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Programma

• Inleiding door wethouder Huizinga

• Toelichting door Jeroen Spruit

– Aanbod maatschappelijke participatie (inwoners met 

indeling categorie 3)

- Inzichten vanuit de landelijke experimenten P-wet

• Vragen?



Aanbod maatschappelijke participatie

(inwoners met indeling cat. 3)
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Inhoud

• Toelichting categorie indeling

• Inzicht in aantallen (standcijfer 1-9)

• Inhoudelijk aanbod

• Ontwikkelingen



Nabijheid tot betaald

werk bepalend… 

• De dienstverlening van Laborijn is gericht op de 

ontwikkeling van de inwoner

• Om dat gericht vorm te geven werken we met 

categorieën

• De nabijheid (of afstand tot) betaald werk is 

bepalend voor de indeling 



Indeling categorie 1, 2 of 3

Tijdens de methodische

screening komen we in gesprek 

met de inwoner tot een indeling 

op grond van de verwachte 

afstand tot de arbeidsmarkt.

Beeld op dat moment is leidend.



Categorieën

1. In maximaal 3 maanden grotendeels zelfstandig

terug naar de arbeidsmarkt

2. In 4 tot 12 maanden met intensieve ondersteuning 

terug naar de arbeidsmarkt

3. Nog geen perspectief op (betaald) werk



Aanbod op maat

1 Lichte ondersteuning

• Huiswerkopdrachten

• Werkmiddagen / vacature café

• Inzet Laborijn “samen werkt app”

• Ondersteuning screener / accountmanager

2 Intensieve ondersteuning 

Bijvoorbeeld: 

• Traject Werkacademie (leren / werken)

• Modulair leerprogramma: Taal, solliciteren, leefstijl, 

beweegprogramma, beroepsopleiding

• Voorschakelprogramma Trajectfit (3 – 6 maanden)

• Ondersteuning consulent, trainer, accountmanager, 

jobcoach

3 Aanbod in samenwerking met netwerkpartijen

• Maatschappelijke participatie

• Zorg



Inzicht Doetinchem

Doetinchem 

1-9-2020

Categorie

Aantal in 

personen

Aantal 

huishoudens

Cat. 1 26 24

Cat. 2 591 507

Cat. 3 795 697

Uitkering / Werken parttime 

met LKS en Jobcoaching 12 12

1424 1240



Samenwerking netwerkpartijen

1. Plaatsing via Buurtcoach (Buurtplein)

2.   Directe verwijzing partners zoals:

• Kringloop Aktief

• Vrijwilligerscentrale

• Katapult (ondernemers en bijstand)

• VV Doetinchem

• Samen Doetinchem



Wat bieden we inhoudelijk

Ontwikkeltraject

Deze mensen hebben een plan van aanpak MP

598

(stand 1-9)

Taaltraject - Graafschapcollege 2

Pauropus 2

Schuldhulpverlening 36

Werken aan taal met vrijwiligers 11

Gem voorz. via Buurtcoach 252

Samen Achterhoek 2

Vrijwilligerswerk 167

Kinderopvang 1

Begeleiding terug naar school 1

Zorgtraject Lichamelijk 80

Zorgtraject Psychisch 155

Zorgtraject Verslavingszorg 28

Zorgtraject Dagbesteding (WMO/WLZ) 30

Medisch advies/Bedrijfsarts 9

Beoordelen arbeidsvermogen UWV 2

Sporten bij ext. Sportschool 1



Wat is het beeld

1. Steeds meer inwoners ingedeeld in cat. 3 hebben 

een actief traject gericht op maatschappelijke 

participatie / zorg

2. Intensieve samenwerking met collega’s van 

Buurtplein

3. Steeds meer aanbod beschikbaar cat. 3

4. In verdere inhoudelijke ontschotting P-wet, WMO, 

Jeugd liggen nog kansen voor vormgeven 

‘doorgaande ontwikkellijn’



Vragen?



Inzichten vanuit de landelijke 

experimenten P-wet
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• 1 april 2017 trad het Tijdelijk besluit experimenten 

Participatiewet in werking

• Besluit gaf gemeenten (beperkte) mogelijkheden om 

middels experimenten de doeltreffendheid van de 

P-wet te onderzoeken met betrekking tot 

arbeidsinschakeling 

• Landelijk zijn in 6 gemeenten experimenten 

uitgevoerd

• Gemeente Doetinchem; geen deelname aan 

landelijk experiment, wel interesse in de uitkomsten

Bijstandsexperimenten



• SZW heeft CPB opdracht gegeven voor onderzoek 

naar de effecten van de experimenten op de 

uitstroom naar regulier, betaald werk

• In de resultaten van het onderzoek en de reactie 

van de staatssecretaris nemen wij u graag mee

Onderzoek 

Centraal Planbureau



.



Ontheffen van arbeids- en 

re-integratie verplichtingen 

• Algemene conclusie: ontheffen van de 

verplichtingen toont bij geen enkel experiment effect 

op de uitstroom naar werk

Wat valt op: 

• De uitgangssituatie verschilt per gemeente; geen 

conclusie op te baseren 

• Ontbreken van contacten lijkt wel een negatief effect 

te hebben op het welzijn van mensen



Intensievere begeleiding 

naar werk

• Algemene conclusie: intensievere begeleiding toont 

bij geen enkel experiment effect op volledige 

uitstroom naar werk

• Maar; extra aandacht kan wel bijdragen aan het in 

deeltijd uitstromen naar werk

• Extra aandacht kan bijdragen aan meer 

arbeidsparticipatie en het verbeteren van welzijn en 

zelfredzaamheid 



Extra bijverdienen met 

behoud uitkering

• Algemene conclusie: een hogere vrijlating van 

inkomsten uit werk toont bij geen enkel experiment 

effect op volledige uitstroom naar werk

• Extra vrijlating is gering (50% vrijlating van 

arbeidsinkomsten in plaats van 25%. In beide 

gevallen met een maximum van € 200 per maand) 



Geen enkel effect gebleken?

• Uitkomsten van de experimenten in Groningen, 

Tilburg en Nijmegen zijn niet met voldoende 

zekerheid vast te stellen; de effecten zijn niet direct 

toe te wijzen aan (alleen) de experimenten

• De uitkomsten van de experimenten in Wageningen 

en Deventer laten geen effecten zien

• Experiment Utrecht; gering positief effect bij 

intensieve begeleiding en hogere vrijlating

• Uitkomsten zijn voor staatssecretaris geen reden 

voor aanpassen van de P-wet 



Wat brengt dit voor 

gemeente Doetinchem?

• De resultaten uit de experimenten zijn bescheiden. 

Niet is gebleken van een algemene succesformule 

voor uitstroom

• Wat draagt bij aan uitstroom; persoonlijke aandacht, 

maatwerk, het juiste re-integratietraject, het optimum 

zoeken in begeleiding en mogelijkheden



Vragen?


