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Kennisnemen van 
De evaluatie van het re-integratie beleid ‘Goirle aan de Slag’ van juli 2021 tot juli 2022. 
 
Inleiding 
Het is de ambitie van de gemeente Goirle om kwetsbare inwoners weer mee te laten doen op de 
arbeidsmarkt. Dit vergroot namelijk hun financiële zelfredzaamheid en kan het welzijn ten positieve 
beïnvloeden. Ieder jaar kijken we of de gewenste resultaten behaald zijn door de cijfers in beeld te 
brengen, evalueren we het beleid en sturen we bij waar nodig. 
 
Informatie 
De evaluatie voor de periode 1 juli 2021 – 30 juni 2022 ligt nu voor u. In deze periode hadden we nog 
te maken met de naweeën van de COVID-19 pandemie en vanaf maart 2022 met de oorlog in 
Oekraïne. Dit heeft zeker een effect gehad op de werkzaamheden van onze medewerkers. In deze 
evaluatieperiode zien we het aantal personen met een uitkering stijgen. Dit komt deels doordat we 
statushouders hebben huisgevest. Deels doordat de mensen die een uitkering aanvragen een andere 
behoefte hebben. De mensen die momenteel instromen in een uitkering hebben meer begeleiding 
nodig. Zij kunnen niet meteen van werk naar werk. Tijdens de COVID-19 pandemie zetten onze 
klantmanagers bovendien met succes in op het behoud van werk voor bestaande klanten. 
Het budget dat de gemeente vanuit het Rijk krijgt om de wettelijke taken uit de Participatiewet uit te 
voeren, krimpt de komende jaren. We zien juist dat de problematiek en dus ook de 
begeleidingsbehoefte van de doelgroep groter wordt. Het is een uitdaging voor de gemeente om 
inwoners goed te helpen, terwijl het budget blijft krimpen. 
 
Vervolg 
We gaan met de aanbevelingen uit de evaluatie aan de slag. We sluiten beter aan bij de behoeften 
en interesses van de doelgroep en doen meer onderzoek naar de tevredenheid van inwoners. We 
maken dit onderdeel van onze werkwijze, zodat we meer actuele informatie hebben over de 
ervaringen van de inwoners van Goirle met de Participatiewet. 
 
Communicatie 
Deze evaluatie is intern besproken met de klantmanagers werk en inkomen. Daarnaast is het ter 
informatie voorgelegd aan de participatieraad. 
  
 Bijlagen 
1. Evaluatie Goirle aan de Slag 2021-2022 
__________________________________________________________________________________ 
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1. Inleiding 
Onder de titel "Goirle aan de Slag" voert de gemeente Goirle op grond van de Participatiewet re-
integratiebeleid. Het is de ambitie van de gemeente Goirle om kwetsbare inwoners weer mee te 
laten doen op de arbeidsmarkt. Dit vergroot immers hun financiële zelfredzaamheid en kan het 
welzijn ten positieve beïnvloeden. Het aantal inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt 
met een bijstandsuitkering groeit en schuldenproblematiek neemt toe. Ons beleid is daarom gericht 
op activering en het wegnemen van drempels die participatie belemmeren.1 In de ondersteuning bij 
arbeidsparticipatie leggen we de focus op het (weer) participeren van inwoners op de arbeidsmarkt. 
We helpen inwoners bij het verkrijgen van een zinvolle (betaalde) invulling van de dag. Als gemeente 
willen we kwetsbare inwoners en gedupeerde ondernemers ontzien en regelingen treffen op het 
gebied van inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en arbeidsparticipatie. 
Ieder jaar evalueren we het beleid en kijken we of de gewenste resultaten behaald zijn door de 
cijfers in beeld te brengen. Daarnaast spreken we regelmatig met klanten en medewerkers van de 
gemeente over hun ervaringen met het beleid. Vanwege de COVID-19 pandemie is er in 2020 geen 
evaluatie gedaan. De evaluatie voor de periode 1 juli 2021 – 30 juni 2022 ligt nu voor u. In deze 
periode hadden we nog te maken met de naweeën van de COVID-19 pandemie en vanaf maart 2022 
met de oorlog in Oekraïne. Dit heeft zeker een effect gehad op de werkzaamheden van onze 
medewerkers. 

1.1 Bestandsontwikkeling personen met inkomensondersteuning 

De ontwikkeling van het aantal personen met inkomensondersteuning is het resultaat van een 
dynamisch proces van instroom en uitstoom. Het aantal personen met inkomensondersteuning is in 
de eerste helft van 2022 gestegen ten opzichte van 1 juli 2021. Dit betekent dat er op 1 juli 2022 
meer personen inkomensondersteuning ontvangen dan op 1 juli 2021. Het aantal mensen dat een 
uitkering ontvangt stijgt. Tegelijkertijd zien we de behoefte van de mensen die een uitkering 
ontvangen veranderen. De problematiek is ingewikkelder en het is minder vanzelfsprekend om 
mensen meteen door te plaatsen naar werk. 
 
Uit de gegevens van het CBS is op te maken dat landelijk het aantal personen dat in de bijstand zit 
licht afneemt. In de gemeente Goirle zien we een lichte toename. Dit komt voornamelijk doordat we 
de afgelopen tijd een groter aantal statushouders hebben gehuisvest. Daarnaast wordt ook landelijk 
wel erkend dat de mensen die momenteel een uitkering ontvangen lastiger te plaatsen zijn op werk. 
 

Peildatum Uitkeringsdossiers Personen 

1.7.2021 274 317 

1.7.2022 293 339 

1.2 Aanvragen 

In onderstaande tabel is het aantal aanvragen voor inkomensondersteuning in de periode 1 juli 2021 
tot en met 1 juli 2022 weergegeven. Er zijn 121 aanvragen in het kader van de Participatiewet gedaan 
bij de gemeente Goirle. Van deze aanvragen zijn er 82 toegekend, 3 afgewezen en 23 aanvragen zijn 
ingetrokken. 13 aanvragen zijn buiten behandeling gelaten. Dit zijn aanvragen waarbij de inwoner 
niet alle benodigde stukken heeft aangeleverd om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. 

Soort regeling Aantal 
aanvragen 

Toegekend Afgewezen Ingetrokken Buiten 
behandeling 

Participatiewet 121 82 3 23 13 

IOAW 9 8 0 1 0 

IOAZ 0 0 0 0 0 

 
1 Zie hiervoor ook de nota activering gemeente Goirle 2020-2023 ‘Meedoen makkelijker maken’. 
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2. De resultaten in plaatsingen uitgedrukt 

2.1 Plaatsingen 

Vanuit het idee ‘iedereen doet naar vermogen mee’ is een taakstelling opgesteld uitgedrukt in 
‘plaatsingen’. Deze taakstelling is 3 jaar geleden opgesteld. In 2023 gaan we deze taakstelling 
herzien. Met plaatsingen bedoelen we een plaatsing op een betaalde of onbetaalde baan of scholing. 
Ieder jaar kijken we of we de gewenste resultaten hebben behaald. De gewenste resultaten zijn: 

• 80 plaatsingen op betaald werk (deeltijd of voltijds, baanafspraken tellen hierin mee);  
• 20 plaatsingen op onbetaalde arbeid (stage, proefplaatsing, werkervaringsplaats);  
• Jongeren tot 27 jaar die in de uitkering komen, zitten binnen 4 maanden op betaald of 

onbetaald werk, scholing of begeleidingstraject richting werk of scholing of zorgtraject; 
• 10 fte aan plaatsingen voor beschut werk;  

• Voor iedere 3 personen die uitstromen bij de SW realiseren we een nieuwe tijdelijke 
participatiebaan bij de Diamantgroep;  

• 25 Plaatsingen op vrijwilligerswerk. 

2.2 Overzicht plaatsingen juli 2021 t/m juni 2022 

In onderstaande tabel is te zien hoeveel plaatsingen gerealiseerd zijn in de evaluatieperiode.  
 

Gerealiseerd plaatsingen op betaald werk 

Type plaatsing Aantal 

Vorm  

Baanafspraak 36 

Regulier werk 19 

Uitzendwerk 3 

Tijdelijke participatiebaan 20 

Beschut werk 3 

 

Gerealiseerd plaatsingen op onbetaald werk 

Type plaatsing Aantal 

Vorm  

Ontwikkelwerkplek 2 

Participatieplaats 2 

Proefplaatsing 22 

Werkervaringsplaats 2 

Vrijwilligerswerk 5 

 

Gerealiseerd plaatsingen op (arbeidsmatige) dagbesteding 

Type plaatsing Aantal 

Vorm  

Arbeidsmatige dagbesteding 2 

Dagbesteding 2 

 

Overige gerealiseerde plaatsingen 

Type plaatsing Aantal 

Scholing 4  

Zelfstandige 0 

 

Totaal aantal plaatsingen 117 
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Zoals in deze tabel te zien is, zijn 3 taakstellingen gehaald en 2 taakstellingen niet. 

• In de evaluatieperiode zijn 81 plaatsingen op betaald werk gerealiseerd. Hiermee is de 
taakstelling behaald. 

• Er zijn 33 plaatsingen op onbetaald werk gerealiseerd. Hiermee is deze taakstelling ruim 
behaald.  

• Op 1 juli 2022 is de taakstelling beschut werken niet gehaald. De verwachting is dat deze 
taakstelling aan het einde van het kalenderjaar 2022 wel behaald is. 

• Voor iedere 3 personen die uitstromen bij de SW realiseren we een nieuwe tijdelijke 
participatiebaan bij de Diamantgroep; dit is behaald want 63 personen zijn uitgestroomd en 
er zijn 20 personen ingestroomd. 

• Er zijn slechts 5 plaatsingen op vrijwilligerswerk gerealiseerd in plaats van de 25 die volgens 
de taakstelling behaald moeten worden. Dit is waarschijnlijk nog een vervolg van de 
pandemie. In de toekomst zien we hier ook een grotere rol voor het Dorpsteam. 

2.3 Baanafspraak en loonkostensubsidie 

Met de komst van de Participatiewet hebben gemeenten ook de mogelijkheid gekregen om het 
instrument loonkostensubsidie (LKS) structureel in te zetten voor mensen die op eigen kracht niet in 
staat zijn om het Wettelijk Minimumloon (WML) te verdienen. Dit heet ook wel de wet 
banenafspraak. Het doel van de wet banenafspraak is om meer mensen met een arbeidsbeperking 
aan de slag te krijgen. 
 
Onder de doelgroep van de baanafspraak vallen: 

• mensen in de Wajong2 die kunnen werken; 
• mensen met een Wsw-indicatie3; 
• mensen met een WIW-baan4; 
• mensen met een ID-baan5; 
• mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie het UWV, op verzoek van de 

gemeente, vaststelt dat ze niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. 

Loonkostensubsidie compenseert de werkgever bij verminderde productiviteit van een werknemer. 
De werknemer ontvangt het reguliere wettelijk minimumloon (WML) of cao-loon van de werkgever. 
De loonkostensubsidie die de werkgever ontvangt, is het verschil tussen het wettelijk minimumloon 
en de loonwaarde, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten. Als het cao-loon 
hoger is dan het WML, dan zijn die meerkosten voor rekening van de werkgever. De 
loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het WML. Het doel van dit instrument is het 
verstevigen van de arbeidsmarktpositie van de doelgroep.  

In totaal is er vanuit Goirle van 1 juli 2021 tot en met juni 2022 voor 36 personen een baanafspraak 
gerealiseerd (ten opzichte van 21 in het kalenderjaar 2020 en 27 in het kalenderjaar 2021). Een deel 
van hen heeft het volledige jaar gewerkt, maar een deel ook niet. Soms wordt een baanafspraak bij 
de ene werkgever als opstapje gebruikt om een meer passende baanafspraak te vinden bij een 
volgende werkgever. 

 
2 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
3 Wet sociale werkvoorziening 
4 Voormalige Wet inschakeling werkzoekenden 
5 Voormalig Besluit in- en doorstroombanen 
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2.4 Beschut werk 

Beschut werk is voor mensen die alleen in een 'beschutte' omgeving onder aangepaste 
omstandigheden kunnen werken. Gemeenten moeten deze mensen een betaalde baan bieden. Het 
UWV beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor beschut werk. Iedere gemeente krijgt van het 
UWV door hoeveel banen voor beschut werk zij per jaar minimaal moeten realiseren. In Goirle is per 
1 juli 2022 voor 4 personen een beschutte werkplek geregeld, 3,16 fte van 31 u/w. De taakstelling in 
2022 is 11 wat betekent dat er voor het einde van 2022 11 beschutte werkplekken gerealiseerd 
dienen te zijn. Dit betekent dat Goirle nog 7 beschutte werkplekken zou moeten realiseren, maar alle 
personen met een indicatie zijn al geplaatst. 

2.5 VSO – PRO 

Jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO) hebben vaak een 
extra steuntje in de rug nodig bij de uitstroom uit het onderwijs om een succesvolle overstap naar 
een baan te maken. Het gaat hierbij om de overgang naar werk tijdens de laatste fase van de 
opleiding en tijdens de eerste periode op de arbeidsmarkt. De regie hiervoor ligt in eerste instantie 
bij scholen. Regionale afstemming tussen onderwijs, UWV en gemeenten is echter van groot belang 
om deze overgang succesvol te laten verlopen. Daar zijn goede afspraken over. Alle schoolverlaters 
komen in beeld via het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Alle jongeren die onder VSO-PRO 
vallen krijgen bovendien een doelgroep indicatie als zij deze aanvragen. 
In de periode juli 2021 – juli 2022 is voor 9 jongeren via de gemeente een traject ingezet bij 
werkgevers. Van deze 9 jongeren zijn 2 jongeren geplaatst op een dagbestedingsplek, 1 op een 
beschut werkplek, 3 jongeren zijn geplaats op een baanafspraak, 1 jongere is geplaatst op regulier 
werk en 1 jongere wilde uiteindelijk geen hulp meer. Van 1 jongere loopt de aanvraag naar beschut 
werk nog. 

2.6 Jongerenregisseur 

Per 1 januari 2021 zijn een aantal jongerenregisseurs vanuit het Jongerenpunt overgenomen door de 
gemeente Tilburg en wordt met een detacheringsovereenkomst 1 dag in de week een 
jongerenregisseur ingezet in de gemeente Goirle. Dit om de ambitie waar te maken alle jongeren tot 
27 jaar, die geen werk hebben of opleiding volgen, in beeld te krijgen, met als doel het gesprek 
aangaan gericht op begeleiding naar werk of opleiding of zorg. In de periode van 1 juli 2021 tot en 
met juni 2022 zijn er 38 jongeren begeleid naar werk, scholing en of zorg. De jongerenregisseur doet 
dit in samenwerking met het voorliggend veld. Het werk dat de jongerenregisseur uitvoert, levert 
mooie resultaten op. Vanaf 2023 gaan we deze taak wel op andere manier vormgeven in de 
gemeente Goirle, want de dienstverlening vanuit de gemeente Tilburg en de gemeente Goirle komt 
niet overeen. De jongerenregisseurs die werkzaam zijn in de gemeente Tilburg hebben daar als taak 
regie te voeren over zowel uitkeringsgerechtigden als niet uitkeringsgerechtigden jongeren. Dit is 
niet dezelfde aanpak zoals deze voorheen door het jongerenpunt werd uitgevoerd. In de gemeente 
Goirle geloven we in de outreachende aanpak en vinden we dat de jongerenregisseur een coachende 
rol heeft. Samen met de gemeente Hilvarenbeek werven we één jongerenregisseur die in beide 
gemeenten twee dagen werkzaam is. Dit wordt bekostigd met hetzelfde budget. 

   2.7 Oekraïne 

In maart 2022 brak de oorlog in Oekraïne uit. Direct kwam er een grote stroom vluchtelingen op 
gang. Een deel van die vluchtelingen kwam naar Nederland. Twee medewerkers van het team Werk 
en Inkomen zijn 3 maanden lang volledig ingezet om deze vluchtelingen te helpen. Zo is er aan 
minstens 21 families leefgeld uitgekeerd en begeleiding geboden door de gemeente. Vanaf juli 2022 
is deze inzet langzaam afgebouwd en hebben de medewerkers hun reguliere werkzaamheden 
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hervat.6 Sommige taakstellingen met betrekking tot re-integratie zijn dus niet behaald, mede doordat 
de medewerkers zich hebben ingezet voor de hulp aan deze vluchtelingen.  

 
6 De inzet is niet afgebouwd naar nul. Er is nog steeds een medewerker die zich bezighoudt met alles omtrent 
vluchtelingen uit Oekraïne. 
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3. De Participatieladder 
Alle uitkeringsgerechtigden worden ingedeeld op een trede van de participatieladder. Vervolgens 
wordt samen met de klant ook een doeltrede bepaald. Bijvoorbeeld een klant neemt deel aan 
georganiseerde activiteiten (starttrede 3) en in overleg stelt men vast dat betaald werk met 
ondersteuning (doeltrede 5) mogelijk is. De participatieladder kent de volgende treden. 
 

 

3.1 Indeling op Participatieladder 

In onderstaand overzicht hebben we twee ijkmomenten genomen om het bestand van personen met 
een uitkering in beeld te brengen met de daarbij behorende trede op de participatieladder. Trede 6 
staat niet in de tabel omdat deze personen betaald werk doen en dus uit de uitkering zijn. De kolom 
“leeg” geeft personen weer die nog niet zijn ingedeeld op de participatieladder. 
   

Peildatum 
1 juli 2021 

Peildatum  
1 juli 2022 

Trede  Omschrijving Personen Personen 

1 Geïsoleerd 11 8 

2 Sociale contacten buitenshuis 124 113 

3 Deelname georganiseerde 
activiteiten 

61 76 

4 Onbetaald werk 65 77 

5 Betaald werk met ondersteuning 32 31 

(leeg) "Nog te bepalen" 24 34  
Totaal 317 339 
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We zien een toename van personen die in trede 3 en 4 worden ingedeeld, dit komt deels door een 
toename van het aantal statushouders in de gemeente. Dit betekent dat er meer mensen in het 
bestand zijn die eerst geactiveerd moeten worden voordat ze aan het werk kunnen gaan. De meeste 
personen zitten in trede 2 en 4. De doelgroep die snel van werk naar werk begeleid kan worden is in 
de evaluatieperiode significant gekrompen. Het wordt dus lastiger om personen op werk te plaatsen. 
Personen in de uitkering hebben meer begeleiding nodig en maken minder snel een stap op de 
participatieladder. Tegelijkertijd zijn hierbij ook werkgevers nodig. Zij zullen zich ook flexibeler 
moeten opstellen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch een passende werkplek te 
bieden. Gedurende het jaar houden we de treden op de participatieladder in de gaten om te kijken 
waar we als gemeente op in moeten zetten en welke doelgroepen onze aandacht het meest nodig 
hebben.  
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4. Budget (financiën) 
We voeren het beleid uit binnen de budgettaire ruimte van het rijksbijdrage en de gemeentelijke 
begroting. 

4.1 Budget voor uitkeringen 

De budgettaire kaders worden bepaald door de rijksbijdrage en de gemeentelijke begroting. De 
doelstelling rond het budget is als volgt omschreven: de Participatiewet (en enkele daarop 
gebaseerde wetten) uitvoeren binnen de budgettaire kaders van het Rijk. 

De gemeente ontvangt van het Rijk een budget voor betalingen van de uitkeringen. Dit is heet het 
buigbudget. Het buigbudget is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 
gemeenten tot 40.000 inwoners gebaseerd op een objectief verdeelmodel en historische 
uitkeringslasten. Het model berekent de objectieve kans dat een huishouden afhankelijk is van een 
bijstandsuitkering, daarnaast hanteert het model de historische uitkeringslasten. 
Het buigbudget gaat uit van de cijfers van 2 jaar geleden, dit betekent dat de cijfers uit 2021 zijn 
gebaseerd op 2019. Een tekort op dit budget is voor een behoorlijk gedeelte voor rekening van de 
gemeente en vormt dus een risico. De raad heeft in april 2016 besloten dat van een eventueel 
overschot op het budget voor uitkeringen € 75.000,00 toegevoegd kan worden aan het re-
integratiebudget van het jaar daarop. 
 

Jaar Budget Uitgaven Resultaat 

2019  € 3.918.359 € 4.050.405 € 132.046 negatief 

2020 € 4.197.728 € 4.114.585 € 83.143 positief 

2021 € 4.225.728 € 4.303.381 € 77.653 negatief 

 

Het budget is de afgelopen jaren licht gestegen. Tegelijkertijd zijn ook de uitgaven gestegen. In 2021 
zien we daarom een negatief resultaat. De gemeente blijft afhankelijk van de hierboven geschetste 
systematiek van het Rijk. Als er in een jaar meer uitgegeven wordt aan uitkeringen dan dat het 
budget van het Rijk dekt, een negatief resultaat, dan moet de gemeente dit verschil opvangen. Als de 
uitgaven lager zijn dan de dekking vanuit het budget van het Rijk, een positief resultaat, dan mag de 
gemeente deze middelen houden. Deze systematiek blijft een knelpunt voor de gemeente om binnen 
de budgettaire kaders te werken. De manier voor de gemeente om de uitgaven op uitkeringen te 
verlagen is door in te zetten op re-integratie. 

4.2 Budget voor re-integratie 

Naast een bedrag voor uitkeringen ontvangt de gemeente van het Rijk ook een bedrag dat bestemd 
is voor re-integratieactiviteiten. 
 

Jaar Budget Uitgaven Resultaat t.o.v. budget 

2019 € 429.167 € 415.931 € 13.235 positief  

2020 € 234.850 € 309.851 € 75.001 negatief 

2021 € 392.470 € 411.089 € 18.619 negatief 

 
Het budget fluctueert sterk in de afgelopen jaren. De uitgaven worden hier voor zover mogelijk op 
aangepast. De uitgaven blijven echter hoger dan het budget in de afgelopen twee jaar. Dit komt 
onder meer doordat de structurele lasten toenemen. Het aantal mensen dat structureel gebruik 
maakt van een re-integratie instrument neemt toe (bijv. het aantal mensen met een beschutte 
werkplek met de daaraan verbonden begeleidingskosten). Uit bovenstaande cijfers blijkt dat het 
budget niet altijd toereikend is voor het behalen van de gewenste resultaten. De gemeente moet de 
re-integratie activiteiten vanaf 2023 uit de algemene uitkering (het gemeentefonds) bekostigen. Per 
jaar bepaalt de gemeente wat zij verwacht nodig te hebben voor de uitvoering van deze taak.  
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5. Resultaten Goirle aan de Slag / re-integratiebeleid 
Voor deze evaluatie spraken we ook een aantal klantmanagers en inwoners. We vroegen hen naar 
hun ervaringen met de werkwijze van de gemeente Goirle. Door middel van een steekproef hebben 
we personen met een uitkering benaderd. De meesten sloegen de uitnodiging om met ons in gesprek 
te gaan af. De resultaten hieronder zijn dus op een beperkt aantal gesprekken gebaseerd. 

5.1 Inzicht in de werkwijze van een klantmanager 

In de verordening wordt benoemd dat er een brede intake wordt gedaan. Wat versta je onder een 
brede intake? Wat is je ervaring hiermee? 
“Een brede intake betekent dat we op alle leefgebieden uitvragen. We gebruiken hierbij ook de 
quickscan die het Loket gebruikte als leidraad. In het eindgesprek dat de inwoner heeft bij de 
aanvraag van de uitkering slaan we meteen de brug naar het achterhalen van de hulpvraag. We 
kijken samen met de inwoners wat er nodig is om de inwoner te activeren.” 
 
De gemeente moet voorzien in voldoende diversiteit in het aanbod aan ondersteuning en 
voorzieningen die bijdragen aan re-integratie. In hoeverre vind je dat dit voldoende is (kijkend naar 
onderstaande categorieën)? 
“In Goirle hebben van alles wat, maar de diversiteit in de werkervaringsplekken is niet heel groot. De 
trajecten die er zijn, zijn wel laagdrempelig en zijn zo dat iedereen dat werk moet kunnen doen. De 
gemeente zorgt voor de eerste stap op weg naar regulier werk, daarna kunnen mensen zelf op zoek 
naar een plek die nog beter bij hen past. Daarbij is het altijd mogelijk om maatwerk in te kopen 
mocht dit voor een individu nodig zijn.” 
 
Kijkend naar het afgelopen jaar, in hoeverre sluit het aanbod in de gemeente voldoende aan op de 
doelgroep? 
“Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluit momenteel niet op elkaar aan. De huidige, krappe 
arbeidsmarkt vraagt van ons om op een andere manier te kijken naar de invulling van een vacature 
en van de eisen. Zowel werkgever als werknemer blijven toch  vaak vasthouden aan de eigen eisen 
en voorwaarden. We proberen dan om mensen toch flexibel te krijgen en te zorgen dat partijen naar 
elkaar toe bewegen.” 
 
Een echte tegenprestatie ontbreekt in de gemeente. Wel moet iedere uitkeringsgerechtigde een plan 
van aanpak hebben met activiteiten ter bevordering van re-integratie/ participatie. Hoe zou een 
tegenprestatie vorm gegeven kunnen worden? 
“Formeel hebben we inderdaad geen echte tegenprestatie, maar we verwachten wel dat iedereen 
die iets kan doen ook iets gaat doen. We wijzen inwoners dan op hun mogelijkheden, als iemand 
bijvoorbeeld geen regulier werk kan doen maar wel graag in contact is met andere mensen, dan 
kijken we of ze ergens koffie kunnen schenken zodat ze wel actief zijn.” 
 
In hoeverre houdt de gemeente rekening met andere voorzieningen die een inwoner nodig heeft om 
weer aan de slag te gaan (bijvoorbeeld kinderopvang of mantelzorg)? 
“We proberen de inwoner zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn. Dit betekent dat we hen wijzen op 
de voorzieningen die er zijn en waarvan ze gebruik kunnen maken. Het is de bedoeling dat ze hier 
dan zelf mee aan de slag gaan. Maar we doen ook wat nodig is. Als iemand moeite heeft om een 
formulier in te vullen of iemand kan niet zelfstandig een gesprek aangaan, dan zorgen we dat hier 
begeleiding voor komt. Hierin speelt het Dorpsteam ook een grote rol. 
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5.2 Ervaringen van inwoners 

Wat is uw ervaring met de brede intake met de klantmanager van de gemeente? 
“Het eerste gesprek bij de gemeente was prettig. Er werd voorzichtig met me omgegaan en gekeken 
naar wat ik nodig had.” 
 
“Tijdens mijn intakegesprek luisterde de klantmanager goed naar mij.” 
 
Sluiten de voorzieningen van de gemeente voldoende aan op de behoefte die u had in de begeleiding 
naar werk? 
“We zijn klein begonnen met het doen van vrijwilligerswerk en hebben later de stap gemaakt naar 
betaald werk. Het was prettig dat dit in stapjes ging. Op de werkplek had ik wel graag meer 
begeleiding gehad.” 
 
“Er mag meer aandacht zijn voor persoonlijke ontwikkeling, niet alleen voor ontwikkeling op het 
gebied van werk. Ik ben gestart bij het activeringshuis en dat was erg fijn. Ze keken goed naar wat 
aansluit bij mijn interesses.” 
 
“Het sport traject is een mooie aanvulling op het aanbod.” 
 
In hoeverre houdt de gemeente rekening met andere voorzieningen die u nodig had om weer aan de 
slag te gaan (bijvoorbeeld kinderopvang of mantelzorg)? 
“De klantmanager hield rekening met de kinderopvang. Ik  moest dit regelen om weer aan het werk 
te gaan. Dat de klantmanager hier rekening mee hield, hielp mij met het vinden van werk.” 
 
“Ik ben mantelzorger en de klantmanager hield hier voldoende rekening mee in de begeleiding naar 
werk.” 
 
Werd er voldoende rekening gehouden met uw mogelijkheden, zoals vaardigheden, interesses, 
ontwikkelkansen en individuele omstandigheden? 
“Mijn huidige werkplek past niet bij mijn achtergrond en wat ik kan. Ik zou er zelf meer initiatief in 
kunnen nemen om iets te zoeken wat passender is, maar dit vind ik lastig.” 
 
“Er mag meer aandacht zijn voor ontwikkelkansen. Ik wil graag een opleiding doen, maar de 
klantmanager stuurde vooral op zo snel mogelijk aan het werk gaan.” 
 
“In de branche waarin ik wil werken is maar weinig werk beschikbaar. Daarom lukt het niet om hier 
een geschikte plek te vinden. Ik zou wel graag zien dat de klantmanager meer oog heeft voor het 
vinden van een werkplek die iets meer aansluit bij mijn interesses.” 
 
Overige opmerkingen van klanten over de dienstverlening 
“De bereikbaarheid van de gemeente en de afdeling werk en inkomen is goed.” 
 
“Een tip zou zijn om een website te creëren waar alle afspraken, rechten en plichten voor 
uitkeringsgerechtigden opstaan. Ik heb wel eens een foldertje gekregen, maar die heb ik al lang niet 
meer.” 
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6. Conclusie 
In deze evaluatieperiode zien we het aantal personen met een uitkering stijgen. Hierin wijken we af 
van het landelijk gemiddelde. Dit komt deels doordat we statushouders hebben huisgevest en deels 
doordat de mensen die een uitkering aanvragen een andere behoefte hebben. De mensen die 
momenteel instromen in een uitkering hebben meer begeleiding nodig en kunnen niet gelijk van 
werk naar werk. Tijdens de COVID-19 pandemie is bovendien ingezet op het behoud van werk voor 
bestaande klanten. 
Onze consulenten zien steeds meer zware problematiek. Mensen die niet alleen moeite hebben met 
werken, maar waar veel meer speelt. Het is dus ook lastiger om mensen weer snel naar werk te 
begeleiden. Dit zien we ook terug als we kijken naar de taakstellingen. 3 van de 5 taakstellingen zijn 
niet behaald. Er zijn minder mensen (dan de taakstelling aangeeft) op betaald werk geplaatst, maar 
meer mensen op onbetaald werk. Dit is te verklaren door de personele inzet op de hulp aan 
vluchtelingen uit Oekraïne en door de veranderende behoefte van de persoenen die instromen in de 
uitkering. De huidige doelgroep heeft andere behoeften waar we als gemeente op in spelen door 
andere trajecten aan te bieden. Zoals een traject waarbij bijstandsgerechtigden gesprekken hebben 
met een psycholoog én een re-integratiecoach. Daarnaast hebben we dit jaar een sporttraject 
aangeboden om mensen in beweging te krijgen. 
Tot slot benoemden we dat het budget dat de gemeente vanuit het Rijk krijgt om de wettelijke taken 
voortvloeiende uit de Participatiewet uit te voeren, de komende jaren krimpt. De verwachting bij de 
invoering van de Participatiewet in 2015 was dat de kosten omlaag zouden gaan. Dit blijkt niet het 
geval. We zien juist dat de problematiek en dus ook de begeleidingsbehoefte van de doelgroep 
groter wordt. Het is een uitdaging voor de gemeente om inwoners goed te helpen, terwijl het budget 
blijft krimpen. 
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7. Aanbevelingen 
Hieronder staan een aantal aanbevelingen benoemd. Deze zijn opgesteld op basis van de cijfers over 
de evaluatieperiode en op basis van de gesprekken die zijn gevoerd met inwoners en medewerkers 
van de gemeente. Een kanttekening hierbij is dat niet alle aanbevelingen te realiseren zijn binnen de 
huidige budgetten en formatie. 
 

• Doorgaan met het jaarlijks spreken van iedere bijstandsgerechtigde. 
Wanneer er mogelijkheden zijn voor een vervolgstap worden deze gesprekken intensiever en 
gaat men gezamenlijk op zoek naar een passende plek. Een randvoorwaarde hiervoor is meer 
personele inzet. 

 

• 6 maanden na uitstroom uit de uitkering inwoners een korte vragenlijst sturen om te vragen hoe 
ze het contact met en de dienstverlening van de gemeente hebben ervaren. 
Dit geeft onze medewerkers een goed beeld van de dingen die goed gaan en waar er eventueel 
verbeterpunten zitten. 
 

• Meer aansluiten bij de interesses, vaardigheden en ontwikkelmogelijkheden van cliënten. 
Het is belangrijk om te kijken naar wat iemand kan en wil doen. Er is meer tussen betaald werk 
en geen werk, dit kan ook een leerwerkplek of vrijwilligerswerk zijn. Tegelijkertijd hebben we 
hier ook werkgevers en vrijwilligersorganisaties bij nodig. Zij moeten soms ook aanpassingen 
doen in hun eisen of op de werkvloer. 

• Meer re-integratieactiviteiten inzetten op mentaal welbevinden. 
In de evaluatieperiode zien we de behoefte van cliënten aan meer begeleiding bij de aanpak van 
mentale problemen toenemen. Mensen geven aan het lastig te vinden aan werk te denken, 
wanneer er mentaal dingen spelen die een drempel vormen. Hier lopen onze medewerkers ook 
tegen aan. Het is waardevol om te onderzoeken hoe mensen met mentale problemen toch 
geactiveerd kunnen worden en eerste stappen richting werk kunnen zetten. 
 

• Een plek op de website van de gemeente met alle afspraken, rechten en plichten rondom werk 
en inkomen. 
Zo heeft de gemeente Tilburg bijvoorbeeld een uitgebreide website met alle informatie rondom 
inkomen en schulden, maar ook allerlei informatie rondom werk en de energietoeslag staan hier 
op. Randvoorwaarden hiervoor zijn de technische mogelijkheden van de website van de 
gemeente Goirle en het budget. 
 

• Ieder jaar doen we een cijfermatige evaluatie op in- en uitstroom niveau. 
Het is voldoende om eens in de drie jaar een uitgebreidere evaluatie van het beleid te doen, 
waarbij we ook met medewerkers en uitkeringsgerechtigden spreken over hun ervaringen.  

 

• Ieder kwartaal bespreken van managementinformatie. 
Per kwartaal de voortgang bekijken met het team werk en inkomen en gezamenlijk 
vervolgstappen bepalen. 
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8. Begrippenlijst 
 
Arbeidsmatige dagbesteding  (is onbetaald) 
Arbeidsmatige dagbesteding is een specifieke vorm van dagbesteding. Hierbij worden activiteiten 
met een arbeidsmatig karakter uitgevoerd. 
 
Baanafspraak (is betaald) 
Een baanafspraak is een plaatsing die valt onder de wet banenafspraak. Het is regulier werk voor 
mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. 
De werkgever komt in aanmerking voor loonkostensubsidie. 
 
Beschutte werkplek (is betaald) 
Een Beschutte Werkplek is een speciale baan voor mensen die veel begeleiding in werk nodig hebben 
en waarvoor het werk en de werkomgeving aangepast moet worden. Je kunt alleen voor een 
Beschutte Werkplek in aanmerking komen als verwacht wordt dat je (voorlopig) niet bij een gewone 
werkgever aan de slag kunt en je daarvoor een speciale indicatie van het UWV hebt. 
 
Dagbesteding  (is onbetaald) 
Dagbesteding is er voor mensen met allerlei beperkingen en leeftijden. Het doel is dat ze een zinvolle 
daginvulling hebben, ongeacht hun achtergrond of problematiek. 
 
Ontwikkelwerkplek (is onbetaald) 
Een ontwikkelwerkplek is een tijdelijke werkplek waarin je werkervaring en werkritme op kan doen. 
Een ontwikkelplek kan een eerste stap naar werk zijn voor mensen die al langere tijd niet gewerkt 
hebben of misschien nog nooit een baan hebben gehad. In een ontwikkelplek werk je met behoud 
van uitkering voor bijvoorbeeld drie maanden (maar ook een langere periode is mogelijk). 
 
Participatieplaats (is onbetaald) 
Participatieplaatsen zijn bedoeld voor bijstandsgerechtigden voor wie de kans op inschakeling in het 
arbeidsproces gering is en die daardoor nog niet bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt. Deze mensen 
mogen maximaal twee jaar met behoud van uitkering additionele werkzaamheden verrichten. Onder 
voorwaarden mag de termijn nog met twee jaar verlengd worden. 
 
Proefplaatsing (is onbetaald)  
De proefplaatsing is bedoeld voor bijstandsgerechtigden die direct geschikt zijn voor de 
arbeidsmarkt. Er is sprake van een vacature bij een reguliere werkgever en deze werkgever heeft de 
intentie om de bijstandsgerechtigde aan te nemen. Om het laatste beetje twijfel bij de werkgever 
weg te nemen, kan de bijstandsgerechtigde een tijdje (meestal 1 tot 3 maanden) met behoud van 
uitkering op de proef werken. 
 
Re-integratiewerkplek (is onbetaald) 
Een re-integratiewerkplek is een plaats waar iemand die (langdurig) ziek is kan re-integreren. 
 
Tijdelijke participatiebaan (is betaald) 
Een tijdelijke participatiebaan is een speciale, tijdelijke baan voor kandidaten die nog niet in staat zijn 
om meteen bij een gewone werkgever een baan te vinden omdat er bijvoorbeeld meer begeleiding 
nodig is, iemand nog nooit of allang niet gewerkt heeft of het werktempo nog niet hoog genoeg is. 
 
Werkervaringsplaats (is onbetaald) 
Een werkervaringsplaats is bedoeld voor bijstandsgerechtigden waarbij werknemersvaardigheden 
aanwezig zijn, maar de beroepsvaardigheden nog (verder) ontwikkeld moeten worden. De 

https://www.samenvoordeklant.nl/begrippenlijst#minimumloon
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bijstandsgerechtigde voert productief werk uit bij een externe werkgever. Er wordt al een redelijke 
prestatie verricht, maar er is nog wel begeleiding nodig. 
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