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onderwerp: Afhandeling toezeggingen beeldvormende raadsbijeenkomst 18 
oktober 2018 
Duurzame uitstroom Pauropus en monitoring Stadskamer 

   
 
van: Wethouders Huizinga en Langeveld 
aan: Gemeenteraad Doetinchem 
datum: 31 oktober 2018  

 
 
Tijdens de beeldvormende raad op donderdag 18 oktober 2018 heeft uw gemeenteraad 
vragen gesteld over de uitstroom bij Pauropus en de monitoring van de Stadskamer. Dit 
memo bevat de toegezegde informatie over beide onderwerpen. 
 
Duurzame uitstroom Pauropus 
Pauropus in de stad is een algemene voorziening gericht op het verhogen van de 
zelfredzaamheid van inwoners. Pauropus kent een werkgerichte aanpak die aansluit bij de 
individuele mogelijkheden van een deelnemer. Voor een groot deel van de deelnemers is 
de ondersteuning gericht op het deelnemen aan de samenleving. Als een deelnemer 
voldoende mogelijkheden heeft om aan het werk te gaan, begeleid Pauropus hem of haar 
via een werktraject naar een betaalde baan. 
 
De gemeente Doetinchem werkt inmiddels een flink aantal jaren samen met Pauropus. De 
samenwerking en resultaten worden gemonitord tijdens reguliere kwartaalgesprekken. 
Een van de gespreksonderwerpen tijdens de kwartaalgesprekken is de gerealiseerde 
uitstroom naar werk. Doordat Pauropus de deelnemers lange tijd na uitstroom blijft 
volgen (nazorg en voorkomen van terugval) is er zicht op de duurzaamheid van de 
gerealiseerde uitstroom naar werk. We spreken van duurzame uitstroom naar werk, 
wanneer een deelnemer meer dan 6 maanden is uitgestroomd naar betaalde arbeid.  
Uit monitoringsinformatie van Pauropus blijkt dat in de periode van januari tot december 
2017 20 deelnemers via een werktraject zijn uitgestroomd naar betaald werk. In het 
voorjaar van 2018 waren alle 20 uitgestroomde personen nog steeds betaald aan het werk 
en niet langer afhankelijk van een bijstanduitkering. 
In de periode van januari tot juli 2018 zijn 10 deelnemers via werktrajecten van Pauropus 
uitgestroomd naar betaald werk. Van de 10 uitgestroomde deelnemers zijn inmiddels 5 
personen duurzaam aan het werk. De verwachting van Pauropus is dat ook de overige 5 
uitgestroomde personen langer dan 6 maanden aan het werk blijven. 
 
Monitoring Stadskamer 
De Stadskamer een algemene voorziening gericht op (arbeidsmatige) dagbesteding 
en participatie in de samenleving. De Stadskamer verbindt mensen en 
ideeën. Ze verleidt, faciliteert en verbindt mensen in (kwetsbare) situaties om met 
verschillende activiteiten ondernemend te blijven en zich verder te ontwikkelen. 
 
Samen met de Stadskamer en haar deelnemers zijn we in 2017 een traject in gegaan om 
anders te monitoren en meer te kijken naar de effecten van de ondersteuning. Op 24 mei 
2018 zijn de resultaten gepresenteerd van de effectmeting in een informatie 
raadsbijeenkomst. Na afloop van het jaar 2018 zullen we wederom gaan kijken naar de 
resultaten en effecten van de ondersteuning door de Stadskamer. Naar verwachting zullen 
de resultaten over 2018 medio 2019 bekend worden en met de raad gedeeld worden.  
 
 
 
  
 


