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Inhoud mededeling 

 

Deelname aan Innovatiebudget Participatiewet  

Met deze raadsbrief informeren wij u over deelname aan het project Meedoen! Het project 

bestaat uit vijf projectvoorstellen en biedt de mogelijkheid om ook uit losse voorstellen te 

kiezen. Het college heeft besloten om projectvoorstel 5, het Innovatiebudget 

Participatiewet (PW), te omarmen. Het oprichten van een Innovatiebudget PW biedt 

maatschappelijke partners met goede ideeën de mogelijkheid om een aanvraag in te 

dienen. Met hun kennis en expertise kunnen zij sturing geven aan het verbeteren van 

ondersteuning aan klanten. Het gaat hierbij om innovaties die niet binnen de bestaande 

kaders en financiering georganiseerd kunnen worden.   

 

Voordelen van deelname aan Innovatiebudget Participatiewet  

De reden om te kiezen voor het Innovatiebudget PW is om te komen tot een meer 

vernieuwende dienstverlening met een betere prijs-kwaliteit verhouding. Daarnaast 

draagt de innovatie bij aan het efficiënt kunnen organiseren van hulp- en dienstverlening 

door substitutie van zwaardere naar lichtere vormen van hulp en ondersteuning. Ook leidt 

de innovatie tot een verbetering van de kwaliteit van hulp- en dienstverlening.  

Verder richt de innovatie zich op een of meer van de thema’s van het project Meedoen!, 

zoals preventie, intensieve persoonlijke begeleiding, integrale aanpak, een talentenpool 

en samenwerking.  

 

Activering en participatie van bijstandsgerechtigden  

Het project beoogt om op een outreachende manier meer in contact te komen met en 

aandacht te geven aan mensen die vaak jarenlang een bijstandsuitkering ontvangen met 

weinig uitzicht op betaald werk. Zij kunnen hierdoor meer geactiveerd worden, waardoor 

participatie aan de samenleving gestimuleerd wordt.  

 

Financiering uit BUIG-middelen 

Het overschot uit de BUIG-middelen 2019 biedt de mogelijkheid om het Innovatiebudget 

PW hieruit te financieren. Een overzicht van de kosten en beschikbare middelen vindt u 

terug in het collegevoorstel.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bijlagen: Deze brief wordt als bijlage toegevoegd aan het collegevoorstel  


