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Geachte raads- en burgerleden,
In februari 2018 zijn de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss en Uden gestart met de pilot
van Zorg naar Werk. In deze pilot ondersteunen we inwoners die Wmo dagbesteding of individuele
begeleiding krijgen en zich willen ontwikkelen richting werk. In bijgaande raadsinformatiebrief
informeren wij u over de stand van zaken van deze pilot en de ervaringen tot en met augustus
2018.
Omdat de raadsinformatiebrief een document van de deelnemende gemeenten is willen wij u met
deze oplegger wat meer informatie geven over de resultaten van Boekel.
Boekelse situatie
We hebben er voor gekozen om met de pilot rustig te starten. In eerste instantie hebben we
geïnvesteerd in de samenwerking tussen de consulent Wmo en de klantmanagers Werk. Aan de
hand van een vergelijking van zowel Wmo-klanten als klanten Participatiewet zijn er 3 kandidaten
geselecteerd waarmee gesprekken zijn gevoerd. Geen van deze kandidaten bleek uiteindelijk
geschikt voor de pilot. Wel heeft dit tot inzichten en leerzame resultaten geleid die we kunnen
gebruiken voor het vervolg van de pilot.
 1 kandidaat is vanuit de individuele begeleiding weer gaan studeren. Door de gesprekken die
zowel Wmo consulent als zorgaanbieder met deze kandidaat hebben gevoerd is de kandidaat
tot het inzicht gekomen om de studie weer op te pakken. De zorgaanbieder is op de hoogte
van de uitgangspunten van de pilot en kan als het nodig is voor de betreffende kandidaat de
Wmo-consulent weer benaderen.
 1 kandidaat is door de Participatiewet opgepakt met een re-integratietraject buiten de pilot om.
De zorgaanbieder van deze kandidaat heeft de gemeente benaderd met de vraag of deze
kandidaat een geschikt voor de pilot zou zijn. Na een aantal gesprekken blijkt dat we kunnen
volstaan met een gericht participatietraject buiten de pilot om. De kandidaat bieden we vanuit
de Participatiewet ondersteuning aan om een geschikte werkplek te vinden.
 1 kandidaat is recent gestart met individuele begeleiding. Deze persoon was een zorgmijder en
door interventie van het Dorpsteam is hij in beeld bij zowel zorg als de Participatiewet.
Alhoewel de ontwikkeling nu best snel gaat is de begeleiding nog te kwetsbaar om over
dagbesteding en werk te praten. De inschatting is wel dat hij in 2019 deel zal kunnen gaan
nemen aan de pilot.
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Met 1 kandidaat zijn onlangs gesprekken gestart. Deze kandidaat heeft nu betaald werk maar wel
in een beschermde omgeving die niet duurzaam is. Binnen de pilot willen we deze kandidaat naar
een duurzamere werkplek begeleiden.
Resultaten
De resultaten tot nu toe laten zich niet vertalen in kandidaten die vanuit de zorg naar werk zijn
doorgestroomd. Resultaten die we wel geboekt hebben:
 Betere afstemming tussen Wmo en Participatiewet
 Meer oog voor het onderdeel werk in de Wmo trajecten
 Met een andere blik naar klanten en hun mogelijkheden kijken
 Betere contacten met zorgaanbieders en een kanteling in de aanpak van mensen die mogelijk
door kunnen stromen van dagbesteding naar werk.
Vervolg
Een selectie laat 48 potentiele kandidaten zien met dagbesteding en/of individuele begeleiding in
een leeftijd van 18 tot 54 jaar. Met de Wmo consulent zullen we begin 2019 deze kandidaten
nogmaals nalopen. De Wmo-consulent en de klantmanager Werk zullen begin 2019 deze
kandidaten spreken en nagaan of zij interesse hebben om deel te nemen aan de pilot. We
verwachten op deze manier meer kandidaten te vinden die mee kunnen draaien in de pilot. De
informatie die we inmiddels door de leerbijeenkomsten opgestoken hebben passen we toe op de
screening naar mogelijke kandidaten. Een eerste inschatting is dat we begin 2019 met 3
kandidaten kunnen starten.
Voor meer informatie verwijzen we naar de Raadsinformatiebrief.

Bijlagen
Bijlage 1: Raadsinformatiebrief Pilot van Zorg naar Werk
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