College: jongeren zo snel mogelijk uit de bijstand
Jongeren die leven van een bijstandsuitkering moeten zo snel mogelijk aan het
werk. Het ontvangen van een uitkering moet voor hen een tijdelijke situatie zijn.
Jongeren mogen dit niet als een normaal gegeven gaan beschouwen. Dat vindt
het college van B&W. Deze focus op jongeren is een belangrijk onderdeel van
het nieuwe reïntegratiebeleid van de gemeente Groningen. Maar ook andere
groepen bijstandsgerechtigden zoals mensen die pas van school zijn en
mensen die kortgeleden werkloos zijn geworden, wil de gemeente met
voorrang aan het werk helpen. Niet alle bijstandsgerechtigden hebben een
reële kans om snel een betaalde baan te vinden. Daarom kiest het college in
eerste instantie voor de mensen met de grootste kans op het verkrijgen van
werk. Daarnaast moeten ook de groepen die het financieel het moeilijkst
hebben, gezinnen en alleenstaande ouders, aan werk worden geholpen. Want
werk is het beste middel tegen armoede.
Door de invoering van de Wet werk en bijstand op 1 januari 2004 heeft de gemeente van het
Rijk meer vrijheid gekregen om een eigen sociaal beleid te voeren. In Groningen krijgen alle
bijstandsgerechtigden hier mee te maken. De gemeente heeft voor dit beleid een aantal
uitgangspunten geformuleerd. Ten eerste gaat de gemeente uit van de eigen
verantwoordelijkheid van de klant. Die moet er alles aan doen om werk te vinden én te
behouden. Mensen die toch een uitkering nodig hebben, willen we bij de weg naar werk
maatwerk bieden. Het verstrekken van de uitkering gaan we efficiënter aanpakken. Tenslotte
gaat de gemeente resultaatgericht aan de slag met de volgende doelstelling: zoveel mogelijk
bijstandsgerechtigden aan regulier werk helpen.
Om bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen, biedt de gemeente hen een aantal
voorzieningen als scholing, bemiddeling naar werk, training en kinderopvang. In ruil daarvoor
moet de klant actief zoeken naar werk, en is hij verplicht om werk dat hem wordt
aangeboden, te accepteren. Wie werk weigert, kan worden gekort op z'n uitkering.
Groningen@Work
Een voorbeeld van de nieuwe aanpak is het experiment Groningen@Work. Jongeren tussen
de 18 en 23 jaar die een bijstandsuitkering aanvragen, moeten hieraan meedoen.
Gedurende zes weken werken ze aan het vinden van een baan, en daarnaast doen ze
eenvoudig productiewerk bij de Dienst Sociale Werkvoorziening Stadspark. Wie na zes
weken nog geen werk gevonden heeft, wordt verder geholpen op weg naar een baan. Maar
ook de optie om terug naar school te gaan wordt met de jongeren besproken.
De Dienst Sociale Zaken en Werk heeft ook klanten die zeer weinig kans maken op een
betaalde baan. Bijstandsgerechtigden ouder dan 57,5 jaar van wie is gebleken dat ze

onvoldoende perspectief hebben op regulier werk, kunnen met behoud van uitkering
vrijwilligerswerk gaan doen. Iedereen die bijstand ontvangt is verplicht algemeen
geaccepteerd werk te aanvaarden, maar de gemeente kan mensen hiervan tijdelijk
vrijstelling verlenen. Dit kan ook gelden voor bijvoorbeeld nieuwkomers die eerst een
inburgeringscursus moeten volgen, of werkloze schoolverlaters die alsnog een beroep gaan
leren.
Wie woont waar?
De gemeente Groningen gaat actiever controleren of mensen recht hebben op een uitkering.
Een voorbeeld hiervan is de actie 'cabriolet', waarbij het autobezit van bijstandsgerechtigden
werd gecontroleerd. Komt de waarde van de auto boven een bepaald bedrag uit, dan vervalt
het recht op een uitkering. Binnenkort start de gemeente de actie 'Wie woont waar?'. Dit
houdt in dat de adresgegevens van bijstandsgerechtigden worden gecontroleerd.
Bijzondere bijstand en schuldhulpverlening
Door de Wet werk en bijstand zijn sommige vormen van bijzondere bijstand afgeschaft. In
bepaalde gevallen kwam het inkomen van een bijstandsgerechtigde door de bijzondere
bijstand boven het minimumloon uit. Dit stimuleerde mensen niet om aan het werk te gaan.
De gemeente wil de bijzondere bijstand inzetten voor de mensen die dit het hardst nodig
hebben. Een voorbeeld is de Tegemoetkoming ouderbijdrage schoolfonds (TOS) voor
gezinnen en alleenstaande ouders.
Bij de hulpverlening aan mensen met schulden gaat de gemeente zich meer richten op
mensen voor wie hun schuld een belemmering vormt om aan het werk te gaan. Met mensen
die geen uitkering hebben maar die wel gebruik maken van schuldhulpverlening, gaat de
gemeente afspraken maken om de hulpverlening zo kort mogelijk te laten duren. Waar
mogelijk gaat de gemeente aan schuldenaars én schuldeisers een bijdrage vragen voor de
geboden hulp.
Dit artikel is gebaseerd op de nota's 'Reïntegratie' en 'Beleidskader Wet Werk en Bijstand'. Wethouder
Koen Schuiling van Sociale Zaken bespreekt deze nota's vanavond, woensdag 19 mei, met de
raadscommissie Werk en Inkomen. Tijd en plaats: van 16.30 uur tot 18.30 uur, in de oude raadzaal
van het Stadhuis.
De gemeenteraad neemt hier woensdag 26 mei een besluit over.

