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Bijlage 1.  

 

1. Bijeenkomsten nieuw re-integratie beleid  

Om te komen tot het nieuwe re-integratiebeleid zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd met zowel 

professionals als belanghebbenden. Dit zijn gesprekken geweest binnen de ambtelijke organisatie, 

bijeenkomsten in wijk- en buurtcentra met belanghebbenden en een enquete onder alle 

bijstandsgerechtigden waarvan een mailadres bekend was. De gesprekken met de professionals hebben 

plaatsgevonden in januari 2019. De bijeenkomsten met belanghebbenden in februari 2019 en de 

enquete is verzonden halverwege maart 2019.  

 

 

Gesprekken met de professionals 

 

Dit zijn de mensen die werken met de doelgroep van de Participatiewet; de werkcoaches, teamleiders, 

leerplichtambtenaren, de casemanagers onderwijs en de werkcoaches project nieuwkomers en collega 

beleidsadviseurs. In totaal zijn er 6 gespreksbijeenkomsten geweest en nagenoeg alle medewerkers die 

betrokken zijn bij re-integratie gesproken.  

 

Gesprekken op locatie met belanghebbenden 

 

Allereerst zijn dit de bijstandsgerechtigden; zij hebben alleemaal een brief ontvangen met daarin een 

uitnodiging om te komen meepraten over het nieuwe re-integratiebeleid. In totaal zijn er 4 

bijeenkomsten op diverse locaties binnen Midden-Groningen georganiseerd. Bij alle bijeenkomsten 

was wethouder Peter Verschuren aanwezig, teamleider re-integratie Imie van Zuidam, 1 werkcoach en 

de verantwoordelijk beleidsadviseur. De bijeenkomst werd geleidt door de wethouder.  

 

In totaal hebben 1800 mensen een uitnodiging ontvangen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de 

social media, de huis-aan-huis krant en de dagmail voor raadsleden om de bijeenkomsten te promoten. 

Hierbij was het duidelijk dat iedereen welkom was, bijstandsgerechtigden maar ook andere 

belanghebbenden.  

 

Vanuit maatschappelijke organisaties waren aanwezig; Humanitas, Kwartier |Zorg & Welzijn, Huis 

van Sport.  

 

De bijeenkomst werd geopend met een korte PowerPoint presentatie en daarna was er ruimte voor 

dialoog met de bezoekers.  

 

Enquete 

 

De bijeenkomsten met de bijstandsgerechtigden waren niet allemaal even drukbezocht. In overleg met 

de afdeling communicatie is er daarom getracht om de doelgroep bijstandsgerechtigden nogmaals 

direct te benaderen met een enquête. Er zijn 5 vragen gesteld en het invullen hiervan zou maximaal 10 

minuten mogen duren. De enquete was anoniem.  

Er zijn in totaal 1190 mailadressen aangeschreven. Er waren 68 foutmeldingen. In totaal zijn er 1122 

afgeleverd.  Er zijn 167 mensen die gereageerd hebben.  
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2. Samenvatting gesprekken met professionals over nieuw re-integratiebeleid  

 

Onderwerp  Input  

Afspraakbanen  Duurzaamheid bij contracten; veel jongeren gaan aan het werk 
maar hebben geen perspectief op een vaste aanstelling.  

 

Beleid maken   Strakker inzetten op uitstroom naar werk maar altijd ruimte 
voor maatwerk. 

 We kunnen niet iedereen bedienen.  
 Inzet op grond van Participatieladder handhaven; geeft een 

duidelijk indicatie.  
 Corebusiness is toeleiding naar werk; voor zorg en 

maatschappelijke ondersteuning werken we samen met 

maatschappelijke partners, vrijwilligers, de WMO en Jeugd. 
Regie blijft altijd in handen van BWRI.  

 Werken is de beste manier om maatschappelijk te participeren.   
 De doelgroep onder de Participatiewet is complexer geworden 

en niet makkelijk te bedienen. Meer kennis en specialistische 
inzet op gedragsveranderingen kan soelaas bieden.  

Budget  
 
Business BWRI; inzet 
budget in personele 
lasten. 
Sociaal domein; 

budgetneutraal 

 Inzet op grotere afstand tot de arbeidsmarkt vraagt meer inzet 
en derhalve meer budget.  

 Integratie instrumenten alleen duurzaam inzetten (bijvoorbeeld 
alleen maar bij vaste contracten). 

 Inzet op kwetsbare jongeren intensiever; meer fte.   
 Andere inzet van budget is alleen mogelijk als bij het vrijvallen 

van een fte dit budget gebruikt mag worden voor inkoop.  

Beschut werk   Aandacht voor cao/arbeidsvoorwaarden.  
 Veel begeleiding nodig.  
 Taakstelling wordt gehaald; waarom nog een wachtlijst?  
 Hoge loonwaarde, lage inzet.  

 Door advisering UWV vallen mensen buiten de boot.  
 Doelgroep beschut werk is niet hetzelfde als de doelgroep Wsw 

binnen. 
 Geen wachtlijst meer voor jongeren met advies beschut werk; 

altijd voorkomen dat ze op de bank gaan zitten.  

Dienstverlening   Meer luisteren naar de client. 

 Aandacht voor alle leefgebieden; inzet op (financieel) 
ontzorgen. 

 Goed ingericht op tijdelijk werk; stress bij de client en 
belemmeringen wegnemen.  

 Nazorg bij werkaanvaarding; wat doen we dan standaard, wat 
doen we op maat, wat mag dit kosten en wat zijn de effecten.  

 Zoveel mogelijk duurzaam plaatsen.  

 Inzet op specialisme; betere resultaten.  
 Aandacht voor gedragsbeïnvloeding.  
 Bij kwetsbare  jongeren richt de dienstverlening zich altijd ook 

op scholen, ouders, hulpverleners.  
 Duidelijk profileren.  
 We zien/spreken alle cliënten minimaal 1x per jaar.  

 

Dicht tegen de 
arbeidsmarkt  

 Focus op deze doelgroep is altijd effectief.  
 Uitstroom mogelijk binnen 9 maanden (route werk).   

 Mobiliteitscentrum; elke week komen.  
 Groepsgewijs; leren van elkaar.  
 “Toppers” direct begeleiden en inzet vanuit Werkgeversteam.  

 Ook mensen die dicht bij de arbeidsmarkt zitten redden het niet 
als we niet op hen inzetten.  

 Motiveren en informeren.  

Grote afstand 
arbeidsmarkt 

 Mensen waarbij arbeidsontwikkeling mogelijk is; langer dan 1 
jaar nodig en alle leefgebieden moeten in orde zijn.  

 Kinderen onder 5 jaar; activeren en begeleiden.  
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 Meer inzet op gedrag.  
 Drempels wegnemen.  

 Inzet op activering/meer initiatief/proactief.  
 Groei mogelijk.  
 Stroperige doelgroep om in beweging te krijgen.  
 Altijd ondersteuning/kruiwagen nodig.  
 Veel achterstallig onderhoud bij een grote groep; onderzoeken 

in hoeverre men nog richting arbeidsmarkt kan en anders inzet 
op maatschappelijke participatie. Inzet van BWRI in het Sociaal 
Team.  

 Mensen die (tijdelijk) ontheffing hebben; uitstroom is nagenoeg 
niet mogelijk.  Hierbij is maatwerk, aandacht voor financiële 
problemen, thuissituatie  en gebruik van voorzieningen.  

 

Handhaving   Met name voor de groep dicht op de arbeidsmarkt.  
 Aandacht voor calculerend gedrag.  

Jongeren   Kwetsbaar; nagenoeg alle cliënten hebben minimaal 1 
hulpverlener.  

 Aansluiting scholen en arbeidsmarkt nog voor 18 jaar. 

 Leeftijdsgrens verschuiven; 16 tot 23 jaar. 
 Meer zeggenschap in het voorstadium; netwerken en 

samenwerken met WMO/Jeugd; wij betalen, wij bepalen.  
 Altijd een sluitende aanpak.  
 Leeftijdsknip maken die nauwer aansluit bij de RMC doelgroep; 

een kwetsbare jongere van 18 vraagt niet hetzelfde als een 
MBO-er van 26 jaar.  

 Inzet op de zoektijd afstemmen op leeftijd.  
 Zoektijd neerleggen bij aanvraagteam.  
 Zoektijd gebruiken als onderzoeksperiode.  
 Altijd inzet op doorstroom, uitstroom en onderwijs;  voorkomen 

dat ze onnodig  te lang in de uitkering zitten 

 Begeleiding, contact en altijd een actief traject noodzakelijk; bij 
verlies van ritme en stilstand is de kwetsbare jongere niet 
gebaat.  

 Wajongkeuring is niet correct; jongeren die een beroep doen op 
de Participatiewet behoren tot de Wajongdoelgroep; 

dagbesteding.  
 Ondanks economische conjunctuur is begeleiding en toeleiding 

noodzakelijk.  
 Jongeren in beeld blijven houden en monitoren tot 23 jaar.  
 Zelfde voorzieningen voor de NUGger die door de ouders 

onderhouden wordt. 
 Civision ontschotten; alle jongeren in beeld.  

 

Maatschappelijke 
activering  

 Veel mensen van 60+ verrichten vrijwilligerswerk uit eigen 
beweging. 

 Voorzieningen in Slochteren zijn ontoereikend.  
 

Parttime werk   Werken met ander premiebeleid 

 Dienstverlening optimaliseren; client ontzorgen.  
  

Premies   Premiebeleid kan ook in de vorm van een puntensysteem.  
 Effectief voor 50+ .  

 Meer financiële prikkels.  

 Geven verkeerde motivatie.  

Regionaal 
/arbeidsmarktregio   

 Samen optrekken binnen de arbeidsmarktregio. 
 Afstemming over inzet middelen en werkgeversbenadering.  

 

Statushouders   Infrastructuur project statushouders is de basis voor doorstart 

naar de Inburgeringstaak die we als gemeente weer krijgen in 
2020.   

 Match met de arbeidsmarkt is heel slecht; circa 40% is 
aangewezen op ongeschoolde arbeid.  
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 Certificering op MBO niveau nodig.  
 Ontwikkelingsmogelijkheden nodig, structureel traject voor deze 

doelgroep.  
 Taal-werk trajecten nodig.  
 De groep statushouders uit 2016 (ingestroomd voor het project 

statushouders)  heeft dezelfde problematiek.  
 Jongeren zoveel mogelijk naar school.  

 Culturele barrières  
 Taalbarrières  
 Arbeidsbeperking moeilijk vast te stellen; aanspraak op beschut 

werk en afspraakbanen moeilijk te verwezenlijken.  

Subsidiebanen   Niet aantrekkelijk; heeft in het verleden nooit geleidt tot 

uitstroom. 
 Vrijwilligerswerk stimuleren met een goed premiebeleid. 
 Iedereen die geschikt is kan aan het werk; ook ouderen.  

 

Tegenprestatie naar 
vermogen  

 Wederkerigheid is altijd goed, bewustmaking hierover maar 
inzet valt en staat bij de juiste motivatie.  

 Directe plaatsing en zinvolle activiteiten organiseren.  

 Moet zinvol zijn. 
 Invoeren voor alle mensen die ontheffing hebben.   

Trainingen/scholing   Effect is groot; bijna altijd een activerende werking. 
 Trainingen zijn activerend richting arbeidsmarkt; bij 

maatschappelijke activering is samenwerking met externe 
professionals noodzakelijk. 

 Maatwerk.  
 

Wsw werkbedrijf   Doorontwikkeling naar een werk-leer-ontwikkel bedrijf 
 Certificeringen faciliteren 

 Interne vooropleidingen faciliteren voor Kansrijke beroepen.  
 Regie over beschut werk houden; zorg voor onze kwetsbare 

doelgroep. 
 Dagbesteding aanbieden 
 Productieproces niet leidend.  
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3. Samenvatting gesprekken met belanghebbenden over nieuw re-integratiebeleid  

Bijeenkomst 1  

13 februari 2019 
Raadszaal Muntendam  
Aanwezig; 9 belanghebbenden 
                2 raadsleden 
  

Onderwerp  Input  

Dienstverlening   Zorg voor verbinding met het UWV; tijdens de WW periode is er 
nauwelijks aandacht en ondersteuning door het UWV. 

 Er mag aandacht zijn voor de schulden van een client maar deze 
mogen niet betaald worden als dit een traject in de weg zit; 
ondersteuning mag maar dit is niet vrijblijvend en altijd maatwerk, 
“schulden mogen niet beloond worden”.  

 

Grote afstand 
arbeidsmarkt 

 Meer algemene voorzieningen voor mensen die ontheffing hebben van 
de re-integratieverplichtingen en wel maatschappelijk actief willen zijn 
e/o maatschappelijke ondersteuning nodig hebben.  

Jongeren   Jongere kunnen van ouderen leren, zorg voor overdracht van kennis 
tussen beide groepen.  

 Jongeren hebben recht op de meeste aandacht, zij moeten aan werk 
geholpen worden.  

Premies   Meer beloning/premies voor parttime werken en vrijwilligerswerk.  
 

Tegenprestatie 
naar vermogen  

 Bij de tegenprestatie van vermogen vraag je teveel inzet van 
vrijwilligersorganisaties. Andere activiteiten zijn sowieso niet zinvol.  

 

Bijeenkomst 2  

13 februari 2019 
Raadszaal Slochteren   

Aanwezig; 6 belanghebbenden 

                4 raadsleden 
  

Onderwerp  Input  

Beleid maken   Een basisinkomen voor de ouderen en die langer dan 3 jaar een 
bijstandsuitkering hebben.  

 Matching met de arbeidsmarkt is moeilijk maar beleid moet 
iedereen een kans geven, leeftijd mag geen rol spelen.  

 Nieuw beleid dat ruimte geeft voor een andere manier van geld 
verdienen.  

 Kans krijgen om te blijven studeren en leren.  

 Maatwerk, het cliëntenbestand niet in categorieën indelen.  

Budget  
 
 

 Geen plafond stellen aan trajecten, dit is altijd maatwerk. 

Dienstverlening   BWRI is te bureaucratisch en werkt met teveel regels waardoor er 
teveel beperking is voor mensen met eigen initiatief.  

 Als je niet geschikt bent voor de arbeidsmarkt zegt dit nog niet dat 

je niet waardevol bent.  
 Teveel wisseling bij de werkcoaches.  
 BWRI is goed in staat om ook de kennis, kunde en ervaring van 

ouderen te koppelen aan de huidige arbeidsmarkt.   

 

Dicht tegen de 
arbeidsmarkt  

 Aandacht voor de armoedeval; werken moet zin hebben.  
 Er wordt vaak geen passend werk aangeboden, wel wordt er druk 

uitgeoefend om aan de slag te gaan, hiermee wordt je als client niet 
serieus genomen.  

 Een proactieve houding val en staat met de relatie tussen client en 
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werkcoach.  
 Vacature aanbod is beperkt. 

 De snelste weg naar werk is niet altijd duurzaam.   

Grote afstand 
arbeidsmarkt 

 De Wsw werkomgeving werkt niet motiverend e/o activerend als 
trajectvorm.   

 Mindset bij bedrijven; ouderen hebben kennis en ervaring.  
 Mensen die ontheffing hebben moeten regelmatig gesproken 

worden, moeten betrokkenheid voelen.  

Handhaving   Maatregelen motiveren niet, teveel dwang werkt ontmoedigend.  
 Lang niet alle werk is passend.  
 Terughoudend zijn met het opleggen van maatregelen. 

 

Jongeren   Jongere kunnen van ouderen leren, zorg voor overdracht van kennis 
tussen beide groepen.  

 Jongeren hebben recht op de meeste aandacht, zij moeten aan 
werk geholpen worden.  

Premies   Bij werkaanvaarding   

Tegenprestatie naar 
vermogen  

 Bij de tegenprestatie van vermogen vraag je teveel inzet van 
vrijwilligersorganisaties. Andere activiteiten zijn sowieso niet zinvol.  

 

Bijeenkomst 3  

13 februari 2019 

Vredekerk Hoogezand    
Aanwezig;  19 belanghebbenden 
                   3 Raadsleden 
  

Onderwerp  Input  

Dienstverlening   Kwetsbare jongeren hebben meer begeleiding nodig bij het 
indienen van een uitkeringsaanvraag en de zoektijd. 

 Iedereen moet gesproken worde bij de aanvraag.   
 Nazorg is noodzakelijk ter ondersteuning en om gemotiveerd te 

blijven; de eerste maanden bij werkaanvaarding zijn vaak erg 
zwaar.  

 Beter bereikbaarheid van de werkcoach.  

Dicht tegen de 
arbeidsmarkt  

 Coaching als uitstroom instrument.  
 Werken moet lonen, de armoedeval moet geen belemmering zijn, 

dan moet dit weggenomen worden door BWRI.  

Jongeren   Duurzaam laten uitstromen omdat het anders demotiveert.  
 Meer afspraken met ondernemers om jongeren in dienst te nemen 

en op te leiden.  

Maatschappelijke 
activering  

 Vrijwilligers inzetten om vrijwilligers te coachen die vanuit de 
bijstand aan de slag gaan.  

Premies   Maatwerk; positief bekrachtigen van iemand gedrag en inzet.  
 Premie’s voor alle vrijwilligersorganisaties hetzelfde bedrag.  

Subsidiebanen   Ja want bij een subsidiebaan ben je actief en hoef je niet meer te 
voldoen aan de verplichtingen die de Participatiewet stelt, dit is het 
grote voordeel ten opzichte van vrijwilligerswerk met behoud van 

uitkering en een premie.  

Trainingen/scholing   Sporten als instrument/empowerment. 
 Meer inzet op zelfvertrouwen, psycholoog inschakelen indien nodig. 
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Bijeenkomst 4  

20 februari 2019 

De Kern Sappemeer     
Aanwezig;  35 belanghebbenden 
                   3 Raadsleden 
  

Onderwerp  Input  

Beleid maken  Aandacht voor de mensen met een arbeidsbeperking; voldoende variatie 
in het aanbod en de werksoorten.  
Geen onderscheid in doelgroepen; iedereen heeft recht op aandacht en 
begeleiding richting arbeidsmarkt.  

Budget  

 
 

Geen budget gebruiken om mensen die schulden hebben te 

ondersteunen als zij aan het werk gaan; mensen gaan doordoor 
achterover leunen.  

Dicht tegen de 
arbeidsmarkt  

Duurzaam uitplaatsen; korte contracten demotiveren.  
Werkgevers stellen vaak te hoge eisen aan iemand die begint met 
werken.  

Grote afstand 

arbeidsmarkt 

BWRI moet veel meer de samenwerking zoeken met werkgevers die 

(kwetsbare) jongeren willen opleiden, BWRI is te star met de 
voorwaarden.  

Jongeren  De jeugd heeft de toekomst; geen enkele jongere mag onnodig lang in 
de bijstand; aan het werk e/o scholing.  

Jongeren koppelen aan ouderen die hen een vak kan leren.  

Maatschappelijke 
activering  

Voorlichting over wat er mogelijk is en mag met behoud van uitkering.  
Aandacht voor verdringing en oneigenlijke concurrentie.  
Meer geld vanuit de WMO voor algemene voorzieningen en 
projectfinanciering waardoor mensen hier kosteloos gebruik van kunnen 

maken.  

Premies  Van premies gaat geen activerende werking uit.  

Regionaal 
/arbeidsmarktregio   

Regionaal inspannen om werkgelegenheid binnen  te halen en te 
behouden, met name voor de kwetsbare doelgroep.  
 

Statushouders  Extra inzet en ondersteuning voor statushouders.  

Subsidiebanen  Voor ouderen die geen kansen meer hebben op de arbeidsmarkt en met 
de toezegging dat de subsidie baan er is tot de pensioengerechtigde 

leeftijd.  

Tegenprestatie naar 
vermogen  

Je mag van mensen verwachten dat ze iets terug doen voor hun 
uitkering, hierin mag je als gemeente streng zijn.  
Het krijgen van een uitkering mag niet als vanzelfsprekend worden 
ervaren.  

Trainingen/scholing  Gerichte vakopleidingen met een baangarantie.  

In overleg met bedrijven opleiden; welk werk is er, welke scholing is 
hiervoor nodig.  
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Uitslagen enquete  
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