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De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 13 november 2017, 
besprekende de Programmabegroting 2018-2021 (corsanummer 1700105194),

constaterende dat
® dit jaar het aantal bijstandsuitkeringen weliswaar met ruim 4% is afgenomen ten

opzichte van eind 2016, maar dat desondanks het aantal mensen dat in Enschede nog 
aan de kant staat verder is toegenomen

• de Raad de denkrichting van deze motie al in november 2016 met grote meerderheid 
heeft omarmd, middels de motie “(her)kennen, vinden en vastleggen van competenties 
van werkzoekenden in Enschede”

o persoonlijk contact tussen uitkeringsgerechtigden en mensen van het Werkplein, de 
kwaliteit van de match tussen werkzoekenden en werkgevers vergroot

overwegende dat:
• werkgevers steeds meer problemen hebben met het aantrekken van personeel, ook 

voor uitvoerende werkzaamheden
e meer maatschappelijke en financiële winst is te behalen wanneer je het bestand aan 

werkzoekenden optimaal in beeld hebt.
® met het geven van meer gerichte aandacht, Werkplein niet alleen kijkt naar opleiding, 

maar ook nadrukkelijker naar hobby’s, vaardigheden en ambities van de werkzoekende
• bij b.v. minimaal zes gesprekken per jaar, in tegenstelling tot één per jaar, 

uitkeringsgerechtigden nog meer worden gestimuleerd c.q. bereid zullen zijn om actiever 
mee te werken voor werk

spreekt uit dat:
o het voor zowel mensen in de bijstand als voor de stad Enschede van groot belang is, dat 

mensen met een uitkering zo snel mogelijk actief bij kunnen dragen in onze samenleving 
met als doel zo snel mogelijk weer in staat te zijn, hun eigen inkomen te verdienen

draagt het college op:
• een pilot uit te voeren binnen het huidige uitvoeringsbeleid van “RAP", waarbij de focus 

ligt op de Aandacht en Participatie en minder op vooral de Rechtmatigheid.
e hiervoor minimaal 100 personen uit de bijstand met een langere afstand tot de

arbeidsmarkt (van bijvoorbeeld 2 jaar of meer) aselect uit te nodigen, voor deelname 
aan deze proef

• hierbij als nulmeting de cijfers te gebruiken, zoals gepresenteerd in de tussenevaluatie 
van het uitvoeringsprogramma EAA 2018

• het plan voor deze pilot vóór 1 maart 2018 in afstemming met de raadswerkgroep Werk 
& Inkomen te starten en na één jaar de resultaten van deze proef te evalueren en met 
de Raad te bespreken

en gaat over tot de orde van de dag.
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