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Wie zijn wij? 
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Wat kunt u verwachten? 



Een vraag vooraf 

Waarmee houdt u rekening bij het tot stand komen van uw  
re-integratiebeleid? 



Uitdaging Schagen & Hollands Kroon 2013 

Voor welke beleidsmatige uitdaging stonden de gemeenten 
Schagen en Hollands Kroon in 2013? 



De uitstroomunit® als innovatieve oplossing 



Doel van de uitstroomunit® 
• Hoger % uitstroom uit de uitkering doordat 

werkzoekenden betaald aan het werk gaan. 
• Totaal uit te keren uitkeringsbedrag verlagen 

door werkzoekenden in deeltijd te laten werken 
wanneer dat het hoogst haalbare is. 

• Werkzoekenden binnen 6 maanden betaald aan 
het werk. 

• Lager % draaideurcliënten door duurzame 
uitstroom naar betaald werk. 

• Hoger % rechtmatige uitkeringen door actieve 
handhaving op re-integratie. 

• Hogere doorstroom van zorgklanten naar 
ontwikkelklanten naar werkzoekenden door re-
integratieactiviteiten in het teken te stellen van 
het wegnemen van belemmeringen die betaald 
werk in de weg staan. 



Hoe doen we dat? 

Uiteindelijk bepaalt wie het doet en hoe je het doet, het succes. 



Het verschil 
Binnen de uitstroomunit® 
• Werkgeversbenadering en dienstverlening staan centraal. Het aanbod is 

vraaggericht. 
• Toeleiding naar werk staat centraal in beleid en werkprocessen. 
• Professionele arbeidsbemiddeling als vakgebied wordt door de gemeente 

zelf uitgevoerd.  Uitkeringsgerechtigden zijn voortdurend in beeld van de 
gemeente.  

• Ontwikkelprogramma’s zijn gericht op het wegnemen van belemmeringen 
naar betaald werk. 

• Uitkeringsgerechtigden worden gesproken in een inspirerende, open 
omgeving, waar werk voorop staat. 

• Medewerkers denken en handelen vanuit het perspectief van werkgevers. 
Er is oog voor de mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigden. 



Het beleid 



Resultaten Schagen & Hollands Kroon in 2014 

• Aantal uitkeringen ultimo 2014 bedroeg 1.075 en stijgt 
nog steeds (1-7-15 | 1.111 uitkeringen). 

• 23% van het bestand is direct geschikt voor de 
arbeidsmarkt. 68% daarvan werkt in deeltijd. 

• In 2014 zijn: 
– 181 uitkeringen beëindigd wegens betaald werk van meer dan 

3 maanden. 
– 44 uitkeringen zijn niet toegekend wegens directe 

bemiddeling. 

• Draaideurcliënten wegens voortijdig beëindigen van 
betaald werk daalt van 32% (2013) naar 25% (2014) en 
15% (2015)  

 



Tot slot 

Heb lef, vertrouwen en een beetje geduld 



Meer weten? 

Pit Strategie BV 
Maarssen 

info@pitstrategie.nl 
085-487 99 80 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Schrijf je in voor het ProgrammaraadJournaal 
• Presentaties maandag 19 oktober beschikbaar 

 
• SVP evaluatieformulier invullen 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/
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