
Bijlage 2: Onderzoek samenwerking Pw Fase 2: Beleidsvergelijking 

 

Tubbergen/Dinkelland Doelstellingen Uitgangspunten Speerpunten 

Participatiewet    

- Inkomensvoorziening Mensen die niet zelf in hun 
onderhoud kunnen voorzien een 
uitkering te verstrekken zodat ze niet 
onder de armoedegrens leven 
gedurende tijd dat ze niet in hun 
inkomen kunnen voorzien. 

Zelf niet financieel redzaam zijn.  Alleen inwoners die financieel 
niet zelfredzaam zijn deze 
uitkering verstrekken 

 Proberen te voorkomen dat zij in 
die situatie van armoede 
terechtkomen. 

 Proberen de inwoner zo snel 
mogelijk zelfredzaam te maken. 

- Minimabeleid Alle inwoners moeten op zo 
volwaardig mogelijke manier 
participeren in de samenleving. Ze 
moeten hun eigen regie kunnen 
blijven voeren, sociaal netwerk 
kunnen onderhouden en deel 
kunnen blijven nemen aan de 
samenleving. Het minimabeleid kan 
naast de acute hoge nood 
functioneren als Haarlemmerolie om 
die doelstelling te realiseren. 

Uitgangspunten van het minimabeleid 
zijn erop gericht om participatie van 
burgers aan het maatschappelijk 
gebeuren mogelijk te maken, kansen 
te bieden en daar waar nodig 
(individueel) te ondersteunen. Het 
minimabeleid steunt op vier pijlers:  
te weten 

 Het stimuleren van eigen 
verantwoordelijkheid van burgers 
voor het eigen welzijn en dat van 
elkaar (eigen kracht) 

 Ondersteuning (financieel) bieden 
door de gemeentelijke overheid 
(op maat) 

 Het terugdringen van het sociaal 
isolement binnen de doelgroep 
wanneer dit door financiële 
redenen ontstaat 

 Woonplaatsbeginsel 
 

Zijn bezig met actualisering van het 
minimabeleid. Enkele speerpunten 
zijn: betere communicatie, 
toegankelijker, preventiever, meer 
aan de voorkant zitten voordat men 
in armoede terecht komt. 

- Re-integratie & participatie De inwoner wordt begeleid naar de 
hoogst haalbare situatie van zijn 
kunnen om zo zelfredzaam mogelijk 
te kunnen functioneren. 

 Waar mogelijk uitstroom naar 
betaald werk 

 Participeren naar vermogen 

 Maatwerk 

 Cliënt in beeld 

 Aandacht voor specifieke 
doelgroepen. 



 Meedoen met een 
arbeidsbeperking 

 

 Maximale participatie van de 
cliënt. 

 

- Werkgeversdienstverlening 1. Het aanbieden van de passende 
kandidaat bij de 
organisatie/werkgever 

2. Het leveren van faciliteiten om 
de werkgever te ontzorgen. 

3. Er wordt gestreefd naar een 
inclusieve arbeidsmarkt. 

 Goede relatie opbouwen met 
werkgever 

 Betrouwbaar zijn 

 Maatwerk leveren 

 Bereidheid tot het aannemen 
van doelgroepers door het 
ontzorgen van werkgevers. 

 Inzet instrumentenkoffer. 

Almelo Doelstellingen Uitgangspunten Speerpunten 

Participatiewet    

- Inkomensvoorziening In 2022 doen minder Almeloërs een 
beroep op de bijstand en gaan meer 
Almeloërs van bijstand naar werk. 
 

 Een bijstandsuitkering is er alleen 

voor de inwoner die het écht 

nodig heeft. 

 Werken moet lonen. 

 

 Handhaving op verplichtingen 
die aan uitkering en 
ondersteuning zijn verbonden 

 Handhaving op basis van data-
analyse 

- Minimabeleid Het stimuleren van de 

maatschappelijke participatie van  

inwoners van Almelo met een laag 

inkomen 

 Samen meer en samen beter 

worden 

 Inwoners zelf zijn verantwoordelijk 

voor de uitvoering 

Vroegsignalering en preventief 

optreden. 

- Re-integratie & participatie  In 2022 zijn meer Almeloërs in 
staat om in de veranderende 
arbeidsmarkt aan het werk te 
komen of te blijven. 

 In 2022 zetten meer Almeloërs 
zich via vrijwilligerswerk in voor 
hun stad of buurt  

 We gaan bij de keuze van de in te 
zetten re-integratie-instrumenten 
en - middelen uit van de afstand 
tot de arbeidsmarkt. Hiervoor 
maken we een indeling in 
participatiegroepen die past bij de 
actuele conjunctuur. 

 We zetten in op duurzaam werk 
(continuïteit). 

 Bij de inzet van de 
(participatie)instrumenten en de 
tegenprestatie verdringing van 
reguliere banen op de 
arbeidsmarkt te voorkomen.  

 Definitie participatiegroepen 

 Beheersing Nederlandse taal 

 De tegenprestatie 

 



 We zetten in op betaald werk bij 
een reguliere werkgever voor 
iedere bijstandsgerechtigde. Lukt 
dit niet, dan is de inzet dat de 
bijstandsgerechtigde zich op een 
andere manier voor de 
samenleving inzet. 

- Werkgeversdienstverlening In 2022 sluiten vraag en aanbod van 

de regionale arbeidsmarkt beter op 

elkaar aan 

Wij verwachten dat werkgevers zich 
meer het sociaal maatschappelijk 
ondernemerschap eigen maken en wij 
gaan hen daar in faciliteren 

 Nauwere samenwerking met de 
accountmanagers van de 
adviespool en de vorming van 
een lokaal ondernemersloket 
door structurele 
uitwisselingsmomenten. 

 We gaan lokale ondernemers 
die een groeiwens hebben actief 
ondersteunen. 

 Gezamenlijke en planmatige 
aanpak uitbreiding netwerk: 
werkgeversadviseurs hebben 
een breed netwerk aan 
bedrijfscontacten. Om de 
naamsbekendheid van het 
Werkplein te vergroten en uitleg 
te geven over onze 
dienstverlening, zullen er 
jaarlijks 40 startende 
ondernemers in Almelo bezocht 
worden. 

 Verdere vormgeving van de 
digitale dienstverlening voor 
werkgevers en werkzoekenden, 
zoals het Talentportaal alsook 
het ontwikkelen van een mobiele 
app voor werkzoekenden. 
Hierop kunnen vacatures 
worden geplaatst evenals 
informatie over betaaldata, 
vragen over bijstand, kalender 
met evenementen, etc. 



 Uitbreiding SROI: regionaal 
worden door de 
werkgeversadviseurs de SROI 
verplichtingen gemonitord. De 
komende jaren zullen ook de 
contracten voor zorgaanbieders 
worden opgenomen in het 
regionale beleid. Het werkgevers 
servicepunt voert dit uit voor 
zeven gemeenten in ons 
werkgebied. 

Oldenzaal Doelstellingen Uitgangspunten Speerpunten 

Participatiewet    

- Inkomensvoorziening  meer investeren in preventie: 

voorkomen is beter dan 

genezen; 

 we doen het samen: versterken 

van verbindingen met inwoners, 

professionals en partners; 

 beheersbaar houden van de 

uitgaven binnen het sociaal 

domein, waarbij het uitgangspunt 

adequate ondersteuning van 

onze inwoners is en blijft. 
 

financiële onafhankelijkheid, sociale 
contacten en 
ontplooiingsmogelijkheden voor onze 
inwoners. 

 Voorkomen is beter dan 
genezen (voorkomen dat 
mensen in  armoede vervallen) 

 Zelfredzaamheid inwoners 

- Minimabeleid Het voorkomen en bestrijden van 
armoede in Oldenzaal specifiek 
aandacht voor de situatie van 
kinderen 

 We blijven inzetten op een 

integrale aanpak van armoede. 

Vroegsignalering en preventief 

optreden is daarbij erg belangrijk. 

 Door de impact van COVID-19 zal 

een grotere en heterogenere 

groep mensen in de financiële 

problemen komen. De eerste 

landelijke indicaties hierover zijn 

in juli 2020 gepubliceerd.  

Vroegsignalering en preventief 
optreden. 



We doen nader onderzoek naar 
de Oldenzaalse situatie en 
oplossingsrichtingen. We moeten 
rekening houden met de inzet van 
extra middelen voor hulpverlening 
en financiële ondersteuning 

 We blijven de organisaties (zoals 

Leergeld/ Voedselbank) 

aangesloten bij de Vereniging 

armoedepreventie en het werk 

van de Armoedecoördinator, 

ondersteunen. 

 We blijven extra aandacht houden 

voor de situatie van kinderen o.a 

door deelname aan de Alliantie 

Kinderarmoede. Het reeds 

lopende project vroegsignalering 

schulden wordt vanaf 2021 een 

wettelijke taak.  

 De Voorzieningenwijzer wordt 
eveneens voortgezet in 2021. 

- Re-integratie & participatie Ondersteuning bij het verkrijgen en 
behouden van betaald werk of 
participatie. 
 

 Inzet op een gevarieerd aanbod 
van voldoende werkplekken;  

 Vergroten vitaliteit en 
inzetbaarheid van WSW-
medewerkers . 

 Uitvoering actieplan Twentse 
belofte gericht op het begeleiden 
van jongeren naar een passende 
plek in de samenleving (werk, 
opleiding, zorg); 

 Project JIM (Jouw Ingebrachte 
Mentor) Met subsidie van de 
Twentse Belofte ad 20.000 euro 
zal een jaar lang een project 
draaien waarbij de doelgroep 

 Maatwerk 

 Extra aandacht voor 
doelgroepen 
 



actief wordt benaderd door het 
straathoek- en jongerenwerk.  

 

- Werkgeversdienstverlening    

 


