
 

Bestuursrapportage 2018 
 

Inleiding 
Dit is de eerste bestuursrapportage van 2018 waarin wij terugkijken op de eerste vier 

maanden en ook alvast vooruitblikken op de rest van jaar. Wij nemen u mee langs de 

verschillende routes die onze cliënten kunnen 

bewandelen: Onderwijs, Werknemer, Ondernemer en Vrijwilliger. Hier krijgt u meer 

informatie over wat er in deze routes gebeurt en verantwoorden wij onze prestatie-

indicatoren. Daarnaast kunt u voorbeelden lezen van cliënten en medewerkers over 

hoe het in de praktijk werkt. Naast de informatie per route laten wij zien hoe 

ons cliëntenbestand er uit ziet, welke ontwikkelingen er zijn geweest binnen het 

proces Uitkeren en geven wij inzage in de Financiën. 

De afgelopen maanden hebben wij onze dienstverlening en de doorontwikkeling 

daarvan gecontinueerd. De resultaten van de eerste vier maanden sluiten aan bij de 

trend uit 2017 zoals u heeft kunnen lezen in ons jaarverslag 2017. De samenwerking 

binnen het sociaal domein, de arbeidsmarktregio maar ook met diverse andere 

instanties, werkgevers en opleiders maakt ons steeds meer een netwerkorganisatie. In 

het verhaal van de routes leest u hier meer over en kunt u lezen dat deze 

samenwerking zijn vruchten afwerpt. 

Samenvoeging Alescon-Noord  
Het jaar 2018 staat in het teken van de samenvoeging met Alescon-Noord. Gedurende 

de eerste fase van dit traject is gestart met de ontvlechting van Alescon in een 

noordelijk en zuidelijk deel. Wij zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen voor 

de samenvoeging. De uitkomsten van deze fase nemen wij mee in het op te stellen 

bedrijfs- en implementatieplan dat in oktober van dit jaar opgeleverd zal worden.  

Ontwikkelingen 
De economie draait op volle toeren, dit zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt. Wij zien 

dit ook terug in het aantal uitkeringsaanvragen dat ingediend wordt. Dit aantal ligt 

lager dan in dezelfde periode in 2017. Voor onze cliënten geldt echter dat pas na een 

langere periode van een opwaartse conjunctuur de kansen toenemen. Landelijk is dit 

beeld nu aan het ontstaan. Het CBS meldt dat er voor het eerst sinds 2008 een daling 

van de bijstandspopulatie waarneembaar is.  

Wij laten ook een dalende trend zien, al is de daling minder sterk dan landelijk. 

Doordat wij de afgelopen jaren succesvol zijn geweest in het plaatsen van onze 

cliënten op de arbeidsmarkt, is voortzetting van dezelfde trend voor ons niet haalbaar. 
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De uitstroom over deze verantwoordingsperiode is wel hoger dan de instroom, 

waardoor per saldo het aantal verstrekte uitkeringen is gedaald. Door onder andere de 

toename van de loonkostensubsidies is dit niet direct terug te zien in de financiële 

verantwoording. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen van 2017.  

Wij zetten in op preventie en zorgen ervoor dat onze inwoners geholpen worden waar 

nodig. Door een goede groepsgewijze voorlichting en een individueel startgesprek 

krijgt elke aanvrager persoonlijke begeleiding en worden vragen direct 

beantwoord. Voor degenen die moeite hebben met het invullen van een aanvraag of 

hier verdere vragen over hebben is een spreekuur georganiseerd.  

Voor statushouders is een apart aanvraagformulier ontwikkeld om het aanvraagproces 

eenvoudig en eenduidig te kunnen doorlopen. Meer informatie over deze 

onderwerpen, maar ook over de omgekeerde toets, bijzondere bijstand en 

minimabeleid vindt u onder het kopje Uitkeren. 

Hoe navigeert u door de rapportage? 
U klikt links in het menu op het onderdeel waar u meer over wilt weten. U leest het 

item door met uw muis of navigatiepijltjes op uw toetsenbord naar beneden te 

scrollen. Op veel pagina’s komt u “links” tegen die verwijzen naar meer informatie 

over een bepaald onderwerp. Als u de link aanklikt komt u vanzelf op de betreffende 

internetpagina. U kunt steeds vanuit iedere pagina naar andere onderdelen navigeren 

door in het menu te klikken. Voor een print gebruikt u de button: "print deze pagina". 

Mocht u na het lezen van deze bestuursrapportage behoefte hebben om nader kennis 

te maken met Werkplein Drentsche Aa of wilt u meer informatie over een bepaald 

thema, dan bent u uiteraard van harte welkom. Neem vooral contact met ons op! 

De directie van Werkplein Drentsche Aa wenst u veel leesplezier! 

  

http://bestuursrapportage.wpda.nl/2018/uitkeren


Route Onderwijs 
 

Via de route onderwijs gaan cliënten via een opleiding of traject naar de arbeidsmarkt. 

De doelgroep voor deze route bestaat uit jongeren die dreigen uit te vallen op school, 

jongeren die gestopt zijn met een opleiding en cliënten met een opleiding tot en met 

MBO niveau 2. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is erg 

belangrijk. Een startkwalificatie biedt veel meer kansen op de arbeidsmarkt. 

Voor de route onderwijs werken wij vanuit een vind- en verbindplaats op het Drenthe 

College in Assen en zijn wij wekelijks te vinden bij de praktijkschool en het voortgezet 

speciaal onderwijs. De begeleiding naar en tijdens een afspraakbaan en beschut werk 

vindt plaats vanuit deze route.  

Wij werken nauw samen met de onderwijspartijen in de Drentsche Aa gemeenten. 

Ook werken wij samen in de arbeidsmarktregio op het gebied van aanpak (regionale) 

jeugdwerkloosheid en de goede aansluiting vanuit onderwijs naar arbeidsmarkt. Deze 

succesvolle aanpak zorgt ervoor dat de vraag naar de dienstverlening op het gebied 

van preventie op scholen, het UWV en andere maatschappelijke/zorg instanties is 

toegenomen. Het aantal cliënten in deze route is in vergelijking met dezelfde periode 

vorig jaar met 80% gestegen. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van de formatie. 

 

Sluitende aanpak 
De sluitende aanpak (zie ook onderstaande button) voor kwetsbare jongeren is gericht 

op jongeren vanaf 16 jaar. Op deze leeftijd zijn de jongeren nog actief in de 

onderwijswereld en daardoor beter vindbaar. Het is ook de leeftijd waarbij de 

volgende stap naar het vervolgonderwijs gemaakt moet worden en sluit aan bij de 

doelgroep van het Regionaal Meldpunt Coördinatie voortijdig schoolverlaters (RMC). 

Met preventie als basis en maatwerk als norm bereiken, helpen wij samen met ons 

netwerk de jongeren op weg naar vervolgonderwijs of werk. De ingezette koers van 

2017 hebben wij gecontinueerd. 

Wij zijn tevreden over de samenwerking binnen het netwerk en zetten in op een 

doorontwikkeling van de methodiek. De samenwerking tussen onderwijs, 

ondernemers, gemeenten, RMC en WPDA heeft er toe geleid dat wij vele tientallen 

jongeren uit vijf gemeenten in de afgelopen vier maanden een stap of een sprong 

verder geholpen hebben. Dit aan de hand van een loopbaanoriëntatie, 

coachingsgesprek, navigator, aangepaste opleiding, of door die duurzame baan te 

nemen in plaats van een tijdelijke. De samenwerking is niet alleen inspirerend en leuk, 

het leidt elke dag tot concrete resultaten. 

https://vimeo.com/226731397
http://www.werkinzicht.nl/


Anderzijds biedt het in beeld hebben en houden van cliënten de komende periode een 

aantal uitdagingen door de invoering van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Er wordt gekeken hoe het aansluiten van de diverse 

gegevensbronnen om de cliënt goed in beeld te houden vorm gegeven kan worden.  

 

 

 

 

Afspraakbanen en Beschut werk 
Jongeren die de praktijkschool of het voortgezet speciaal onderwijs volgen bereiden 

wij, samen met de scholen, voor op een plek op de arbeidsmarkt. Deze plek bestaat in 

de meeste gevallen uit een afspraakbaan en soms uit een beschutte werkplek. Juist 

hiervoor hebben wij een sluitende aanpak, zoals hierboven beschreven, ontwikkeld. 

Jongeren die niet worden toegelaten tot de Wajong komen via het UWV bij ons 

terecht en deze begeleiden wij naar een afspraakbaan of beschut werk. 

Het is belangrijk om alle werkgevers te informeren over de mogelijkheden rondom de 

inzet van afspraakbanen. Wij geven hier voortdurend invulling aan en werken daarbij 

samen met andere gemeenten, UWV en SW-bedrijven en onderwijsinstellingen 

binnen onze arbeidsmarktregio (WerkinZicht). 

http://www.werkinzicht.nl/


In de eerste vier maanden van 2018 hebben wij 16 nieuwe afspraakbanen 

gerealiseerd. Het totale aantal actieve afspraakbanen is op dit moment 71. 10 in Aa en 

Hunze, 50 in Assen en 11 Tynaarlo. 

Binnen onze eigen organisatie zijn op dit moment vier mensen werkzaam op een 

afspraakbaan, dit op het gebied van facilitaire dienstverlening en binnen enkele 

administratieve functies.  

Beschut werk is bedoeld voor cliënten die alleen in een “beschutte” omgeving onder 

aangepaste omstandigheden kunnen werken. Het gaat om cliënten die door hun 

lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van 

(structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van 

een werkgever mag worden verwacht dat hij deze cliënten in dienst neemt. Ook niet 

met extra voorzieningen van de gemeente of UWV. Niet de werkzaamheden zelf 

typeren beschut werken, maar de mate van begeleiding en werkplekaanpassing. 

Het totale aantal beschut werk plekken is op dit moment 24, waarvan 4 in Aa en 

Hunze, 16 in Assen en 4 in Tynaarlo. Op korte termijn zullen in Assen nog 4 mensen 

kunnen starten op een beschut werk plek en moet er nog 1 aanvraag beoordeeld 

worden. Voor Aa en Hunze geldt dat er 5 cliënten niet geplaatst kunnen worden op 

een beschut werk plek. Voor deze cliënten wordt momenteel een Werk Fit traject 

ingezet zodat zij wel actief blijven.  

 

Afspraakbaan binnen WPDA 
In maart 2018 is Fokke begonnen als Facilitair Medewerker bij WPDA. Hij is eerst op 

proef. Al snel blijkt dat het goed gaat. Hij leert snel en pakt de dingen die hij moet doen 

snel op. Wat belangrijk voor hem is, is dat hij duidelijkheid nodig heeft. Dat hij weet 

wat hij moet doen, wanneer hij dit moet doen en hoe hij dit moet doen. Het team 

waarin hij zit heeft in goed overleg met jobcoaches een werkschema opgesteld, zodat 

de taken die gedaan moet worden verdeeld kunnen worden. Voor Fokke schept dit 

duidelijkheid. Het werken gaat goed, hij is blij met zijn baan en gaat elke dag met 

plezier naar zijn werk. Al snel krijgt hij te horen dat hij een arbeidscontract krijgt, 

waarmee hij bij WPDA aan de slag kan blijven en een afspraakbaan heeft. 



 

 

Samenwerking sociale onderneming Bimair 
In 2018 opent een unieke onderneming haar deuren in Assen. In het pand aan de 

Vlissingenstraat start dan Bimair, het productiebedrijf van Janssen Klimaattechniek. 

Uniek is dat de fabriek wordt voorzien van een rollerbandsysteem dat op diverse 

plekken wordt aangepast, speciaal voor mensen met een beperking. Bimair is een 

echte sociale onderneming die ervoor kiest kwetsbare mensen zicht te bieden op 

betaald werk. Mensen met een beperking en mensen zonder een beperking. Na het 

ondertekenen van een samenwerkingsconvenant met de directie van Janssen, de 

Gemeente Assen en WerkinZicht zijn er flinke stappen gezet begin 2018. Inmiddels is 

de fabriek volledig opnieuw ingericht en worden de eerste machines gemonteerd. 

Meerdere cliënten vanuit WPDA en het UWV hebben inmiddels een 

arbeidsovereenkomst met Bimair. In de komende maanden wordt verwacht de eerste 

machines operationeel te krijgen. Het streven is om in 2018 20 mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt betaald aan het werk te laten zijn. 

 

  

http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/67966/assen-verheugd-met-nieuwe-samenwerking/
http://www.werkinzicht.nl/


Prestatieafspraak  
Van de cliënten die behoren tot de doelgroep “Jongeren” zonder startkwalificatie zorgt 

WPDA dat 75% binnen een jaar weer een opleiding volgt. 

 

Bijna alle opleidingen starten in september en daarom kunnen wij nu geen concrete 

uitspraak doen over deze KPI. Dit doen wij in de volgende bestuursrapportage. 

Het aantal inwoners met een arbeidsbeperking en een verdiencapaciteit van minder 

dan 100% dat werkzaam is binnen het reguliere bedrijfsleven neemt elk jaar met 5% 

toe. 

 

In deze verantwoordingsrapportage hebben wij in totaal 71 cliënten met een actieve 

afspraakbaan. Hiermee zitten wij ruimschoots boven de groei van 5% van het aantal 

afspraakbanen. Wij blijven uiteraard inzetten op een uitbreiding van het aantal 

cliënten met een afspraakbaan. 

 

Rendement route onderwijs 
In de bestuursrapportage maken wij de kosten en opbrengsten inzichtelijk die zijn 

gemaakt in de routes gericht op participatie op de arbeidsmarkt. Qua kosten gaat het 

hierbij om de personeelslasten en de kosten vanuit de integratie-uitkering. De 

opbrengsten bevatten de besparing op de uitkeringslasten door uitstroom van cliënten 

door onze interventie en het voorkomen van instroom door preventie. Het saldo van 

de kosten en baten laat zien wat de route onderwijs heeft opgeleverd. 

 



Route Werknemer 
Via de route werknemer begeleiden, coachen en plaatsen wij cliënten die direct of 

binnen twee jaar weer aan het werk kunnen. Het gaat hier dan om de 

uitkeringsgerechtigden en hun meerderjarige huisgenoten. In de route worden 

cliënten ingedeeld in de meest geschikte branche. Een deel van deze cliënten vindt 

werk met hulp van structurele of incidentele loonkostensubsidie indien zij niet 

zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Als zij aan het werk zijn, verlenen wij 

nazorg, vaak in de vorm van jobcoaching. In deze route werken wij met drie 

brancheteams: team Hodezo (Horeca, Detailhandel, Zorg), team BILT (Bouw, Industrie, 

Logistiek, Techniek) en team Zakelijke Dienstverlening.  

Het succesvol plaatsen kan alleen als wij naast ons aanbod, de cliënten, de vraag van 

de werkgevers goed kennen. Het gaat om relatieopbouw. Ook acquisitie, matching, 

plaatsing en subsidieverstrekking horen hierbij. Onze accountmanagers werken 

hiervoor samen in onze Arbeidsmarktregio Werk in Zicht. Door deze 

samenwerking brengen wij de kansen in onze regio in beeld. De uitwerking hiervan 

vormt het marktbewerkingsplan waar de accountmanagers samen met de 

werkcoaches in de brancheteams invulling aan geven. 

De accountmanagers kennen de arbeidsmarkt, hebben zicht op vacatures en kennen 

de mogelijkheden om bij en samen met werkgevers werk te creëren. Zij zorgen ook 

voor voldoende mogelijkheden door partnerschappen aan te gaan met bedrijven en 

sociale ondernemingen en zorgen voor aanvullende vormen van werk waar dat nodig 

is. 

In 2017 is een duidelijke trend zichtbaar geworden dat ons cliëntenbestand verder van 

de arbeidsmarkt afstaat. Het wordt steeds lastiger om plaatsingen te kunnen 

realiseren. Het is algemeen bekend dat de bijstandspopulatie pas later profiteert van 

een hoogconjunctuur. Bij een aantrekkende economie daalt de WW-populatie altijd 

eerder dan de bijstandspopulatie. Er zijn intensievere coaching en 

aanvullende trajecten nodig om de plaatsingen te kunnen realiseren. Daarnaast is de 

benodigde nazorg groter om er voor te zorgen dat mensen aan het werk blijven. De 

intensievere begeleiding en nazorg zorgt voor een grotere begeleidingsvraag. 

 

Branchegericht werken 
Wij zijn doorlopend op zoek naar de kansen in de markt. Onze coaches werken 

branchegericht in de sectoren waar de vraag op de arbeidsmarkt groot is en die 

kansrijk zijn voor onze cliënten. In de eerste verantwoordingsperiode hebben wij op 

basis van een nieuwe arbeidsmarktanalyse, het marktbewerkingsplan en lokale 

ontwikkelingen besloten om onze huidige branche indeling te herijken. Zo hebben wij 

https://vimeo.com/226731641
http://www.werkinzicht.nl/
https://www.werk.nl/xpsitem/wdo214342


inmiddels afscheid genomen van de horecabranche als kansrijk beroep voor onze 

cliënten. Ondanks dat deze branche nog wel vacatures kent is het verschil in vraag en 

aanbod te groot geworden. Wel blijven wij investeren in het relatiebeheer met 

bestaande partners in deze branche. Daarentegen zijn de branches techniek, 

productie, zorg en ICT voorbeelden van kansrijke branches. De komende periode gaan 

wij gebruiken om deze herijking verder te implementeren in de route werknemer. In 

de tweede bestuursrapportage komen wij hier op terug. 

 

Werken in de Zorg biedt perspectief  
Voor onze cliënten hebben wij in het laatste kwartaal van 2017 een aantal trajecten 

opgestart dat gericht is op werken in de Zorg. Dit kan een traject zijn gericht op 

kennismaken en oriënteren, werken en leren of een traject richting direct aan het 

werk. Er zijn in deze periode diverse activiteiten georganiseerd. Er is grote 

belangstelling voor Agogisch werk (werkbegeleider, woonbegeleider, begeleider in de 

dagbesteding), Verzorgende IG (BBL opleiding niveau 3) of kinderopvang/ pedagogisch 

medewerker.  

In totaal zijn er voor het verzorgende IG opleidingstraject 52 mensen aangemeld. 

Uiteindelijk zijn hiervan zes cliënten gestart met de opleiding. Ondanks het feit dat 

deze aanmeldingen in theorie geschikt waren voor dit traject wordt duidelijk dat het 

voor onze cliënten moeilijk is om te kunnen starten. Er worden in samenwerking met 

de werkgevers nu voorlichtingen georganiseerd voor andere functies in de zorg en er 

wordt verkend of hiervoor een scholingstraject kan worden opgezet. Door gebruik te 

maken van werkontwikkelplekken en het geven van intensieve coaching, wordt ingezet 

op de verdere ontwikkeling van deze groep cliënten. 

Kinderopvang 

Het afgelopen jaar is er veel vraag ontstaan naar gekwalificeerde medewerkers voor de 

kinderopvang. Binnen de brancherichting zorg waren een aantal werkzoekenden met 

de ambitie om in de kinderopvang te kunnen werken maar deze voldeden niet aan het 

oorspronkelijke functieprofiel en kwamen daardoor niet door voorselecties heen. 

Door een wijziging in de CAO voor de kinderopvang zijn de instroomeisen voor deze 

functie vereenvoudigd.  Daaruit is het idee ontstaan om een ‘speedmeet’ te 

organiseren voor werkzoekenden en werkgevers uit de kinderopvang.  Tijdens deze 

speedmeet zijn elf werkzoekenden en drie lokale werkgevers  met elkaar in gesprek 

gegaan.  Er zijn zes cliënten aangenomen en drie cliënten kunnen in september 

beginnen met een BBL-opleiding. 

  



Statushouders 
Landelijk is afgesproken dat statushouders zo snel mogelijk zelfstandig volwaardig aan 

het werk gaan, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan 

onze samenleving. Statushouders krijgen ondersteuning op veel leefgebieden en door 

diverse organisaties. Zo is er ondersteuning voor en bij huisvesting, maatschappelijke 

ondersteuning, gezondheid en Werk & Inkomen. Dit wordt verzorgd door gemeenten 

zelf, sociale teams, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), taalaanbieders 

voor inburgering en WPDA. 

Wij vinden dat werk voorop staat voor statushouders. Hiermee willen wij voorkomen 

dat grote groepen statushouders langdurig aan de kant komen te staan, zoals dit in de 

jaren negentig van de vorige eeuw wel is gebeurd. Wij nemen hierin ook de regie in 

samenwerking met anderen. Op 30 april begeleidden wij 405 statushouders en/of 

inburgeraars (273 uitkeringen). In deze verantwoordingsperiode zijn er 22 uitkeringen 

toegekend voor deze doelgroep (Aa en Hunze 4, Assen 10 en Tynaarlo 8) en 24 

uitkeringen beëindigd (Aa en Hunze 4, Assen 7 en Tynaarlo 13). 

 

Samenwerking COA  
Nieuwe statushouders worden door het COA direct op weg geholpen hun weg in de 

Nederlandse maatschappij te vinden. Het COA verzorgt hiervoor een cursus, waarvan 

de laatste module gaat over uitkering en werk. Vorig jaar zijn wij gestart met een pilot 

om op dit gedeelte de voorlichting als WPDA te verzorgen.  

Inmiddels is de samenwerking verder uitgebreid. We zijn nu structureel betrokken bij 

de voorlichting bij het asielzoekerscentrum. Daarnaast wordt er met de statushouder, 

direct na plaatsing in een gemeente, een kennismakingsgesprek gepland met een 

coach. Deze vindt plaats op het asielzoekerscentrum en zo wordt er samen met het 

COA direct ondersteuning geboden richting studie en/of werk. De komende periode 

gaan wij met het COA verder verkennen hoe wij de samenwerking kunnen uitbreiden.  

 

Werken leer je door te werken 
Ali woont samen met zijn vrouw en twee kinderen in Assen. Het gezin heeft in 2015 een 

huurwoning in Assen gekregen en is cliënt geworden bij WPDA. Daarvoor woonden zij 

in het AZC in Drachten. Ali is vanuit Syrië gevlucht. Daarna heeft er gezinshereniging 

plaatsvonden. In Syrië was hij werkzaam in een hotel.  

 

Afgelopen januari is hij begonnen met een Werk Ontwikkel Plek van zes weken bij 

Animo. Hij heeft enorm zijn best gedaan. Meerdere keren hebben er tussenevaluaties 

https://www.coa.nl/


plaatsgevonden. Hieruit bleek keer op keer dat Ali zich op alle 

werknemersvaardigheden ontwikkelde. Wel bleef er sprake van een taalbarrière. 

 

Zijn inzet bleef niet onopgemerkt. Bij ons eindgesprek werd hem verteld dat hij mocht 

blijven. De WOP werd omgezet in een betaald dienstverband. Hij is erg trots en 

gelukkig met zijn eerste betaalde baan in Nederland! 

 
 

Prestatieafspraak 
Van de cliënten waarvan de inschatting is dat zij binnen twee jaar aan het werk kunnen 

zorgt WPDA dat men 100% intensieve dienstverlening krijgt. Van deze groep is 80% 

binnen twee jaar aan het werk. 

 

 

Zoals wij in ons jaarverslag 2017 al hebben aangegeven is de termijn van twee jaar, 

waarin cliënten die intensieve dienstverlening ontvangen moeten kunnen uitstromen, 

niet meer reëel. Over deze verantwoordingsperiode is de score 74%. Onze inzet blijft 

zich richten op een zo snel mogelijke plaatsing op de arbeidsmarkt.  

  

http://jaarverslag.wpda.nl/2017/route-werknemer


Rendement route werknemer 
In de bestuursrapportage maken wij de kosten en opbrengsten inzichtelijk die zijn 

gemaakt in de routes gericht op participatie op de arbeidsmarkt. Qua kosten gaat het 

hierbij om de personeelslasten en de kosten vanuit de integratie-uitkering. De 

opbrengsten bevatten de besparing op de uitkeringslasten door uitstroom van cliënten 

door onze interventie. Het saldo van de kosten en baten laat zien wat de route 

werknemer heeft opgeleverd. 

 

  



Route Ondernemer 
De route ondernemer is voor gevestigde- of startende ondernemers. 

De dienstverlening aan onze inwoners die ondernemen of willen gaan ondernemen 

vindt plaats vanuit en samen met De Drentse Zaak. De Drentse Zaak is een  omgeving 

voor ondernemers, waar inwoners workshops kunnen volgen, professioneel gecoacht 

kunnen worden en op allerlei terreinen laagdrempelig advies kunnen krijgen. 

Ondernemersadviseurs van WPDA werken daar op locatie en begeleiden inwoners die 

zelfstandig ondernemer willen worden of die al gevestigd zijn en in financiële 

moeilijkheden terecht zijn gekomen. Ook bij het stoppen van een eigen bedrijf biedt 

De Drentse Zaak ondersteuning. De ondernemersadviseurs geven daarmee invulling 

aan de Participatiewet en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz2004). 

Het aantal bijstandscliënten dat via de route ondernemer begeleiding krijgt naar 

ondernemerschap, blijft hoog. Het economische klimaat biedt namelijk kansen voor 

ondernemers en dat zien wij duidelijk terug in het aantal aanvragen om te starten met 

een eigen bedrijf.  

 

Parttime ondernemen 
Wij investeren nog steeds fors in “Parttime Ondernemen” zodat onze cliënten via 

ondernemerschap deels hun eigen inkomen kunnen verdienen. WPDA is landelijk 

gezien koploper. Vanuit een uitkeringssituatie een parttime onderneming starten biedt 

mooie kansen. In een aantal gevallen leidt dit zelfs tot volledig ondernemerschap 

zonder ondersteunende uitkering. In deze voorlichting leest u daar meer over. 

Zwemlessen 
Een inwoonster heeft na haar scheiding haar oude beroep van zweminstructrice weer 

opgepakt. In verband met de opvang van haar kinderen heeft zij ervoor gekozen om dit 

te doen als zelfstandig ondernemer, zodat zij flexibel blijft in de uren die zij werkt. De 

ondernemersadviseurs hebben vertrouwen uitgesproken in de levensvatbaarheid van 

haar toekomstige bedrijf en hebben een Bbz-uitkering verstrekt met coaching bij de 

start van haar bedrijf. We zijn nu een paar maanden verder en het bedrijf is al zo 

succesvol dat zij er van kan leven. Op dit moment helpen wij haar nu in haar zoektocht 

naar personeel! 

  

https://vimeo.com/226731078
https://www.dedrentsezaak.nl/
https://hetgezinsblad.nl/2017/06/01/parttime-ondernemen-vanuit-de-bijstand-is-een-succesvolle-wijze-voor-reintegratie
https://www.divosa.nl/verslag-divosa-vrijdag-parttime-ondernemen-werkt#pto-activerings-of-re-integratieinstrument


Statushouders aan de slag als ondernemer 
Wij zijn vorig jaar een speciaal traject gestart voor statushouders die een eigen bedrijf 

willen beginnen of daarover twijfelen en op dit moment deze stap niet kunnen of 

durven maken. De Drentse Zaak gaat individueel met deze statushouders in gesprek, 

zodat zij ondersteuning op maat krijgen. Denk hierbij aan intensieve taallessen gericht 

op vaktaal en ondernemerschap. Ook de motivatie, doelstellingen, ervaringen en het 

netwerk komen aan bod. Een belangrijk onderdeel is informatie over de belastingen. 

Wij helpen de statushouders met het opstellen van een goed onderbouwd 

ondernemersplan zodat zij succesvol kunnen starten met hun bedrijf. In de eerste vier 

maanden van 2018 zijn 9 statushouders gestart met dit behoorlijk intensieve traject. 

Van deze groep hebben inmiddels 4 statushouders een dermate goed 

ondernemersplan, dat zij naar verwachting kansrijk gaan zijn richting zelfstandig 

ondernemerschap. 

Preventieplan voor armoede en schulden 
De gemeente Assen heeft ons verzocht in samenwerking met De Drentse Zaak een 

preventie aanpak te organiseren speciaal voor ondernemers. Armoede mag immers 

niet de oorzaak zijn dat ondernemers aan de kant staan. Daarnaast moeten schulden 

zoveel mogelijk worden voorkomen. In 2018 heeft De Drentse Zaak gratis spreekuren 

georganiseerd voor ondernemers zodat zij daar hun vragen kunnen stellen over 

financiën, schulden en alle voorzieningen die er voor ondernemers zijn. Ook komt er 

begin mei 2018 een gratis subsidiespreekuur, waar ondernemers informatie krijgen 

over subsidies, fondsen en fiscale regelingen voor hun bedrijf. 

Prestatieafspraak 
De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat 40% van de potentiële starters 

vanuit een uitkeringssituatie succesvol is. 

 

In het verlengde van de systematiek die wij hanteren bij de prestatieafspraak voor de 

route Werknemer, hebben wij deze prestatieafspraak gemeten over een voorliggende 

periode. De score is ruim boven de 40%. Starters ontvangen gemiddeld 36 maanden 

dienstverlening. 

  

https://www.dedrentsezaak.nl/nieuws/ladder-3-speciaal-voor-statushouders-in-het-gezinsblad


De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat 65% van de gevestigde 

ondernemers die zich meldt een succesvolle doorstart maakt.  

 

Ook hier hanteren wij dezelfde systematiek als bij de prestatieafspraak voor de route 

Werknemer. De score is ruim boven de 65%. Gevestigde ondernemers ontvangen 

gemiddeld 12 maanden dienstverlening. 

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat minimaal 50 inwoners via 

parttime ondernemen ten minste 30% van hun uitkering zelf verdienen.  

 

In de eerste vier maanden van 2018 hebben gemiddeld 51 parttime 

ondernemers inkomsten gehad naast hun uitkering. Deze cliënten hebben per maand 

€ 439 van hun uitkering zelf verdiend (op een gemiddelde norm van € 1.047). Dit is 

ongeveer 42% van de gemiddelde norm van de uitkering. De KPI is daarmee voor deze 

verantwoordingsperiode behaald. 

Rendement route ondernemer 
In de bestuursrapportage maken wij de kosten en opbrengsten inzichtelijk die zijn 

gemaakt in de routes gericht op participatie op de arbeidsmarkt. Qua kosten gaat het 

hierbij om de personeelslasten en de kosten vanuit de integratie-uitkering. De 

opbrengsten bestaan uit de besparing op de uitkeringslasten door uitstroom van 

cliënten door onze interventie. Het saldo van de kosten en baten laat zien wat de 

route ondernemer heeft opgeleverd. 

 



Route Vrijwilliger 
Financiële stabiliteit is het fundament voor participeren. Hierin pakken wij onze rol en 

bedienen de inwoners die tot de risicodoelgroep behoren. Hierdoor voorkomen wij 

dat inwoners een uitkering van ons nodig hebben en dat er onnodige 

schuldenproblematiek ontstaat. Financiële stabiliteit zorgt ervoor dat inwoners minder 

drempels ervaren om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten zoals 

vrijwilligerswerk of mantelzorg. Wij voeren deze additionele werkzaamheden samen 

met Vaart Welzijn en de GKB uit in het kader van flankerend beleid van de drie 

gemeenten. Er ligt een wens om dit bestuurlijk te bekrachtigen en hiervoor middelen 

beschikbaar te stellen.  

Binnen de route Vrijwilliger verwijzen wij inwoners die niet naar de arbeidsmarkt 

kunnen naar de meest passende vorm van ondersteuning en monitoren wij de 

voortgang. Het opleggen van een dwingende vorm van participatie (als vorm van 

tegenprestatie, zoals genoemd in de participatiewet) is eigenlijk nooit nodig, omdat 

cliënten zelf maatschappelijk actief willen zijn. 

Het daadwerkelijk organiseren en uitvoeren van participatieactiviteiten in buurt, wijk, 

dorp of stad ligt bij de zorg- en welzijnspartijen in onze omgeving. Wij hebben hierin 

een verbindende en verwijzende functie en werken vanuit die rol met die partijen 

samen. Dit gebeurt op onze vind- en verbindplekken in Assen-Oost (Werkwereld), in 

Lariks-West (Rode Kruisgebouw) en binnenkort in het centrum (locatie Vaart Welzijn 

aan het Apollopad).  

T-shaped professionals 
De participatiecoaches binnen de route Vrijwilliger zijn zogenaamde T-shaped 

professionals, die generalistisch werken samen met netwerkpartijen in de buurt en 

specialistisch vanuit de Participatiewet en aanverwante regelingen. Cliënten kunnen 

bij één persoon terecht voor het recht op een uitkering inclusief bijzondere bijstand en 

deelname aan alle vormen van participatie, omdat wij integraal werken. Hierdoor 

is breed maatwerk mogelijk en kunnen wij eerder signaleren of er sprake is van 

problemen op één of meerdere leefgebieden. In de route vrijwilliger zit een speciale 

groep cliënten. Zij kunnen niet naar de arbeidsmarkt en vaak is er sprake van multi-

problematiek. Het is een kwetsbare groep voor wie de kans op terugval  groot is. 

Preventie 
Wij zijn in 2018 gestart met het verkennen van onze rol op het gebied van preventie 

van schulden en doen dat samen met Vaart Welzijn en de Gemeentelijke Kredietbank. 

Om risicogroepen tijdig in beeld te krijgen gaan wij in de 2e helft van dit jaar de 

VoorzieningenWijzer inzetten op initiatief van de gemeente Assen en Actium. De 

VoorzieningenWijzer is een instrument waarmee wij snel een beeld kunnen vormen 

https://dewerkwereld.nl/


over de financiële stabiliteit van een inwoner. Het is immers belangrijk dat het 

inkomsten en uitgavenpatroon in balans is en blijft. Met name bij inwoners en cliënten 

die langdurig een laag inkomen hebben is de kans op een ongezond huishoudboekje 

aanwezig. Als regelingen en voorzieningen niet zijn aangevraagd of onvolledig worden 

benut, dan ondersteunen wij daarbij. Na de zomer zal de Voorzieningenwijzer bij 

positief resultaat ook in Aa en Hunze en Tynaarlo worden ingezet.  

Laaggeletterdheid 
Veel inwoners hebben moeite met lezen en schrijven en het ontbreekt hen aan 

digitale vaardigheden. Door deze laaggeletterdheid is het moeilijk om mee te doen in 

de maatschappij. De Drentse Aa gemeenten hebben initiatieven ontplooid om 

laaggeletterdheid tegen te gaan. In de Taalhuizen (ontmoetingsplekken) wordt aan 

deze inwoners extra ondersteuning geboden. Wij signaleren laaggeletterdheid en 

verwijzen inwoners door die op dit gebied ondersteuning nodig hebben. 

OGGZ 
Wij nemen ook actief deel aan het OGGZ-netwerk. Dit is een netwerk dat zich bezig 

houdt met de zogenaamde zorgmijders. De verschillende netwerkpartijen proberen de 

zorgmijders weer op de rails te krijgen en vooral weer in hun eigen kracht zetten, 

zodat ze weer beter kunnen functioneren in de maatschappij. 

 

 

Nicole vertelt 
"Ik heb een maand huurachterstand en weet niet wat ik moet doen om dit op te lossen. 

Ik heb contact opgenomen met mijn participatiecoach met de vraag of er geen 

mogelijkheid tot een betalingsregeling of iets dergelijks is. Mijn participatiecoach is 

thuis bij mij langs geweest en samen hebben wij mijn financiële situatie doorgenomen. 

Ik blijk meer schulden te hebben dan ik dacht. Ik heb alles verzameld en ga nu ook 



bijhouden wat ik ontvang en uitgeef. Ik krijg steeds meer inzicht in mijn financiële 

situatie. Ik ben daar heel blij mee. Ik heb de participatiecoach dan ook een mail 

gestuurd. Ik heb ze bedankt voor het huisbezoek en verteld dat ik erg blij ben dat ze 

langs zijn gekomen. Ik heb binnenkort een afspraak bij de GKB". 

Niels vertelt 
"Ik heb geneeskunde gestudeerd en ben daarna omgeschoold richting de ICT. Ik had 

een goede baan en een prima inkomen. Toen ging het mis. Ontslag, een echtscheiding 

en de volledige zorg voor mijn kind ging naar mijn ex-vrouw. Ik werd opgenomen, want 

ik wilde niet meer leven. Mijn huis is per executieverkoop verkocht. Ik bleef achter met 

een enorme schuldenlast en kwam in de WSNP.  

Uiteindelijk ben ik bij de daklozenopvang aan de Groningerstraat beland en toen ging 

het echt heel slecht met mij, zowel fysiek als geestelijk. Inmiddels gaat het met mij 

weer wat beter, mede dankzij mijn participatiecoach. Ik heb nu een leuke flat, goede 

medicatie en ik zorg er zelf voor dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Ik doe nu ook 

vrijwilligerswerk en ga naar de inloop koffieochtend. Er is weer een lichtpunt in mijn 

leven" 

Zelfredzaamheid 
Wij participeren in de Taalhuisoverleggen, in buurtteam-overleggen (aanpak 

problematiek op meerdere leefgebieden binnen het sociaal domein), in de Leerkring 

Armoede, in de Doetank Tynaarlo en in het Armoedepact Aa en Hunze (overleggen 

over armoede). Dit alles met als doel om de zelfredzaamheid en 

participatiemogelijkheden van de inwoners te vergroten, zodat ook zij kunnen 

meedoen in de samenleving. 

Project Sociale Activering in Aa en Hunze 
In dit project worden kwetsbare inwoners door welzijnsorganisatie Impuls Welzijn 

geactiveerd. Het gaat dan om inwoners die al jaren in een uitkeringssituatie zitten 

(bijstand of Wajong), veel tijd thuis doorbrengen, complexe problematiek hebben en 

hun situatie als uitzichtloos ervaren. Doel van het project is inwoners weer in 

beweging te krijgen. Zij krijgen de kans om met individuele begeleiding en/of 

groepsgewijze trainingen hun talenten te (her)ontdekken, hun mogelijkheden te 

vergroten en de belemmeringen op de juiste wijze aan te pakken. Zij komen fysiek en 

mentaal weer in beweging, vergroten hun (digitale) vaardigheden en voelen zich weer 

nuttig en hebben weer energie om vrijwilligerswerk of maatschappelijke activiteiten te 

integreren in hun dagelijkse leven. Het project is gestart in september 2017 en op dit 

moment doen 20 inwoners hieraan mee. Met 16 van hen is al een trajectplan 

opgesteld.   

 



Meedoenbanen in Tynaarlo 
De gemeente Tynaarlo heeft het initiatief genomen om banen in te stellen voor 

inwoners die erg moeilijk aan de slag komen in een reguliere baan. Inmiddels zijn vier 

inwoners gestart met een meedoenbaan.                                                         

Sport maakt Actief 
Het project “Sport maakt Actief” is een initiatief van de Gemeente Tynaarlo in 

samenwerking met de Fight Game Academy van Semmy Schilt. Het doel is om 

deelnemers letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Er wordt gewerkt aan de 

conditie, weerbaarheid, bewustwording en het zelfbeeld. Het accent in de training ligt 

op plezier, samenwerking en grenzen verleggen. Ook is er een informatief aspect 

waarin de dagelijkse dingen besproken worden, soms opdrachten gemaakt kunnen 

worden en presentaties door gastsprekers worden gegeven. De workshop: “doelen 

stellen” wordt gegeven door Semmy Schilt, hierbij blikt hij terug op hoe hij zelf zijn 

doelen heeft gesteld en nog stelt. Negen cliënten hebben het project doorlopen 

waarvan twee inmiddels zijn gestart met een opleiding (tot jobcoach en schilder). 

Prestatieafspraak 
Van 95% van de cliënten die zijn ingedeeld op trede drie en vier (onbetaald werk en 

deelname georganiseerde activiteiten) van de participatieladder wordt in 

samenwerking met zorg- en welzijnspartijen voorkomen dat ze zakken op de 

participatieladder. 

 

Deze prestatieafspraak is gehaald. 

  



Cliëntenoverzicht 
 

Hieronder vindt u het cliëntenoverzicht van Werkplein Drentsche Aa. Hierin ziet u het 

totaal aantal cliënten dat wij bedienen (standcijfer op 30 april) en de onderverdeling 

van deze cliënten over onze routes. 

Tot onze cliënten rekenen wij alle inwoners van de Drentsche Aa gemeenten waar wij 

inspanningen voor verrichten. Dit betreft onze uitkeringsgerechtigden, maar in 

sommige gevallen ook de partners hiervan, mensen in het doelgroepregister, met een 

beschut werkindicatie en mensen die aan het werk zijn waar nazorg voor wordt 

verleend. De totale groep cliënten is dus groter dan alleen inwoners die een uitkering 

van ons ontvangen. 

 

 

 

  



Uitkeren 
Onze cliënten gaan direct op weg naar school, werk, ondernemerschap of participatie. 

Een (tijdelijke) bijstandsuitkering is hierbij ondersteunend, voorwaardenscheppend 

en daarom onlosmakelijk verbonden met de routes. 

Wij verstrekken bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en minimaregelingen, zoals 

de meedoenpremies voor schoolgaande kinderen en de individuele inkomenstoeslag. 

Ook verzorgen wij de aanmeldingen voor de collectieve zorgverzekering. Wij brengen 

deze inkomensvoorzieningen voortdurend onder de aandacht bij onze inwoners om zo 

het bereik te vergroten. In de brochure ‘Waar heb ik recht op’ kunnen inwoners lezen 

welke regelingen er zijn en of zij daar voor in aanmerking kunnen komen. Deze 

brochure verspreiden wij via de sociale teams, Vaart Welzijn en diverse intermediairs. 

De brochure is ook te vinden op onze website. 

 

Voorlichtingsplan 2018 
Het team Intake en Naleving zorgt ervoor dat inwoners weten of zij recht hebben op 

bijstand, dat zij krijgen waar zij recht op hebben en dat cliënten op de juiste route 

worden gezet (Onderwijs, Werknemer, Ondernemer of Vrijwilliger). Het begint met 

goede voorlichting die plaatsvindt voor, tijdens en na het intakeproces. Als het tot een 

aanvraag komt, volgt iedere aanvrager een voorlichtingsbijeenkomst: wat kunnen wij 

van elkaar verwachten, hoe ziet onze dienstverlening er uit en welke spelregels gelden 

er. Direct daarna krijgt iedere aanvrager een zogenaamd startgesprek, waar aan de 

hand van een interesseformulier en een competentiescan de juiste route wordt 

bepaald en de leefgebieden in kaart worden gebracht. Ook worden tijdens dit gesprek 

onduidelijkheden weggenomen en vragen beantwoord. Tijdens het aanvraagproces 

hebben wij daarnaast een spreekuur voor aanvragers die moeite hebben met het 

aanvraagformulier of vragen hebben over gegevens die wij van hen willen hebben. Wij 

redeneren altijd vanuit de cliënt, voorkomen onterechte toekenningen en afwijzingen 

en passen de omgekeerde toets toe bij de beoordeling van aanvragen. 

Omgekeerde toets voor Simon 
Simon is dak- en thuisloos en komt een bijstandsuitkering aanvragen. Volgens de 

Participatiewet moet Simon een geldig identiteitsbewijs overleggen, maar dat heeft hij 

door omstandigheden niet. Hij heeft wel een rijbewijs, maar dat is niet voldoende. Strikt 

volgens de wet zou Simon geen bijstand kunnen aaanvragen en moet hij eerst zorgen 

dat hij een geldig identiteitsbewijs krijgt. Maar daar heeft Simon geen geld voor. Als wij 

deze casus strikt volgens de wet zouden afhandelen zou Simon alleen nog maar verder 

in de problemen komen. Met de omgekeerde toets in ons achterhoofd hebben wij 

Simon alvast een voorschot verstrekt op zijn mogelijke bijstandsuitkering. Van dat geld 

https://www.wpda.nl/zelf-doen/folder-waar-heb-ik-recht-op


heeft hij een identiteitsbewijs aangeschaft. Gelukkig kon het recht op een uitkering 

daarna worden vastgesteld en is het voorschot verrekend. Hiermee hebben wij de 

vicieuze cirkel waar Simon zich in bevond doorbroken en kon hij weer een bankrekening 

openen, zich inschrijven bij een woningstichting en hij heeft inmiddels weer een vaste 

woon- en verblijfplaats. 

Meedoen kinderen 
Meedoen in de samenleving is belangrijk, zeker voor kinderen. Het meedoenbeleid 

zorgt ervoor dat kinderen van ouders met een laag inkomen toch actief mee kunnen 

doen op school, kunnen sporten en kunnen meedoen aan culturele activiteiten. 

Het merendeel van de aanvragen geschiedt voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. 

Dit betekent dat de piek van de aanvragen in de zomer plaatsvindt. Wij kunnen in de 

tweede bestuursrapportage van 2018 een completer beeld geven over het beroep op 

de meedoenregeling voor kinderen. 

 

Bijzondere bijstand 
Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten, bijvoorbeeld bij ziekte of 

andere sociale redenen. Bijzondere bijstand is beschikbaar voor inwoners met een 

inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ook hier is de totale groep groter dan alleen 

inwoners die een uitkering ontvangen. Voor inwoners met een uitkering hebben wij in 

deze periode 260 aanvragen toegekend. Voor de inwoners met een inkomen tot 120% 

van de bijstandsnorm gaat het om 370 toekenningen (totaal 630). Bijzondere bijstand 

voor bewindvoeringskosten beslaat nog steeds een groot deel van de totale uitgaven 

bijzondere bijstand. Deze kosten zijn voor ons lastig te beheersen omdat onze invloed 

klein is. Toch willen wij hier invulling aan geven. Veel inwoners zijn niet in beeld bij 

gemeentelijke organisaties wanneer bewind wordt aangevraagd. Dat betekent dat wij 

inwoners die schulden hebben zelf actief opzoeken. Daarnaast worden alle inwoners 

die bijstand aanvragen en schulden hebben warm overgedragen aan de 

Gemeenschappelijke kredietbank (GKB). 

 



Individuele Inkomenstoeslag 
De Individuele inkomenstoeslag is een wettelijke regeling die zorgt dat inwoners met 

een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die drie jaar of langer een 

minimuminkomen hebben en tevens geen uitzicht op inkomensverbetering, jaarlijks 

een extraatje ontvangen. Voor inwoners met een uitkering hebben wij in deze periode 

523 toeslagen verstrekt, voor inwoners met een inkomen tot 120% 104 toeslagen 

(totaal 627). 

Witgoed 
Wij voeren de witgoedregeling uit voor Assen en Tynaarlo. Het gaat dan om het 

vertrekken van een wasmachine, koelkast, kookplaat of stofzuiger. Over deze periode 

hebben wij voor inwoners met een uitkering 97 toekenningen gedaan, voor inwoners 

met een inkomen tot 120% 22 toekenningen (totaal 119). 

Collectieve zorgverzekering 
Inwoners kunnen zich bij ons collectief verzekeren voor hun zorgkosten via Zilveren 

Kruis Achmea of Menzis. Op dit moment zijn 3.622 inwoners bij ons collectief 

verzekerd, wat een stijging betekent van ongeveer 8% ten opzichte van 2017. 

Aan het eind van dit jaar stopt Zilveren Kruis met het aanbieden van een collectieve 

aanvullende zorgverzekering. Daarom voeren wij een marktverkenning uit op zoek 

naar een nieuwe samenwerkingspartner. Veel zorgverzekeraars in Nederland hebben 

te kennen gegeven dat zij de waarde van het instrument collectieve zorgverzekering 

onderschrijven en dit willen blijven aanbieden. Wij zien de zoektocht naar een nieuwe 

partner dan ook met vertrouwen tegemoet. 

Vereenvoudigd aanvraagproces voor statushouders 
Wij hebben het aanvraagproces voor statushouders sterk vereenvoudigd en 

verbeterd. Zo werken wij vanaf 2018 met een duidelijk en simpel aanvraagformulier. 

De begeleiders van Vluchtelingenwerk leveren dit aanvraagformulier en de gegevens 

bij onze receptie in. Wij kennen de aanvraag bijstand en de lening voor 

woninginrichting toe en nodigen alle nieuwe statushouders uit voor een 

voorlichtingsbijeenkomst waar een tolk bij aanwezig is. Zo helpen wij hen om inzicht te 

krijgen in de spelregels en de wederzijdse verwachtingen. 

Digitaal aanvragen bewindvoeringskosten voor niet-

uitkeringsgerechtigden 
Vanaf 2018 is het voor bewindvoerders mogelijk om aanvragen voor de kosten van 

bewindvoering digitaal bij ons aan te vragen. Voor uitkeringsgerechtigden kon dat al 

en ontvingen bewindvoerders direct een besluit in hun mailbox. Voor niet-

uitkeringsgerechtigden hebben wij wel het gehele aanvraagproces gedigitaliseerd, 



maar moeten wij nog wel eerst een draagkrachtberekening maken. Al met al is dit 

voor inwoners, cliënten, bewindvoerders en voor onze organisatie een nieuwe stap in 

het vereenvoudigen van aanvragen die van alle kanten zeer goed bevalt, omdat het 

sneller, slimmer en simpeler georganiseerd is. 

 

Prestatieafspraak 
Uit steekproeven blijkt dat in niet meer dan 1% van gevallen een onjuiste beslissing op 

een uitkeringsaanvraag is genomen (nieuwe beschikkingen). 

 

Deze prestatie is behaald. 

  



 

Uitkeringenoverzicht 
Hieronder vindt u het uitkeringenoverzicht van Werkplein Drentsche Aa. Hier ziet u de 

instroom en de uitstroom over de periode januari tot en met april 2018. Onder de 

detailbuttons wordt de in- en uitstroom onderverdeeld naar onze routes getoond. 

Daaronder vindt u het standcijfer van het aantal uitkeringen (inclusief BBZ) op 30 april 

2018.  

In de buttons onderin worden details getoond over de ontwikkeling van het aantal 

uitkeringen, het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen, de Benchmark van Divosa en 

de huishoudsamenstelling per 30 april 2018. 

 

 

 



 

De instroom in de eerste vier maanden van 2018 is lager dan de instroom in dezelfde 

periode van de voorgaande jaren. De aantrekkende economie en de afname van 

instroom van statushouders zorgt voor een daling van de instroom. Daarnaast zetten 

wij waar mogelijk in op preventie, om te voorkomen dat een beroep op de bijstand 

gedaan hoeft te worden. De daling van de instroom is over de afgelopen 12 maanden 

zichtbaar geworden. De voornaamste instroomredenen zijn nog altijd de instroom 

vanuit de WW, einde arbeid, verhuizingen vanuit andere gemeenten en onvoldoende 

inkomsten uit het eigen bedrijf (zie ook tabel hierboven). 

 

 

 



 

 

 

Net als bij de instroom is ook de uitstroom over de eerste vier maanden van 2018 

lager dan de uitstroom in dezelfde periode van de voorgaande jaren. Ook afgezet 

tegen de laatste 12 maanden is een lichte afname van de uitstroom te zien. De 

vermindering van de instroom heeft ook zijn uitwerking op de uitstroom (nieuwe 

instroom vormt doorgaans een groot deel van de uitstroom). Wel is de uitstroom in 

2018 hoger geweest dan de instroom. 

 

 

 



 

 

Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal uitkeringen (incl. Bbz2004) 

over de afgelopen twaalf maanden. In de grafiek is te zien dat het cliëntenbestand in 

het tweede halfjaar van 2017 is gedaald. In januari is de uitstroom uit de bijstand lager 

geweest dan de instroom, waardoor het bestand is toegenomen. In de maanden na 

januari is het aantal uitkeringsgerechtigden weer gedaald tot op het niveau van voor 

de jaarwisseling. 

 

  



Begroot vs Realisatie 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


