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Samenvatting
November 2011 is ‘De Basisvoorziening Asten-Someren’ écht van start gegaan als werkplek
voor klanten uit Asten en Someren met een indicatie voor de sociale werkvoorziening (SW).
Vanuit de gedachte dat het ook voor uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt (zonder SW-indicatie!), aantrekkelijk is om lokaal actief te zijn, hebben we het
project het afgelopen jaar uitgebouwd met mogelijkheden voor deze doelgroep. In dit
commissievoorstel wordt u de huidige stand van zaken geschetst en geadviseerd om de
winstuitkering van Atlant Groep over 2012 (zijnde een bedrag van €107.443,-) te
reserveren om het project in ieder geval tot en met 2016 te kunnen voortzetten.
Beslispunten
- de winstuitkering Atlant Groep 2012 ter hoogte van € 107.443,- te reserveren ten
behoeve van het project Basisvoorziening Asten-Someren.
Inleiding
Er werken momenteel 14 klanten met een SW-indicatie via het project. Hiervan zijn er 4
mensen werkzaam in het tuinonderhoud. De overige 10 medewerkers werken in een apart
ingerichte ruimte waar zij beschermd kunnen werken aan diverse opdrachten die in het
bedrijfsleven en bij het museum geworven zijn. Op één medewerker na, komen alle
medewerkers uit de gemeentes Asten danwel Someren.
Buiten het terrein van het museum zijn diverse re-integratietrajecten opgetuigd in Asten en
Someren voor mensen zonder SW-indicatie, maar met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Zij worden aangemeld voor deze trajecten via de klantbegeleiders in
Someren, danwel op het Werkplein voor de Astense klanten. De Astense klanten volgen van
tevoren altijd eerst een diagnosetraject via het project Peelland@Work. Zodra zij zich
melden voor een uitkering gaan zij al op dit project aan de slag. Dit project fungeert
daardoor tevens als poortwachter.
Na de diagnose kan een reële inschatting van de (on)mogelijkheden van een klant worden
gemaakt en worden de klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt doorgeplaatst op
een van de re-integratietrajecten behorende bij het project basisvoorziening.
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Nederland, 2 klanten bij het zwembad / de sporthal in Someren en er zijn nog eens 8
personen sinds 1 januari 2013 gestart met vrijwilligerswerk. Daarnaast zitten er nog 2
klanten vanuit Someren in de pijpleiding waarvoor op korte termijn een intakegesprek
gepland zal worden.
Samenwerking werkgevers/stichtingen/instellingen
De begeleiding op de werkvloer binnen de diverse re-integratietrajecten, vindt plaats door
de werkgever/stichting/instelling in kwestie. Er is daardoor sprake van een minimale
tussenkomst van re-integratiebureau’s: Onis Welzijn verzorgt de functionele begeleiding van
de klanten (op tijd aanwezig zijn, werknemersvaardigheden, etc.) en Atlant Groep zorgt
uiteindelijk voor een begeleiding richting arbeidsmarkt, als een klant deze potentie heeft.
In verband met de verbouwing van het museum waren er eind 2011 tal van
werkzaamheden die uitgevoerd konden worden door bijstandsklanten. Onder begeleiding
van Atlant Groep hebben 10 Astense bijstandsgerechtigden gedurende een aantal maanden
(varieerde per persoon) werkzaamheden verricht binnen de verbouwing. Aan het einde van
de periode leverde Atlant Groep naast een uitgebreide diagnose, begeleiding richting werk.
Daarnaast worden er momenteel gesprekken gevoerd met onder andere De Schop, is de
Basisvoorziening al in een tweetal aanbestedingen opgenomen in het kader van Social
Return en zijn Onis Welzijn en Atlant Groep voortdurend op zoek naar nieuwe
mogelijkheden in Asten en Someren. Een nieuw medium dat daarvoor ingezet gaat worden
is ‘Zorg voor elkaar’, waarover u via een ander voorstel bent geïnformeerd.
Wat willen we bereiken
De Basisvoorziening is opgetuigd vanuit de gedachte dat we onze meest kwetsbare burgers
een mogelijkheid moeten bieden om lokaal te kunnen participeren. In tijden van
bezuinigingen wordt deze doelgroep, waarvan de verwachting tot uitstroom uit de uitkering
niet al te groot is, vaak vergeten.
Wat gaan we daarvoor doen
Zoals gezegd worden Astense klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt vanuit
het diagnosetraject Peelland@Work geplaatst op een van de trajecten van het project
Basisvoorziening. De klantbegeleiders op het Werkplein regio Helmond die verantwoordelijk
zijn voor deze plaatsing, hebben onlangs een bezoek gebracht aan de museumlocatie en
een uitgebreide presentatie over het project gehad. Bovendien is er een projectmedewerker
vanuit het Werkplein aangesteld, die waakt over de voortgang van het project en waarbij
klantbegeleiders terecht kunnen in het geval zij vragen hebben.
Door investering van beide gemeentes, inzet van zowel Onis, Atlant Groep, Werkplein, als
lokale ondernemers en instellingen en samenwerking met andere beleidsterreinen, kunnen
we de basisvoorziening uit laten groeien tot een maatschappelijk knooppunt waar onze
meest kwetsbare burgers volwaardig kunnen deelnemen aan de (lokale) maatschappij. Ook
met het oog op de Participatiewet, waarbij een tegenprestatie van uitkeringsgerechtigden
verwacht zal gaan worden, is een dergelijk lokaal knooppunt waarbij een goed matching
plaatsvindt, onmisbaar.
Er zijn (momenteel) 3 financieringsstromen als het om de Basisvoorziening gaat:
• Subsidiering Wsw
De 14 personen met een SW-indicatie die werkzaam zijn rondom het museum,
worden bekostigd vanuit de Wsw-subsidie. Deze Wsw-subsidie ontvangen wij van het
Rijk en betalen wij rechtstreeks door aan Atlant Groep. Omdat Atlant Groep meer
kosten heeft, dan alleen de personeelskosten (denk bijvoorbeeld aan de kosten van
de werkleider), wordt er momenteel gezocht naar creatieve oplossingen zoals de
genoemde samenwerking met ORO om ook dit concept betaalbaar te houden.
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Het Participatiebudget kan ingezet worden voor de klanten zonder SW-indicatie mét
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Te denken valt dan aan de begeleiding door
de Atlant Groep (de begeleidingskosten door Onis worden langs een andere weg
gefinancierd) en extra benodigde cursussen om te kunnen voldoen aan de functie.
• Reserveringen
Tot slot hebben de gemeenteraden van de gemeentes Asten en Someren de
winstuitkering van Atlant Groep gereserveerd voor deze doelgroep. Zie ook het
financiële overzicht inclusief uitnutting onder wat mag het kosten.
Mogelijke Alternatieven
n.v.t.
Risico’s
Wanneer we niet meer in dit project investeren, is de kans groot dat onze meest kwetsbare
burgers de dupe worden van de aanstaande bezuinigingen. Door beperkte middelen zal er
alleen ingezet kunnen worden op de meer kansrijke bijstandsgerechtigden waarbij de kans
op uitstroom (en dus de kans op financiële winst) groter is. Door slimme verbindingen te
maken met andere beleidsterreinen en slimme samenwerkingen met de lokale partners aan
te gaan, kunnen we deze groep (met mogelijk op de lange termijn toch potentieel voor de
arbeidsmarkt) ook in de toekomst blijven bedienen.
Wat mag het kosten
Het afgelopen jaar hebben wij ons ingezet om de basisvoorziening verder uit te bouwen tot
een maatschappelijk knooppunt voor onze meest kwetsbare burgers. De komende 3 jaar
willen wij verder investeren in lokale re-integratietrajecten bij onze lokale ondernemers en
instellingen en in het leggen van verbindingen met andere beleidsterreinen (zoals ORO
binnen de wmo) om het project in de toekomst betaalbaarder te maken. In deze paragraaf
wordt een financieel overzicht inclusief de toekomstige mogelijkheden gegeven.
Reserveringen:
• De gemeenteraad van Asten heeft de winstuitkering van Atlant Groep over 2010,
zijnde € 124.285,-, beschikbaar gesteld. Deze reservering is echter met € 56.000,verlaagd (en dit bedrag is ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen
gekomen) omdat er een aantal initiële kosten (zie ook uitgaven) uit het
participatiebudget konden worden voldaan.
• De gemeenteraad van Asten heeft de winstuitkering van Atlant Groep over 2011,
zijnde € 119.048,- beschikbaar gesteld. Echter, binnen de begroting is vervolgens
een bedrag van € 64.000,- voor de transitie AWBZ en een bedrag van € 41.000,voor de bijzondere bijstand gereserveerd. Dit maakt dat er uiteindelijk € 14.048,resteerde voor de basisvoorziening.
• Tot slot is het aanvullend budget Wsw 2012 van € 16.711,- via de winstbestemming
in de jaarrekening 2012 voor de Basisvoorziening bestemd.
In totaal is tot nu toe dus € 99.044,- gereserveerd ten behoeve van de basisvoorziening.
Uitgaven:
• De kosten van de trajecten in verband met de verbouwing van het museum eind
2011 bedroegen in totaal € 56.000,- (alleen Astense trajecten). Deze kosten zijn uit
het participatiebudget bekostigd, aangezien we op dat moment nog budget
beschikbaar hadden.
• Daarnaast worden de begeleidingsuren van Atlant Groep op uurbasis in rekening
gebracht. Tot op heden zijn alleen de kosten over de maand mei in rekening
gebracht en deze kosten bedroegen € 930,75.
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Voorgesteld wordt om de winstuitkering Atlant Groep 2012, zijnde € 107.443,-, te
reserveren voor de doelgroep. Hiermee zouden we het project in ieder geval tot 2016
overeind kunnen houden. De beschikbare winstuitkering zou hiermee komen op:
€ 205.556,- wat het project in ieder geval tot en met 2016 veilig zou stellen:

Beschikbare winstuitkering
Participatiebudget
(Verwachte) uitgaven
Resterende middelen

2014
€205.556,€170.829,€232.000,€144.385,-

2015
€144.385,€170.829,€232.000,-*
€ 83.214,-

2016
€ 83.214,€170.829,€232.000,-*
€ 22.043,-

*De verwachting is dat de lopende verplichtingen in het kader van de Wsw vanaf 2015 ook
op het participatiebudget zullen drukken. Het participatiebudget zal waarschijnlijk volledig
op gaan aan deze lopende verplichtingen. Willen we nog re-integratietrajecten aan kunnen
bieden (al dan niet via de basisvoorziening) dan zullen er hiervoor extra middelen vrij
gemaakt moeten worden.
De komende jaren wordt er verder gezocht naar slimme verbindingen met andere terreinen,
om het project ook de jaren na 2016 betaalbaar te houden.
Er vinden momenteel gesprekken plaats tussen Atlant Groep en ORO over de mogelijkheid
om dagbestedingstrajecten van ORO op het terrein van de basisvoorziening uit te voeren,
waardoor een extra financieringsstroom toegevoegd wordt.
Naast ORO zijn er nog andere mogelijke lokale partners waarmee samenwerkingsverbanden
aangegaan kunnen worden. SWZ is een partner die voorheen in Asten en nu in Someren
een dagbestedingslocatie heeft. De afgelopen periode hebben zij zich opgesteld als een
actieve en betrokken partner binnen de gemeente Someren en zijn zij een samenwerking
aangegaan met GGz Oost-Brabant en ORO. Er dient dit jaar onderzocht te worden waar
kansen liggen in de samenwerking voor de doorontwikkeling van de Basisvoorziening.
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