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Werk maken van werk loont!
Deze nota gaat over werk. Over hoe de gemeente Hengelo mensen met een uitkering of arbeidshandicap zo
goed mogelijk aan een passende baan helpt. Dat doen we zelf, vanuit onze afdeling Werk en Inkomen en samen
met partners. Belangrijkste partners zijn Werkplein Twente, het UWV Werkbedrijf, het ROC van Twente en
leerwerkbedrijf SWB. Voor zelfstandig ondernemerschap hebben we een eigen afdeling: ROZ Twente. Bovenal
doen we het in de Regio Twente: want we zijn ons er zeer wel van bewust dat de arbeidsmarkt geen
gemeentelijke, lokale aangelegenheid is, maar sterk regionaal wordt bepaald.

We willen zoveel mogelijk Hengeloërs aan een betaalde baan helpen. Full-time, parttime of naar vermogen.
Want een baan geeft financiële zekerheid. Werk geeft zelfvertrouwen, sociale contacten en de mogelijkheid
jezelf te ontwikkelen. Het is ondoenlijk in deze nota concreet aan te geven hoeveel mensen we jaarlijks willen
helpen: dat getal is namelijk sterk afhankelijk van de economische conjunctuur, maar ook van de opbouw van
ons bestand. Voorop staat dat voor iedereen geldt, dat toeleiding naar werk het primaire uitgangspunt is.

Uitdaging.
Dat is en blijft een behoorlijke uitdaging. Landelijk zien we bijvoorbeeld dat de werkloosheid daalt, de vraag naar
arbeid toeneemt en het aantal mensen in de bijstand/participatiewet stijgt als gevolg van het verdwijnen van de
Wsw en de Wajong. Tegelijkertijd kunnen we soms onvoldoende mensen vinden die passen op de aangeboden
vacatures. Er is sprake van een mismatch. Daar waar we een aantal jaren geleden nog volop inzetten op de
werkgeversbenadering, met als doel meer banen en vacatures, is dat nu anders. We moeten nu juist inzetten op
het “arbeidsfit” maken van werkzoekenden en het passend maken van het werk en de banen bij de
mogelijkheden van mensen.

Minder geld, scherpere keuzes.
Daar waar het aantal mensen in de bijstand nog steeds (licht) stijgt zijn de middelen vanuit het Rijk om
werkzoekenden te ondersteunen sterk gedaald. In de afgelopen jaar voor Hengelo van 10 naar 4 miljoen. De
mensen die snel uit de uitkering aan het werk kunnen zijn verdwenen uit het bestand. Dat betekent dat we meer
moeite moeten doen om mensen op passende banen te plaatsen. We hebben daarvoor een scala aan
instrumenten.

Zo bezien is deze nota “Werk maken van werk” vooral een overzicht van (landelijk) beleid en alle instrumenten
die de wetgever ons biedt om mensen te ondersteunen. Daarbij moeten we ook nog erkennen dat niet alle
instrumenten voor iedereen mogen worden ingezet. Dat maakt dat we beschrijven welke specifieke doelgroepen
we onderscheiden binnen de grote groep van mensen die ondersteuning nodig heeft bij het vinden van werk.
Duidelijk moge zijn dat de inzet van vormen van ondersteuning geld kosten. Daarom moeten we ook keuzes
maken. Wij kiezen er vooral voor onze relatief schaarse middelen in te zetten voor die mensen die echt
ondersteuning nodig hebben om in een werksituatie te kunnen functioneren.

Zoals al eerder aangeven: de arbeidsmarkt en de economie zijn zeer dynamisch. Jaarlijks willen wij met een
“factsheet inclusieve arbeidsmarkt” aangeven welke inzet van instrumenten op dat moment gegeven de vraag
op de arbeidsmarkt nodig is. Deze inzet zullen we vastleggen in concrete prestatiecontracten met onze partners
en u als raad daarover steeds informeren.
Namens het College van B. en W.

Namens het college van B en W
Mariska ten Heuw,
Wethouder Sociale Zaken en Economische Zaken
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Samenvatting

Aanleiding, context en looptijd
Na de vaststelling van de beleidsnota “Sterker aan het 
Werk” in 2011 hebben er wijzigingen in wet- en regelgeving 
plaatsgevonden. Vooral de Participatiewet die is ingevoerd 
per 1-1-2015 brengt nieuwe doelgroepen en instrumen-
ten met zich mee. Daarom is het tijd het re-integratie- en 
participatiebeleid te actualiseren. Daarbij is mede als basis 
genomen de nota: “Met respect…” uit 2014 waarin de 
kaders van een nieuw stelsel voor maatschappelijke onder-
steuning geschetst worden. De looptijd is vooralsnog tot 
2020, behoudens niet beïnvloedbare wetswijzigingen.

Doelgroepen: klant en participatie
Wij blijven ons bestand onderscheiden in drie hoofdgroe-
pen: mensen die direct en grotendeels op eigen kracht 
betaald werk of kunnen vinden of als zelfstandige aan de 
slag kunnen; mensen die met ondersteuning van leer- en 
werktrajecten naar betaald werk kunnen en mensen die 
niet binnen afzienbare tijd naar betaald werk kunnen maar 
zijn aangewezen op activiteiten gericht op maatschappelijke 
participatie. In dit verband is het van belang blijvend inzicht 
te hebben in de competenties van onze nieuwe en bestaan-
de klanten. Daarvoor staan ons systemen ten dienste die 
we samen met UWV inzetten. (o.a. Sonar)

Keuze voor kwetsbare middengroepen
De groep zelfredzamen maakt gebruik van onze algemene 
voorzieningen waaronder Werkplein, werkcoaches en ROZ 
op weg naar betaalde arbeid of werk als zelfstandige. Het 
grootste deel van de gemeentelijke inspanningen en mid-
delen wordt ingezet op de zgn. kwetsbare middengroepen, 
waarvan verwacht wordt dat men binnen afzienbare tijd 
uit kan stromen naar werk. Voor de onderste groep op de 
participatieladder wordt een aanbod gedaan op het terrein 
van maatschappelijk participatie.
Vanuit de regelgeving rond de Participatiewet en de maat-
schappelijke urgentie willen wij in de komende periode 
extra aandacht besteden aan onderstaande groepen:
 a. Kwetsbare leerlingen die het speciaal onderwijs verlaten
 b. Kwetsbare jongeren tot 27 jaar
 c. Ouders met kinderen
 d. De groep statushouders
 e.  De doelgroep “banenafspraak”(zij die opgenomen zijn 

in het zgn. landelijk doelgroepenregister)
 f. De doelgroep “beschut werk”- nieuwe stijl

De vraag van werkgevers
De arbeidsmarkt is regionaal. Onze werkgeversdienstverle-
ning vindt plaats vanuit Werkplein Twente (een samenwer-
kingsverband tussen gemeenten, UWV, ROC en SW-bedrijf). 
In onze werkgeversdienstverlening bieden wij instrumenten 
die zoveel mogelijk het verlies aan loonwaarde compense-
ren, het risico in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid 
verminderen, de administratieve last tot een minimum be-
perken, die een duidelijke looptijd hebben. Hiervoor hebben 
wij regionaal een zgn. “instrumentenkoffer” vastgesteld met 
een aantal instrumenten gericht op de werkgever.
Voor wat betreft de banen in het kader van de banenaf-
spraak wil de gemeente Hengelo zelf als werkgever maxi
maal aan de afgesproken verplichtingen voldoen.

Daar waar de afgelopen tijd de aandacht vooral uitging naar 
het ophalen en werven van vacatures en werk, moet de 
focus nu gericht worden op het vervullen van de aanwezige 
vacatures. We worden steeds meer geconfronteerd met het 
feit dat wij de vacatures niet kunnen vervullen vanuit het 
bestaande bestand. Daarom moet juist de aandacht gericht 
worden op de groep die een grotere afstand tot de arbeids-
markt heeft en meer begeleiding nodig heeft. Door inzet 
van ESF-middelen is in de zomer van 2017 het project “mat-
chen op werk” ontworpen. Vanaf 1 oktober worden 12-15 
arbeidsmarktcoaches in de regio ingezet die door gerichte
begeleiding en coaching tot 2019 700 extra plaatsingen 
moeten realiseren vanuit de zgn. kwetsbare doelgroepen. 
(trede 3,4,5, van de participatieladder) 

De vraag van werknemers.
Er wordt van werknemers veel gevraagd op de arbeids-
markt. Flexibilsering vraagt het vermogen zich aan te
passen; in het matchingsproces letten wij op deze nood-
zakelijke competenties. Wij willen verdringing en concur-
rentievervalsing tegengaan. Daarom willen wij samen met 
werkgevers en werknemers een “route-kaart” opstellen 
hoe verdringing in vooral re-integratietrajecten tegen te 
gaan.

Ketensamenwerking.
Hengelose ondernemers staan vanouds bekend als maat-
schappelijk betrokken ondernemers. Werkplein Twente is 
een natuurlijke partner is van onze (regionale) werkgevers 
als het gaat om plaatsing van werkzoekenden. Daarbij 
zoeken wij steeds naar nieuwe vormen van werkgelegen-
heid passend bij de vraag van ons bestand. Het proces van 
“matchen op werk” bestaat uit drie stappen: werkgevers-
dienstverlening, aanbodversterking, matchen. Wij doen niet 
alles zelf. Voor uitvoering van delen van het werkproces ma-
ken wij gebruik van onze natuurlijke partners of afdelingen: 
Werkplein, Sociaal Werkbedrijf SWB, ROZ Twente, ROC
van Twente en leerwerkbedrijf. Onze wederzijdse wensen 
en verplichtingen leggen wij vast in prestatiecontracten. 
Wij overleggen over de uitvoering van dit beleid met onze 
partners Borne en Haaksbergen.
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Interne organisatie
Per 1 oktober 2016 is de sector Sociaal gevormd. Doel 
is interne samenwerking en naar buitengerichtheid. Door 
indeling in werkzaamheden ligt de focus op uitstroom naar 
werk via de inzet van werkcoaches en (branchegerichte) 
adviseurs werk. Participatiecoaches bedienen de groep die 
is aangewezen op maatschappelijke participatie. Arbeids-
marktcoaches begeleiden vanuit Werkplein Twente kwets-
bare groepen naar en op de arbeidsmarkt. Interne traject-
begeleiders op het ROC zorgen vanuit het RMC voor een 
soepele overgang van school naar werk. Wij houden daarbij 
rekening met de specifieke behoeften van bijv, jongeren, 
statushouders, mensen met een arbeidsbeperking.

Jaarlijks uitvoeringprogramma en P-budget
Het College stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast 
in termen van aantallen, activiteiten en bedragen. Uit het 
P-budget worden activiteiten georganiseerd die direct te 
maken hebben met re-integratie van werkzoekenden en 
arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt 
prioriteit gegeven aan de kwetsbare groepen die binnen 
afzienbare tijd betaald werk kunnen verrichten. Wij zet-
ten in op het verkrijgen van extra middelen voor dit doel 
via regionale, provinciale, nationale en Europese fondsen. 
Het P-budget is verdeeld in bedragen voor de “klassieke” 
doelgroep, de “nieuwe” doelgroepen (mensen met een ar-
beidsbeperking) en de Wsw-oud. Het laatste bedrag wordt 
ingezet om de Wsw uit te voeren gericht op de omvorming 
van SWB naar een werkleerbedrijf voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.
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Hoofdstuk 1: Aanleiding

Op 14 december 2011 stelde de raad “Sterker aan het 
Werk”, hoofdlijnen re-integratiebeleid vast. Deze nota
bevatte uitgangspunten en concrete maatregelen rond het 
re-integratiebeleid en uitstroom naar werk.
Aanleiding voor de actualisering van destijds waren de te-
ruglopende rijksbudgetten in het zgn. W-deel (Werkdeel) én 
het toenemende beroep op de toenmalige WWB. We zaten 
toen ook midden in de jaren van economische crisis. De 
uitgangspunten van toen, gelden nu nog steeds en blijven 
gelijk. Die hebben te maken met welke inspanningen ver-
richten we voor welke groepen uit het uitkeringsbestand. 
Ook in relatie tot de budgetten uit het inmiddels zogeheten 
P-budget.

De wereld heeft niet stilgestaan. Er heeft een scala aan min 
of meer ingrijpende ontwikkelingen plaatsgevonden. Die 
rechtvaardigen een actualisering van het vastgestelde beleid, 
vooral in z’n uitwerking en organisatie. Daarover gaat deze 
nota. 

De nota is opgebouwd uit een beleidsdeel met een bijlage 
met feiten en cijfers. Voor de geïnteresseerde lezer is een 
factsheet beschikbaar met achtergronden over de Partici-
patiewet. Tevens is een factsheet “inclusieve arbeidsmarkt” 
gemaakt over de de actuele stand van zaken (1-10-2017) 
en beleidsvoornemens op het gebied van participatie, leren, 
werken en ondernemen.

Participatie en betaald werk moet niet eendimensionaal 
opgevat worden. Juist door de flexibilisering van de
arbeidsmarkt is er ook grote behoefte aan ondersteu-
ning bij allerlei vormen van zelfstandig werk en onderne-
merschap. Het stimuleren van ondernemerschap en een 
ondernemende houding zijn dan ook zijn dan ook belang-
rijke onderdelen bij het ontwikkelen van de “21th-centu-
ry-skills”van onze klanten.
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Hoofdstuk 2 Met Respect

In het beleidsplan Met respect… op weg naar een nieuw 
stelsel voor maatschappelijke ondersteuning (Hengelo, 
2014) geven wij vorm aan het organiseren van de maat-
schappelijke ondersteuning in onze stad. Hengelo is, net als 
andere gemeenten, vanaf 2015 verantwoordelijk voor meer 
taken op sociaal gebied. Helaas krijgen wij hiervoor minder 
geld dan daarvóór beschikbaar was. Dus moeten wij keuzes 
maken wat we wel of niet financieren. En dat doen wij in 
het beleidsplan “Met respect…”; respect voor inwoners die 
het zelf misschien (even) niet alleen redden, maar ook met 
respect voor de vele vrijwilligers, mantelzorgers en profes-
sionals die zich inzetten voor deze inwoners.

Doel van het nieuwe stelsel is dat alle inwoners van Henge-
lo zo snel mogelijk zelf, met hulp van het netwerk
een antwoord vinden op hun vraag. Lukt dat niet, dan kun-
nen ze bij de gemeente een beroep doen op hulp en
ondersteuning, waarbij de hulpverleners maatwerk leveren.

Dat maakt dat we de hulp en ondersteuning voor iedereen 
toegankelijk, goed en betaalbaar kunnen houden.
De volgende uitgangspunten vinden we daarbij belangrijk:

• Versterken van eigen kracht van mensen en hun omgeving.
• Iedereen krijgt zoveel mogelijk de ondersteuning en 

zorg (op maat) die hij/zij nodig heeft.
• Eén huishouden (één gezin), één plan en waar nodig 

één regisseur.
• Behoud het goede.
• Ontwikkelen en verbeteren van werkwijze gericht op 

eigen kracht van mensen en omgeving.
• Sterke inzet op welzijn, mantelzorg en vrijwilligers en 

de hierbij benodigde voorzieningen.
• Ontschotten en verbinden van zorg, welzijn, jeugd, 

onderwijs en participatie.
• Begeleiding vooral richten op ondersteuning bij participatie.
• Verhogen van doelmatigheid, zorg dragen voor produc-

tieve prikkels en minder bureaucratie.
• Ruimte voor en vertrouwen in professionals.

Relatie met re-integratie naar participatie en werk
Bovenstaande uitgangspunten gelden ook voor re-integratie 
naar participatie en werk. Echter gemeenten worden zeker 
door de bepalingen in de Participatiewet soms wel heel erg 
beknot in hun beleidsvrijheid. Dat geldt zeker voor de men-
sen die ervan afhankelijk zijn In die zin lijkt de Participatie-
wet een vreemde eend in de bijt van de decentralisaties.

Transities ontwikkelen zich naar transformaties.
Daarvoor is meer decentralisatie en gemeentelijke beleids-
vrijheid nodig. Het lijkt erop dat het Rijk op het gebied van 
re-integratie, werk en inkomen juist weer bezig is landelijke 
voorschriften in te voeren. Dat betekent dat soms (landelij-
ke) regelgeving botst met lokale gewenste oplossingen. Ook 
hier zal ons uitgangspunt moeten zijn het belang van onze 
inwoners. In zgn. LEF-projecten benadrukken wij dat belang 
en niet de regels. Eén van de LEF-projecten in het kader van 
participatie en werk is gericht op de aansluiting van school 
naar werk voor kwetsbare leerlingen en jongeren op de 
arbeidsmarkt.

Vangnetfunctie
Naast de functie van activering, re-integratie en participa-
tie heeft de sector Sociaal en vooral Werk en Inkomen de 
belangrijke functie als vangnet voor mensen die niet op 
eigen kracht in hun inkomen kunnen voorzien. In het kader 
daarvan worden nog vele taken uitgevoerd. Uitgangspunt 
daarbij is altijd oog voor de individuele vragen en zorg voor 
de zwakkeren, naast de eigen verantwoordelijkheid van de 
mensen, die een beroep moeten doen op de regelingen. 
Juist vanuit die vangnetfunctie is er binnen sociale zaken 
ook veel aandacht voor preventie, fraudebestrijding en 
poortwachtersfunctie. En als flankerend beleid armoede-
bestrijding en schuldhulpverlening. Deze nota behandelt het 
stuk re-integratie naar participatie en vooral betaald werk.
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Hoofdstuk 3: Huidig beleid

3.1 Huidige en toekomstige situatie – reikwijdte van de 
nota.
In de nota “Sterker aan het Werk” werd een groot aantal 
ingrijpende wijzigingen voorzien (toen nog Wet Werken 
naar vermogen). De looptijd van de nota werd daarom 
beperkt tot 2012. In feite heeft het beleid nadien gewoon 
doorgelopen, althans de keuzes voor doelgroepen en inzet 
van middelen. In het gedeelte “context” staat een aantal ac-
tuele ontwikkelingen opgesomd die op het moment dat ze 
zich voordoen opgenomen kunnen worden in onze jaarlijk-
se uitvoeringsprogramma’s en dus beleid.
Vandaar dat we de looptijd van deze nota tot 2020 wil-
len stellen. Overigens gelijklopend met onze beleidsnota’s 
armoede en schuldhulpverlening. Daar hoort een disclaimer 
bij. Wetgeving en budgetten vanuit Den Haag kunnen aanlei-
ding zijn om het beleid aan te passen.

P&C-cyclus
Op basis van deze beleidsnota stellen wij jaarlijks een uit-
voeringsprogramma voor de hele uitvoeringsorganisatie op. 
De basis hiervoor is de verdeling van het P-budget dat wij 
hiervoor ontvangen van het Rijk en de vragen in de markt 
(zie factsheet). Wij stellen naast de maandelijkse rapportage 
over het BUIG-budget ook een kwartaalrapportage op over 
de inzet van instrumenten en trajecten, de uitstroom naar 
werk en participatie. Deze rapportages worden besproken 
intern en met onze belangrijkste (interne en externe) 
uitvoeringspartners (w.o. Werkplein, SWB, ROZ, ROC van 
Twente, RMC, Wijkracht), Tevens dienen deze dan weer als 
onderlegger voor de twee Beraps per jaar.

3.2 Wat vooraf ging: Sterker aan het werk
In de voorloper van de nota “Sterker aan het Werk” van 
2011, de nota “Sterk Werk” (2006) werd de ambitie
geformuleerd 230 mensen per jaar uit te laten stromen 
naar werk of zelfstandig ondernemerschap. Deze ambitie 
gold voor de jaren 2008-2011 en is ook gehaald. Dat was in 
de tijd van veel financiële middelen vanuit het W-deel, waar-
door extra trajecten en projecten konden worden ingezet.
In de nota “Sterker aan het Werk 2011” werd aangegeven 
dat de tijd van de ruime middelen voorbij was. Er moesten 
scherpere keuzes gemaakt worden op welke doelgroepen 
en instrumenten ingezet zou gaan worden.

3.3 Bestandsontwikkeling.
In het gedeelte “feiten en cijfers” zijn diverse tabellen opge-
nomen over omvang, verloop en andere kenmerken van het 
bestand van uitkeringsgerechtigden, waarvoor de gemeente 
verantwoordelijk is.

De belangrijkste conclusie die uit deze gegevens getrokken 
kan worden is de volgende. Ondanks de berichten over de 
aantrekkende economie vertaalt zich dit niet in een daling 
van het aantal bijstandsgerechtigden. Dit blijkt vooral uit de 
mismatch en de toenemende onmogelijkheid om aan de 
vraag van werkgevers te voldoen.

Ons bestand krijgt een steeds grotere afstand tot de ar-
beidsmarkt. Dit kan te maken hebben met het verschijnsel 
van “jobless recovery” (zie grafiek in deel 3 “Feiten en cij-
fers”). Daarnaast hebben we te maken met een verhoogde 
instroom van statushouders. Bovendien zorgt de afsluiting 
van Wajong en Wsw voor een groter beroep op de Parti-
cipatiewet. Aandacht aan de kop van het proces (advies en 
voorlichting, BO enz.) zorgt voor een hogere preventiecode 
dan voorgaande jaren.

1. 
De beleidsnota “werken aan werk” heeft een looptijd tot en 
met 2020. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opge-
steld gerelateerd aan de te ontvangen middelen van het Rijk 
voor het P-budget.  Wetgeving en budgetten vanuit Den Haag 
kunnen aanleiding zijn het beleid aan te passen.
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De Meicirculaire Gemeentefonds 2017. geeft inzicht in de verdeling van het Participatiebudget over gemeenten
voor 2017 en latere jaren. Het Participatiebudget bestaat uit drie deelbudgetten die elk een eigen
verdeelmodel kennen:

• Deelbudget klassieke (WWB) doelgroep
• Deelbudget nieuwe doelgroep
• Deelbudget Wsw

Het deelbudget Wsw is in bovenstaand overzicht niet opgenomen. Dit wordt rechtstreeks ter beschikking gesteld aan de 
SW-bedrijven ter financiering van de Wsw-oud.

Hoofdstuk 4: Ontwikkeling P-budget
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Hoofdstuk 4:  Ontwikkeling P-budget 
 
De Meicirculaire Gemeentefonds 2017. geeft inzicht in de verdeling van het Participatiebudget over gemeenten 
voor 2017 en latere jaren. Het Participatiebudget bestaat uit drie deelbudgetten die elk een eigen 
verdeelmodel kennen: 
- Deelbudget klassieke (WWB) doelgroep 
- Deelbudget nieuwe doelgroep 
- Deelbudget Wsw 
 
 
Re-integratiebudget  2012 2013 2014 2015 2016 
WWB Klassiek     3.456.717  
Nieuw Wajong     82.540  
Nieuw begeleiding      166.211  
 4.781.016 4.652.716  3.854.096  3.762.254 3.705.468 
 
 
Re-integratiebudget  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
WWB Klassiek 3.211.464 3.091.648 3.107.632 3.107.610 3.107.590 3.107.590 
Nieuw Wajong 146.831 181.473 228.814 240.782 314.455 333.506 
Nieuw begeleiding 342.151 422.651 476.889 548.903 696.308 775.075 
Totaal 3.700.445 3.695.772 3.813.336 3.897.295 4.118.352 4.216.171 
 
 
Het deelbudget Wsw is in bovenstaand overzicht niet opgenomen. Dit wordt rechtstreeks ter beschikking 
gesteld aan de SW-bedrijven ter financiering van de Wsw-oud. 
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Bovenstaande ontwikkelingen die zich laten samenvatten 
door “een slinkend budget voor een stijgend bestand” en niet 
nieuw zijn, dwingen ons steeds tot het maken van scherpe 
keuzes op het gebied van participatie en re-integratie.

De invoering van de Participatiewet heeft ervoor gezorgd 
dat naast forse veranderingen in de wetgeving gemeenten 
geconfronteerd worden met een ongekende bezuinigings-
opdracht. Door nog steeds doorgaande reparatiewetgeving 
zonder voldoende middelen (vgl. verplichtstelling beschut 
werken) is de omvang van die kortingen nauwelijks in te 
schatten. In totaal is er in de komende jaren, vergeleken 
met de jaren rond 2010 zeker 60% minder geld beschikbaar 
voor bemiddeling en re-integratie. En dat terwijl het aantal 
mensen zonder betaald werk toeneemt, de eisen aan dat 
betaald werk hoger worden en de arbeidcompetenties van 
de doelgroep afnemen. Het risico bestaat dat de bezuinigin-
gen leiden tot minder uitstroom naar werk van uitkerings-
gerechtigden en werklozen.

Dit dwingt ons de re-integratiemiddelen selectief en effec-
tief in te zetten. Hierbij zijn de kernvragen:
• Voor welke groepen willen wij de schaarse re-integratie-

middelen inzetten?
• Hoe zijn de kansen op de arbeidsmarkt maximaal te 

benutten?
• Zijn er alternatieve financieringsbronnen te vinden?
• Hoe kunnen de efficiency en de effectiviteit van de 

re-integratiedienstverlening verder worden verbeterd, 
zodat we meer kunnen doen met minder geld?

• Waar liggen de verbindingen met de overige decentrali-
saties en transformatie?

Matchen op werk
Wij worden steeds meer geconfronteerd met een aantrek-
kende vraag bij de werkgevers. Tegelijkertijd hebben wij 
moeite de geschikte kandidaten voor te dragen. Tot 2016 
lag de focus op het binnenhalen van geschikte vacatures via 
het Werkplein. De aandacht moet nu meer uitgaan naar het 
ondersteunen van werkzoekenden met een grotere afstand 
tot de arbeidsmarkt richting vacaturevervulling. Dit is een 
regionaal/landelijk verschijnsel. In de zomer 2017 is het regi-
onale project “matchen op werk” ontworpen. Met de inzet 
van ESFgelden worden 12-15 extra arbeidsmarktcoaches in 
de regio aangesteld. Die krijgen tot taak 700 extra plaatsin-
gen vanuit de kwetsbare doelgroepen te realiseren door in-
dividuele begeleiding en coaching. Deze aanpak past perfect 
binnen onze doelgroepkeuze en wordt extern gefinancierd.

Hoofdstuk 5: Bestuurlijke keuzes
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In het intakeproces worden de (arbeids-) mogelijkheden 
ingeschat met behulp van de zgn. participatieladder Het 
instrument participatieladder is slechts een hulpmiddel, 
geen diagnose-instrument. Verderop wordt voorgesteld het 
gebruik en de gebruikswaarde tegen het licht te houden.
Voor de dagelijkse werkelijkheid is de wat eenvoudiger 
diagnose werkbaarder. Wij hanteren de volgende indeling:

a. Op eigen kracht (minimale ondersteuning) naar 
betaald werk.
Werkzoekenden zijn primair zelf verantwoordelijk om uit 
de uitkering te komen en op eigen kracht in hun bestaan 
te voorzien. We willen de komende tijd bezien wat nodig 
is om deze eigen verantwoordelijkheid meer eenduidig te 
benadrukken. We hebben algemene voorzieningen samen 
met o.a. UWV, maar ook uitzendbureaus om de klanten te 
wijzen op werkmogelijkheden. Waar nodig kunnen de werk-
coaches klanten nader ondersteunen via de matching op 
het Werkplein, het aanbieden van c.v.-en sollicitatietraining. 
Tijdens de collectieve voorlichtingen (voor mensen voor 
wie hun ww afloopt, nieuwe instroom, jongeren vanaf 
18 jaar) wordt hierop gewezen. Voor werkgevers staan hier-
voor deels de ondersteuningsmaatregelen uit de zgn.
instrumentenkoffer ter beschikking (zie bijlage 2). De groep 
die min of meer op eigen kracht direct naar betaald werk 
kan uitstromen omvat plm. 10% van het klantenbestand 
(gemiddeld 220 mensen per jaar). De taakstelling op het 
Werkplein is 200 plaatsingen. Daarnaast zou 25% van het 
bestand (plm. 600 mensen in staat zou moeten zijn met 
ondersteuning (deels) betaald werk te doen.

Starten van een bedrijf of zelfstandig beroep is mogelijk met 
ondersteuning van ROZ en BBZ (deze begeleiding is wel in-
tensief en wordt alleen ingezet bij naar verwachting levens-
vatbare bedrijven). De optie zelfstandige zal vanwege de 
flexibilisering van de arbeidsmarkt vaker in beeld moeten 
komen. Zelfstandig ondernemerschap als optie past zowel 
in groep a als in groep b. De soort van begeleiding, training 
en coaching verschilt per individu.

b. Via leer- en werktrajecten naar betaald werk.
Een groep van plm. 500 mensen (20% van het bestand) 
wordt in staat geacht om binnen een periode van 2 jaar uit 
te stromen naar betaald werk, al of niet fulltime dan wel 
parttime. Deze groep heeft ondersteuning nodig in de vorm 
van leer- en werktrajecten. Investeren in deze groep loont 
omdat we door training, scholing, ervaring op doen ervoor 
zorgen dat mensen arbeidsfit worden en voorkomen wordt 
dat ze langdurig in de uitkering zitten. Een tweede voordeel 
is dat de loonwaarde die mensen kunnen ontwikkelen ook 
verzilverd wordt, waarmee de schadelast beperkt wordt. In 
het jaarlijks uitvoeringsprogramma wordt aangegeven hoe-
veel trajecten ingezet worden. Dit betreft leer-werktrajec-
ten via SWB, trainingen voor zelfstandig ondernemerschap 
of “ondernemen naar vermogen” door ROZ en scholing in 
te zetten via het leerwerkloket bij m.n. ROC van Twente.

c. Maatschappelijke participatie.
Een grote groep uitkeringsgerechtigden is (nog) niet in staat 
om zich binnen twee jaar te ontwikkelen tot een arbeids-
fitte werknemer die betaald werk kan verrichten. Deze 
groep is vooral aangewezen op maatschappelijke participa-
tie en vrijwilligerswerk. Wij stimuleren middels de inzet van 
participatiecoaches, samenwerking wijkcentra, Wijkracht 
en WMO-consulenten zinvolle maatschappelijke participa-
tie-activiteiten.
Daartoe behoren bijvoorbeeld ook educatie en taallessen 
in de wijk. Wij zetten vooral in op maatschappelijk zin-
volle activiteiten die voor de klant een kans betekenen te 
klimmen op de participatieladder. Deze groep bestaat uit 
ongeveer 800 personen (30%). Er is te weinig capaciteit, 
ook bij de organisaties van vrijwilligers, om deze groep 
totaal op te nemen. Vandaar dat wij de komende tijd samen 
met Wijkracht en organisaties voor vrijwilligerswerk in wil-
len zeten op uitbreiding van plaatsen voor maatschappelijke 
participatie. Tenslotte is er een groep die een zo grote af-
stand tot arbeidsmarkt en maatschappij heeft dat inzet van 
bescheiden participatieactiviteiten via algemene voorzienin-
gen en Wijkracht het hoogst haalbare is. In deze groep zijn 
ook de trajecten opgenomen bij bijv. Humanitas, Mediant en 
Tactus. In de komende periode zullen deze nader gestroom-
lijnd en op elkaar afgestemd moeten gaan worden, ook al 
in verband met de decentralisaties van o.a. WMO en jeugd. 
Aandachtspunten daarbij zijn begeleiding en mogelijkheden 
tot ontwikkeling van de cliënt via maatschappelijk participa-
tie, sociale activering en re-integratie naar werk.

Hoofdstuk 6: Klant en participatie
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6.1. Ken uw klant
Wij willen met behulp van de systemen GWS en Sonar 
blijvend inzicht verkrijgen in ons klantenbestand.
Hiervoor is het van belang dat we aan de voorkant bepalen 
welke gegevens van belang zijn voor participatie en werk. 
Het streven is dat we voor alle drie gemeenten (Hengelo, 
Borne, Haaksbergen) één zelfde manier van registreren 
en rapporteren hanteren. Met nadruk wordt hierbij ook 
de verbinding met de SWB en het Werkplein gezocht. Dit 
goede inzicht levert aan de ene kant informatie over de 
opbouw van het bestand, met betrekking tot de mogelijk-
heden tot participatie en werk. En aan de andere kant helpt 
een goede registratie bij het sneller en beter selecteren van 
kandidaten voor projecten en vacatures.

a. Sonar is het landelijk systeem, waarin de kandidaten 
geregistreerd staan op trede 5 (incl. kandidaten voor de 
banenafspraak) en 6 van de participatieladder. Het doel 
is dat werkcoaches vacatures vanuit WBS efficiënter 
kunnen matchen met de kandidaten vanuit Sonar. Wij 
committeren ons uiteraard aan de regionale bestuurlij-
ke afspraken om Sonar/WBS regio breed te vullen en in 
te zetten. Vanuit de banenafspraak is landelijk afgespro-
ken dat mensen die hiervoor in aanmerking komen in 
elk geval met hun profiel in Sonar komen te staan. Sinds 
begin 2017 kunnen werkgevers zelf deze profielen 
raadplegen via de zgn. Kandidatenverkenner.

b. GWS is ons basissysteem waarin al onze klanten 
geregistreerd staan die een bijstandsuitkering ontvan-
gen. GWS kan voor twee doelen gebruikt worden. Het 
klantenbestand kan op grote lijnen op re-integratiege-
bied in beeld worden gebracht. Welke klanten kunnen 
(ontwikkeld worden) richting werk, vrijwilligerswerk of 
staan als zorgklant geregistreerd? Bij de laatste groep 
wordt nadrukkelijk de samenwerking met de afdeling 
Ondersteuning en Zorg gezocht. En ten tweede kan 
met GWS een eerste (grove) selectie gemaakt wor-
den als er een aanvraag komt voor een project of een 
vacature. Zo worden we minder afhankelijk van de 
interpretatie van de individuele klantmanagers.

c. WBS is het landelijk werkende vacatureregistratie-sys-
teem dat vanwege de samenwerking tussen gemeen-
ten en UWV op de Werkpleinen wordt gebruikt en 
beheerd. Hierin staan de actuele vacatures en contact-
personen vanuit het Werkplein (vacature-eigenaren). 
Klanten met een geschikt profiel kunnen direct geselec-
teerd worden vanuit Sonar met de nieuw ingebrachte 
vacatures.

d. In de loop van 2017 zijn grote vorderingen gemaakt 
om de gegevens uit de diverse systemen aan elkaar te 
koppelen. Het ideaal-beeld is nog niet bereikt

6.2. Belemmeringen.
De optimistische benadering is dat we uitgaan van wat 
mensen wèl kunnen en hun eigen kracht, mogelijkheden en 
netwerken. Daar hoort ook bij het zoveel mogelijk een-
duidig wijzen op de eigen verantwoordelijkheid, rechten 
en plichten bij het aanvaarden van algemeen geaccepteerd 
werk. Dat neemt niet weg dat mensen belemmeringen 
of beperkingen kunnen ondervinden bij het zoeken en 
aanvaarden van betaald werk. Er zijn belemmeringen van 
persoonlijke aard (fysiek, sociaal, psychisch) als van maat-
schappelijke aard (niet aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt 
vanwege hogere leeftijd, bevolkingsgroep, opleidingsniveau). 
In de gemeente Hengelo hebben wij geen specifiek onder-
zoek gedaan naar deze belemmeringen. Een betere diag-
nose en vastlegging van gegevens in Sonar zal in de nabije 
toekomst dit inzicht wel geven.

Er is geen reden om te veronderstellen dat de situatie in 
Hengelo significant afwijkt van de situatie in de rest
van Nederland. Zie verder Bijlage 1: “Feiten en cijfers”.

3.
Wij willen met behulp van de systemen GWS en Sonar blij-
vend inzicht verkrijgen in ons klantenbestand. Alle klanten die 
daarvoor in aanmerking komen staan met profiel per 
1-6-2017 in Sonar vermeld. Wij committeren ons aan de 
bestuurlijke afspraak om Sonar (klanten) en WBS (vacatures) 
regio breed toe te passen

2.  
Wij blijven ons bestand onderscheiden in drie hoofdgroepen 
met bijbehorende aanpak, instrumenten en verantwoordelijk-
heden: mensen die direct op eigen kracht betaald werk kunnen 
vinden of als zelfstandige kunnen starten; mensen die met 
ondersteuning van leer- en werktrajecten naar betaald werk 
kunnen en mensen die niet binnen afzienbare tijd naar betaald 
werk kunnen maar zijn aangewezen op activiteiten rond 
maatschappelijke participatie. Tot nu toe is veelal gekoerst op 
betaald werk als einddoel van een reintegratietraject bestaan-
de uit werkervaring opdoen, training-on-the-job, sollicitatievaar-
digheden en presentatie c.v. en matching via werkcoaches en 
Werkplein of begeleiding als zzp-er door ROZ.
In de komende tijd willen we nadrukkelijker het instrument 
training en leren inzetten. Daarbij maken we gebruik van de 
mogelijkheden die het Leerwerkloket biedt. Ook via scholing, 
training en bijv. BBL-plekken is uitstroom een reële optie.
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7.1 Doel participatie
Doel van het participatie- en re-integratiebeleid is dat 
iedereen mee doet naar vermogen, bij voorkeur in de vorm 
van betaald werk (loonarbeid) of als zelfstandige (onder-
nemersinkomen). Dat is niet veranderd sinds de invoering 
van de WWB in 2004. De invoering van de Participatiewet 
per 1-1- 2015 scherpt dit doel nog wat aan. Werken in 
loondienst moet bij voorkeur bij een zo regulier mogelijke 
werkgever/ondernemer. Daarbij is de loonwaarde bepa-
lend voor de kosten voor de werkgever. Het ontbrekende 
deel van de loonwaarde wordt vergoed door de gemeente 
(of UWV) middels een loonkostensubsidie. Ook heeft de 
gemeente een set werkgevers-ondersteuningsinstrumenten 
die via het Werkplein kunnen worden verstrekt en die de 
werkgever ondersteunen bij het in dienst nemen en houden 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Landelijke ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat er 
binnen de uitvoering van de Participatiewet “concurrentie” 
is ontstaan tussen verschillende doelgroepen werkzoeken-
den. De gemeente Hengelo heeft steeds in o.m. VNG- en 
G32-verband een leidende rol gespeeld in de lobby voor de 
ene regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Het 
maakt niet uit waarom iemand een afstand tot de arbeids-
markt heeft, het feit dat die afstand met maatwerk over-
brugd moet worden is van belang. Tot nu toe lijken de vele 
wijzigingen in de uitvoering van de Participatiewet echter 
meer op lapwerk dan op maatwerk.

Het is ons streven om ook de komende periode onze 
landelijke kanalen te gebruiken voor verbetering van de 
wetgeving op dit gebied in de richting van de ene regeling 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

7.2 Prioriteit re-integratiebeleid bij kwetsbare midden-
groepen.
Toen in de jaren 2011-2012 het toenmalige kabinet het 
Participatiebudget (toen Werkdeel geheten) in vrije val naar 
beneden bracht heette het dat “de resterende middelen 
voor re-integratie alleen nog selectief ingezet kunnen wor-
den voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.” Dat was 
een vrij overbodige constatering want met de steeds maar 
krimpende budgetten voor re-integratie werden gemeenten 
wel gedwongen om selectief te zijn; immers niet alle uitke-
ringsgerechtigden konden met de beschikbare budgetten 
uit Den Haag geholpen worden. In 2011 hebben wij toen al 
gekozen voor een grove driedeling in het bestand (zie ook 
hiervoor) bestaande uit;
• zelfredzamen (zij kunnen zonder of met minimale onder-

steuning werk vinden; inzet van re-integratietrajecten is 
niet verstandig, dit kan zelfs leiden tot lock-in effecten.

• de kwetsbare middengroepen die aangewezen zijn op (al of 
niet blijvende) ondersteuning en hulp en daardoor nog 
wel perspectief heeft op het vinden van betaald werk.

• de groep die niet binnen afzienbare tijd zal kunnen functi-
oneren in regulier betaald werk . Inzet van (participatie-)
middelen leidt waarschijnlijk niet tot uitstroom maar 
kan leiden tot verbetering van maatschappelijk participa-
tie of persoonlijk functioneren.

7.3 Keuzes inzet middelen en inspanningen.
Op grond van het bovenstaande blijft het logisch om slechts 
een relatief klein deel van de middelen en de inspanningen te 
reserveren voor de zelfredzamen. Wel blijkt dat ondersteu-
ning door werkcoaches voor een flink deel van deze groep 
noodzakelijk is. Ook is soms een kleine interventie nodig 
(bijv. VCA of cursus heftruckchauffeur) om interessant te 
blijven voor de arbeidsmarkt.
Het grootste effect van de re-integratie inspanningen in 
termen van uitstroom en sociale impact is te verwachten bij 
de kwetsbare middengroepen.  Daarop wordt het grootste 
deel van de inspanningen gericht. Dat past ook in de filosofie 
achter de nieuwe Participatiewet.
Aan de “onderste” groep wordt een aanbod gedaan via de 
participatiecoaches, Wijkracht en WMO-activiteiten (zowel 
algemene voorzieningen als maatwerkvoorzieningen). En 
wellicht via het nieuwe instrument beschut werk of arbeids-
matige dagbesteding. Per 1-1-2017 hebben gemeenten de 
verplichting beschut werk-nieuwe stijl aan te bieden. Daaraan 
hebben wij via SWB ook in regionaal verband invulling aange-
geven. Echter de discussie over dit instrument en de verhou-

Hoofdstuk 7: Participatie- en re-integratiebeleid.

4.
Doel van ons participatie- en re-integratiebeleid is dat ieder-
een mee doet naar vermogen, bij voorkeur in de vorm van 
betaald werk of als zelfstandige. Werken in loondienst moet 
bij voorkeur bij een zo regulier mogelijke werkgever/onderne-
mer. Daarbij is de loonwaarde bepalend voor de kosten voor 
de werkgever.

5.  
Wij zetten de instrumenten uit de Participatiewet (en soms 
uitsluitend bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap 
die in het landelijk doelgroepregister opgenomen zijn) óók in 
voor de hele onderkant van de arbeidsmarkt, te definiëren als 
de mensen op de treden 4 t/m 6 van de participatieladder 
(mensen die op eigen kracht (of met relatief weinig onder-
steuning) of via een leer- en werktraject een plekje op de 
arbeidsmarkt kunnen vinden) Daarbij zullen de middelen in 
ons P-budget de beperking aangeven van intensiteit en duur 
van de trajecten en ondersteuningsmaatregelen.
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ding met arbeidsmatige dagbesteding is nog niet verstomd.

Bij deze keuze zijn twee randvoorwaarden van belang. 
Allereerst moet de basisdienstverlening in de vorm van alge-
mene voorzieningen voor werkzoekenden op orde zijn. Dat 
wil zeggen dat werkzoekende reëel beeld moeten hebben 
van de arbeidsmarkt, de actuele vacatures, de scholingsmo-
gelijkheden en een juist zelfbeeld van zijn of haar kennen 
en kunnen. De service via Werk.nl wordt door UWV nog 
steeds verbeterd en gaat ook hier en daar richting “look 
en feel” voor gemeenten. Wij werken ook niet voor niets 
samen op grond van de wet SUWI op de Werkpleinen. 
Ook zijn er zeer sterke aanwijzingen dat de rond 2010 in-
gezette focus op edienstverlening en e-coaching weer deels 
terug gedraaid wordt naar “face-to-face-dienstverlening”. 
Dat zullen wij vanuit de gemeenten in Twente toejuichen 
en stimuleren. Een tweede randvoorwaarde is dat UWV in 
de WW-periode succesvol is in het herplaatsen van mensen. 
Ook daarin werken wij samen op het Werkplein met 
“cumulatieve taakstellingen”. Ongeveer 30% van de nieuwe 
instroom in de bijstand wordt (nog) veroorzaakt door men-
sen wiens ww-recht afloopt. Bij de verkorting van de WW-
duur is er reden aan te nemen dat dit percentage zal stijgen. 
Vandaar dat het van belang is om in onze samenwerking op 
het Werkplein met UWV aan te sturen en mee te werken 
aan “van werk naar werk trajecten” en “uitstroom uit WW”.

6. 
De groep zelfredzamen ontvangt de minimaal noodzakelijke 
ondersteuning vanuit algemene voorzieningen, waaronder de 
werkcoaches  op weg naar (betaalde) arbeid. In het P-budget 
wordt een klein werkbudget  opgenomen voor korte en een-
voudige interventies voor deze groep (certificaten, bijscholing). 
Het grootste deel van de gemeentelijke inspanningen en 
middelen wordt ingezet op de zgn. kwetsbare middengroe-
pen, waarvan verwacht wordt dat men binnen afzienbare tijd 
uit kan stromen richting betaald werk. Hiervoor wordt het 
P-budget ingezet.
Voor de onderste groep (niet binnen afzienbare tijd in 
staat tot werk) wordt een aanbod gedaan op het terrein 
van maatschappelijke participatie.



Aandachtsgroepen binnen de “kwetsbare middengroep” 
Binnen de “kwetsbare middengroep” (degenen die aange-
wezen zijn op ondersteuning en hulp bij het vinden en be-
houden van betaald werk) vragen enkele groepen speciale 
aandacht. Enerzijds door de komst van de Participatiewet, 
anderzijds vanuit maatschappelijke urgentie. Juist voor deze 
aandachtsgroepen is regulier werken nog vaak een stap te 
ver; vandaar dat wij blijven zoeken naar aangepaste trajec-
ten zonder verdringing. 

1. Wij willen extra aandacht besteden aan de kwetsbare 
leerlingen die het speciaal onderwijs verlaten. Speci-
fiek zijn dat de Pro—VSO-scholen en de entree-op-
leidingen van ROC en AOC. De uit te breiden taken 
van RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum 
voortijdig schoolverlaten) zullen in elk geval ervoor 
zorgen dat wij deze leerlingen in beeld hebben. Wij 
willen koste wat het kost voorkomen dat deze leerlin-
gen tussen wal en schip raken of uit beeld verdwijnen. 
Dat is maatschappelijk onaanvaardbaar. Ook regionaal 
en landelijk vragen wij herhaaldelijk aandacht bij de 
verantwoordelijke ministeries voor dit gevaar. Wij 
willen door bijv. de inzet van zgn. “tussenvoorzienin-
gen” (LEF-project) als bijv. Kapstok en Boris zorgen dat 
deze schoolverlaters direct met de instrumenten van 
de participatiewet op de arbeidsmarkt terecht kunnen 
via door werkgevers erkende deelcertificaten ( deze 
jongeren zijn niet in staat een zgn. startkwalificatie te 
halen). Wij zetten daarbij de instrumenten van de Par-
ticipatiewet in (bijv. jobcoaching en loonkostensubsidie). 
Datzelfde geldt voor nuggers die na een beoordeling 
arbeidsvermogen in het doelgroepregister geplaatst zijn 
en zich melden bij de gemeente voor ondersteuning bij 
hun re-integratie. Vooruitlopend daarop nemen klant-
managers deel aan de netwerken PRO-/VSO in het 
laatste schooljaar. 

2. Wij willen extra aandacht voor jongeren tot 27 jaar. 
Ook hier zit (onderwijs)-wetgeving en –financiering 
ons vaak in de weg; vandaar dat wij binnen G32- en 
VNG-verband oplossingen zoeken voor bijv. jongeren 
met schulden, zonder startkwalificaties, vallend onder 
scholingsplicht e.d. In de begroting 2018 e.v. hebben 
wij middelen vrijgemaakt voor de invulling van het 
zgn. Perspectiefjaar voor deze doelgroep. Hierbij kan 
het Leerwerkloket (samenwerking tussen UWV, ROC 

en Twentse gemeenten) goede diensten bewijzen. Ook 
is er een regionaal programma Jeugdwerkloosheids-
bestrijding. Het is van belang dat jongeren direct in de 
cultuur van leren en werken terecht komen. Thuiszitten 
is funest.  

3. Wij willen extra aandacht besteden aan re-integratie 
van ouders met kinderen. Wij willen voorkomen dat 
er “overerving” van werkloosheid en uitkeringsaf-
hankelijkheid ontstaat. Ook in ons armoedebeleid en 
de nota “schuldhulpverlening’ wordt gewezen op het 
belang van het hebben van werk bij gezinnen met (klei-
ne) kinderen. In ons faciliterend beleid (kinderopvang) 
willen wij hier zoveel mogelijk rekening mee hou-
den. Maar ook in het kijken naar passende vacatures 
of tijdramen (job carving) via het Werkplein zouden wij 
iets kunnen betekenen om het werken voor (alleen-
staande) ouders met kinderen makkelijker te maken. 

4. Wij willen extra inzet en aandacht voor statushou-
ders. Diverse rapporten (WRR, Divosa) wijzen erop 
dat sinds de Wet Inburgering de verantwoordelijkheid 
èn betaling van inburgeringstrajecten bij de inburgeraar 
zelf heeft gelegd er een paar dingen aan het misgaan 
zijn. Zo is de combinatie inburgeren-leren-werken bij-
na onmogelijk. De nadruk op inburgering (4 dagdelen) 
lijkt de mogelijkheid om te werken in de weg te zitten. 
Er moet veel eerder met Nederlandse taal begon-
nen worden. Ook de beroepsmogelijkheden moeten 
eerder in beeld komen en meespelen bij de uiteinde-
lijke huisvesting. Gevolg van het huidig beleid is dat van 
de 400 statushouders die gehuisvest zijn in Hengelo 
slechts 4 aan het werk zijn. Daar willen wij snel en 
structureel verandering in brengen. Daarbij willen wij 
in bijv. pilotvorm zeker inzetten op de mogelijkheden 
van zelfstandig ondernemerschap binnen deze doel-
groep.

5. Wij willen extra aandacht en kennis investeren in de 
doelgroep “banenafspraak”. Via een aanvraag Arbeids-
vermogen bij UWV worden mensen met een arbeids-
handicap opgenomen in het Landelijk Doelgroepre-
gister. Inmiddels is opname in dit register ook mogelijk 
voor de “praktijkroute”. Hier zitten (medio 2017) nog 
talloze haken en ogen aan; maar feit is dat de gemeente 
verantwoordelijk wordt/is voor de reintegratie van een 
groeiende groep mensen met een arbeidshandicap. De 
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sociale partners hebben een banenafspraak gemaakt en 
in Twente moet het Werkplein (samenwerking gemeen-
te en UWV) zorgen voor de matching van kandidaten 
voor de banenafspraak op de door de werkgevers 
beschikbare gestelde extra banen. Wij willen de juiste 
kandidaten kunnen voorstellen op beschikbare banen/
werkplekken. Daarvoor is inzet voor en inzicht in deze 
speciale doelgroep noodzakelijk. Dit laat onverlet dat 
wij zullen blijven pleiten voor één regeling met dezelfde 
instrumenten voor de hele onderkant van de arbeids-
markt (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

6. Inmiddels moet het instrument “beschut werk” (nieuw) 
door de staatssecretaris verplicht aangeboden worden 
door gemeenten. Dit instrument is beschikbaar voor 
mensen die vanwege hun arbeidsbeperking zoveel aan-
passingen en begeleiding nodig hebben, dat dat niet van 

reguliere werkgevers gevraagd kan worden. We zijn in 
regionaal verband bezig met pilots die moeten uitwijzen 
welke doelgroep nu in aanmerking zou kunnen komen 
voor “beschut werk” én bovendien door de verplichte 
toetsing van UWV komen. Omdat het hier om de de 
meest kwetsbare doelgroep op de arbeidsmarkt gaat, 
willen wij extra aandacht aan de plaatsing en begelei-
ding van deze groep schenken. De pilots zijn afgerond 
en het instrument beschut werk nieuw is nu beschik-
baar via de SWB. Het aantal indicaties vanuit UWV is 
vooralsnog laag. Ook blijft er onduidelijkheid over de 
financiering.

7.4 Ambities.
De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat het formuleren 
van ambities en prestaties een hachelijke zaak is.
Economische ontwikkelingen en wetswijzigingen die buiten 
de invloedsfeer van de gemeente liggen hebben een directe 
impact op grootte en “kwaliteit” van ons bestand en moge-
lijkheden tot uitstroom bij bedrijven. Toch willen we in de 
komende periode nog meer de vinger aan de pols houden 
(meten is weten) en –ook bij onze preferred suppliers of 
natuurlijke partners- kritische prestatie-indicatoren om meer 
en –vooral de goededingen te doen. Wij maken met onze 
belangrijkste partners prestatieafspraken; intern worden onze 
ambities vastgelegd in het jaarlijks uitvoeringsprogramma. . 
Deze prestatie-indicatoren gaan o.m. over de uitstroom (ook 
en juist gedeeltelijke uitstroom) naar betaald werk, beper-
king instroom (preventiecode: het aantal aanvragen versus 
het aantal toekenningen), inzet van instrumenten Participa-
tiewet (werkgeversdienstverlening); aantal banen vervuld 
in het kader van de banenafspraak en de situatie van de vijf 
genoemde prioritaire kwetsbare groepen. Wij zien ook voor 
groepen hierboven genoemd ook toenemende kansen voor 
(deels) zelfstandig ondernemerschap. Daarop zetten we in 
via programma’s bij ROZ. Via het met ESF-geld gefinancierde 
project “matchen op werk” willen wij op regionale schaal 700 
extra mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (waaron-
der de genoemde prioritaire groepen) aan het werk brengen. 
Aangezien ons bestaan voor het grootste deel betstaat uit 
50plussers is dit een belangrijke aandachtsgroep.

Een aparte uitdaging is het in beeld brengen van de stijging 
op de participatieladder. Mochten we doorgaan met dit 
instrument, dan zal ook een goed meetsysteem beschikbaar 
moeten zijn. Dit is ook op landelijk niveau nog niet het 
geval. Wij besluiten in 2017 hoe wij verder gaan met de Par-
ticipatieladder en hoe wij de stijging/daling kunnen meten 
en rapporteren.
De ontwikkeling van ons Buig-budget geeft aan dat de stijging 
van het aantal uitkeringen niet zo snel gaat als op grond van 
CPB- en CBS-ramingen voorspeld is; in 2017 treedt er een 
nieuw verdeelmodel in werking. Het lijkt erop dat het verschil 
tussen verwachte uitgaven en inkomsten hiermee kleiner 
wordt. Wij streven ernaar om minimaal uit te komen met het 
van rijkswege beschikbaar gestelde budget voor uitkeringen.

8.
Dat leidt tot de volgende ambities:
• Wij willen minimaal de uitkeringslast beperken tot het 

niveau waarvoor wij BUIG-middelen ontvangen (dat bete-
kent ook gedeeltelijke uitstroom)

• Onze preventiequote blijft de komende twee jaar op 55%
• In de komende jaren ligt de uitstroom uit de bijstand naar 

regulier betaald werk, ondernemerschap en betaald werk 
met ondersteuning minimaal op het regionaal gemiddelde 
in Twente

• Binnen twee jaar heeft 50% op de laagste treden van de 
participatieladder één of meer stappen gemaakt op deze 
ladder dan wel valt niet terug.

• Binnen 1 jaar heeft 50% van het huidig bestand op trede 
5 en 6 daadwerkelijk de stap naar regulier werk gemaakt.

7. 
Binnen de “kwetsbare middengroep” (degenen die aangewe-
zen zijn op ondersteuning en hulp bij het vinden en
behouden van betaald werk) vragen enkele groepen speciale 
aandacht. Wij willen de komende periode
speciale aandacht besteden aan:
a. Kwetsbare leerlingen die het speciaal onderwijs verlaten
b. Kwetsbare jongeren tot 27 jaar
c. Ouders met kinderen
d. De groep statushouders
e. De doelgroep “banenafspraak”(zij die opgenomen zijn in 

het zgn. landelijk doelgroepenregister)
f. De doelgroep “beschut werk”- nieuwe stijl

15
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9. 
De arbeidsmarkt is regionaal. Daarom zetten wij onze inspan-
ningen om te komen tot een regionale werkgeversbenadering 
en matching van kandidaten voort.  Wij zoeken daarbij de 
samenwerking met EZafdelingen in de regio.

Allereerst gaan wij uit van een regionale arbeidsmarkt. Onze 
accountmanagers werk op het Werkplein (locatie Gieterij)  
zijn afkomstig van de gemeenten in Midden-Twente, UWV 
Werkbedrijf en SWB. Zij bezoeken en adviseren bedrijven en 
werkgevers in het werkgebied Midden-Twente (Haaksbergen, 
Hof van Twente, Borne en Hengelo). Maar zij beschikken ook 
over projecten, vacatures, werkmogelijkheden (vgl. Werken in 
Duitsland) die onderdeel zijn van Werkplein Twente.
Een tweede uitgangspunt is dat in de werkgeversbenadering 
steeds meer een branche- of sectorenindeling gemaakt zal 
worden om zo een goede en deskundige gesprekspartner 
van het bedrijfsleven te kunnen zijn. Dat laat onverlet dat 
een eerste contact vaak via een “lokaal gezicht” tot stand 
gebracht wordt, soms in het kader van en werkbezoek van 
de wethouder of het college.
Een derde uitgangspunt is dat de (lokale, regionale) over-
heid slechts beperkt invloed heeft op de werking van de 
arbeidsmarkt. In de afgelopen tijd zijn het bedrijfsleven en 
het onderwijs dan ook nadrukkelijker op kop gezet bij het 
economisch en arbeidsmarkt beleid (de drie O’s, Triple helix). 
Ook in Twente heeft dat geleid tot de tot stand koming van 
de zgn. Twente Board die de economische ontwikkeling van 
onze regio moet stimuleren. En dus daarmee het aantal ar-
beidsplaatsen en de werkgelegenheid. Dat vereist een goede 
afstemming en samenwerking met de afdelingen Economi-
sche Zaken in de regio. O.a. bij bedrijfsbezoeken en acquisitie.

8.1 De vraag van werkgevers.
Veel werkgevers zijn bereid om mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt een kans te geven vanuit eenbelang 
dat zij hebben om toekomstige knelpunten op de arbeids-
markt voor te zijn of op korte termijn capaciteitsproblemen 
hiermee kunnen opvangen, maar ook in toenemende mate 
vanuit het belang van maatschappelijk ondernemen. Daarbij 
formuleren werkgevers wel een aantal randvoorwaarden.
• het evt. verlies aan productiecapaciteit/loonwaarde dient 

gecompenseerd te worden.
• geen extra risico in geval van ziekte of arbeidsonge-

schiktheid (loondoorbetaling maar vooral WGA-risico)
• geen administratieve rompslomp, een aanspreekpunt als 

jobcoach/begeleider
• afspraken voor langere termijn vastleggen en niet de 

regels tijdens het spel veranderen
• naar de kandidaat toe willen werkgevers graag gemoti-

veerde kandidaten die beschikken over arbeidsvaardig-
heden en basisvaardighden in hun beroep.

Op 1-1-2015 is de Participatiewet in werking getreden. Bijna 
een jaar eerder hadden de sociale partners met het kabinet 
een sociaal akkoord gesloten. Hierin ook de afspraak om te 
komen tot 125.000 extra banen voor mensen met een ar-
beidshandicap. Gemeenten waren hier niet bij betrokken en 
hebben altijd (en nog steeds) gepleit voor één regeling voor 

de gehele onderkant van de arbeidsmarkt. Dus de instru-
menten die beschikbaar komen en zijn in het kader van de 
Participatiewet ook in zetten voor “gewone” werkzoeken-
den met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is op landelijk 
niveau nog steeds niet gelukt. Wat wel is ontstaan zijn de
regionale Werkbedrijven waarin werkgevers, werknemers, 
gemeenten (incl. SW-bedrijven) en UWV samenwerken 
om de zgn. banenafspraak tot een succes te maken. Anders 
dan plm. 5 jaar geleden hebben de publieke organisaties 
nu rechtstreeks contact met werkgevers- en werknemers- 
(organisaties). Dat geeft meer inzicht in elkaars motieven, 
mogelijkheden en beperkingen.
Wij zoeken naar mogelijkheden om dit regionaal Werk-
bedrijf een effectiever platform te laten zijn van sociale 
partners, gemeenten en UWV dan alleen het overleg over 
de banenafspraak/Participatiewet. Dat geldt ook voor de 
gemeentelijke rol in de landelijke Werkkamer.

Banenafspraak en quotumwet.
De staatssecretaris heeft aangekondigd voor de sector 
overheid de quotumwet te willen activeren; dit op
grond van de achterblijvende plaatsingen in deze sector. De 
markt-sector heeft wel aan de afspraken voldaan.
De banenafspraak is een macro-afspraak; er zijn wel regio-
nale streefcijfers gemaakt, maar deze hebben geen
status. Vanuit het bestand van de gemeente Hengelo (cliën-
ten die èn een bijstandsuitkering hebben èn in het
landelijk doelgroepregister zijn opgenomen – en dus een 
arbeidshandicap hebben) zijn 35 plaatsingen
gerealiseerd bij werkgevers (overheid en markt).

Hoofdstuk 8: De vraagzijde op de arbeidsmarkt.
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10. 
In onze werkgeversdienstverlening bieden wij instrumenten die zoveel mogelijk het verlies aan loonwaarde compenseren, het risico 
in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid verminderen, de administratieve last tot een minimum beperken, die een duidelijke 
looptijd hebben. 
Voor wat betreft de banen in het kader van de banenafspraak wil de gemeente Hengelo zelf als werkgever maximaal aan de 
afgesproken verplichtingen voldoen.

8.2 De vraag van de werknemers
Met de nadruk die doorgaans ligt op de vraag van de 
werkgever naar goed gemotiveerd personeel moet niet 
vergeten worden dat ook de werknemer vragen, behoeften 
en talenten heeft. Hoe beter hierop ingespeeld wordt door 
de werkorganisatie hoe groter de kans is dat de werkne-
mer goed functioneert en zich laat gelden als een loyale 
medewerker die zich voor langere tijd wil inzetten voor het 
bedrijf. Sommige ontwikkelingen en wetgeving (m.n. gericht 
op flexibilisering, aantasting zekerheid, verminderde scho-
lingsmogelijkheden, druk op Cao’s) in sommige sectoren 
helpen hier niet echt bij. Ook hier is het gunstig dat wij ook 
als gemeenten binnen het regionale Werkbedrijf gespreks-
partner kunnen zijn van werknemersorganisaties. Eén van 
de resultaten van dit contact is al dat er via het Werkbedrijf 
projecten en workshops/leergangen georganiseerd worden 
voor werkgever en zittend personeel hoe om te gaan met 
de nieuwe doelgroepen die op grond van de banenafspraak 
het bedrijf binnen komen. Mocht de flexibilisering zodanig 
doorslaan en voelen mensen zich bijna gedwongen als zzp-er 
aan de slag te gaan, dan hebben wij in het ROZ uitstekende 
begeleidingsmogelijkheden voor deze nieuwe zelfstandigen.

8.3 Verdringing en concurrentievervalsing
Een apart punt van aandacht is de verdringing van betaald werk 
door vrijwilligerswerk, elementaire beroepen en beroepen op 
MBO-laag niveau die ingenomen worden door beter gekwali-
ficeerden, concurrentie (vanwege voorwaarden en subsidies) 
tussen doelgroepen werkzoekenden onderling en het werken 
met behoud van uitkering/tegenprestatie. In het afgelopen jaar 
heeft deze ontwikkeling volop de aandacht gehad binnen onze 
gemeente. Zo hebben we op 20 november 2015 een regionale 
werk- en studieconferentie georganiseerd met wetenschappers, 
werknemers- en werkgeversorganisaties en klantmanagers en 
uitkeringsgerechtigden. Het beleid is nog sterk in ontwikkeling, 
maar wij staan de volgende uitgangspunten voor.
• werken met behoud van uitkering (proefplaatsing) kan 

voor een periode van maximaal 3 maanden
• leren en werken kan voor maximaal 6 maanden (of zo 

lang de opleiding duurt), waarbij het
• opleidingsgedeelte helder omschreven en uitgevoerd 

moet worden.

Verdringing is niet toegestaan als het leidt tot:
• verlies van echte banen;
• neerwaartse druk op arbeidsvoorwaarden;
• verslechtering van arbeidsomstandigheden.

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het initiatief 
voorstel “Verdringingstoets”.
Met dit wetsvoorstel beoogt de initiatiefnemer mensen met 
een bijstandsuitkering meer kansen te bieden op een echte, 
betaalde baan en werknemers in loondienst en zelfstandigen 
zonder personeel (zzp’ers) te beschermen tegen oneerlijke 
concurrentie door de inzet van onbetaalde krachten. De 
initiatiefnemer wil deze ongewenste verdringing tegengaan. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat zeker niet al het 
onbetaald werk dat door mensen met een uitkering wordt 
gedaan, gezien wordt als verdringing.

Op dit moment (medio 2017) ligt het wetsvoorstel voor bij 
de Eerste Kamer. Er zijn twijfels over de uitvoerbaarheid.

Wij willen –mocht er geen wettelijke regeling komen- deze 
uitdaging wel oppakken en in de loop van 2017 met een 
“routekaart” komen (afgestemd met werkgevers en werk-
nemers) over wat wel en niet is toegestaan.
Daarvoor hebben wij ambtelijk zitting genomen in een 
werkgroep via Divosa. Enige verdringing tussen doelgroe-
pen zal nooit te voorkomen zijn als je voorkeursbeleid wilt 
voeren.

11.
Voor eind 2017 willen wij in overleg met werknemers- en 
werkgeversorganisaties een “routekaart” opstellen hoe ver-
dringing en concurrentievervalsing in de re-integratie tegen te 
gaan.
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12. In onze bestuurlijke en beleidscontacten met o.m. 
onderwijs, werkbedrijf en in het kader van de werkgevers-
dienstverlening zullen wij alert zijn op de aansluiting onder-
wijs-arbeidsmarkt. Zowel op het niveau van de kwetsbare 
leerlingen als op het niveau van de vraag op de arbeidsmarkt.

8.4 Mismatch
Door toenemende automatisering en digitalisering verdwij-
nen in sommige branches veel banen, onder meer in
de landbouw, industrie en financiële dienstverlening. In an-
dere bedrijfstakken is juist sprake van een tekort
aan gekwalificeerd personeel. Dit speelt met name in de 
ICT en bij bepaalde technische beroepen.
Volgens het UWV ontstaat hierdoor de paradoxale situatie 
dat er moeilijk vervulbare vacatures bijkomen, maar dat het 
aantal werkzoekenden hoog blijft. “In diverse sectoren zijn 
er bovendien zorgen over de beschikbaarheid van perso-
neel op het moment dat de economie blijvend aantrekt en 
vergrijzing leidt tot het vertrek van ervaren vakmensen.”
Het UWV denkt ook dat de positie van laagopgeleiden als 
gevolg van technologische ontwikkelingen en hevige concur-
rentie op de arbeidsmarkt verder in het gedrang zal komen.

De toename in het aantal arbeidsplaatsen zal voor een be-
langrijk deel komen van de uitzendbranche en intermediairs. 
Het aandeel van de zogeheten flexibele schil bij bedrijven 
zal komende jaren naar verwachting groter worden. In meer 
dan de helft van de sectoren is de productie en werkgele-
genheid nog niet terug op het niveau van voor de crisis.
Een groeiende mismatch vraagt om creatieve oplossingen. 

Een daarvan is om bij het selecteren van kandidaten niet 
alleen gefixeerd te zijn op allerlei harde criteria. Anders 
selecteren biedt perspectief. Selecteren door meer reke-
ning te houden met ‘zachte’ criteria zoals persoonlijkheid, 
potentieel en cultuurmatch. Dat zorgt er niet alleen voor 
dat actuele vacatures vaker vervuld kunnen worden. Door 
anders te selecteren beschikt de werkgever sneller over 
talent en is daardoor beter voorbereid op de toekomst. 
Wij brengen deze werkwijze ook over bij de werkgevers.
Soms kan de mismatch ook opgelost worden door een rela-
tief eenvoudig instrument of interventie, bijv. actualisering 
VCA-certificaat. In het P-budget willen we daarvoor een 
klein werkbudget opnemen.

8.5 Samenvatting arbeidsmarkt.
Er is veel bekend over de situatie op de arbeidsmarkt in 
Twente (zie ook deel 3: “Feiten en cijfers”). Deze gegevens 
spelen een rol bij het ontwikkelen van regionaal beleid. De 
arbeidsmarkt is ook in hoge mate regionaal. Dus wij willen 
ons conformeren aan het regionale beleid. Echter in Twente 
worden we in toenemende mate geconfronteerd met een 
mismatch op de arbeidsmarkt en een verdringing van hoog 
naar laag. Dat vraagt om arbeidsmarktbeleid en opleidingen 
die klaar zijn voor de toekomst èn om andere manieren van 
werving en selectie (kijken naar soft skills, mogelijkheden 
tot bijscholing en een focus op veranderingen in de func-
ties). Ook nieuwe manieren als functiecreatie, job-carving 
passen in dit rijtje om mensen beter passend te krijgen op 
functies. Door de inzet van ESF-middelen organiseren wij 
extra begeleiding en coaching van kwetsbare groepen naar 
en op de arbeidsmarkt.
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Er moeten meer mensen (ook met forse beperkingen) 
aan het werk waarvoor minder middelen beschikbaar zijn. 
Tevens is het doel het werk zo regulier mogelijk bij onder-
nemers en werkgevers te organiseren.
Werkgeversinstrumenten moeten er dan voor zorgen dat 
de nadelen van de afstand tot de arbeidsmarkt van kandi-
daten uit o.a. de bijstand weggepoetst worden. Gezien het 
aantal vacatures en het aantal werkzoekenden (38.000) in 
Twente èn de werking van de arbeidsmarkt kunnen we 
ons afvragen of er voldoende banen voor mensen met een 
grotere afstand binnen Twente beschikbaar zijn voor de 
werkloze beroepsbevolking. Vandaar dat het economisch be-
leid zich moet blijven richten op de groei van het aantal
vestigingen (juist in de elementaire en lage functies, zoals 
Post.nl en Bauhaus) de groei van de HTSM-sector (trek in 
de schoorsteen) en het bevorderen en ondersteunen van 
startende ondernemers. Ook de mogelijke vestiging van 
distributiecentra op het regionale industrieterrein schept 
hoge verwachtingen. Via de regionale ketensamenwerking 
werken wij mee aan diverse projecten “Werken in Duits-
land”, maar ook hier geldt dat de arbeidsmarkt aan de 
overkant van de grens min of meer hetzelfde eruit ziet, er 
dagelijkse belemmeringen en vooral diploma eisen in de 
weg zitten. Nochtans zien wij bescheiden mogelijkheden om 
hier arbeidsplaatsen te acquireren. Ook via instrumenten als 
SROI en het uitbouwen van sociale ondernemingen kunnen 
wij mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt enig 
perspectief bieden.

9.1. Samenwerking met ondernemers in Hengelo
Hengelose ondernemers staan vanouds bekend als maat-
schappelijk betrokken ondernemers. Dat betekent dat we 
hen kunnen aanspreken op dit uitgangspunt en hen uitdagen 
kansen te bieden voor mensen met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt. Dat doen wij door informele contacten, 
werkbezoeken en e-mailnieuwsbrieven. Ook het bekend-
maken van goede voorbeelden (Startersprijs, de regionale 
campagne “Doorzetters met dromen”) helpt om werkge-
vers nog meer aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.
De werkgeversbenadering vanuit het Werkplein gebeurt 
met vaste contactpersonen (vanuit de sectoren producten 
en diensten) en er wordt daarbij nauwe samenwerking 
gezocht met het accountmanagement van EZ (tips en gege-
vens uitwisselingen, samen op bezoek).

In de gezamenlijke werkgeversdienstverlening zijn in de 
afgelopen jaren grote stappen gemaakt. Werkplein
Gieterij heeft aparte jaarplannen met taakstellingen en een 
apart marktbewerkingsplan (voor het werkgebied
Midden Twente). Nu de governance van het Werkplein 
Twente z’n beslag heeft gekregen, komt er één marktbe-
werkingsplan voor Twente, waaruit duidelijk wordt welke 
sectoren kansen bieden en hoe deze benaderd worden.

9.2 Nieuwe werkgelegenheid.
Vanaf zomer 2015 zijn we in regionaal verband bezig om het 
beleid rond Social return on Investment  binnen de 14 gemeen-
ten op elkaar af te stemmen. Er is nu bestuurlijke overeen-
stemming; de implementatie is geregeld en moet leiden tot een 
werkend en operationeel systeem van aanbestedings- (voor-
waarden), indienen van een plan voor invulling social return 
verplichting bij de opdrachtnemer, monitoren in regionaal 
verband van de aangegane verplichting en het adviseren en 
begeleiden van de werkgever door mensen van het Werkplein. 
Twee aspecten  zijn van belang. Inzet van social return mag niet 
leiden tot verdringing van ander betaald werk; dat is ook niet 
nodig omdat de opdrachtnemer via een menu kan kiezen hoe 
hij/zij de social return verplichting invult. Een tweede belangrijk 
uitgangspunt is dat de opdrachtnemer te allen tijde verant-
woordelijk is voor de invulling van zijn/haar verplichting. Deze 
kan niet opzij gezet worden met als argument dat de gemeen-
te/Werkplein geen geschikte kandidaten kan leveren.
 
Voor wat betreft het inkoop beleid in Hengelo willen wij graag 
nader onderzoeken hoe wij starters en zzp-ers meer mee 
kunnen laten profiteren in de overheidsopdrachten en willen 
wij ook kijken of we gemeentelijke opdrachten en leveringen 
onder kunnen brengen bij “social firms”. Hiermee zijn we al 
begonnen door de opzet van Gildebor.

13. 
Werkplein Twente is een natuurlijke partner is van onze 
werkgevers als het gaat om het plaatsen van werkzoekenden. 
Daarbij moet de werkgever er op kunnen rekenen dat hij/
zij uitstekende dienstverlening krijgt (ontzorgen, instrumenten 
inzet) die gelijk is in de hele regio Twente.

Hoofdstuk 9: Ketensamenwerking.

14. 
Wij zetten capaciteit en middelen in om nieuwe vormen van 
werkgelegenheid (passend bij de vraag van ons bestand) te 
creëren. Daarbij werken wij samen met ondernemers, ken-
nisinstellingen en regionale en landelijke partners.
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10.1 Inhoud en vorm van de instrumenten.
Zoals we hiervoor hebben aangegeven hebben drie typen 
klant-werkzoekenden.
a. Mensen die met of geen weinig ondersteuning direct 

aan het werk kunnen
b. Mensen die via leren, re-integratie, en werkgeversinstru-

menten binnen afzienbare tijd aan het werk kunnen.
c. Uitkeringsgrechtigden die ingedeeld zijn met als eindper-

spectief treden 1, 2 en onderkant 3 zijn vooralsnog niet 
of nooit toe aan regulier werk. Zij worden uitgedaagd 
om deel te nemen aan maatschappelijke participatieacti-
viteiten. Hier zit een overlap in de WMO en Jeugd.

10.2 Ketensamenwerking.
Matchen vraag en aanbod
Er zijn vier pijlers die, in goede samenhang, zorgen dat vraag 
en aanbod in de arbeidsmarktregio samen komen: (1) het 
ophalen van vacatures en baanopeningen bij werkgevers 
door contact (relatie) te onderhouden en hen ondersteu-
ning te bieden, (2) het verbeteren van de kansen op de 
arbeidsmarkt van minder zelfredzame werkzoekenden door 
bijvoorbeeld hun werknemersvaardigheden te versterken 
en hun zoekprofiel te verbeteren (werkzoekendendienst-
verlening), (3) het selecteren van geschikte kandidaten en 
hen introduceren bij werkgevers (matchen) en (4) het bie-
den van nazorg en inzetten van werkgeversinstrumenten.

Wij doen niet alles zelf. Het acquireren van vacatures (ook 
voor leer-werkplekken) gebeurt in de contacten die
de accountmanagers werk van het Werkplein hebben in het 
werkgebied Midden Twente.

De uitvoering van re-integratietrajecten gebeurt bij SWB en 
in speciale gevallen bij gespecialiseerde reintegratiebedrijven.
SWB is een gemeenschappelijke regeling tussen gemeenten; 
deze zijn financieel verantwoordelijk. Door een afnemend 
deel Wsw-oud in het Participatiebudget is in het meerjaren-
perspectief van de SWB gekozen voor een werk-leerbedrijf. 
De bestaande infrastructuur kan daarbij ondersteunen.
De advisering en coaching naar ondernemerschap of 
zelfstandig beroep ligt in handen van ROZ, evenals enkele 
projecten op het gebied van sociale economie en “onderne-
men naar vermogen”.
Uit bovenstaande schema blijkt dat de klantmanager van SZ 
de regie heeft op het proces. Hij/zij beslist welke instru-
menten (uiteraard in overleg met en na advies van) ingezet 
worden. Deze ketensamenwerking is constant in ontwikke-
ling. Al werkende weg bestaat er bijv. de behoefte aan direct 
plaatsing vanuit het reintegratietraject, zonder terugverwij-
zing naar de klantmanager.

Vanwege de bindingen met de gemeente Hengelo en de af-
bakening publiek-private dienstverlening werken wij met een 
aantal publieke “preferred suppliers”.

Werkplein Twente 
Kandidaten die zelfredzaam zijn en met weinig of geen 
ondersteuning aan het werk kunnen (groep a), kunnen via de 
vacatures op het Werkplein via de werkcoaches gematcht 
worden op die vacatures. Uiteraard verdient het de voor-
keur dat zelfredzame mensen zelf werk vinden via Werk.nl, 
uitzendbureaus of via sollicitatieactiviteiten.
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15. 
Wij willen jaarlijks door middel van prestatiecontracten, 
werk- en jaarplannen afspraken maken met onze “preferred 
suppliers” over inhoud, kwaliteit en omvang van hun inspan-
ningen en dienstverlening. Daarbij ook meerjarige intenties 
opnemen. 

Sociaal Werkbedrijf SWB
Voor de trajecten en activiteiten op het gebied van ar-
beids-re-integratie ( groep b) heeft de gemeente Hengelo 
de beschikking over het sociaal Werkbedrijf SWB. SWB 
maakt deel uit van een gemeenschappelijke regeling waarin 
ook Hof van Twente en Borne participeren. De gemeente 
Haaksbergen is bezig zich aan te sluiten. Op het gebied van 
groenonderhoud is een samenwerking aangegaan onder 
de naam Gildebor. Dat betekent dat SWB een natuurlij-
ke partner is van deze gemeenten om re-integratie van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ter hand te 
nemen. Daarvoor heeft SWB een scala aan instrumen-
ten ontwikkeld. Allemaal gericht op het ontwikkelen van 
talenten van werknemers en ze arbeidsfit te maken. Jaarlijks 
wordt door middel van een prestatiecontract nagegaan 
of de instrumenten voldoen, welke en hoeveel kandidaten 
kunnen worden aangeleverd en wat het resultaat moet zijn. 
Nagegaan wordt of naast de jaarlijkse prestatiecontracten 
ook meerjarige intenties afgesloten kunnen worden. In 
deze prestatiecontracten is ruimte voor de inschakeling van 
partners met gespecialiseerde dienstverlening. Mochten er 
speciale trajecten ofm opleidingen ingezet moeten worden 
dan beslist de regievoerende klantmanager in samenspraak 
met de arbeidsdeskundige en SWB.

ROZ Twente
Kandidaten die potenties en wensen hebben in de richting 
van zelfstandig ondernemerschap (veelal in de vorm van 
zzp-er) kunnen een beroep doen op de dienstverlening van 
ROZ Twente. Er zijn ondersteuningstrajecten voor mensen 
die deels hun inkomen uit ondernemerschap kunnen halen, 
zelfstandige ondernemers en ook bestaande ondernemers 
die in moeilijkheden dreigen te komen. Het financiële 
instrument dat daarbij in gezet kan worden is het Besluit 
Bijstand Zelfstandigen. ROZ is geen “preferred supplier”, 
maar een afdeling binnen de sector Sociaal met een aparte 
opdracht, eigen expertise en marketing-aanpak.

Leerwerkloket
Het Leerwerkloket is dé poort tot opleidingen (voor werk-
zoekenden en werknemers) en leerwerkarrangementen.
In de eerste plaats is het aanbod gericht op kandidaten die 
arbeidsfit maar actuele kennis, vaardigheden of diploma’s 
missen. Middels opleidingen, leerwerktrajecten kunnen zij 
van arbeidsfit naar job-ready groeien.

10.3 De interne organisatie.
Intake.
Met de komst van de participatiewet in 2015 hebben de 
gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen voor een 
aantal nieuwe doelgroepen. Nl. mensen die vanwege een 
ziekte of gebrek niet in staat zijn zelfstandig het WML te 
verdienen. Deze mensen kwamen voorheen in de Wajong. 
Deze is alleen nog beschikbaar voor die mensen die volledig 
en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
Dit betekent dat we aan de kop van het proces (diagnose) 
zullen moeten bepalen of iemand thuishoort in één van 
de bovenstaande profielen. Tevens zal beoordeeld moeten 
worden op grond van de criteria van de Participatiewet of ie-
mand vanwege ziekte of gebrek niet het WML kan verdienen 
en dus voorgedragen moet worden via de Praktijkroute of 
voor een zgn. Aba. (Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen).
Dat vraagt speciale vaardigheden in de intake. Zeker in de 
vormgeving van de ene toegang (zie nota “Met respect…”) 
vraagt dit ook collegiale consultatie en overleg met andere 
disciplines (WMO, Jeugd,). Dit heeft gevolgen voor scholing 
en vakmanschap voor onze intakers. Er bestaan geen lan-
delijke protocollen om te bepalen of iemand voor een ABA 
voorgedragen kan worden.

Loonwaardemeting en job coaching.
Alweer als gevolg van de invoering van de participatiewet zijn 
er instrumenten voor werkgevers ontwikkeld.
Eén ervan is het uitvoeren van loonwaardemetingen op de 
werkplek. Hiervoor hebben wij 2,5 fte arbeidskundige (in 
opleiding) die mede voor de Midden-Twentse gemeenten 
de loonwaardemetingen volgens het regionaal ingevoerde 
systeem Loonbalans van Compentensys uitvoeren. Zij maken 
deel uit van een zgn. pool van arbeidsdeskundigen en kun-
nen onderling ingeschakeld worden met verrekening van de 
kosten door de 14 Twentse gemeenten. UWV heeft zijn eigen 
arbeidsdeskundigen voor de oud-Wajongdoelgroep.
Datzelfde systeem is in ontwikkeling voor de job coaching. 
Job coaching is een instrument dat de werkgever kan aange-
boden krijgen om de werknemer te helpen bij randzaken die 
zijn functioneren belemmeren. Er is recht op enkele uren job 
coaching per maand. De arbeidsdeskundige bepaalt tegelij-
kertijd met de loonwaardemeting de intensiteit van de job 
coaching. Wij zijn voornemens 1,5 fte jobcoach (intern) aan 
te stellen en deze ook mee te laten delen in een regionale 
jobcoachpool.
Dat betekent dat wij de nieuwe taken loonwaardemeting 
en job coaching zelf doen, met klantmanagers die daarvoor 
opgeleid zijn en een verminderde case-load hebben.
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Werkcoaches
In de praktijk blijkt dat werkzoekenden die na de intake 
ingeschaald worden op trede 5 of 6 of die werkzoekenden 
die na een re-integratietraject “arbeidsfit” worden verklaard 
toch nog vaak ondersteuning moeten hebben bij het prak-
tisch vinden en behouden van werk. Voor de begeleiding van 
“arbeidsfitte” klanten naar “job-ready” klanten is een drietal 
werkcoaches deels vrijgesteld. De taak is om met de door
klantmanagers of re-integratie-consulenten door- of terug-
verwezen klanten te zoeken naar een passende werkkring. 
Daarbij werken zij vaak vanuit de competenties en vaardig-
heden van de klant en zoeken daar geschikte werkplekken bij.

Arbeidsmarktcoaches via Werkplein en Interne trajectbegeleiders 
via RMC
Via regionaal ingezette ESF-middelen krijgt ook de gemeen-
te Hengelo de beschikking over de inzet van regionale ar-
beidsmarktcoaches die via coaching en begeleiding mensen 
uit het werkzoekenden bestand met een grotere afstand 
gaan plaatsen.
Via de Twentse belofte van het RMC komen er binnen het 
ROC van Twente interne trajectbegeleiders die kwetsbare 
leerlingen ondersteunen richting opleiding of werk.
Wij verwachten dat we hierdoor een sluitend aanbod en 
begeleiding kunnen realiseren voor mensen en jongeren 
in een kwetsbare positie dan wel grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt.

Participatiecoaches.
Met de invoering van de Participatiewet hebben wij ook 
beleid geformuleerd ten aanzien van de zgn. tegenprestatie. 
Wij spreken liever van activiteiten in het kader van maat-
schappelijke participatie. Om mensen die daarvoor door de 
klantmanagers geschikt worden bevonden, ook daadwerke-
lijk een plek te geven is een tweetal participatiecoaches aan-
gesteld die de contacten met de instellingen onderhouden. 
Bij deze instellingen en organisaties in de stad worden deze 
activiteiten georganiseerd, liefst zo dicht mogelijk in de
woonomgeving, de begeleiding is vaak in handen van vrij-
willigers. Omdat het hier een vrij grote potentiele groep 
klanten betreft willen wij ons beleid t.a.v. maatschappelijke 
participatie uiterlijk eind 2017 geëvalueerd en waar nodig 
aangescherpt en in lijn gebracht hebben met de mogelijkhe-
den vanuit de WMO en Jeugdwet. Daarbij zullen de parti-
cipatiecoaches, Wijkracht en de WMO-consulten een nog 
nauwere samenwerking aangaan.

Klantmanagers.
De traditionele taken van de klantmanagers zijn intake, uit-
keringsverstrekking, controle en reintegratieondersteuning.
Wij willen in het komende jaar een beweging starten waarin 
minder tijd besteed hoeft te worden aan de rechtmatig-
heidsaspecten van de uitkering, maar meer nadruk komt 
op een kwalitatief goede intake (direct de inzet van goede 
instrumenten) en de regie voeren op het re-integratie of 
participatietraject.
Bij de intake is kennis van het onderscheid tussen doelgroe-
pen die een beroep doen op reintegratieondersteuning
en een uitkering van groot belang. Hierdoor kan op een 
efficiënte manier het juiste aanbod gedaan worden. Dat 
betekent dat ook in de klant-werkzoekende benadering een 
zekere “segmentatie van de markt” moet plaatsvinden. Een 
schoolverlater van het PRO-onderwijs zonder starkwalifi-
catie vereist een andere benadering dan een statushouder 
die tegelijkertijd moet inburgeren, re-integreren en maat-
schappelijk moet integreren. Iemand die vanwege ziekte of 
gebrek niet in staat is het WML te verdienen en in aanmer-
king komt voor en geplaatst kan worden op een baan in 
het kader van de banenafspraak vergt een andere aanpak 
dan een “klassieke”WWB-er die na een re-integratietraject 
arbeidsfit is verklaard. Iemand met psychische problemen en 
aangewezen op maatschappelijk participatie zal anders bena-
derd moeten worden dan iemand wiens enige belemmering 
is dat hij een verkeerde opleiding heeft, of te oud is voor de
arbeidsmarkt. We zijn al begonnen met enige speciali-
saties door te voeren op het gebied van jongeren en                
maatschappelijke participatie.

16. 
In het komende jaar willen wij in overleg met de klantmanagers 
op de werkvloer een beweging maken richting
aandacht functionarissen voor diverse klantgroepen. Daarbij 
gaat het in de eerste plaats om klantgroepen met het profiel 
“kan op termijn loonvormende arbeid aanvaarden”. Immers de 
“arbeidsfitte”kandidaten worden al bijgestaan door de werk-
coaches en het Werkplein. De mensen die aangewezen zijn 
worden ondersteund door de participatiecoaches en WMO-con-
sulenten en Wijkracht. Voor de “kwetsbare middengroep, die op 
termijn kan uitstromen naar betaald werk” valt allereerst te 
denken aan de door ons geformuleerde prioriteitsgroepen:
• statushouders
• jongeren en vooral jonge schoolverlaters; we zitten al bij 

de groepen schoolverlaters, laatste jaar
• mensen met een arbeidsbeperking die in aanmerking 

komen voor een baan in het kader van de banenafspraak 
en “beschut werk” – nieuwe stijl.

• ouders met jonge kinderen.
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10.4 Gevolgen voor de interne organisatie.
Dienstverlening
De dienstverlening richting klant-werkzoekende zal steeds 
meer veranderen van “de controleur van de rechtmatig-
heid” naar de stimulator richting werk en participatie. Wij 
hechten wel groot belang aan controle, fraudepreventie en 
Bijzonder Onderzoek. Immers het draagvlak in de samen-
leving is gebaat bij een Sociale Dienst die uitkeringen en in-
strumenten inzet bij mensen die het echt nodig hebben. Dat 
betekent voor de klantmanagers een scherpere focus op 
“buiten” en “kansen” naast op controle en rechtmatigheid.

Scholing en vakmanschap
Wij zullen de medewerkers stimuleren hun vak te verdie-
pen en uit te bouwen en daarvoor scholing en training
te volgen. Juist de verbrede doelgroepen in de Participatie-
wet vragen nieuwe vaardigheden, kennis en inzichten.

Ketensamenwerking
Wij zijn er ons van bewust dat re-integratie, participatie en 
arbeidsdeelname niet alleen door gemeenten kan worden 
gerealiseerd. Daarvoor hebben wij ketenpartners nodig. Wij 
zijn bereid in dialoog met deze partners sommige werk-
zaamheden over te laten aan hen.

Samenwerking buurgemeenten.
In de afgelopen jaren is Borne aangesloten bij Sociale Zaken 
te Hengelo. Haaksbergen volgde eind 2016. Wij denken dat 
een efficiënte uitvoering een zekere schaalgrootte ver-
eist. Samenwerking op het niveau van Midden Twente is dan 
logisch. Dat betekent voor de uitvoering dat er binnen de 
samenwerkende gemeenten wellicht andere uitgangspunten 
en regels gelden. Wij willen deze respecteren, maar in de uit-
voering toch zoveel mogelijk één duidelijke benadering kiezen.

10.5. Instrumenten.
In de participatieverordening zijn de instrumenten die 
gericht zijn op de klantwerkzoekenden opgenomen. Deze 
kunnen naar een beoordeling door de klantmanager ingezet 
worden. Maken ze deel uit van een reintegratietraject dan 
worden ze ook bekostigd uit de vergoeding voor dat re-in-
tegratietraject. De klantmanager blijft de regie houden.

In de zgn. instrumentenkoffer staan de instrumenten benoemd 
die gericht zijn op de werkgevers die bereid zijn mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Deze zijn 
deels gekoppeld aan de doelgroep banenafspraak, voor het 
overige kunnen ze ingezet worden voor de hele doelgroep 
werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

10.6 gevolgen voor doelgroepen en onderdelen van het 
P-budget.
Zoals uit hoofdstuk 4 blijkt bestaat het Participatiebudget 
uit een bedrag ten behoeve van:
• de klassieke doelgroep
• de nieuwe doelgroep
• de Wsw-populatie.

Voorheen bevatte het P-budget ook middelen voor inburge-
ring en educatie. De middelen voor inburgering zijn afge-
bouwd en afgeschaft. Daarvoor in de plaats komen extra 
middelen (ook in het P-budget) als gevolg van het uitwer-
kingsaccoord m.b.t. de verhoogde asielinstroom (april 2016). 
Hiervoor zijn separate bestedingsvoorstellen gemaakt.
Voor wat betreft het onderdeel Wsw-populatie stellen wij 
deze gelden 1 op 1 beschikbaar voor de uitvoering van de 
reguliere Wsw-taken. In verband met de invoering van de 
Participatiewet is de Wsw ingetrokken en is de toegang tot 
de SW geblokkeerd. De mensen met een SW-dienstver-
band behouden hun rechten en SWplaats. De gemeenten 
ontvangen budget om deze plaatsen te bekostigen. Deze 
budgetten worden gekort en afgebouwd en zijn ze afhanke-
lijk van de “blijfkans” van de SW-medewerkers. In het kader 
van deze nota is het van belang aan te geven dat in som-
mige gemeenten de uitvoering van de SW méér kost dan 
het beschikbaar gestelde budget. Deze gemeenten moeten 
dan bijpassen uit de rest van het P-budget, zodat er minder 
middelen overblijven voor de re-integratie van klassiek en 
nieuwe doelgroepen onder de participatiewet. Dat is voor 
Hengelo gelukkig niet het geval. Benadrukt moet worden 
dat ons SW-bedrijf SWB alleen door de keuze voor een 
werk-leer-ontwikkelbedrijf kan blijven bestaan ondanks 
de sterk teruglopende budgetten van Wsw-oud. De stra-
tegienota (meerjarenperspectief) van de SWB is in dezen 
congruent met het gemeentelijk beleid.
De eventuele verplichtstelling van beschut werk-nieuw kan 
gevolgen hebben voor de hoogte van het P-budget, dan wel 
de bestedingen daaruit.

17. 
Om het hoofd te bieden aan de snel veranderende omstan-
digheden willen wij onze interne organisatie vormgeven langs 
de volgende kernbegrippen: Focus op “buiten” en kansen voor 
werkzoekenden, scholing en vakmanschap, ketensamenwer-
king en regionale oriëntatie.

18. 
In het jaarlijkse uitvoeringsprogramma wordt aangegeven 
met hoeveel trajecten, inzet instrumenten en budget rekening 
wordt gehouden.
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10.7 Omvang en Verdeling P-budget.
Zoals aangegeven zal in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma 
ook de verdeling van het voor dat jaar geldende P-budget 
opgenomen worden. Uitgangspunt is dat wij uit het P-bud-
get activiteiten organiseren die direct te maken hebben met 
re-integratie van werkzoekende en arbeidsgehandicapten 
op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat er geen structurele 
organisatiekosten of personeelskosten gefinancierd worden 
uit dit budget.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de “interne inkopen” 
van bijv. loonwaardemetingen en job coaches. De middelen 
voor “nieuw doelgroepen” zijn nl. bedoeld om de loon-
waardemetingen, werkplekaanpassingen, job coaching en 
no-riskpolis te financieren. De Loonkostensubsidie wordt 
gefinancierd uit het BUIG-budget. (budget dat door het Rijk 
beschikbaar gesteld wordt om de uitkeringen te betalen).

In de aanloop naar de Participatiewet hebben wij via de 
commissie Werk en Inkomen en het lobbycircuit steeds 
aangegeven dat de budgetten volstrekt onvoldoende zijn om 
de Participatiewet fatsoenlijk uit te voeren. Het betreft dan 
voornamelijk middelen voor re-integratie en ondersteuning 
vanuit het P-budget, maar zeker ook de middelen voor het 
financieren van het beschut werk nieuwe stijl. Daarnaast 
hebben wij aangegeven dat er in sommige situaties onaan-
vaardbare achteruitgang in inkomen voor mensen met een 
arbeidshandicap zal ontstaan, gekoppeld met een verschra-
ling van voorzieningen (dagbesteding, begeleiding,
vervoer.). Onderstaande grafiek laat treffend zien hoe (lan-
delijk) de bestanden zijn gestegen en de budgetten
voor re-integratie verminderd.

Wij zijn voornemens in te zetten (zoals tot nu toe gebrui-
kelijk) op het verkrijgen van extra middelen om onze voor-
genomen activiteiten voor de doelgroep met een afstand 
tot de arbeidsmarkt te financieren. Hierbij kijken wij naar 
diverse fondsen en financieringsbronnen, samen met onze 
afdeling Projecten en Subsidies.

Concreet liggen er naar ons idee mogelijkheden bij:
• het Rijk en de diverse ministeries vooral gericht op acti-

viteiten die een pilot-achtig karakter hebben.
• de Provincie vanwege het in juni 2016 vastgesteld beleid 

rond MKB en ondernemerschap en Human Capital
• ESF en andere Europese Fondsen (Interreg, Urban). 

Hierbij ligt de focus op het genereren van extra midde-
len voor de uitvoering. Voorbeeld het nu in gang gezette 
project “Matchen op werk”.

• de regio vanwege de komende Agenda van Twente
• het sectorplan “Twente Werkt” : intersectorale mobili-

teit bevorderen.

Daarbij gaat het in alle gevallen niet om meer en nieuwe 
projecten, maar om financiering en uitbreiding van
bestaande en bewezen activiteiten.

 

36 

arbeidshandicap zal ontstaan, gekoppeld met een verschraling van voorzieningen (dagbesteding, begeleiding, 
vervoer.). Onderstaande grafiek laat treffend zien hoe (landelijk) de bestanden zijn gestegen en de budgetten 
voor re-integratie verminderd. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Wij zijn voornemens in te zetten (zoals tot nu toe gebruikelijk) op het verkrijgen van extra middelen om onze 
voorgenomen activiteiten voor de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt te financieren. Hierbij kijken 
wij naar diverse fondsen en financieringsbronnen, samen met onze afdeling Projecten en Subsidies. 
Concreet liggen er naar ons idee mogelijkheden bij: 
-het Rijk en de diverse ministeries vooral gericht op activiteiten die een pilot-achtig karakter hebben. 
-de Provincie vanwege  het in juni 2016 vastgesteld beleid rond  MKB en ondernemerschap en  Human Capital 
 
 

 
 
 
-ESF en andere Europese Fondsen (Interreg, Urban). Hierbij ligt de focus op het genereren van extra middelen 
voor de uitvoering. Voorbeeld het nu in gang gezette project “Matchen op werk”.  
-de regio vanwege de komende Agenda van Twente 
- het sectorplan  “Twente Werkt” : intersectorale mobiliteit bevorderen. 
Daarbij gaat het in alle gevallen niet om meer en nieuwe projecten, maar om financiering en uitbreiding van 
bestaande en bewezen activiteiten.  
 
 
 
 
 
 

 

36 

arbeidshandicap zal ontstaan, gekoppeld met een verschraling van voorzieningen (dagbesteding, begeleiding, 
vervoer.). Onderstaande grafiek laat treffend zien hoe (landelijk) de bestanden zijn gestegen en de budgetten 
voor re-integratie verminderd. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Wij zijn voornemens in te zetten (zoals tot nu toe gebruikelijk) op het verkrijgen van extra middelen om onze 
voorgenomen activiteiten voor de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt te financieren. Hierbij kijken 
wij naar diverse fondsen en financieringsbronnen, samen met onze afdeling Projecten en Subsidies. 
Concreet liggen er naar ons idee mogelijkheden bij: 
-het Rijk en de diverse ministeries vooral gericht op activiteiten die een pilot-achtig karakter hebben. 
-de Provincie vanwege  het in juni 2016 vastgesteld beleid rond  MKB en ondernemerschap en  Human Capital 
 
 

 
 
 
-ESF en andere Europese Fondsen (Interreg, Urban). Hierbij ligt de focus op het genereren van extra middelen 
voor de uitvoering. Voorbeeld het nu in gang gezette project “Matchen op werk”.  
-de regio vanwege de komende Agenda van Twente 
- het sectorplan  “Twente Werkt” : intersectorale mobiliteit bevorderen. 
Daarbij gaat het in alle gevallen niet om meer en nieuwe projecten, maar om financiering en uitbreiding van 
bestaande en bewezen activiteiten.  
 
 
 
 
 
 



25

Voor de komende jaren denken wij over de volgende mid-
delen te kunnen beschikken:

10.8 Uitgaven P budget
Jaarlijks zal met de vaststelling van het uitvoeringsplan door 
ons College de verdeling van de uitgaven van het P-budget 
worden bepaald. Een aantal uitgaven ligt vast ( SWB-re-in-
tegratie, ROZ startersondersteuning en sociale economie, 
Budget Alert). Wij willen wel dat deze uitgaven verankerd 
worden in prestatiecontracten die elk kwartaal geëvalueerd 
en bijgesteld zullen worden.
Het budget voor scholing, inkoop trajecten en incentives 
is in het kader van de bezuinigingen in de kadernota 2015 
naar 0 gebracht. Dit blijkt in de praktijk een lastige. Wij zijn 
voornemens om in elk geval € 100.000 per jaar binnen het 
P-budget te herschikken voor de uitvoering van gezamenlij-
ke (regionale) scholingsprojecten e.d.

Tot slot.
De wereld is heftig in beweging. Wij proberen voorop te 
lopen bij maatschappelijke discussies over doelgroepen, ar-
beidsmarkt, verdringing, arbeidsomstandigheden. Wij hopen 
met deze nota en de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s een 
krachtige bijdrage te leveren aan meer werk voor meer 
mensen onder goede omstandigheden en aan meer partici-
patie vanuit eigen mogelijkheden, wensen en kracht.
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Voor de komende jaren denken wij over de volgende middelen te kunnen beschikken: 
 
Uitkering P-budget 
 
Re-integratiebudget  2017 2018 2019 2020 
WWB Klassiek 3.211.464 3.091.648 3.107.632 3.107.610 
Nieuw Wajong 146.831 181.473 228.814 240.782 
Nieuw begeleiding 342.151 422.651 476.889 548.903 
Totaal 3.700.445 3.695.772 3.813.336 3.897.295 
 
 
Structureel in de 
meerjarenbegroting 
 

2018 2019 2020 

Perspectiefjaar  200.000 
 

200.000 
 

200.000 
 

ESF-gelden* voor 
“matchen op werk” 

200.000 
 

200.000 
 

 

 
 
* schatting van het aandeel voor Midden Twente w.o. Hengelo 
Uitgaven worden afgestemd op de inkomsten. 
 
 
10.8 Uitgaven P budget 
Jaarlijks  zal met de vaststelling van het uitvoeringsplan door ons College de verdeling van de uitgaven van 
het P-budget worden bepaald. Een aantal uitgaven ligt vast ( SWB-re-integratie, ROZ startersondersteuning en 
sociale economie, Budget Alert). Wij willen wel dat deze uitgaven verankerd worden in prestatiecontracten die 
elk kwartaal geëvalueerd en bijgesteld zullen worden. 
Het budget voor scholing, inkoop trajecten en incentives is in het kader van de bezuinigingen in de kadernota 
2015  naar 0 gebracht. Dit blijkt in de praktijk een lastige. Wij zijn voornemens om in elk geval  € 100.000 per 
jaar binnen het P-budget te herschikken voor  de uitvoering van gezamenlijke (regionale) scholingsprojecten 
e.d. 
 
19. 
Uit het P-budget worden activiteiten georganiseerd die direct te maken hebben met re-integratie van 
werkzoekenden en arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de 
kwetsbare groepen die binnen afzienbare tijd betaald werk kunnen verrichten. Wij zetten in op het verkrijgen 
van extra middelen voor dit doel via regionale, provinciale, nationale en Europese fondsen. 
 
 
Tot slot. 
De wereld is heftig in beweging. Wij proberen voorop te lopen bij  maatschappelijke discussies over 
doelgroepen, arbeidsmarkt, verdringing, arbeidsomstandigheden. Wij hopen met deze nota en de jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma’s een krachtige bijdrage te leveren aan meer werk voor meer mensen onder goede 
omstandigheden en aan meer participatie vanuit eigen mogelijkheden, wensen en kracht.  
 

19. 
Uit het P-budget worden activiteiten georganiseerd die direct 
te maken hebben met re-integratie van werkzoekenden en 
arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt 
prioriteit gegeven aan de kwetsbare groepen die binnen af-
zienbare tijd betaald werk kunnen verrichten. Wij zetten in op 
het verkrijgen van extra middelen voor dit doel via regionale, 
provinciale, nationale en Europese fondsen.
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