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Tijdspad 

 
Informatie werkwijze ISD Noordoost (20 minuten) 
Groepsgewijze opdracht (4 groepjes, 20 minuten) 
Plenaire nabespreking (20 minuten) 



Algemene Informatie (I) 

Werkplein Eemsdelta/ISD Noordoost 
Intergemeentelijke Sociale Dienst 

 
Appingedam   (12.064 inwoners) 
Delfzijl    (25.056 inwoners) 
Loppersum   (10.038 inwoners) 



Algemene informatie (III) 
Werkplein Eemsdelta/ISD Noordoost 

– Aantal dossiers: 
• 1650 (Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz) 
• 1550 (Participatiewet) 
 

– Aantal klanten Doelgroepregister (maart 2016): 80 
- Stand afspraakbanen (maart 2016): 8 
- Huidige proefplaatsingen vóór afspraakbaan (maart 2016): 7 

 

 



Algemene Informatie (II) 
Samenwerking met werkvoorzieningschap Fivelingo 
- Totaal aantal werknemers voormalig WSW: 460 

- Detacheringen: 108 werknemers 
- Werkzaam op locatie (schoonmaak) 44 werknemers 
- Binnen Fivelingo werkzaam: 308 werknemers 

 
Mobiliteitscentrum voor WSW met tijdelijk contract. 
- Samenwerking tussen werkcoaches ISD Noordoost, UWV & Fivelingo 
 

 Medio 2016 daadwerkelijke nieuwe gemeenschappelijke regeling.  
 Fusie ISD Noordoost en Fivelingo. 



Onderverdeling in sporen 
Onderverdeling in sporen op basis van percentage loonwaarde: 
 

• 0-40%:   zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (“arbeidsongeschikt”) 
• 40-80%:  grote afstand tot de arbeidsmarkt 
• 80-100%:  kleine afstand tot de arbeidsmarkt (“direct bemiddelbaar”) 

 
 Poortwachter Werk bepaalt spoor aan de hand van: 
 aanvraagformulier, Suwinet, Sonar, Metas & zelfindicatie klant 
 
 Potentiële klanten voor indicatie Banenafspraak/Doelgroepregister  
 met name in spoor 40-80%!! 



Indicatiemogelijkheden 
 
Zelfstandige aanvraag door klant  
 -    Via UWV : bijv. geen Wajong, wel doelgroepregister 
 - Via Fivelingo: WSW-geïndiceerden waarvan tijdelijk contract  afloopt 
 - Via Route Arbeid/Werk in Zicht: schoolverlaters       
  VSO/Praktijkonderwijs 

 
Op verzoek van werkcoach:  

- Individueel: samen met werkcoach 
- Groepsgewijs : voorlichting door UWV over Indicatie Banenafspraak 

Doelgroepregister/hulp bij aanvraag 



Werkproces 
- Klant behoort tot de doelgroep Indicatie 

 Banenafspraak 
- Duidelijke registratie in cliëntvolgsysteem 

(GWS/Suite4Work) 
- Eenduidig werkproces 
- Overdracht naar werkcoach Doelgroepregister 
- Groepsgewijze workshop Afspraakbanen 



Workshop Afspraakbanen 
 
Workshop Afspraakbanen  
- Aanleiding groepsgewijze aanpak: voorkomen dat klanten met een 

 indicatie “zoekraken” in caseloads; actieve benadering. 
- 6 bijeenkomsten 
Doelen:  
- duidelijk beeld scheppen van de klanten met een Indicatie 

Banenafspraak; 
- Zelfredzaamheid bevorderen; zoveel mogelijk wordt door de klant zelf 

gedaan. 
- Realiseren afspraakbanen (target voor 2016: 50 afspraakbanen) 

 

 
 

 



Workshops: 
- Werkcoach & werkgeversadviseurs ISD Noordoost, 
- Externe partijen, waaronder:  

- Jumbo Supermarkten,  
- Uitzendbureaus Abiant en FlexmenXS,  
- gemeente Loppersum (als werkgever). 

 
Na de workshops:  
-    Elke 6 weken terugkeerbijeenkomst 
- Vervolgprogramma met externe trainer 

- Doel: bevorderen groepsdynamiek, bespreken stand van 
zaken, contact houden/niet uit beeld raken. 

- Uiteindelijk doel: op eigen kracht verder gaan. 



  

 
 

 



Opdracht 
- 4 groepen 
- 20 minuten 
 
Waar loop je tegenaan bij  het realiseren van afspraakbanen? 
Denk hierbij aan: 
- De klant 
- De werkgever 
- De “buitenwereld” 
- De eigen organisatie 

 
Kom met 1 of 2 aanbevelingen waar de anderen hun voordeel mee kunnen 
doen. 

 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant +          De Programmaraad 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Presentaties beschikbaar op 4 april 
• Volgende Praktijkdagen op: 

• 9 juni in Stadhuys Gouda 
• 6 oktober  
• 8 december 

• SVP evaluatieformulier invullen 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl
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