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Geachte raadsleden,

Op 20 september 2017 heeft u ons opgedragen te verkennen of de proef max WW-
traject om te zetten is naar een proef bij aanvang van de WW-periode. Middels deze brief
informeren wij u over deze verkenning.

Proef max WW traject
ln 2oL7 zijn we gestart met de proef max ww-traject en inmiddels is het derde
instroommoment in het najaarvan 2018 gerealiseerd. Bij dit laatste instroommoment is
ook de gemeente Nederweert aangesloten. Het traject start met een voorlichting en
vervolgens worden deelnemers middels twee contactmomenten per week intensief
bemiddeld naar werk. Alle inwoners waarvan de WW-uitkering binnen zes maanden
afloopt krijgen dit aanbod. Ook in 2019 worden er nieuwe instroommomenten
georganiseerd voor de inwoners van de gemeenten Nederweert en Weert waarvan de
WW-uitkering binnen zes maanden afloopt.

Expeditie'Samen op Weg naar Werk'voor alle inwoners met een WW uitkering
Om de mogelijkheden te verkennen bij aanvang van de WW-periode is door de gemeente
Weert en het UWV samen opgetrokken en is hieruit de Expeditie'Samen op Weg naar
Werk'voortgekomen. De expeditie heeft plaatsgevonden op 5 juli 2018 en is door meer
dan 200 inwoners met een WW-uitkering bezocht.

Aan het concept'banenmarkt'wordt met de Expeditie een nieuwe en bredere invulling
gegeven. De gemeente informeert haar inwoners tijdens de Expeditie over thema's zoals
uitkering en solliciteren/ maar ook over schuldhulpverlening en zorg. Zo kan men terecht
bij de infostands over Participatie, WMO, de Vraagwijzer en Schulddienstverlening. Door
meer kennis over al deze thema's bij de burger in een vroeg stadium, kunnen
interventies eerder worden ingezet. Hiermee wordt uiteindelijk nagestreefd om het
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beroep op de gemeente als vangnet in bijstand zo veel als mogelijk te voorkomen. De
bedoeling is in 2019 aan deze succesvolle expeditie een vervolg te geven.

Verdere ambities voor 2O19
Naast vooftzetting van de proef max WW-traject en het organiseren van een nieuwe
Expeditie'Samen op Weg naar Werk' is de gemeente voorstander van intensieve
dienstverlening aan alle inwoners met een WW-uitkering en arbeidspotentieel. Uit
gegevens van het UWV laatste kwaftaal 2018 blijkt dat ongeveer 400 inwoners in Weert
een WW-uitkering ontvangen en beschikken over arbeidspotentieel. Voor het bieden van
dienstverlening aan deze mensen zijn we in gesprek met het UWV. Naast mogelijke
dienstverlening vanuit Werk.Kom komt er vanaf 2019 ook weer meer aandacht voor
persoonlijke dienstverlening aan werkzoekenden bij het UWV. Hiervoor ontvangt UWV
extra middelen vanuit het Rijk.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

rinkman ans
ntesecretaris
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Onderwerp: Aanvalsplan armoede (Voorkom armoedeval met WW proef)

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d.20 september 2017,

Overwegende dat:

-de proef, project Max WW, om mensen uit de bijstand te houden een succes is (Dagblad De
Limburger d.d. 4 augustus 2Ot7);
-het project waaraan 24 WW-ers uit Weert en omgeving deelnemen na 6 weken tot resultaat heeft
dat 20 procent van de WW-ers een baan heeft;
-in het kader van Max WW een training voor werklozen waarvan de WW-uitkering binnen 6
maanden afloopt wordt verzorgd;
-deze training als doel heeft mensen tijdig te bemiddelen naar een passende werkplek om te
voorkomen dat ze instromen in de bijstand;
-dat vorig jaar ook al geëxperimenteerd werd met een dergelijke training;
-van de 28 WW-ers die vorig jaar deelnamen aan de training uiteindelijk slechts 4 zijn ingestroomd
in de bijstand;
-het snel aan het werk helpen actief bijdraagt aan het voorkomen van armoede.

Draagt het college op

1. Naar aanleiding van deze WW-proef, het gesprek met het UWV aan te gaan om de proef zoals
uitgevoerd om te zetten naar een proef bii aanvang van de WW-periode en te verkennen onder
welke voorwaarden een dergelijke proef vorm kan krijgen.
2. Na deze inventarisatie de raad te informeren over de resultaten en eventueel vervolg/ inrichting
van een nieuwe proef.

En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie SP,

B. Peterse




