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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen over stopzetten Buurt m/v

Geachte mevrouw Ripmeester,

Op 7 april jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over het stopzetten van het project Buurt m/v. Hieronder
treft u onze beantwoording aan

Vraag 1
Is het college ook van mening dat het project succesvol was? Waarom wel/niet

Antwoord:

Het landelijke project is in de landelijke evaluatie als succesvol benoemd, omdat het enerzijds
uitkeringsgerechtigden een baan bood en anderzijds mensen uit de wijk ondersteuning geeft. Echter,
voor Ridderkerk is het een kostbaar project voor een kleine groep (van 11) mensen, waarbij niet alle
kandidaten na afloop van het traject zijn uitgestroomd naar regulier werk

Vraag 2
Welk bedrag is nodig voor het project en hoe werd het project gefinancierd?

Antwoord:

In 2021 kostte het project € 208.000,-. Het project is betaald uit het sociaal innovatiefonds (incidentele
middelen). Deze middelen zijn niet bedoeld om een project structureel te financieren

Vraag 3
Het project heeft ook veel maatschappelijke kosten voorkomen en baten opgeleverd. Kunt u die kosten
en baten geldelijk uitdrukken?

Antwoord

Door de aanbieder van het project Buurt m/v wordt de aanname gedaan dat met dit project is voorkomen
dat 70 mensen betaalde ambulante ondersteuning nodig hadden en zij langer thuis konden blijven
wonen. Precieze opbrengsten hiervan zijn echter niet te geven. Wij hebben geen inzicht, aan hoeveel van
deze 70 inwoners - zonder dit project - daadwerkelijk Wmo ondersteuning zou zijn toegekend. Het is
derhalve niet mogelijk om de maatschappelijke effecten van dit project in geld uit te drukken



Vraag 4
Welke rol heeft de gemeente in het onderzoek of het project doorgezet kan worden met andere
financieringsvormen?

Antwoord :

Er is onderzocht of er andere financieringsmogelijkheden zijn, waarbij er ook aan de maatschappelijke
organisaties is gevraagd om te zoeken naar een vorm van cofinanciering. Het is niet gelukt om
aanvullende financiële middelen te vinden en de kosten zijn te hoog om alleen door de gemeente te
kunnen opbrengen.

Vraag 5
Waarom heeft de gemeente het project niet doorgezet?

Antwoord :

De opbrengsten van de inzet konden onvoldoende inzichtelijk worden gemaakt. Er is niet duidelijk welke
mensen zonder deze inzet een beroep op een Wmo indicatie konden doen en de uitstroom naar
duurzaam werk is onvoldoende. In combinatie met de hoge kosten van het project, dat geheel ten laste
van de gemeente wordt gebracht, is besloten het project te beëindigen

Vraag 6
Het project werd in de landelijke evaluatie van de participatiewet aangemerkt als één van de zeven meest
succesvolle aanpakken om mensen succesvol uit de bijstand te krijgen. Welke andere zes aanpakken
werden genoemd en welke worden in Ridderkerk ingezet? Kunt u al resultaten melden?

Antwoord
Waarschijnlijk doelt u op
www.researchqate.net/publication/337362783 Succesvol uit de bijstand Kansrijke aanpakken en
werkzame elementen. Er van uitgaande dat u hier op doelt, dan kunnen wij aangeven dat wij in

Ridderkerk de volgende instrumenten gebruiken

hun

1 Opleiden in de zorg:
1a. Via SROI partner Aafje start er 1 tot 2 maal per jaar een entreeopleiding (MBO niveau 1,
Helpende Zorg en Welzijn) waarbij kandidaten zonder startkwalificatie een BBL traject doorlopen
Daarbij gaan ze 1 dag per week naar school en gaan ze 16 uur per week werken als
Huishoudelijke Hulp. In februari 2021 zijn 2 kandidaten uit Ridderkerk gestart, geslaagd en nog
steeds werkzaam bij Aafje

1 b. Ook is het traject Welslagen in april 2022 gestart in samenwerking met het Werkgevers
servicepunt Rijnmond. Welslagen is een voorschakeltraject voor een BBL opleiding tot
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) op MBO niveau 3. De Riederborgh heeft 2
plekken beschikbaar gesteld. Er is een kandidaat met een WW uitkering gestart en een kandidaat
met een bijstandsuitkering (Participatiewet).

2. Energiebox: in 2021 zijn hier in totaal 4 kandidaten uit Ridderkerk gestart. Middels dit traject
gaan voornamelijk 50-pluskandidaten vanuit de bijstand aan de slag. Op dit moment zijn er
opnieuw mogelijkheden voor kandidaten om hiermee aan het werk te gaan

3, Aandacht doet bewegen: Ridderkerk heeft soortgelijke trajecten beschikbaar voor onze
kandidaten. Zoals “Bewegen Werkt“, een groepstraject dat mensen activeert om een betere
levensstijl te ontwikkelen. Daarnaast is er Bewegen naar een werkervaringsplaats. Dit is een
individueel traject of beweegprogramma waarin kandidaten intensief individueel begeleid worden
met als doel het fysieke en mentale welbevinden te verbeteren en de kandidaat voor te bereiden
op een werkewaringsplek,
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Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te 8)en geïnformeerd

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en
de secretaris,

wethoudergvan Ridderke
he burgemeeste'

J. Klaucke Mw. A. Attema




