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Inleiding
Bijgaand treft u het Gemeentenieuws SZW (voorheen Verzamelbrief) van februari 2019
aan. Het Gemeentenieuws bevat informatie over wijzigingen in de sociale zekerheid en
is bedoeld voor medewerkers, college en raad. Hieronder treft u een korte toelichting
aan op enkele onderdelen die in Woudenberg opvallen.
Samenvatting
2019 is een jaar waarin de nadruk ligt op het verbeteren van wet- en regelgeving.
Belemmeringen om inwoners naar werk te begeleiden moeten zoveel mogelijk worden
opgelost.
1.Project Simpel Switchen in de Participatieketen
Ook in Woudenberg lopen we tegen regelgeving aan die de overgangen tussen beschut
werk en andere werkvormen moeilijk maken. We laten ons daarin zoveel mogelijk leiden
door het doel wat we willen bereiken: de inwoner op de voor hem best passende plek
plaatsen.
5.Als werk weinig opbrengt
Uit onderzoek blijkt dat er een grote groep werkenden in armoede leeft. Deze mensen
zijn niet als groep in beeld, en kunnen daarom niet persoonlijk benaderd worden met
bijvoorbeeld informatie over ondersteuningsmogelijkheden. Met inwoners zonder
uitkering die zich bij de gemeente melden voor hulp bij werk/inkomen, kijken we altijd
wat ze nodig hebben en hoe we daar als gemeente bij kunnen helpen.
8. Jongeren in beeld
Regionaal hebben we afgesproken om alle jongeren in beeld te hebben. Dit heeft zich
vertaald in een lokale aanpak in samenwerking met het Sociaal team. Hoewel er een
landelijke opdracht ligt voor deze aanpak, is nog steeds onvoldoende wettelijk geregeld
dat gegevens uitgewisseld mogen worden. Dit belemmert een soepele uitvoering.
9. Beschut werk 2019
In Woudenberg is de taakstelling voor beschut werken plekken (nieuwe definitie, niet te
verwarren met beschut werken in de sociale werkvoorziening Amfors) 1 per jaar sinds
2017. In 2018 hebben wij 2 plekken gerealiseerd, waarmee we aan onze taakstelling
hebben voldaan. Het doel is echter niet het realiseren van de taakstelling, maar elke
inwoner op de best passende werkplek. Beschut werken is daarbij 1 van de middelen.

