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Schriftelijke vraag

Op 21 september 2016 stetde de Roosendaalse Lijst schriftetijke vragen over een methodiek om

ctiënten in de bijstand vaker en intensiever te spreken met ats doet ze beter en snelter te kunnen

activeren naar maatschappetijke participatie of naar werk. Deze methodiek (FlP = Frequent,

lntensief en Persoontíjk) wordt a[ in diverse gemeenten succesvol toegepast. U gaf aan enthousiast

te zijn en bij wijze van proef dit ook te gaan toepassen in een Roosendaatse wijk waar de

werketoosheid hoog tag. U heeft later deze toezegging mondeting bevestigd. We zijn inmiddels ruim

4 maanden verder en zijn benieuwd naar de eerste ervaringen tot op heden. De fractie van de

Roosendaatse Lijst heeft dan ook enkete vragen:

1. Wetke wijk heeft u ats pilot uitgekozen?

2. Hoe vaak worden in deze pilot de cliënten nu gesproken en hoe vaak werden ze in het

verleden gesproken?

3.Wetke verwachtingen heeft u van deze pilot, uitgedrukt in percentages extra uitstroom naar

werk en maatschappetijke participatie?

4.7iin er a[ resultaten te melden en zo ja wetke, zo nee, wanneer kunnen we die verwachten?

5. Wanneer (bij wetke resuttaten) is in uw ogen de pitot succesvol vertopen?

ó. lndien de pitot succesvol verloopt, gaat u deze dan uitbreiden naar het totate bestand? Zo ja,
per wanneer, zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de Roosendaatse Lijst,

Charl Goossens en Eric de Regt



Beantwoording raadsvragen Roosendaalse Lijst "Frequentie gesprekken Cliénten Sociale Dienst":

1. Wetke wijk heeft u als pitot uitgekozen?

Het project wordt uitgevoerd voor de wijk Westrand.

2. Hoe vaak worden in deze pitot de cliënten nu gesproken en hoe vaak werden ze in het

verleden gesproken?

De frequentie van gesprekken binnen de regutiere aanpak van het Werkptein is zeer divers, op

basis van de doelgroepindeting.

Momenteel vinden er vanuit de pitot 16 ktantgesprekken per week ptaats met de kandidaten uit

Westrand. Middets de Szeebra diagnose (reguliere aanpak binnen het Werkplein) en een

persoonlijk gesprek worden de kandidaten verder ingedeeld in doetgroep A, B of C.

3. Wetke verwachtingen heeft u van deze pitot, uitgedrukt in percentages extra uitstroom naar

werk en maatschappetijke participatie?

Bij het aangaan van het project worden resultaatafspraken gemaakt tussen de gemeente en het

Werkplein. De hoogste inzet btijft attijd om de kandidaten te laten uitstromen naar werk.

Binnen dit project is uitstroom naar betaald werk echter niet als enige doel gesteld. De

verwachting is nametijk dat er vanwege mutti-problematiek op dit moment voor een groot deet

van de kandidaten maatschappetijk participeren het hoogst haalbare is.

Het doel van de pilot is dan ook voorat om extra inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de

kandidaten en wat het effect is van de toepassing van deze methodiek.

4.Zijn er a[ resultaten te melden en zo ja wetke, zo nee, wanneer kunnen we die verwachten?

Er zijn nog geen resuttaten te melden. De resuttaten worden terug gekoppetd na afronding van

het project. De einddatum van deze pitot is gestetd op 1 juti 2017.

5. Wanneer (bij wetke resultaten) is in uw ogen de pitot succesvol vertopen?

De pitot is in onze ogen succesvol afgerond wanneer er 15 kandidaten uit de doetgroep B zijn

geactiveerd met de inzet van instrumenten en arbeidsfit gemaakt zijn. Op het moment dat

iemand arbeidsfit is, wordt deze gekoppeld aan het Werkgeversservicepunt en vanuit daar

bemiddetd naar een betaalde baan. Op basis van de uitkomst van de activering worden er

nadere resuttaatafspraken gemaakt over de uitplaatsing naar werk.

Daarnaast is er succes bereikt als 20 kandidaten uit de doetgroep C zijn geplaatst binnen het

maatschappetijk participeren en ats er groter inzicht is in het ktantenbestand van 386 mensen

binnen de wijk Westrand, zodat de ktantmanager de kandidaat verder kan ondersteunen en/of

bemiddeten.

Uiteraard is het eindresuttaat dat 320 kandidaten uit de wijk Westrand intensief gesproken zijn

en op de juiste wijze ingedeetd zijn naar doelgroep met gerichte en passende ondersteuning op

basis van maatwerk.

ó. lndien de pitot succesvol vertoopt, gaat u deze dan uitbreiden naar het totate bestand? Zo ja,

per wanneer, zo nee, waarom niet?



De voorkeur gaat er naar uit om pilots en projecten zoveet mogetijk getijk te houden voor de

6 gemeenten binnen het Werkptein Hart van West-Brabant. Op dit moment wordt dit project

atleen uitgevoerd voor de gemeente Roosendaat.

Vanzelfsprekend dient deze aanpak op basis van het resuttaat te worden geëvatueerd. Op

basis hiervan zal er advies en bestuitvorming ptaatsvinden voor het totate bestand.

Hans Verbraak

Arbeidsm patie


