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Inleiding 
Voor u ligt de evaluatie van ons re-integratiebeleid over 2016. In december 2016 
is reeds een analyse van het bijstandsbestand met genomen maatregelen over de 
eerste drie kwartalen van 2016 naar de gemeenteraad gegaan. De gemeenteraad 
heeft met deze analyse en maatregelen ingestemd. Naar aanleiding hiervan is in 
januari een memo opgesteld met daarin een overzicht van in- en uitstroom 
bijstand en de achtergronden daarvan over de periode 2014-2016. Deze evaluatie 
borduurt verder op deze documenten. 

In 2016 kwam landelijk meer duidelijkheid over de Participatiewet. Te denken 
valt aan de inzet van loonkostensubsidie, jongeren van 16 en 17 jaar onder de 
Participatiewet, toegang tot het doelgroepenregister voor de banenafspraak etc. 
2016 was daarmee een jaar waarin we de Participatiewet beter konden uitvoeren, 
door wilden gaan met datgene wat goed werkte, en kansen die zich voordeden 
wilden benutten. Ons streven was daarbij om vanuit samenwerking met alle 
betrokken partijen te komen tot een zo goed mogelijke dienstverlening aan de 
werkzoekende, zodat we ieders expertise volop zouden benutten. 

In die opzet zijn we vaak geslaagd. Desondanks waren er ook knelpunten. Hoge 
werkdruk, wisseling in personele bezetting en voortdurende wijzigingen in 
wetgeving en uitwerking daarvan maakten het niet eenvoudig de klus te klaren. 
In deze werkelijkheid was ons streven de inwoner centraal te stellen, en datgene 
te bieden wat nodig was om weer aan het werk te kunnen gaan. 

Deze evaluatie beschrijft allereerst wat onze opdracht als gemeente is. 
vervolgens schetsen we een beeld van hoe het cliëntenbestand eruit ziet. Omdat 
succesvolle re-integratie staat of valt met de beschikbaarheid van banen en 
bereidheid van ondernemers, schetsen we aansluitend hoe de werkgelegenheid 
eruit ziet. Ten slotte eindigen we met een beschrijving van wat we hebben 
gedaan en wat we daarmee hebben bereikt. 

1. De re-integratieopdracht en visie van de gemeente 
Het gemeentebestuur heeft op grond van artikel 7 van de Participatiewet de 
opdracht om bepaalde groepen inwoners te ondersteunen bij hun 
arbeidsinschakeling. In de allereerste plaats gaat het daarbij om inwoners die een 
bijstandsuitkering of een lOAW-uitkering 1 ontvangen. Daarnaast kunnen ook 
inwoners die een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene 
nabestaandenwet ontvangen of niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers) aanspraak 
maken op ondersteuning van de gemeente. 

Onze visie op re-integratie: 
Iedereen doet zoveel als mogelijk mee aan de samenleving. Daarbij gaan we uit 
van de zelfredzaamheid van de inwoner, en de gemeente als vangnet waar nodig. 
De benodigde begeleiding richt zich op de kortste weg naar duurzame uitstroom. 

1.1 Hoe wilden we onze opdracht invullen? 
2016 Was het tweede jaar van de Participatiewet. In dit jaar werd alsmaar 
duidelijker dat de wet complexer was dan de bedoeling was. Waar deze bedoeld 
was om te ontschotten, bleken nieuwe drempels en ingewikkelde regelgeving dit 
in de praktijk te belemmeren. Het telkens bijstellen van regelgeving bood 

1 Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer (IOAW) 



enerzijds oplossingen voor omissies in de wetgeving, maar versterkte anderzijds 
het gemis aan grip op de wet en de uitvoering. 
Dit neemt niet weg dat we ons voor 2016 als doel hadden gesteld om de 
mogelijkheden die de wet biedt steeds beter te benutten. We gingen door met 
datgene wat goed werkte, en wilden tegelijkertijd kansen die zich voordeden 
benutten. Ons streven was daarbij om vanuit samenwerking met alle betrokken 
partijen te komen tot een zo goed mogelijke dienstverlening aan de 
werkzoekenden, zodat we ieders expertise volop zouden benutten. 
Dit werd onder andere zichtbaar in de samenwerking met het regionale 
netwerkoverleg van scholen in het Praktijkonderwijs (Pro) en het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (VSO). Dat alles met als doel de werkzoekende te begeleiden 
naar betaald werk. Dat heeft er toe geleid dat we voor vergunninghouders met 
het project Grenzeloos zijn gestart, contacten met de Rotary Serviceclub en met 
ondernemers hebben gehad, samenwerking met scholen hebben gezocht en een 
project Handhaving en re-integratie hebben uitgevoerd. 

2. Het cliëntenbestand 
Ontwikkeling uitkeringsbestand 
Onderstaande tabel geeft de stijging van het uitkeringsbestand over de afgelopen 
jaren weer. 

Peildatum WWB/PW Bbz IOAW Inrichting Totaal 
1-1-2012 45 2 0 0 47 
1-1-2013 50 3 3 1 57 
1-1-2014 66 2 8 0 76 
1-1-2015 70 0 9 0 79 
1-1-2016 103 2 14 0 119 
1-1-2017 112 1 16 1 126 

Ondanks de acties die zijn uitgevoerd is het uitkeringenbestand in 2016 licht 
gestegen. In het derde kwartaal wordt ineens een sterkere stijging zichtbaar, die 
gelukkig aan het eind van het jaar weer is afgenomen. 

Verloop 2016 WWB/PW Bbz IOAW Inrichting Totaal 
1 januari 103 2 14 0 119 
1 april 105 3 14 0 122 
l juli 113 1 16 1 131 
1 oktober 112 1 16 1 130 
31 december 105 3 16 2 126 

De volgende twee tabellen geven de in- en uitstroom weer vanaf 2014. 

Verandering nationaliteit/verblijfsstatus 

Reden instroom 2014 2015 2016 
Arbeid in dienstbetrekking 1 1 1 
Beëindiging studie - 1 3 
Additionele arbeidsplaats 6 3 3 
Zelfstandig beroep of bedrijf 4 9 7 
Uitkering werkloosheid 8 12 1 
Uitk. Ziekte/arb.ongeschiktheid - 2 -
Verblijfsvergunning verkregen / 3 8 10 



Alimentatie 1 - -
Ander inkomen 1 7 3 
Beëindiging huwelijk/relatie 7 6 2 
Verandering vermogen - 1 1 
Normwijziging 4 8 3 
Andere oorzaak 4 10 5 
Oorzaak bij partner 1 -
Totaal 39 69 39 

Reden uitstroom 2015 2016 
Aanvang studie - 1 
Arbeid in dienstbetrekking 14 3 9 
Uitkering werkloosheid 1 - 1 
Start zelfstandig beroep of bedrijf 1 1 1 
Uitk. Ziekte/arb.ongeschiktheid 2 2 -
Ander inkomen 4 3 2 
Aangaan relatie 1 
Bereiken leeftijd 27 of 65 jaar 1 
Verhuizing 10 1 7 
Oorzaak bij partner - 3 
Overlijden - 1 -
Verandering 
nationaliteit/verblijfsstatus 

1 -

Normwijziging 6 8 3 
Detentie 1 1 
Andere oorzaak 1 3 1 
totaal 39 25 31 

Oorzaken stijging bestand 
Ondanks de economische groei daalde het aantal uitkeringsgerechtigden in 2016 
minder dan verwacht. Dit komt overeen met het landelijke beeld en heeft 
verschillende oorzaken: 

• Er zijn veel nieuwe inwoners die een verblijfstatus krijgen. Zij zijn vaak 
afhankelijk van de bijstand. 

• De crisis ijlt nog steeds na. Nog steeds komen er veel mensen vanuit de 
WW naar de bijstand of naar de IOAW (oudere werklozen). De bijstand 
gaat pas dalen bij langere economische bloei omdat er veel concurrentie is 
van andere werkzoekenden die betere papieren hebben. 

• Sinds 2015 zijn nieuwe groepen aangewezen op de bijstand. 
Jonggehandicapten met arbeidsvermogen komen niet meer in de Wajong 
en ook is de instroom in de sociale werkvoorziening afgesloten. 

• De nieuwe Wet werk en Zekerheid zorgt er sinds 2016 voor dat mensen 
sneller van de WW naar de bijstand doorstromen. 

• Er zijn nog steeds ZZP'ers die het niet meer redden, zij doen een beroep 
op de Participatiewet of op Bbz wanneer zij hun onderneming stopzetten. 

• Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt bestaat de werkgelegenheid 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt vaker uit parttime en ti jdeli jk werk. 
Een groeiende groep ontvangt bijstand als aanvulling op onregelmatige en 
lage inkomsten. 



• Er is een groeiende groep 45-plussers in de bijstand. Zij vinden minder 
snel werk dan jongeren. 

• De AOW-leeftijd gaat omhoog waardoor men dus langer gebruik moet 
maken van de bijstand. 

De in- en uitstroomgegevens van de gemeente Woudenberg weerspiegelen de 
landelijke tendens. De intensieve trajecten die vanuit de gemeente opgezet zijn 
om mensen aan het werk te krijgen, dragen daaraan bij. 

Participatieladder 
Eind 2016 waren 109 bijstandsgerechtigden ingedeeld op de participatieladder. 
Personen op trede 5 worden ondersteund door Workfast. Personen op trede 3 en 
4 worden ondersteund door de werkgeversdienstverlener. 

Zonder 
groeipotentie 

Met 
groeipotentie 

Totaal 

Trede 1: geïsoleerd 7 9 16 

Trede 2: sociale 
contacten buitenshuis 

9 27 36 

Trede 3: deelname ge
organiseerde 
activiteiten 

6 18 24 

Trede 4: onbetaald 
werk 

3 12 15 

Trede 5: betaald werk 
met ondersteuning 

6 8 14 

Trede 6: betaald werk 0 3 3 

N.t.b. 1 

Doelgroepenregister/banenafspraak 
De overheid en het bedrijfsleven hebben zich samen garant gesteld voor het 
creëren van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking: de 
banenafspraak. 
Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die 
vallen onder deze banenafspraak. Het UWV beheert dit register. Met de gegevens 
uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor 
mensen met een arbeidsbeperking. 

Er zijn in 2016 14 inwoners van Woudenberg opgenomen in het 
doelgroepenregister. Hiervan zijn 10 personen in beeld bij de gemeente. Zij 
worden begeleid naar werk, dagbesteding en/of hulpverlening. 



Woudenberg ten opzichte van andere gemeenten 
Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2016 landelijk met 18 
duizend toegenomen. Eind december 2016 waren er 467 duizend 
bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Onderstaande tabel2 laat het aantal 
bijstandsgerechtigden per gemeente in de regio zien: 

2016 
Amersfoort 4080 
Baarn 410 
Bunschoten 210 
Soest 950 
Leusden 380 

3. Werkgevers en werkgelegenheid in en rondom 
Woudenberg 

Werken in Woudenberg per 1 april 2016 
Omschri jving Grote 

banen 
= > 12 
u / w 

Alle 
banen 

Banen 
t.o.v. 1 
april 
2015 

Aantal 
vestigingen 

Vestigingen 
t.o.v. 1 
april 2015 

Handel 626 1005 -74 180 1 
Gezondheids-
en 
welzijnszorg 

670 838 53 115 6 

Bouwnijverheid 671 700 113 155 18 
Advisering en 
onderzoek 

394 487 11 201 2 

Transport 263 325 30 27 -1 
Landbouw 206 259 2 104 1 
Onderwijs 132 170 -1 51 3 
Overige 
zakelijke 
diensten 

156 190 -3 52 0 

Horeca 124 240 2 24 0 
Nijverheid en 
energie 

127 139 -6 40 1 

Overheid 108 139 21 4 0 
Informatie en 
communicatie 

88 104 2 48 1 

Overige 
dienstverlening 

77 109 14 71 8 

Onroerend 
goed 

47 56 1 12 0 

Financiële 
instellingen 

42 43 -1 11 1 

Cultuur, sport 
en recreatie 

34 65 4 26 -1 

Totaal 3.765 4.869 168 1.084 33 

Bron: CBS Statline 
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De werkgelegenheid in Woudenberg is in de periode april 2015-2016 toegenomen 
met 3,6% oftewel 168 banen. De meeste banen kwamen erbij in de bouw, de 
gezondheidszorg en de transportsector. 
Het aantal vestigingen is gegroeid met 3,7% oftewel 40 . 3 

Stand WW-uitkeringen 
Stand % Mutatie Nov Mutatie Dec 
dec ber. tov 2016 tov 2015 
2016 Bev. * aantal % aantal % 

Nederland 411.990 4,6% 2.445 1% -33.889 - 8 % 
Arbeidsmarkt regio 7.146 4 , 1 % 18 0% -497 - 7 % 
Amersfoort 
Gemeenten 
arbeidsmarktregio 
Amersfoort 
Nijkerk 837 3,8% -5 - 1 % -104 - 1 1 % 
Amersfoort 3.719 4 ,5% 27 1% -153 - 4 % 
Baarn 511 4 ,2% -5 - 1 % -35 - 6 % 
Bunschoten 289 2,6% -3 - 1 % -56 -16% 
Leusden 687 4 ,4% -7 - 1 % -4 - 1 % 
Soest 879 3,8% 16 2% -136 -13% 
Woudenberg 224 3,5% -5 - 2 % -13 - 5 % 
*Het WW-percentage is het volume WW uitgedrukt als % van de internationale 
definitie beroepsbevolking. Deze WW-cijfers hebben betrekking op het aantal 
WW-uitkeringen. Het WW-percentage dient niet te worden verward met het 
werkloosheidspercentage (CBS). Bron beroepsbevolking: CBS. Algemeen: UWV 

4. Maatregelen, resultaten en ingezette instrumenten 

4.1 Welke maatregelen hebben we genomen en welke resultaten 
hebben we daarmee bereikt? 
Uitgangspunt bij het verstrekken van uitkeringen is tijdelijke 
inkomensondersteuning, gericht op het (wederom) verkrijgen van financiële 
zelfstandigheid. Daarom beoordelen we van alle inwoners met een 
bijstandsuitkering de arbeidsparticipatie-mogelijkheden. Op basis van hun positie 
op de participatieladder volgt dan een re-integratietraject op maat, bemiddeling 
naar vrijwilligerswerk of een andere vorm van participatie. En eventueel een 
doorverwijzing naar hulpverlening. 

Naast de reguliere inzet op begeleiding naar de arbeidsmarkt, hebben we in 2016 
ook extra maatregelen genomen in het kader van handhaving en 
debiteurenbeheer. Verder hebben we specifieke begeleiding richting de 
arbeidsmarkt voor vergunninghouders ingezet. Ten slotte hebben we ook met 
ondernemers op meerdere manieren contact gehad over het plaatsen van 
bijstandsgerechtigden. 

Hierna volgt een beschrijving van nieuwe en bestaande maatregelen en tot welke 
resultaten deze hebben geleid. 

3 Bron: Werken in Woudenberg; een beschrijving van ontwikkeling, samenstelling en structuur 
van de werkgelegenheid 2016. Provincie Utrecht 



Workfast regulier 
Elke inwoner van Woudenberg die een bijstandsuitkering aanvraagt en geen 
directe belemmeringen heeft om te werken gaat een Workfast-traject in dat 
gericht is om zo snel mogelijk (weer) een plek op de arbeidsmarkt te krijgen. 
Tijdens dit traject wordt men intensief begeleid naar werk. Bij 60% van de 
mensen die aan zo'n traject deelnemen leidt dit tot een positief resultaat: men 
heeft een arbeidsplaats verkregen, is vrijwilligerswerk gaan doen of een studie 
gaan volgen. 

Aantal klanten aangemeld 30 
Aantal klanten daadwerkelijk gestart 27 
Aantal afgesloten trajecten 17 
Afsluiting trajecten door diverse omstandigheden 4 7 
Aantal trajecten uitstroom volledig 6 
Aantal trajecten uitstroom partieel 4 

Workfast Grenzeloos (nieuw in 2016) 
In het tweede kwartaal van 2016 is vanuit Workfast een speciaal traject gestart 
met als titel 'Grenzeloos'. Doel van dit traject is om vergunninghouders die 
kunnen participeren in een periode van 12 weken intensief te begeleiden richting 
werk. De kern van het traject is het werken op basis van vertrouwen en het 
luisteren naar de vergunninghouder in plaats van direct te zeggen wat er allemaal 
moet. De consulenten hebben zelf allemaal Nederland als tweede vaderland, en 
weten daarmee uit eigen ervaring hoe het is om alles achter je te laten en in een 
ander land opnieuw een toekomst op te bouwen. 
Niet alleen arbeidsbemiddeling komt aan de orde, ook voor andere zaken 
waarmee de vergunninghouder vastloopt is aandacht. Dit vanuit de gedachte dat 
als er andere problemen zijn, dit een succesvolle begeleiding naar werk in de weg 
kan staan. In het verlengde hiervan kan een geplaatste kandidaat altijd een 
beroep doen op zijn begeleider met vragen of problemen. Hiermee bieden we een 
goede nazorg aan, waarmee we investeren in duurzame plaatsingen. 
Gezien de goede resultaten wordt het traject in 2017 onderdeel van het 
structurele aanbod. 

Aantal gestart na start op 14 april 2016 19 mensen 
Aantal trajecten vroegtijdig beëindigd 5 2 trajecten 
Aantal uitgestroomd 10 mensen 
Aantal nog in begeleiding 7 mensen 

Aantal uitgestroomd 10 mensen (6 zijn 
beëindigd) 

Naar fulltime betaald werk 3 mensen 
Naar partieel betaald werk 2 mensen 
Naar vrijwilligerswerk 3 mensen 
Naar studie 1 persoon 
Ziet af van bijstand door werk partner 1 persoon 

Werkgeversdienstverlening 
Werkgeversdienstverlening is bedoeld om werkgevers te ondersteunen zodat zij 
op zo eenvoudig mogelijke manier uitkeringsgerechtigden met 

4 Volgen opleiding, ernstige lichamelijke, psychische of sociale omstandigheden en naar ander traject 
5 Reden: te veel lichamelijke beperkingen 
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arbeidsmogelijkheden een plek in hun bedrijf kunnen bieden. De 
werkgeversdienstverlener heeft daartoe diverse instrumenten tot zijn 
beschikking, zoals een tijdelijke proefplaatsing of een loonkostensubsidie. De 
werkgeversdienstverlener werkt 8 uur per week. 
De afgesproken target is dat elke maand een uitkeringsgerechtigde betaald 
(partt ime) werk vindt. De werkgeversdienstverlener is ook de verbinding met het 
regionale doelgroepenregister en het regionale Werkgeversservicepunt in 
Amersfoort. 

In 2016 is de focus van werkgeversdienstverlening verschoven. Het aantal 
jongeren uit het Pro en VSO dat zich meldt (vaak via de school) voor 
ondersteuning of het inzetten van instrumenten is duidelijk toegenomen. Deze 
jongeren vormen een nieuwe groep Nuggers. Ons doel is het bieden van een 
doorgaande lijn van school naar werk, zodat deze jongeren niet 'op de bank' 
komen te zitten. Want eenmaal zonder de structuur van school of werk, is het 
veel moeilijker om weer in beweging te komen. In de meeste situaties lukt dit. 
Door de inzet van de diverse instrumenten slagen we er in deze jongeren op een 
werkplek te plaatsen zonder dat zij een uitkering nodig hebben. Daarnaast is de 
focus van de werkgeversdienstverlener meer komen te liggen op bemiddeling van 
personen in het doelgroepenregister. 
Door het verschuiven van de focus is de target in 2016 niet volledig gehaald. 
Desondanks zijn de resultaten goed: 

Aantal in bemiddeling 30 
Aantal naar fulltime betaald werk 3 
Aantal naar parttime betaald werk 5 
Algemene begeleiding, ondersteuning en nazorg 22 

Rotary (nieuw in 2016) 
In de tweede helft van 2016 heeft de Rotary een avond georganiseerd met als 
thema Vergunninghouders en de arbeidsmarkt'. Dit was een gemeenschappelijke 
avond met de Rotary, de Lions en de Ronde Tafel. De gemeenten Scherpenzeel 
en Woudenberg, Vluchtelingenwerk Midden-Nederland en Grenzeloos kregen de 
gelegenheid om te vertellen over hun aanpak, en over welke rol leden van de 
Rotary, Lions en Ronde Tafel zouden kunnen vervullen om de doelgroep aan werk 
te helpen. Het was een inspirerende avond die werd afgesloten met de afspraak 
nader contact te onderhouden over een concreter vervolg. Dat heeft geresulteerd 
in de afspraak dat vanuit Grenzeloos Cv's van werkzoekenden kunnen worden 
voorgelegd aan de Rotary, om te kijken of voor hen werk gevonden kan worden. 

Eind 2016 zijn afspraken met de Rotary gemaakt om Cv's van werkzoekende 
vergunninghouders te delen. 

Vooruit! (nieuw in 2016) 
Met een aantal plaatselijke ondernemers is een afspraak gemaakt om met 
gebruikmaking van hun lokale netwerk en expertise mensen in Woudenberg aan 
het werk te helpen. Het college heeft met hen de afspraak gemaakt dat op het 
moment dat zij er in slagen om een cliënt voor minimaal drie maanden aan werk 
te helpen, zodanig dat zij financieel zelfstandig zi jn, zij een vergoeding voor hun 
inspanning ontvangen. Inmiddels hebben zij een viertal cliënten gesproken, maar 
dit heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Zij moesten helaas 
constateren dat de afstand tot de arbeidsmarkt van de cliënten die naar hen 
waren doorverwezen dusdanig was dat directe plaatsing niet mogelijk was. 
Desondanks betrof het hier cliënten die hoog op de participatieladder staan. Dat 
geeft ook aan hoe moeilijk het is om tot plaatsing en uitstroom te komen voor 
regulier werk. 
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Aantal aanmeldingen 4 
Aantal terugmeldingen door te grote afstand arbeidsmarkt 4 

Jongerenloket 
Voor jongeren tot 27 jaar is er het regionale jongerenloket in Amersfoort. Alle 
jongeren kunnen daar terecht voor informatie en advies over werk en opleiding. 
Het is de bedoeling dat het loket eraan bijdraagt dat instroom in de bijstand 
voorkomen wordt. Doordat jongeren voor er recht is op bijstand aan het werk 
gaan of (weer) een opleiding gaan volgen. 

Aantal 
trajecte 
n 

Baar 
n 

Bun-
scho 
-ten 

Soes 
t 

Nijkerk 
6 

Wouden 
-berg 

Leusde 
n 

Amers 
-foort 

NVZB 306 12 7 48 14 8 19 198 
Geen recht 90 7 2 12 2 1 5 61 
Afzien 
zoektermijn 

59 2 0 11 2 0 3 41 

Overgedrag 
en 

384 23 8 51 13 9 22 258 

Werk 
gevonden 

160 5 4 15 3 1 12 120 

Werk 
gevonden en 
overgedrage 
n 

48 5 1 3 0 1 1 37 

Overig 245 8 7 32 11 7 11 169 
Totaal 1292 62 29 172 45 27 73 884 

Preventie 7 818 32 19 109 30 17 46 565 
Percentage 
preventie 

63% 52% 66% 63% 67% 63% 63% 64% 

Als onderdeel van het regionale actieplan jeugdwerkloosheid hebben we als 
arbeidsmarktregio Amersfoort bestuurlijk aan demissionair minister Asscher het 
volgende toegezegd: in 2016 benaderen we alle jongeren van 18 tot 23 jaar die 
ooit zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten en op dit moment 
geen opleiding volgen en geen uitkering of werk (met een loon van boven de 
€300 p/mnd) hebben. Het belangrijkste doel hiervan is om deze jongeren op weg 
te helpen naar onderwijs of werk. Door het ministerie van SZW wordt deze groep 
omschreven als 'jongeren uit beeld'. Dit is opgepakt vanuit de uitvoeringstaak 
van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Schoolverlaters. Voor de regio 
Amersfoort gaat het naar schatting om 450 jongeren, waarvan circa 6 
Woudenbergse jongeren. 
In 2016 is het gelukt om de 'jongeren uit beeld' uit Amersfoort en Leusden te 
benaderen. Bij de overige gemeenten wordt in 2017 gestart. Dit is wat later dan 
de bedoeling was en hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen: 

Wisseling van projectleider 
Project viel in zomer; veel jongeren waren op vakantie 
Moeilijke uitwisseling van gegevens door datalek Amersfoort 
Geen goed datasysteem beschikbaar 
Onverwacht groot beroep op reguliere taken Jongerenloket 

Nijkerk is halverwege het jaar aangesloten bij het jongerenloket 
7 Preventie = NVZB + afzien + overige + werk gevonden + werk gevonden in de zoektermijn en 
overgedragen voor tijdelijke bijstand ter overbrugging omdat het werk niet meteen startte 
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Werkgeverservicepunt regio Amersfoort 
Het Werkgeverservicepunt (WSP) heeft als doel om werkgevers in de regio te 
ondersteunen bij hun personeelsvraag en te zorgen dat het aanbod voldoet aan 
deze vraag. 
Vanuit deze doelstelling helpt het WSP mensen vanuit een uitkering aan het werk. 
In het WSP werken UWV, het regionale SW-bedrijf RWA/Amfors en de gemeenten 
Amersfoort, Leusden, Nijkerk, Woudenberg, Baarn, Bunschoten en Soest samen 
om de werkgeversbenadering en werkzoekendendienstverlening te optimaliseren. 
Daarnaast is het WSP nauw betrokken bij de uitvoering van het 
doelgroepenregister. 

Soort vacaturevervul l ing/plaatsing Targets 2016 Realisatie 2016 

WAJONG 72 65 
WIA/WGA 25 27 
WAO/WAZ nvt 4 
WW > 3 mnd 425 387 
WW < 3 mnd 100 120 
waarvan < 50 j r 370 
waarvan > 50 j r 155 
PAWA 98 97 
Bijstand Amersfoort en Leusden 170 209 
NUG Amersfoort en Leusden -
Bijstand/NUG Amersfoort en Leusden met 
beperking 

45 40 

Bijstand Nijkerk 10 11 
NUG Nijkerk - -
Bijstand/NUG met beperking Nijkerk s_ 1 
Bijstand Baarn/Bunschoten/Soest 40 24 
NUG Baarn/Bunschoten/Soest 
Bijstand/NUG Baarn/Bunschoten/ Soest 
met beperking 

15 4 

Bijstand Woudenberg 6 3 
NUG Woudenberg - -
Bijstand/NUG Woudenberg met beperking 2 1 

Target Soc. Akk. t /m 2017 markt 
Target Soc. Akk. t /m 2017 overheid 

67 
75 

De targets voor Woudenberg lijken niet volledig gerealiseerd. De resultaten van 
onze werkgeversdienstverlening zijn echter abusievelijk niet geregistreerd bij het 
WSP. Vanaf 2017 is dit hersteld. 

Extra inzet projecten (nieuw in 2016) 
In 2016 zijn nog drie projecten uitgevoerd die tot doel hadden de bedrijfsvoering 
van het loket te verbeteren dan wel nader onderzoek te doen bij cliënten. Voor 
deze evaluatie is slechts één deelproject relevant. 
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Handhaving en re-integratie 
In het kader van handhaving is specifiek onderzoek verricht bi j : 

• 19 cliënten die parttime werken: is urenuitbreiding mogelijk? 
• 23 alleenstaande ouders: betreft het inderdaad alleenstaande ouders? 
• 9 cliënten die lang niet waren gezien: zijn er bijzonderheden? 

Dit project is in samenwerking met de sociaal rechercheur uitgevoerd. 
Bijkomend voordeel van dit project was dat een deel van klantenbestand niet 
alleen is gescreend op fraudesignalen, maar ook op arbeidsmogelijkheden. Dit 
kan in het verdere verloop van de bijstandsperiode helpen bij de naleving van de 
uitkeringsverplichtingen. 

Van de 51 cliënten is bij twee huishoudens de uitkering beëindigd in verband met 
een onrechtmatigheid. Bij zes waren er dusdanige signalen dat een nader 
onderzoek door de sociaal rechercheur is opgestart. Bij vijf anderen waren de 
signalen nog niet zodanig, maar was er wel reden om alert te zijn. 
Bij de cliënten met parttime-inkomsten is ook de re-integratie-consulent 
betrokken. Dat leidde bij acht van hen tot inzet van een Workfast traject om 
vermeerdering van het aantal uren proberen te verkri jgen. 

4.2 Welke instrumenten hebben we ingezet? 
Re-integratie is het bieden van begeleiding bij de kortste weg naar duurzame 
uitstroom. 
Deze ondersteuning bij arbeidsinschakeling kan bestaan uit praktische hulp, 
advies, 
doorverwijzing naar andere organisaties of uit het aanbieden van één of 
meerdere 
voorzieningen die gelijktijdig of achtereenvolgend ingezet kunnen worden. Het 
bieden van maatwerk is bij uitstek noodzakelijk om een goede matching tussen 
werkzoekende en werkgever te realiseren. Hierna beschrijven we de 
instrumenten die we tijdens dit matchingsproces kunnen inzetten. 

Sociale activering 
Onder sociale activering wordt verstaan: het verrichten van onbeloonde 
maatschappelijk zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als 
arbeidsinschakeling (nog) niet mogelijk is, op zelfstandige maatschappelijke 
participatie (artikel 6, eerste lid, onderdeel c. Participatiewet). Bij activiteiten in 
het kader van sociale activering kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het 
verrichten van vrijwilligerswerk met of zonder begeleiding. Sociale activering 
moet volgens de Participatiewet uiteindelijk gericht zijn op arbeidsinschakeling. 
Voor bepaalde doelgroepen is arbeidsinschakeling te hoog gegrepen. Voor deze 
personen staat dan ook niet re-integratie, maar participatie voorop. 

In 2016 is geen sociale activering geregistreerd. 

Scholing 
Bij het aanbieden van scholing moet het doel altijd uitstroom naar werk zi jn, liefst 
met een baangarantie. Scholing komt pas aan de orde als het vinden van 
algemeen geaccepteerde arbeid niet lukt. Het gaat hier niet om taalles voor 
inburgering. 

In 2016 is voor 6 personen scholing ingezet. 
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Ondersteuning bij aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
Deze vorm van ondersteuning richt zich met name op het creëren van een 
doorgaande lijn van school naar werk voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die 
nog geen startkwalificatie hebben, en niet (meer) in staat zijn regulier onderwijs 
te volgen. Het gaat hier met name om de doelgroep vanuit het Praktijkonderwijs 
en Voortgezet Speciaal Onderwijs. We zien in 2016 een geleidelijke stijging van 
het beroep dat deze doelgroep op ondersteuning doet. Het bieden van 
ondersteuning hebben wij belegd bij de werkgeversdienstverlener. Omdat het 
hier vaak casusoverleg betreft, hebben we geen resultaten in cijfers. 

Beschut werk 
De voorziening beschut werk is voor bedoeld voor hen die door een lichamelijke, 
verstandelijke of psychische beperking zodanige begeleiding op en aanpassingen 
van de werkplek nodig heeft dat van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet 
kan worden verwacht dat hij dit biedt. Het UWV adviseert, op verzoek, het college 
of een persoon tot de doelgroep beschut werk behoort. 

In 2016 is er niemand doorgeleid naar beschut werk; bij de gemeente is niemand 
bekend die tot de doelgroep behoort. 

Persoonlijke ondersteuning ( jobcoach) 
Een jobcoach kan ingezet worden als een werknemer zonder die ondersteuning in 
redelijkheid niet zijn werkzaamheden kan verrichten. Persoonlijke ondersteuning 
heeft tot doel dat een werknemer wordt begeleid naar een situatie dat hij 
uiteindelijk zonder begeleiding bij een reguliere werkgever werkzaam kan zijn. 

In 2016 is voor twee personen jobcoaching ingezet. 

No-riskpolis 8 

Voor de cliënt met een arbeidsbeperking die een lagere loonwaarde heeft dan het 
wettelijk minimumloonniveau of voor de cliënt waarbij sprake is van situationeel 
en te verwachten hoog ziekteverzuim, kan de werkgever om het loonrisico af te 
dekken aanspraak maken op de no-riskpolis. 

In 2016 is geen gebruik gemaakt van de No-riskpolis omdat de noodzaak zich 
niet voor deed. 

Loonkostensubsidie 
Het college kan aan de werkgever loonkostensubsidie verstrekken om een lagere 
arbeidsproductiviteit van de werknemer (ti jdeli jk) te compenseren. 
Loonkostensubsidie is gebaseerd op de loonwaarde die de werknemer heeft. Deze 
loonwaarde is samen met de overeengekomen arbeidsduur rechtstreeks bepalend 
voor de hoogte van de loonkostensubsidie voor de werkgever. 

In 2016 is voor twee personen een loonkostensubsidie ingezet. Voor beide is 
voorafgaand daaraan een loonwaardemeting uitgevoerd. 

Werkvoorzieningen 
Werkvoorzieningen zijn bedoeld voor personen met een arbeidshandicap en 
hebben betrekking op de werkplek- en omgeving (bijvoorbeeld aangepaste stoel 
of rustige werkruimte). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
meeneembare- en niet-meeneembare werkvoorzieningen. De meeneembare 

8 Als gevolg van meerdere vereenvoudigingen van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak voert het UWV de No-riskpolis 
vanaf januari 2017 uit. 
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voorzieningen behoren tot de verantwoordelijkheid van de gemeente, de niet-
meeneembare worden door het UWV geregeld. 

In 2016 zijn geen werkvoorzieningen ingezet omdat de noodzaak zich niet voor 
deed. 

Ondersteunende instrumenten 
Zoals al genoemd, is re-integratie bij uitstek maatwerk. Daarom is in de 
verordening Re-integratie de mogelijkheid opgenomen voor het inzetten van 
verschillende ondersteunende instrumenten. Te denken valt aan proefplaatsing, 
kinderopvang, schuldhulpverlening, onderzoeken door deskundigen, taal- en 
beroepsgerichte scholing, nazorg en dergelijke. We hechten veel waarde hechten 
aan nazorg. Het bieden van nazorg leidt tot duurzamere uitstroom. Soms is 
langdurig nazorg nodig, maar dat hoeft niet altijd even intensief te zijn. Vaak 
betekent de wetenschap dat iemand op ondersteuning terug kan vallen al heel 
veel voor zowel de werknemer als de werkgever. Omdat deze ondersteunende 
instrumenten veel verschillende vormen kunnen hebben, zijn geen resultaten in 
cijfers opgenomen. Wel hebben we een voorbeeld opgenomen ter illustratie van 
hoe belangrijk het is om de juiste begeleiding op het juiste moment in te zetten. 
Het voorbeeld schetst de kwetsbaarheid van de doelgroep, en het onvermogen 
dat er vaak is om knelpunten zelf bespreekbaar te maken. 

Voorbeeld: 
Een bij een werkgever geplaatste persoon (met loonkostensubsidie) had na 
enkele maanden een uitstekende beoordeling; de werkgever was erg ingenomen 
met de kandidaat en wilde het contract verlengen. Tijdens het 
beoordelingsgesprek waarin de werknemer de goede beoordeling hoorde, vertelde 
de werknemer ontslag te willen nemen. De werkgever wist niet wat hij hoorde; 
hij had geen signalen dat er iets niet liep. De werkgeversdienstverlener werd 
ingeschakeld. Wat bleek? De werknemer was boos omdat hij vond dat hij te 
weinig verdiende. Daarop werd gecheckt of het salaris correct werd vastgesteld. 
Toen bleek dat er een fout was gemaakt in de betaling, en dat de werknemer 
alleen het bedrag van de loonkostensubsidie betaald kreeg. Alles kon rechtgezet 
worden, en de werkgever wilde zijn werknemer graag in dienst houden. 

Tegenprestatie en vri jwil l igerswerk 
Bij de tegenprestatie wordt uitgegaan van onbeloonde maatschappelijke nuttige 
werkzaamheden, die niet direct gericht zijn op toeleiding tot de arbeidsmarkt. De 
tegenprestatie is ingevoerd als instrument om cliënten iets terug te laten doen 
voor hun uitkering. Zo leveren zij dan een bijdrage aan de maatschappij. 
In maart 2016 is tijdens een presentatie aan de gemeenteraad uitgebreid 
gesproken over de voor- en nadelen van de tegenprestatie. Geconcludeerd is dat 
het inzetten van begeleiding gericht op het vinden van betaald werk prioriteit 
heeft. Het verrichten van vrijwilligerswerk is een goede vorm van participatie als 
betaald werk nog niet mogelijk is. Het voordeel van vrijwilligerswerk is dat het 
niet in ti jd en duur beperkt hoeft te zijn. In voorkomende situaties kan een 
tegenprestatie het juiste middel zijn om in te zetten. 

In 2016 hebben drie personen een tegenprestatie verricht. Ongeveer 10% van 
alle bijstandsgerechtigden verricht vrijwilligerswerk. 
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Individuele Studietoeslag 
De Individuele Studietoeslag is bedoeld voor personen met een arbeidshandicap. 
Het doel is hen in staat te stellen hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren 
door het volgen van een studie. Daarnaast biedt de Studietoeslag een financiële 
compensatie omdat het voor deze groep vaak moeilijk is om een studie te 
combineren met een bijbaan. 

In 2016 is geen Individuele Studietoeslag verstrekt; er zijn geen aanvragen  
ingediend. 

5. Conclusie 
Gesteld kan worden dat de uitvoering in 2016 in overeenstemming was met het 
opgestelde beleid. Daar waar mogelijk zijn cliënten uitgestroomd naar werk, zijn 
re-integratietrajecten opgezet en zijn cliënten aangezet om vrijwilligerswerk op te 
pakken. Ook is gestart met het traject Grenzeloos en extra projecten in het kader 
van handhaving en debiteuren. Dit leidt tot resultaat, maar helaas niet zodanig 
dat de uitstroom groter is dan de instroom in de bijstand. Externe 
omstandigheden zoals o.a. de toestroom van statushouders, nieuwe wetgeving en 
het feit dat sommige groepen werklozen nog niet profiteren van de economische 
opbloei zorgen er voor dat het cliëntenbestand van Woudenberg toeneemt. 
Daarmee volgt Woudenberg de landelijke trend waar ook het aantal mensen in de 
bijstand nog steeds toeneemt. Wel moet worden gesteld dat het cliëntenbestand 
van Woudenberg in vergelijking met andere gemeenten, de regio en landelijk nog 
steeds relatief laag is, ondanks de stijging van het bestand in 2015 en de eerste 
drie kwartalen van 2016. 

Met het in 2016 op orde brengen van een aantal taken binnen de uitvoering is 
achterstand opgeschoond en is ook nog eens kritisch gekeken naar het 
rechtmatig uitkeren van een aantal voorzieningen voor de kosten 
levensonderhoud. Ook voor de toekomst achten wij het raadzaam om op 
bepaalde momenten bij nader te bepalen groepen tot gericht onderzoek over te 
gaan. 

Punt van zorg blijft echter wel het up to date kunnen houden van alles wat komt 
kijken om de taken op het terrein van de lokale sociale zekerheid goed te kunnen 
uitvoeren. 
Binnen de frontoffice worden veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd, van 
het beoordelen van aanvragen en het onderzoeken van re-
integratiemogelijkheden tot het doen van ondersteunende taken voor de 
backoffice en verantwoording en alles wat daar verder nog bij komt kijken. Die 
veelheid aan taken vraagt een continue afweging en prioritering van wat te doen. 
Voorop staat de verantwoordelijkheid van de gemeente om tijdig en correct 
uitkeringen te verstrekken aan inwoners die (ti jdeli jk) niet in hun eigen 
onderhoud kunnen voorzien. Daarnaast ligt sterke nadruk op de eigen 
verantwoordelijkheid om weer werk te vinden. In deze realiteit hebben wij steeds 
geprobeerd de inwoner centraal te stellen, en datgene te bieden wat nodig was 
om weer aan het werk te kunnen gaan. 

17 


