
Actieplan Stichtse 
Vecht Werkt!



In gemeente Stichtse Vecht zijn er te veel 
mensen niet actief of niet aan het werk die 
dat eigenlijk wel zouden willen of kunnen. 
Binnen deze groep is bovendien, net als 
elders in het land, een aantal bijzondere 
doelgroepen oververtegenwoordigd.  
Het gaat bijvoorbeeld om statushouders, 
jongeren in een kwetsbare positie en 
inwoners met een arbeidshandicap. 
Ondanks de hoogconjunctuur weten 
sommige groepen de weg naar de 
 arbeidsmarkt nog niet te vinden. Dat  
heeft uiteenlopende redenen, maar voor 
alle groepen geldt dat ze extra ondersteu
ning nodig hebben gericht op zo regulier 

mogelijk en betaald werk en daarmee  
de mogelijkheid om te participeren in 
Stichtse vecht en de samenleving.

Wanneer we inzoomen op de situatie in 
Stichtse Vecht, zien we dat het aantal 
uitkeringen op 31 december 2018 775 
bedroeg. Dat aantal nam daarna gestaag  
af tot een aantal van 746 in het 3e kwartaal 
van 2019. We zien dat Stichtse Vecht 
aanmerkelijk beter presteert dan het 
landelijk gemiddelde. Dit valt echter 
voornamelijk te verklaren doordat er  
relatief weinig sprake is van grootstedelijke 
problematiek.

Jongeren
In het Actieplan hebben we specifieke 
aandacht voor jongeren. Het aantal 
jongeren in een uitkeringssituatie is  
ook lager dan het landelijk gemiddelde. 
Ook hier is dat weer deels te verklaren 
doordat er relatief weinig sprake is van 
grootstedelijke problematiek. 

Jongeren met een uikering 
Participatiewet per 1000 inwoners
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Inwoners met een arbeidshandicap
In het kader van de Banenafspraak hebben 
het kabinet en de sociale partners landelijke 
afspraken gemaakt over de jaarlijks te 
realiseren aantallen extra banen voor 
mensen met een arbeidshandicap. De 
Werkkamer heeft een indicatieve verdeling 
gemaakt van deze landelijke aantallen naar 
de 35 arbeidsmarktregio’s. We zien grote 
verschillen tussen de verschillende 

arbeidsmarktregio’s. Deels zijn deze te 
verklaren door bijvoorbeeld een boven
gemiddelde hoeveelheid Wajongers, maar 
wanneer we kijken naar de mensen die 
vallen onder de doelgroep banenafspraak 
en de Participatiewet, zien we nog steeds 
flinke verschillen. Stichtse Vecht maakt 
deel uit van de arbeidsmarktregio Utrecht 
Midden. Deze regio presteert beneden 
gemiddeld. 

Statushouders
In 176 van de uitkeringen is er sprake van 
één of meerdere partners met een niet 
westerse nationaliteit. Dat is 23,5 % van 
ons totale uitkeringsbestand. Niet in al deze 
gevallen gaat het om statushouders, maar 
wel een aanzienlijk deel hiervan. Uit 
landelijke cijfers blijkt dat 30 maanden na 
het toekennen van de verblijfsvergunning 
10,8% van de statushouders aan het werk 
is. Het aantal statushouders en inwoners 
met een niet westerse migratieachtergrond 
is dus oververtegenwoordigd in het 
bestand. Dat rechtvaardigt een specifieke 
aanpak met aandacht voor de bijzondere 
kenmerken van de doelgroep. 

Het college vindt dat er te veel mensen  
nog aan de zijlijn staan en wil investeren 
om dat aantal naar beneden te brengen. 
Een van de speerpunten van het college  
is om onder de naam ‘Actieplan Stichtse 
Vecht Werkt!’ tot een sluitend motiverend 
en rechtvaardig reintegratiebeleid te 
komen waarbij niemand aan de zijlijn  
hoeft te staan. Hiervoor maakt de raad  
in 2020 t/m 2022 ieder jaar €50.000 vrij.

De afgelopen maanden hebben we goed 
gekeken naar maatregelen met de hoogste 
impact en tegelijk geprobeerd om het 
‘laaghangende fruit’ te plukken. Maatregelen 
die meteen genomen konden worden zijn 
inmiddels ook genomen. Zo zijn we al 
gestart met het in beeld brengen van het 
bestand. Er ligt daardoor nu een plan dat al 
deels in uitvoering is.

Met enkel een goed werkend reintegratie 
beleid gericht op de klant zijn we niet 
compleet. Het plan is daarom opgebouwd 
langs drie lijnen:
 De klant in beeld
 Opstap naar werk
 Werkgeversdienstverlening

Alleen door te investeren op al deze facetten 
kunnen we er voor zorgen dat de hele keten 
goed functioneert. Pas als we goed zicht 
hebben op hoe ons klantenbestand er uit 
ziet, kunnen we de juiste keuze maken in 
de begeleiding naar werk. En pas wanneer 
we goed contact hebben met werkgevers en 
hun behoeften kunnen we de match maken 
met de juiste klant. In de onderstaande 
hoofdstukken worden deze drie delen van 
de keten verder uitgewerkt en wordt ook 
duidelijk gemaakt welke maatregelen we gaan 
treffen om verbeteringen door te voeren.

% werkenden eind 2018 Extra banen eind 2018

Arbeidsmarktregio Participatiewet + Wajong Participatiewet Wajong Indicatie Werkkamer Realisatie % realisatie / indicatie

Midden Utrecht 42% 45% 40% 2.542 1.954 80%

Nederland 43% 46% 41% 43.500 53.390 123%
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Waarom eigenlijk een actieplan? Er is 
tenslotte al beleid vastgesteld over hoe we 
willen werken binnen het Sociaal Domein 
en daarmee ook het Cluster van Werk en 
Inkomen (Participatie). Zoals hierboven 
beschreven moeten we ondanks dit beleid 
constateren dat er nog ruimte voor verbete
ring is. Nog te veel inwoners van Stichtse 
Vecht zijn niet aan het werk terwijl zij wel 
willen en/of kunnen. Het actieplan bundelt 
vooral wat er al is en vult nog aan waar er 
nog inzet wordt gemist. Door de bundeling 
van initiatieven langs een aantal lijnen zorgt 
het actieplan bovendien voor meer focus 
en versnelling. Dit zijn de maatregelen 
waar we ons de komende periode aan 
verbinden.

Het actieplan staat niet op zichzelf. In  
de afgelopen periode zijn er ook andere 
stukken vastgesteld die verband houden 
met het plan. De voornaamste stukken 
waar het om gaat zijn het huidige reinte
gratie beleid, het collegewerkprogramma, 
het transformatieplan Stichtse vecht, wat 
op zijn beurt weer een voortvloeisel is van 
Het Dienstverleningsmodel Sociaal Domein 
SWW. Het actieplan moet niet direct 
worden gezien als nieuw beleid. In die  
zin opereren we binnen de kaders van het 
huidige reintegratiebeleid. Wel wordt nieuw 
beleid aangekondigd in het actieplan. 

Collegewerkprogramma
Een deel van het huidige kader wordt 
gevormd door het collegewerkprogramma 
(cwp). In het actieplan sluiten we volledig 
aan bij de ambities en uitgangspunten in 
het cwp. Speerpunten in het cwp zijn o.a: 
- Extra en specifieke aandacht voor jonge

ren, statushouders en inwoners met een 
arbeidshandicap. Hierbij ligt de focus 
respectievelijk op preventie, taal en het 
zoeken naar mogelijkheden i.p.v. 
onmogelijkheden. In algemene zin moet 
maatwerk mogelijk zijn.

 Een sluitend, motiverend en rechtvaardig 
reintegratiebeleid dat ertoe moet 
bijdragen dat niemand aan de zijlijn 
hoeft te staan. 

 Voor de inwoners met een arbeidshandi
cap komen we tot een passend aanbod 
waarbinnen het Werkbedrijf SV een 
prominente rol speelt. Binnen het 
Werkbedrijf staat de ontwikkeling van  
de medewerkers en indien mogelijk  
de uitstroom naar regulier werk voorop.

Transformatieplan/Dienstverleningsmodel
In het transformatieplan is beschreven op 
welke wijze Stichtse Vecht uitvoering wil 
geven aan het Sociaal Domein. Als plan is 
het meer gericht op de inrichting van het 
sociaal domein dan op inhoudelijke 
beleidskeuzes. In het transformatieplan 
komen de verschillende pijlers binnen het 
cluster ook aan de orde. Preventie en 
welzijn, Arbeidsontwikkeling en Werkgevers
dienstverlening zijn de thema’s in het 
transformatieplan en deze sluiten aan bij  
de pijlers in het actieplan. 

Het Actieplan
A
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In het actieplan volgen we in grote lijnen de 
uitgangspunten van het transformatieplan, 
maar in sommige opzichten wijken we 
deels af. Hieronder beschrijven we globaal 
hoe de twee stukken zich tot elkaar 
verhouden:

 Een van de uitgangspunten in het 
actieplan is het uiteindelijk zo veel als 
mogelijk in het ‘voorveld’ organiseren 
van participatie, maar voorlopig nog te 
kiezen voor uitvoeringsregie en/of 
uitvoering door de gemeente zelf. In het 
actieplan sluiten we hier deels bij aan 
door een deel van de klanten in beeld te 
laten brengen door externe partijen. 
Tegelijk houden we ook veel in eigen 
handen. Afhankelijk van hoe er tegenaan 
wordt gekeken kan de inzet van Kansis 
voor de Participatiewet doelgroep 
bijvoorbeeld worden gezien als een 
afwijking van het uitgangspunt ‘organi
seren in het voorveld’. Kansis is tenslotte 
een stichting waar de gemeente in 
participeert. Het zou ook als een interne 
verzelfstandiging kunnen worden 
omschreven, hetgeen meer bij het 
uitgangspunt van ‘organiseren in het 
voorveld’ aan zou sluiten.

 Op veel andere uitgangspunten sluit het 
actieplan goed aan bij het transformatie
plan. De belangrijkste uitgangspunten 
voor de arbeidsontwikkeling in het 

transformatieplan zijn een integrale 
benadering van de arbeidsontwikkeling 
voor de doelgroep van de Participatiewet 
met als belangrijkste randvoorwaarden: 
inclusiviteit, optimaliseren uitstroom en 
realiseren van loonwaarde.

 Door nieuwe inzichten wijken we in het 
actieplan wel fundamenteler af van het 
transformatieplan als het gaat om 
werkgeversdienstverlening. In het 
transformatieplan is werkgeversdienst
verlening de aanjager van het model. 
Het zorgt voor een vertaling van de 
vraag van werkgevers naar het juiste 
aanbod. Arbeidsontwikkeling zorgt voor 
opleiding/begeleiding vanuit die vraag. 
In de praktijk zien we echter dat het 
steeds moeilijker wordt om de autonome 
vraag van de werkgever in te vullen. 
Succesvolle bemiddeling wordt steeds 
vaker gekenmerkt door het in contact 
brengen van vraag én aanbod door aan 
beide zijden te kijken wat de mogelijkhe
den zijn. Ook de werkgever moet 
ondersteund worden om een eventueel 
lastig te vervullen vraag om te vormen 
naar één die wel te vervullen is. We 
hebben het dan bijvoorbeeld over 
jobcarving of jobcreation verder onder
steund met jobcoaching op de werkvloer. 
Dat vraagt om een integrale benadering 
van arbeidsontwikkeling en werkgevers
dienstverlening.
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Zoals gezegd zijn we er van overtuigd dat 
het mogelijk is om door middel van extra 
inzet een deel van ons klantenbestand naar 
werk en/of participatie te begeleiden. Om 
daar op individueel niveau een goed plan 
voor te kunnen maken, is het noodzakelijk 
om in beeld te hebben wat de behoeftes  
en competenties van de klant zijn en voor 
welke werk iemand in aanmerking zou 
kunnen komen. Als een (betaalde) baan 
nog niet mogelijk is, geldt dat we in beeld 
willen brengen wat er eventueel nodig is 
om die stap op termijn te kunnen maken. 
Het bestand is in die zin nog niet voldoende 
in beeld gebracht. 

Deskundigheidsbevordering werkconsulenten
Onze inwoners worden wanneer zij een 
uitkering aanvragen en/of op zoek zijn naar 
werk gesproken door onze klantmanagers. 
Om dat gesprek op een goede manier te 
kunnen voeren en een juist en eenduidig 
beeld van de klant te kunnen schetsen 
wordt er aan deskundigheidsbevordering 
gedaan. Bij het in beeld brengen van de 
klant, maken we gebruik van specifieke 
software. In het gebruik hiervan ontvangen 
de werkconsulenten trainingen met als doel 
op basis van een eenduidige visie en 
werkwijze klanten naar zo regulier mogelijk 
betaald werk te begeleiden.

Extra inzet groep 2018
In het actieplan zetten we stevig in op  
het goed in beeld brengen van ons 
klantenbestand. Dit deel van het actieplan 
is in feite al gestart per 1 mei 2019. Vanaf 
dat moment zijn er binnen enkele maanden 
133 klanten opgeroepen voor een gesprek. 
In dit gesprek wordt van al deze klanten 
een klantdiagnose gemaakt en het partici
patiedossier volledig gemaakt met als doel 
‘slimmer te kunnen matchen’. Hiervoor 
gebruiken we specifieke software waarmee 
het eenvoudiger is om een match te maken 
tussen vacatures, functies en de klant.  
We focussen ons in eerste instantie op  
een deel van het bestand. Dat deel wordt 
gevormd door de groep waarvan we 
verwachten dat de kans op uitstroom het 
grootst is. Daarom zetten we nu extra in  
op de groep inwoners die een uitkering 
ontvangt sinds 1 januari 2018. De veronder
stelling is dat deze groep sneller naar werk 
toe te begeleiden is omdat de afstand tot 
de arbeidsmarkt vaak relatief kleiner is door 
een recenter opleidings of arbeidsverleden.

Wanneer we het bestand goed in beeld 
hebben, levert dat ook op management 
niveau beleidsinformatie op waardoor 
sturen beter mogelijk wordt. Daarmee 
kunnen we o.a. gerichter voorzieningen 
inkopen en potentiele werkgevers benaderen. 

Klant in beeldK
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De resultaten van de extra inzet op de groep 2018 laten het volgende beeld zien:

 Jobready: Direct bemiddelbaar naar werk
 Opstap naar werk: Niet direct bemiddelbaar naar werk, maar met ondersteuning wel 

op korte tot middellange termijn. 
 Afblijven: Klanten die op dit moment bijvoorbeeld in een zorg/WMO traject zitten 

waarbij het niet opportuun in om een werktraject te starten.
 Tijdelijke ontheffing: Klanten die tijdelijk zijn ontheven van de reintegratieverplichtin

gen. Dit kan uiteenlopende redenen hebben.
 Uitstroom: extra bijvangst bij het in beeld brengen van het bestand, is dat de ‘extra 

aandacht’ ook kan leiden tot uitstroom van mensen die ten onrechte een uitkering 
ontvangen.

Maatregel  2,1%

Al werk, ww uitkering of anders  23,16%

Nog te zien  3,2%

Alarm  2,2%

No Show 1x  6,4%

Uitstroom  17,12%

Tijdelijke ontheffing  16,11%

Afblijven  22,16%

Opstap naar werk  41,29%

Jobready  10,7%

Maatregel  2,1%

Al werk, ww uitkering of anders  23,16%

Nog te zien  3,2%

Alarm  2,2%

No Show 1x  6,4%

Uitstroom  17,12%

Tijdelijke ontheffing  16,11%

Afblijven  22,16%

Opstap naar werk  41,29%

Jobready  10,7%

Extra inzet op groep 2016/2017
De groep inwoners uit 2018/2019 is 
inmiddels goed in beeld. Een deel van  
deze groep kan aan de slag om de stap 
naar werk te gaan maken, eventueel met 
ondersteuning. We gaan extra investeren 
door nu ook het deel van het bestand in 
beeld te brengen dat in 2016 en 2017 is 
ingestroomd in de uitkering. Het deel 2018 
/2019 was uit te voeren door de eigen 
medewerkers ondersteund met gerichte 
inhuur van werkconsulenten. De groep 
2016/2017 kan niet meer door de eigen 
organisatie worden opgepakt. Daarom 
nodigen we nu externe opdrachtnemers uit 
om met dit deel van het bestand aan de 
slag te gaan. Partijen met veel expertise in 
het vakgebied wordt gevraagd om met een 
aanbod te komen. De opdracht is, naast 
het in beeld brengen van het bestand, ook 
gericht op het bemiddelen naar zo regulier 
mogelijk betaald werk. Daarover volgt meer 
toelichting in hoofdstuk 2: Ontwikkeling 
naar werk.

Procesverbeteringen
Ook procesmatig voeren we een aantal 
veranderingen door. De belangrijkste 
verandering is dat klanten tegelijk worden 
gesproken door een werk en inkomens
consulent. Zo wordt de belasting voor de 
klant kleiner omdat er maar een keer 
gegevens worden uitgevraagd. Bovendien 
ontstaat zo een integraal beeld en wordt  
er parallel naar rechtmatigheid en mogelijk
heden voor reintegratie gekeken. 
We zijn gestart om inwoners, bij de melding 
van een uitkering, uit te nodigen voor een 
bijeenkomst ‘samen aan het werk’ waar 
primair gesproken wordt over het pad ‘naar 
werk’. De eerste ervaringen zijn dat dit leidt 
tot een verlaging van de instroom in de 
uitkering.
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Aanpak statushouders
Bij statushouders geldt dat het vaak 
ingewikkeld is om een goed beeld te 
schetsen van de mogelijkheden van de 
klant. Dat heeft verschillen de oorzaken. 
Uiteraard is de taal een barrière, maar ook 
het op waarde schatten van diploma’s en 
ervaring in het land van herkomst kan 
problematisch zijn. Om toch een kloppend 
en bruikbaar beeld te kunnen schetsen, 
zetten we een softwaremodule in die 
specifiek is ontworpen voor het klant-
diagnoseproces gericht op statushouders. 
Ook de vragenlijsten die de statushouders 
dienen te beantwoorden zijn hierdoor in de 
eigen taal af te nemen waardoor een beter 
kloppend beeld per cliënt ontstaat.

Regionale samenwerking Utrecht Midden
Binnen de arbeidsmarktregio wordt op 
verschillende manieren samengewerkt, ook 
wanneer het gaat over het in beeld brengen 
van de klant. Wanneer er in de regio 
overeenstemming bestaat over een 
gelijksoortige diagnose, wordt communiceren 
over klanten en de uitruil van vacatures 
makkelijker. Daarmee wordt de kans op 
een succesvolle match verder vergroot. 
Binnen de arbeidsmarktregio wordt nu 
onderzocht of we kunnen werken op basis 
van kansrijke klantprofielen. Wanneer in 
iedere organisatie dezelfde profielen 
worden gehanteerd, is uitruil van klanten 
en/of vacatures eenvoudiger. 
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De tweede pijler van het actieplan gaat 
over op welke wijze we onze inwoners 
kunnen begeleiden naar werk en/of 
participatie. We zetten nu stevig in op  
het in beeld krijgen van onze doelgroepen. 
Hierdoor krijgen we een steeds beter beeld 
van de mogelijkheden van de doelgroep, 
maar ook van waar er misschien nog extra 
inzet moet worden gepleegd voordat de 
stap naar (betaald werk) kan worden 
gemaakt. Voor sommige doelgroepen 
hebben we een specifiek aanbod nodig. 
Daarnaast geven we ook vorm aan een 
meer algemeen aanbod van reintegratie 
voorzieningen en/of instrumenten.

(tijdelijk) Caseload verkleinen
Doordat we zijn gestart met het oproepen 
van verschillende delen van ons bestand, 
komt er meer werk bij onze werkconsulen
ten terecht. Met de inhuur van een aantal 
extra werkconsulenten zorgen we er nu 
voor dat alle klanten toch de aandacht 
krijgen die ze verdienen. De veronderstel
ling is bovendien dat deze extra aandacht 
zichzelf ‘terugbetaalt’ omdat we met deze 
extra aandacht meer mensen uit de 
uitkering kunnen helpen.

Algemeen aanbod
We werken verder aan een dekkende 
‘menukaart’ met passende voorzieningen 
voor de gehele doelgroep. Via deze 
menukaart wordt er maatwerk mogelijk 
gemaakt toegespitst op de situatie per 
cliënt. Wanneer we kijken naar waarom  
een inwoner gebruik moet maken van  
een bijstandsuitkering dan kan de oorzaak 
liggen in verschillende factoren. De oorzaak 
kan zijn dat iemand (nog) niet beschikt over 
de juiste vaardigheden om aan het werk te 
gaan, maar er kan ook motivatieproblematiek 
spelen. Deze motivatieproblematiek kan 
vervolgens weer verschillende oorzaken 
hebben. In algemene zin streven we ernaar 
om in ons aanbod maatwerk te kunnen 

leveren, afhankelijk van wat er nodig is.  
In het verder aanvullen en verbeteren van 
ons aanbod zal de nadruk meer komen te 
liggen op een positieve motiverende 
aanpak.

Voorbeelden van aanbod uit de instrumen
tenkaart zijn:

 Werkervaringsplekken bij Kansis.  
Voor een deel van onze inwoners in  
de bijstand is betaald werk nog een stap 
te ver en is een werkervaringsplek bij 
een reguliere werkgever ook nog niet 
aan de orde of beschikbaar. Voor deze 
groep gaan we de infrastructuur van 
Kansis benutten. Binnen deze beschutte 
werkomgeving kunnen klanten werkne
mersvaardigheden opdoen. Na deze 
tussenstap kunnen ze een volgende 
stap maken naar betaald werk. Omdat 
de werkervaring wordt opgedaan binnen 
Kansis ontstaat er bovendien een beter 
beeld van de klant, wat vervolgens de 
kans op een succesvolle match verder 
vergroot. De volgende stap hierin is het 
ontwikkelen van leer/werklijnen binnen 
Kansis voor kansrijke sectoren.

 Meer focus op vrijwilligerswerk. In het 
collegewerkprogramma is de afspraak 
gemaakt dat we meer werk van vrijwilli
gerswerk gaan maken. Voor de groep 
inwoners met een grotere afstand naar 
betaald werk kan vrijwilligerswerk een 
goede eerste stap zijn richting meer 
participatie en uiteindelijk betaald werk. 

 Een dekkend reintegratiebeleid 
betekent dat we ook vrij specifieke 
reintegratie dienstverlening voor kleine 
doelgroepen aanbieden. Zo experimen
teren we op dit moment met de inzet  
van IPS (Individuele Plaatsing en Steun) 
trajecten. In deze trajecten krijgen 
mensen met ernstige psychische 

Opstap naar werk
O
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aandoeningen langdurig ondersteuning 
voorafgaande en na de plaatsing binnen 
betaald werk. De eerste resultaten 
hiervan zijn bemoedigend.

 Een representatief voorkomen is 
belangrijk voor sommige beroepen en  
in sollicitatiegesprekken. Wanneer dit 
vereist is, maken we dit mogelijk via 
initiatieven als Dress For Succes. Hier 
kunnen klanten terecht voor advies en 
kleding.

Statushouders
Zoals in het collegewerkprogramma al 
aangekondigd, heeft het college een 
bijzondere ambitie met betrekking tot  
(ex)statushouders. Deze groep is over
vertegenwoordigd in ons uitkeringsbestand. 
Wanneer we kijken naar de belemmeringen 
voor werk voor deze doelgroep dan zien  
we dat er andere dienstverlening gevraagd 
wordt in vergelijking met de rest van het 
bestand. Taal is vaak een probleem, net  
als sommige culturele aspecten. Ook 
psychosociale problematiek vormt vaak 
een beletsel. Voor een deel van de groep 
geldt dat men niet voldoende op de hoogte 
is van de mores op de Nederlandse 

werkvloer. Daarnaast zien we dat het  
een doelgroep is die vaak moet inburgeren 
parallel aan het vinden van werk. De 
inburgeringscursus legt beslag op de tijd 
van de statushouders en bemoeilijkt 
daarmee de mogelijkheden om te werken 
aan de integratie naar werk. Het grootse 
deel van de doelgroep is dus niet met werk 
bezig tijdens de inburgering, waardoor de 
afstand tot de arbeidsmarkt onnodig verder 
toeneemt. 

In Stichtse Vecht willen we daar verandering 
in brengen door duale trajecten aan te 
bieden waarin taal/inburgering en werk 
worden gecombineerd. Dit is bovendien in 
lijn met de nieuwe Wet Inburgering die in 
januari 2021 zal worden ingevoerd. Tot die 
tijd zijn statushouders zelf verantwoordelijk 
voor de eigen inburgering. Voor zover nu 
bekend, geldt dat voor alle statushouders 
die nu in de bijstand zitten het oude regime 
van kracht blijft. Dat betekent dat het 
‘zittend bestand’ zal moeten worden verleid 
om deel te nemen aan de trajecten die we 
samen met maatschappelijke partners als 
ROC, Vluchtelingenwerk Midden Nederland 
en Stichting Welzijn Stichtse Vecht willen 
aanbieden. 
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Jongeren
Jongeren worden in het actieplan ook als 
een specifieke doelgroep aangemerkt 
omdat bij deze groep een specifieke/
verhoogde inzet gerechtvaardigd is.  
Het is extra interessant om jongeren uit  
de uitkering te helpen omdat deze groep  
in potentie langjarig in de uitkering zit met 
alle persoonlijke en financiële gevolgen  
die daaraan gekoppeld zijn. 

Mede vanwege de bovenstaande redenen 
is een specifiek Jongerenloket ingericht met 
een extra dedicated jongerenconsulent. 
Deze extra consulent onderhoudt een 
breed netwerk gericht op jongeren met 
hierin o.a. het voortgezet speciaal onderwijs 
en praktijkonderwijs, Regionaal Bureau 
Leerlingzaken en de Regionale Meld en 
Coördinatiefunctie. De jongerenconsulent 
gaat zich actief bezig houden met het 
organiseren van zo veel mogelijk preventieve 
doorstroom naar onderwijs, en als dat niet 
mogelijk blijkt te zijn, naar werk. Dat gaat 
hij of zij doen door op individueel niveau 
trajectplannen op te stellen waarin samen 
met de jongere met een integrale aanpak 
het meest passende pad wordt uitgestip
peld. 

Arbeidsgehandicapten
Een deel van onze inwoners kan niet 
zonder ondersteuning het wettelijk 
minimum loon verdienen omdat ze te 
maken hebben met ziekte of gebrek.  
In het actieplan is ook bijzondere aandacht 
voor deze doelgroep omdat reguliere 
instrumenten gericht op reintegratie hier 
niet altijd passend zijn.

Een deel van de doelgroep arbeidsgehan
dicapten heeft een advies ‘Nieuw Beschut’ 
van het UWV. Voor deze groep gaat men er 
vanuit dat ook met de inzet van instrumen
ten als jobcoaching en loonkostensubsidie 
een baan bij een reguliere werkgever geen 
reëel doel is. Gemeenten moeten voor 
deze inwoners beschutte werkplekken 
inrichten. Deze plekken richten we in bij 
Kansis. We zorgen voor arbeidsvoorwaar
den die recht doen aan de bijzondere 
positie van deze werknemer en tegelijk 
stimulerend zijn met betrekking tot de 
arbeidsontwikkeling.

Daarnaast gaan we de infrastructuur van 
Kansis beter benutten voor doelgroep 
arbeidsgehandicapten. Ieder jaar stroomt 
ca. 4% van de Wsw’ers uit vanwege 
pensionering, arbeidsongeschiktheid etc. 
Hierdoor ontstaat personele ruimte bij 
Kansis en komt ook de flexibiliteit en het 
vermogen om opdrachten aan te kunnen 
nemen onder druk te staan. We onderzoe
ken of we deze ruimte kunnen benutten 
door een mix van ‘Participatiewetters’ 
tijdelijk in te laten stromen bij Kansis. 
Daarmee zorgen we dat Kansis voldoende 
kritische massa behoudt om ook voor de 
huidige Wsw doelgroep opdrachten aan  
te kunnen nemen en benutten we infra
structuur voor arbeidsontwikkeling van 
deze nieuwe instroom. Daarvoor is nodig 
dat aanvullende werksoorten worden 
ontwikkeld met een bijpassende werkwijze 
en methodieken om deze mensen naar 
werk te begeleiden. 

Regionale samenwerking
Ook wanneer het gaat over het naar  
werk toe begeleiden van klanten die extra 
ondersteuning nodig hebben, wordt 
regionaal intensief samengewerkt. Stichtse 
Vecht participeert in de Utrechtse Werkta
fel. Binnen dit platform werken gemeenten, 
UWV, werkgevers en werknemersorgani
saties samen om zoveel mogelijk werk
plekken te realiseren voor mensen uit  
de doelgroep banenafspraak. Dit betreft 
mensen met een afstand tot de arbeids
markt door ziekte en/of gebrek. Een 
voorbeeld van deze samenwerking is een 
gezamenlijk onderzoek naar de oorzaken 
van werkverlies door deze specifieke 
doelgroep. Daarnaast streven we ook naar 
harmonisatie van instrumenten. 

Vanuit de Utrechtse Werktafel is ook de 
aanvraag voor ‘Perspectief op werk’ 
voorbereid en inmiddels gehonoreerd  
door SZW. ‘Perspectief op werk’ is een 
programma vanuit het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 
2019 en waarschijnlijk ook 2020 mag de 
arbeidsmarktregio elk jaar een miljoen euro 
besteden. Dit bedrag wordt besteed aan 
regionale projecten zoals het aanbieden 
van regionale leer/werktrajecten en de inzet 
van trajecten gericht op het ‘jobfit’ maken 
van klanten. Dat doen we samen met 
werkgevers. 
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Het sluitstuk van het Actieplan gaat over  
de werkgeversdienstverlening. Wanneer we 
ons bestand in beeld hebben, onze klanten 
voldoende hebben ondersteund zodat ze 
stap naar (betaald) werk kunnen maken, 
hebben we werkgevers nodig die met de 
doelgroep aan de slag willen. In het 
actieplan geven we de werkgeversdienst
verlening vorm samen met Kansis en 
kunnen daardoor efficiënter werken. 
Beschikbare werkplekken die niet ingevuld 
kunnen worden met klanten die vallen 
onder de Participatiewet kunnen zo worden 
ingevuld door Wsw’ers en vice versa.

Het Actieplan gaat wat betreft de werk
geversdienstverlening uit van een aantal 
punten waarop we gaan versnellen.

Werkgevers Service Punt (WGSP)  
Stichtse Vecht
Het WGSP is het platform waar werkgevers, 
gemeente, Kansis en UWV elkaar treffen. 
Het WGSP maakt deel uit van het regionale 
WGSP UtrechtMidden. In deze regio 
kunnen vacatures en werkplekken worden 
uitgewisseld. Vanwege een krappe formatie 
is er nu geen structurele personele 
bezetting van het WGSP in Stichtse Vecht. 
Dienstverlening aan werkgevers is een van 
de pijlers is in het Actieplan, daarom gaan 
we structurele invulling geven aan de 
personele bezetting. Bij het WGSP moeten 
werkgevers terecht kunnen voor ondersteu
ning op verschillende gebieden waaronder:
 Werving en selectie vanuit de bijstand 

en/of Wsw
- Advies over de verschillende (financiële) 

regelingen voor werkgevers zoals 
loonkostensubsidie

 Detacheringen vanuit Kansis
- Specifiek HRM advies met betrekking tot 

werken met de doelgroep banenafspraak. 
Vacatures zijn vaak niet passend voor 
deze doelgroep. Door via jobcarving of 
jobcreation met de werkgever mee te 
denken, blijkt er regelmatig meer 
mogelijk te zijn dan in eerste instantie 
verwacht.

Tenslotte onderzoeken we of we het WGSP 
kunnen verbreden door meer in te zetten 
op dedicated jobhunting. Dit om de 
hoeveelheid passende functies en vacatures 
te vergroten. Hierin kunnen we ook 
mogelijk profiteren van de recente toeken
ning van de subsidieaanvraag Perspectief 
op Werk.

Jobcoaching
Een jobcoach kan werknemers ondersteu
nen wanneer er sprake is van een klant 
met psychische, lichamelijke of sociale 
belemmeringen. Ook de werkgever kan 
ondersteund worden. De ondersteuning 
kan plaatsvinden voorafgaande, tijdens en 
na de plaatsing. Op dit moment wordt het 
instrument jobcoaching niet ingezet. We 
gaan hier meer op inzetten omdat het 
zowel werkgever als werknemer over  
de streep kan trekken betaald werk te 
aanvaarden, dan wel een kwetsbare 
werknemer een dienstverband aan te 
bieden. Ook de kans van slagen wordt 
vergroot door inzet van jobcoaching. 

Social Return On Investment (SROI)
De overheid is een van de grootste 
opdrachtgevers van Nederland. Ook de 
gemeente is een grote opdrachtgever op 
uiteenlopende terreinen van jeugdzorg en 
inhuur van personeel tot infrastructuur en 
werkzaamheden in het groen. Bij SROI 
stellen we verplicht dat een deel van de 
opdrachtwaarde wordt ingevuld door 
middel van werken met kwetsbare groepen. 
Dat kunnen inwoners zijn die vallen onder 
de Participatiewet of WW, maar ook het 
aanbieden van opleidingsplaatsen kan een 
manier zijn om SROI in te vullen.

De ervaring leert dat de invulling van SROI 
moeizaam van de grond komt zonder 
goede ondersteuning. Dit gaan we via het 
actieplan regelen door het inzetten van een 
‘Social Return Officer’. Deze medewerker 
van de gemeente moet een spin in het web 
zijn en ondersteuning bieden aan alle 
betrokken partijen. Opdrachtnemers 

Werkgeversdienstverlening
W

12



worden geadviseerd over creatieve 
manieren om social return in te vullen en 
opdrachtgevers worden geholpen met het 
verwerken van de social return verplichting 
in de opdracht. Daarnaast heeft de 
medewerker korte lijntjes met Kansis en  
de werkconsulenten zodat er vroegtijdig 
kan worden voorgesorteerd op naderende 
opdrachten. Gezien de link met het WGSP, 
willen we de personele invulling van WGSP 
en SROI combineren.

Promotieactiviteiten
Onbekend maakt onbemind. Daarom gaan 
we de komende periode via verschillende 
kanalen aandacht besteden aan de 
werkgeversdienstverlening. Zo hebben we 
een nieuwe flyer van het WGSP ontwikkeld 
waarmee we een duidelijk overzicht bieden 
van alle mogelijkheden van werkgevers. 
Hiermee zorgen we dat werkgevers ons 
beter weten te vinden en een beter beeld 
hebben van de dienstverlening en financiële 
voordelen waar zij gebruik van kunnen 

maken. Bij het onder de aandacht brengen 
van het WGSP horen ook werkbezoeken 
door wethouder Maarten van Dijk. Daarbij 
wordt de aansluiting gemaakt op het 
programma economie.

Regionale samenwerking. 
Ten aanzien van de werkgeversdienst
verlening houdt de arbeidsmarkt ook niet 
op bij de gemeentegrenzen. Binnen de 
regio zetten we in op harmonisatie van de 
instrumenten die we toepassen binnen de 
werkgeversdienstverlening. Zeker grotere 
werkgevers met medewerkers uit verschil
lende gemeenten worden nu nodeloos 
belast door uiteenlopende verordeningen, 
beleidsregels en administratieve processen.
Naast harmonisatie van werkgeversinstru
menten investeren we via het WGSP 
MiddenUtrecht ook in regionale jobhunters 
voor jongeren. Deze jobhunters wisselen 
regionaal vacatures uit en zijn gespeciali
seerd in het werken met de specifieke 
doelgroep. 
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Naast de acties en het beleid dat we 
uitvoeren binnen de drie pijlers, zorgen we 
met flankerend beleid voor een echt 
dekkend actieplan. Het gaat hierbij om 
acties die niet direct onder een van de 
pijlers vallen, maar wel waarde toevoegen 
aan het plan als geheel.

Slim cliënt ervaring meten.
Stichtse Vecht wil een lerende organisatie 
zijn. Ten aanzien van de dienstverlening 
binnen de domeinen Jeugd en WMO 
voeren we al cliëntervaringsonderzoeken 
uit. Dat gaan we nu ook doen voor de 
Participatiewet. Vanaf 2019 starten we met 
het slim meten van de ervaringen van onze 
klanten. Op basis van deze gegevens 
zoeken we naar manieren om onze 
dienstverlening te verbeteren.

Ruimte om te experimenteren
We vinden het belangrijk om het zoge
naamde ‘right to challenge’ mogelijk te 
maken. Bij right to challenge kunnen 
bewoners taken van gemeenten overnemen 
als zij denken het slimmer, beter, goedkoper 
of anders te kunnen doen. In dit kader gaan 
we experimenteren met de sociale coöpe
ratie. Daarmee geven we tegelijkertijd 
uitvoering aan de motie ‘sociale coöperatie 
van start’. De sociale coöperatie is een 
burgerinitiatief dat beoogt mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt weer 
actief te maken en uiteindelijk te begeleiden 
naar betaald werk of ondernemerschap.

Tegenprestatie
De tegenprestatie is in formele zin geen 
reintegratie instrument, maar maakt wel 
deel uit van het instrumentarium om 
uitkeringsgerechtigden te begeleiden naar 
werk. Via de tegenprestatie verrichten 
klanten die een uitkering ontvangen 
onbetaalde maatschappelijk nuttige 
activiteiten, letterlijk als tegenprestatie voor 
het inkomen dat men ontvangt van de 
gemeente. Veel gemeenten worstelen met 
de praktische uitvoerbaarheid van de 
tegenprestatie. In het collegewerkprogramma 
is de afspraak gemaakt dat we deze 
bestuursperiode ermee gaan experimenteren. 
Hoewel de tegenprestatie formeel geen 
reintegratie instrument is, zoeken we hierin 
we de verbinding met het reguliere beleid. 
Dat betekent dat het experiment met de 
tegenprestatie motiverend en rechtvaardig 
zal zijn. Dat betekent ook dat een eventuele 
tegenprestatie de reintegratie van inwoners 
niet in de weg mag staan.

Flankerend beleid
F
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Voor het actieplan geldt uiteraard ook een 
financieel kader. De gemeente ontvangt 
vanuit het Rijk verschillende geldstromen 
om uitvoering te geven aan de Participatie
wet. Deels via een integratie uitkering in het 
gemeentefonds en deels via een doeluitke
ring. Stichtse Vecht heeft in 2019 een 
bedrag van €11,4 miljoen begroot. Dat is 
het budget waarmee inkomensvoorzieningen 
waaronder de uitkering worden betaald. 
Ook de loonkostensubsidie moet uit dit 
budget betaald worden. Wanneer gemeenten 
minder budget uitgeven dan ze van het Rijk 
ontvangen voor deze taken, mogen ze het 
budget houden. Wel is het zo dat het 
macrobudget (het budget dat alle gemeenten 
samen ontvangen) naar beneden wordt 
bijgesteld op basis van goede prestaties. 
Het effect van goed presteren is dus alleen 
aanwezig wanneer een gemeente beter 
presteert dan het landelijk gemiddelde. 

Naast deze uitkering, ontvangt iedere 
gemeente ook middelen vanuit het Rijk 
voor reintegratie. Deze middelen zitten in 
de Integratie Uitkering Participatie. In de 
begroting 2019 van Stichtse Vecht is een 
bedrag geraamd van €775.000 voor 
reintegratie uitgaven. Voor de jaren 2019, 
2020, en 2021 is er via een motie €50.000 
toegevoegd bovenop het meerjarenper
spectief. Vanaf 2022 gaat het beschikbare 
budget dus met €50.000 terug t.o.v.  
de voorgaande jaren. 

Middelen voor implementatie van de 
Veranderopgave inburgering
Zoals al eerder geschreven, wordt per  
1 januari 2021 de nieuwe Wet Inburgering 
van kracht. Daarmee worden gemeenten 
naast de reintegratie ook weer verantwoor
delijk voor de inburgering van statushouders. 
Op dit moment zijn statushouders hier zelf 
voor verantwoordelijk. Om de periode van 
2019 tot 2020 te overbruggen, heeft  
de staatssecretaris extra middelen ter 
beschikking gesteld om de noodzakelijke 

wijzigingen toe te passen in de organisatie 
en daar alvast mee te experimenteren. 
Voor Stichtse Vecht gaat het om een 
bedrag van €75.000 in zowel 2019 als 
2020. Met deze middelen betalen we op  
dit moment deels de uitgaven aan Vluchte
lingenwerk en Welzijn Stichtse Vecht. Zij 
nemen de maatschappelijke begeleiding 
aan statushouders voor hun rekening.  

Wet Educatie Beroepsonderwijs
Via de Wet Educatie Beroepsonderwijs 
ontvangen gemeenten jaarlijks middelen 
voor regionaal educatiebeleid voor volwas
senen. Deze middelen worden uitgekeerd 
aan de centrumgemeente. In ons geval 
betreft dat de gemeente Utrecht. Op dit 
moment wordt de besteding van deze 
middelen nog niet voldoende afgestemd 
met de doelstellingen van het reintegratie
beleid. In dit actieplan spreken we de 
ambitie uit om dit beter op elkaar af te 
stemmen. Dat kan door deze middelen 
meer gericht in te zetten om de kansen  
op werk of het behoud van werk te 
 vergroten.

Planning
Zoals eerder geschreven zijn we al van 
start gegaan met de uitvoering van het 
actieplan. Het actieplan geeft op drie 
verschillende vlakken de richting aan die 
we willen hebben. Op die verschillende 
vlakken zijn ambities en acties verwoord 
die gedurende deze bestuursperiode 
verwezenlijkt moeten worden. Het is echter 
niet de bedoeling dat het een statisch 
document wordt. Wanneer de wereld om ons 
heen verandert, moeten we meebewegen. 
Dat geldt in weinig domeinen zo sterk als in 
dat van werk en inkomen. We hebben op 
dit moment te maken met een hoogcon
junctuur. Wanneer het economisch minder 
gaat, hebben we weer andere maatregelen 
en beleid nodig. Het ontstaan van de 
economische crisis in 2008 heeft laten zien 
hoe snel deze omslag kan plaatsvinden. 

Dekking/Begroting
D
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