Aan: Griffie gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Ter attentie van dhr. J. Zwetsloot
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Raadhuisplein 1
2411 BD Bodegraven
Datum: 1 januari 2016
Onderwerp: hoorzitting cie Samenleving 14 januari 2016
Bijlagen:
Beste Griffie,
Hartelijk dank voor de uitnodiging voor de openbare hoorzitting met betrekking tot het buddy
project van de commissie Samenleving op 14 januari 2016. Zoals verzocht treft u hieronder onze
inbreng voor de vergadering aan.
1. Het aanbieden van verschillende trajecten die uitstroom uit de bijstand bevorderen kan
alleen maar toegejuicht worden. Niemand verkiest een uitkering boven een betaald werk.
Het buddyproject, maar ook het initiatief ‘regelluwe bijstand’ en deelname aan het NIHS zijn
initiatieven die brede steun en waardering verdienen.
2. De intenties passen bij de tijdgeest: minder overheid, meer burgerparticipatie. Minder
systeemwereld, meer leefwereld. Sommigen zien dit als een platte bezuinigingsoperatie van
de overheid. Anderen zien het als een kans om uit de handen van de ‘re-integratie industrie’
te raken.
3. In het buddyproject wordt door FW gesteld dat alle deelnemers minimaal één stap hebben
gezet naar werk. Over het tweede buddyproject wordt in detail door FW gerapporteerd: Drie
werkzoekenden hebben betaald werk gevonden en zijn uitgestroomd uit de uitkering. Twee
werkzoekenden zijn om andere reden (verhuizing) uitgestroomd. Twee werkzoekenden
hebben parttime werk. Eén werkzoekende werkt op dit moment op een proefplaatsing met
uitzicht op betaald werk. Vijf werkzoekenden werken nu op een werkervaringsplaats. Voor
een aantal van hen is er uitzicht op betaald werk. Eén werkzoekende is zich aan het
voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap (BBZ) Eén werkzoekende heeft
vrijwilligerswerk uitgebreid.
Puree heeft de volgende vragen:
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1. Hoeveel deelnemers zijn daadwerkelijk en structureel uit de bijstand gekomen dankzij het
buddyproject?
2. Hoeveel bijstandsgerechtigden zijn in dezelfde periode uitgestroomd zonder hulp van het
buddyproject?
3. Wat is de verwachte inzet en het tijdsbeslag dat verwacht wordt van vrijwilligers?
4. Wat levert het buddyproject op ten opzichte van de meer traditionele re-integratietrajecten?
5. Wat heeft het buddy project bereikt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
Toont het bedrijfsleven zich flexibel en nemen ze “mensen met een functiebeperking” in
dienst?
6. In hoeverre draagt het buddyproject bij aan het creëren van beschutte arbeidsplaatsen?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Jan Bouwens (Voorzitter Stichting Puree)

Meer weten over Stichting Puree? Kijk op www.stichtingpuree.nl
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