Vertrouwen werkt
in de bijstand
Uitleg onderzoek &
Spelregels voor groep 3
‘Extra begeleiding’

Doet u mee aan het onderzoek ‘Vertrouwen werkt?’
Waarom dit onderzoek?
De regels in de bijstand zijn best ingewikkeld en streng.
Als gemeente zouden we graag meer vertrouwen willen geven.
Bijvoorbeeld door minder regels. Of door een andere manier
van begeleiden. Of dat iemand meer mag bijverdienen. Op dit
moment mag dat niet, vanwege landelijke wetten. We mogen
het wel twee jaar uitproberen in een onderzoek. Dat doen we
samen met de Universiteit van Tilburg.
We denken dat een positieve aanpak beter werkt bij het vinden
van werk, parttime werk, vrijwilligerswerk of om maatschappe
lijk actief te zijn. En dat u zich er prettiger bij voelt.
Als uit het onderzoek blijkt dat ‘vertrouwen werkt’, gaan we
‘Den Haag’ vragen om de regels aan te passen.
Waarom zou u meedoen?
Dit is een unieke kans voor iedereen. U kunt er direct aan
bijdragen dat de regels verbeteren.

Hoe werkt het onderzoek?
Er zijn vier verschillende groepen. U houdt uw uitkering, u gaat
er niet op achteruit. De ondersteuning die er nu is, blijft voor
iedereen beschikbaar. Iedere deelnemer krijgt iets extra’s.
Dat verschilt per groep waar u voor bent ingeloot (zie achter
kant folder).
Doel is dat zoveel mogelijk mensen met een bijstands
uitkering:
• Werk vinden;
• Parttime werk hebben;
• Met re-integratieactiviteiten hun kansen op werk vergroten;
• Vrijwilligerswerk doen of op een andere manier maatschap
pelijk actief zijn.
Wat een haalbaar doel is, verschilt per persoon. U bespreekt
dit met uw klantmanager en maakt afspraken waarvoor u zich
inzet. Dit geldt voor alle deelnemers aan het onderzoek.

Spelregels voor groep 3
'Extra begeleiding'
Spelregels voor de groep ‘Extra begeleiding’
U krijgt meer tijd en hulp van de gemeente.
• U krijgt meer hulp dan anderen in de bijstand om werk, parttime werk, vrijwilligerswerk te vinden of om maatschappelijk
actief te zijn. U heeft dus meer contact met uw klantmanager. Uw doel hangt af van uw mogelijkheden. Daarover maakt
u afspraken met uw klantmanager, zoals nu ook.
• Regelmatig overlegt u met uw klantmanager wat u heeft gedaan en hoe het gaat. Heeft u extra ondersteuning nodig?
De klantmanager heeft voor u meer tijd dan voor anderen in de bijstand.
• Is de begeleiding onvoldoende of niet naar wens? Geef dit aan, dan wordt gekeken hoe dit kan worden opgelost.
• De regels uit de bijstand blijven voor u ongewijzigd. U heeft sollicitatieplicht en u moet meedoen aan re-integratie
activiteiten. Met uw klantmanager maakt u afspraken of en hoe vaak u moet solliciteren en aan welke activiteiten u
moet deelnemen.

Spelregels die gelden voor alle vier de groepen
1

U neemt vrijwillig deel

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.
• Als u niet wilt deelnemen dan heeft dat geen gevolgen voor
uw bijstandsuitkering.

2 U doet mee aan het onderzoek door de
Universiteit Tilburg

Gemeente Wageningen werkt voor het onderzoek samen
met de Universiteit van Tilburg. Dit houdt het volgende in:
• U vult een vragenlijst in. Dit verwachten wij drie keer: bij
de start, na 1 jaar en na 2 jaar. Dit is anoniem. De gemeente
en de onderzoekers kunnen niet zien wie welke antwoorden
u heeft gegeven.
• U stemt er mee in dat de gemeente gegevens van u beschik
baar stelt aan de onderzoekers. Ook dit is anoniem.

c. U zegt zelf op
U kunt op elk moment besluiten om te stoppen met uw
deelname. Laat ons dan wel weten waarom. Wij vragen u
wel de vragenlijsten te blijven invullen. Dat is niet verplicht,
maar wel belangrijk.
d. Als uw uitkering wordt beëindigd
Uw deelname stopt als uw uitkering eindigt. Bijvoorbeeld
doordat u werk heeft gevonden of door verhuizing naar een
andere gemeente.

3 Hoe stopt mijn deelname?

e. Door opzegging door de gemeente om zwaarwegende
redenen
De gemeente kan uw deelname beëindigen als hiervoor
zwaarwegende redenen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als u:
• bijstandsfraude pleegt;
• u zich ernstig misdraagt of medewerkers (gemeente,
onderzoekers of andere betrokkenen) of andere deelnemers
verbaal of fysiek bedreigt of mishandelt.

a. Uw deelname stopt automatisch na twee jaar
Op 1 oktober 2019 is het onderzoek afgerond.

4 Wat betekent het (tussentijds) stoppen van

b. Als u de vragenlijsten van de Universiteit Tilburg niet invult
Als u de vragenlijsten niet beantwoordt, kunt u niet meer
deelnemen aan het onderzoek ‘Vertrouwen werkt’.

Als uw deelname stopt, betekent dit dat algemeen geldende
regels voor de bijstand weer van toepassing zijn. De tijdelijke
extra’s van ‘Vertrouwen Werkt’ vervallen dan voor u.

mijn deelname?

“Ik ga zeker meedoen,
want ik hoop dat de regels
straks soepeler worden.”
- Yonas Teklay Gebregziabiher - deelnemer onderzoek -

Meld u vandaag nog aan!
De vier groepen in beeld
U bepaalt niet zelf in welke onderzoeksgroep u komt. Dat wordt bepaald door loting.
uw bijstand?

wat krijgt u extra?

Groep 1 ‘Verdienen loont’
U houdt
uw bijstand.

In deze groep mag u meer
houden, als u bijverdient.

Groep 2 ‘Zelf in actie’
U houdt
uw bijstand.

Groep 3 ‘Extra begeleiding’
U houdt
uw bijstand.

Groep 4 Onderzoeksgroep
U houdt
uw bijstand.

U bepaalt zelf hoe u op zoek
gaat naar werk of vrijwilligerswerk.

U krijgt meer tijd en meer hulp.
Niet alleen ingesprek maar waar
nodig ook door praktische
hulp en advies buiten het stadhuis.

Doordat u meedoet aan het onderzoek,
helpt u mee om de bijstand te
verbeteren. In deze groep blijven
de regels hetzelfde. Zo kunnen we
de resultaten goed vergelijken.

