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Indiener/Fractie

Omschrijving
Wethouder Roduner zegt Trots Haarlem toe inzicht te geven in de 
bemiddelsbedragen in de vorming van een regionaal
Participatiebedrijf.

Afdeling
Wl
Verantwoordelijke
Outvorst, A. van
Email
avanoutvorst@haarlem.nl
Telefoonnummer
023-5114211

Stand van Zaken/afdoening
De gemeente Haarlem heeft in de periode september tot en met november 2017 een verkenning gedaan naar 
de inrichting van een participatiebedrijf voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het toekomstig participatiebedrijf moet zich ontwikkelen van een groot bedrijf op een centrale 
locatie dat veel werk en ondersteuningsaanbod in eigen beheer uitvoert, naar een publieke 
netwerkorganisatie. Een netwerkorganisatie die als strategische partner van de gemeente Haarlem in het 
sociaal domein vooral de regie voert op het ondersteuningsaanbod re-integratie, samenwerkt met 
maatschappelijke en private partners en minder zelf uitvoert. Naar aanleiding van bovengenoemde 
verkenning heeft het college van Haarlem besloten een vervolgonderzoek te starten waarvan de resultaten in 
het eerste kwartaal van 2020 worden verwacht en worden besproken met de raad.

De tarieven die voor re-integratie worden gehanteerd, zijn afhankelijk van de zwaarte van de doelgroep 
werkzoekenden en de intensiviteit van het gekozen traject. De bedragen die worden gerekend voor 
bemiddelingstrajecten en werkfit maak-trajecten voor werkzoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt 
variëren van € 1.350 tot € 4.500. Op dit moment bedraagt het 'budget te besteden bij derden voor Pasmatch € 
45.000. De dóórontwikkeling naar een participatiebedrijf betekent in de praktijk dat het 'budget te besteden 
bij derden' verder uit wordt uitgebreid om zo ook daadwerkelijk te kunnen doorgroeien naar een 
netwerkorganisatie die gebruik maakt van de dienstverlening re-integratie van maatschappelijke en private 
partners in de stad.
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