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Geachte leden van de raad, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Via deze brief geven wij  antwoord op de vragen aan het college van de fractie van GroenLinks 
inzake jonge arbeidsgehandicapten. Hieronder leest u eerst de toelichting die onderdeel uitmaakt 

van de ingediende vragen.    
 

Toelichting van de fractie van GroenLinks  
In de afgelopen weken was er regelmatig aandacht in de pers voor een bijzonder kwetsbare groep 
burgers. De groep mensen die in het verleden in aanmerking kwam voor een Wajong-uitkering 

krijgt die nu lang niet altijd meer, ze hebben nu soms geen werk en geen uitkering. 
 

Het aantal laagbegaafde en gehandicapte jongeren dat zonder uitkering thuiszit stijgt snel. Het lukt hun niet aan  

werk te komen. De uitkering voor jonggehandicapten, de Wajong, bestaat voor hen niet meer. Gemeenten die nu 

voor hen verantwoordelijk zijn, slagen er nauwelijks in hen aan werk te helpen. 

Gijs Herderscheê en Joost de Vries 24 april 2018, 2:00 

(citaat uit het artikel, hier de link: https://www.volkskrant.nl/e-b7f01ab5 
 

Een bericht waar wij ons zorgen over maken. We zijn ons ervan bewust dat de kosten binnen het 
sociaal domein oplopen. Wethouder ten Heuw heeft daar onlangs nog op gewezen. We hopen dat 

dit het college er niet van weerhoudt om deze mensen op te sporen en voor hen een aanbod te 
formuleren. In de stukken voor de Politieke Markt van 6 juni 2018 hebben we gezien dat het 

college bereid is veel te doen voor kwetsbare groepen in hengelo. En ook uit het nieuw 
voorliggende coalitieprogramma spreekt betrokkenheid bij deze groepen. 

 
Vraag 1 

Is het college zich bewust van deze groep, die tussen wal en schip valt? 

 

Antwoord  

Ja, het college is zich zeker bewust van deze groep. Met de invoering van de Participatiewet op 1 

januari 2015 is de toegang tot de Wajong aangescherpt en de toegang de Wet Sociale 

Werkvoorziening (Wsw) volledig afgesloten. Ook de invoering van het Passend onderwijs vraagt om 

extra aandacht voor kwetsbare jongeren. Om die reden had deze groep al voor de invoering van de 

Participatiewet de volle aandacht van het college.  

 

 

https://www.volkskrant.nl/search?query=Gijs%20Herdersche%C3%AA%20en%20Joost%20de%20Vries
https://www.volkskrant.nl/e-b7f01ab5
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Vraag 2 

Is het college bereid om actief op zoek te gaan naar deze groep en te kijken wat er voor hen wel 

mogelijk is? 

 

Antwoord 

Ja. Het college zet zich namelijk al op meerdere manieren in voor deze groep. Hieronder enkele 

voorbeelden. Het betreft geen uitputtend overzicht.  

 

Lefproject VSO PRO (net)werkt!?  

Eén van de Lefprojecten in Hengelo richt zich op jongeren in een kwetsbare positie. Jongeren 

afkomstig van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijk Onderwijs (PRO) behoren 

vaak tot de groep zoals die wordt beschreven in het artikel. Het doel van het project is samen met 

de betrokken partners oplossingen te ontwikkelen zodat kwetsbare jongeren uit het VSO en PRO op 

een zinvolle manier kunnen participeren in de samenleving of op een passende zo regulier 

mogelijke baan.  

   

VSO PRO-jongeren in beeld  

Gemeenten hebben de wettelijke taak om de VSO PRO jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 

23 jaar te monitoren. Als blijkt dat een jongere thuiszit wordt samen met de gemeente een plan 

gemaakt richting school of werk.  

 

Entreemakers 

Werkgevers verenigd binnen De Slinger zijn ook met begaan met de groep kwetsbare jongeren. 

Samen met De Slinger en het ROC van Twente zijn we op dit moment bezig met het ontwikkelen 

van een aanpak voor jongeren die niet verder kunnen bij de Entreeopleiding bij het ROC. Het doel 

is om deze jongeren uiteindelijk via een stage aan betaald werk te helpen bij een reguliere 

werkgever.  

 

Sociale Impact Bond (SIB) Jongvolwassenen 

In samenwerking met de gemeente Enschede, het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en Social 

Finance NL is er een SIB jongvolwassenen opgezet. Binnen de SIB is een integrale aanpak 

ontwikkeld voor jongeren in een kwetsbare positie. Het gaat om jongeren in de leeftijdscategorie 

16 tot en met 23 jaar die kampen met problemen op meerdere leefgebieden in de overgang van 

jeugd naar volwassenheid. Jongeren krijgen vaak al hulp binnen een bepaald probleemgebied. Met 

deze SIB willen we naar één compleet hulppakket voor alle probleemgebieden waarvan de duur 

niet beperkt wordt door de leeftijd van de jongere. Binnen de SIB werken we samen met 

investeerders en een consortium van uitvoeringsorganisaties. Investeerders stellen een 

startkapitaal beschikbaar aan het consortium en gemeenten rekenen af op behaalde resultaten met 

de investeerder. 

 
Wij hopen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.  
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


