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VERGOEDING I.V.M. REINTEGRATIE

Algemeen
Indien er een beroep wordt  gedaan op bijstand (WWB, WIJ, IOAW of IOAZ), wordt  er in 
eerste instantie gekeken naar de re-integratiemogelijkheden van de persoon.
Mogelijk is het noodzakelijk om kosten te maken alvorens er kan worden gereïntegreerd als 
er een te grote afstand is tot de arbeidsmarkt. Hierbij kan worden gedacht aan kosten die 
gemaakt  worden  voor  het  inkopen  van  een  specifiek  re-integratietraject,  kortdurende 
opleidingstrajecten en reiskosten. Uitkeringsgerechtigde (hierna te noemen klant) dienen om 
een kans te maken op de arbeidmarkt te beschikken over een startkwalificatie.

Re-integratietrajecten/reiskosten
De gemeente stelt in overleg met de klant een traject op. Getracht wordt zoveel mogelijk een 
traject richting werk te starten, dus met link re-integratie.
Indien een traject als passend wordt beschouwd voor een uitkeringsgerechtigde worden alle 
kosten die daarmee samenhangen in eerste instantie volledig vergoed door de gemeente, dit 
geldt ook voor de redelijkerwijs te maken reiskosten.

Opleidingstrajecten/scholingskosten
Voor het starten van een opleiding dient in alle gevallen eerst toestemming te zijn gevraagd 
en gekregen van de gemeente. 
Indien de toestemming is verleend komen alle noodzakelijk  te maken kosten, waar  geen 
voorliggende voorziening voor is, voor rekening van de gemeente. Hieronder vallen ook de 
eventuele reiskosten van en naar het scholinginstituut en/of stage adres voor zover hier geen 
vergoeding voor wordt ontvangen.

In  eerste  instantie  wordt  alleen  voor  kortdurende  beroepsopleidingen  en  of  cursussen 
toestemming  verleend  tot  maximaal  MBO-3  niveau.  Hiermee  heeft  de  klant  dan  de 
startkwalificatie.  In  uitzonderlijke  gevallen  kan  toestemming  (en  daarmee  vergoeding) 
worden verleend voor het volgen van onderwijs op een hoger niveau.

Examengeld:  uitgangspunt  is  dat  de  kosten voor  een examen slechts  eenmaal  door  de 
gemeente worden vergoed.

Kinderopvang
Door klanten die een traject bij de gemeente volgen en geen werkgever hebben kan een 
beroep worden gedaan op de wet Kinderopvang. Hierbij wordt een derde of een zesde deel 
van de kosten van de kinderopvang vergoed afhankelijk van de persoonlijke situatie. Voor 
het resterende gedeelte van de kosten kan een beroep worden gedaan op de belastingdienst 
en in sommige gevallen op de bijzondere bijstand.
 
Overige kosten
Voor  alle  overige  mogelijk  niet  genoemde  kosten  geldt  dat  indien  deze  kosten  in  alle 
redelijkheid  noodzakelijk  zijn  er  op  individuele  en  incidentele  basis  een  vergoeding  kan 
worden verstrekt.
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Bijvoorbeeld:  indien  het  gebruik  van  een  computer  noodzakelijk  wordt  geacht  en  er 
onvoldoende gebruik van kan worden gemaakt op het opleidingsinstituut, kan hiervoor een 
aanvraag worden ingediend. Voorwaarde is dat de noodzaak van aanschaf schriftelijk wordt 
bevestigd door de onderwijsinstelling. Na indiening van een pro-forma nota kan de aanvraag 
worden bezien. 

Alle  scholingskosten  die  door  de  gemeente  worden  vergoed  worden  voldaan  uit  het 
participatie-budget.
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