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Koersdocument in 8 uitgangspunten
•  Werk voor wie dat kan, participatie voor wie dat (nog) niet mogelijk is. 

•  Gemeente is regisseur en werkt samen met partners in de stad. 

•  Gemeente spreekt haar klanten regelmatig en levert maatwerk. 

•  We werken samen met strategisch partner Paswerk en andere partners in 
de stad om inwoners te ondersteunen. 

•  Regionale samenwerking: over twee jaar afspraken over 
werkgeversdienstverlening en re-integratie in de arbeidsmarktregio. 

•  Bijstandsgerechtigden maken gebruik van een brede infrastructuur.  

•  We bestrijden de paarse krokodil. 

•  Jaarlijks besteden we een vast deel van de rijksmiddelen voor re-integratie 
en  participatie. 



Ik doe mee

•  De gemeente Haarlem heeft de ambitie om mensen met een 
bijstandsuitkering te ondersteunen naar arbeidsparticipatie of 
maatschappelijke participatie. Primair gericht op re-
integratie/werk of als dat niet mogelijk is, richten op andere 
vormen van meedoen. In een tijdsbestek van 18 maanden 
nodigt de gemeente iedereen (ca. 4.000) met een 
bijstandsuitkering uit voor een persoonlijk gesprek. In dat 
gesprek wordt gekeken waar de kansen, mogelijkheden en 
ambities van die persoon liggen. 



Ondersteuningsaanbod werkzoekenden

•  Direct bemiddelbaar: Gaan meer werken of aanvullend werken of aan de 
slag met vacatures. Klantmanagers kunnen onze klanten doorverwijzen 
naar Tempo Team, Agros of Olympia Uitzendbureau. Hier zijn in 2018 
afspraken mee gemaakt 

 
•  Een overbrugbare afstand: Zijn in traject of worden aangemeld voor 

traject. De trajecten die hier worden aangeboden zijn bij Pasmatch, 
Talenten naar de Top, Kostwinners, 50+ en Eigen werk (BBZ). Doel van al 
deze trajecten is bemiddelen naar werk.  

  
•  Een onoverbrugbare afstand: Gaan aan de slag met taal, gezondheid of 

met andere problematiek zoals schulden . Doen reeds vrijwilligers werk of 
gaan daarmee starten, en arbeidsmatige dagbesteding. De trajecten die 
hiervoor worden aangeboden, zijn veelal initiatieven uit de stad zoals 
BUUV, Roads, Perspectief, Nova Taalscholing, De Verbeelding en 
Werkdag.  



Ken je klant!

Mee doen? Ja! 
!  Het proces ‘ Ken je klant’  
!  De uitnodiging en de locatie 
!  Het klantbeeldgesprek 
!  Het plan van aanpak 
!  Het rechtmatigheidsonderzoek 

!  Resultaten tot nu toe  
!   49% heeft plan van aanpak  
!   13% Direct bemiddelbaar  
!   25% Overbrugbare afstand  
!   62% Onoverbrugbare afstand  



Kwaliteitskring

 
Verbeteracties 
!   Aanpassing uitnodiging 
!   Aanpassing plan van aanpak 
!   Koffie ochtend in de wijk 
!  Aanpassing brief RMO 

Met	de	kwaliteitskringgesprekken	wil	de	gemeente	de	samenwerking	bevorderen	tussen	de	klantteams/klantmanagers	en	ketenpartners.	
Zo	ontstaat	er	beter	inzicht	in	elkaars	rol,	taak	en	werkzaamheden.	Op	de	agenda	staan	o.a.	de	vaste	thema’s	als	veiligheid	en	
communicatie.	Ook	worden	de	best	practices	met	elkaar	gedeeld,	knelpunten	duidelijk	en	oplossingen	aangedragen.	
Alle	ketenpartners	worden	uitgenodigd	voor	een	kwaliteitskring.	Vanuit	het	Sociaal	Domein	is	er	onder	andere	een	vertegenwoordiging	
van	klantmanagers	aanwezig.		

		



Ken je vak

 
Meedoen? Ja! 
!   Wijksafari’s 
!   Sociale Kaart 
!   Klantreis  
!   Netwerkbijeenkomsten 
!  Opleiding en ontwikkeling 

professionalisering 


