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Om op een innoverende en integrale wijze invulling te
geven aan het bieden van arbeidsmatige dagbesteding met
het oog op doorontwikkeling van de inwoners is in 2016
gestart met de pilot arbeidsmatige dagbesteding.
1. niveau van de kandidaten in bevorderen van
participatiemogelijkheden, het groeien op de
participatieladder en het mogelijk uitstromen uit de
uitkering richting betaalde (gesubsidieerde) arbeid.
2. niveau van de partners in het vermarkten van de
toegevoegde waarde van de kandidaten en dit te
ontwikkelen tot een innovatief zelfverdienmodel.
In de beleidsplannen Participatiewet en Wmo is de
ontwikkeling van de arbeidsmatige dagbesteding geschetst.
De Raad heeft in oktober 2014 besloten geen nieuwe
vormen van arbeidsmatige dagbesteding te ontwikkelen,
maar dit over te laten aan de markt. De wens is een lokaal
speelveld dat geheel gericht is op het meedoen en uitgaan
van wat inwoners kunnen en willen. De gemeente ziet
graag diverse lokale flexibele en creatieve initiatieven
ontstaan gericht op de doelgroep kwetsbare inwoners en
inwoners met een arbeidsbeperking en/of een afstand tot
de arbeidsmarkt die (nu nog) onvoldoende perspectief
hebben op betaald werk, waardoor een traject richting
werk (nog) te ver weg is. Het is belangrijk dat zij stappen
maken op de participatieladder, volop de kans krijgen mee
te doen en iets kunnen betekenen voor de maatschappij.
Kortom de markt wordt uitgedaagd deze inwoners
enerzijds perspectief te bieden en te stimuleren zich door
te ontwikkelen en anderzijds de inzet van deze inwoners
om te zetten naar toegevoegde waarde (verdienmodel). De
gemeente heeft hierin een rol bij het faciliteren en het
ondersteunen van projecten die de markt ontwikkelt.
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