COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Project Jongeren WMO-WWB
Te besluiten om
1. Met de pilot Jongerenproject WMO-WWB te starten per 1 oktober 2012.
Inleiding
Op 15 november 2011 heeft uw college de beleidsnota “Samen verder” WMO 2012-2015
vastgesteld. Eén van de speerpunten binnen prestatieveld 5 (maatschappelijke participatie
van kwetsbare doelgroepen) is het bevorderen van de integraliteit tussen WMO en de Wet
Participatiebudget. Hiervoor is een specifieke doelgroep aangewezen, te weten de doelgroep
jongeren met een bijstandsuitkering.
Beoogd effect
Als uitvloeisel van het WMO beleidsplan kan thans een specifiek project voor de doelgroep
jongeren worden gestart.
Argumenten
Uit de praktijk is gebleken dat een deel van de jongeren in de bijstand niet snel uitstroomt.
Meerdere redenen zijn hiervoor aan te voeren: ontbreken van motivatie, gebrek aan
zelfinzicht, aanwezigheid van meervoudige problematiek (schulden, verslaving, relatie,
thuissituatie). Ter voorkoming dat een deel van de jongeren verder “afglijdt” en mogelijk een
onderdeel gaat uitmaken van het zogeheten toekomstige “granieten” bijstandsbestand zal
worden geïnvesteerd op intensieve begeleiding en zorgvuldige diagnosestelling. Dit met als
doel het wegnemen van belemmeringen en verzorgen van maatwerk gericht op duurzame
uitstroom. Wederkerigheid staat binnen het traject centraal. De jongere heeft een duidelijke
eigen verantwoordelijkheid en (hulp) vraag. De gemeente creëert de noodzakelijke
randvoorwaarden om de jongere waar mogelijk duurzaam in zijn kracht te zetten.
Kanttekeningen pilot
Voorlopig zal voor de duur van 3 maanden een pilot worden ingericht op het gebied van
coaching-diagnose. Hiervoor wordt een externe coach ingezet. De klantmanager werk zal
individuele gesprekken met de jongeren aangaan om te kijken welke jongeren het meest
geschikt zijn om in dit specifieke traject (doorlooptijd gemiddeld 4 weken) te starten.
Vervolgens zal in nauwe samenspraak met de coach een loopbaan oriëntatie programma
worden ontwikkeld gericht op motivatie, ontwikkelen eigen port folio en
arbeidsmarktperspectief bestaande uit de volgende elementen: individuele coaching,
groepscoaching, individuele gesprekken tussen klant en klantmanager en actieve
begeleiding door klantmanager.
Medio december 2012 zal de pilot worden geëvalueerd. Uw college zal over de resultaten en
een mogelijk vervolg worden geïnformeerd.
Financiën
De kosten van de inhuur van de coach ad € 7.500,- komen volledig uit hiervoor
gereserveerde gelden uit het Participatiebudget in het lopende jaar 2012.

Communicatie
N.v.t.
Uitvoering
De uitvoering is in handen bij het team beleidsontwikkeling en team dienstverlening van de
afdeling Samenleving.
Bijlagen
De offerte van Tornak Groep aangaande inhuur van een externe coach is bijgesloten.

2

