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Beleidsregels inzake Direct Werk-trajecten 
Als uitwerking van artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 
worden door het college de volgende regels vastgesteld ten aanzien van Direct Werk-trajecten. 
 
Algemeen 
1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven 
hebben dezelfde betekenis als in het Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 
gemeente Zundert. 
 
Jongeren 
2. Jongeren (onder de 23 jaar) komen in aanmerking voor een Direct Werk-traject voor zover de 
deelname past binnen het gemeentelijk beleid inzake de sluitende aanpak van jongeren

1
 en het 

regionale vangnetproject
2
. 

 
Uitkeringsgerechtigden 
3. Uitkeringsgerechtigden die nieuw instromen in de uitkering komen in aanmerking voor een Direct 
Werk-traject wanneer zij: 
 a. Een redelijk arbeidsmarktperspectief hebben;
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 b. Sub a is niet van toepassing op personen ten aanzien van wie het college heeft bepaald dat 
     een volledige ontheffing van de arbeidsverplichting geldt; 

c. De duur van het Direct Werk-traject voor uitkeringsgerechtigden bedraagt 3 maanden en     
    kan eenmalig met 3 maanden worden verlengd. 

 
4. Uitkeringsgerechtigden die reeds een uitkering ontvangen, of opnieuw instromen, komen in 
aanmerking voor een Direct Werk-traject wanneer gebleken is dat deelname aan reguliere 
uitstroomactiviteiten, anders dan vanwege medische of sociale redenen, onvoldoende resultaat heeft 
opgeleverd om de doelstelling activering en snelle integratie in het arbeidsproces te verwezenlijken. 
 
Slotbepalingen 
5. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien 
toepassing van de beleidsregels daartoe aanleiding geeft. 
 
 

                         
1
 Artikel 7 Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Zundert, doel hiervan is om langdurige werkloosheid te 
voorkomen en alle jongeren tot en met 22 jaar binnen 6 maanden een traject aan te bieden. Dit om er voor te zorgen dat 
jongeren niet in een langdurige uitkeringssituatie belanden waardoor de kansen op uitstroom richting arbeid verminderen. 
2
 Bundeling van doelstellingen op het gebied van Werk en Inkomen en Onderwijs. 
3
 Voor wat betreft de fase-indeling zal het voornamelijk gaan om klanten uit fase 1 en 2 maar mogelijk ook fase 3. 


