantcontact

• Werkgelegenheid verdampte tijdelijk

• Werkgevers waren ook in crisisstand en hadden geen 

ruimte om de nodige begeleiding te bieden aan mensen 

die dat wel nodig hadden
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De verwachte effecten door Corona blijven uit

Bijstandsvolume onder niveau van voor de crisis

Groep die langdurig gebruik maakt van de bijstand is niet 
afgenomen 

Aantal jongeren in de bijstand daalt

Twee gezichten arbeidsmarkt: Veel (moeilijk te vervullen) 
vacatures én een toenemende groep die de aansluiting met de 
arbeidsmarkt  heeft verloren of dreigt te verliezen 

Conclusie: De opgave waar we nu voor staan, is scherper 
teruggekeerd!  

Wat zagen we?  
Basis voor het nieuwe programma
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Complexe problematiek 

Ons bestand 

▪ Inwoners met talent, maar voldoen niet aan de eisen van de arbeidsmarkt

▪ Inwoners waarvan we niet weten of hij of zij zich verder kan ontwikkelen om alsnog een plek te vinden

▪ Inwoners die aan het werk zijn, maar risico’s hebben op uitval 

▪ Inwoners die niet voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt en die aangewezen zijn op andere vormen van

werk en/of participatie

▪ Inwoners die nauwelijks gebruik maken van scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden doordat de aard en             

vorm niet aansluit bij de behoefte  

▪ Inwoners die wel kunnen werken, maar niet (meer) willen werken, omdat de overgang van bijstand naar werk,

gepaard gaat met belemmeringen  
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Wat willen we bereiken? 

Werk- en Ontwikkelprogramma 2022 - 2025

1. Het aanwezige talent ontwikkelen en benutten, zodat iedereen die dat kan ook betaald aan het werk is of voor 
wie dat niet haalbaar is, op een alternatieve manier aan de slag kan 

2. De arbeidsmarktpositie van (kwetsbare) werkzoekenden structureel te versterken en te zorgen dat mensen 
aan het werk blijven én  te zorgen dat ook zij gestimuleerd worden om zich een leven lang  te ontwikkelen 

Conclusie: We zetten niet alleen in op de begeleiding naar werk, maar ook op (een leven lang) ontwikkelen. Dat 
doen we in een apart programma: Werk- en Ontwikkelprogramma

Deze opgave is fors en kan niet alleen binnen de bestaande dienstverlening worden opgelost. Het gaat om 
wezenlijke andere werkwijzen, methodieken, projecten. Dit vraagt   wendbaarheid, flexibiliteit, maar ook 
bewegingsruimte.  



TITEL EN OBJECT

Werk- en Ontwikkelprogramma 2022 – 2025 

Op weg naar 
werk

Werkbehoud

Werk in 
ontwikkeling

Werk in 
verbinding



GROTE FOTO



LEEG

Kenmerk

In deze lijn proberen we 

verschillende vormen van inzet 

uit. Bijvoorbeeld extra 

begeleiding, scholing of de 

toepassing van instrumenten 

op andere groepen 

Op weg naar Werk
(programmalijn 1)

Doel
Inwoners die (met bestaande ondersteuning) niet aan de slag 

komen, extra hulp bieden om alsnog de stap naar werk te maken.  

Activiteiten en projecten 
➢ Project intensief begeleiden richting werk

➢ Project Jongeren in Beeld

➢ Pilot loonkostensubsidie 

➢ Extra inzet op Jobhunting

➢ Doorontwikkeling Talentperron 



TITEL EN OBJECT



LEEG

Kenmerk

Een deel van de mensen die 

aan het werk gaat, slaagt er 

niet in om dat werk te 

behouden. Voor een deel ligt 

dat aan omstandigheden die 

we als gemeente niet kunnen 

beïnvloeden (geen “klik” of 

onvoldoende werk of budget) 

Werkbehoud 
(programmalijn 2)

Doel

Zorgen dat mensen die (vanuit de uitkering) aan het werk 

gaan, ook aan het werk blijven en dat mensen die aan het 

werk zijn, niet “terugvallen” in een uitkering (preventie)

Activiteiten en projecten

➢Extra inzet op jobcoaching

➢Project nazorg



LEEG



LEEG

Kenmerk

De kloof tussen ons 

bijstandsbestand en wat de 

arbeidsmarkt vraagt, groeit.  In 

deze lijn zetten we in op 

ontwikkeling van onze 

inwoners, onder andere door 

scholing. 

Werk in ontwikkeling 
(programmalijn 3)

Doel

Zorgen dat inwoners (in en vanuit de uitkering) zich 

kunnen ontwikkelen, zodat zij hun talenten benutten en 

mee kunnen doen in de samenleving, in de vorm van 

betaald werk, participatie of scholing.  

Activiteiten en projecten 

➢Scholing- en ontwikkelplan/aanbod

➢Project intensief begeleiden ter ontwikkeling 

➢Praktijkleren



LEEG



LEEG

Kenmerk

We vinden dat inwoners die 

ondersteuning nodig hebben 

ons gemakkelijk moeten 

kunnen vinden en dat de 

drempel om ons te benaderen 

laag moet zijn. We werken 

zoveel mogelijk (maar niet 

uitsluitend) gebiedsgericht: 

“nabij, laagdrempelig en 

toegankelijk”

Werk in verbinding 
(programmalijn 4)

Doel

Zorgen dat de dienstverlening nabij, laagdrempelig en 

toegankelijk is voor alle inwoners en zorgen dat 

vraagstukken van inwoners zoveel mogelijk in samenhang 

worden opgepakt

Activiteiten en projecten

➢Pilot Oost definitief + doorontwikkeling

➢Inzet op doorontwikkeling gebiedsgericht werken 
• Groningse aanpak en dienstverlening

• Ontwikkeling nieuw trainingscentrum

• Professionalisering coaches      

➢In elk gebied is een gebiedsverbinder actief
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LEEG


