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Het college van de tekortgemeente verklaart dat zij maatregelen heeft getroffen om tot 

tekortreductie te komen en geeft daarop een toelichting door het invullen van de onderdelen  

A, B en C.  

Bij D volgt ondertekening door het college van de tekortgemeente. 
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A. Analyse van omvang en oorzaken van het tekort 

 

Korte financiële analyse BUIG 

De gemeente Laarbeek is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. De uitvoering 

hiervan is ondergebracht bij het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel h.o.d.n. Senzer. 

 

Ten behoeve van de financiering van de bijstandsuitkeringen ontvangen gemeenten van het Rijk een 

budget (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten; hierna Buigbudget). 

Deze uitkering voorziet de gemeente van middelen voor de verstrekking van uitkeringen en 

loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet (Pw, IOAW, IOAZ en de Bbz 2004). 

 

Het gezamenlijke beschikbare Buigbudget voor alle gemeenten in Nederland wordt jaarlijks in 

september/oktober van het lopende begrotingsjaar door het Rijk op macroniveau definitief 

vastgesteld. Volgens een landelijk verdeelmodel worden de middelen vervolgens toegedeeld aan de 

individuele gemeenten. Uitgangspunt van het verdeelmodel is dat gemeenten die minder geld 

uitgeven dan de kosten die gepaard gaan met de verstrekking van uitkeringen, het overschot dat 

voor hen op het ontvangen I-deel is ontstaan, zelf mogen houden en besteden.  

Echter ook het omgekeerde is van toepassing: 

gemeenten die meer geld uitgeven dan zij ontvangen voor de verstrekking van uitkeringen, zijn in 

principe zelf verantwoordelijk voor de dekking van een dergelijk tekort. Een onderdeel van het  

BUIG-model betreft de vangnetregeling. Deze regeling is er om gemeenten te beschermen voor  

grote uitschieters. 

 

Financieringssystematiek 

Uitgangspunt in de financieringssystematiek is, dat voor alle gemeenten samen een toereikend 

macrobudget wordt vastgesteld t.b.v. de uitvoering van de Participatiewet. De vaststelling van het 

macrobudget voor enig budgetjaar vindt plaats in drie fases, waarbij het budget telkens wordt 

aangepast naar aanleiding van de laatste inzichten in de werkelijke realisatiecijfers in het 

voorafgaande jaar, de verwachte conjunctuurontwikkeling, lonen prijsbijstellingen, en de effecten 

van Rijksbeleid.  

Het voorlopig macrobudget voor jaar t wordt vastgesteld in september van jaar t-1. Een nader 

voorlopig budget, waarbij voorlopige realisatiecijfers over jaar t-1 bekend zijn, wordt gepubliceerd in 

het voorjaar van jaar t. De definitieve vaststelling van het macrobudget vindt plaats in september van 

het budgetjaar zelf. 

 

Financiering Vangnetregeling 

Ieder jaar wordt een deel van het vastgestelde macrobudget gereserveerd voor de verstrekking van 

vangnetuitkeringen aan gemeenten die in t-2 een tekort hebben gerealiseerd groter dan de 

eigenrisicodrempel. Vangnetuitkeringen zijn bedoeld als instrument voor herverdeling om te grote 

financiële risico’s van gemeenten te voorkomen. Het vangnet gaat uit van onderlinge solidariteit 

tussen gemeenten en het bedrag dat benodigd is wordt uit het macrobudget gehaald.  

Dat betekent voor gemeenten met een tekort boven de eigenrisicodrempel dat een gedeelte van dat 

tekort wordt betaald uit de vangnetuitkering wat resulteert in een lager te verdelen beschikbaar 

budget voor de overige gemeenten. 
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De stijging van het Buigbudget in 2018 wordt mede veroorzaakt doordat vanaf 2018 ook de kosten 

voor bijstand van statushouders (vergunninghouders) is opgenomen in het landelijk macrobudget. 

In 2016 en 2017 konden gemeenten voor deze onvoorziene kosten nog een inter-temporele 

tegemoetkoming aanvragen. De gemeente Laarbeek heeft deze tegemoetkoming aangevraagd. 

In de jaren 2018-2025 zal deze tegemoetkoming jaarlijks worden verrekend met het toegekende 

Buigbudget. 

 

Financiële situatie gemeente Laarbeek 

 
 

Uitgaven statushouders: 

Het tekort is in belangrijke mate te wijten aan het aantal statushouders dat  een beroep deed op 

bijstand. Het gemiddeld aantal statushouders binnen de gemeente Laarbeek dat in 2018 ten laste 

kwam van het Buigbudget bedroeg 55 (23,8% ten opzichte van het gemiddelde uitkeringsvolume van 

231).   

Volgens het “Informatiemodel Participatiewet 2018” van het Ministerie is in het voorlopig Buig-

budget 2018 voor de gemeente Laarbeek € 150.000,- gereserveerd voor vergunninghouders. 

In de praktijk kwamen de uitkeringslasten, op basis van de gemiddelde jaaruitkering in 2018  

(€ 13.690,-) en het gemiddeld aantal statushouders, voor de gemeente Laarbeek uit op € 752.950,-.  

   

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is in zijn advies over de 

financieringssystematiek van de bijstand aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid duidelijk. Er is bij de raming van het benodigde budget ten onrechte 

geen rekening is gehouden met het beroep dat statushouders doen op de bijstand. 

 

Inzet loonkostensubsidie: 

In de gemeente Laarbeek zijn 21 personen geplaatst met loonkostensubsidie. De gemiddelde 

loonwaarde bedraagt 52%. De lasten voor het Buig-budget komen hiermee uit op € 168.730,- 

( 5.4% van het definitieve Buig-budget 2018).  

 

x € 1.000.000 
    

Prognose landelijk macrobudget en                      
BUIG-budget gemeente LAARBEEK 

nader 
voorlopig 

aanname aanname aanname 

2019 2020 2021 2022 

Landelijk macrobudget Participatiewet * 6.127,4  6.217,7  6.278,8  6.309,6  

BUIG-budget **  3,23 3,28 3,31 3,32 

Ontwikkeling bijstandsvolume 240 236 233 229 

   * Macrobudget PW, inclusief Ioaw, Ioaz, Bbz 2004 en vóór uitname IAU, MAU en vangnetregeling 

 ** Bij het BUIG-budget is voor de jaren 2019-2022 rekening gehouden met de verrekening  
      van de intertemporele tegemoetkoming statushouders 
 

    

Laarbeek 3.117.275           3.359.852           -242.577             -7,8%

*   Bij het buigbudget is rekening gehouden met de verrekening van de inter-temporele tegemoetkoming statushouders

Buigbudget 2018

definitief 

buigbudget 

2018

definitieve 

uitgaven buig 

2018

eindsaldo                   

31-12-2018
Resultaat 2018
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Bestandsanalyse 

Om helder te krijgen op welke onderdelen de gemeente Laarbeek acties kan en moet ondernemen 

om de uitgaven van het Buigbudget te reduceren is een analyse opgesteld. De gebruikte gegevens 

zijn deels gebaseerd op gegevens van het CBS, UVW en de DIVOSA Benchmark. 

 

Begin januari had de gemeente Laarbeek 235 bijstandsuitkeringen en kwam op 31 december 2018 

uiteindelijk uit op 227. Het gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen in 2018 kwam hiermee uit op 231.  

Dit aantal lag voor de gemeente Laarbeek 6% hoger dan het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen 

op grond van het door het Rijk toegekende budget en de gehanteerde gemiddelde jaaruitkering.   

 
Bron: Senzer (SSD) 

 

Waar staat de gemeente Laarbeek ten opzichte van de rest van Nederland. 

 

 
Bron: Divosa benchmark | gemiddeld percentage per kwartaal   
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Onderstaande beleidskeuzes van het rijk hebben in de voorgaande jaren een negatieve invloed 

gehad het bijstandsvolume van de gemeente Laarbeek. Met name de instroom van statushouders.  

 

 Invoering van de Participatiewet. 

 Opschorting van de pensioengerechtigde leeftijd. 

 Kortere WW-periode. 

 Instroom statushouders 
 
Gevolgen opschorting van de pensioengerechtigde leeftijd voor de uitgaven BUIG 
65-plusser blijven, door de opschorting van de pensioengerechtigde leeftijd, langer in de bijstand en 
komen daardoor langer ten laste van de Buigbudget. In 2018 waren dit voor de gemeente Laarbeek  
gemiddeld 11 personen.  
Financieel betekent dit voor de gemeente Laarbeek in 2018, op basis van een gemiddelde 
jaaruitkering van € 13.690,-, een extra uitgavenpost ten laste van het Buigbudget ter hoogte 
van € 150.590,-. 
 
Het vervallen van de partnertoeslag voor de jongere partner betekent dat de Pw/Ioaw/Ioaz uitkering 
voor gehuwden na deze datum niet meer in alle gevallen beëindigd kan worden. In het geval dat de 
AOW-gerechtigde, naast de AOW ook nog een aanvullend pensioen ontvangt en daarmee boven de 
uitkeringsnorm uitkomt, kan de Pw/Ioaw/Ioaz uitkering worden beëindigd. 
In alle andere gevallen zal de AOW aangevuld worden met een bijstandsuitkering en blijft deze 
uitkering actief totdat de andere partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of werk aanvaart 
waarbij het totale inkomen uit werk en AOW boven de bijstandsnorm voor (echt)paren uitkomt. 
 
Kortere WW-periode 
Verder zien we uit publicaties van het UWV dat veelal ouderen binnen de WW steeds moeilijker aan 
een baan kunnen komen en na hun “kortere” WW-periode, na het bereiken van hun max termijn 
WW, een beroep kunnen doen op de bijstand. Deze werkzoekenden zijn, doordat zij al 3 jaar geen 
werkervaring meer hebben, moeilijker bemiddelbaar.  
De totale instroom voor de gemeente Laarbeek in 2018 bedroeg 94, waarvan 17 personen na de 
max-termijn WW (18.1%). 
 
Instroom statushouders 
Cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) laten zien dat er landelijk meer personen met een 
Nederlandse of westerse achtergrond de bijstand uit- dan instromen. De arbeidsmarkt trok in 2018   
verder aan en doorgaans reageert de bijstand dan met vertraging op de arbeidsmarkt.  
Landelijk is het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond weer 
toegenomen. Voor een aanzienlijk deel gaat het om mensen die asiel hebben aangevraagd in 
Nederland en een verblijfsvergunning hebben. 
 
Onderstaande grafiek voor de gemeente Laarbeek laat de bijstandsontwikkeling in 2018 zien, zowel  
met- als zonder statushouders. Deze grafiek toont aan dat het tekort in 2018 grotendeels het gevolg 
is van de instroom van statushouders waarvoor de gemeenten tot 2018 niet gecompenseerd werden 
in de BUIG-middelen. 
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Bron: Senzer (SSD) 
 
Het gemiddeld aantal statushouders in de gemeente Laarbeek komt, zoals al eerder aangegeven, in 
2018 uit op 55 personen. De verhouding tussen bijstandsgerechtigden met een niet-westerse 
migratieachtergrond ten opzichte van het totale bijstandsvolume binnen de gemeente Laarbeek 
bedraagt 1 op 4. 
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B. Uitgevoerde maatregelen om het tekort te reduceren 
 
In 2018 heeft de gemeente Laarbeek diverse extra inspanningen geleverd om het aantal 
bijstandsgerechtigden - en daarmee de uitkeringslasten - te beperken. Het gaat om maatregelen die 
zowel de instroom beperken als de uitstroom vergroten.  
 
Daar waar de gemeente Laarbeek in het verleden de meeste re-integratie activiteiten extern moest 

inkopen heeft Senzer, door deze fusie, het merendeel van deze activiteiten reeds in huis en hoeven 

nog enkel specifieke instrumenten extern in te kopen. 

 

De insteek is hierbij om maatwerk te leveren. De gemeente  kiest die ondersteuning die aansluit bij 

de specifieke situatie van de uitkeringsgerechtigde. Dit levert een grote diversiteit aan producten/ 

diensten op. Daarnaast zijn er een aantal projecten opgezet die op met hulp van en op initiatief van 

samenwerkingspartners worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de 

belangrijkste activiteiten. 

 

Algemene activiteiten  
Beoogd resultaat van de acties algemeen: 

o Vergaren van kennis; 
o Toename professionalisering; 
o Leveren maatwerk; 

 
Benchmark (externe maatregel) 
Resultaat van deze activiteit 
Delen van best practices met vergelijkbare gemeenten om dienstverlening naar werkzoekenden te 
optimaliseren met als doel bevordering uitstroom uitkering  
 
Namens de zeven gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel neemt Senzer deel aan de 

benchmark Werk en Inkomen van Divosa. De prestaties van Senzer worden frequent vergeleken met 

diverse vergelijkingsgroepen uit de benchmark. Daarnaast is Senzer vertegenwoordigd in de 

klankbordgroep van de benchmark. Aan de deelname zijn per jaar twee benchlearnbijeenkomsten 

verbonden. Daarin vergelijken deelnemers in hun regio hun onderlinge resultaten en worden best 

practices uitgewisseld. Zo biedt de benchmark ruimte om ervaringen te delen. Senzer is altijd 

vertegenwoordigd in de benchlearnbijeenkomsten. Ook is er een jaarlijks managementgesprek 

onderdeel van het contract met Divosa. Een afvaardiging van Divosa, Stimulansz en BMC komt dan 

toelichten welke resultaten bij hun in het oog zijn gesprongen. De directie en MT zijn daarbij 

aanwezig, evenals vertegenwoordigers van relevante afdelingen. Ook die gesprekken brengen ons op 

nieuwe ideeën, voortkomend uit resultaten van andere benchmarkdeelnemers.  

 

Doorontwikkeling Vakmanschap (interne maatregel) 

Resultaat van deze activiteit: 

Bevorderen  professionalisering en vakmanschap medewerkers Senzer, zodat gerichte 

dienstverlening kan worden ingezet om instroom uitkering te beperken en uitstroom uitkering te 

bevorderen. 

 

Binnen Senzer wordt gestreefd naar een cultuur waarin door het realiseren van vakmanschap de 

effectiviteit van hun gedrag evenredig toeneemt en de doelstelling om meer uitstroom te realiseren 
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toeneemt. Dit transitieproces is ondersteund door trainingen vanuit de Blits-groep voor directie en 

management/teamleiders en operationele uitvoering Arbeidsintegratie. In deze trainingen wordt 

aandacht besteed aan het ontwikkelen en versterken van leiderschap waarbij de relatie centraal 

staat.  

Voor het realiseren van professionalisering en vakmanschap heeft  Senzer in 2018 geïnvesteerd 

onder meer in een post-bacheloropleiding ‘Voor Arbeid en Kansen’ (VAK) voor haar medewerkers. 

VAK is een integrale, methodische, wetenschappelijk onderzochte sociale interventie om 

uitkeringsgerechtigden te faciliteren naar werk. Het brengt ondernemerschap, onderwijs en overheid 

samen. Medewerkers leren activerende gespreksvoering, uitkeringsgerechtigden worden 

groepsgewijs opgeleid, helpen elkaar en ontwikkelen werknemersvaardigheden. Deze kennis is 

vervolgens ingezet bij het ontwikkelen van vaktrainingen. 

 

Gebiedsgericht werken in relatie tot in- en uitstroom (interne maatregel) 

Resultaat van deze activiteit: 

Vergroten van de kans om maatwerk te leveren door werkzoekenden binnen hun eigen 

woonomgeving te benaderen/begeleiden. 

 

In 2018 heeft een verdere ontwikkeling plaats gevonden ten aanzien van het gebiedsgericht werken 

van Senzer. Na de afdeling Werk is ook de afdeling Toegang gebiedsgericht gaan werken. Dit 

betekent overigens niet dat men met betrekking tot de screening en diagnose in de gebieden zelf 

werkzaam is. De diverse teams zijn verdeeld per gebied, zodat de aansluiting met de gebiedsteams 

van afdeling Werk beter tot haar recht komt en er voor de werkzoekenden een sluitende aanpak kan 

worden bewerkstelligd. 

 

Alle gebiedsteams van afdeling Werk zijn uniform ingericht met een multidisciplinaire samenstelling 

en zijn in alle gebieden lokaal werkzaam. De participatiecoaches maken steeds meer deel uit van de 

lokale gebiedsteams van het sociale domein en sluiten aan bij de werkwijze van veel 

samenwerkingspartners waardoor interdisciplinair overleg, wat vaak noodzakelijk is voor 

meervoudige probleemsituaties, vereenvoudigd wordt. Personen kunnen in hun eigen omgeving 

worden geactiveerd en gere-integreerd, zodat de dienstverlening op hun individuele behoeften kan 

worden afgestemd. 

 
 
Activiteiten specifiek gericht op het beperken van de instroom  
Beoogd resultaat van de acties beperken instroom: 

o Instroom voorkomen; 
o Wanneer recht op uitkering bestaat de werkzoekende, indien bemiddelbaar, na de screening 

direct oppakken; 
 

Gemeenschappelijke bemiddelingsteams (externe maatregel) 

Resultaat van deze activiteit: 

Kansrijke werkzoekenden snel en met behulp van Tempo Team bemiddelen naar de arbeidsmarkt. 

 

Binnen het project ‘Gezamenlijk Bemiddelingsteam’ (GBT) werkt Senzer nauw samen met het 

uitzendbureau Tempo Team om de best bemiddelbare werkzoekers van het Senzer-bestand te 

ondersteunen bij het veroveren duurzaam werk. Hierbij wordt ‘duurzaam’ gedefinieerd als ‘minimaal 
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6 maanden geen beroep doen op bijstand’.  Na deze periode wordt de plaatsing pas als succesvol 

aangemerkt. Binnen dit project wordt de dienstverlening ingezet volgens 3 pijlers: aandacht, 

zichtbaarheid en actie. Dit wordt gerealiseerd doordat het GBT sinds  2018 werkt met wekelijkse 

groepsbijeenkomsten waar de GBT-werkzoekers aan deelnemen. In deze bijeenkomsten worden 

thema’s behandeld die de werkzoekers versterken bij het vinden van werk (denk aan onderwerpen 

als het opstellen van CV, sollicitatiebrief, dienstverlening uitzendbureaus, etc.).  

 

Maar de grootste aandacht tijdens deze wekelijkse bijeenkomsten gaat uit naar het bespreken van 

nieuwe vacatures, nieuwe kansen en mogelijkheden en het monitoren van de opvolging van 

afgesproken acties. Hiervoor sluiten bij elke bijeenkomsten een accountmanager Senzer en een 

intercedent Tempo Team aan. Deze dynamische aanpak blijkt goed aan te sluiten aan de behoeften 

van werkzoekenden.  

 

Ook de dienstverlening ten aanzien van max WW (samenwerking met UWV) is medio 2018 

ondergebracht bij het GBT om de dienstverlening hieromtrent zo eenduidig en efficiënt mogelijk te 

maken.  

 
Senzer aanvraag (interne maatregel) 

Resultaat van deze activiteit 

Verbeteren dienstverlening, sneller duidelijkheid omtrent wel of geen toekenning uitkering en 

daardoor sneller focus op werk 

 

Om de dienstverlening te verbeteren vindt het aanvragen van een uitkering (Bijstand, IOAW- of IOAZ) 

bij Senzer per 24 september2018  digitaal plaats. Via senzer.nl/aanvraag kunnen inwoners uit de 

regio via hun eigen Digid-omgeving de aanvraag digitaal afhandelen. Het aanvraagsysteem is –via de 

eigen Digid- al ingevuld met gegevens vanuit andere instanties. Dit maakt de aanvraag makkelijker en 

veiliger. Mensen die geen computer hebben of die niet goed met computers kunnen omgaan, 

kunnen bij Senzer terecht voor hulp. Op beursvloer kunnen ze gebruik maken van computers. Ook 

staan hier medewerkers van de Senzer Informatie & Adviesbalie klaar om mensen te helpen.  

Ook voor bijzondere doelgroepen en statushouders wordt volledig digitaal gewerkt. Hierover zijn met 

de welzijnsinstellingen goede afspraken gemaakt. Zij hebben met betrekking tot de digitale aanvraag 

extra voorlichting gehad. 

 

Aanpak gericht op beperken instroom en verhogen uitstroom van jongeren 
Beoogd resultaat: 

o Sluitende aanpak jongeren; 
o Instroom voorkomen; 

 
VSO/Pro/Entree schoolverlaters en Vroegtijdige schoolverlaters (externe maatregel) 

Resultaat van deze activiteit: 

Schoolverlaters van VSO-, Pro- en Entreeonderwijs en Vroegtijdige schoolverlaters die niet 

zelfstandig het WML kunnen verdienen, direct aansluitend aan hun schoolse periode naar werk 

begeleiden. 

 

De Participatiewet biedt mogelijkheden aan leerlingen die van het VSO-Pro onderwijs komen, en aan 

niet-uitkeringsgerechtigden (de zogenaamde nuggers) die over arbeidsvermogen beschikken maar 
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eveneens niet zelfstandig in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, om gebruik te maken 

van het instrument loonkostensubsidie. Voor deze nuggers zijn vanuit de Participatiewet echter op 

dit moment onvoldoende middelen beschikbaar om instrumenten zoals loonkostensubsidie (volledig) 

te financieren. Senzer onderschrijft de gedachte dat het met name voor de doelgroep 

VSO/Pro/Entree schoolverlaters en Voortijdige schoolverlaters (Vsv-ers) van enorm groot belang is 

dat na hun schoolse periode de weg naar werk direct aansluit, zodat een beroep op bijstand wordt 

voorkomen. Dit is de reden waarom voor deze doelgroep (die is in de meeste gevallen ook als 

Nuggers aangemerkt moeten worden) een uitzondering is gemaakt. Om de plaatsing van 

VSO/Pro/Entree schoolverlaters en Vsv-ers ook daadwerkelijk mogelijk te maken hebben de  7 

gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel vanaf 2015 besloten om incidentele 

middelen beschikbaar te stellen om meer jongeren uit de doelgroep middels loonkostensubsidie aan 

het werk te krijgen.     

Daarnaast heeft Senzer in 2017 en 2018 een coördinator aangesteld die als hoofdtaak heeft om het 

proces van school naar werk aan te sturen. Deze coördinator is de intermediair tussen de regionale 

VSO/Pro/Entree scholen en de participatiecoaches Werk van Senzer. Op deze manier wordt zoveel 

als mogelijk een sluitende aanpak voor deze schoolverlaters gerealiseerd. 

 

In samenwerking met de Pro/Vso-scholen, stichting MEE en Senzer is een sluitende aanpak 

ontwikkeld en in 2018 doorontwikkeld om te voorkomen dat leerlingen tussen wal en schip vallen. 

Door een intensieve samenwerking worden leerlingen begeleid naar werk, eventueel een 

vervolgopleiding of richting dagopvang. Hiermee wordt tevens het aanvragen van een uitkering 

voorkomen.  

 

Deze aansluitende aanpak is mede tot stand gekomen door opgedane inspiratie tijdens deelname 

aan de  leercirkels  en intervisiebijeenkomsten die tussen 2015 en 2017 werden georganiseerd door 

het landelijke team Aanpak jeugdwerkeloosheid.  

 

Daarnaast richt Senzer zich vanaf september 2018 ook op leerlingen vanuit Pro-Vso die doorstromen 

naar een vervolgstudie op het ROC Ter AA en het daar niet redden. Senzer pakt dit nu op  en hoopt te 

voorkomen dat deze VSV‘ers  alsnog buiten beeld geraken. Hierdoor wrodt ook voorkoken dat deze 

leerlingen alsnog een beroep doen op een uitkering.   

 

Project Zorgassistenten in de klas (externe maatregel) 

Jongeren uit de doelgroep van de Banenafspraak behalen een startkwalificatie als Zorgassistenten. 

Na het behalen van de startkwalificatie en met de opgedane werkervaring zijn de jongeren in staat 

om daarna zelfstandig en duurzaam hun weg op de arbeidsmarkt te vinden. Zij hoeven hierdoor geen 

beroep te doen op een uitkering. 

 

In het kader van School naar Werk heeft Senzer in samenwerking met de gemeente Helmond, 

Stichting Gezel en ROC Ter AA voor 22 jongeren de BBL-opleiding  ‘Assistent Dienstverlening & Zorg 

in de klas’ instap niveau 1 en toewerkend naar niveau 2 opgezet. Dit is een unieke opleiding 

aangezien de opleiding aangepast wordt op de leerling (maatwerk).  

 

Aanpak voortijdige schoolverlaters (externe maatregel) 
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Daarnaast zijn in 2018 vanuit de agenda ‘regionale aanpak jeugdwerkloosheid’ die vanuit de 

Programmaraad is ontwikkeld ‘samen naar een werkende toekomst’ naast bovengenoemde 

doelgroep in samenspraak met scholen en gemeenten ook de (oude) voortijdige schoolverlaters als 

prioritair aangemerkt. Het grootste deel van deze jongeren blijkt overigens een Pro/Vso-achtergrond 

te hebben. Door deze opzet moet in de toekomst worden voorkomen dat er schoolverlaters buiten 

beeld raken. 

 

Inzicht in klantreis jongeren (externe maatregel) 

Door Senzer is in 2018 het initiatief genomen om verschillende partijen bij elkaar te brengen om 

meer inzicht te krijgen in de zogenaamde klantreis voor kwetsbare jongeren.  Medewerkers van het 

RMC, UWV, jongerencoaches van de gemeente Helmond, participatiecoaches VSNW van Senzer, 

leerlingbegeleiders van ROC Ter AA en cliëntondersteuners van MEE hebben in een aantal 

bijeenkomsten elkaar leren kennen, inzicht in elkaar werkprocessen gekregen en is een eerste stap 

gezet om deze processen zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Er is in januari 2019 een 

vervolgbijeenkomst geweest waarin verder vervolg wordt gegeven aan voornoemde punten met als 

uitgangspunt het bewerkstelligen van een integrale sluitende aanpak.   

 

 
Projecten gericht op vergroten uitstroom 
Beoogd resultaat van vergroten uitstroom:  

o Werkzoekenden (sneller) “arbeidsmarkt klaar maken”; 
o Meer werkzoekenden aan het werk; 
o Meer parttime - uitstroom dus minder uitgaven uit Buigbudget. 

 
Stimulering regionale samenwerking GGZ Oost Brabant, Senzer, UWV en WMO (externe maatregel) 

Resultaat van deze activiteit 

De regionale samenwerking tussen de domeinen GGZ en Werk en Inkomen op te zetten dan wel door 
te ontwikkelen en structureel te verankeren, om de kwaliteit van de ondersteuning aan mensen met 
ene psychische aandoening te vergroten en inzicht te krijgen in elkaars werkwijze en te bepalen 
welke inzet van wie nodig is voor een effectief klantproces. Uitgangspunt betrof landelijk project 
samenwerking GGZ. 
 
Clientbegeleiders van GGZ Oost Brabant en vertegenwoordigers van de gebiedsteams van Senzer 

hebben in 2018 diverse werksessies met elkaar gehad om kennis met elkaar te maken, elkaars 

werkwijze te leren kennen, kennis te delen en periodiek cases met elkaar te bespreken. Op deze 

manier wordt beoogd om de samenwerking te verbeteren van de participatie van werkzoekenden 

met een psychische kwetsbaarheid. Vertegenwoordigers van UWV zijn bekend met beide 

organisaties en sluiten aan als er een gezamenlijke casussen zijn  

 
In het vierde kwartaal van 2018 zijn 8 werkzoekenden met psychische klachten met een IPS traject 

gestart. Het doel is dat zij aan de slag gaan op een passende werkplek met intensieve begeleiding 

door een coach. In het vierde kwartaal van 2018 is er tevens contact gelegd met 

ziektekostenverzekeraar CZ.  Er wordt bezien in hoeverre er op een innovatieve manier gezamenlijk 

kan worden opgetrokken in de participatie van werkzoekenden met een psychische afstand tot de 

arbeidsmarkt.   
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Statushouders  

Resultaat van deze activiteiten t.a.v. statushouders: 

De focus van statushouders moet zo snel mogelijk gericht zijn op werk. Een parallelle aanpak ten 

aanzien van werk en inburgering in plaats van volgtijdelijk.  

In het vorige hoofdstuk is reeds aangegeven dat de verhouding tussen bijstandsgerechtigden met 

een niet-westerse migratieachtergrond ten opzichte van het totale bijstandsvolume binnen de 

gemeente Laarbeek 1 op 4 bedraagt. De gemeente slaagt er op dit moment steeds meer in 

statushouders naar een (reguliere)baan op de arbeidsmarkt te begeleiden. Dit is ook een landelijk 

beeld.  

 

Plan van aanpak statushouders 

Senzer heeft een Plan van Aanpak Statushouders opgesteld voor 2017-2018. 

Hierin zijn de volgende doelstellingen benoemd: 

A. Ontsluiting van het netwerk waarin de dienstverlening in de arbeidsmarktregio plaatsvindt. 

Verschillende partijen weten elkaar beter te vinden en dubbele activiteiten worden 

voorkomen. Bovendien wordt voorkomen dat een statushouder uitgesloten is van 

dienstverlening. De structuur is helder en knelpunten zijn bekend. 

B. Statushouders hebben een verbeterd en realistisch perspectief op werk of studie. 

C. Er is een gezamenlijk en gedragen beeld en ambitie ten aanzien van de dienstverlening op 

zowel uitvoerend (ambtelijk) als bestuurlijk (strategisch) niveau. 

D. De dienstverlening in de regio is zo veel mogelijk geharmoniseerd maar met opties voor 

regionale gemeentelijke of gebiedsgerichte invulling. 

E. De dienstverlening start vanaf het moment dat de statushouder gekoppeld is aan een 

gemeente in de arbeidsmarktregio. 

 

Samenwerking COA (externe maatregel) 

Door Divosa zijn er in elke arbeidsmarktregio in 2017 en 2018 regiocoördinatoren statushouders 

aangesteld die als taak hebben om de samenwerking met het COA vorm te geven. Ook vindt er 

regulier overleg plaats met het COA om te bezien hoe de statushouder zo spoedig mogelijk kan 

worden gehuisvest in de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel. Hoewel er binnen deze 

arbeidsmarktregio geen AZC is, vindt er toch regelmatig overleg plaats met diverse AZC’s  om een 

eenduidige samenwerking te bewerkstelligen.   

 

Taalcoaching op de werkvloer (interne maatregel) 

Duidelijk is dat de taal een factor is in de integratie en arbeidstoeleiding. Conclusie is ook dat de 

taallessen in de inburgering te beperkt van omvang en diepgang zijn en bovendien geen 

“werkvloertaal“ bevatten. In de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel zijn in 2018 daarom diverse 

initiatieven gestart voor uitkeringsgerechtigden die extra taalcoaching op de werkvloer nodig 

hebben, zoals bij de interne werkstages van Senzer. Bij de interne werkstages zijn in iedere gemeente 

projecten beschikbaar in de vakgebieden van Senzer.  

 

Werkarrangementen ROC/Senzer (externe maatregel) 

Voor statushouders heeft Senzer in samenwerking met ROC ter AA in 2018 een arrangement 

ontwikkeld waardoor statushouders sneller kunnen inburgeren en daardoor hun focus sneller op 

werk kunnen richten. De statushouders volgen een gecombineerd traject bestaande uit werk (het 
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Verdiepend Onderzoek en daarop volgend een taalwerkstage) in een van de vakgebieden van Senzer 

en inburgering. Onderdeel van de taalwerkstage zijn een werknemersvaardighedentraining en 

taalcoaching op de werkvloer. In 2018 zijn er twee groepen gestart.  

Oorspronkelijk was er  veel weerstand bij de deelnemers. Het grootste gedeelte van de eerste groep 

wilde eerst de inburgering afronden alvorens te gaan werken.  

Door intensieve gesprekken met hen aan te gaan, is dit doorbroken. Door de uiteindelijke positieve 

ervaringen van de eerste groep en door het toepassen van maatwerk omtrent nadere invulling van 

het arrangement, ontstond er veel meer enthousiasme voor de invulling van de tweede groep.  

Deze arrangementen zullen in 2019 ook met andere taalaanbieders in de regio worden opgezet.  
 
Certificaten 

Dertig statushouders uit Laarbeek en Gemert-Bakel hebben in 2018 via Senzer trainingen voor 

heftruckchauffeur of Veiligheid en Gezondheid (VCA) gevolgd om hun kansen op een baan te 

vergroten. Certificering is voor werkgevers van grote waarde.  

 

Voorlichtingsbijeenkomsten statushouders eigen bedrijf 
Senzer heeft in 2018 voorlichtingsbijeenkomsten voor statushouders gehouden,  die welgemeende 

interesse hadden in het starten van een eigen bedrijf. In de voorlichtingsbijeenkomsten werden dt 

enerzijds het enthousiasme bevorderd maar anderzijds ook een realistische spiegel voor gehouden 

door een schets te geven van wat er allemaal komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf. Deze 

introductiebijeenkomsten zullen wellicht vaker worden gehouden. 

Tot nu toe zijn er weinig concrete ondernemersplannen tot stand gekomen. De meeste ideeën 

bevinden zich in een marginale planvorming. Het gaat dan bijvoorbeeld over cateringactiviteiten van 

Syrische oorsprong of koerierswerk. Een tweetal statushouders heeft parttime inkomsten uit eigen 

bedrijf. Er lopen verder nog enkele begeleidingsverzoeken.  

 

Herscreening werkzoekenden (interne maatregel) 

Resultaat van deze activiteit: 

Binnen drie jaar wordt het bestand van personen die de afgelopen jaren binnen de 

arbeidsmarktregio Helmond de Peel zijn ingedeeld in de doelgroep Maatschappelijke Deelname 

opnieuw gescreend op (de mate waarin zij beschikken over) arbeidsvermogen, zoals geformuleerd in 

de Participatiewet. Deze personen zijn veelal jarenlang niet meer gezien. Door de herscreening 

komen zij weer in beeld en wordt gekeken of er arbeidspotentieel aanwezig is.  

De herscreening van dit totale bestand binnen Senzer (3.600) levert een potentieel op voor de 

arbeidsmarkt en zal een wezenlijke bijdrage leveren voor het vergroten van de uitstroom.  

In 2018 zijn er voor de gemeente Laarbeek 73 werkzoekenden herscreend.  

 

Binnen de Participatiewet betekent ‘arbeidsvermogen’ dat de betreffende medewerker een 

arbeidsprestatie kan leveren met een Loonkostensubsidie die varieert tussen 30% en 100% ten 

opzichte van een reguliere medewerker zonder verminderde arbeidsprestatie. 

Uitgaande van deze criteria is Senzer de mening toegedaan dat een nader te bepalen aantal 

personen nu een bijstandsuitkering ontvangt, terwijl verondersteld mag worden dat zij beschikken 

over arbeidsvermogen.  

Daarnaast levert deze screening ook een bestand op van personen die niet meer, of nog niet over 

arbeidsvermogen beschikken.  
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Servicepunt leren en werken (SLW) 

Resultaat van deze activiteit: 

Leven lang ontwikkelen en opleidingen die leiden tot uitstroom 

 

Het servicepunt leren en werken is een samenwerkingsverband tussen UWV, ROC ter AA en Senzer.  

Zij heeft in 2018 als doel gehad een onafhankelijk aanspreekpunt te zijn voor loopbaanadvies en 

voorlichting met betrekking tot leren en werken.  

 

Parttime werken (externe maatregel) 

Resultaat van inzet van deze activiteit: 

 meer werkzoekenden parttime aan het werk; 

 meer kansen voor de werkzoekenden op fulltime baan; 

 meer (parttime) uitstroom betekent minder uitgaven uit Buigbudget. 

 

Onderstaande grafiek laat zien dat de gemeente Laarbeek met betrekking tot parttime werk 

achterblijft, zowel landelijk als ten opzichte van gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. 

Wel zien we in de benchmark dat het gemiddeld te korten maandbedrag in 2018 in de gemeente 

Laarbeek (€ 610,-) beduidend hoger lag dan landelijk (€ 552,-) of gemeenten < 50.000 inwoners 

(€ 552,-). 

 

 
Bron: Divosa benchmark | trend per kwartaal   

 

Senzer heeft wel vanaf 2018, naast het realiseren van duurzame volledige uitstroom,  ingezet op 

parttime werk. Hiervoor zijn de volgende acties uitgevoerd: 

 Het team accountmanagers heeft  werkgevers specifiek benaderd met de mogelijkheid van 

(parttime) werk. De klantbegeleiders van Senzer onderzoeken in hun contacten met 

werkzoekenden die geen werk hebben en wel een uitkering ontvangen ook nadrukkelijk de 

mogelijkheden voor parttime werken. 

 Het team Werk van Senzer voert gezamenlijk een actie uit dat tot doel heeft om iedere 

werkzoekende die reeds parttime werkzaamheden heeft en daarnaast nog een uitkering, 

volledig uit te laten stromen. Dit door de betreffende werkgevers te benaderen met het doel 
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om de parttime werkzaamheden uit te breiden zodat de werkzoekende 

uitkeringsonafhankelijk wordt. 

 Senzer heeft de inleverdatum voor het inleveren van gegevens, zoals salarisspecificaties 

aangepast en verruimd. Op deze manier kan in één keer de feitelijke norm worden 

vastgesteld en er geen verrekening hoeft plaats te vinden. Dit betekent dat de 

uitkeringsgerechtigde niet iedere keer binnen 5 dagen na ontvangst zijn gegevens dient te 

overleggen, maar dat hij dit éénmalig per maand kan doen.   

 

Projecten gericht op werkgevers 

Beoogd resultaat van projecten gericht op werkgevers 
o Vergroten werkgeversdienstverlening; 
o Verhogen uitstroom; 

 

Ondernemerspunt en BBZ (externe maatregel) 

Resultaat van deze activiteit 
Ondersteuning (startende)  ondernemers in vragen  
 

Op de dag van de ondernemer (16 november 2018) is het ondernemerspunt officieel gelanceerd.  

Het Ondernemerspunt is één toegangspunt voor ondernemers met vragen en problemen die niet 

weten waar ze hiermee terecht kunnen. De vragen kunnen op elk vlak zijn: financieel, personeel, 

organisatie, juridisch of het starten van een onderneming (vanuit een uitkering). Het 

Ondernemerspunt bekijkt of binnen Senzer of het netwerk een antwoord/oplossing te vinden is. Het 

doel is om op een laagdrempelige manier de betreffende ondernemer zo snel mogelijk te bereiken 

om grotere problemen of zelfs bedrijfsbeëindiging te voorkomen. Naast de al bekende 

dienstverlening met betrekking tot het Bbz worden ondernemers nu breder geholpen.  

Minder bekend is de ondersteuning in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bij het 

ondernemerspunt kunnen ondernemers de zogenaamde spoor 2 trajecten inkopen. Diverse 

ondernemingen in de regio maken hier gebruik van. 

Workdates en speeddates (externe maatregel) 

Resultaat van deze activiteit: 

Het vergroten van de kansen voor werkgevers  (aantrekken van nieuwe, gemotiveerde medewerkers) 

en werkzoekenden (het vinden van een breed aanbod aan passende functies). 

 

In 2018  hebben Senzer en UWV 4 gezamenlijke workdates gehouden. Bij elke workdate 

presenteerden ongeveer 30 verschillende bedrijven en uitzendbureaus zich aan ruim 200 

werkzoekenden uit de gehele regio. Door de bundeling van UWV en Senzer kregen de werkgevers 

een gemêleerd gezelschap aan werkzoekenden. Werkzoekenden kunnen hierdoor op een 

laagdrempelige manier in contact komen met werkgevers. Op de workdates is een apart gedeelte 

opgezet waar werkzoekenden tips kregen voor het verbeteren van de CV’s ( “de CV-dokter” ). Ook 

het krijgen van kledingadvies en hulp bij het invullen van je e-portfolio was mogelijk tijdens de 

workdate.  
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C. Beoogde effect van de genoemde maatregelen 
 

De ingezette activiteiten om het tekort te reduceren (punt B) zijn onderverdeeld in: 

1. Algemeen 

2. Activiteiten specifiek gericht op het beperken van de instroom; 

3. Aanpak gericht op beperken instroom en verhogen uitstroom van jongeren; 

4. Aanpak gericht op vergroten uitstroom; 

5. Aanpak gericht op werkgevers. 

 

Per hoofdgroep is het verwachte effect voor de reducering van het tekort aangegeven. 

Per activiteit zijn, daar waar mogelijk, de reeds geboekte resultaten van deze activiteit weergegeven. 

 

 

 

1. Algemeen 

Effecten op gebiedsgericht werken 
• Personen worden in hun eigen omgeving geactiveerd en gere-integreerd zodat de dienstverlening 

op hun individuele behoeften kan worden afgestemd; 

• Consulenten krijgen makkelijker de mogelijkheid om hun klantenbestand in kaart te brengen en 

relaties met (lokale) werkgevers op te bouwen. De versteviging van dit netwerk draagt bij aan het 

uitplaatsen van werkzoekenden;  

• Er wordt aangesloten bij de werkwijze van veel samenwerkingspartners waardoor interdisciplinair 

overleg, wat vaak noodzakelijk is voor meervoudige probleemsituaties, vereenvoudigd wordt. 

 

Op deze wijze ontstaat meer focus en aansluiting bij de lokale behoeften, wat naar verwachting leidt 

tot een snellere en betere doorstroom naar passende arbeid. 

 
Effecten op professionalisering en vakmanschap 
In  juni 2018 hebben 18 medewerkers van Senzer de opleiding met goed gevolg afgesloten. Zij treden 

op als ambassadeurs. Deze medewerkers hebben vanuit hun opleiding ook groepstrainingen 

verzorgd.  

 
2. Aanpak gericht op het beperken van de instroom 

Effecten Gemeenschappelijk bemiddelingsteams (GBT)  

In 2018 zijn er 260 personen aangemeld bij het GBT. Er zijn 206 plaatsingen naar werk gerealiseerd. 

Degenen die nog niet bemiddeld zijn, zijn concreet in beeld bij werkgevers en worden intensief 

gevolgd. Er heeft geen registratie op gemeenteniveau plaatsgevonden. 

 

Effecten Senzer aanvraag.nl 

- Makkelijker aanvragen dan via Werk.nl 

- In de digitale aanvraag meteen duidelijkheid of er recht bestaat op een uitkering. Bij recht op 

bijvoorbeeld een voorliggende voorziening of teveel vermogen, wordt dit al duidelijk in de 

aanvraag en wordt doorverwezen naar de juiste instantie 

- Het aanvraagformulier is al ingevuld met gegevens vanuit andere instanties 

- Minder administratieve handelingen, zowel voor de aanvrager als voor Senzer. Daardoor 

focus sneller op werk dan voorheen 
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De digitale aanvraag heeft ook geleid tot een kortere beslistermijn. Eind 2018 was de 

afhandeltermijn verminderd van gemiddeld bijna 8 weken naar gemiddeld 5,7 weken.  

 

 

3. Aanpak gericht op het beperken van de instroom jongeren 

 
Effecten VSO/Pro/Entree schoolverlaters en Vroegtijdige schoolverlaters  

aantal in traject vanaf jan 2018       192 

Nog in traject einde 2018      102 

uitgestroomd naar regulier werk         8 

Uitgestroomd naar gesubsidieerd werk       46 

Voortijdig beëindigd (dagbesteding, verhuizing, etc.)            36 

Uitstroom naar werk          47% 

Er is niet geregistreerd op gemeenteniveau 

 

Effecten project zorgassistenten in de klas 
In augustus 2018 is deze tweejarige BBL opleiding middels een intake gestart met 22 leerlingen, 

waarvan er uiteindelijk 18 leerlingen zijn doorgestroomd naar de daadwerkelijke opleiding. Door 

persoonlijke omstandigheden zijn er nog 5 leerlingen afgevallen. De leerlingen die zijn afgevallen zijn 

nog in beeld via school of via het RMC. Pro/VSO-scholen hebben nog een nazorgplicht van 2 jaar. 

Met betrekking tot de 13 leerlingen is een onderscheid gemaakt tussen het bereiken van niveau 1 en 

niveau 2. Ieder heeft een dienstverband voor 24 uur per week op een basisschool in deze 

arbeidsmarktregio. De leerlingen worden gedurende de gehele opleiding intensief begeleid door een 

jobcoach van Senzer. Het betreffen kwetsbare jongeren die geen uitkering ontvangen op grond van 

de Participatiewet en die echt aan de onderkant van de arbeidsmarkt bewegen. Voor deze jongeren 

wordt op deze manier toch een sluitende aanpak naar de arbeidsmarkt bewerkstelligd en wordt 

instroom in de uitkering voorkomen.  

Effecten Aanpak voortijdige schoolverlaters 

In 2018 zijn er, in samenwerking met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC), 37 vroegtijdige 

schoolverlaters met en zonder uitkering in een traject naar werk of school opgepakt door Senzer.  

Van deze groep volgen 10 personen momenteel nog een traject naar werk.  Hiervan zijn 6 personen 

inmiddels arbeidsfit en worden zij nu toegeleid naar betaalde arbeid. Drie personen volgen een 

traject bij verdiepend onderzoek (VO) en één persoon heeft een werkstage. 

 

Daarnaast is gebleken dat 11 personen een loonwaarde van <30% hebben. Hiervan zijn 3 personen 

toegeleid  naar dagbesteding en 3 personen naar vrijwilligerswerk. De laatste 5 personen hadden na 

de diagnose een arbeidsvermogen van 0-30%, maar hebben door inspanningen (voldoende) 

arbeidspotentieel ontwikkeld. Deze personen worden nu door de participatiecoach Werk opgepakt, 

om verdere mogelijkheden te bezien.  
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Voorts zijn 10 personen uitgestroomd naar betaalde arbeid en zijn 6 personen niet meer in beeld bij 

Senzer door onder meer verhuizing dan wel het niet leveren van belangrijke informatie, die van 

belang was voor de uitkering. Er is net geregistreerd op gemeenteniveau. 

 

4. Activiteiten gericht op vergroten uitstroom 

 
Effecten op Stimulering regionale samenwerking GGZ Oost Brabant, Senzer, UWV en WMO 

 De samenwerking tussen Senzer, de WMO, de GGZ Oost Brabant en het UWV is vergroot.  

 de betrokken partijen hebben voldoende kennis over wat werkt voor mensen met psychische 
aandoeningen om hen naar werk te begeleiden en/of werk te behouden.  

 De betrokken partijen kennis laten nemen van het instrument IPS (individuele plaatsing en 
Steun).  

 
Effecten op aanpak statushouders 

 Door de regiocoördinator van Divosa zijn in 2018 de banden met het COA geïntensiveerd en 

vindt de eerste screening door samenwerking met het COA reeds vroegtijdig plaats op het 

AZC, waar de statushouder verblijft. Deze screening is vooral gericht op de 

arbeidsmarktkansen op korte termijn. 

 Kern van de aanpak na vestiging in één van de gemeenten binnen de arbeidsmarktregio 

Helmond-de Peel is dat er niet meer volgtijdelijk wordt gehandeld in de zin dat eerst het 

inburgeringsresultaat wordt afgewacht, maar dat het traject naar werk direct start.  

 Door de werkarrangementen ROC ter AA/Senzer integreren de statushouders eerder, omdat 

zij werken, daardoor de Nederlandse taal sneller en beter machtig zijn en daardoor hun 

inburgeringsdiploma eerder zullen halen en eerder uitstromen naar betaalde arbeid (na 

maximaal een half jaar na start traject). In 2018 zijn twee groepen gestart. 

 Met betrekking tot de certificering hebben 18 personen een heftruck-certificaat en 12 een 

basiscursus VCA. Inmiddels hebben 19 deelnemers werk gevonden.  Daarnaast hebben 8 

deelnemers hebben een stap gezet via een werkstage. Voor de overige 3 personen is de 

toeleiding naar de arbeidsmarkt door omstandigheden nog niet mogelijk.   

 

 

 

  Instroom 2017 Instroom 2018 
 

 

Gemeente totaal 
waarvan 
statushouders 

percentage 
statushouders 

totaal 
waarvan 
statushouders 

percentage 
statushouders 

 

 

 Laarbeek 84 32 38,1% 81 14 17,3% 
 

 

Totaal Senzer 1.662 335 20,2% 1.370 206 15,0% 
  

 

 

        

 

  Uitstroom 2017 Uitstroom 2018 
 

 

Gemeente totaal 
waarvan 
statushouders 

percentage 
statushouders 

totaal 
waarvan 
statushouders 

percentage 
statushouders 

 

 

 Laarbeek 73 13 17,8% 91 23 25,3% 
 

 

Totaal Senzer 1.660 217 13,1% 1.618 289 17,9% 
           

 

  

       

 

  Uitstroom naar werk en scholing 2017 Uitstroom naar werk en scholing 2018  
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Gemeente 
Werk 

en 
scholing 

percentage 
van totaal 

waarvan 
status-
houders 

percentage 
status-
houders 

Werk 
en 

scholing 
percentage 
van totaal 

waarvan 
status-
houders 

percentage  
status- 
houders 

 
 Laarbeek 35 47,9% 4 11,4% 50 54,9% 14 28,8% 

 

Totaal 
Senzer 708 42,7% 68 9,6% 742 45,9% 159 21,4% 

          
 

          Effecten op project Intensieve Controle 
Door de inzet van intensieve controle, waarbij specifiek wordt gekeken naar bepaalde risicofactoren 

zijn in de gemeente Laarbeek  in 2018 5 uitkeringen beëindigd.  

Uitgaande van het feit dat een gemiddelde jaaruitkering € 14.500,- bedraagt, is de besparing op de 

BUIG voor 2018  € 72.500,- 

 

Daarnaast heeft het team Intensieve Dienstverlening in 2018 ondersteuning verleend in het kader 

van het voeren van spreekkamergespreken bij lopende uitkeringen, ondersteuning geboden bij het 

opmaken van beschikkingen, het voeren van lastige gesprekken, het ondersteunen van grondiger 

dossieronderzoek en het ondersteunen bij het beoordelen van complexe uitkeringsaanvragen.  

 

Effecten Screening 

In Laarbeek zijn in 2018 73 personen herscreend. Daarvan hebben 45 personen een 

arbeidspotentieel te hebben dat hoger is dan 30%. Dit betekent dat  deze personen nu in aanmerking 

komen voor een re-integratietraject, terwijl vroeger werd ingestoken op maatschappelijke 

participatie. 

 

Effecten Servicepunt Leren en Werken (SLW) 

250 mensen hebben gebruik van gemaakt van het SLW en hebben advies gekregen. 30 mensen zijn 

geplaatst in een opleidingstraject en 45 mensen zijn geholpen naar werk.  Tevens heeft het 

Servicepunt het taalakkoord ondertekend.  Er zijn eerste stappen gezet om laaggeletterdheid bekend 

te maken bij werkgevers en hoe hiermee om te gaan. 

Het Servicepunt neemt deel aan verschillende overlegvormen en bijeenkomsten van werkgevers om 

ook hen van advies te kunnen voorzien bij hun vraagstukken op het gebied van leren en werken. Er is 

niet geregistreerd op gemeenteniveau. 

 

Effecten Parttime werk 

De maatregelen die zijn opgestart om Parttime werk te bevorderen hebben tot op heden nog niet 

geheel het gewenste/verwachte resultaat laten zien, namelijk een duidelijke toename van het aantal 

personen met parttime werk tot minimaal het landelijke percentage. Wel zien we in de benchmark 

dat het gemiddeld te korten maandbedrag in 2018 in de gemeente Laarbeek (€ 610,-) beduidend 

hoger lag dan landelijk (€ 552,-) of gemeenten < 50.000 inwoners (€ 552,-). 
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Bovenstaande grafiek laat, per kwartaal, het aantal nieuwe plaatsingen op parttime-werk in 2018 

zien.  

 

5. Effecten activiteiten gericht op werkgevers 

 

Ondernemerspunt en BBZ 

In 2018 zijn in Laarbeek 9 aanvragen voor Bbz-ondersteuning binnen gekomen. 7 van deze aanvragen 

zijn toegekend. In 2 gevallen volgde een afwijzing. De overige aanvragen zijn buiten behandeling 

gesteld of ingetrokken. 3 ondernemers deden een beroep op een IOAZ-uitkering na de beëindiging 

van hun onderneming. In alle 3 gevallen kon deze toegekend worden. In 2018 werden geen nieuwe 

Bbz-kredieten verstrekt.  

Van de uitstaande Bbz-kredieten is in 2018 € 68.690,- geïnd. Van overheidswege stond door de 

normbatenregeling een te innen bedrag van € 47.743,- voor 2018. Een positief resultaat van ruim  € 

20.000,-. 

Vooral de vraag naar schuldhulpverlening, al dan niet in combinatie met Bbz neemt toe. Door 

samenwerking met professionele schuldhulpverleners voor ondernemers en korte lijntjes in de regio 

worden ondernemers op dit gebied beter en eerder geholpen. Hierbij wordt creatief naar 

oplossingen gezocht om een ondernemer zijn bedrijf en werkgelegenheid te kunnen laten behouden. 

Als het niet mogelijk is de onderneming te  behouden zal meegekeken worden om de onderneming 

zo goed mogelijk te beëindigen. 

 

Workdates en speeddates met werkgevers 
In meerdere gemeenten hebben in 2018, samen met het UWV en werkgevers, workdates  
plaatsgevonden.  
 
Werkgevers hebben aangegeven zeer tevreden te zijn over deze aanpak. Vanuit de workdate hebben 

uitkeringsgerechtigden op een informele wijze contact kunnen leggen met werkgevers en zijn er ook 

uitkeringsgerechtigden uitgestroomd uit de uitkering.  

Met betrekking tot de laatste workdate in 2018 is getracht om resultaten te registreren.  



 
22 

Uit een eerste inventarisatie van de laatste workdate van 2018 op 13 november 2018 bleek dat er in 

ieder geval 120 vervolggesprekken met werkzoekenden waren gepland en dat er minimaal 15 

matches hebben plaatsgevonden. De precieze resultaten met betrekking tot plaatsing vanuit de 

workdates is niet mogelijk, omdat niet alle aanwezige werkgevers de resultaten bekend maken of de 

match vaak pas na een tijd tot stand komt . Er is niet geregistreerd op gemeenteniveau. 
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D. Ondertekening 

Bij D volgt ondertekening. Een verzoek tot vangnetuitkering dient door het college van burgemeester 
en wethouders te worden ingediend, ook indien de uitvoering van de Participatiewet aan een 
samenwerkingsverband is overgedragen (meer informatie hierover in de toelichting onderaan het 
formulier). De ondertekening geschiedt door burgemeester en secretaris.  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek verklaart dat het voor  
15 augustus 2018 de genoemde interne en externe maatregelen heeft getroffen om te komen tot 
verdere tekortreductie. 
 
Datum: 10 juli 2019 
 
De secretaris, 

 
Naam van de ondertekenaar:  M.J.M. Meertens 

De burgemeester, 

 
Naam van de ondertekenaar:  F.L.J. van der Meijden. 
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2. Instemming gemeenteraad 
In artikel art. 10, eerste lid, onderdeel d, BPw staat dat deze verklaring de instemming van de 

gemeenteraad moet hebben. Met de instemming van de gemeenteraad bevestigt de gemeenteraad 
dat het college inzicht heeft gegeven in de maatregelen die zijn getroffen om het tekort te 
reduceren. De instemming heeft geen betrekking op het inhoudelijk oordeel dat de gemeenteraad 
eventueel over de maatregelen van het college heeft uitgesproken. De gemeenteraad hoeft het dus 
niet eens te zijn met de maatregelen. 
De ondertekening geschiedt door burgemeester en griffier. De gemeenteraad dient uiterlijk voor het 
moment van indiening van het verzoek haar instemming te hebben gegeven, uiterlijk 15 augustus 
2018. 
De gemeenteraad van de gemeente Laarbeek stemt in met de onder D afgegeven verklaring door het 
college van deze gemeente. 
 
Datum: 15 juli 2019 
 
Ondertekening 
de raadsgriffier, 

 
Naam van de ondertekenaar:  M.L.M. Heijnsbergen 
 

De burgemeester van Laarbeek, 

 
Naam van de ondertekenaar:  F.L.J. van der Meijden.  

 

 

 
 
 
  
 

 


