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1. Inleiding
Het beleidskader Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak (EAA) 2016 - 2018 
vormt de basis van het uitvoeringsprogramma EAA 2017. In het 
uitvoeringsprogramma EAA 2017 benoemen we welke resultaten 
wij willen behalen in 2017 en hoe wij dat denken te realiseren.

Naast het beleidskader EAA zijn ook de resultaten van 
2016 en recente ontwikkelingen zoals wetgeving, moties, 
en pilots belangrijke input voor het uitvoeringsprogramma 
EAA 2017.

Leeswijzer 

Bij het lezen van het uitvoeringsprogramma EAA 2017 
wordt het beleidskader EAA 2016 - 2018 bekend 
verondersteld. Hoofdstuk 2 bevat een terugblik over de 
eerste helft van 2016. Vervolgens verwoorden we in 
hoofdstuk 3 en 4 respectievelijk onze doelstellingen 
voor 2017 en onze werkwijze. Tot slot volgt in hoofdstuk 5 
het arbeidsmarktinstrumentarium en de kosten.

Bijlage: Het arbeidsmarktinstrumentarium EAA 2017 
nader toegelicht.
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2. Terugblik EAA 2016
Hieronder een terugblik op de behaalde resultaten over het eerste half jaar 
van 2015. Het betreft de uitstroom naar werk en uit de uitkering, 
de effectiviteit van het instrumentarium en maatschappelijke participatie.

Algemeen
Sinds 2015 trekt de landelijke economie weer aan. 
Dit vertaalt zich in economische groei en banen in de 
Euregio. Deze groei en dynamiek van bedrijven is m.n. 
goed zichtbaar op onze toplocaties Kennispark en de 
binnenstad. De Enschedese binnenstad bruist en trekt 
steeds meer bezoekers: er is minder leegstand en de 
binnenstad heeft een grote aantrekkingskracht op 
ondernemers en investeerders. Dit geldt zowel voor 
winkels en horeca als voor appartementen. Ook het 
Woonplein (voormalig Schuttersveld) is uit de as 
herrezen en bruist wederom dankzij de komst van 
nieuwe winkelformules zoals Poco en Toy Champ. 
Deze positieve ontwikkelingen zagen we terug in de 
stijging van het aantal banen in 2015. 
De werkloosheid daalt en de arbeidsparticipatie 
neemt sinds lange tijd weer toe. We verwachten dat 
deze positieve trend zich doorzet in 2017. 

De afgelopen periode zijn er stappen gezet om de 
uitstroom van werkzoekenden uit de bijstand te 
bevorderen. We zien een stijging van vacatures, maar 
dit werkt echter nog onvoldoende door in de bijstand: 
pas vanaf de zomer 2016 zien we een netto afname van 
het uitkeringsbestand. Diverse oorzaken liggen hier aan 
ten grondslag. De concurrentie op de arbeidsmarkt is 
groot. Door de faillissementen van grote winkelketens 
begin dit jaar (waaronder de V&D), is er een grote groep 
mensen met goede arbeidscompetenties op de 
arbeidsmarkt gekomen. Ook Nuggers melden zich na 
jaren van afwezigheid weer op de arbeidsmarkt, omdat 
ze zien dat het economisch beter gaat en er weer 
kansen zijn. In een aantrekkende arbeidsmarkt nemen 
werkgevers eerst de groep werklozen in dienst met een 
korte afstand tot de arbeidsmarkt. 

Bijstandsgerechtigden hebben in de regel een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt en staan hierdoor op 
achterstand als de banen verdeeld worden.

In Enschede zien we vanwege de aantrekkende 
economie een gestage daling van het aantal mensen 
in de WW én van het aantal mensen dat vanuit de WW 
“doorzakt” naar de bijstand. Hiertegenover staat een 
extra instroom in de bijstand vanaf 2016 door de stijging 
van het aantal statushouders en doordat mensen die 
vroeger in de WSW of de Wajong terecht kwamen, 
nu onder de Participatiewet vallen.

CBS en het CPB voorspelden voor 2016 dat de 
bijstand zou blijven groeien. Dat beeld zien we in 
Enschede ook terug, maar de voorlopige 
bijstandscijfers in Enschede zijn gunstiger dan het 
landelijke beeld. De gemiddelde groei van de bijstand 
in Enschede is lager (0,4%) dan die van de andere 
grote gemeenten (2,3%) en de G4 (1,4%). We zijn dus 
landelijk gezien op de goede weg, maar als stad willen 
we de economische meewind in 2017 maximaal 
benutten om het bijstandsvolume te verlagen en het 
tekort op het bijstandsbudget (BUIG) naar “0” terug te 
brengen. Hierbij richten we ons niet alleen op de groep 
werkzoekenden met een korte afstand tot de 
arbeidsmarkt, maar investeren we aandacht en energie 
in de groep die juist dat extra steuntje nodig heeft om 
de overstap naar betaald werk te maken (via direct 
werk, scholing, proefplaatsingen, LKS). Daarnaast 
blijven we mensen oproepen en stimuleren om via 
vrijwilligerswerk mee te doen in onze samenleving. 
Deze inzet draagt ertoe bij dat mensen zich nuttig 
voelen en dat Enschede mooier, dynamischer en 
veiliger wordt.
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3. Doelstellingen EAA 2017
In het beleidskader zijn de volgende doelstellingen van 
de EAA 2016 - 2018 beschreven.

In dit hoofdstuk worden de concrete doelstellingen voor 
2017 gepresenteerd. Per doelstelling wordt de realisatie 
van 2016 weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting 
op de doelstellingen verwijzen we naar het beleidskader.

De gemeente Enschede heeft de ambitie om met 
ingang van 2018 uit te komen met het BUIG-budget en 
hier geen gemeentelijke middelen meer op in te zetten. 
Het betekent een stapsgewijze verlaging van de 
uitgaven aan uitkeringen, waardoor het tekort op het 
Rijksbudget wordt teruggebracht naar nul (BUIG naar 
”0”). Om dit te realiseren dient eind 2018 het aantal 
lopende uitkeringen ten opzichte van begin 2016 met 
ruim 500 te zijn afgenomen. Via de vier doelstellingen 
willen wij dit realiseren door een combinatie van: meer 
banen, uitstroom naar werk, activering en participatie 
en rechtmatig verstrekken van uitkeringen. Voor 2017 
betekent dit het terugdringen van de uitkeringslasten 
met 4,9 miljoen euro. De realisatie van deze opgave 

bereiken we door onze eigen inspanning in combinatie 
met een gunstig economisch tij en een hierdoor dalend 
aantal bijstandsaanvragen. Dit laatste is mede 
bepalend voor de mate waarin het lukt om het aantal 
uitkeringen daadwerkelijk terug te brengen en de 
eventuele bijstellingen van het BUIG-budget door het 
Rijk. In 2017 en 2018 wordt daarom bij volledige 
realisatie van de maatregelen een risicobuffer 
gecreëerd. Deze buffer wordt aangewend om de 
genoemde risico’s op te vangen.

In Enschede zien we vanwege de aantrekkende 
economie een gestage daling van het aantal mensen in 
de WW én van het aantal mensen dat vanuit de WW 
“doorzakt” naar de bijstand. Hiertegenover staat een 
extra instroom in de bijstand vanaf 2016 door de stijging 
van het aantal statushouders en doordat mensen die 
vroeger in de WSW of de Wajong terecht kwamen, 
nu onder de Participatiewet vallen.

*Zie brief aan de raad van 25 oktober 2016

Effecten BUIG op meerjarenbegroting 2017-2020*

In euro’s x 1.000

BUIG 2017 2018 2019 2020

Geraamde uitgaven 
algemene bijstand LO -98.448 -98.448 -98.448 -98.448

Budget 92.026 92.104 92.104 92.104

Tekort voor maatregelen -6.422 -6.344 -6.344 -6.344

Eigen middelen in 
begroting 2.872 1.072 172 172

Effect maatregelen BUIG 
naar “0” 4.900 6.000 6.000 6.000

Vorming Risicobuffer -1.350 -728

Tekort 0 0 -172 -172

1. Meer banen 2. Uitstroom naar werk, zo regulier mogelijk

4. Rechtmatige verstrekking van uitkeringen3. Activering en participatie

Ambities 2016
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1. Meer banen

Doelstelling 2016 - 2018
Met betrekking tot acquisitie zijn voor het jaar 2016 
geen specifieke aantallen genoemd. Wel voor de 
periode 2016 – 2018. In drie jaar tijd willen we minimaal 
5 nieuwe vestigingen van bedrijven buiten de regio 
Twente in Enschede verwelkomen. Dit moet leiden tot 
additioneel tenminste 150 arbeidsplaatsen. We gaan er 
van uit dat deze additionele werkgelegenheid zal leiden 
tot de uitstroom van circa 110 uitkeringsgerechtigden 
(direct of indirect doordat bij andere werkgevers 
vacatures ontstaan). De opbrengst zal in 2017 en 
2018 gerealiseerd worden.
 

Realisatie 2016
De doelstelling voor wat betreft het realiseren van 
werkgelegenheid is geformuleerd voor drie jaar. 
Inspanningen geleverd in 2016 leiden lang niet altijd 
tot resultaat in 2016. Diverse bedrijven hebben zich 
gevestigd in Enschede of gaan dat nog doen, zoals Van 
der Valk, Hudson Bay, Nerds and Company, Demcon, 
Hornbach en diverse bedrijven in de retail (Toy Champ, 
Poco, Guts & Gusto en de Hema Outlet ‘HeMarkt’). 
Van der Valk en Hudson Bay leveren de meeste 
werkgelegenheid op. Zo heeft Van der Valk 125 
personen direct in dienst genomen. Via het Werkplein 
Twente zijn in totaal 35 werkzoekenden direct of indirect 
(‘housekeeping’) geplaatst, waarvan 20 op basis van de 
Participatiewet. De komst van Hudson Bay levert naar 
verwachting 100 tot 150 banen op in 2018.

Naast uitbreiding is er ook sprake van behoud van 
werkgelegenheid. Een voorbeeld hiervan is het 
Belgische Kinepolis dat Cinestar (Go Planet) van 
Wolff Bioscopen heeft overgenomen.

Duitsland
De acquisitie van Duitse bedrijven voor Enschede richt 
zich vooral op de activiteiten voor de binnenstad (retail) 
en het interesseren van ondernemingen voor Kennispark. 
Het acquireren van Duitse ondernemingen die veel 
banen opleveren voor de Participatiewetdoelgroep blijkt 
weinig kansrijk. Wil het een significant verschil maken, 
dan hebben we grote(re) productiebedrijven nodig die in 
Duitsland qua grondprijs goedkoper uit zijn. Het is 
daarom kansrijker om te investeren in bemiddeling van 
werkzoekenden naar in Duitsland.

Garantiebanen (gemeente Enschede als werkgever)
Wat betreft het creëren van garantiebanen binnen de 
gemeente Enschede liggen we op schema. Net als in 
2015 hebben we ook in 2016 weer vier plekken 
gerealiseerd. In totaal komen we daarmee op 
8 garantiebanen.

Ambitie 2017
In opdracht van, en gefinancierd door de 14 Twentse 
gemeenten en de provincie Overijssel, zijn medio 2016 
twee acquisiteurs HTSM en een business facilitator 
‘Safety en Security’ met hun werkzaamheden gestart. 
Ze werken vanuit het Kennispark en worden 
aangestuurd door een aantal regionale bestuurders en 
een vertegenwoordiging vanuit de Twente Board. 

In 2016 is binnen de gemeente Enschede een proces 
gestart om zelf op een aantal terreinen te gaan 
acquireren en de inzet op stedelijke ontwikkelings-
projecten te versterken. Samen met een extern bureau 
is onderzoek gedaan naar kansrijke branches. In het 
derde kwartaal is een business facilitator ‘Unmanned 
systems’ gestart en eind 2016 / begin 2017 zal de 
acquisitie op retail en zakelijke dienstverlening worden 
gestart. 

Vanaf 2017 zal nog intensiever worden samengewerkt 
met de eenheid ‘Stedelijke ontwikkelingsprojecten’. 
Waarschijnlijk gaan het Ondernemersloket, de 
acquisiteurs en de collega’s van ‘Stedelijke 
ontwikkelingsprojecten’ gebruik maken van dezelfde 
backoffice. Belangrijke aspecten zijn dan natuurlijk het 
concretiseren van de ‘rode loper’ voor ondernemers 
maar ook deskresearch en marketing support.

In het kader van de impuls BUIG naar ”0” realiseren 
we in 2017 via deze doelstelling (meer banen) een 
kostenbesparing van 0,5 miljoen euro. Dit betekent dat 
er 36 banen voor onze werkzoekenden moeten worden 
gerealiseerd.

Deze doelstelling bereiken we op 
verschillende manieren: 
• Samenwerking van de 14 Twentse gemeenten,

het UWV, de Twente Board, werkgevers en 
sociale partners op het gebied van 
Economische Zaken (EZ);

•  Acquisitie van bedrijven voor Twente en voor 
Enschede specifiek;

• Extra aandacht voor Duitsland; 
• Garantiebanen.
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2. Uitstroom naar werk, 
zo regulier mogelijk

Doelstelling 2016
Een volledige beëindiging van 1.600 uitkeringen, 
waarvan 750 volledig uitstromen naar werk. Dit is 
inclusief een vermindering van 100 uitkeringen, 
waarvan er 50 uitstromen naar Duitsland, als gevolg 
van een extra impuls (BUIG naar ”0”). Financieel is 
rekening gehouden met een besparing op 
uitkeringslasten van 1,4 miljoen euro.

Realisatie 2016
Per 1 november 2016 zijn 1.205 uitkeringen (uitstroom) 
beëindigd, waarvan 552 zijn uitgestroomd naar werk. 
We verwachten voor 2016 een beëindiging van ca. 
1.450 uitkeringen, waarvan 660 als gevolg van de 
uitstroom naar werk. 

De realisatie blijft achter ten opzichte van de doelstelling. 
We zien een stijging van vacatures, maar dit werkt 
echter nog onvoldoende door in de bijstand: pas vanaf 
de zomer 2016 zien we een netto afname van het 
uitkeringsbestand. Het bleek moeilijk om geschikte 
kandidaten te vinden voor de beschikbare vacatures. 
Om het matchingsproces te verbeteren is inmiddels een 
aantal stappen gezet, zie “Accentverschuivingen” in 
hoofdstuk 4. 

Werken in Duitsland
Medio november zijn er 92 werkzoekenden in Duitsland 
geplaatst en de verwachting is dat we eind 2016 de 100 
ruim gaan halen. Het aantal werkzoekenden met een 
Participatiewetuitkering loopt enigszins achter op de 
gestelde ambitie en zal naar verwachting uitkomen op 
ca. 30 werkzoekenden die uitstromen naar werk. 
Hier staat tegenover dat er ook werkzoekenden met 
een WW-uitkering worden geplaatst en een deel van 
de werkzoekenden een opleiding krijgt. Hier gaat een 
preventieve werking van uit. Het plaatsen van 
werkzoekenden doen deels ook voor de gemeenten 
Almelo, Losser en Oldenzaal.

Deeltijdwerk en deeltijdbanen
Medio 2016 hebben ruim 780 werkzoekenden een 
deeltijd dienstverband. Dit bespaart uitkeringslasten en 
zorgt ervoor dat de kans op volledige uitstroom wordt 
vergroot doordat mensen actief participeren 
en arbeidsritme op doen. 

Plaatsingen werkzoekenden met een 
arbeidsbeperking (LKS)
Medio 2016 zijn er 44 werkzoekenden via een LKS bij 
een werkgever geplaatst. Bij 17 werkzoekenden heeft 
dit geleid tot een volledige beëindiging van de uitkering. 

Ambitie 2017
Een volledige beëindiging van 1.850 uitkeringen, 
waarbij 900 werkzoekenden volledig uitstromen naar 
werk. Hiervan stromen 75 werkzoekenden uit naar 
Duitsland. 

In het kader van de impuls BUIG naar ”0” realiseren we 
in 2017 via uitstroom naar werk een extra 
kostenbesparing van 2,1 miljoen euro. Dit vertaalt zich 
in een hogere uitstroom van 150 werkzoekenden ten 
opzichte van 2016. Om dit te realiseren, hebben we een 
aantal aandachtspunten benoemd in onze aanpak 2017 
(zie hoofdstuk 4). Mede door het gunstige economische 
tij denken wij deze ambitie te behalen.

Deze doelstelling realiseren we op 
de volgende manieren:
• via de ‘Werkgever op kop’-aanpak;
• via regionale dienstverlening vanuit het 

Werkplein Twente;
• door ons te richten op Duitsland;
• via de RAP-methodiek;
• door het voortzetten van de effectieve 

MAU-maatregelen;
•  vereenvoudigde aanvraagprocedure 

tijdelijk werk;
•  vergroten deeltijdwerk;
• jobcarving en functiecreatie;
• intensiveren werken met loonwaarde.
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3. Activering en participatie
Doelstelling 2016
De eerste schatting op basis van het AMO en de RAP-
methodiek is dat ongeveer 75% van de werkzoekenden 
met een lange afstand tot de arbeidsmarkt 
maatschappelijk actief is. Het streven voor 2016 is om 
dit percentage te handhaven en zo mogelijk te 
verhogen. Dit vanuit de optiek dat maatschappelijk 
actief zijn de kans op re-integratie en uitstroom naar 
werk vergroot, een bijdrage levert aan onze stad en het 
welbevinden van mensen vergroot.

Realisatie 2016
Uit de registratie in het uitkeringssysteem blijkt dat 
medio november 2016 van 38% van de werkzoekenden 
met een lange afstand tot de arbeidsmarkt is 
vastgelegd dat zij aan een (sociaal) activerings- of 
participatietraject deelnemen. Dit is exclusief de groep 
die in de caseload van het wijkteam zit. Als we deze 
groep wel meenemen - waarbij mogelijk deels sprake is 
van dubbeltellingen - is dit (op basis van de opgave van 
de wijkteams) 65%. 

Aan één werkzoekende is een verplichte 
maatschappelijke tegenprestatie opgelegd. De 
tegenprestatie vormt het sluitstuk van het 
arbeidsmarktinstrumentarium en wordt daarom 
sporadisch ingezet. Het stimuleren van werkzoekenden 
met grote afstand tot de arbeidsmarkt naar andere 
vormen van activering staat voorop. 

Ambitie 2017
Op basis van de realisatie in 2016 willen we de ambitie 
benoemd in het beleidskader aanscherpen. Dit betekent 
dat we streven naar een deelname aan een (sociaal) 
activerings- of participatietraject (excl. wijkteams) van 
45% van de werkzoekenden met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt en naar 75% inclusief de groep die in 
de caseload van de wijkteams zit. Voor het behalen van 
de doelstelling van 45% zetten we de Doen-beurzen in. 
Via de RAP-methodiek zullen we jaarlijks ca. 2000 
werkzoekenden spreken en wijzen we op de 
mogelijkheden van (sociale) activering en participatie. 
Daarbij zullen werkzoekenden ook naar de Doen-
beurzen worden geleid. Zie hoofdstuk 4 voor een 
nadere toelichting hierop.

4. Rechtmatige verstrekking 
van uitkeringen

Doelstelling 2016
Het verstrekken van uitkeringen aan rechthebbenden is 
een belangrijke taak van de gemeente. Het handhaven 
van onrechtmatig gebruik hoort daar ook bij. Wij maken 
daarbij onder andere gebruik van de effectieve MAU-
maatregelen. Via de RAP-methodiek gaan we in 
gesprek met werkzoekenden met een lange afstand tot 
de arbeidsmarkt en krijgen we een actueel en 
aangescherpt beeld van de uitkeringssituatie. In het 
gesprek met de werkzoekenden is maatschappelijke 
participatie een belangrijk thema. 

Een belangrijk effect van de RAP-methodiek is dat een 
flink aantal mensen uitstroomt uit de uitkering. We 
verwachten met de RAP-methodiek een 
kostenbesparing op de uitkeringen te realiseren van 
circa 1,8 miljoen euro structureel, dit als onderdeel van 
de impuls BUIG naar nul. Deze kostenbesparing is het 
gevolg van wijzigingen in de uitkeringssituatie en het 
feit dat een gedeelte van de werkzoekenden de stap 
naar betaald werk weer kan maken.

We willen op diverse manieren 
bijdragen aan deze doelstelling: 
• Werkzoekenden worden door de 

(RAP-methodiek) gestimuleerd om 
maatschappelijke actief te zijn. 

• Daarnaast spelen de ‘Doen beurzen’ 
een belangrijke rol. 

Het stimuleren van werkzoekenden naar 
werk staat altijd voorop, eventueel via 
vrijwilligerswerk. Indien regulier werk mogelijk 
is wordt de werkzoekende weer bemiddeld 
door het Werkplein Twente.
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Realisatie 2016
De gemiddelde groei van ons uitkeringsbestand is lager 
(2015: 0,4%) dan landelijk en aanzienlijk lager dan die 
van vergelijkbare steden (2015: 2,3%).

De prognose is dat de besparing voor heel 2016 uitkomt 
op € 1,3 miljoen euro door in dit jaar beëindigde 
uitkeringen. Dit is exclusief de besparingen door de 
verhoging van partiële inkomsten en door boetes en 
terugvorderingen. Ook is dit exclusief de toekomstige 
baten door de toegenomen maatschappelijke 
participatie. Eind 2016 is Saxion gestart met een 
onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de 
RAP-methodiek. Dit onderzoek levert tevens adviezen 
op voor de inbedding van de RAP-methodiek in het 
reguliere werk.

Ambitie 2017
In 2017 willen we de huidige uitvoeringspraktijk 
voortzetten t.a.v. de poortwachtersfunctie, handhaving 
en beheer van de uitkeringen. Ook gaan we in 2017 
door met de periodieke hercontroles (de RAP-
methodiek, die in 2017 zal worden ingevlochten in het 
reguliere werk) en van de effectieve MAU-maatregelen 
(beperking doorstroom WW naar Participatiewet, 
aanpak voortijdig schoolverlaten, extra inzet 
handhaving en intensiveren themaonderzoeken).

In het kader van de impuls BUIG naar ”0” realiseren we 
in 2017 via de RAP-methodiek een extra 
kostenbesparing van 2,3 miljoen euro. Om dit te 
realiseren, hebben we een aantal aandachtspunten 
benoemd in onze aanpak 2017 (zie hoofdstuk 4). 
Op basis hiervan en het gunstige economische tij 
denken wij deze ambitie te kunnen realiseren.
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4. Werkwijze EAA 2017
Om onze doelstellingen te bereiken blijft onze aanpak in 2017 op hoofdlijnen 
hetzelfde. De evaluatie van het arbeidsmarktinstrumentarium van de eerste 
helft 2016 geeft opnieuw een gunstig beeld en geeft geen aanleiding tot het 
doorvoeren van wijzigingen hierin.

Adequate dienstverlening
Werkzoekenden worden na de screening/diagnose 
ingedeeld in twee hoofdcategorieën waardoor een 
passende vorm van ondersteuning aangeboden kan 
worden. De ondersteuning sluit aan bij de mate van 
zelfredzaamheid van de werkzoekende. 

1.  De afstand tot de arbeidsmarkt is korter dan 2 jaar 
(circa 3.250). Hierbij maken we onderscheid tussen de 
groep die direct bemiddelbaar is en de groep die 
meer ondersteuning nodig heeft. De ondersteuning 
bestaat uit:

 •  Zelfstandig naar betaald werk (instrument 
Direct Werk)

 •  Naar betaald werk met ondersteuning (inzet van 
overig instrumentarium) 

 •  Naar betaald werk (eventueel met LKS) maar 
sprake van verminderde loonwaarde 

 •  Nieuw beschut werk
Deze dienstverlening wordt aangeboden vanuit 
het Werkplein Twente. 

2.  De afstand tot de arbeidsmarkt is langer dan 2 
jaar (circa 3.650). De ondersteuning bestaat uit 
stimuleren van maatschappelijke participatie via 
onder andere vrijwilligerswerk, mantelzorg, 
dagbesteding en tegenprestatie. Maatschappelijke 
participatie wordt in nauwe samenwerking met het 
stadsdeelmanagement, wijkteams en partners in 
de wijk vormgegeven. Hier wordt op diverse manieren 
binnen onze organisatie uitvoering aan gegeven. 
Binnen de wijkteams vormt participatie bijvoorbeeld 
een vast bespreekpunt met de werkzoekenden en 
waar mogelijk worden daar acties op uitgezet. In het 
kader van de RAP-methodiek worden circa 2.000 
werkzoekenden jaarlijks bezocht, voor circa 30% 
hiervan wordt de ondersteuning in samenwerking met 
het wijkteam opgepakt.

We blijven, onder andere samen met de UT, voortdurend 
op zoek naar verbeteringen om de uitstroom uit de 
uitkering te verhogen. In onze aanpak zitten daarom 
een paar accentverschuivingen die van invloed zijn op de 
werkwijze in 2017. Het betreft de volgende thema’s, die 
verderop in dit hoofdstuk aan de orde komen:
  Matching vraag en aanbod;
  Verbinden werk en inkomen;
  Uitstroombevorderende maatregelen;
  Activering en participatie;
  Jongeren;
  Ouderen;
  Werkzoekenden met een arbeidsbeperking;
  Digitalisering;
  Samenwerking met uitzendbranche;
  Social iM-Pact bond (SIB);
  Samenwerking onderwijs, bedrijfsleven 
en overheid in de Transport en Logistiek;

  Nudging;
  Experimenten P-wet.

Werkwijze 2017
Diagnose aan de kop van het proces
Bij binnenkomst screenen we werkzoekenden om te 
bepalen wie op eigen kracht naar betaald werk kan en 
wie een uitgebreidere diagnose nodig heeft. Als blijkt dat 
iemand zelfstandig naar betaald werk kan en het recht op 
uitkering moet nog worden vastgesteld dan begeleiden 
we de werkzoekende zo mogelijk al direct richting werk. 
Uitgebreidere diagnose vindt plaats als een uitkering 
wordt toegekend. Bij de uitgebreidere diagnose wordt 
tevens vastgesteld of er sprake is van verminderde 
loonwaarde als gevolg van een arbeidsbeperking. 
Indien dit het geval is wordt de werkzoekende doorgeleid 
naar het team (LKS). Binnen het team LKS is een aantal 
van de adviseurs Werk ook arbeidsdeskundige. Mensen 
met een arbeidsbeperking worden geplaatst bij 
werkgevers en als dit niet mogelijk is bij nieuw beschut 
werk of maatschappelijke participatie 
(o.a. dagbesteding en vrijwilligerswerk). 
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Deze indeling wordt gehanteerd bij de start van het 
traject en kan in de loop van het traject eventueel 
wijzigen. In totaal zijn er in Enschede circa 6900 
hoofduitkeringsgerechtigden. Het volgende schema is 
ingevoegd om de relatie tussen de inzet van Economie, 
Werk & Onderwijs (EWO) en de wijkteams van 
Maatschappelijke Ondersteuning (MO) aan te geven.

Werkplein
ca. 3.250

EWO
Bemiddeling naar werk

Wijkteam
ca. 1.000

MO
Activering onderdeel aanpak 

gezinnen die maatschappelijke
ondersteuning nodig hebben

RAP-methodiek
ca. 3.650

EWO
Periodieke herbeoordeling

(rechtmatigheid en activering)

Werkzoekenden Participatiewet

Afstand arbeidsmarkt
korter dan 2 jaar

Afstand arbeidsmarkt
langer dan 2 jaar

Accentverschuivingen 2017
Matching van vraag en aanbod
De werkgever op kop én de werkzoekende 
onder de arm
Na de zomer bleek dat het moeilijker werd om geschikte 
kandidaten te vinden voor de beschikbare vacatures. 
Daarom is besloten om vanaf het derde kwartaal 2016, 
naast diagnoseadviseurs en werkzoekenden-
begeleiders, ook adviseurs Werk voor een deel van de 
tijd in te zetten op het voeren van gesprekken met 
potentieel bemiddelbare werkzoekenden. 
Daardoor krijgt de adviseur Werk een beter beeld van 
de kandidaat dan tot nu toe op basis van het 
beschikbare profiel het geval was. Tijdens de 
gesprekken worden de gegevens van werkzoekenden 
geactualiseerd en direct gekeken of een match kan 
worden gemaakt met branches waar vacatures zijn in 
Nederland of in Duitsland. Kennis van de markt is een 
pré bij het voeren van deze gesprekken. Doordat de 
focus van de adviseur Werk primair op werkgevers 
gericht is (en blijft), kan deze snel schakelen en vanuit 
de mogelijkheden van de werkzoekende op zoek gaan 

naar een bijpassende vacature. De werkgever op kop 
én de werkzoekende onder de arm. Daarnaast is het 
van essentieel belang om bemiddelbare klanten niet los 
te laten en actief te houden. Een verwachting voor het 
komende jaar is dan ook dat de adviseur Werk meer 
gebruik gaat maken van EAA-trajecten (scholing, 
participatieplaatsen, direct werk) om zo de match te 
kunnen maken wanneer de kans zich voordoet. 
Meer ook dan in voorgaande jaren gaan we hierbij 
projectmatig werken. Groepen werkzoekenden worden 
geselecteerd voor (toekomstige) vacatures in 
bijvoorbeeld de Bouw, Logistiek en Asbest.

‘Profi ling’
We willen op basis van de beschikbare gegevens van 
vacatures en werkzoekenden de ‘profiling’ versterken. 
Dat houdt in dat ook de soft skills en eventuele 
belemmerende factoren van werkzoekenden goed in 
kaart zijn en blijven. Op die manier ontstaat een beter 
beeld van de kansen op de arbeidsmarkt. Ook wordt 
hierdoor duidelijk waarom bepaalde vacatures lastiger 
in te vullen zijn vanuit onze bestanden. Omdat de soft 
skills zeer mutatiegevoelig zijn wordt ingezet op 
digitalisering en verschuiving van verantwoordelijkheid 
voor het actueel houden naar de werkzoekenden. 
Samen met het UWV en andere gemeenten investeren 
we in de doorontwikkeling van de digitale 
voorzieningen. Deze aanpak sluit aan bij de motie 
“(Her)kennen, vinden en vastleggen van competenties 
van werkzoekenden”.
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Verbinden Werk en Inkomen
Door verdere digitalisering (zie beschrijving pagina 24) 
willen we meer personele capaciteit inzetten voor 
persoonlijke aandacht en contact met werkzoekenden. 
Daarnaast zijn we bezig met het verbinden van 
verschillende taken op het gebied van Werk en 
Inkomen. Door meer taken bij een inkomensconsulent 
te beleggen zal deze een beter beeld krijgen van de 
werkzoekende en deze daarmee ook beter van dienst 
kunnen zijn. De caseload kan dan lager worden, 
waardoor de consulent meer tijd aan de werkzoekende 
kan besteden. Essentieel bij deze ontwikkeling is dat 
daar waar specifieke expertise nodig is, deze ook wordt 
ingezet, maar dat de regie altijd bij een consulent blijft 
liggen. Daardoor raakt een werkzoekende nooit uit 
beeld. Werkgroepen van medewerkers werken uit welke 
taken bij een consulent kunnen worden belegd en welke 
specifieke expertise apart georganiseerd moet blijven 
(of worden). Dit gebeurt voor verschillende groepen van 
werkzoekenden: met een korte afstand tot de 
arbeidsmarkt, met een lange afstand tot de 
arbeidsmarkt, met loonwaarde en niet bemiddelaar. 
In 2016 is hierin al een aantal stappen gezet. In 2017 
zal dit leiden tot een aantal organisatiewijzigingen.

Uitstroombevorderende maatregelen
Uit gesprekken met onderzoeksbureau Atlas voor 
gemeenten blijkt dat de gemeente Enschede wat betreft 
uitstroombevordering alle gangbare maatregelen heeft 
doorgevoerd. In aanvulling hierop is in 2016 gestart met 
een inventarisatie van eventuele extra maatregelen, 
waaronder:
  Het vergroten van de mobiliteit van werkzoekenden;
  Belonen van werk door indien sprake is van schulden 
bij gemeente deze getrapt kwijt te schelden;

  Flextensie, een methode waarbij werkzoekenden 
tegen een vergoeding bovenop hun uitkering 
werkzaamheden uitvoeren en de werkgever hier 
een marktarief voor betaalt.

Deze maatregelen zullen worden ingevoerd als ze 
aantoonbaar bijdragen aan de uitstroombevordering.

Uitstroombevorderende maatregelen die al in 2016 
doorgevoerd zijn en opgenomen in beleidsregels zijn 
de reiskostenvergoeding en de verhuiskostenregeling. 
Zie kader voor een toelichting.

Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding wordt ingezet om 
mensen aan het werk te krijgen en te houden. 
Dit is maatwerk en waarbij altijd de vraag gesteld 
wordt of het nodig is dat er reiskosten worden 
vergoed of kan iemand ook op een andere 
manier naar de plek van bestemming?
De vergoeding wordt alleen toegekend voor 
reiskosten die noodzakelijk zijn voor de 
re-integratie of het werk, vergoeding van 
reiskosten voor vrijwilligerswerk is niet mogelijk. 

Verhuiskostenvergoeding
Het kan voorkomen dat werkzoekenden buiten 
de gemeentegrenzen hun kansen op uitstroom 
kunnen vergroten. Een voorbeeld hiervan is een 
aanbod voor een baan waarvan de reisduur de 
drie uur per dag overschrijdt. Als in een dergelijk 
geval de verhuiskosten een obstakel vormen voor 
het aanvaarden van deze baan kan het college 
een verhuiskostenvergoeding verstrekken. 
Het verstrekken van een verhuiskostenvergoeding 
is altijd maatwerk. Er wordt uitgegaan van een 
sobere vergoeding, alleen de noodzakelijke 
kosten worden vergoed.

Activering en participatie
Vanuit de EAA stimuleren we werkzoekenden en 
uitkeringsgerechtigden om mee te doen in de 
samenleving. Door hen te helpen met het vinden van 
een betaalde baan en als dat (nog) niet aan de orde is 
met vrijwilligerswerk. Hierbij leggen we verbindingen 
tussen het vrijwilligerswerk, betaald werk, vakscholing 
en diverse vormen van taalscholing, zodat deze 
activiteiten elkaar versterken. Dit vertaalt zich in het 
schema hiernaast en de uitwerking van de hierna 
volgende onderdelen. 

RAP voor rechtmatigheid, aandacht en participatie
De RAP-methodiek zal ook in 2017 ingezet worden 
voor de doelgroep met een lange afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het betreft een laagdrempelige aanpak 
waarbij iedereen wordt gestimuleerd binnen zijn of haar 
mogelijkheden mee te doen in de samenleving in de 
vorm van vrijwilligerswerk, dagbesteding, mantelzorg of 
een (verplichte) tegenprestatie. Ook deelname aan 
taaltraining, wijkgilde, scholing, 
gezondheidsbevordering en andere activeringstrajecten 
is mogelijk. De tegenprestatie wordt als een laatste 
mogelijkheid ingezet om werkzoekenden 
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maatschappelijk te activeren (sluitstuk). In de praktijk 
zien we dat participatie het beste werkt als de 
werkzoekende zelf invulling geeft aan zijn participatie. 
Waar externe druk nodig is hebben we andere trajecten 
die ingezet kunnen worden en waar de koppeling met 
handhaving beter kan worden gelegd. Hierdoor wordt 
de verplichte tegenprestatie in de Enschedese praktijk 
slechts sporadisch ingezet. De link naar het Werkplein 
voor het mogelijk inzetten van instrumenten (zoals 
loonkostensubsidies) is geïntensiveerd. Er wordt 
maatwerk geleverd door bijvoorbeeld het inzetten van 
scholing of specifieke trajecten zoals “Scoren met 
gezondheid” (programma dat mensen door middel van 
sport en beweging activeert). De RAP-methodiek blijkt 
goed toepasbaar voor het benaderen van specifieke 
doelgroepen (zoals alleenstaande ouders) en zal steeds 
meer voor verschillende doelgroepen ingezet worden. 
We willen dan ook de RAP-methodiek structureel 
implementeren in de EAA.

Doen!Beurzen
De werkwijze en methodiek van de beurzen is op basis 
van de ervaring in het afgelopen jaar doorontwikkeld en 
efficiënter gemaakt. Werkzoekenden hebben inmiddels 
een actieve rol in de organisatie van de Doen!Beurzen 

Taalniveau 
AO

Taalniveau 
A1

Taalniveau 
A1,5

Taalniveau 
A2/1F

Taalniveau 
B1/2F

Taalniveau 
B2/3F

BOL / BBL
Entree-opleiding

BOL / BBL MBO 
Niveau 4

BOL / BBL MBO 
Niveau 2 & 3

Participatie plan 
Taaltraject - (Vrijwilligers)Werk- Hobby’s - Doel

Taalmaatjes

Taalpunt

Praathuizen

Vrijwilligers-
werk

Sport

Betaald
werk

HBO

Staatsexamen 
1&2

Voorbereiding 
jaar HBO

Taal

Taal

Taal

V
oortgan

gsbew
akin

g

Alfabetisering 
a-b-c

Taal formeel
(Inburgering en Educatie)

Taal 
non formeel Vakscholing

Meedoen in de 
samenleving

Huisvesting en uitkering (randvoorwaarden)

Intake (participatie) Vrijstelling

Cultuur

gekregen. Naast de reguliere Doen!Beurzen worden 
ook specifieke themabijeenkomsten georganiseerd, 
bijvoorbeeld over de bijstand en mogelijkheden van 
bijverdienen. Ook zullen in 2017 Doen!Beurzen voor 
specifieke doelgroepen, zoals statushouders, 
geïnitieerd worden. Voor 2017 staan zeven 
Doen!Beurzen gepland. Tijdens de Doen!Beurs in de 
wijk worden werkzoekenden geactiveerd om weer wat 
te gaan doen. Er zijn verschillende organisaties en 
instellingen aanwezig die graag een match maken met 
de werkzoekenden. Doen!Beurzen worden per wijk 
georganiseerd in alle stadsdelen. In de 
stadsdelen Noord en Zuid wonen relatief meer 
werkzoekenden met een lange afstand tot de 
arbeidsmarkt daarom worden in deze stadsdelen twee 
Doen!Beurzen gepland. De verwachting is dat er 35% 
meer mensen deelnemen aan de beurzen dan in 2016. 
Dit is mogelijk doordat aanmelding en verwerking 
digitaal gaan plaatsvinden. Hierdoor kunnen in 2017 
2800 unieke cliënten worden uitgenodigd, een 
verdubbeling ten opzichte van 2016. Dit is 70% van de 
totale groep werkzoekenden met een lange afstand tot 
de arbeidsmarkt per jaar. Anders gezegd: in anderhalf 
jaar tijd wordt het gehele RAP-bestand door dit 
instrument bereikt.
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Gemeentelijke inzet op de volgende 
actiepunten uit Meedoen en 
Thuisvoelen 2016-2019
• We zorgen dat statushouders zich al op de 

opvanglocaties kunnen voorbereiden op het 
leveren van een actieve bijdrage, denk aan het 
leren van de taal of vrijwilligerswerk doen.

• We hebben realistische verwachtingen en 
zorgen voor goede informatie over rechten en 
plichten.

• Via de inburgering maken we een start met het 
(formele) leren van de Nederlandse taal. 
Daarna kunnen mensen bij praathuizen en 
taalmaatjes (non-formele taal) terecht voor hun 
taalontwikkeling en door Nederlands te praten 
op hun (vrijwilligers)werk.

• We maken vanaf binnenkomst afspraken met 
statushouders over het traject richting taal, 
participatie en ondernemerschap.

• Zij tekenen de landelijke participatieverklaring 
in het eerste jaar van hun statushouderschap. 
We zetten de groepsaanpak van het volledig 
nieuwe programma ‘Doe mee in Enschede’ 
hierop in.

• Goed inzicht in de talenten, competenties en 
mogelijkheden van statushouders (o.a. 
diplomawaardering) is een voorwaarde voor 
goede begeleiding en plaatsingen op 
(vrijwilligers)werk. Het COA zet hier al tijdens 
de opvang op in en zorgt voor warme 
overdracht naar de gemeente. 

• Gedurende het traject kijken we of de 
statushouder zich kan voorbereiden op de 
arbeidsmarkt. We betrekken werkgevers en 
uitzendbureaus en maken een koppeling met 
branches waar statushouders aan het werk 
kunnen, denk bijvoorbeeld aan de textiel.

• We zorgen voor goede begeleiding indien 
statushouders een ondernemersdroom 
hebben.

Asiel & Integratie: meedoen en thuisvoelen
Enschede wil leren van de ervaringen bij integratie uit 
voorgaande jaren en wil dat nieuwe Enschedeërs hun 
talenten optimaal inzetten. Uit het WRR-rapport “Geen 
tijd te verliezen” blijkt het voor veel vluchtelingen niet 
makkelijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Slechts 
een op de drie in Nederland verblijvende statushouders 
van 15-64 jaar heeft een betaalde baan en velen van 
hen zijn duurzaam afhankelijk van een bijstands-
uitkering. Statushouders en migranten die moeten 
inburgeren kopen zelf - met een DUO-lening - hun 
traject in om de Nederlandse taal te leren. Het betreft 
ca 400 privaat ingekochte inburgeringstrajecten, 
waarvan het merendeel bij het ROC van Twente. 

In het actieprogramma Meedoen en Thuisvoelen 
(vastgesteld door de raad in oktober 2016) is specifiek 
op het onderdeel participatie de volgende hoofdambitie 
benoemd: 100% van de volwassen statushouders 
voldoet aan de inburgeringsplicht en wordt ondersteund 
met gelijktijdige trajecten gericht op taal, participatie en 
uitstroom naar werk.

Daarnaast zijn er specifieke actiepunten benoemd, 
zie kader hiernaast. De ambitie vertaalt zich in 2017 in 
sturing op overdracht van informatie vanuit het COA 
van de competenties en ambities, tijdige 
diplomawaardering en een snelle start van het 
inburgeringstraject. Vanuit de gemeente pakken we de 
voortgangsbewaking van de inburgering (weer) op, 
mede in het kader van de inspanningsverplichting die 
de wet Taaleis vraagt om de taal te leren. Ook zetten 
we in 2017 een specifieke FTE in om de begeleiding 
naar werk van statushouders te faciliteren. Om 
statushouders te ondersteunen bij zelfstandig 
ondernemerschap neemt het Ondernemersloket het 
initiatief om na te gaan op welke wijze 
ondernemerschap kansen heeft in aanvulling op de 
reguliere mogelijkheden van het ROZ.

Er komt een landelijke systematiek om in een vroeg 
stadium van de asielopvang de benodigde informatie 
over onder andere de competenties, diploma’s, 
werkervaring en taalvaardigheid van statushouders in 
kaart te brengen, met het oog op toeleiding naar 
onderwijs en werk (screening). Door bij het koppelen 
van een statushouder aan een gemeente rekening te 
houden met het arbeidspotentieel (matching), kunnen 
statushouders sneller werk vinden. Zo kan ook de 
wachtperiode in het AZC al gebruikt worden om het 
traject naar werk of scholing te starten.

Om statushouders snel wegwijs in Enschede te maken 
en mee te laten doen, ondersteunen we alle nieuwe 
statushouders door de groepsaanpak vanuit het 
programma “Doe mee in Enschede”. In dit programma 
wordt ook aandacht besteed aan de landelijke 
participatieverklaring en de hierbij horende normen en 
waarden.
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Jonge statushouders en AMV-ers blijken een kwetsbare 
groep met meer dan gemiddelde schooluitval, schulden 
en criminaliteit. Samen met de wijkteams en onze 
partners in het onderwijs, Alifa en M-Pact ontwikkelen 
wij in 2017 een samenhangende aanpak om deze 
jongeren extra aandacht, begeleiding en structuur te 
geven. 

Enschede heeft een taakstelling voor het huisvesten 
van statushouders. Deze groep bieden we ook 
maatschappelijke begeleiding. De taakstelling voor 
eerste helft van 2017 is 120 mensen. De prognose voor 
de taakstelling voor de tweede helft 2017 is iets hoger 
dan 120. De onderstaande figuren geven inzicht in 
geslacht, woonsituatie, leeftijd en land van herkomst 
van statushouders in Enschede, gebaseerd op de 
groep die tussen 2011 en 2016 in Enschede is komen 
wonen. Slechts een op de drie in Nederland 
verblijvende statushouders van 15-64 jaar heeft een 
betaalde baan en velen van hen zijn duurzaam 
afhankelijk van een bijstandsuitkering. In Enschede 
wonen op 1 september 2016 ongeveer 1000 
statushouder, waarvan 20% kinderen en 8% 
65-plussers (zij ontvangen een AOW-uitkering, 
algemene ouderdomswet). 

Het merendeel van de volwassen statushouders 
ontvangt een bijstandsuitkering. Dit wijkt niet af van 
het landelijke beeld (CBS, 2015). In Enschede zijn dit 
436 bijstandsuitkeringen (cijfers september 2016). 
Een bijstandsuitkering kan voor meerdere personen 
bestemd zijn. 

Het grootste deel van statushouder volgt een 
inburgeringstraject. Daarnaast heeft 39% een ander 
traject binnen de Enschedese Arbeidsmarktaanpak, 
vaak een scholingstraject BBL BOL/ Saxion / 
entreeopleiding (31%), daarnaast ook enkele 
proefplaatsingen en begeleiding door direct werk. 
In de periode 2011-2016 is van ongeveer 30% van de 
statushouders de uitkering beëindigd. Soms na een jaar, 
vaak na een langere periode. De belangrijkste redenen 
om een uitkering te beëindigen zijn: aanvang studie 
(23%), werkaanvaarding (14%) en verhuizing (18%).
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Laaggeletterdheid: taal is een middel en 
participatie het doel
Het percentage laaggeletterdheid bedraagt in 
Enschede circa 13% (landelijk: 12%). Dit houdt in dat 
mensen moeite hebben met lezen, schrijven en/of het 
gebruiken van schriftelijke en digitale informatie.

Ruim de helft van de laaggeletterden heeft betaald 
werk. Vooral in de sectoren bouw, industrie, handel & 
horeca, schoonmaak en zorg & welzijn zijn relatief veel 
laaggeletterden. Werkgevers hebben een eigen 
verantwoordelijkheid naar hun werknemers als het om 
laaggeletterden in hun eigen organisatie gaat. 
Het Rijk faciliteert vanaf 2017 de werkgevers door de 
landelijke subsidieregeling “Tel mee met Taal”. 
Werkgevers kunnen voor scholing die de 
taalvaardigheid van hun werknemers verbetert 
tot 50.000 eurov per aanvraag ontvangen.

De Wet taaleis vereist dat iedere uitkeringsgerechtigde 
de Nederlandse taal op niveau A2/1F beheerst. Bij niet 
voldoende taalniveau wordt - indien reëel - een 
inspanningsverplichting verwacht om alsnog het 
vereiste niveau te behalen. Indien nodig handhaven we. 
Wij streven als gemeente naar een hoger taalniveau 
dan de taaleis vraagt, omdat dit voor uitplaatsing op de 
arbeidsmarkt wenselijk is. Taaltrajecten worden gratis 
aangeboden door de inzet van educatietrajecten en het 
non-formele taalaanbod.

Samen met onze partners in de stad - werkgevers en 
maatschappelijke instellingen - verbeteren we de 
geletterdheid van onze bevolking door:
  Formele taalverwerving door professionele docenten 
via de educatietrajecten bij het ROC van Twente. In 
2016 maken circa 550 Enschedeërs hiervan gebruik. 

  Non-formele taalverwerving door getrainde 
taalvrijwilligers in de wijken. Hier nemen in 2016 
circa 400 deelnemer aan deel. Power, Alifa en de 
bibliotheek bieden de taalactiviteiten op verschillende 
niveaus en dagdelen aan. Lesmaterialen worden door 
de landelijke stichting Lezen & Schrijven beschikbaar 
gesteld. 

  Gestreefd wordt naar gelijktijdige inzet van formele 
en non-formele taalverwerving, zodat deelnemers 
meer uren met de taal bezig zijn. 

  We zetten in op het zo snel mogelijk doen van 
vrijwilligerswerk, waardoor mensen participeren 
én de taal in de dagelijkse praktijk gebruiken. 

  De taalactiviteiten en het vrijwilligerswerk in Enschede 
worden vanuit de stuurgroep Taalsamenwerking - 
bestaande uit Alifa, bibliotheek, gemeente, M-Pact, 
st. Lezen & Schrijven, ROC van Twente en Power - 
met elkaar verbonden. Hierdoor groeit het aantal 
mensen dat non formele taaltrajecten volgt in 2017 
naar circa 600.

Stand van zaken Wet taaleis

Nieuwe instroom (januari t/m november 2016) aantallen %

Aantal gestarte uitkeringen 1380 100%

Voldoet aan de taaleis 805 58%

Voldoet niet aan de taaleis -> 
inspanningsverplichting of vrijstelling van 
verplichting

383 28%

Nog te beoordelen 192 14%

Lopende bestand (instroom voor 01-01-2016)

Aantal aangeschreven i.v.m. vrijstellende 
documenten 6060 100%

Voldoet aan de taaleis 2975 49%

Nog te beoordelen 3085 51%
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  Vanaf taalniveau A1½ faciliteren we als gemeente 
de overstap van taaltrajecten naar (vak)opleidingen, 
waardoor mensen met taal en vakvaardigheden bezig 
zijn op school en op de praktijkplek bij werkgevers.

  Alle consulenten van het RAP-team en van de 
Wijkteams worden begin 2017 getraind in het 
herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden.

  De adviseurs Werk stellen in 2017 het thema 
laaggeletterdheid in hun bedrijfscontacten aan de 
orde en attenderen werkgevers op de tools en 
financiële mogelijkheden die beschikbaar zijn. 
De adviseurs Werk worden hiertoe vanuit de 
st. Lezen & Schrijven en het Leerwerkloket toegerust.

  Het thema laaggeletterdheid wordt waar mogelijk 
ingepast in activiteiten die vanuit het Werkplein 
worden georganiseerd voor en met werkgevers. 
Zo zal in de werkgeverslunch, waar meer dan 100 
werkgevers aan deelnemen, het belang van 
taalvaardige werknemers gekoppeld aan de 
mogelijkheden van het Taalakkoord worden 

Overzicht van de non formele 
taalactiviteiten
• Taalpunt in de bibliotheek. Biedt overzicht van 

alle taalactiviteiten in Enschede en verwijst 
mensen door naar passend taalaanbod (formeel 
en non formeel)

• Lees- en schrijfhuis. Taalactiviteit voor 
autochtone en allochtone laaggeletterden. 
Deelnemers oefenen lezen en schrijven met een 
vaste vrijwilliger van Alifa.

• Leesgroep. Komt wekelijks onder leiding van een 
vrijwilliger in de bibliotheek bijeen om hertaalde 
boeken te lezen.

• Taal aan Huis. Een vrijwilliger van Alifa oefent bij 
mensen thuis de taal. Zo mogelijk wordt in kleine 
groepjes gewerkt.

• Praathuis. Onder begeleiding van een vrijwilliger 
van Alifa wordt in kleine groepen de Nederlandse 
taal geoefend.

• Taalgroepen Power. Op de verschillende locaties 
van Power worden individuele en groepsgewijze 
taalactiviteiten georganiseerd.

• Voorleesexpress. Vrijwilligers lezen voor in 
gezinnen met kinderen van 2-8 jaar. Door deze 
inzet en o.a. bezoek aan de bibliotheek wordt de 
taalontwikkeling van kinderen gestimuleerd en 
ouders geholpen om zelf te gaan voorlezen.

• Boekstart. Elke bibliotheekvestiging heeft een 
collectie met baby- en peuterboeken. Met 
bemiddeling van de Enschedese 
consultatiebureaus worden BoekStart-pakketten 
uitgedeeld aan ouders. De bibliotheek laat 
ouders kennismaken met de mogelijkheden die 
de bibliotheek te bieden heeft.

• Klik en Tik. Dit programma richt zich op 
kennismaken met de digitale mogelijkheden.

• Digisterker. Kennismaking met de digitale 
overheid door de cursus die Stichting Digisterker 
aanbiedt i.s.m. Gemeente, Bibliotheek en 
Werkplein.

• Open leercentrum. in het PC-lab van de 
bibliotheek onder leiding van vrijwilligers 
zelfstandig de taal oefenen met behulp van 
“oefenen.nl”.

besproken. Asito treedt bij deze gelegenheid als 
ambassadeur op en is één van de bedrijven die 
medewerkers in het kader van het Taalakkoord 
bijschoolt.

Jongeren
Alle jongeren tot 27 jaar worden vanuit het Actieteam en 
het Werkplein Twente actief begeleid richting scholing of 
een betaalde baan. Door een nauwe samenwerking met 
het onderwijsveld (VSO, PrO en ROC) kan een deel van 
de jongeren doorstromen naar werk (eventueel met 
LKS) en wordt uitval voorkomen. Dit voorkomt ook 
instroom in de bijstand. 
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Doelen Actieplan SZW
• De arbeidsparticipatie van de 50-plusser moet 

zoveel mogelijk gelijk zijn aan de gemiddelde 
arbeidsparticipatie van andere 
leeftijdsgroepen. 

• De kans op langdurige werkloosheid onder 
vijftigplussers moet afnemen.

• De kennis van dit maatschappelijke probleem 
moet verder vergroot worden en de 
beeldvorming over vijftigplussers op de 
arbeidsmarkt moet verbeteren.

• De wendbaarheid van vijftigplussers moet 
beter worden, waarbij de 
scholingsinspanningen van vijftigplussers 
moeten toenemen in vergelijking met de 
voorgaande jaren.

Jongeren zonder startkwalificatie worden besproken 
in het Actieteam. Het Actieteam verwijst zo nodig ook 
naar Jeugdzorg/Wmo. Binnen het Actieteam wordt 
beoordeeld of scholingsplicht wordt opgelegd. 
In regionaal verband zijn in Twente jongerenadviseurs 
actief, die gerichte begeleiding bieden. Tot slot brengen 
onze adviseurs Werk de landelijke regeling 
premiekorting voor jongeren bij werkgevers onder de 
aandacht, waardoor jongeren een financieel streepje 
voor krijgen op andere werkzoekenden. 

Gemotiveerde jongeren worden regionaal via het 
1000-jongerenplan begeleid. Dit zijn ook vaak jongeren 
met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt 
(meervoudige problematiek) die klaar zijn voor 
bemiddeling naar werk, maar op meerdere 
leefgebieden extra begeleiding nodig hebben.

Ouderen
Naar aanleiding van de motiemarkt in juli is de motie 
“Ouderen als doelgroep in de EAA” aangenomen. 
Hoewel we in de EAA geen specifiek 
doelgroepenbeleid voeren, gaan we in onze aanpak 
meer aandacht schenken aan deze groep 
werkzoekenden (ca. 40%) met als doel de uitstroom van 
deze groep te verhogen. Het feit dat de arbeidsmarkt 
voor werkzoekenden van 45 jaar en ouder weer 
aantrekt is daarbij een gunstige ontwikkeling.

Tot de doelgroep rekenen we werkzoekenden van 50 
jaar en ouder. Dit sluit aan bij de leeftijdsgrens die het 
ministerie van SZW hanteert bij het actieplan 
“Perspectief voor vijftigplussers” dat gaat lopen in 2017 
en 2018 (zie kader). Het ministerie constateert dat, 
hoewel de beeldvorming vaak anders is, werknemers 
van 50 jaar en ouder over het algemeen vitaal en 
productief zijn en niet vaker ziek dan andere 
leeftijdsgroepen. Veel vijftigplussers zijn ook (zeer) 
gemotiveerd om werk te zoeken en vaak bereid loon in 
te leveren voor werk.

Zoals aangegeven hanteren we in de EAA in principe 
geen doelgroepenbeleid. Voor enkele arbeidsmarkt-
instrumenten gelden echter wel specifieke criteria 
waaronder deze ingezet worden. Het gaat dan om 
instrumenten die door het Rijk aangeboden worden of 
die alleen ingezet worden voor werkzoekenden met een 
arbeidsbeperking. 

Scholingsplicht
Binnen de wettelijk verplichte zoektijd beoordelen 
we of de scholingsplicht opgelegd wordt. Bij de 
beoordeling wordt gekeken of scholing passend 
is. Jongeren die ‘uit ’s Rijks kas bekostigd 
onderwijs’ kunnen volgen en in verband daarmee 
aanspraak hebben op studiefinanciering, komen 
niet dan in aanmerking voor algemene bijstand. 
Het leerwerkloket wordt ingeschakeld om een 
goede keuze voor een arbeidsmarktgerichte 
opleiding te maken. Voor jongeren zonder 
startkwalificatie gebeurt dit onder 
verantwoordelijkheid van het Actieteam, 
voor jongeren met startkwalificatie onder 
verantwoordelijkheid van het Werkplein Twente.

Actieteam
Het Actieteam is een samenwerkingsverband 
van diverse partners gericht op ondersteuning 
van jongeren voor een succesvolle (r)entree naar 
school of op de arbeidsmarkt. Door het Actieteam 
is er goed inzicht in de totale omvang van de 
doelgroep en aard van de “problematiek”, zij deelt 
informatie en bepaalt, mede op basis van de 
omstandigheden van de jongere, welke 
interventies worden gepleegd. De daadwerkelijke 
dienstverlening wordt vervolgens vanuit 
Werkplein Twente, zorg of het onderwijs 
uitgevoerd. Het Actieteam verbindt effectief de 
werkvelden onderwijs, werk en zorg.
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  Mobiliteitsbonus. Dit betreft een korting op 
belastingpremies voor werkgevers bij het in 
dienstnemen van een werkzoekende van 56 jaar 
of ouder. Deze korting is maximaal 7.000 euro 
per jaar. (Zie bijlage 1 voor meer toelichting.)

  Netwerktrainingen van het UWV.
  Educatie en vakscholing. 
  Werken in Duitsland. In Duitsland hebben 
‘ouderen’ meer kansen dan in Nederland. 
Bij veel vacatures, met uitzondering van de 
fysiek zwaardere, speelt leeftijd nagenoeg 
geen rol. Kennis en kunde weegt zwaarder 
dan het feit dat een vakkracht duur (oud) of 
goedkoop (jong) is. Het is daarom zeker 
kansrijk om ouderen te bemiddelen naar werk 
in Duitsland. Hierbij betrekken wij een adviseur 
van het Grensinfopunt (Euregio). 
Deze informeert de werkzoekenden over 
de gevolgen van het accepteren van een 
baan in Duitsland voor pensioen, sociale 
verzekeringen, belastingen etc. 

  Participatieplaatsen en vrijwilligerswerk. 

Onderstaand kader laat zien welke instrumenten binnen 
onze bestaande dienstverlening in het bijzonder 
geschikt zijn om in te zetten voor oudere 
werkzoekenden. 

Om de kansen voor de doelgroep verder te vergroten 
voegen we vanaf 2017 de volgende aspecten toe aan 
onze aanpak: 
  De adviseurs Werk brengen de doelgroep waar 
mogelijk expliciet onder de aandacht brengen van 
werkgevers en inzicht bieden in de ondersteuning die 
we kunnen bieden in de vorm van de 
mobiliteitsbonus, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en 
speeddates met werkgevers.

  Het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het LIV is een 
nieuwe belastingmaatregel voor werkgevers die een 
werknemer in dienst nemen met een kwetsbare 
positie op de arbeidsmarkt (zoals ouderen en mensen 
met een arbeidsbeperking). Het betreft werknemers 
met een uurloon tussen 100% en 120% van het 
minimumloon. De LIV treedt vanaf 1 januari 2017 
inwerking. (Zie bijlage) 

  Vanuit het Werkplein organiseren we speeddates en 
excursies naar bedrijven om werkzoekenden meer in 
contact te brengen met werkgevers. Hiertoe zullen 
ouderen ook worden uitgenodigd.

  M-Pact organiseert in 2017 voor de doelgroep 
ouderen intervisiebijeenkomsten. Daarnaast biedt 
M-Pact de volgende activiteiten aan voor gemengde 
groepen:
• Gericht Solliciteren
• CV Check
• Elevator pitch (hoe zet je jezelf op de 

kaart in sollicitatieland?)
• Bouwen aan je zelfvertrouwen
• Er zijn ook maatwerktrajecten mogelijk, met name 

wanneer organisaties of groepen met een 
educatievraag komen.

  Naast voldoende arbeidsmarktinstrumenten is 
communicatie noodzakelijk. De gemeente Enschede 
ontwikkelt binnen het sociaal domein een 
communicatiestrategie met betrekking tot de 
inclusieve samenleving. Als onderdeel van de 
communicatiestrategie wordt vanaf 2017 bekeken hoe 
we de communicatie ten aanzien van de doelgroep 
en de thematiek kunnen vergroten.

  Met de Enschedese ouderenbond (POOB) 
onderzoeken we de mogelijkheden om een 
klankbordgroep van diverse organisaties in te richten 
(zoals POOB, M-Pact (VUE), stichting 55+, 
cliëntenraad Participatiewet). Doel van deze 
klankbordgroep is meedenken in wat het Werkplein 
Twente en de organisaties samen kunnen doen om 
meer aandacht te vragen voor ouderen bij 
werkgevers en in de media. 

  Schulden kunnen een drempel vormen om de 
stap naar werk te zetten. Specifiek voor 
armoedebestrijding onder ouderen met een 
bijstandsuitkering stelt het kabinet in 2017 en 2018 
landelijk 7,5 miljoen euro beschikbaar aan 
gemeenten. Het kabinet heeft deze mededeling in 
november 2016 gedaan. Vanuit het armoedebeleid 
wordt bekeken hoe deze middelen het beste ingezet 
kunnen worden.

De regio Twente werkt het Actieplan SZW nader uit tot 
een plan van aanpak voor de 14 Twentse gemeenten. 
Dit plan kan een aantal van de hierboven genoemde 
activiteiten versterken, op inhoud maar ook financieel.
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Werkzoekenden met een arbeidsbeperking
Met ingang van 2017 voert het Kabinet een aantal 
wetswijzigingen door voor mensen met een 
arbeidshandicap. Als gevolg hiervan moeten de 
gemeenten jaarlijks een aantal (beschutte) werkplekken 
aanbieden. Werkzoekenden met een arbeidsbeperking 
kunnen zich hiervoor ook zelf aanmelden.Gemeenten 
worden verplicht tot het aangaan van 
dienstbetrekkingen. Dit heeft financiële en 
arbeidsrechtelijke consequenties. In de eerste helft van 
2017 zullen de eerste medewerkers in Enschede aan 
de slag gaan in de voorziening Nieuw beschut als 
vervolg op de praktijkdiagnose die zij in 2016 hebben 
doorlopen. Het aantal voor 2017 is 62. Voor ultimo 2018 
ligt dit aantal op 80 (18 meer). De verwachting is dat wij 
eind 2017 nog niet alle 62 werkplekken nieuw beschut 
van het Rijk gerealiseerd hoeven te hebben, maar dat 
we hiervoor wat meer tijd krijgen. In 2017 gaan wij 
verder met het optimaliseren van de loonwaarde van 
alle medewerkers bij werkgevers. Door de 
organisatorische samenvoeging van het cluster LKS en 
het team Detacheringen, verwachten we in 2017 de 
werkgevers en onze doelgroep beter bedienen. Tot slot 
staat de verhuizing van de locatie Kuipersdijk van de 
DCW naar een nieuwe locatie voor medio 2017 in de 
planning. Op de locatie waar nu de DCW zit, komt 
Hornbach.

Innovatieve ontwikkelingen
Digitalisering
Om meer capaciteit te kunnen inzetten voor 
persoonlijke aandacht voor werkzoekenden worden 
vanuit de EAA middelen ingezet voor de verdere 
ontwikkeling van digitalisering. Door administratieve 
processen verregaand te digitaliseren kunnen 
consulenten immers meer tijd investeren in persoonlijke 
contacten. Een belangrijke voorwaarde bij de 
digitalisering is het creëren van een vangnet voor 
‘digibeten’ en mensen die zelf geen computer hebben. 
De gemeente heeft een aantal actielijnen in het kader 
van de digitalisering, waarvan de belangrijkste zijn:
  De gemeente Enschede neemt deel aan de 
ontwikkeling van een gezamenlijk systeem voor 
inkomensverstrekking (GBI). Het GBI is één integrale 
(virtuele) werkomgeving (inrichtingsprincipes, werk- 
en bedrijfsprocessen en informatievoorzieningen) 
voor het inkomensdomein van de betrokken 

gemeenten. Dat zijn nu 14 grote gemeenten, 
waaronder de G4, die gezamenlijk 50% van het 
landelijk aantal bijstandsgerechtigden hebben. Een 
belangrijke rol voor de technische ontwikkeling is 
weggelegd voor de G4 en hun serviceorganisatie 
Wigo4It. In 2017 zal duidelijk worden of de daar 
gerealiseerde ontwikkeling ook bruikbaar is voor de 
andere gemeenten. Als dat zo is zal vanaf 2018 de 
implementatie ervan kunnen plaatsvinden.

  Omdat de GBI pas over een paar jaar gaat opleveren, 
maakt de gemeente Enschede met de huidige 
voorzieningen al vast een digitaliseringsslag. Daarbij 
wordt ook direct zaakgericht werken ingevoerd. Door 
deze zogenoemde Applicatierationalisatie worden de 
voordelen van digitalisering al eerder gerealiseerd en 
raken klanten en consulenten al bekend met het 
digitaal werken.

  Met DIA (Digitale Innovatie Arbeidsmarkt) wordt 
samen met het UWV en de UT onderzoek gedaan 
naar de inzet van digitale middelen om 
werkzoekenden te begeleiden bij het vinden van 
werk. In het eerste half jaar van het project Digitale 
Innovatie Arbeidsmarkt is er een aantal lessen 
geleerd: 
• Digitaal contact = persoonlijk contact. 
• Het inzetten van moderne digitale middelen kan 

helpen om mensen beter op weg te helpen richting 
werk en een betere match te realiseren. 

• De aanpak 8TING kent een hogere full time 
uitstroom 

• De aanpak met Werk.nl kent een hogere parttime 
uitstroom. 

• Het werkzoekgedrag verandert in positieve zin. 
• De tevredenheid over de dienstverlening van het 

Werkplein neemt toe. 
Daarnaast is het niet sec de digitale aanpak die voor 
een goed resultaat zorgt. Het is de totaalaanpak die zijn 
succes bewijst. Tegelijk zien we dat een half jaar te kort 
is om resultaten echt goed te borgen. Daarom is 
besloten om een DIA 2e fase te organiseren. 
Onderzoeksvragen zijn dan hoe een langduriger 
aanpak werkt, of er dan nog meer verschillen zijn aan te 
tonen tussen de beide aanpakken 8TING en Werk.nl, of 
er ook daadwerkelijk efficiënter gewerkt wordt en of de 
beide aanpakken leiden tot langdurige uitstroom in de 
bijstand. Dat allen wordt vergeleken met een 
zogenaamd indexbestand/controlegroep. Eind maart 
2017 moeten de resultaten van DIA fase 2 bekend zijn.
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Samenwerking met uitzendbranche 
Pilot met In Person
De pilot met In Person had als gezamenlijk doel om de 
expertise vergroten. Door met elkaar op te trekken en 
door elkaars bril te kijken doen beide partijen nieuwe 
ervaringen op en ontstaat er expertise op andere 
terreinen. Voor de medewerkers van het Werkplein 
Twente kan hierbij gedacht worden aan het opbouwen 
van (meer) commerciële ervaring. Voor de 
medewerkers van In Person biedt het meer inzicht in de 
verschillende “producten” van de gemeente, zoals het 
werken met loonwaarde.

In 2016 zijn we gestopt met de pilot met In Person. 
Kennis is overgedragen en de expertise is aan beide 
kanten vergroot. De contacten zijn er nog steeds. Daar 
waar nodig zoeken we elkaar op (o.a. bij vacatures).

Pilot met Randstad
De pilot met Randstad was gericht op de 
werkgeversbenadering richting het MKB. Medewerkers 
van het Werkplein Twente en van Randstad trokken 
hierin samen op om Randstad inzicht te geven in onze 
werkgeversbenadering en in onze doelgroepen en het 
Werkplein Twente inzicht te bieden in de werkwijze van 
Randstad met betrekking tot het MKB.

Het MKB-project heeft in 2016 geen vervolg gekregen, 
gezien dit niet tot extra plaatsingen heeft geleid. 
Gebleken is dat er ook een grote overlap zit in de 
contacten met het MKB. Deze contacten zijn in kaart 
gebracht. Daar waar het Werkplein geen ingang heeft 
bij werkgevers en Randstad wel, wordt de 
samenwerking opgezocht. In de dagelijkse praktijk zijn 
er korte lijnen. In het kader van hun SROI-verplichting 
zijn er tevens acties gepland om werkzoekenden onder 
de aandacht van hun relaties te brengen. Vanuit het 
Werkplein Twente is er een specifieke contactpersoon 
voor Randstad. 

Project Go-On
Vaak hebben werkzoekenden een imagoprobleem: 
ze zijn niet direct plaatsbaar, ze hebben geen recente 
werkervaring, zijn niet altijd arbeidsfit, hebben een 
passende of afgeronde beroepsopleiding of ze zijn te 
kieskeurig. Dit belemmert de kans om in beeld te 
komen bij uitzendbureaus als potentiële kandidaat voor 
een baan. Het project Go-On heeft als doel deze kans 
vergroten door te werken met een ‘fee’. De ‘fee’ dient 
als stimulans en ter compensatie van de extra 
geïnvesteerde tijd en moeite die nodig is om de 
werkzoekende te bemiddelen.

Met ingang van 2016 is de ‘fee’ niet meer beschikbaar 
gesteld omdat deze niet voldoet aan de afspraken die 
op regionaal niveau gemaakt zijn over het werkgerichte 
arbeidsmarktinstrumentarium (opgenomen in de 
regionale instrumentenkoffer). Het afschaffen van de 
‘fee’ in het project, in relatie met de doelgroep, heeft tot 
gevolg dat de resultaten in 2016 een stuk lager liggen. 
In 2015 zijn er via het Go-On project 92 kandidaten 
geplaatst en in 2016 zijn er tot nu toe maar 18 
plaatsingen gerealiseerd. Gebleken is dat wanneer er 
financieel geen winst te behalen is, het voor de 
uitzendbureaus, in een markt met goede alternatieven, 
minder aantrekkelijk is om onze werkzoekenden te 
plaatsen. Er volgt in december 2016 een definitieve 
evaluatie. Daarna bepalen we of en in welke vorm 
verder wordt gegaan met dit project. De conclusie 
stemmen we af met de regionale werkgroep 
Instrumentarium.

Outsourcing
In het kader van outsourcing van het begeleiden van 
mensen naar werk hebben er gesprekken 
plaatsgevonden met een viertal uitzendbureaus. 
Tijdens deze gesprekken is onderzocht in hoeverre 
gemeentelijk taken kunnen worden uitbesteed en onder 
welke randvoorwaarden. Deze gesprekken hebben 
belangrijke input opgeleverd over mogelijke 
samenwerkingsvormen. 
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Voorgesteld wordt om nu een pilot uit te voeren met 1 
marktpartij. De pilot moet concrete informatie opleveren 
over onder andere kansen en belemmeringen van 
outsourcen, de meest succesvolle aanpak en financiële 
consequenties. We verwachten deze pilot in 2017 uit te 
voeren met ca. 110 werkzoekenden. Een vergelijkbare 
groep wordt bemiddeld door de gemeente. Het betreft 
werkzoekenden die niet direct bemiddelbaar zijn, maar 
met enige ondersteuning op het gebied van motivatie/ 
opleiding/training naar verwachting wel. Na een periode 
van waarschijnlijk een jaar worden de resultaten 
vergeleken.

Social impact bond (SIB)
Social impact bond (SIB) “Werken in Duitsland”: de 
gemeente Enschede heeft zich gecommitteerd aan een 
samenwerking met ABN AMRO, Start Foundation 
(investeerders) en BOAS Werkt en de 
Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf 
(uitvoerders) om in 2016-2019 (2,5 jaar) circa 138 
werkzoekenden naar werk in Duitsland te begeleiden. 
In 2017 gaan de eerste groepen werkzoekenden van 
start. Kennispunt Twente is als objectieve partij 
gecontracteerd om te monitoren of de werkzoekenden 
die via de SIB worden begeleid, sneller aan een baan 
komen dan de werkzoekenden in een vergelijkbare 
controlegroep. De eerste voorlopige 
monitoringsresultaten worden in 2017 verwacht, al 
duurt het tot 2018 voordat de eerste definitieve 
resultaten worden opgeleverd.

Samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en 
overheid in de Transport en Logistiek
Samen met de gemeenten Rijssen-Holten en Oldenzaal 
ondersteunen wij het initiatief van de Twentse 
transportbedrijven en het ROC van Twente om een 
nieuw opleidingscentrum in Oldenzaal (subregio 
Enschede) te starten. Hiermee voorzien we in de steeds 
toenemende vraag naar personeel. Door de groter 
wordende uitstroom van gekwalifi ceerd personeel, dreigt 
een tekort te ontstaan aan goed opgeleide vakkrachten. 
Door het spreiden van de opleidingslocaties zitten 
aankomende vakkrachten dichter bij de bedrijven in de 
logistieke branche. Waardoor de aansluiting van 
onderwijs met het bedrijfsleven wordt geoptimaliseerd.

Baangaranties
De student hoeft niet zelf op zoek naar een 
leerwerkplek. Dit doet het opleidingscentrum voor de 
studenten. Na het behalen van het diploma kan de 
werknemer gegarandeerd aan de slag binnen het 
vakgebied bij één van de betrokken bedrijven. 
Vanuit de subregio Enschede zijn dit: Beijer Transport & 
logistics, Heisterkamp Transportation Solutions, HST 
Groep, Huuskes, De Monnik dranken, Kuipers Logistics, 
VSW Expeditie, Grolsch, Rhenus Logistics, Steghuis 
Transport Twente, Bleckmann, Willem Dijk groente 
en fruit.

Nudging
Inzichten uit de gedragspsychologie doen steeds 
nadrukkelijker hun intrede in ons werk. Menselijk 
gedrag is veelal minder rationeel dan vaak gedacht en 
wordt beïnvloed door vele factoren. Een gewenste 
gedragsverandering, zoals bijvoorbeeld afval scheiden 
of vaker de trap nemen dan de lift, wordt niet bereikt 
met alleen maar logische argumenten. Mensen maken 
immers vaak toch “verkeerde keuzes”. Men verkiest de 
huidige situatie boven een alternatieve, weegt winst en 
verlies in de toekomst minder zwaar dan je 
logischerwijs zou denken en vervelende klusjes worden 
tegen beter weten in toch vaak vooruit geschoven. Het 
toepassen van inzichten uit de gedragspsychologie om 
menselijk gedrag een duwtje in de goede richting te 
geven, zonder de keuzemogelijkheden te beperken, 
wordt nudging genoemd (to nudge = een duwtje geven). 
Een simpel en bekend voorbeeld hiervan zijn in het 
verkeer de smiley’s die oplichten langs de weg als je je 
houdt aan de maximale snelheid. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond het werkt en er op die 
trajecten minder hard gereden wordt. 
Nudgingstechnieken kunnen breed ingezet worden en 
de komende periode is de insteek hiermee ervaring op 
te doen. Er vindt momenteel een proef plaats bij het 
cluster Debiteuren van de afdeling Werk & Inkomen om 
het aantal niet-aflossende debiteuren, die geen 
uitkering meer hebben maar nog wel een schuld, 
omlaag te brengen. Daarbij worden nudgingstechnieken 
gebruikt in de communicatie en wordt het resultaat 
gemeten aan de hand van een controlegroep waarmee 
op de reguliere wijze wordt gecommuniceerd. Voor de 
komende tijd wordt overwogen ook met nudging te 
experimenteren om het percentage no-show omlaag te 
brengen en een aantal veel gebruikte brieven en 
beschikkingen tegen het ‘nudgingslicht’ te houden en 
aan te passen. In VNG-verband onderzoeken we de 
mogelijkheden van nudging op andere thema’s, zoals 
bijvoorbeeld ‘no show’ (het niet komen opdagen op 
afspraken). 
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Experimenten Participatiewet
Staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft contouren opgesteld voor 
experimenten waarbij gemeenten gedurende twee jaar 
de mogelijkheid krijgen om op een andere manier om te 
gaan met de uitvoering van bijstandsregels. 
De mogelijkheid tot experimenteren ligt vast in een 
AMvB die naar alle waarschijnlijkheid in 2017 van 
kracht wordt. Centraal staat de vraag wat in de praktijk 
het beste werkt om te bevorderen dat mensen via werk 
weer onafhankelijk worden van bijstand. De effectiviteit 
van de experimenten moet wetenschappelijk worden 
aangetoond. 

Nut en noodzaak om een experiment in te dienen wordt 
op dit moment onderzocht. De experimenteerruimte die 
de AMvB biedt is namelijk beperkt, de criteria strak en 
de kosten hoog. Daar komt bij dat we binnen de 
bestaande kaders de ruimte waar mogelijk opzoeken. 
De komende periode brengen we in beeld waar we al 
ruimte bieden of nog juist willen hebben als het gaat om 
verminderen van verplichtingen of mogelijkheden voor 
bijverdienen. Denk hierbij aan:
  Ontheffen van sollicitatieplicht voor RAP-doelgroep 
(doen we al);

    Nudging (doen we al; zie vorige paragraaf);
    Belonen van werk door indien sprake is van schulden 
bij gemeente deze getrapt kwijt te schelden (nieuw; 
zie uitstroombevorderende maatregelen);

  Minder plichten in het kader van het landelijke 
experiment Inclusieve wijk dat loopt in 
Pathmos/Stadsveld (nieuw);

  Flextensie, een methode waarbij werkzoekenden 
tegen een vergoeding bovenop hun uitkering 
werkzaamheden uitvoeren en de werkgever hier een 
marktarief voor betaalt. (nieuw, zie 
uitstroombevorderende maatregelen);

  Participatiepremie uitbreiden naar 
vrijwilligersvergoeding (nieuw).

Op basis van deze inventarisatie bepalen we op welke 
punten we nog willen experimenteren en of we hierbij al 
dan niet gebruik gaan maken van de extra ruimte die de 
AMvB biedt.
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5.  Arbeidsmarktinstrumentarium 
en kosten

Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid vormen belangrijke 
kernpunten van ons beleid. Deze kernpunten bepalen dan ook in hoge 
mate de inzet van ons instrumentarium.

Werkzoekenden met een korte 
afstand tot de arbeidsmarkt 
(korter dan 2 jaar)
Zelfredzamen
De werkzoekende die binnen twee jaar naar werk kan 
en die zelfredzaam is bieden we aandacht, het zetje in 
de rug, sollicitatietraining etc. Ook ontvangen zij digitaal 
vacatures. Het instrument Direct Werk wordt bij 
binnenkomst bij de gemeente ook voor deze groep 
ingezet.

Naar werk met ondersteuning
De werkzoekende die binnen twee jaar naar werk 
kan maar minder zelfredzaam is bieden we gerichte 
ondersteuning door de inzet van leer- en werktrajecten. 
Hierbij plaatsen wij vanuit het uitstroomperspectief de 
werkzoekende op een zo kansrijk mogelijk traject. 
Participatieplaatsen worden ingezet wanneer een 
proefplaatsing of scholingstraject voor de deelnemer 
niet passend is. Door regelmatig contact te hebben 
met de werkzoekende en de werkgever, houden we 
de voortgang in de gaten. Zo nodig maken we nadere 
afspraken of zetten we handhaving in.

De volgende factoren leiden daarbij tot een bewezen 
succesvolle aanpak:
  Aandacht door regelmatige contacten;
  Structuur door het inzetten van trajecten/ 
instrumenten;

  Werken vanuit de motivatie van de betrokkene, 
binnen een gegeven verplichtingenkader;

  Inzet van loonkostensubsidies op basis van 
de loonwaarde.

Tot slot wordt vanaf 2017 de mogelijkheid geboden om 
voor mensen met een indicatie nieuw beschut een 
aangepaste werkomgeving te organiseren.

De werkzoekende met een 
langere afstand tot de arbeids-
markt (langer dan 2 jaar)

Werkzoekenden met een lange afstand tot de 
arbeidsmarkt bieden we ondersteuning bij het vinden 
van een vorm van maatschappelijke participatie. 
Ook hier geldt dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
wordt van de zelfredzaamheid van mensen. De baten 
van deze aanpak liggen niet zozeer in de uitstroom naar 
betaald werk, maar bestaan vooral uit het voorkomen 
van sociaal isolement, een goed voorbeeld geven aan 
de kinderen, de preventie van zorgkosten en een 
bijdrage leveren aan de samenleving door middel van 
vrijwilligerswerk en mantelzorg. Als blijkt dat iemand de 
stap naar de arbeidsmarkt weer kan maken, dan 
faciliteert het Werkplein Twente dit.
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Inzet Gemeentelijke instrumenten*
Werkzoekenden Inzet middelen 2017 

(miljoen €)

Aantal Bedrag

Korte afstand tot de 
arbeidsmarkt (minder 
dan 2 jaar)

 Direct Werk 
 sollicitatietraining / netwerkbijeenkomsten
 Proefplaatsingen
 Loonkostensubsidie (incl. garantiebanen)
 Functiecreatie
  Jobcoaching/‘no risk’-polissen, werkplekaanpassingen en 
loonwaardemetingen
 Nieuw beschut
  Zelfstandig ondernemerschap (incl. parttime 
ondernemerschap)
 (Vak)scholing
 Opleiding, educatie en Wet taaleis (incl. studietoelage)
 Participatieplaatsen
 Specialistische dienstverlening
 Medische keuringen
 Project DIA

Ca. 3.250 

op eigen kracht 
naar betaald werk 
(zelfredzamen) +
leer- en werktrajecten 
naar betaald werk

2,97

Langere afstand tot 
de arbeidsmarkt 
(meer dan 2 jaar)

 (Vak)scholing
 Opleiding, educatie en Wet taaleis
 Participatieplaatsen**
 Maatschappelijke participatie 
 Vrijwilligerswerk
 Wijkgilde
 Uitstroombonus
 Power***
 Mantelzorg
 Jonge moeders project
 Kracht on tour
 Doen beurzen 
 Maatschappelijke tegenprestatie

Ca. 3.650

via RAP-methodiek, 
waarvan: ca. 1000 in 
samenwerking met de 
Wijkteams

1,08

Impuls BUIG naar “0”  Meer banen
 Uitstroom naar werk
 Activering en participatie
 Rechtmatig verstrekken van uitkeringen

2,63

Flankerende 
voorzieningen 

 Personele inzet Werk en Inkomen
 Werkgeversbenadering
 Individuele studietoeslag
 Banenmarkt

8,40

Overig  WIW en ID (afronding)
 Taal en inburgering (afronding)

0,70

Totaal 15,78

SW  Begeleid werken
 Detacheringen 
 Beschut bedrijf (oude doelgroep)

****35,37

Totaal 51,15

Op basis van de indeling van ons bestand hebben we 
ons instrumentarium als volgt ingericht (zie onderstaand 
schema). Het schema geeft per categorie 
werkzoekenden inzicht in de benodigde instrumenten 
en bijbehorende kosten. Het schema geeft eveneens 

inzicht in de kosten van flankerende voorzieningen, 
die niet specifiek zijn toe te rekenen aan een categorie. 
In de bijlage vindt u een uitgebreide toelichting op alle 
instrumenten.

*  In de bijlage is het gemeentelijk instrumentarium aangevuld met diverse landelijke arbeidsmarktinstrumenten.

**  Inclusief doorloopkosten klimop.

***  De Powercentra worden bekostigd uit MO-middelen.

****   Middelen SW zijn inclusief de bijdrage van 2,7 miljoen euro uit Participatiemiddelen en 1,7 miljoen euro 

uit algemene middelen (afspraak coalitieakkoord).
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Het instrumentarium EAA 
2017 nader toegelicht
De afgelopen jaren is het aanbod van de verschillende instrumenten 
teruggebracht door de focus op kernactiviteiten. De instrumenten 
zoals hieronder benoemd, hebben hun nut bewezen en worden 
daarom voortgezet. 

Werkzoekenden met een korte 
afstand tot de arbeidsmarkt

Direct Werk
Door de methodiek Direct Werk worden werkzoekenden 
nog voor afhandeling van hun uitkering in contact 
gebracht met medewerkers die hen op een intensieve 
maar zelfsturende wijze op het snelste pad richting 
betaald werk zetten. Het zijn werkzoekenden die een 
goede motivatie laten zien, relevante opleiding en/ of 
werkervaring hebben en overweg kunnen met een 
computer. Zij worden direct na de screening doorgeleid 
voor een kort diagnose gesprek en wordt met de 
betrokkene een overeenkomst gesloten. Met elke 
deelnemer wordt op maat afspraken gemaakt en is 
intensief contact. Tevens ontvangen zij per mail elke 
week de nieuwste vacatures. Het is de bedoeling dat 
deze dienstverlening plaats vindt gedurende de 
beoordelingstermijn van de uitkeringsaanvraag. 
Deze dienstverlening duurt maximaal 3 maanden. 
Is de werkzoekende dan nog in de caseload dan 
wordt hij/zij overgedragen naar het Werkplein Twente. 
Gedurende die periode is ook al vastgesteld of er al 
dan niet begeleiding nodig is. 

Sollicitatietraining / netwerkbijeenkomsten
Vanuit het Werkplein Twente krijgen werkzoekenden 
vacatures aangeleverd. Ook worden 
sollicitatietrainingen en netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd. Werkzoekenden houden zelf 
hun e-portfolio bij. 

Proefplaatsingen
De proefplaatsingen vinden rechtstreeks plaats bij de 
werkgevers, waarbij sprake moet zijn van een concreet 
baanperspectief. De werkzoekende zorgt zelf voor een 
plek, of wordt met hulp van de adviseur Werk geplaatst 
bij een werkgever. De duur van de proefplaatsing is 
maximaal drie maanden, waarna de werkzoekende 
regulier in dienst wordt genomen of wordt overgeplaatst 
naar een andere werkgever. Omdat deze groep een 
geringe afstand tot de arbeidsmarkt heeft, wordt geen 
bijdrage aan de werkgever verstrekt. De ingebrachte 
productiviteit dekt de begeleidingskosten immers in 
redelijke mate af.

Loonkostensubsidie (inclusief garantiebanen)
De in Enschede opgedane ervaringen met de pilot 
loondispensatie worden ingezet bij het werken met 
loonkostensubsidies waar de Participatiewet van 
uitgaat. De werkwijze blijft in de kern hetzelfde; de 
werkgever neemt de werkzoekende in dienst waarbij 
de gemeente op basis van de loonwaarde van 
de werkzoekende een subsidie verstrekt. 
Nieuw is dat de werkzoekende op basis van het 
wettelijk minimumloon door de werkgever wordt 
betaald. We onderzoeken de mogelijkheid om LKS aan 
te bieden in de vorm van een detachering om de risico’s 
voor werkgevers te beperken. De werkzoekende is dan 
in dienst van een (al dan niet gemeentelijke) organisatie 
en wordt hij/zij van daaruit gedetacheerd bij een 
werkgever. 

Bijlage
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Functiecreatie
Vanuit het Werkplein Twente krijgen werkgevers 
informatie en kunnen ze een advies voor hun bedrijf 
krijgen over functiecreatie. Hierbij worden 
bedrijfsprocessen anders ingericht en eenvoudige 
taken afgesplitst, waardoor werkzoekenden met een 
lagere beroepskwalificatie ingezet kunnen worden.

Job-coaching, werkplekaanpassingen 
en ‘no risk’
Deze instrumenten worden voornamelijk ingezet voor 
de groep met een arbeidsbeperking. Daarnaast kunnen 
‘no risk’-polissen worden ingezet om risico’s voor een 
werkgever te beperken. 

Nieuw beschut 
Met ingang van 2017 voert het Kabinet een aantal 
wetswijzigingen door voor mensen met een 
arbeidshandicap. Als gevolg hiervan moeten de 
gemeenten jaarlijks een aantal (beschutte) werkplekken 
aanbieden. Begin 2017 zullen de eerste medewerkers 
in Enschede aan de slag gaan in de voorziening Nieuw 
beschut als vervolg op de praktijkdiagnose die zij in 
2016 hebben doorlopen. Het aantal voor 2017 is 62 
plaatsen. 

Zelfstandig ondernemerschap (inclusief 
parttime ondernemerschap) / startersbegeleiding
Steeds vaker helpen gemeenten mensen met een 
bijstandsuitkering om ondernemer te worden. 
Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 
(Bbz) is daarbij een belangrijk middel. De begeleiding 
van starters wordt in 2016 door het ROZ Twente 
(Regionale Organisatie Zelfstandigen) uitgevoerd. 
Momenteel vinden met het ROZ gesprekken plaats 
over een toekomst bestendige werkwijze, 
inzet en financiering.

Parttime ondernemen
In 2016 zijn we gestart met de regeling ‘parttime 
ondernemerschap’ omdat niet iedereen voldoet aan 
de voorwaarden van het Bbz. Vooral de levensvatbaar-
heidseis is vaak een te hoge drempel. Parttime 
ondernemerschap biedt zowel bijstandsgerechtigden 
als de gemeente kansen. De ondernemers kunnen 
weer van betekenis zijn en verdienen zelf een deel van 
hun inkomen. Voor de gemeente is het voordeel dat de 
parttime ondernemers de druk op het inkomensdeel 
van bijstandsbudgetten verminderen en hun kans op 
re-integratie naar werk, zelfstandigheid of het Bbz 
vergroten. Ook dragen kleine ondernemingen bij aan 
de lokale economie van de gemeente. In alle gevallen 
levert parttime ondernemen de gemeente een 
besparing op.

(Vak)scholing
Om duurzame uitstroom naar werk te borgen is 
arbeidsmarktgerichte scholing een belangrijk onderdeel 
van de Enschedese arbeidsmarktaanpak. Hierbij zijn 
onderstaande punten van belang:
a. Behalen van een actuele startkwalificatie of 

verbetering beroepskwalificatie;
b. Duaal (leren in combinatie met werk);
c. Indien mogelijk met studiefinanciering;
d. Gericht op uitplaatsing naar regulier werk voor wat 

betreft de werkzoekenden met een korte afstand 
tot de arbeidsmarkt;

e. Gericht op maatschappelijke participatie en zo 
mogelijk op regulier werk voor wat betreft de
werkzoekenden met een lange afstand tot de 
arbeidsmarkt;

f. Samenwerking met het reguliere onderwijs. 
De toeleiding loopt via het leerwerkloket op het 
Werkplein Twente. De adviseur Werk bewaakt de 
arbeidsmarktrelevantie. De opleider regelt zowel de 
scholing als plaatsing op een erkende praktijkplek. 
Bij het omzetten van een praktijkplek naar betaald 
werk gedurende het scholingstraject, wordt de adviseur 
Werk ingeschakeld.
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In 2015 is een uitstroomproject met het Leerwerkloket 
en het ROC van Twente van start gegaan, waarbij het 
Leerwerkloket actief werkzoekenden met een korte 
afstand tot de arbeidsmarkt benadert voor een 
vakopleiding en het ROC haar bestand aan 
praktijkervaringsplekken bij werkgevers in Twente 
inbrengt. Voor dit project van 100 duale 
scholingstrajecten worden de kansrijke plekken bij 
werkgevers geselecteerd, waardoor het ROC een 
uitstroomintentie geeft van 50% uitstroom uit de 
uitkering na 1 jaar opleiding. Deze uitstroomintentie is 
financieel vertaald in een no cure less pay afspraak. 

Opleiding, educatie en Wet taaleis
Voor werkzoekenden met een erg laag startniveau zijn 
leer-werkarrangementen nog niet aan de orde, maar 
starten we met een traject voornamelijk gericht op taal, 
rekenen en laaggeletterdheid. Hierbij worden 
educatiemiddelen ingezet. Dit maakt deel uit van 
geoormerkte Rijksmiddelen die bij het ROC moeten 
worden ingezet. Daarvoor ontvangt Enschede een 
budget dat regionaal moet worden ingezet.

Wet taaleis
Sinds 1 januari 2016 moeten aanvragers van een 
bijstandsuitkering aantonen dat zij de Nederlandse taal 
voldoende beheersen. Vanaf 1 juli 2016 geldt dat ook 
voor onze huidige werkzoekenden. Door de Wet taaleis 
worden de voorwaarden in het kader van de bijstand 
uitgebreid met de eis om de Nederlandse taal op 
ongeveer het niveau van einde basisschool te 
beheersen. Doel hiervan is de kansen voor participatie 
en re-integratie te vergroten. 
De bijstandsgerechtigde kan met de volgende 
documenten aantonen dat aan de taaleis wordt 
voldaan: 
  Documenten waaruit blijkt dat 8 jaar Nederlandstalig 
onderwijs gevolgd is; 

  Een diploma inburgering of een ander document 
waaruit blijkt dat de Nederlandse taal op minimaal 
referentieniveau 1F (A2) wordt beheerst. 

Mocht dit niet het geval zijn, dan neemt de gemeente 
een taaltoets af. Blijkt hieruit dat bijstandsgerechtigde 
de Nederlandse taal niet voldoende machtig is, dan 
moet een inspanning worden geleverd om de 
Nederlandse taal voldoende machtig te worden tenzij 
er sprake is van een vrijstelling.

Hoewel de Wet taaleis zich richt op het behalen van het 
taalniveau 1F, is het voor de doorstroom naar de 
arbeidsmarkt van belang om het hogere taalniveau 2F 
te verwerven. Dit taalniveau geeft toegang tot de 

beroepsopleidingen, geeft meer kans op duurzame 
uitstroom en is gewenst om sociaal en professioneel 
redzaam te zijn. De huidige educatietrajecten zijn hier 
dan ook op gericht. 

Participatieplaatsen 
De participatieplaats wordt ingevuld zoveel mogelijk 
ingevuld bij werkgevers waarbij er sprake is van uitzicht 
op betaald werk. Participatieplaatsen kunnen echter 
ook worden ingevuld bij maatschappelijke organisaties 
die intern geen baanperspectief kunnen bieden. 
De participatieplaatsen worden dan ingezet om de 
werknemersvaardigheden op het gewenste niveau te 
brengen en te houden. Zodra dit niveau bereikt is, start 
de uitplaatsing van de werkzoekenden naar kansrijke 
plekken voor het verkrijgen van betaald werk. 

Participatiepremie
De premie voor de werkzoekende van € 25 per maand 
(> 10 uur inzet per week) of € 50 per maand (> 20 uur 
inzet per week) blijft gehandhaafd.

Als er twijfels zijn over de motivatie zetten we 
deelnemers op participatieplaatsen bij werkgevers die 
in staat zijn om de begeleiding “strak” in te vullen en die 
zeer korte lijnen met de afdeling Handhaving hebben, 
zoals Surplus. Zij plaatsen deze groep binnen hun 
eigen bedrijf, of – met begeleiding – bij andere 
werkgevers. Alleen voor deze groep werkzoekenden 
wordt nog een begeleidingsbijdrage aan de werkgever 
verstrekt van € 1.000,- voor het eerste halfjaar.

Specialistische dienstverlening
Als het bestaande instrumentarium niet volstaat 
kan maatwerk worden geleverd door de inzet van 
specialistische dienstverlening. Deze kan ingekocht 
worden door een PRB (persoonsgebonden 
re-integratiebudget) te verstrekken. 
Bijvoorbeeld voor kinderopvang, ‘no risk’-polis, 
voucher of arbeidsmedische keuringen. 

Mobiliteitsbonus (voor 56-plussers; 
wettelijke regeling)
Als een werkgever een werkzoekende van 56 jaar of 
ouder in dienst neemt, kan hij een korting krijgen op de 
premies die hij aan de Belastingdienst moet betalen. 
Deze korting is maximaal € 7.000 per jaar. 
Om deze mobiliteitsbonus te krijgen, heeft de 
werkgever een doelgroepverklaring nodig waarin 
staat dat de werkzoekende inderdaad een uitkering 
had op de dag voorafgaand aan de indiensttreding. 
De doelgroepverklaring kunnen wij als gemeente zelf 
afgeven.
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Lage-inkomensvoordeel (wettelijke regeling)
Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van een 
nieuw belastingsysteem met tegemoetkomingen in de 
vorm van loonkostenvoordelen. Het doel is het voor 
werkgevers financieel aantrekkelijk te maken om 
mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt 
in dienst te nemen (zoals ouderen en mensen met een 
arbeidsbeperking). Het LIV treedt per 1 januari 2017 in 
werking. Het LIV is voor werkgevers die een werknemer 
in dienst hebben met een uurloon tussen 100% en 
125% van het minimumloon.

Werkzoekenden met een langere 
afstand tot de arbeidsmarkt
(Vak)scholing 
Zie hierboven.

Opleiding en educatie 
Zie hierboven.

Participatieplaatsen 
Zie hierboven.

Maatschappelijke participatie
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk bestaat uit vrijwillige werkzaamheden 
naar vermogen van de werkzoekende bij non-profit 
organisaties/maatschappelijke instellingen in de stad. 
De Participatiewet kan geen (langdurig) vrijwilligerswerk 
afdwingen. Vrijwilligerswerk is echter niet vrijblijvend. 
De inlener moet kunnen vertrouwen op de discipline en 
inzet van de vrijwilliger voor de voortgang van de 
werkzaamheden. Het vrijwilligerswerk vervult binnen de 
EAA twee functies, namelijk enerzijds als een plek om 
mee te doen in de samenleving zonder groei naar 
betaald werk en anderzijds als aanlooproute naar 
trajecten EAA/betaald werk. Voor vrijwilligers met 
bijstand is een opleidingsaanbod vanuit het Werkplein 
Twente mogelijk. Vrijwilligerswerk faciliteren we door:
   Ondersteuning bij mantelzorg en vrijwilligerswerk 
(M-Pact);
   Een opleidingsaanbod beschikbaar te stellen voor 
vrijwilligers;
   Toeleiding van potentiële vrijwilligers vanuit de 
diagnose EAA.

Wijkgilde
Het Wijkgilde helpt werkzoekenden aan een stage- of 
leerwerkplek, zodat werkzoekenden de kans krijgen om 
arbeidsritme op te doen en hun talenten te ontplooien. 

Daar waar mogelijk wordt (gelijk) ingezet op betaald 
werk. Deze wijkgerichte aanpak is tot stand gekomen 
door een initiatief van de ondernemers in samenwerking 
met onderwijsinstellingen en de gemeente Enschede.

Uitstroombonus
De uitstroombonus is voor maatschappelijke 
organisaties die in staat zijn om werkzoekenden (vanuit 
vrijwilligerswerk) een betaalde baan aan te bieden via 
hun netwerk aan bedrijfscontacten. Er moet sprake zijn 
van een arbeidscontract van minimaal 6 maanden en 
volledige uitstroom. Wij willen deze (gecertificeerde) 
maatschappelijke organisaties stimuleren en belonen 
voor deze inspanning van een bonus van € 1.500.

Power
Via de methodiek “empowerment” worden uitkerings-
gerechtigden op een laagdrempelige manier 
geactiveerd. De aansturing van de huidige Powers is 
ondergebracht bij het programma Maatschappelijke 
Ontwikkeling.

Mantelzorg
In Enschede verricht circa 23% van de inwoners 
mantelzorg. Vaak naast een betaalde baan. 
Onder mantelzorg wordt verstaan: langdurige zorg die 
niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt 
geboden aan een hulpbehoevende door personen uit 
diens directe omgeving, waarbij zorgverlening 
rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de 
gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar 
overstijgt. Bij werkzoekenden met een korte afstand tot 
de arbeidsmarkt gaat werk boven mantelzorg. 
De arbeids- en re-integratieplichten gelden immers 
(combinatie is mogelijk). Indien er een werkaanbod is, 
moet de zorg voor de persoon die mantelzorg ontvangt 
anders geregeld worden. Maatwerk is mogelijk, 
afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.

Het jonge moedersproject
Sommige jongeren, waaronder een deel van de jonge 
moeders, is niet zelfredzaam en mist een sociaal 
netwerk waardoor ze niet in staat zijn om te participeren 
in de maatschappij. De doelgroep jonge moeders wordt 
verder gekenmerkt door een onstabiele sociaal-
economische positie in de maatschappij, het zijn vaak 
schoolverlaters of ze hebben een lage opleiding 
genoten. Er moet sprake zijn van multiproblematiek. 
Een deel van de moeders is licht verstandelijk beperkt. 
Verder hebben zij een ontoereikend netwerk waardoor 
zij weinig of geen steun krijgen bij hun eigen 
ontwikkeling. 
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Het gaat veelal om alleenstaande moeders die van een 
Participatiewet- of Wajonguitkering leven. Het lange 
termijnperspectief van de integrale aanpak (Alifa en 
Jarabee) is om ervoor te zorgen dat de jonge moeders 
in een traject komen en daarin stappen maken, met als 
einddoel sociale en economische zelfredzaamheid.
Concrete subdoelen voor de jonge moeders zijn:
   Voorbereid zijn op hun rol als opvoeder;
   Mentaal sterker worden en steviger in hun 
schoenen staan;
   Doorstromen naar werk en/of opleiding;
   Ondersteuning krijgen via een zorgtraject.

Kracht on tour (gericht op vrouwen)
Door economische afhankelijkheid bevinden veel 
vrouwen zich in een kwetsbare positie. Het heeft 
immers directe gevolgen voor hun inkomenspositie, 
carrièreperspectieven en pensioenopbouw. Ook maakt 
het hen, en hun kinderen, kwetsbaar wanneer een 
relatie stuk loopt. De werkloosheid bij vrouwen in 
Twente is aanzienlijk hoger dan bij mannen. In deze 
groep bevinden zich vaak laagopgeleide vrouwen, die 
niet participeren op de arbeidsmarkt. 
Het ministerie van OCW stelt cofinanciering open voor 
deze doelgroep. Het gaat om een regionale aanpak 
waarbij Enschede, als centrumgemeente, de regie 
heeft. Met de aanpak Eigen Kracht, en dan specifiek de 
methodiek van De tafel van Eén, wordt een bijdrage 
geleverd om deze doelgroep vrouwen in beweging 
(richting werk, opleiding, vrijwilligerswerk) te krijgen.
M-Pact voert onder de noemer “Eigen Kracht” in 
opdracht van de gemeente Enschede diverse 
programma’s uit gericht op het vergroten van 
economische zelfstandigheid van vrouwen. Het gaat 
niet alleen om bewustwording, ze faciliteren en sturen 
in de diverse trajecten bewust aan op het daadwerkelijk 
zetten van stappen richting economische 
zelfstandigheid. 

Doen!Beurzen
Tijdens de Doen!Beurs in de wijk worden 
werkzoekenden geactiveerd om weer vrijwilligerswerk 
of een activeringstraject te gaan doen. Er zijn 
verschillende organisaties en instellingen aanwezig die 
graag een match maken met de werkzoekenden. 
Werkzoekenden die uitgenodigd zijn verlaten de beurs 
altijd met een afspraak op zak met een organisatie 
naar keuze.

Maatschappelijke Tegenprestatie
Met de Participatiewet hebben gemeenten de 
mogelijkheid om werkzoekenden een tegenprestatie op 

te leggen. Dit vanuit de gedachte dat van mensen die 
een beroep doen op de solidariteit van de Nederlandse 
samenleving een tegenprestatie mag worden verwacht. 

Werkzoekenden die een re-integratietraject naar werk 
volgen, of naar vermogen vrijwilligerswerk of 
mantelzorg verrichten zijn van de maatschappelijke 
tegenprestatie vrijgesteld. Het stimuleren van 
werkzoekenden naar vrijwilligerswerk staat altijd 
voorop. Wij geven werkzoekenden de gelegenheid om 
zelf een passende plek te vinden. Indien duidelijk is dat 
een werkzoekende dit niet wil, kan direct een 
tegenprestatie opgelegd worden. Wij zorgen voor een 
vast aantal plekken in de stad. Hiervoor hebben we met 
een beperkt aantal maatschappelijke organisaties 
afspraken gemaakt.

Vanuit de wettelijke kaders gaat het om onbeloonde 
en maatschappelijk nuttige werkzaamheden die 
beperkt zijn in omvang en duur, bijvoorbeeld bij (sport)
verenigingen en culturele instellingen. 
De tegenprestatie mag geen verdringende werking 
hebben op de arbeidsmarkt. De inzet van de 
uitkeringsgerechtigde is “naar vermogen” en mag niet 
belemmerend werken op het aanvaarden van algemeen 
geaccepteerde arbeid. Door de maatschappelijke 
tegenprestatie komen werkzoekenden in aanraking met 
het uitvoeren van activiteiten voor verenigingen of 
andere vormen van maatschappelijke participatie. 
De verenigingen kunnen er dan voor zorgen dat er in 
die periode enthousiasme voor het vrijwilligerswerk en 
binding met de vereniging ontstaat. De maximale duur 
van de tegenprestatie is beperkt tot een half jaar en tot 
maximaal 24 uur per week. Deze uitgangspunten zijn in 
de gemeentelijke verordening opgenomen.

Flankerende voorzieningen
Personele inzet 
De adviseur Werk is voor de werkgever het centrale 
aanspreekpunt voor de inventarisatie, uitvoering en 
ondersteuning van trajecten naar werk. Een goede 
relatie met de werkgever leidt tot meer en betere 
plaatsingen vanuit het werkzoekendenbestand. Het 
ondernemersloket heeft een belangrijke rol in het 
faciliteren van de groei van bestaande bedrijven en het 
aantrekken van nieuwe bedrijven. 
Voor de diagnose en begeleiding van werkzoekenden 
worden vanuit het Werkplein Twente 
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diagnoseadviseurs, werkzoekendenbegeleiders en 
ondersteunende functies ingezet. 
Arbeidsdeskundigen worden ingezet bij de diagnose en 
de uitplaatsing van werkzoekenden met een 
arbeidsbeperking met behulp van loonkostensubsidie 
(team LKS). De afdeling Inkomen draagt zorg voor de 
uitkeringsverstrekking. Zij voeren ook de RAP-
methodiek uit. 

Werkgeversbenadering
Enschede gaat uit van het principe ‘Werkgever op kop’. 
Voor de contacten met werkgevers zijn 
accountmanagers en adviseurs Werk werkzaam. 
Beiden onderhouden relaties met werkgevers. De 
accountmanagers leveren brede dienstverlening om 
ondernemers te ondersteunen in de groei en 
ontwikkeling van hun bedrijf (informatie over 
vergunningen, ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, 
bestemmingsplannen, subsidies etc. De adviseurs 
Werk maken gebruik van instrumenten als directe 
bemiddeling, functiecreatie, loonkostensubsidie en 
proefplaatsingen. Het budget van de 
werkgeversbenadering is bestemd voor informatie- en 
voorlichtingscampagnes, bijeenkomsten met 
werkgevers en werkzoekenden en voor 
uitvoeringskosten van het keurmerk Werkpakt.

Individuele studiestoeslag
Jongeren met een arbeidsbeperking zijn voor een 
uitkering afhankelijk van de gemeente. Aangezien deze 
jongeren vaak niet in staat zijn om te werken naast hun 
studie, komen zij in aanmerking voor een studietoelage. 
Als voorwaarde om in aanmerking te komen voor de 
individuele studietoelage geldt dat de student minimaal 
18 jaar is en geen vermogen heeft. Daarnaast geldt dat 
de persoon recht heeft op studiefinanciering of recht 
heeft op een tegemoetkoming op grond van de Wet 
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Banenmarkt
Een aantal keer per jaar wordt via de stadsdelen een 
banenmarkt georganiseerd voor werkzoekenden.

Overig

WIW- en ID-banen
De regeling voor ID/WIW-medewerkers zal in 2019 
zijn afgebouwd, met uitzondering van degenen die op 
1 januari 2010 nog geen 55 jaar oud waren. Deze groep 
wordt vanuit het participatiebudget gefi nancierd.

Taal en Inburgering
Het budget voor de inburgering is van Rijkswege 
afgebouwd. Dit betekent dat in 2017 nog een beperkt 
aantal lopende trajecten wordt afgerond. Vanaf 2013 
moeten nieuwkomers/verplichte inburgeraars zelf hun 
inburgering betalen en zich zelfstandig voorbereiden op 
het examen zonder bemoeienis van de gemeente.

Sociale Werkvoorziening

Begeleid Werken, Detacheringen en Beschut 
Bedrijf (oude doelgroep)
De SW wordt binnen het Werkplein Enschede 
uitgevoerd door de afdeling Beschut en het team 
Detacheringen van de afdeling Werk en Inkomen. 
Hierdoor maken wij optimaal gebruik van de expertise 
over de doelgroep van mensen met een 
arbeidsbeperking. Tevens maakt het Werkplein Twente 
gebruik van het netwerk van Werkgevers van de SW en 
andersom. De detacheringsplekken plekken kunnen 
ook gebruikt worden voor werkzoekenden met een 
arbeidsbeperking die een Participatiewet uitkering 
hebben als er vanuit de SW geen mensen meer 
geplaatst kunnen worden.
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