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Inleiding: 
Rondom de invoering van de Participatiewet hebben we als gemeenten extra verantwoordelijkheden 
gekregen bij het ondersteunen van inwoners zonder werk en afhankelijk van de bijstand. Daarnaast 
werken we binnen de eenheid maatschappelijke ondersteuning aan het vormgeven van de 
transformatie, een nieuwe werkwijze waarbij maatwerk en oplossingen dichtbij de inwoner centraal 
staan. Binnen deze werkwijze willen we voor alle cliënten zo snel en optimaal mogelijk een passende 
oplossing vinden voor het ontstane probleem en binnen de Participatiewet is dit meestal het vinden 
van betaalde arbeid. Ook binnen de gemeente Dalfsen zetten we hier op in door onder andere een 
loopbaan consulent en een netwerker maatschappelijke ondersteuning in te zetten.
Ondertussen is het oktober 2016 en zien we in Dalfsen dat de uitstroom van cliënten die vallen onder 
de Participatiewet lager is dan verwacht en de instroom, onder andere door de statushouders, stijgt. 
Daarnaast zien we dat we binnen het sociaal domein druk zijn met het integreren van de 
transformatie, maar dat we hierin ook nog aan het begin staan. 
Het voorliggende plan rondom re-integratie doet een voorstel voor een aangepaste aanpak voor de 
cliënten in de bijstand met als doel om betere resultaten te behalen op het gebied van re-integratie in 
de toekomst met de transformatiegedachte als uitgangspunt. 
Dit plan geeft invulling aan het tegoed van € 340.000 vanuit de jaarrekening 2015. Uw gemeenteraad 
heeft besloten om dit budget toe te kennen aan het sociaal domein, maar wilde wel op de hoogte 
gesteld worden van de invulling van het tegoed.

Kernboodschap:
Een van de uitgangspunten achter de decentralisaties was het idee dat op lokaal niveau een client 
beter kan worden ondersteund dan vanuit rijksniveau. Op lokaal niveau kan maatwerk worden 
toegepast, omdat oplossingen samen met cliënten worden vormgegeven. Door de vele financiële en 
inhoudelijke onduidelijkheden bij de start van de decentralisaties op 1 januari 2015 zijn veel 
gemeenten voorzichtig geweest en veel oude werkwijzen zijn behouden. Nu we 2 jaar onderweg zijn 
en er zowel inhoudelijk als financieel meer duidelijk is over de gevolgen van de decentralisaties staan 
zijn we in Dalfsen druk met de transformatie opdracht. Binnen de transformatie gaan we uit van een 
passende oplossing per client en zijn er weinig tot geen standaarden meer, want geen client is gelijk. 
De (integrale) analyse van het probleem met een gezamenlijke oplossing staat centraal en dit is dan 
ook het uitgangspunt van dit plan. De veronderstelling is dat deze werkwijze, waarbij er mét een client 
en niet voor een client een plan van aanpak wordt ontwikkeld, maakt dat de kans van slagen vele 
malen groter is. Immers de motivatie bij een client is een van de belangrijkste factoren bij het slagen 
van een plan van aanpak.
De nieuwe werkwijze zorgt wel voor een extra tijdsinvestering aan de voorkant van een traject en 
daarnaast moeten onze huidige consulenten leren werken volgens een andere werkwijze. Dit kost tijd 
en inzet en dat is ook meegenomen in het plan.

Kanttekening:
Binnen het projectplan worden een aantal voorstellen gedaan die niet lijken te passen binnen de 
Participatiewet of vanuit aanvullende wetgeving lastig zijn. Bijvoorbeeld binnen scenario 3 - de 
maatregel voor 3 maanden met een korting van 33,3% of de renteloze lening.
De decentralisaties worden gezien als een machtsoverdracht van Rijk naar gemeenten met de 
bijbehorende onduidelijkheden en soms strijd die daarvoor nodig is. Het idee achter de 
decentralisaties is dat op gemeentelijke niveau er meer maatwerk geboden kan worden aan cliënten 
met een zorg of ondersteuningsvraag. Vooral binnen de Participatiewet lijkt deze lokale beleidsvrijheid 
er in mindere mate te zijn, terwijl er toch steeds meer ruimte lijkt te komen vanuit Den Haag op basis 
van de ervaringen in de praktijk. Denk hierbij aan de experimenten met het basisinkomen en de 
wijzigingen in de kostendelersnorm op basis van de praktijk.
Binnen het voorliggende plan gaan we in de gemeente Dalfsen ook experimenteren binnen de ruimte 
die de wet ons inziens biedt. Binnen deze ruimte lijkt het wel mogelijk om scenario 3 te kunnen 
uitvoeren en de renteloze lening in te voeren. Risico is wel dat interpretatie van wetten en experiment 
lastig kan zijn wanneer dit leidt tot bijvoorbeeld rechtszittingen. Vanuit de gemeente zullen we de 
gemaakte keuzes zo goed mogelijk juridisch onderbouwen, maar over interpretatie kan verschillend 
gedacht worden. 
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Duurzaamheid:
Door de voorgestelde werkwijze verwachten we te gaan werken aan oplossingen die duurzamer zijn 
dan binnen onze traditionele werkwijze.

Communicatie:
Onze huidige cliënten worden geïnformeerd over het feit dat we voor alle bestaande en nieuwe 
cliënten, waar nodig, gezamenlijk een herzien plan van aanpak gaan ontwikkelen. Daarnaast wordt er 
een interview gepland met wethouder van Leeuwen, onze loopbaan consulent en netwerker 
maatschappelijke ondersteuning.

Vervolg:
Uw raad wordt via de gebruikelijke rapportages  geïnformeerd over de voortgang van het project. 

Bijlagen:
1. Projectplan re-integratie 2017-2018

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends


