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Samenvatting
Op 1 november 2016 is het lokale project van Senzer gestart, waarbij extra uren door de
Participatiecoach Werk binnen het project Basisvoorziening Asten-Someren lokaal worden
ingezet. Einddatum van dit project is 1 januari 2018. In het najaar van 2017 heeft een
evaluatie plaatsgevonden.
Het project maakt het mogelijk dat de Participatiecoach Werk mensen die vanuit ons
lokaal netwerk worden doorgeleid, maar die niet tot de doelgroep van Senzer behoren,
toch oppakt. In de praktijk blijkt het vaak om jongeren te gaan die tussen wal en schip
dreigen te vallen. Zij hebben vaak geen uitkering waardoor zij niet in beeld zijn bij
Senzer. Wat we zien is dat een integrale aanpak en een grotere bemoeienis juist voor
deze groep lijkt te werken. Enerzijds levert dit financiële resultaten op, aangezien
voorkomen wordt dat jongeren (langdurig) gebruik maken van een bijstandsuitkering.
Anderzijds zien we ook maatschappelijke resultaten en heeft de samenwerking met
lokale partners een positief effect op het voorkomen van maatschappelijke problemen
aan de achterkant. Het project is daarmee een nuttige aanvulling op de basis
dienstverlening van Senzer.
Het college heeft op 2 januari 2018 dan ook besloten het project in 2018 voort te zetten.
De kosten van het project bedragen € 36.000,= op jaarbasis. Daarnaast heeft het college
besloten wederom een werkbudget van € 10.000,= te reserveren voor de
Participatiecoach Werk. Beide kosten worden voldaan uit de interne order 96062310000
“Basisvoorziening Asten-Someren”. In voorgaande besluiten heeft u al toestemming
verleend om deze voorziening aan te wenden voor de doelgroep.
In de nazomer van 2018 vindt opnieuw een evaluatie plaats, waarna beoordeeld zal
worden of het project ook in 2019 wordt voortgezet.
Voor u ligt ter inzage:
Evaluatie lokaal project Senzer “Uitbreiding Basisvoorziening Asten-Someren”
(AST/2017/49673)

