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Door middel van een intentieverklaring heeft de gemeente Goirle zich in juni 2010, samen met de Diamant-groep
en de andere in de Diamant-groep deelnemende gemeenten 1 , aangemeld voor de Tijdelijke wet pilot
loondispensatie van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De pilot loondispensatie eindigde
van rechtswege per 1 januari 2013. Lopende trajecten zetten we voort tot uiterlijk 31 december 2013, maar
we starten geen nieuwe trajecten in het kader van de pilot loondispensatie meer op. Het instrument
loondispensatie zal - volgens de laatste berichten - niet opgenomen worden in de Participatiewet, die op 1
januari 2015 in werking zal treden.
De Diamantgroep heeft een evaluatie geschreven van de pilot. De pilot is opgesplitst in twee onderdelen: spoor
1 en spoor 2. Spoor 1 betreft de aanvankelijke opzet van de pilot loondispensatie. In spoor 1 is ervoor gekozen
om de bemiddeling te richten op plaatsing bij reguliere werkgevers. Voor deelname aan de pilot is gekozen voor
een leeftijdsgrens van 23 tot 45 jaar, waarbij de minimumleeftijd een wettelijke eis is. Met de maximum leeftijd
van 45 jaar is gepoogd de bemiddelingskansen zo groot mogelijk te maken. Vanuit de gemeente Goirle zijn 7
kandidaten aangemeld voor deelname aan spoor 1. Vier kandidaten zijn toegeleid naar plaatsing via
loondispensatie. Uiteindelijk is 1 deelnemer geplaatst bij een werkgever, waarbij een arbeidsovereenkomst op
basis van loonwaarde is aangeboden.
Spoor 2 betreft een verbreding van de pilot met een groep kandidaten met een beperkte loonwaarde die aan de
slag kunnen binnen de Diamantgroep. Doel van spoor 2 was binnen het SW-bedrijf ervaring op te doen met
loondispensatie. Vanuit de gemeente Goirle zijn 3 kandiaten aangemeld voor deelname aan spoor 2. Hiervan zijn
twee kandidaten geplaatst, waarvan één met een arbeidsovereenkomst op basis van loonwaarde.
De 'Eindevaluatie Pilot Loondispenstatie' van de Diamantgroep bieden wij bijgaande aan uw raad aan.
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Het gaat om de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek en Tilburg

