SAMENVATTING OPGAVE DOMEIN PARTICIPATIE

VISIE

“Wij zetten in op regionale
samenwerking met een lokale
inbedding”

Wij helpen zoveel mogelijk mensen
met een korte of lange afstand tot
de arbeidsmarkt aan het werk en
we zetten ons in om de kansen op
arbeidsparticipatie van de doelgroep
met een arbeidsbeperking op termijn
te verbeteren. Voor wie (nog) niet kan
werken is participatie naar vermogen
aan de orde. Hierbij gaan wij uit van
het eigen talent van mensen en bieden
ondersteuning daar waar nodig: “van
zorgen voor naar zorgen dat”.

RESULTATEN THEMA MEEDOEN

Meedoen in de samenleving staat voor
iedereen voorop. Wanneer (regulier)
werk niet mogelijk is, richten we op
andere vormen van participatie zoals
vrijwilligerswerk. Inwoners zijn direct
actief en krijgen een op maat gemaakt
ondersteuningsplan.

RESULTATEN THEMA WERKEN

Werk staat voorop. Inzet is erop gericht
om mensen door middel van werk
onafhankelijk(er) te maken van de
gemeente. Samen met werkgevers en
partners beogen we voor iedereen een
passende werkplek te vinden.

RESULTATEN THEMA LEREN

Iedereen moet een kans krijgen
het beste uit zichzelf te halen. Het
faciliteren van leertrajecten draagt bij
aan de participatie van inwoners.

UITGANGSPUNTEN

•	Zoveel mogelijk mensen werken in
een reguliere werkomgeving.
•	Meerinzicht Domein Sociaal
is de hoofduitvoerder voor de
ondersteuning van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
•	Nieuwe mogelijkheden en
instrumenten worden ten volle benut.
•	Het verstevigen van de samenwerking
met onderwijs, werkgevers en
maatschappelijke organisaties is
essentieel om onze ambitie waar te
maken.
•	De gemeente Zeewolde vervult
samen met de gemeenten Ermelo en
Harderwijk een regisserende rol bij
de uitvoering van de Participatiewet
richting uitvoerende organisaties en
het bedrijfsleven. Er wordt o.a. een
gezamenlijke inbreng nagestreefd
in de werkgeversbenadering en de
arbeidsmarktregio.

THEMA’S

•	Leren: aansluiting tussen onderwijs
en arbeidsmarkt bevorderen.
•	Werken: verbinding tussen vraag
en aanbod op de arbeidsmarkt
realiseren.
•	Meedoen: ontwikkelen en
vernieuwen lokale dienstverlening.

MAATSCHAPPELIJK EFFECT

Alle inwoners van Zeewolde hebben
de mogelijkheid hun talenten te
ontwikkelen en benutten deze optimaal,
zodat zij kunnen meedoen in de
samenleving.

