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Samenvatting
In september 2011 is de Basisvoorziening Asten-Someren van start gegaan op het
terrein van het Klok & Peel Museum te Asten. De Basisvoorziening is een voorziening die
zich enerzijds richt op de doelgroep van de Wsw en anderzijds op de re-integratie van
uitkeringsgerechtigden en Nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden die niet studeren en niet
werken maar dat wel graag zouden willen) met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Begeleiding en bemiddeling vindt plaats naar een passende (al dan niet gesubsidieerde)
betaalde reguliere baan dan wel een vorm van maatschappelijke participatie
(tegenprestatie).
Momenteel zijn er voor Someren en Asten samen twee participatiecoaches werkzaam.
Een Participatiecoach Werk, René Wakker, verantwoordelijk voor de begeleiding richting
werk, en een Participatiecoach Maatschappelijke deelname, John Menagé,
verantwoordelijk voor de begeleiding naar een tegenprestatie (vrijwilligerswerk).
Huidige ontwikkelingen
Als gevolg van de transities participatiewet, AWBZ/WMO en jeugdzorg en de invoering
van het Passend Onderwijs, hebben organisaties die met deze wetgevingen zijn belast
steeds vaker met elkaar van doen. Vandaar ook dat beide gemeenten, ieder op hun eigen
wijze, een sociaal netwerk hebben ingericht, waarbij nadrukkelijk verbinding wordt
gelegd met de verschillende beleidsvelden Sociaal Domein. Dit heeft tot gevolg dat er
intensiever contact is tussen de verschillende partners, waardoor er vanuit het lokale
veld steeds meer vragen komen richting participatie. Immers onze gezamenlijke
doelstelling is dat iedereen moet kunnen participeren en mee moet kunnen doen. Als
gevolg van deze ontwikkeling is het wenselijk dat de participatiecoaches Basisvoorziening
meer ruimte krijgen om in te kunnen gaan op deze vragen, zodat inwoners vanuit het
lokale netwerk doorverwezen/doorgeleid kunnen worden naar de Basisvoorziening als zij
hulp nodig hebben bij het aanvragen van een bijstandsuitkering, maatschappelijke
participatie dan wel re-integratie. We zien hier dus duidelijk een nieuwe doelgroep
ontstaan, waarvoor de Basisvoorziening kan worden ingezet.
Nadere onderbouwing van de nieuwe doelgroep
Het betreft hier veelal Nuggers, die bij andere instanties niet in beeld zijn. De praktijk
leert dat het vaak om jongeren gaat die tussen wal en schip dreigen te vallen. Omdat zij
geen uitkering aanvragen, zijn zij bij Senzer niet in beeld. Daarnaast kan het ook gaan
om personen die bijvoorbeeld een WW-uitkering van het UWV hebben gehad, maar als
gevolg van vermogen geen bijstandsuitkering ontvangen, dan wel nog steeds een WWuitkering ontvangen, maar voor wie het UWV als gevolg van de grote afstand tot de
arbeidsmarkt geen begeleiding (meer) biedt. Ook ten aanzien van statushouders kan de
Basisvoorziening een extra boost geven aan een snelle integratie en participatie.

Naast het belang voor de mensen zelf speelt er voor de gemeente naast een financieel
belang (voorkomen uitkeringsaanvraag) ook een groter maatschappelijk belang om deze
groep te motiveren en te stimuleren deel te nemen aan de maatschappij. Door extra
uren hiervoor vrij te maken kan er intensievere hulp en begeleiding geboden worden in
brede zin, waardoor mogelijk ook (maatschappelijke) problemen aan de achterkant
voorkomen kunnen worden. Redenen waarom ook vanuit de beleidsterreinen Jeugd en
Veiligheid positief naar deze uitbreiding wordt gekeken.
Extra ureninzet
Situatie is dat de werkzaamheden voortvloeiende uit het oppakken van deze nieuwe
doelgroep in principe niet tot de reguliere taken van de participatiecoaches behoren,
waardoor het wenselijk is hiervoor extra uren in te zetten en afzonderlijk te financieren.
Vandaar dat de gemeenten Asten en Someren een identieke offerte hebben aangevraagd
bij Senzer in verband met extra ureninzet. Met deze offerte heeft het college op 29
november 2016 ingestemd. Voor Asten gaat het om twee dagen in de week waarop de
huidige participatiecoach werk wordt vrijgemaakt voor volledige lokale inzet. De reguliere
werkzaamheden van de participatiecoach werk worden vervolgens tijdelijk door een
andere participatiecoach overgenomen, die tevens zitting zal nemen in het gebiedsteam.
Het betreft een pilot met een looptijd van 14 maanden. Einddatum is 31 december 2017.
De kosten van de pilot bedragen € 42.000,- en kunnen worden gedekt uit het budget dat
vanaf 2010 is opgebouwd uit diverse winstuitkeringen van Atlant. Hiervoor heeft u in
voorgaande besluiten al toestemming verleend om deze aan te wenden voor de
doelgroep.
Daarnaast heeft het college besloten een werkbudget ad € 10.000,- te reserveren voor
de participatiecoach, waarop deze aanspraak kan maken in het geval een andere
financieringsbron ontbreekt en de kosten aantoonbaar bijdragen aan het vergroten van
de kans op uitstroom.
De totale voorziening bedraagt op dit moment € 317.780,- en is daarmee ruimschoots
voldoende om de kosten te voldoen.
Evaluatie
In de zomer van 2017 vindt een evaluatie plaats van deze pilot. De resultaten worden
dan in beeld gebracht, waarbij de kosten worden afgezet tegen de (maatschappelijke)
opbrengsten. Of er een vervolg wordt gegeven aan deze pilot kan alsdan besloten
worden.
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