Themabijeenkomst Participatie adviesraad sociaal domein 25-03-2021
Vragen die gesteld zijn tijdens de bijeenkomst:
Presentatie van Job Wolters
Jan Zwiers: De gemeente Borger-Odoorn heeft de bijstand bij de gemeente Emmen
ondergebracht. Is Borger-Odoorn eindverantwoordelijk en gemeente Emmen niet?
Antwoord: Het college van de gemeente Borger-Odoorn heeft de bevoegdheden
gemandateerd aan het college van de gemeente Emmen. Formeel is Borger-Odoorn
eindverantwoordelijk. De gemeente Borger-Odoorn heeft vertrouwen dat de gemeente
Emmen volgens de wet werkt. Men kan bezwaar maken en dat kan tot een andere
beslissing leiden. Deze beslissing kan afwijken van de gemeente Emmen.
Jeroen Bus: Geldt de Participatiewet voor 2 groepen mensen, bijstandsgerechtigden en
mensen die re-integreren?
Antwoord: Ook andere mensen kunnen onder de participatiewet vallen niet
uitkeringsgerechtigden maar mensen die behoefte hebben om te re-integreren. Beschut
werken: bestaat uit een deel bijstandsgerechtigden en het UWV bepaalt wie kandidaat is
voor beschut werken.
Jan Zwiers: Beschut werken bestaat dat nog?
Antwoord: de Wedeka en Emco bestaan nog steeds. Het is een misverstand dat dit niet
meer bestaat.
Jan Zwiers: Nieuwe mensen gaat niet meer naar de sociale werkplaats, hoe is dit
ingericht?
Antwoord: Het nieuwe beschut werken is gecreëerd door de overheid. Voor mensen die
niet tot de CAO WSW behoren maar wel naar de sociale werkvoorziening gaan.
Men ging uit van ongeveer 9000 mensen voor beschut werken, maar er zijn nu 30.000
mensen in beschut werken. Dit is een bewuste keuze van het rijk.
Jeroen Bus: De Participatiewet, voor hoeveel mensen geldt dit in de gemeente BorgerOdoorn? Voor 429 huishoudens in de bijstand.

Presentatie van Marleen Kenkhuis en Anita de Graaf Team Werk
Jan Zwiers: 4 weken eis jongeren onder de 27 jaar. Hebben ze dan recht op een
uitkering?
Antwoord: Er geldt een 4 weken zoekperiode op Werk.nl. Op dat moment kan er geen
uitkering worden aangevraagd. 4 weken na dan melden. De meldingsdatum wordt naar
gekeken. Met terugwerkende kracht na de melding kan een uitkering aangevraagd
worden.
Martien Reidsma: Iemand die op school zit en geen inkomsten heeft, heeft die recht op
een uitkering?
Antwoord: Er is recht op studiefinanciering voorliggend aan de bijstand. Er kan wel een
uitzondering worden gemaakt.
Vraag: Jongere met een handicap, ouders prima middelen, kan deze jongere wel begeleid
worden in het traject? Ja baan afspraak baan kan.
Eportfolio: Is dit instrument alleen voor de gemeente Borger-Odoorn of ook voor een
grotere regio?
Antwoord: Eportfolio wordt ook gebruikt door de gemeenten Stadskanaal en
Groningen. Andere gemeenten hebben eigen systemen. De onderzoeksinstrumenten zijn
hetzelfde. Het ligt ook aan de doelgroep. De “Hondsrug” is anders dan de “Monden”.
Bij voorbeeld een Hbo’er wordt anders begeleid dan iemand die geen opleiding heeft.
Worden de belemmeringen voor de arbeidsmarkt ook in kaart gebracht?
Antwoord: dit doen we al vrij in het begin. Bij eportfolio bij voorbeeld samen invullen.
Alle facetten komen aan de orde. Goed in gesprek gaan met elkaar.
Er zijn minder Hbo’ers in het bestand. Er zijn wel middelen en ondersteuning voor die
doelgroep.
Wat is SROI? Social Return On Investment.
Jan Datema: Een 27 plusser is aan werk geholpen, nu gaat deze persoon buiten de
gemeente wonen, krijgt deze persoon dan nog begeleiding?
Antwoord: Soms niet in beeld. Als het iemand is met een arbeidsbeperking dan is er een
jobcoach en vindt er een warme overdracht naar de andere gemeente plaats. Verbinding
zoeken met andere gemeente.
Jan Berends: Een kennis werkt via een uitzendbureau en in de wintermaanden is er geen
werk meer. Dan houdt het op. Is hier iets voor?
Antwoord: Werken in het groen – seizoensgebonden beroep – recht op een uitkering.
Niet bij ons in beeld. Bij de hoveniers zelf is dit in beeld en daar aan de bel trekken en bij
het UWV.
Jeroen Bus: 500 bijstandsgerechtigden. Er zijn 9 regisseurs werk. Caseload 50 a 60 per
persoon. Klopt dit?
Nee dat klopt niet. Er zijn 6 regisseurs werk. We werken met casussen. Wat is de
caseload gemiddeld? 78.
Coba van der Laan: Heb je iedereen in beeld met zo’n grote caseload?
Ja we hebben iedereen in beeld.

Jeroen Bus: Hoeveel mensen lukt het om uit de bijstand te komen?
Antwoord: werk of school – 60 per jaar ongeveer. Het wisselt continu. Per saldo is het
aantal mensen in de bijstand 2% gestegen ondanks Corona. Er is uitstroom naar werk.
Vraag: Hoe worden jongeren begeleid in het onderwijs in de praktijk? Aanmelden bij
GAP academie. Wat past het beste.
Vraag: hebben jullie zicht op alle jongeren in Borger-Odoorn. Zien welke jongeren
uitstromen?
Antwoord: Vanaf het begin bij betrokken, zorgen dat ze niet tussen wal en schip raken.
Vraag: Hebben jullie het idee dat jullie het aankunnen qua bemensing?
Antwoord: Door ontwikkelen en samenwerken met het Sociaal Team. Druk bezig met de
doorontwikkeling. Iedereen op een goede manier blijven zien. De Coronasituatie gaat
nog wat brengen. Dit ligt op managementniveau en ook bij de gemeenteraad.

