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1. Meetbare doelstellingen 2016:  
 
 Behaald 

in 2016 
in getal 

Behaald 
in 2016 
in % 

Doelstelling vastgesteld door de 
gemeenteraad voor 2016 

Cliënten actief opgepakt met Goirle aan 
de Slag 

152  Geen doelstelling vastgesteld 

Cliënten geactiveerd1  120 79% 90% van cliënten Goirle aan de Slag. 

Cliënten minder bijstandsafhankelijk2 86 57% 75% van cliënten Goirle aan de Slag. 
Cliënten die zijn gestegen op de 
Participatieladder 

120 35% 10% van het totale cliëntenbestand 

 
De geformuleerde doelstelling van 10% stijging op de participatieladder is ruimschoots behaald. Het 
daadwerkelijke percentage kan zelfs hoger liggen omdat bij de cliënten die niet actief zijn opgepakt 
in 2016 geen meting heeft plaatsgevonden  
 
De andere twee doelstellingen zijn (net) niet behaald. Bij meerdere mensen werd door intensivering 
van contact duidelijk dat er op meer leefgebieden problemen zijn die eerst moeten worden 
opgepakt. Ook is nog niet bij iedereen een resultaat behaald omdat het traject nog maar kort loopt 
of iemand meer tijd nodig heeft.   
 
Een aantal persoonlijke quotes van bijstandsgerechtigden als resultaat:  
 
Mevrouw A:  "ik heb ineens weer iets om over te praten met andere mensen! Mijn dochter is nu zelfs 
ook gaan werken omdat ik haar heb aangestoken. Ik kan eindelijk ook eens met sjieke mensen 
omgaan in mijn werk". 
 
Mevrouw F: "dit is mijn eerste baan in Nederland! Ik ben zo blij!" 
 

                                                           
1 Iemand is geactiveerd als hij of zij betaald of onbetaald werkt of vrijwilligerswerk doet. Meting vindt plaats bij 
alle actief opgepakte cliënten in 2016. 
2 Iemand is minder bijstandsafhankelijk als hij of zij betaald werkt of dat in 2016 heeft gedaan. Meting vindt 
plaats bij alle actief opgepakte cliënten in 2016. 
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Mevrouw Z: "…….Daarna ging ik als een speer vooruit en kon ik ruimschoots aan alle beoordelingen 
voldoen. Ik ben lachend beoordeeld als een stoomlocomotief: wat ouder, komt wat langzamer op 
gang maar is nu met geen mogelijkheid meer te stoppen. Haha. Ik werk in een leuk team en naast 
hard werken heb ik er ook plezier in".  
 
2. Wat hebben we in 2016 gedaan met Goirle aan de Slag? 
 
1. Inzet op Doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt < 1 jaar 
 
Inzet extra klantmanager werk 
Vanaf juni 2016 is er een parttime klantmanager ingehuurd (gemiddeld voor 28 uur per week) en 
toegevoegd aan het team werk en inkomen om te zorgen voor 'meer handjes'. We zien een stijgend 
aantal mensen dat aan het werk is gegaan in de tweede helft van 2016. 
 
Inzet van Training, Coaching en Begeleiding 

• Maandelijkse Informatiebijeenkomst voor nieuwe aanvragers en einde WW-ers. 
• 5x1 week: Training Goirle aan de Slag door externe trainer en klantmanager.  
• Wekelijkse groepsbijeenkomst 'Aan de Slag' vanaf oktober. 
• Individuele begeleidings- en voortgangsgesprekken door klantmanager werk. 
• Aanvragen Beoordeling Arbeidsvermogen bij het  UWV met als doel opname in 

Doelgroepenregister t.b.v. plaatsing op een Baanafspraak.  
• Inzetten medische-, psychologische- en arbeidsdeskundige onderzoeken om belastbaarheid 

in kaart te brengen.  
 
Inzet van onbetaald werk/vrijwilligerswerk/werkervaringsplekken 

• Werkervaringsplekken Parkeergarage Hovel 
• Samenwerking met Guldenakker m.b.t. vrijwilligersproject.  
• La Poubelle (Diamant-groep); arbeidsmatige dagbesteding, re-integratietrajecten, begeleid 

vrijwilligerswerk  (op basis van Social Return On Investment=SROI)  
• Diamant-groep Groen Xtra werkervaringsplaatsen (op basis van SROI) 
• Arbeidsmatige dagbesteding bij diverse aanbieders (met WMO-indicatie) 
• Werkervaringsplekken Leystromen 
• Samenwerking Contour de Twern t.a.v. ‘toeleiding van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt naar vrijwilligerswerk’  
 
Plaatsing op betaald werk met ondersteuning 

• Tijdelijke Participatiebanen Diamant-groep (tellen mee als Baanafspraken voor regionale 
taakstelling) 

• Tijdelijk Beschut Werk (Diamant-groep) 
• Plaatsing op Baanafspraken bij regulier werkgevers 

 
Regulier werk/Werkgeversdienstverlening 
Vanuit Matchpunt Goirle, de samenwerking tussen de gemeente en het lokale uitzendbureau, zijn er 
58 plaatsingen op regulier betaald werk gerealiseerd. Het betreft 37 personen.  
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Tot september 2016 waren er in 2016 7 actieve bedrijven verbonden aan Matchpunt.3 Er waren 15 
bedrijven die wel hebben aangegeven dat ze achter het initiatief staan maar er zijn maar 7 bedrijven 
die één of meerdere vacatures hebben gemeld. Het aantal binnengehaalde vacatures van actieve 
bedrijven in 2016 is 14, daarvan zijn er 5 ingevuld met mensen uit de bijstand.  
 
Opvallend is dat de meeste plaatsingen van deze doelgroep bij reguliere opdrachtgevers van het 
uitzendbureau plaatsvinden en niet op vacatures die voor de doelgroep zijn 'binnengehaald' door 
Matchpunt. Ook blijken de vacatures vaak niet passend voor ons bestand bijvoorbeeld omdat er 
wordt gevraagd om specifieke opleidingseisen en ervaring.  
 
Overige plaatsingen 
De overige 49 cliënten die minder bijstandsafhankelijk zijn geworden, zijn geplaatst op reguliere 
vacatures waar cliënten zelf of met hulp van een klantmanager op hebben gesolliciteerd. Het betreft 
ook vaak vacatures die door regiogemeenten of UWV via hun werkgeversdienstverlening beschikbaar 
zijn gesteld, vaak specifiek voor deze doelgroep. Ook zijn mensen uit het doelgroepenregister 
geplaatst op een reguliere baanafspraak en er zijn mensen op betaalde banen geplaatst bij de 
Diamantgroep. 
 
2.Inzet op Doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt > 1 jaar 
 
Trajecten voor statushouders 
In oktober 2016 kregen we via de Werkgroep Opvang Statushouders (WOS) het aanbod van de 
Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal (SNV) voor nieuwe (gratis) trajecten 
voor statushouders. Doel van de trajecten is statushouders 'klaar te stomen' voor de arbeidsmarkt. In 
samenwerking met de WOS hebben we een selectie gemaakt van de statushouders met een 
uitkering en aangemeld voor een intake met SNV. Er zijn 31 statushouders aangemeld, 15 van de 31 
konden op basis van de intake met SNV starten met een traject en 9 van de 15 statushouders zijn half 
januari 2017 daadwerkelijk gestart met het tien weken durende traject. 
 
Gesprekken met doelgroep met grotere afstand tot de arbeidsmarkt (> 1 jaar) 
In de tweede helft van 2016 was er een daling merkbaar in het aantal aanvragen voor een 
bijstandsuitkering. De mensen die een uitkering aanvroegen, hadden veelal te maken met  multi-
problematiek en een grote afstand tot de arbeidsmarkt met veel medische beperkingen. Er zaten 
weinig tot geen mensen tussen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt die met Goirle aan de Slag 
opgepakt konden worden.  
 
We hebben daarom in november bijna dertig mensen gesproken met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt (> 1 jaar) om erachter te komen waar deze groep behoefte aan heeft om een stap te 
kunnen zetten op de participatieladder. Alleen zo ontstaat er namelijk een nieuwe doelgroep met 
een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Er heeft vervolgens voor een aantal van deze cliënten een 
aangepaste training Goirle aan de Slag plaatsgevonden die vooral gericht was op activering. Eén van 
die kandidaten is inmiddels betaald aan het werk.   
 
 
 
                                                           
3 Actieve bedrijven: bedrijven die het verhaal van Matchpunt Goirle gepresenteerd hebben gekregen, erachter 
staan en daadwerkelijk een vacature hebben uitgezet bij Matchpunt. 
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3. Hoogwaardig Handhaven 
We hebben ook in 2016 conform het beleidsplan 'Hoogwaardig Handhaven' uit 2013 gewerkt in 
samenwerking met team Handhaving Sociale Zaken (HHSZ) van de gemeente Tilburg. Recent hebben 
de klantmanagers een workshop fraudealertheid gevolgd samen met de medewerkers van de 
gemeente Oisterwijk en Hilvarenbeek, aangeboden door de gemeente Tilburg.  
 
3. Budget 
In 2016 zijn de kosten voor de uitvoering van Goirle aan de Slag binnen de beschikbaar gestelde 
budgetten gebleven, namelijk de extra middelen voor Goirle aan de Slag en de participatiemiddelen 
die in 2016 van het Rijk zijn ontvangen.  
 
Conclusies Goirle aan de Slag 
• Er worden concrete en meetbare resultaten behaald met Goirle aan de Slag. Niet alle 
doelstellingen zijn volledig behaald maar we komen zeker in de richting. De doelstellingen zijn niet op 
basis van resultaten van voorgaande jaren voorgesteld omdat toen geen metingen plaatsvonden. 
• De menselijke maat blijft het succes van Goirle aan de Slag, per persoon kijken wat nodig is 
om verder te komen. Dat betekent dat we vooral bezig moeten zijn met mensen aanspreken op wat 
ze zelf willen en hoe ze dat kunnen bereiken. (Niemand had vroeger als droom om in de bijstand te 
belanden). Het kunnen voeren van goede gesprekken aangepast op de gesprekspartner is daarbij 
essentieel en vraagt nog ontwikkeling van medewerkers.  
• Het begeleiden naar betaald werk is een zeer arbeidsintensief traject met wisselend succes. 
Het is altijd maatwerk. De training Goirle aan de Slag geeft vaak een boost voor het zelfvertrouwen 
aan de werkzoekende maar daarna is het noodzakelijk gebleken om voor langere tijd blijvende 
groeps- en individuele begeleiding te bieden. Er is daarom tijdelijk een klantmanager werk 
toegevoegd maar dat heeft pas zijn effect kunnen hebben aan het einde van het derde en in het 
vierde kwartaal.  
• Goirle aan de Slag wordt tot nu toe ingezet voor mensen met een korte afstand tot de 
arbeidsmarkt (< 1 jaar). Er blijkt onvoldoende doorstroom van mensen met een grotere afstand tot 
de arbeidsmarkt naar Goirle aan de Slag. Als mensen in de doelgroep met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt zitten, zijn er nu onvoldoende elementen die gericht zijn op het verkleinen van die 
afstand. Deze doelgroep verdwijnt daardoor uit beeld.  
• De werkgeversdienstverlening met Matchpunt Goirle richt zich uitsluitend op mensen die 
direct naar werk kunnen. Doordat er nu, door de aantrekkende economie, meer reguliere vacatures 
zijn dan toen we begonnen met Matchpunt Goirle komen deze mensen vaak zelf aan de slag. We zien 
dat de binnengehaalde vacatures daar niet aan bijdragen. Er is wel een uitstekende samenwerking  
ontstaan met het uitzendbureau waardoor veel bijstandsgerechtigden of aanvragers direct aan het 
werk kunnen op vacatures van het uitzendbureau.  
 


