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1.

lnleiding

Het project 'Kansrijk in de Wijk' is een succesvol project geweest tussen 2OL4 en 20L6. Het project is
in 2016 gestopt omdat Wonen Limburg de financiêle bijdrage begin 2016 heeft gestaakt. Medio 2017
hebben de colleges van de gemeenten Nederweert en Weert middelen beschikbaar gesteld voor het
project 'Kansrijk in de Wijk 2.0'. Het project is voor de uitvoeríng inbesteed bij De Risse Groep. Voor
de gemeente Weert zijn de kosten ten laste gebracht van de post onvoorzien van de Wmo-

exploitatie 2017.
Het project Kansrijk in de Wijk 2.0 loopt van 1 september 2OL7 tot 1 september 2018. De werkgroep
bestaande uit gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert, De Risse Groep, Prio Verve en

Werk.Kom hebben afgesproken de voortgang van het project te bewaken en daarnaast te
onderzoeken of het project kan doorgroeien. Afgesproken is in het tweede kwartaal van 2018 aan de
hand van een evaluatie verdere vormgeving en continuering voor te stellen. H¡ertoe dient deze

notitie.

2.

Deelnemers

Er is een projectovereenkomst afgesloten tussen De Risse Groep, Werk.Kom, Prio Verve, gemeenten

Nederweert en Weert.

3.

Doelstelling

Het project Kansrijk in de Wijk 2.0 kent meerdere (sub)doelstellingen

1)
2l

Het activeren dan wel actief houden van deelnemers in het traject bij Werk.Kom teneínde
hiermee een bijdrage te leveren aan hun re-integratieproces;
Het middels het verrichten van activiteiten een bijdrage leveren aan de
pa rticipatie)maatscha ppij;

(

3)

Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken.

Samengevat ís het centrale doel van het proiect Kansriik in de Wiik 2.0:
Het activeren en laten participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt welke middels
hun inzet een bijdrage leveren aan hun eigen ontwikkeling, de participatiesamenleving en de

leefbaarheid in de wijken

4.

Werkzaamheden

Afgesproken is in eerste instantie te starten met werkzaamheden in de openbare ruimte, die in de
bestekken van gemeenten niet als structurele werkzaamheden zijn benoemd. Daarnaast zou worden
gekeken naar:

o
o
¡

Werkzaamheden om het huis van burgers;
Kleine verhuizingen van burgers;
Werkzaamheden in het huis van burgers.

Alle partners hebben de verantwoordelijkheid om voldoende geschikte activiteiten aan te leveren.
Gezamenlijk waarborgen we dat deelnemers actief blijven, het project niet stil komt te liggen en het

uiteindelijk structureel is ingebed. Er worden uitsluitend werkzaamheden binnen het project
opgepakt die additioneel van aard zijn.
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5.

Doelgroep

Het project Kansrijk in de Wijk 2.0 richt zich in eerste instantie, zoals beschreven in de
projectove reen komst, o p de vo lge nde doelgroe pe n :

¡

Mensen met behoud van uitkering op basis van de Participatiewet en een arbeidsverplichting,
woonachtig in Weert of Nederweert en deelnemend aan een traject bij Werk.Kom
Leerlingen uit Voortgezet Speciaal Onderwijs/Praktijk onderwijs

o
r
o

Verdere uitbreiding wordt besproken in het projectteam

6.

Taakverdeling

Probleemjongeren

ln de projectovereenkomst ís de volgende taakverdeling overeengekomen:
De Risse Groep

r
¡
r

ls opdrachtnemer

Besteedt de aanlevering van de kandidaten om het team te bemensen uit aan Werk.Kom
Besteedt de uitvoerende werkzaamheden in de wijk uit aan Prio Verve Groen

Werk.Kom

r
o

verantwoordelijk voor de aanlevering van kandidaten om het team te bemensen met de
personen uit de hiervoor omschreven doelgroep
ls verantwoordelijk voor de participatietrajecten van de medewerkers
ls

Prio Verve Groen

o
o
o
¡

ls verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoerende teams

verantwoordelijk voor kwaliteit en kwantiteit van de in de wijk uit te voeren werkzaamheden
ls verantwoordelijk voor het leveren van een meewerkend voorman
ls verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van benodigd materiaal
ls

Gemeenten Nederweert en Weert
a

Zijn verantwoordelijk voor het via Werk.Kom in traject geven van deelnemers vallend onder de
Participatiewet of a nderszins

a

Zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van werkzaamheden voor de doelgroep zoals
hiervoor omschreven

a

Zijn verantwoordelijk voor de financiering

7.

Realisatie

Deelnemers
Vanaf 1 september 20L7 hebben er aan het project vierentwintig personen deelgenomen. Er is
deelgenomen vanuit reguliere trajecten en trajecten Sociale Activering. Zes personen zijn
uitgestroomd naar werk, waarvan drie naar Prio Verve. Eén persoon is uitgestroomd naar een
beschutte werkplek.
Werkzaamheden
De gemeente Weert heeft vanaf 1 september 2OL7 onder andere de volgende activiteiten
aangeleverd vanuit de afdeling Openbaar Gebied: zwerfuuil ruimen in het buitengebied; dumpingen;

3

berenklauw verwijderen; duizendknoop verwijderen; duikers in buitengebied vrijmaken;
speeltoestellen reinigen; overhangende takken verwijderen; losliggende tegels herstraten

8.

Groeimodel

ln de projectovereenkomst tussen De Risse Groep, Werk.Kom, Prio Verue en gemeenten Nederweert
cn Wccrt is afgcsproken in de loop van het eerste half jaar dat het project loopt (l september 2017
tot L maart 2018)de volgende groeimogelijkheden te beoorclelen:

¡
o

Aansluiten van Cranendonck, waar nu het Clean team vanuit Ergon actief is;
Uitvoeren van Socíal Return werkzaamheden door de groep Kansrijk in de Wijk;

¡'
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vouchersysteem onderzoeken om zelfstandig wonen te bevorderen;
Verdere samenwerking met diverse woningbouwverenigingen onderzoeken;
Mogelijkheden van verdere uitbreiding van het team beoordelen: enerzijds met andere
doelgroepen, anderzijds bij uitbreiding van activiteiten met mensen met loonkostensubsidie;

¡

Koppelingmetvrijwilligerswerkonderzoeken.
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Aansluiten van Cranendonck. waar nu het Clean team vanuit Ergon actief

¡s

initiatiet tot 1 januari 2018 gehad dat werd
uitgevoerd door Ergon. De gemeente was voornemens per l januari 20L8 aan te sluiten bij het
project Kansrijk in de Wijk 2.0 maar hier heeft nog geen besluitvorming over plaatsgevonden.
De gemeente Cranendonck heeft een vergelijkbaar

Uitvoeren van Social Return werkzaamheden door de groep Kansriik in de Wiik
Vanuit het project zou verder onderzocht worden of het mogelijk is vanuit het team Kansrijk in de
Wijk Social Return doelstellingen in te vullen door bijvoorbeeld een Social Returnplek met meerdere
personen op te pakken. Dit is nog niet opgepakt.
Werkzaamheclen bii bursers. in eerste instantie om het huiç. eventueel in het huis en ootie van
vouchersvsteem onderzoeken om zelfstandig wonen te bevorderen
Vooralsnog zijn door de gemeente Weert alleen werkzaamheden aangedragen vanuit de afdeling
Openbaar Gebied. Er is dus niet gekeken naar werkzaamheden om het huis van burgers, kleine
verhuizingen van burgers en werkzaamheden in het huis van burgers. Hiermee is er met de
werkzaamheden geen bijdrage geleverd aan de WMO-doelstelling'zo lang mogelijk zelfstandig thuis

wonen'. ln de nieuwe projectperiode biedt dit wel weer kansen in de verdere ontwikkeling.
Verdere

sa me

nwerki ng met d iverse won inRbouwveren igingen onderzoeken

ln eerste instantie is alleen met Wonen Limburg een overeenkomst afgesloten. Zij leveren voor een
dagdeel per week werkzaamheden aan bij Kansrijk in de Wijk. Hiermee dragen zij bij in de
financiering van het project tot een bedrag van € 5.000.
ln mei 2018 is door De Risse Groep, Woningvereniging Nederweert en Woningstichting St. Joseph
een raamovereenkomst afgesloten voor de periode l juni 2018 tot en met 31 mei 2019 voor de
uitvoering van kleinschalige werkzaamheden voor minimaal een dagdeel en maximaal drie dagdelen
per week, met een maximum van vijftig dagdelen voor beide partners. Per dagdeel wordt door de
woningbouwverenigingen een bedrag van in totaal € 100 betaald. B¡j 50 dagdelen zou dit dus ook
€ 5.000 bijdragen in de financiering van Kansrijk in de Wijk.
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Mo se liikheden van ve
uitbreidins van het team beoordelen: enerziids met andere doelgroepen,
anderziids bii uítbreidins van activite n met mensen met loonkostensubsidie
Het project is tot op heden alleen ingezet op weg naar een volgende stap richting regulier werk
vanuit een regulier traject of een traject sociale activering. ln deze hoedanigheid kan het project
gezien worden als een positieve aanvulling op de huidige trajecten binnen Werk.Kom. Het project
zou ook van toegevoegde waarde kunnen zijn voor inwoners met een indicatie (arbeidsmatige)
dagbesteding. Deze behoefte willen we in de nieuwe projectperiode verder onderzoeken.

Koppeling met vriiwillieerswerk onderzoeken
Er is vanuit het project geen onderzoek gedaan naar de koppeling met vrijwilligerswerk in de
gemeente Weert. De koppeling biedt kansen voor de nieuwe projectperiode.

9.

Begroting en bekostiging

De kosten voor het eenjarig project waren geraamd op € 60.000. Financiering vindt plaats vanuit
gemeenten Nederweert en Weert en de woningbouwverenigingen conform geraamd bedrag. Voor
de gemeente Weert is een bedrag van € 35.000 opgevangen binnen de Wmo-exploitatie 2017.
Hoewel in eerste aanleg het project een re-integratie instrument betreft, zou het project direct
maatschappelijk rendement kunnen hebben vanwege de klussen die worden uitgevoerd in de
samenleving. Het project heeft de potentie zich te ontwikkelen tot meer dan re-integratie alleen,
waardoor het van bredere betekenis wordt voor het sociaal domein. Derhalve is voor de huidige
projectperiode besloten het project ten laste te brengen van de Wmo-exploitatie.

10. Conclusie en aanbevelingen
Het project wordt gezien als een positieve aanvulling op de huidige trajecten binnen Werk.Kom om
mensen toe te leiden naar werk. Verdere ontwikkelpunten zijn gedurende de huidige projectperiode

onvoldoende opgepakt. Het project heeft absoluut nog steeds de potentie om van bredere betekenis
voor het sociaal domein te zijn en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan alle subdoelstellingen
van het project en de verder te ontwikkelen onderdelen.
11. Vervolgproces
Sociaal Domein brede aanpak
Op 5 juli 20L8 is door de raad ingestemd met het Oriëntat¡etraject Sociaal Domein brede aanpak. Bij
deze oriëntatie staan participatievraagstukken centraal. Een vervolg op het project Kansrijk in de
Wijk 2.0 past helemaal in de lijn van hetgeen we met de oriëntatíe voor ogen hebben in een Sociaal

Domein brede aanpak en geeft mede input vanuit de praktijk aan het implementatieplan dat het
eerste kwartaal van 2019 uit de oriëntatie voortkomt.
menwerken tussen verschillende oartiien
Kansrijk in de Wijk is niet de enige aanbieder die werkzaamheden verricht voor bijvoorbeeld
woníngbouwverenigingen. Dit wordt bijvoorbeeld ook gedaan vanuit PSW, KrStig, Virtus en het
Zelfregiecentrum. Vanuit de diverse organisaties zijn ook meerdere doelgroepen betrokken. Vanuit
Kansrijk in de Wijk willen we verkennen hoe we partijen met elkaar kunnen laten samenwerken. We
wíllen werkzaamheden stroomlijnen vanuit een loket en achter het loket bepalen welke match de
juiste is, los van indicaties en organisaties maar met de deelnemer centraal. Deelnemers en
uitvoerders van het werk kunnen een opbouw realiseren van dagactiviteiten naar opleiding en werk.
Samenwerken betekent snel en op maat kunnen schakelen tussen de verschillende onderdelen.
Sa
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12. Voorstel
Voorgesteld wordt het project Kansrijk in de Wijk 2.0 te verlengen voor de duur van een jaar,
gedurende de periode L september 2018 tot 1 september 2019 rekening houdend met de

ontw¡kkelpunten benoemd in deze notitie.
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