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De vraag van vandaag

Hoe kunnen we hier in de regio professionele 

ondersteuning voor kwetsbare, werkloze burgers, op het 

vlak van zowel arbeidsparticipatie als andere sociale 

problematiek, meer in samenhang organiseren en 

aanbieden? 



AGENDA

▸ Achtergrond bij de vraag van vandaag

▸ Verdieping langs 4 invalshoeken

▸ Praktijkvoorbeelden

▸ Vragen voor de subgroepen

▸ Subgroepen

▸ Terugkoppeling en afsluiting



Achtergrond bij deze vraag

▸ Verwevenheid werkloosheid en overige sociale problematiek

▸ De belofte van decentralisatie

▸ Beeld van de huidige praktijk (generaliserend):
▸ Afroming in domein werk/inkomen
▸ Weinig aandacht voor werk bij sociaal professionals

▸ Kwetsbare groepen uitgesloten van effectieve ondersteuning 
richting betekenisvolle maatschappelijke deelname?



Verdieping: vier invalshoeken

▸ Arbeid, welzijn en maatschappelijke participatie

▸ Methodische ankerpunten

▸ Hoe breed kijken onze beleidskaders?

▸ Organisatorische beslommeringen



Arbeid en welzijn

▸ Betekenissen van arbeid

▸ Disclaimer: betaald werk is niet zaligmakend

▸ Breed arbeidsbegrip

▸ Het individuele perspectief op werk, nu en later



Methodische ankerpunten

▸ Arbeid als middel of als doel

▸ Individuele ontwikkeling richting en via werk

▸ Loopbaanperspectief: een slechte baan als goede 
start?

▸ Breed kijken in de begeleiding

▸ Betrokkenheid werkgevers



Hoe breed kijken onze beleidskaders?

▸ Maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid als gedeeld doel

▸ Gedeeltelijk overlap van doelgroepen

▸ Gemeentelijke ruimte en verantwoordelijkheid!

▸ WMO

▸ Primair: voorzieningenwet, compensatiebeginsel

▸ Breed participatiebegrip, maar vaag over werk

▸ Geen verplichtingen en handhaving

▸ Wijkgerichtheid

▸ Participatiewet

▸ Primair: inkomensvangnet met activeringsdoel (sinds lang)

▸ Meewerken aan re-integratie of tegenprestatie is verplichting

▸ Sinds 2015: focus op groep met arbeidsbeperkingen en 
realisatie garantiebanen

▸ Wijkgerichtheid niet, of pas sinds kort



Organisatorische beslommeringen

▸ Waar zijn integrale voorzieningen gebleven?

▸ Welke professionals zijn nodig?

▸ Hoe breed sturen de managers?

▸ Middelen voor de professionals

▸ Hoe transparant zijn organisaties voor burgers en 
werkgevers? Waar staan het kastje en de muur?



Veelbelovende voorbeelden?

▸ Sociale ondernemingen

▸ Doorontwikkeling SW-bedrijven en werkprojecten

▸ Wijkgerichte initiatieven

▸ Tegenprestatie

▸ … (-> in de subgroepen)



Vragen voor de subgroepen

▸ Welke regionale goede voorbeelden kennen we waar 
vanuit een brede visie op arbeid en welzijn aan 
activering en hulpverlening wordt gewerkt?

▸ Hoe wordt in deze voorbeelden omgegaan met:
▸ Methodische ankerpunten
▸ Beleidsmatige ‘ophanging’
▸ Organisatorische beslommeringen

▸ Adviezen voor het steviger verankeren van aandacht 
voor arbeidsparticipatie in het sociale domein
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