Ouderen project
Uit de analyse van het bestand van Dinkelland is duidelijk geworden dat het bestand in Dinkelland
voor een groot gedeelte uit ouderen bestaat. Van de 168 uitkeringen zijn er 40% boven de 45 jaar. In
de IOAW zijn alle uitkeringen boven de 50 jaar. Vanuit het 45+ project in Tubbergen is gebleken dat
gerichte aandacht voor deze groep tot een duidelijke uitstroom uit deze groep leidt. Dit vergt echter
extra inzet vanuit de jobcoaches en extra middelen voor in te zetten trajecten/middelen en
opleidingen. Indien deze extra inzet en begeleiding niet wordt ingezet is vanuit ervaring gebleken dat
deze groep dan redelijk snel tot het granieten bestand gaat behoren of reeds behoort.
Wat gaan we doen
Uit de inventarisatie delen we de groep in naar afstand tot de arbeidsmarkt.
Met de mensen met de kortste afstand wordt een intensief begeleidingstraject en/of korte cursus
ingezet tot deze mensen uitgestroomd zijn.
Met de mensen die een langere afstand hebben wordt gekeken of de ervaring en vooropleiding nog
passen bij de huidige arbeidsmarkt en wat er vanuit een goede diagnose nodig is op persoonlijk vlak
om de gewenste doorontwikkeling richting werk weer mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld worden
gerealiseerd door middel van inzet van werkervaringsplaatsen, empowerment, gerichte
opleidingen/cursussen en een op de persoon toegespitst begeleidingstraject naar zo regulier mogelijk
betaald werk. Het betreft hier altijd een maatwerktraject.
Voor de zorgklanten is er een apart traject via de zorgstructuur. Deze mensen zullen worden opgepakt
als ze worden overgedragen van zorg terug naar het werkplein.
Wat kost het
Voor een groot deel van het bestand gemeente Dinkelland dat 45 jaar of ouder is, worden op dit
moment al trajecten ingezet middels bijvoorbeeld zorgtrajecten. Daarnaast is er een projectplan
ingediend voor extra begeleiding en inzet van middelen voor de doelgroep anderstaligen. Daar maakt
ook deze groep gedeeltelijk onderdeel van uit. Verder is er nog een groep waarbij, gezien de leeftijd
(60+), een activeringstraject / vrijwilligerswerk realistisch gezien het maximaal haalbare is. De kosten
voor inzet van dit soort trajecten is minimaal.
Rekening houdend met het bovenstaande biedt (naar inschatting) de huidige
dienstverleningsovereenkomst vanuit de gemeente Dinkelland met de gemeente Almelo, voor wat
betreft het de omvang van het resterende bestand, voldoende ruimte om de benodigde begeleiding /
coaching te kunnen leveren vanuit de ingekochte formatieruimte. Het advies is om met name extra
gelden te reserveren voor maatwerktrajecten, zoals eerder beschreven. Naar inschatting zal hiervoor
een bedrag moeten worden gereserveerd van minimaal € 20.000,-.
Tijdsbestek
Ook dit is een langdurig project. Afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt en het traject dat
mensen doorlopen kan het project tussen de 2 en 3 jaar duren. Dat wil niet zeggen dat alle klanten
deze tijd nodig hebben. De uitstroomtermijn is bijzonder divers.

