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Voortgangsrapportage Investeringsplan meerjarenbeleidskader Werk en Wederkerigheid

Geachte leden van de raad,
In het meerjarenbeleidskader Werk en Wederkerigheid is een ambitie opgenomen om de tekorten op het
inkomensdeel terug te brengen van (na vangnet) C -4,5 miljoen naar zo'n C -2 miljoen. Hiermee is er sprake
van een begrotingsevenwicht. Deze ambitie is vertaald in de opdracht om het bijstandsniveau vanaf 2015
structureel te laten dalen met 150 en naast deze structurele daling in 2015 projectmatig te werken aan een
extra daling van 200. Dit is een extra opgave bovenop de reguliere uitstroomopgave.
Om dit begrotingsevenwicht te kunnen realiseren is extra inzet nodig om de uitstroom van
uitkeringsgerechtigden te bevorderen en de instroom te beperken. Hiertoe is een investeringsplan opgesteld
dat op 17 februarijl. is vastgesteld (BW 15.0130). Wij willen u hierbij graag informeren over de voortgang van
het investeringsplan en de tot nu toe gerealiseerde resultaten.
Voorbereiding en start
De focus van het investeringsplan ligt op meer werk en een onorthodoxe aanpak voor werkgevers,
uitkeringsgerechtigden, ketenpartners en onze eigen organisatie. De huidige aanpak wordt geïntensiveerd. In
maart zijn we aan de slag gegaan met 'het in de steigers zetten' van het plan. De noodzakelijke
voorbereidingen zijn getroffen, waarna in april van start gegaan is met de daadwerkelijke uitvoering van het
plan. We kunnen dan ook alleen een eerste aanzet tonen van de resultaten.
Tot nu toe uitgevoerde activiteiten in het kader van het investeringsplan
De acties die in het investeringsplan zijn opgenomen, zijn actief en met enthousiasme opgepakt. Alle acties
zijn gericht op het realiseren van meer werk en minder bijstand. Dit heeft tot nu toe (tot en met mei 2015)
geresulteerd in een uitstroom van 161 personen naar studie, naar inkomen uit loondienst of inkomen uit
zelfstandigheid.
Om werkgevers te verleiden tot het aanbieden van werkplekken voor de doelgroep is een
werkgeversarrangement ontwikkeld dat er voor dient om werkgevers te ontzorgen. Naast acties die betrekking
hebben op het acquireren van vacatures, het ontsluiten van het aanbod en het daarop volgende
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matchingsproces, is er ook veel gedaan rondom communicatie zowel richting externe als interne partijen.
Ten aanzien van de externe communicatie is een publiciteitscampagne gestart onder de noemer 'Wij maken er
werk van'. Maar ook wordt de interne organisatie betrokken bij het investeringsplan. Medewerkers vanuit de
gehele organisatie worden actief gevraagd om ideeën aan te leveren die bijdragen aan het realiseren van meer
werk voor de groep bijstandsgerechtigden. Hiertoe wordt een speciale 'Kan wel' dag georganiseerd.
Voorlopige conclusie en verwachtingen ten aanzien van de gestelde ambities
In het investeringsplan is de ambitie uitgesproken dat in 2015 het volume afneemt tot ca. 3.300 klanten. Eind
mei 2015 bedraagt het uitkeringsvolume 3.612. Het saldo van het bijstandsvolume is de resultante van de inen uitstroom. In de analyses zien wij dat de instroom in de WWB te hoog blijft. Dit is mede ingegeven door
het feit dat het werkloosheidspercentage slechts zeer voorzichtig daalt en de instroom uit de WW in de WWB
hoog blijft. Tot en met mei zijn er van de 572 klanten die een WWB uitkering toegekend hebben gekregen 125
klanten die een WW-periode hebben doorlopen (21,8%); dit is een historisch hoog percentage.
De ambitie die in het investeringsplan is opgenomen is fors. Hoewel conclusies trekken in dit stadium lastig is,
- er is veel gezaaid, het oogsten volgt later - is een voorzichtige positieve trend te constateren. Eind mei lijkt
het bijstandsvolume zich te stabiliseren ten opzichte van januari. Dit terwijl in voorgaande jaren slechts een
afvlakking van de stijging in deze periode zichtbaar was.
Veel projecten in het kader van het investeringsplan die van invloed zijn op de instroombeperking, zijnde
instroombeperking vanuit de WW, sluitende aanpak TDC en intensivering klantcontact, worden op dit
moment geïmplementeerd en hebben naar verwachting op korte termijn hun effect. Op de projecten die
uitstroom gerelateerd zijn boeken wij de eerste resultaten. Winst is te zien in het feit dat het urgentiebesef om
stevig in te zetten op de uitstroombevordering en instroombeperking breed aanwezig is in de organisatie.
Na de zomer wordt u middels een voortgangsrapportage geïnformeerd over de kwantitatieve en kwalitatieve
resultaten over het eerste half jaar.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
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