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1 Inleiding 
 
 
Op 25 september 2014 hebben de gemeenteraden van Oude IJsselstreek en Doetinchem unaniem 
ingestemd met het implementatieplan gezamenlijke uitvoering Participatiewet. Daarmee is bestuurlijk 
het startschot gegeven voor de implementatie van onze nieuwe organisatie. Beide gemeenteraden 
hebben in de raadsvergadering benadrukt dat het niet draait om ons of onze nieuwe organisatie, 
maar dat het belang van de inwoners centraal moet staat. Wij zijn het daar van harte mee eens en 
gaan samen met alle collega’s van de afdeling Werk en Inkomen van de Gemeente Doetinchem, het 
ISWI en Wedeo een organisatie bouwen die dit uitgangspunt in zijn genen heeft.  
 
Voorafgaand aan het raadsbesluit hebben wij samen aan de bouwstenen voor dit uitvoeringsplan 
gewerkt. In de werkplaats TWO hebben we van buiten naar binnen gewerkt. Welke ambities willen 
wij voor onze inwoners bereiken? Vanuit deze startvraag zijn we gaan kijken naar de verbeteringen 
die wij willen aanbrengen in onze resultaten en onze werkprocessen om pas daarna te kijken naar 
onze structuur en inrichting. Wij zijn blij met en trots op hetgeen op die manier samen is bereikt.  
 
Blij omdat we met dit uitvoeringsplan een belangrijke stap zetten op weg naar onze daadwerkelijke 
samenwerking. Nog tien weken en dan is het zover. Dan beperkt onze samenwerking zich niet lan-
ger tot het uitspreken en opschrijven van intenties, maar dan gaan we het samen ook doen. Geen 
woorden maar daden past niet alleen bij een grote sportorganisatie in het westen van het land. Die 
slogan past ook ons! 
 
We zijn niet alleen blij, we zijn ook trots. We zijn allereerst trots op de drie organisaties die straks 
samen één TWO gaan vormen. Elk van onze organisaties heeft eigen kwaliteiten en we brengen nu 
samen het beste van onze organisaties bij elkaar. Daarnaast zijn wij ook trots op onze collega’s die 
zich hebben ingezet om mee te bouwen aan dit uitvoeringsplan. Die spirit en inzet willen we graag zo 
houden en we zien er naar uit om het bouwproces samen met jullie voort te zetten. Er moet nog veel 
gebeuren tussen nu en 31 december van dit jaar. Ook dat gaan we samen doen. Voor ons is het niet 
meer de vraag of dat gaat lukken! Daarin hebben wij alle vertrouwen. Dank voor jullie inzet, passie 
en doorzettingsvermogen.  
 

13 oktober 2014,  
Antoinette, Lisette en Michel. 



 
 

Uitvoeringsplan TWO, oktober 2014 
 
 

 
 

3 

2 Inhoudsopgave 
 

1	   Inleiding .................................................................................................................................................. 2	  
2	   Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 3	  
3	   Samen met onze gemeenten (verder) ontwikkelen ............................................................................ 4	  
4	   Onze opdracht en bestuurlijke kaders ................................................................................................ 6	  
5	   Inwoners, klanten, medewerkers en werkgevers ............................................................................... 8	  
6	   De start van onze TWO ......................................................................................................................... 9	  
7	   Wat verandert er door de start van de TWO? ................................................................................... 10	  
8	   Hoe werken wij in onze TWO? ............................................................................................................ 12	  
9	   Jaarplan, sturing en organisatieontwikkeling 2015 ......................................................................... 31	  
10	   Gevolgen voor Montferland, Aalten en andere gemeenten. .......................................................... 34	  
11	   Kerntaken, kernwaarden, missie, visie en managementvisie ....................................................... 35	  
12	   Wat zijn onze manieren? ................................................................................................................... 38	  
13	   Huisvesting, ICT en overige randvoorwaarden .............................................................................. 41	  
14	   Transitie TWO en formele fusie ........................................................................................................ 42	  
15	   Medezeggenschap in de TWO-fase ................................................................................................. 44	  
16	   Procedure toedeling taken in de TWO-fase .................................................................................... 45	  
17	   Uitgebreide inhoudsopgave ............................................................................................................. 47	  
18	   Overzicht wijzigingen ten opzichte van definitief concept ............................................................ 49	  
 



 
 

Uitvoeringsplan TWO, oktober 2014 
 
 

 
 

4 

3 Samen met onze gemeenten (verder) ontwikkelen 
 
 
In dit uitvoeringsplan wordt beschreven hoe de afdeling W&I van de gemeente Doetinchem, het ISWI 
en Wedeo op 1 januari 2015 willen starten in hun Tijdelijke Werkorganisatie. Het document beschrijft 
naar beste weten van het management en de medewerkers van de drie bestaande organisaties hoe 
de TWO en haar werkprocessen er straks uit gaan zien. Het ziet er op het eerste gezicht ‘af’ en 
‘compleet’ uit. Schijn bedriegt. Dit uitvoeringsplan beschrijft slechts de start van ons ontwikkelproces 
en het staat nu al vast dat we in de voorbereidingen richting de daadwerkelijke start van onze TWO 
op 1 januari 2015 op onderdelen al zullen afwijken van hetgeen nu in dit uitvoeringsplan is beschre-
ven. Dat past om verschillende reden bij deze fase.  
 
Het past bij deze fase omdat wij vastbesloten zijn om het samen goed te doen voor onze inwoners. 
Als we in de aanloop naar onze daadwerkelijke start zien dat het beter kan, dan doen we dat! We 
zullen goed luisteren naar onze omgeving en vooral onze klanten en passen onze ideeën aan als het 
voor de klant beter kan.  
 
Het past ook bij deze fase omdat niet alleen wij in beweging zijn, maar ook andere onderdelen van 
het sociaal domein worden heringericht. Het is voor de inwoner en dus voor ons essentieel dat er 
samenhang ontstaat in de dienstverlening. De gemeenten richten momenteel hun wijk-aanpak in en 
wij willen daar graag en nauw op aansluiten. Ook die aansluiting zal ongetwijfeld tot verbeteringen en 
aanpassingen in onze plannen leiden. Tot dit moment hebben wij getracht ons zo goed mogelijk te 
oriënteren op die veranderende omgeving. We ervaren daarbij dat ook in aanpalende domeinen het 
denken nog niet is afgerond en willen graag bijdragen aan en samenwerken met anderen om stap-
pen te zetten. We zijn blij dat we nu ons eerste ei hebben gelegd. Het risico bij zo’n proces als dat 
van ons, was dat we toch vooral op onszelf en onze inrichting waren gericht en dat we maar beperkt 
om ons heen konden kijken. Nu onze samenwerking bijna een feit is, kunnen we ons focussen op het 
samen met anderen beter doen.  
 
Tot slot willen we graag met onze opdrachtgevende gemeenten in gesprek zijn en blijven over onze 
resultaten, processen en inrichting. Wat verwachten onze opdrachtgevers van ons zodat zij in staat 
zijn om als opdrachtgever hun kaderstellende rol te kunnen vervullen en wij in de uitvoering aan de 
verwachtingen kunnen voldoen? Ook de afstemming en besluitvorming met de raden kan op deze 
manier goed vorm krijgen en worden bewaakt. Graag trekken wij samen op en betrekken wij de ge-
meenten actief bij onze ontwikkeling. In paragraaf 9.4 hebben wij beschreven hoe wij op directieni-
veau de gezamenlijke sturing en afstemming willen versterken.  
 
Samen omgaan met onzekerheid en dilemma’s 
 
Het sociaal domein ondergaat op dit moment een flinke ontwikkeling. In de praktijk van alledag leren 
we van elkaar en worden nieuwe werkwijzen bedacht. Daar waar dit gebeurt in het belang van en 
met de inwoners komen de beste resultaten tot stand. In de aanloop naar de TWO, in de TWO zelf 
en de nieuwe organisatie op 1 januari 2016 heeft dit effecten op verschillende vlakken. Hieronder 
noemen wij een aantal onzekerheden, dilemma’s en ontwikkelopgaven. De opsomming is niet com-
pleet, maar geeft wel inzicht in de praktijk van onze ontwikkeling: 
o Het echte gesprek met de klant aangaan en hem of haar betrekken in nut en noodzaak van 

onze aanpak en onze dienstverlening gericht op de doelen die de klant wil realiseren. 
o Het leveren van maatwerk en tegelijk efficiënt inrichten van werkprocessen.  
o Afstemmen dienstverlening op klant en integratie dienstverlening in wijkaanpak. 
o Versterken opdracht- en kaderstellende rol van de gemeenten.  
o Vergroten transparantie resultaten en gerealiseerde effecten vanuit de uitvoering.  
o Verminderen aantal professionals rond een klant, realiseren van vaste aanspreekpunten voor 

klanten en tegelijk behouden deskundigheid, professionaliteit en resultaat.  
o Versterken en benutten eigen kracht inwoners. 
o Etc.etc.  
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Samenhang met het jaarplan 2015 
 
Dit uitvoeringsplan bevat nog niet de doelstellingen en resultaten voor het jaar 2015. Daar wordt op 
dit moment wel hard aan gewerkt. In het vierde kwartaal van 2015 wordt een gezamenlijk jaarplan tot 
stand gebracht waarin onze opdracht is verwoord en is vastgelegd welke resultaten er moeten wor-
den gehaald. In het jaarplan is omschreven ‘wat’ wij gaan doen. In dit uitvoeringsplan hebben wij 
vooral beschreven hoe wij dat gaan doen.  
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4 Onze opdracht en bestuurlijke kaders 
 
 
In dit hoofdstuk heeft de organisatie haar maatschappelijke opdracht beschreven vanuit de bestuur-
lijke kaders en doelstellingen. In paragraaf 4.2 zijn de bestuurlijke kaders opgenomen zoals die in het 
implementatieplan zijn vastgesteld. 
 
4.1 Onze opdracht 
 
Een groot gedeelte van onze inwoners heeft ons niet of nauwelijks nodig om in zijn eigen onderhoud 
te voorzien of om werk te vinden. Dagelijks vinden werkgevers en werkzoekenden elkaar om een 
arbeidsrelatie aan te gaan. Onze organisatie bemoeit zich daar niet mee.  
 
Een gedeelte van onze inwoners is minder succesvol op de arbeidsmarkt. Zij zijn niet in staat om 
zonder ondersteuning voldoende geld te verdienen om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Voor 
die inwoners zijn we er. Om hen op weg te helpen naar werk en waar nodig financieel te ondersteu-
nen in de vorm van een uitkering. 
 
Dit doen we in een omgeving die continu in ontwikkeling is en waarvan een groot gedeelte van het 
speelveld door anderen wordt bepaald. Rijksregels en budgetten zijn voor ons een belangrijk gege-
ven. Ook het functioneren van de arbeidsmarkt kunnen we slechts in beperkte mate beïnvloeden. 
Maar dat ontslaat ons niet van de opdracht om de inwoners die dit nodig hebben zo goed mogelijk te 
ondersteunen. En dat gaan we doen. 
 
In gegeven omstandigheden (minder budgetten, toenemende doelgroep, tegenzittend economisch 
klimaat) betekent dit voor ons dat we slim maatwerk moeten leveren. Effectief maatwerk als onder-
steuning voor onze inwoners zolang dat nodig is. Op een manier die bij hen past. Met hun eigen 
inzet en kracht als belangrijk vertrekpunt en ook door goede afspraken te maken met andere partijen 
die op de arbeidsmarkt een rol spelen. In de eerste plaats zijn dat onze werkgevers, zij hebben het 
werk. Maar ook de werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, het UWV en andere gemeenten 
in onze regio zijn onze natuurlijke partners. En natuurlijk benutten we uitgebreidere gemeentelijke 
verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein door intensief contact te onderhouden met collega 
dienstverleners. Door samenwerking en afstemming kunnen wij het beste voor onze klanten realise-
ren.  
 
Ondersteuning, waar nodig, en effectiviteit zijn misschien wel de belangrijkste criteria bij het vormge-
ven van onze aanpak. Alleen die inwoners die recht hebben op een uitkering krijgen die ook. Alleen 
werkzoekenden die niet op eigen kracht een plek op de arbeidsmarkt kunnen verkrijgen ondersteu-
nen we. We bieden alleen zelf ondersteuning als we er zeker van zijn dat deze ondersteuning echt 
helpt en niet beter door andere partijen kan worden geleverd. Daarnaast geldt dat onze ondersteu-
ning geen eenrichtingsverkeer is. Wij zetten ons in voor onze inwoners, maar daar staat tegenover 
dat wij een maximaal beroep zullen doen op hun eigen verantwoordelijkheid.  
 
Onze inwoners zijn onze klanten, maar werkgevers hebben het werk voor hen. Vanuit dat besef 
bouwen wij aan een goede relatie met werkgevers en wij richten ons op het vervullen van de vraag 
die zij hebben. Ons uitgangspunt is dat wij onze klanten zoveel mogelijk bij die werkgevers plaatsen.  
 
Met iedere klant, SW-/PW-werknemer (sociale werkvoorziening/participatiewet) maken we afspraken 
over hun eigen inzet en onze ondersteuning. Op dezelfde manier benaderen we de andere spelers in 
het veld. Samen met deze partijen bepalen we waar zij de ondersteuning leveren en waar onze on-
dersteuning aanvullend kan zijn. 
Slim maatwerk dus.  
 
Ten opzichte van de huidige praktijk betekent dit op onderdelen een veranderopgave als gevolg van 
de invoering van de Participatiewet. Een verandering voor onszelf, voor onze inwoners, maar ook 
voor bijvoorbeeld onze werkgevers en onderwijsinstellingen. Een verandering die niet van de een op 
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de andere dag klaar is en waarschijnlijk nooit klaar zal zijn. Maar wel een verandering die noodzake-
lijk is voor een betaalbare en effectieve ondersteuning voor onze inwoners die deze hulp nodig heb-
ben. 
 
4.2 Bestuurlijke kaders 
 
In het implementatieplan gezamenlijke uitvoering Participatiewet zijn bestuurlijke kaders opgenomen 
voor de nieuwe organisatie. De bestuurlijke kaders zijn ook het uitgangspunt voor de tijdelijke werk-
organisatie (TWO).  
 
De nieuwe organisatie: 
Ø  stemt haar dienstverlening beleidsmatig af op de verschillende gemeenten en kan daarin 

differentiëren. Dit betekent dat gemeenten eigen accenten kunnen aanbrengen in hun 
beleidskaders en dat de nieuwe organisatie dit bij de inrichting en de opzet van de dienst-
verlening als uitgangspunt neemt.  

Ø  richt zich in haar dienstverlening op het nauw samenwerken met werkgevers en het be-
drijfsleven en heeft als belangrijkste uitgangspunt dat klanten bij het reguliere bedrijfsleven 
worden geplaatst. Alleen als dit echt niet anders kan wordt voor intern beschut gekozen. 

Ø  wordt zodanig ingericht dat haar werkprocessen nauw aansluiten bij en inspelen op het 
wijkgericht werken en de overige decentralisaties in het sociaal domein. 

Ø  wordt juridisch en financieel administratief zodanig ingericht dat rekening en verantwoor-
ding voor de deelnemende gemeenten kan worden gescheiden en dat risico’s over en 
weer helder zijn. 

Ø  richt de organisatie qua inrichting, managementstijl en cultuur zo in dat de organisatie er 
maximaal op is gefocust om binnen de beschikbare budgetten het beste resultaat te beha-
len voor de inwoners en de deelnemende gemeenten. Kernwoorden zijn: klantgericht, 
betrouwbaar, transparant, creatief, vernieuwend, initiatiefrijk en bovenal resultaatgericht. 

Ø  optimaliseert voor alle doelgroepen de dienstverlening en zet in op vermindering van kos-
ten, waarbij leren van anderen en elkaar een basis attitude is. 

Ø  richt haar organisatievorm en juridische structuur zo in, dat andere gemeenten zich uitge-
nodigd voelen om samen te werken en flexibel ingespeeld kan worden op verandering van 
vraag. 

Ø  krijgt een taakstellend budget van 117 fte in absolute zin voor de start op 1 januari 2016. 
Ø  moet een kostprijs per product/dienst hebben die tenminste gelijk, maar bij voorkeur lager 

is dan de huidige kostprijs. 
Ø  ontwikkelt een eigentijdse visie op huisvesting, waarin de huisvestingkosten worden gemi-

nimaliseerd. 
Ø  positioneert zich met haar functiegebouw als een publieke dienstverlener. 
Ø  mag er in beginsel niet toe leiden dat kosten die zonder de samenwerking zouden worden 

gedragen door gemeente A, nu deels moeten worden gedragen door gemeente B. 
Ø  betrekt voor zover het de afdeling W&I van de gemeente Doetinchem betreft, het gegeven 

dat de fusie ook personele effecten heeft op de gemeentelijke organisatie. Met deze effec-
ten moet rekening  worden gehouden. 
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5 Inwoners, klanten, medewerkers en werkgevers  
 
 
Bij het worden en zijn van een nieuwe organisatie is het van belang dat we samen nieuwe definities 
afspreken. Als we dat niet doen, verstaan we elkaar niet goed en ontstaan er misverstanden. In dit 
hoofdstuk kijken we naar de belangrijkste twee partijen voor onze organisatie: de inwoners en werk-
gevers voor en met wie wij werken. Hoe noemen we hen?  
 
o De nieuwe organisatie zet het belang van de inwoners centraal, maar niet alle inwoners krij-

gen te maken met onze organisatie. Hoe noemen wij de inwoners die zijn aangewezen op on-
ze dienstverlening? Klanten? 

o Niet alle inwoners van de gemeenten voor wie wij werken krijgen te maken met onze dienst-
verlening. Sommige inwoners nooit, anderen kort omdat zij een korte afstand tot de arbeids-
markt hebben, sommigen wat langer omdat er meer tijd nodig is om weer aan het werk te 
komen, sommigen vrijwel altijd omdat hun loonwaarde beneden de 100% is en blijft. Daar-
naast zijn er ook inwoners die bij onze organisatie een dienstverband hebben en aan het werk 
zijn. Hoe noemen we deze laatste groep? 

o De nieuwe organisatie hecht groot belang aan de contacten met de werkgevers. Werkgevers 
zijn ‘werk-hebbers’ en wij hebben bedrijven en organisaties nodig die werk hebben voor de 
mensen die afhankelijk zijn van onze dienstverlening. Wij hechten er veel waarde aan dat we 
vanuit de vraag van de werkgevers kijken naar onze dienstverlening. Wat hebben werkgevers 
nodig om hun organisaties te laten groeien en bloeien. Hoe noemen we deze werkgevers? 
Zijn zij ook onze klanten? 

 
Inwoners en klanten 
Het begrip klant is in Nederland een ingeburgerd begrip als het gaat om benoemen van de relatie die 
dienstverleners in de publieke sector hebben met hun inwoners. Wij kiezen er daarom ook voor om 
alle inwoners die van onze dienstverlening afhankelijk te zijn onze ‘klant’ te noemen. Daarmee beo-
gen wij in de eerste plaats uit te drukken dat wij klantgericht zijn en vanuit het belang van de inwoner 
handelen. Wij begrijpen goed dat de gedwongen winkelnering er toe leidt dat inwoners zich zelf niet 
altijd ‘klant’ vinden en juist dan is het ons vak om hen wel klantgericht te benaderen. 
 
Dienstbetrekking bij onze organisatie 
Een deel van onze inwoners heeft nu en straks een dienstbetrekking bij ons. Wedeo kent SW-
werknemers die een dienstbetrekking hebben in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening.  
Deze SW-werknemers behouden hun rechten, ook in de nieuwe organisatie. De nieuwe organisatie 
gaat waarschijnlijk ook nieuwe dienstbetrekkingen afsluiten. Deze nieuwe dienstbetrekkingen zijn 
gebaseerd op de Participatiewet. Dit betekent dat we straks niet alleen SW-werknemers, maar ook 
PW-werknemers hebben.  
 
Werkgevers en klanten 
Het is voor een goede relatie met de werkgevers van belang dat de nieuwe organisatie zich niet 
beperkt tot het acquireren van banen voor onze doelgroep, maar dat wij ons ook actief bezig houden 
met de vraag wat onze werkgevers in de breedte van de vraag naar arbeid nodig hebben. In onze 
contacten met onderwijs, economie, UWV en andere dienstverleners kunnen wij bijdragen aan het 
realiseren van die bredere vraag, ook al kunnen wij die brede vraag niet rechtstreeks zelf vervullen. 
In die zin zijn ook de werkgevers klant van onze nieuwe organisatie. Voor de eenvoud kiezen we er 
voor om werkgevers met de term werkgevers te duiden en het begrip klant te reserveren voor inwo-
ners die van onze dienstverlening afhankelijk zijn (zie ook onder Inwoners en klanten). Dat heeft 
geen effect op onze attitude richting werkgevers.  
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6 De start van onze TWO  
 
 
6.1 Samenwerken op weg naar fusie 
 
De gemeenteraden van Oude IJsselstreek en Doetinchem hebben op 25 september 2014 ingestemd 
met het implementatieplan gezamenlijke uitvoering Participatiewet. In het implementatieplan is be-
schreven dat ISWI, de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Doetinchem en Wedeo op 1 
januari 2016 fuseren tot één nieuwe uitvoeringsorganisatie. Daaraan voorafgaand starten de drie 
organisaties op 1 januari 2015 een tijdelijke werkorganisatie (TWO). Een TWO op weg naar een 
definitieve fusie op 1 januari 2016. In de eerste week van 2015 starten we in onze nieuwe omgeving 
en gaan we samenwerking in de nieuwe opzet van de TWO. In het implementatieplan zijn het waar-
om, het hoe en de randvoorwaarden van de tijdelijke werkorganisatie uitgebreid beschreven. In dit 
uitvoeringsplan is beschreven hoe de TWO is ingericht en welke stappen wij nemen om tot die in-
richting te komen.  
 
6.2 Een nieuwe naam 
 
Een fusie van drie zelfstandige organisaties (of onderdelen) wordt alleen een succes als de samen-
werking van start gaat op basis van gelijkwaardigheid en de nieuwe organisatie in woord en daad 
laat zien dat het goede wordt behouden met een plus als gevolg van de combinatie. Dit geldt voor 
elke fusie, maar voor deze in het bijzonder. De uitdagingen van de Participatiewet vragen van alle 
partijen een kanteling in het denken rond werk, inkomen en participatie. Bij die kanteling past een 
nieuwe organisatie, met een nieuw imago en nieuwe naam! 
 
Tijdens de werkbijeenkomsten in september 2014 zijn bijna 20 suggesties gedaan voor een nieuwe 
naam van onze organisatie. Onder leiding van een deskundige op dit terrein worden samen met 
medewerkers criteria vastgesteld waaraan de nieuwe naam moet voldoen. De verzamelde sugges-
ties worden langs de lat van de opgestelde criteria gehouden en daaruit komt een voorstel (eventu-
eel meerdere) van nieuwe namen met bijbehorende Pay-off. Dit voorstel wordt vervolgens 
voorgelegd aan de (eind-) verantwoordelijk managers van de drie organisaties en zij leggen het lijstje 
voorzien van een advies voor aan de stuurgroep Participatie. Zo snel mogelijk in oktober maken wij 
de naam van de nieuwe organisatie bekend. 
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7 Wat verandert er door de start van de TWO? 
 
 
7.1 Inleiding 
 
De drie organisaties gaan op 1 januari 2015 samenwerken in een tijdelijke werkorganisatie (TWO). In 
dit uitvoeringsplan is beschreven hoe de TWO in het 4e kwartaal van 2014 wordt vorm gegeven en 
hoe wij in 2015 gaan werken. In het implementatieplan van juli 2014 is beschreven dat managers en 
medewerkers hun oude functie behouden en in de TWO slechts ‘taken’ bezetten. Alle medewerkers 
van de bestaande organisaties krijgen een taak in de TWO. Er blijven geen mensen achter in de 
bestaande organisaties. In het implementatieplan is dus al toegelicht dat de TWO-fase geen effect 
heeft op de rechtspositie van de ambtelijk medewerkers. In paragraaf 7.2 hierna is aangegeven wat 
de TWO-vorming voor de SW-werknemers van Wedeo betekent. In paragraaf  7.3 beschrijven we de 
veranderingen voor de klanten van het ISWI en de afdeling W&I van de Gemeente Doetinchem. 
 
Proeftuin 
Het werken in de TWO-fase zou je kunnen vergelijken met het werken in een proeftuin. In paragraaf 
7.4 is beschreven hoe we deze mogelijkheid optimaal benutten en tegelijk borgen dat onze dienst-
verlening van hetzelfde niveau blijft of zelfs verbetert. Paragraaf 7.5. sluit dit hoofdstuk af met een 
toelichting op het proces van permanent leren, evalueren en bijstellen.  
 
7.2 TWO en de SW-werknemers  
 
Welke consequenties zijn er voor de SW-werknemers van Wedeo? Verandert er voor hen iets door 
de vorming van de TWO? Deze paragraaf gaat in op deze belangrijke vraag. T.a.v. de SW-
werknemers kent Wedeo drie situaties: 
a. de SW-werknemers zijn gedetacheerd bij andere werkgevers; 
b. de SW-werknemers werken in de eigen productieafdelingen van Wedeo; 
c. de SW-werknemers werken in de uitvoeringsorganisatie van Wedeo zelf en zijn direct collega van 

het ‘ambtelijk’ personeel’. 
 

De vorming van de TWO brengt voor de positie van de SW-werknemers geen veranderingen met 
zich mee. Voor de SW-werknemers die in de uitvoeringsorganisatie van Wedeo zelf zijn geplaatst 
geldt hetzelfde als voor de ambtelijk medewerkers van Wedeo, het ISWI en de medewerkers van de 
afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Doetinchem. Zij behouden hun eigen functie en gaan in 
de TWO taken vervullen. Niemand van hen blijft achter in de oude organisatie. Ten aanzien van alle 
SW-werknemers geldt dat de nieuwe organisatie het beleid van Wedeo voortzet en inzet op het uit-
breiden van haar detacheringsactiviteiten. Op zichzelf is ook dat geen verandering in beleid en 
werkwijze.  
 
De vorming van de TWO leidt dus niet tot een ander beleid of een andere aanpak t.a.v. de SW-
werknemers. Uiteraard merken zij wel dat de organisatie verandert en dat zaken daardoor anders 
gaan of dat zij soms met andere mensen te maken. Dat kan onrustig zijn. Vanuit het management-
team van de TWO krijgt het goed informeren en betrekken van de SW-werknemers bij de verande-
ringen een hoge prioriteit.  
 
7.3 TWO en de klanten 
 
De vorming van de TWO heeft op zichzelf geen effect op de aard en kwaliteit van de dienstverlening 
aan de inwoners. Wel zullen er veranderingen zijn als gevolg van het veranderend beleid en instru-
mentarium door de invoering van de Participatiewet. Deze veranderingen zijn niet het gevolg van de 
TWO of de fusie, maar vinden wel plaats in dezelfde periode. Dit vraagt extra aandacht in de externe 
communicatie.  
 
Daarnaast zullen de vorming van de TWO en de fusie ook andere gevolgen hebben. Klanten kunnen 
te maken krijgen met andere contactpersonen (bijvoorbeeld een andere inkomens- of werkconsulent) 
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en zij zullen wellicht ook ervaren dat de locatie waar onze dienstverlening wordt aangeboden wijzigt. 
De nieuwe organisatie hanteert weliswaar bij haar huisvesting het uitgangspunt van een centrale 
vestiging met een verstandige decentrale oplossing voor de klant, maar dat kunnen dus wel andere 
locaties zijn dan de huidige locaties. Ook de locaties waar de dienstverlening in het kader van werk 
thans wordt uitgevoerd kunnen wijzigen. De nieuwe organisatie zal deze veranderingen steeds tijdig 
communiceren.  
 
7.4 Proeftuin met behoud resultaat en dienstverlening 
 
De TWO biedt het management en medewerkers van de drie bestaande organisaties veel kansen. 
Zij werken een jaar lang in een soort van ‘proeftuin’. Er kunnen zaken worden uitgeprobeerd zonder 
dat dit uitproberen direct consequenties heeft voor functies, verantwoordelijkheden of loopbaan. Het 
is aan het management en medewerkers van de TWO om dit maximaal te benutten en in te zetten 
op innovatie en leren van elkaar. Er ontstaat op die manier veel ruimte voor nieuwe initiatieven en er 
kunnen zaken worden uitgeprobeerd. Tegelijk moet er echter ook worden gewerkt en moeten er 
stevige resultaten worden geboekt. De lat ligt dus niet alleen hoog op het terrein van de vernieuwing, 
maar ook op het vlak van het reguliere werk. Het is de kunst om daar samen een goed evenwicht in 
te vinden.  
 
Sturen op dubbele ambitie 
De combinatie van beide ambities moet goed worden bewaakt. Om die reden is het belangrijk om in 
de TWO-fase steeds helder voor ogen te hebben wie voor welk resultaat verantwoordelijk is. In dit 
uitvoeringsplan wordt een infrastructuur van afdelingen, teams en taken beschreven waarbinnen die 
verantwoordelijkheden kunnen worden genomen. De in dit uitvoeringsplan beschreven infrastructuur 
is het startpunt van de TWO, maar niet heilig. Zoals hierna is toegelicht zullen management en me-
dewerkers in de TWO-fase permanent niet alleen de te boeken resultaten bewaken, maar ook kijken 
of de gekozen werkwijze en indeling goed werken. Als in de TWO-fase de conclusie wordt getrokken 
dat het anders moet, dan doen we dat. Dat is het voordeel van een proeftuin. We kunnen samen aan 
de knoppen draaien, zonder dat we ons zorgen hoeven te maken over formele zaken.  
 
7.5 Permanent evalueren en communiceren 
 
We hebben de TWO samen ontworpen, we gaan de TWO samen inrichten en zullen in 2015 ook 
samen aan het werk gaan in de TWO. In de ontwerp- en inrichtingsfase is en wordt op alle mede-
werkers een beroep gedaan om mee te denken en verantwoordelijkheid te nemen voor de nieuwe 
organisatie. Dat blijft zo in de operationele fase van de TWO (2015). 
 
De operationele fase is echter wel spannender. De TWO is dan ‘echt’ en de waan van alle dag en de 
werkvoorraden vragen alle aandacht. Het is de kunst om ook in die fase regelmatig tijd te nemen om 
stil te staan bij de vragen: 
o Wat moeten we zo blijven doen? 
o Waar moeten we mee stoppen? 
o Wat moeten we anders gaan doen? 
 
Deze drie eenvoudige vragen hebben we elkaar in september 2014 gesteld. Ook in 2015 zullen we 
deze drie vragen blijven gebruiken om van elkaar te leren. Dat doen we in bilaterale gesprekken, in 
de werkoverleggen, maar ook in plenaire bijeenkomsten à la ‘Zomergasten XL’ en de werkbijeen-
komsten van september 2014. 
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8 Hoe werken wij in onze TWO? 
 
 
8.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de inrichting van de TWO. Deze beschrijving is het startpunt voor de 
verder uitwerking in het vierde kwartaal van 2014. Zie ook hoofdstuk 14. Dit betekent dat in de verde-
re uitwerking verdere details worden ingevuld en dat we in die uitwerking nog andere of slimmere 
mogelijkheden zien. 
 
8.2 Hoe richten we ons werk in? 
 

8.2.1 De entree 

Als een klant die ondersteuning nodig heeft bij het verwerven van inkomen of het vinden van werk 
zich bij ons meldt, stellen we direct in het eerste contact vast of onze organisatie het goede loket is 
voor de vraag. Het kan zijn dat een andere organisatie is aangewezen voor de dienstverlening (bij-
voorbeeld het UWV). Wij leggen in zo’n geval goed uit hoe de klant met deze organisatie contact kan 
leggen en zorgen voor een warme overdracht. 
 
Met iedere klant die zich meldt voor ondersteuning gaan we een gesprek aan. Hierbij brengen we de 
ondersteuningsvraag in kaart. Belangrijke afweging is onder meer of er sprake is van een (relatief) 
enkelvoudige vraag op het gebied van Werk en Inkomen of dat de klant op meerdere levensdomei-
nen ondersteuning nodig heeft. Indien dit laatste het geval is, brengen we hem of haar in contact met 
de buurtcoaches van Doetinchem en de aanspreekpunten van Oude IJsselstreek en stemmen we 
onze dienstverlening met hen af.  
 
Iedere ondersteuningsaanvraag beschouwen wij als een vraag naar inkomen en werk. Wij gaan met 
beide vragen tegelijk aan de slag. We beoordelen het recht op uitkering (de zogenaamde claimbe-
oordeling) en gaan direct na wat er moet gebeuren om de klant aan het werk te krijgen. Sommige 
klanten hebben bij dat laatste onze hulp niet nodig. Zij kunnen op eigen kracht werk vinden en daarin 
stimuleren wij hen. Voor andere klanten is meer nodig en wij gaan na welke ondersteuning noodza-
kelijk is. In grote lijnen zijn hier vier mogelijkheden. De klant: 
 
1. kan direct aan het werk. 
2. heeft kortdurende ondersteuning nodig om aan het werk te gaan. 
3. kan (op termijn) aan het werk, maar hier is (langdurig) ondersteuning voor nodig. 
4. kan niet werken, maar heeft wel recht op een uitkering. 
 
Op basis van onze diagnose maken we afspraken met de klant en leggen deze vast in een plan van 
aanpak. 
 
De huidige doelgroep van onze organisatie, onze sw-werknemers en de klanten die we nu al onder-
steunen op basis van de Wet werk en bijstand, hebben dit proces al geheel of gedeeltelijk doorlopen. 
Met de SW-werknemers zijn we een langdurige relatie aangegaan (mogelijkheid 3). Voor de huidige 
“Wwb-ers” heeft dit uiteraard uiteenlopende afspraken opgeleverd (alle mogelijkheden). 

8.2.2 Inkomen, handhaving en terugvordering 

Als een klant recht heeft op een uitkering kennen we die toe. Dit leggen we vast in een beschikking, 
waarin we niet alleen aandacht besteden aan dit recht, maar ook aan de verplichtingen die hieraan 
verbonden zijn. Uiteraard controleren we periodiek of er nog steeds recht op een uitkering is en of de 
verplichtingen worden nagekomen. Door hier meteen bij de aanvraag scherp op te letten en de klan-
ten goed te informeren over hun rechten en plichten, proberen we het onterecht verstrekken van een 
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uitkering te voorkomen. Indien nodig voeren we controles uit op bijvoorbeeld de thuissituatie en 
eventuele inkomsten en vermogensontwikkeling. Fraudepreventie heeft onze voorkeur boven het 
achteraf constateren van bijstandsfraude. Als er toch ten onrechte bijstand is verstrekt, treden we 
handhavend op en vorderen we de ten onrechte verstrekte bijstand terug. 

8.2.3  (de weg naar) Werk 

Voor de weg naar werk is het met de klant afgesproken plan van aanpak leidend. Voor klanten die 
direct aan het werk kunnen, is in sommige gevallen geen nadere ondersteuning noodzakelijk. Wij 
gaan ervan uit en zien erop toe dat zij, al dan niet via uitzendbureaus, op eigen kracht werk vinden. 
Voor anderen kan gelden dat zij vanuit onze organisatie worden bemiddeld naar werkgevers of dat er 
kortdurende ondersteuning in de vorm van gerichte opleidingen, proefplaatsingen en/of andere in-
strumenten uit onze gereedschapskist worden ingezet. De klanten met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt ondersteunen we met andere instrumenten, zoals de langdurige loonkostensubsidie. 
Voor klanten waarvoor werk geen optie is kan sociale activering of vrijwilligerswerk een optie zijn. 
Hiervoor zoeken wij contact met onze partners in het sociaal domein. 
 
Voor alle ondersteuning richting werk geldt dat we regelmatig nagaan of we moeten bijsturen. Bijstu-
ren in de inzet van instrumenten, bijsturen in de mate waarin de werkzoekende zijn eigen verant-
woordelijkheid neemt en bijsturen waar het gaat om houding en gedrag. Blijvend investeren in de 
ontwikkeling van onze klanten en SW-/PW werknemers, maar ook blijvend kritisch zijn op de effecti-
viteit van onze wederzijdse inzet. Belangrijk is dat onze werkzoekenden gemotiveerd zijn en over de 
elementaire werknemersvaardigheden beschikken. Dit zijn randvoorwaarden om bij een werkgever 
een kans te maken. Wij verwachten dit van onze klanten, SW-/PW-werknemers, helpen hen waar ze 
het niet kunnen en spreken hen erop aan als ze niet willen. 
 
Met het verkrijgen van werk is ons werk nog niet af. Sommige werknemers die wij ondersteunen 
hebben ook – al dan niet langdurig – ondersteuning nodig om aan het werk te kunnen blijven. Ook 
deze ondersteuning bieden we. In de vorm van bijvoorbeeld jobcoaching, intensieve begeleiding (al 
dan niet in detacheringsverband) of inzet van loonkostensubsidies.  

8.2.4 Werkgevers 

Wij onderhouden intensief contact met onze werkgevers, we kennen hun vraag en spelen daar actief 
op in bij het ontwikkelen van onze klanten en SW-/PW-werknemers. Wij streven er naar werkgevers 
goed te adviseren en te ontzorgen daar waar dat gewenst is. In onze afspraken met werkgevers 
compenseren we hen voor eventuele verminderde loonwaarde. Daar waar nodig en redelijk nemen 
we werkgeversrisico’s, bijvoorbeeld door detachering of een no-risk polis. We zijn zeer terughoudend 
met het opleggen van administratieve verplichtingen. In onze werkgeversbenadering werken we 
samen met andere partijen in de regio (o.a. Werkgeversservicepunt Achterhoek West, Loopbaan-
plein Oost Achterhoek, UWV ). De manier waarop we de op werkgevers gerichte instrumenten vorm-
geven en inzetten harmoniseren we in de regio Achterhoek. 
 

8.2.5 Interne organisatie 

Wij stellen hoge eisen aan onze dienstverlening voor de klanten, SW-/PW-werknemers en werkge-
vers. Ons primair proces kan daarom niet zonder een goede interne organisatie. Wij onderhouden 
nauw contact met de opdrachtgevende en eventueel inkopende gemeenten en zijn ondubbelzinnig 
als het gaat om het plannen van en verantwoorden van onze prestaties en resultaten. Wij leggen 
onze resultaten vast en hebben continu inzicht in de voortgang. Ook investeren wij in de kennis, 
kunde en vaardigheden van onze medewerkers en bewaken wij continu de  kwaliteit van onze uit-
voering.  
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Selfsupporting en ontvlechting 
In beginsel is onze organisatie selfsupporting en voeren wij zelf onze ondersteunende processen uit. 
Vanwege de omvang van de organisatie (kwetsbaarheid) of vanwege efficiency (kosten) kan het 
zinvol zijn om bepaalde interne ondersteunende taken uit te besteden bij één van onze opdrachtge-
vende gemeenten dan wel derden1. 
 
De afdeling W&I van de gemeente Doetinchem ontvangt op dit moment (2014) ondersteuning van 
afdelingen van de centrale organisatie van de gemeente. Ook in 2015 kan en zal de TWO een be-
roep doen op en nauw samenwerken met deze collega’s. In beginsel zal de nieuwe organisatie per 1 
januari 2016 zelfstandig opereren en voor haar interne dienstverlening geen beroep doen op andere 
organisaties. Dit krijgt aandacht bij het schrijven van het businessplan voor de nieuwe organisatie in 
de loop van 2015. Het proces van ontvlechting moet in samenwerking worden opgepakt.  
 
 
8.3 Hoe richten we onze organisatie in? 
 

8.3.1 Organogram 
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1 Bij uitbesteden zijn wij ons ervan bewust dat onze organisatie als eerste inzet op het intern mogelijk maken van ar-
beidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten. Dit uitgangspunt wordt altijd meegenomen bij de afweging of werkzaamhe-
den al dan niet worden uitbesteed. 
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8.3.2 Eén netwerk, vijf afdelingen, tien teams, één managementteam. 

De TWO kent vijf afdelingen: 
1. Diagnose & Inkomen met twee teams: 

- team Inkomen 
- team Diagnose 

2. Werk & Ontwikkeling met twee teams: 
- team eigen werk 
- team detachering 

3. Commercie & Werkgeversdiensten 
- team externe dienstverlening 
- team commerciële binnendienst 

4. Beleid & Mensen met twee teams 
- team beleid en kwaliteit 
- team P&O en communicatie 

5. Bedrijfsvoering & Administratie 
- team administratie 
- team middelen en bedrijfsvoering 

8.3.3 Eén netwerk 

Alles draait in de nieuwe organisatie om het belang van de klant. Om de klant optimaal te kunnen 
bedienen hebben wij gespecialiseerde collega’s die met elkaar gemeen hebben dat zij samenwerken 
om het best mogelijke resultaat voor de klant te realiseren. De werkzaamheden in ons vakgebied zijn 
divers en vragen verschillende expertises. Specialisatie is dus nodig. Specialisatie heeft ook nade-
len. Met het raderen-model drukken we uit dat ons werk in elkaar moet grijpen om het belang van de 
klant te dienen. Samenwerken over de afdelingen heen en samen zoeken naar de beste oplossing is 
onze standaard. Alle medewerkers beseffen dat zij in één netwerk rond de klant werken. 

8.3.4 Een managementteam, vijf afdelingen, tien teams. 

Binnen de afdelingen zijn teams ondergebracht. Elke afdeling kent een afdelingshoofd dat lid is van 
het managementteam. Het managementteam bestaat uit zes integrale managers. Een voorzitter en 
vijf afdelingshoofden. Eén van de afdelingshoofden krijgt de taak van plaatsvervangend voorzitter. 
De voorzitter geeft leiding aan de afdelingshoofden, de directiesecretaris en TWO-controller. De stijl 
van leidinggeven is beschreven in de managementvisie (paragraaf 11.5). De afdelingshoofden geven 
zelf leiding aan de medewerkers van één (D&I, W&O, B&A) of beide teams (C&W, B&M) in hun afde-
ling. De afdelingen D&I, W&O en B&A hebben dus elk één teamleider. In de paragrafen 8.5 tot en 
met 8.10 hierna worden de vijf afdelingen en het managementteam beschreven. In totaal kent de 
TWO dus 9 leidinggevende taken (voorzitter MT, 5 afdelingshoofden, 3 teamleiders). Dat is ongeveer 
twee derde van het huidige aantal leidinggevende posities in de bestaande organisaties. 

8.3.5 Toelichting op het model van het organogram 

In de werkbijeenkomst op 25 september 2014 zijn door managers en medewerkers in vier subgroe-
pen opties bedacht voor de structuur en inrichting van de TWO. De oogst bestond uit drie elementen: 
de afdelingen die de TWO nodig heeft, de samenhang tussen de afdelingen en een organogram. Het 
raderen-organogram zoals dat hierboven in paragraaf 8.3.1 is gebruikt is een doorontwikkeling van 
het ‘bloem-organogram’ zoals dat op 25 september door één van de subgroepen is gepresenteerd. 
 
In het raderen-organogram vormt de klant het centrale rad. De dienstverlening aan de klant is de 
motor van onze organisatie. Rond dit rad draaien 5 afdelingen die door het rad van de klant en elkaar 
in beweging worden gebracht. Het rad van het managementteam wordt enerzijds aangedreven door 
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de vijf afdelingen (en dus de klant) en is anderzijds in staat om de vijf raderen van de afdelingen te 
doen draaien. Een mooie metafoor voor het uitgangspunt dat het MT zowel bottom-up als top-down 
wil bewegen.  
 
Het model van een stelsel van raderen laat ook zien dat onze organisatie onderdeel uitmaakt van 
een groter geheel. Onze organisatie werkt in een externe omgeving. Een omgeving die wij enerzijds 
beïnvloeden en in beweging brengen en die anderzijds ons in beïnvloedt en in beweging brengt.  
 

8.3.6 Begrip staf 

In dit uitvoeringsplan wordt het begrip staf, anders dan in deze paragraaf, nauwelijks genoemd. Dit is 
een bewuste keuze. Dit betekent niet dat de TWO geen staffuncties heeft. In de afdelingen Beleid & 
Mensen en Bedrijfsvoering & Administratie komen staffuncties voor. Dit betekent echter niet dat deze 
afdelingen louter uit staffunctionarissen bestaan. De loonadministratie van de SW en de uitkerings-
administratie zijn hier bijvoorbeeld in ondergebracht. Dit zijn primair proces taken.  
 
In het organogram zit geen hiërarchie tussen staf- en lijnafdelingen. In de cultuur van de TWO pas-
sen deze termen eenvoudigweg niet meer. De tien handvatten geven uitdrukking aan de manier 
waarop wij in de nieuwe organisatie met elkaar omgaan. Zie verder paragraaf 11.5 van dit uitvoe-
ringsplan.  
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8.4 Keuzes in definities van taken 
 
In de paragrafen 8.5 tot en met 8.10 wordt de inrichting van de afdelingen (inclusief teams), de werk-
processen en de taken beschreven. Bij deze beschrijving moest in dit uitvoeringsplan worden geko-
zen voor terminologie die eenduidig bruikbaar is in de nieuwe organisatie (en TWO). Dat vraagt 
gewenning. Hieronder zijn een paar keuzes toegelicht. 
 
Bestaand In de TWO 
Teamleider Het begrip teamleider wordt in de bestaande organisaties zowel voor de 

ambtelijk teamleider als voor de teamleider van SW-werknemers ge-
bruikt.  
 
In de paragrafen hierna is het begrip teamleider gereserveerd voor de 
ambtelijk leidinggevende en is het begrip werkleider voor de leidingge-
vende van SW-/PW-werknemers bestemd. 
 

Jobcoach, trajectbege-
leider, werkbegeleider, 
werkconsulent 

De term werkconsulent gebruiken wij alleen in de afdeling Diagnose & 
Inkomen.  
 
Dit geldt ook voor de term trajectbegeleiding. Die term gebruiken we 
exclusief voor situaties waarin de klant nog geen loonwaarde genereert 
en er wordt gewerkt aan (werknemers-)vaardigheden.  
 
De term werkbegeleider hanteren we in de TWO niet meer.  
 
De term jobcoach gebruiken we alleen bij de afdeling Werk & Ontwikke-
ling. De jobcoach ondersteunt in het team Uitvoering de werkleider en 
de klant/SW-/PW-werknemer en in het team Detachering de externe 
leidinggevende. De mate waarin de jobcoach ondersteuning biedt ver-
schilt per situatie. In de ene situatie is hij meer in de uitvoering van de 
begeleiding betrokken en voert hij b.v. zelf functioneringsgesprekken 
met de klant of SW-/PW-werknemer en in een andere situatie onder-
steunt hij de werkleider of leidinggevende ter plaatse bij het voorberei-
den en uitvoeren van de gesprekken.  
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8.5 Diagnose & Inkomen 
 
Werkprocessen en teams 
Binnen de afdeling Diagnose en Inkomen vinden de volgende werkprocessen in twee teams plaats. 
Door deze combinatie pakken we vanaf het begin de ondersteuning naar werk en de uitkeringsaan-
vraag vanuit één afdeling op. Hierdoor voorkomen we èn onnodig lange trajecten naar werk èn onte-
recht verstrekte uitkeringen. Indien nodig kunnen we direct de inkomensondersteuning afstemmen 
op de vorderingen op het traject naar werk en vice versa.  
 
Team inkomen 
o Entree, klantherkenning en claimbeoordeling 
o Inkomensverstrekking 
o Handhaving 
 
Team Diagnose 
o Klantherkenning en diagnose naar werk 
o Nadere diagnostiek en training in het Diagnose-werkcentrum 
o Doorgeleiding naar werk 
o Doorgeleiding naar onderwijs (RMC-taken) 
o Uitvoeren van loonwaardemetingen ten behoeve van Werk & Ontwikkeling 
 
Taken en teams 
 
Team Inkomen 
o Teamleider Inkomen*) 
o Klantintaker 
o Consulent inkomen 
o Consulent BBZ 
o Fraudepreventiemedewerker/handhaver 
 
Team Diagnose 
o Teamleider Diagnose*) 
o Consulent werk 
o Trajectbegeleider 
o Arbeidsdeskundige 
o Trajectbegeleider RMC 
o Werkleider in het Diagnose-werkcentrum 
*)Let op. Van één van de twee teams is het afdelingshoofd tevens teamleider. 
 
Beschrijving op hoofdlijnen 
Een klant kan zich via verschillende kanalen melden als hij een beroep doet op de mogelijkheden 
van de Participatiewet (werk en/of inkomen). De manier waarop de klant zich meldt maakt niet uit. Er 
vindt een kwalitatief hoogwaardig eerste contact plaats bij de klantintaker. Deze checkt of er sprake 
is van voorliggende voorzieningen en kijkt in het contact en in samenspraak met de klant of de klant 
de kortste weg naar inkomen en werk zelf kan vinden (via bijvoorbeeld het uitzendbureau en vacatu-
resites). De klantintaker bewaakt daarmee onze toegang en voorkomt dat klanten, die zelfstandig 
aan werk of inkomen kunnen komen, ‘in de molen’ gaan. 
 
De TWO heeft een loketfunctie in Doetinchem en in Ulft. De klantintake vindt hier plaats. Dit neemt 
niet weg dat er ook bij andere collega’s in het sociale domein vragen van en door inwoners kunnen 
worden gesteld. De klantintakers zorgen er daarom voor dat zij goed bereikbaar en bekend zijn bij de 
buurtcoaches (Doetinchem), gebiedsmakelaars en andere professionals. Als zij (in de wijk) een in-
woner spreken van wie zij vermoeden dat hij of zij mogelijk klant is van ons, kunnen zij contact op-
nemen met dan wel verwijzen naar de klantintaker.  
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Als de uitkomst van de intake is dat er een aanvraag wordt ingediend, maakt de intaker in beginsel 
twee afspraken: 
- een afspraak met de inkomensconsulent van het team Inkomen, 
- een afspraak met een werkconsulent van het team Diagnose. 
De inkomensconsulent onderzoekt de aanvraag en doet de claimbeoordeling. Indien nodig wordt 
door de inkomensconsulent een huisbezoek afgelegd (met een collega). 
 
De werkconsulent ontvangt de klant in het Diagnose-werkcentrum. In het Diagnose-werkcentrum 
worden de mogelijkheden van de klant vastgesteld. De klant: 
 
1. kan direct aan het werk. 
2. heeft kortdurende ondersteuning om aan het werk te gaan. 
3. kan (op termijn) aan het werk, maar hier is (langdurig) ondersteuning voor nodig. 
4. kan niet werken, maar heeft wel recht op een uitkering. 
 
De eerste diagnose in het Diagnose-werkcentrum wordt gemaakt ten behoeve van bovengenoemde 
indeling en bevat tevens een indicatieve loonwaarde. De afdeling voert ook loonwaardemetingen uit 
op verzoek van de afdeling Werk & Ontwikkeling. Dit is echter in een later stadium, als duidelijk is op 
welke plek de klant daadwerkelijk aan het werk gaat (via de afdeling Werk & Ontwikkeling).  
 
Als de klant direct aan het werk kan, wordt de jobhunter van de afdeling Commercie en Werkgevers-
diensten ingeschakeld.  
 
De medewerkers van het Diagnose-werkcentrum trainen de klanten in algemene werknemersvaar-
digheden. De maximale duur van een dergelijk traject is in beginsel zes maanden.  
 
Inkomen en handhaving tijdens de duur van de uitkering 
Klanten die recht hebben op een uitkering, dienen deze op de juiste wijze en binnen de juiste termij-
nen te ontvangen. Dit echter alleen mits en voor zover de klanten voldoen aan de eisen die de wet 
stelt aan het ontvangen van een uitkering. Het recht van de klant dient regelmatig te worden getoetst.  
 
Samenwerking met Commercie & Werkgeversdiensten 
De afdeling C&W acquireert banen en ondersteunt D&I in de uitvoering van de werkzaamheden. Ook 
hier vanuit het belang van de klant. Samenwerking als netwerk om de klant.  
 
 (verander-)Opgaven 
o Afstemmen klantintake en dienstverlening met buurtcoaches in Doetinchem en de vergelijkba-

re aanspreekpunten in Oude IJsselstreek. 
o Uitwerken proces diagnose: welke informatie hebben we nodig (onderwerpen en detailniveau) 

en wie stelt wanneer welke diagnose. 
o Uitlijnen proces: waar melden klanten zich, welke documenten moeten zij wanneer meene-

men/overhandigen en wie verwerkt deze informatie. Dit betekent ook het gedetailleerd uitwer-
ken van het aanvraagproces (inclusief de samenwerking intaker, consulent werk en consulent 
inkomen). 

o Voorbereiden op komst doelgroep met arbeidsbeperkingen (de klanten die onder de huidige 
regelgeving onder de verantwoordelijkheid vallen van het UWV). 

o Vormgeven afstemming team Inkomen met uitkeringsadministratie binnen Bedrijfsvoering en 
administratie. 

o Indicatieve loonwaarde als belangrijk criterium voor de inhoud van de ondersteuning: afspra-
ken met Werk en Ontwikkeling/Commercie en Werkgeversdiensten. 

o Slim maatwerk in de ondersteuning richting werk: alleen waar nodig en alleen als logische 
partijen (werkgevers, onderwijsinstellingen, omgeving van de klant) deze ondersteuning niet 
kunnen leveren. 
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8.6 Werk & Ontwikkeling 
 
Werkprocessen en teams 
Binnen de afdeling Werk en Ontwikkeling vinden de volgende werkprocessen in twee teams plaats: 
 
Team Eigen Werk 
o Eigen productie-units 
o Begeleiding doelgroep 
o Ontwikkeling  
 
Team Detacheren 
o Groepsdetacheringen 
o Individuele detacheringen 
o Begeleid werken 
 
Taken en teams 
 
Team Eigen Werk 
o Teamleider team eigen werk*) 
o Werkleider 
o Jobcoach 
o Buiten de ambtelijke formatie: 

SW-/PW-werknemers 
 
Team Detacheren 
 
o Teamleider team detacheren*) 
o Jobcoach (groep, individueel, begeleid werken) 
o Buiten de ambtelijke formatie: 

SW-/PW-werknemers 
*)Let op. Van één van de twee teams is het afdelingshoofd tevens teamleider. 
 
Beschrijving op hoofdlijnen 
Klanten die wat langer of permanent ondersteuning nodig hebben om aan het werk te zijn en SW-
/PW-werknemers, vallen onder de afdeling Werk en Ontwikkeling. Alle klanten en SW-/PW-
werknemers die ‘onder’ deze afdeling vallen, hebben loonwaarde en zijn (deels) aan het werk. Dit 
betekent dat deze afdeling alleen nieuwe klanten ‘overneemt’ van de afdeling Inkomen & Diagnose 
als er daadwerkelijk loonwaarde kan worden gerealiseerd. 
 
Deze afdeling heeft als inzet om de loonwaarde van onze klanten en SW-/PW werknemers zoveel te 
gelde te maken en daar waar mogelijk te verhogen. Om dit te bereiken stelt deze afdeling per klant of 
SW-PW-werknemer een individueel ontwikkelingsplan (IOP) op.  
 
De werkplekken zijn bij voorkeur bij werkgevers. We spreken van werkplekken en niet van leerwerk-
plekken omdat op elke werkplek de focus ook op leren en ontwikkelen wordt gelegd. Wanneer plaat-
sing bij een werkgever nog niet mogelijk is, kunnen we zelf werkplekken bieden in onze productie-
units (team Eigen Werk). 
 
Binnen Werk en Ontwikkeling worden de klanten en SW-/PW-werknemers dus ontwikkeld en bege-
leid, terwijl ze werken bij reguliere bedrijven (middels plaatsingen, proefplaatsingen, individuele deta-
cheringen en groepsdetachering, begeleid werken). Het streven hierbij is om ook SW-/PW-
werknemers met een lagere loonwaarde bij reguliere werkgevers te detacheren. Dit proces zal gelei-
delijk en zorgvuldig plaatsvinden.  
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Van klanten en SW-/PW-werknemers wordt een loonwaarde vastgesteld. Het is de verantwoordelijk-
heid van deze afdeling om de loonwaarde vast te stellen. Vaak zal hier een proefplaatsing aan vooraf 
gaan. De loonwaardemeting wordt uitgevoerd door Diagnose & Inkomen.  
 
Samenwerking met Commercie & Werkgeversdiensten 
De afdeling C&W acquireert werk en ondersteunt W&O in de uitvoering van de werkzaamheden. Ook 
hier vanuit het belang van de klant en de SW-/PW-werknemer. Samenwerking als netwerk om de 
klant.  
 
(verander-)opgaven: 
 
o Voorbereiden op komst doelgroep met arbeidsbeperkingen (de klanten die onder de huidige 

regelgeving onder de verantwoordelijkheid vallen van het UWV). 
o Harmoniseren functies en taken van de diverse medewerkers binnen deze afdeling. 
o Maximaal benutten verdienvermogen van onze klanten. Dit betreft zowel onze huidige SW-ers 

als de doelgroep van de Participatiewet. 
o Zo veel mogelijk buiten onze organisatie organiseren van het werk: inzetten op begeleid wer-

ken, detacheringen en het organiseren van beschutte werkplekken bij reguliere werkgevers. 
o Van productie naar ontwikkeling: extra accent geven aan de ontwikkelcomponent van het 

werk. 
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8.7 Commercie & Werkgeversdiensten 
 
Werkprocessen en teams 
Binnen de afdeling Commercie en Werkgeversdiensten vinden de volgende werkprocessen in twee 
teams plaats: 
 
Team Externe dienstverlening 
o Relatiebeheer (nieuw en bestaand) 
o Acquireren werk voor Werk en Ontwikkeling 
o Overeenkomsten sluiten met werkgevers 
o Bemiddelen van klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt naar werkgevers 
o Realiseren voldoende werkaanbod diagnose-leercentrum 
 
Team Commerciële binnendienst 
o Administratieve ondersteuning van het team Externe dienstverlening (afspraken tussen account-

managers/jobhunters/arbeidsbemiddelaars en klanten). 
o Houdt gegevens bij van klanten en van bezoeken van het verkoopteam 
o Voorbereiding prijsopgaven en offertes 
o Opstellen overeenkomsten 
o Werkvoorbereiding ten behoeve van Diagnose & Inkomen en Werk & Ontwikkeling  
 
Taken en teams 
 
Team Externe dienstverlening*) 
o Accountmanagers (werkgevers maar ook reclassering, onderwijs, overheid, zorg en welzijn, etc.). 
o Jobhunters (arbeidsbemiddelaars) 
 
Team commerciële binnendienst*) 
o Werkvoorbereider 
o Productieleider 
o Administratief medewerker 
*)Aan beide teams wordt leidinggeven door het afdelingshoofd. 

 
Beschrijving op hoofdlijnen 
Zonder werkgevers en overige partners kunnen wij onze doelstelling niet realiseren. Zonder hen 
hebben we immers geen werk, geen opdrachten, geen opleidingen, geen keten. Bij deze afdeling is 
de focus volledig gericht op buiten, maar wel sterk verbonden met de rest van de organisatie. In feite 
ondersteunt deze afdeling zowel Diagnose & Inkomen als ook Werk & Ontwikkeling. De medewer-
kers van deze afdelingen kijken steeds in twee richtingen. Enerzijds kennen zij de vraag van de 
werkgevers, anderzijds weten de collega’s van C&W wat onze klanten nodig hebben om optimaal te 
kunnen participeren in de samenleving.  
 
De afdeling Commercie & Werkgeversdiensten is verantwoordelijk voor de realisatie van arbeids-
plaatsen bij werkgevers t.b.v. klanten en SW-/PW-werknemers van de uitvoeringsorganisatie. De 
aard en omvang van de te realiseren arbeidsplaatsen is taakstellend. Hierbij is een tevoren vastge-
steld prijsbeleid leidend. De objectief vastgestelde loonwaarde is bepalend voor het tarief.  
 
De afdeling beheert ook de relaties met andere partners, zoals onderwijs, reclassering, overheden, 
welzijn en zorg. In al onze relaties stellen wij ons op als volwaardig partner en hebben een hoog 
kennisniveau. We kennen de arbeidsmarkt als geen ander en zijn in staat om werkgevers te ontzor-
gen om hen in staat te stellen om onze klanten en SW-/PW-werknemers aan werk te helpen. De 
inzet van de afdeling sluit dus naadloos aan bij de wensen en behoeften van werkgevers. De afde-
ling is alert op de vraag naar personeel. Waar is behoefte aan, welke branches doen het goed en 



 
 

Uitvoeringsplan TWO, oktober 2014 
 
 

 
 

23 

welke niet en beschikt ons potentieel over de noodzakelijke opleiding of de gevraagde competen-
ties? 
 
De afdeling Commercie en werkgeversdiensten werkt nauw samen met het Werkgeversservicepunt 
Achterhoek West (WESP) en sluit aan op de regionale werkgeversdienstverlening en marktbewer-
king in de breedte van de Achterhoek. Hierover zijn in de regio bestuurlijke (samenwer-
kings)afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in de beleidsplannen van de gemeenten. Deze  
afspraken zijn van invloed op de activiteiten van deze afdeling en bepalen mede de veranderopgave. 
De vorming van het Werkbedrijf Achterhoek is hierbij een belangrijke ontwikkeling. Onze ambitie is 
om regiobreed de samenwerking te intensiveren, uiteraard in nauwe samenwerking met alle partners 
in het WESP. Het regionale marktbewerkingsplan dat in 2014 wordt opgesteld voor 2015 geeft hier-
aan al verdere invulling.  
 
(verander-)opgaven… 
o Nieuwe contracten verwerven voor groepsdetachering. 
o Behoud en onderhoud en waar nodig verbetering en uitbreiding van bestaande contracten 

groepsdetachering. 
o Nieuwe contracten verwerven voor individuele detachering. 
o Behoud en onderhoud en waar nodig verbetering en uitbreiding van bestaande contracten 

individuele detachering. 
o Nieuwe contracten verwerven voor begeleid werken. 
o Behoud en onderhoud en waar nodig verbetering en uitbreiding van bestaande contracten 

begeleid werken. 
o Nieuwe contracten verwerven t.b.v. (proef-) plaatsingen. 
o Behoud en onderhoud en waar nodig verbetering en uitbreiding van bestaande contracten 

t.b.v. (proef-) plaatsingen. 
o Nieuwe contracten verwerven t.b.v. passende werkzaamheden binnen diagnose-werkcentrum 

en productie-units. 
o Behoud, onderhoud en waar nodig verbetering en uitbreiding van bestaande contracten t.b.v. 

werkzaamheden binnen diagnose-werkcentrum en productie-units. 
o Werkafspraken maken met de partijen in het Werkgeversservicepunt Achterhoek West, Loop-

baanplein Oost Achterhoek en UWV over gezamenlijke en/of afgestemde dienstverlening aan 
werkgevers. 

o Opstellen marktbewerkingsplan, ook in samenwerking met bovenstaande partners. 
o Professionalisering marktbewerking: vertalen toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen naar 

concrete aanpak acquisitie. 
o Aansluiting zoeken bij bovenregionale inzet van andere partijen (sectorplannen, koepelafspra-

ken/arrangementen met grote werkgevers of werkgeversorganisaties, etc.) 
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8.8 Beleid & Mensen 
 
 
Werkprocessen en teams 
Binnen de afdeling Beleid en Mensen vinden de volgende werkprocessen in twee teams plaats: 
 
Team Beleid en Kwaliteit 
o Beleid 
o Kwaliteit 
o Bezwaar en beroep (juridisch) 
o Projecten 
 
Team P&O en Communicatie 
o P&O 
o Bedrijfsmaatschappelijk werk 
o ARBO 
o Opleidingen 
o Communicatie & PR 
o Receptie/secretariaat 
 
Taken en teams 
 
Team Beleid en Kwaliteit*) 
o Beleidsmedewerker 
o Juridisch medewerker 
o Kwaliteitsmedewerker 
o Interne controleur 
 
Team P&O en Communicatie*) 
o Personeelsconsulent 
o Bedrijfsmaatschappelijk werker 
o Communicatiemedewerker 
o ARBO-medewerker 
o Opleidingscoördinator  
o PR- medewerker 
o Receptionist 
o Secretariaatsmedewerker 

 
*)Aan beide teams wordt leidinggeven door het afdelingshoofd. 
 
Beschrijving op hoofdlijnen 
 
Binnen deze afdeling vinden zowel werkzaamheden plaats die meer op het beleidsmatige vlak lig-
gen, als ook werkzaamheden die meer direct het primair proces ondersteunen. 
 
Voor wat betreft beleidsvoorbereiding en beleidsontwikkeling is het van belang dat de producten op 
dit vlak zowel goed aansluiten bij de uitvoeringspraktijk van de organisatie als ook bij de politiek be-
stuurlijke wensen van de opdrachtgevende gemeenten. Ook de bredere afstemming met en de ont-
wikkeling van het sociale domein is een belangrijk aandachtsgebied. Met name zorg en onderwijs 
zijn daarbij van groot belang. Maar ook ontwikkeling in wetgeving en landelijke ontwikkelingen dienen 
vertaald te worden naar (regionaal) beleid in nauwe afstemming met de gemeenten. 
 
De P&O-werkzaamheden zien niet alleen toe op de ondersteuning van de ambtelijke organisatie, 
maar moeten ook inspelen op het personeelsbeleid van de circa 1.000 SW- en straks ook PW-
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werknemers die aan de nieuwe organisatie zijn verbonden. Naast de meer beleidsmatige werkzaam-
heden, heeft de afdeling P&O ook een sterk operationeel karakter. Daarbij ondersteunt de afdeling 
direct de operationeel leidinggevende werkleiders van de afdeling Werk en Ontwikkeling. 
 
Binnen deze afdeling is ook expertise beschikbaar op het vlak van projectmatig werken. De projecten 
zelf vinden veelal plaats in de afdelingen zelf en worden qua verantwoordelijkheid vanuit de ma-
nagementlijn belegd, maar vanuit deze afdeling kan ondersteuning worden geboden in de projectma-
tige opzet en aansturing.  
 
In deze afdeling worden verder werkzaamheden uitgevoerd op het vlak van: 
o PR en communicatie 
o Kwaliteit 
o Bezwaar en beroep; noodzakelijk voor juridisch sluitende uitvoering van publieke taak 
o Managementondersteuning  
o Bedrijfsmaatschappelijk werk 
 
(verander-)Opgaven 
 
o Er is sprake van een dubbele opgave. Enerzijds het inrichten van de eigen afdeling en daar-

naast het ondersteunen van de andere afdelingen bij hun inrichting.  
o Papierwinkel invoering Participatiewet vertalen in concrete beleidsregels (motto: zo weinig 

mogelijk klemmende regels voor de uitvoering, maar wel gezamenlijke richting waarborgen). 
Voor zover de beleidsuitgangspunten van de gemeenten dat toelaten uniformeren van deze 
regels voor Oude IJsselstreek en Doetinchem. 

o Ophalen bij de andere afdelingen welke ondersteuningsbehoefte er is vanuit Beleid en men-
sen. 

o Afstemming instrumenten werkgeversdiensten binnen de regio. Hiervoor ook het Werkbedrijf 
Achterhoek (i.o.) benutten. 

o Uitwerken plan voor ontvlechting van de ondersteunende diensten van de gemeente Doetin-
chem ten behoeve van onze organisatie (welke diensten worden nu geleverd voor Werk en 
Inkomen Doetinchem, welke organiseren we straks zelf en hoe geven we deze overdracht 
voor alle partijen verantwoord vorm?) 

o Personeelsbeleid: uniformeren personeelsbeleid voor onze medewerkers. 
o Huisvestingsplan: ontwikkelen van een meerjarig perspectief voor de huisvesting van onze 

organisatie. 
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8.9 Bedrijfsvoering & Administratie 
 
Werkprocessen en teams 
Binnen de afdeling Bedrijfsvoering en Administratie vinden de volgende werkprocessen in twee 
teams plaats: 
 
Team Administratie 
o Uitkeringsadministratie 
o Werk- en urenadministratie  
o Debiteurenbeheer 
o Projectadministratie 
o Salarisadministratie 
o Applicatiebeheer 
o Archief 
 
Team Middelen en Bedrijfsvoering 
o Financiële administratie 
o Planning & Control 
o Verantwoording Rijk 
o Huisvesting 
o ICT 
o Inkoop 
o Facilitaire zaken 
o Subdidieaanvraag en subsidieadminstratie 
 
Taken en teams 
 
Team Administratie 
o Teamleider team administratie *) 
o Medewerker uitkeringsadministratie 
o Medewerker debiteurenbeheer/-administratie 
o Medewerker salarisadministratie 
o Medewerker werk- en urenadministratie 
o Applicatiebeheerder 
o Archiefmedewerker 
 
Team Middelen en Bedrijfsvoering  
o Teamleider team midden en bedrijfsvoering*) 
o Medewerker financiële administratie 
o Medewerker planning & control 
o Medewerker huisvesting 
o Medewerker ICT 
o Medewerker inkoop 
o Medewerker facilitaire zaken 
*)Let op. Van één van de twee teams is het afdelingshoofd tevens teamleider. 
 
Binnen deze afdeling vinden een aantal taken plaats dat direct het primaire proces ondersteunt, 
maar tevens een aantal taken die beleidsmatig zijn. Deze afdeling functioneert als de ‘smeerolie’ 
voor de organisatie. Rekeningen moeten op tijd de deur uit, salarissen en uitkeringen moeten fout-
loos worden betaald. Formatie, bezetting en resultaten zijn continu zichtbaar (dashboard) en worden 
met elkaar in verband gebracht. Vanuit deze informatie worden adviezen gegeven voor aanpassing 
planning of bijsturing op resultaten. Er moeten geschikte werkruimtes en kantoren zijn en de compu-
ter moet storingsvrij zijn werk doen. 
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Maar net zo belangrijk is dat de begrotingen, jaarrekeningen en controles op tijd gereed zijn en vol-
doen aan de gestelde eisen die er extern en intern aan worden gesteld. 
Als dit allemaal ook nog op een klantgerichte wijze plaatsvindt en de gestelde taken en targets wor-
den gerealiseerd is de organisatie ‘in control’. De activiteiten die hier onder andere plaatsvinden zijn: 
o Financiële administratie 
o Debiteurenbeheer (terugvordering en verhaal) 
o Salarisadministratie 
o Uitkeringsadministratie 
o Planning en control 
o ICT 
o Facilitair en huisvesting 
o inkoop 
Tijdens de TWO fase geldt specifiek voor deze afdeling dat veel processen en systemen op elkaar 
aangesloten dienen te worden of dat er nieuwe systemen moeten worden gemaakt. Naar verwach-
ting is dat een ingewikkelde en intensieve opdracht.  
 
(verander-)Opgaven 
o er is sprake van een dubbele opgave. Enerzijds het inrichten van de eigen afdeling en daar-

naast het ondersteunen van de andere afdelingen bij hun inrichting.  
o De opgaven vloeien rechtstreeks voort uit de inrichtingsplannen van de afdelingen en het 

inrichtingsplan van de eigen afdeling. 
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8.10 Managementteam 
 
Werkprocessen en teams 
Dit ‘organisatieonderdeel’ bestaat uit: 
- een managementteam van 6 personen; 
- twee functionarissen die rechtstreeks rapporteren aan de voorzitter van het MT. 
 
Taken 
o voorzitter MT 
o afdelingshoofd Diagnose & Inkomen 
o afdelingshoofd Werk & Ontwikkeling 
o afdelingshoofd Commercie & Werkgeversdiensten 
o afdelingshoofd Bedrijfsvoering & Administratie 
o afdelingshoofd Beleid & Mensen 
o TWO-controller 
o directiesecretaris 
 
Beschrijving op hoofdlijnen 
De TWO wordt geleid door een management team bestaande uit vijf afdelingshoofden en een voor-
zitter. In hoofdstuk 9 is beschreven op welke wijze de drie opdrachtgevers in 2015 op de TWO stu-
ren. Daar is ook het volgende opgenomen: 

Aan het MT wordt leidinggegeven door de voorzitter van het MT. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de tot-
standkoming van de nieuwe organisatie en het realiseren van het gezamenlijk jaarplan. In het managementteam 
wordt samengewerkt op basis van collegiale verhoudingen, waarbij enerzijds de voorzitter zorgt voor draagvlak en 
commitment en anderzijds tegelijk borgt dat er sprake is van eenheid van leiding.  

De voorzitter is in zijn rol eindverantwoordelijk richting de drie opdrachtgevers (college B&W/GS 
Doetinchem en besturen ISWI en Wedeo). Bij de managementvisie (paragraaf 11.5) is beschreven 
hoe managers samenwerken en samen gaan en staan voor het afgesproken resultaat. Daar blijkt dat 
materieel alle leden van het MT verantwoordelijkheid dragen voor het totale resultaat.  
In verband met de omvang van de organisatie, de gewenste organisatieontwikkeling en de uitdagin-
gen op het vlak van de budgettaire kaders worden twee bijzondere functionarissen ingesteld. Zij 
worden aangestuurd door de voorzitter van het MT en zijn werkzaam voor het gehele MT en de 
TWO. Vanwege het bijzonder karakter van deze taken worden de taken hieronder kort nader toege-
licht. 
 
Plaatsvervangend voorzitter TWO 
Aan één van de afdelingshoofden wordt de rol van plv. voorzitter toegekend. Hij vervangt de voorzit-
ter bij dienst afwezigheid. Hieraan zijn geen andere bevoegdheden of rapportagelijnen verbonden. 
De plaatsvervangend voorzitter is ‘gewoon’ afdelingshoofd. Hij of zij vervangt de voorzitter als deze 
afwezig is. 
 
TWO-controller 
De medewerker met deze taak is verantwoordelijk voor het opstellen van het financieel beleidskader, 
de toetsing en bewaking van de kwaliteit van de operationele activiteiten en financiële processen. Hij 
is functioneel onafhankelijk. Dat wil zeggen dat hij de bevoegdheid en taak heeft om als daartoe een 
zeer bijzondere aanleiding is, zonder vooroverleg met de voorzitter van het MT te rapporteren over 
zaken die naar zijn oordeel ter kennis moeten worden gebracht van de opdrachtgevers (in 2015 het 
college van B&W/GS van Doetinchem, de besturen van ISWI en Wedeo).  
Zijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn: 
o Inzicht in en beheersing van de (financiële) risico’s; 
o Participeren in de ontwikkeling en de – financiële - beoordeling van beleidsveranderingen; 
o Bestuurlijke rapportage inzake de financiële situatie van de organisatie. 
 
Directiesecretaris 
De collega met deze taak ondersteunt het MT bij de (strategische-)beleidsvorming en organisatie-
ontwikkeling in de breedte van de TWO. Daartoe heeft hij o.m. de volgende taken 
o Voorbereiden vergaderingen MT; 
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o Voorbereiden vergaderingen met opdrachtgevers (college B&W/GS Doetinchem, besturen ISWI 
en Wedeo); 

o Bewaken bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rapportages die de mandatering van en in de 
organisatie raken; 

o (eind-)Scribent strategische documenten. 
 

Veranderopgaven 
De veranderopgaven van het managementteam zijn vastgelegd in het implementatieplan uitvoe-
ringsorganisatie, dit uitvoeringsplan en het nog op te stellen gezamenlijke jaarplan 2015.  
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8.11 Formele overlegstructuur 
 
De TWO kent een formele overlegstructuur die is opgebouwd vanuit de linking-pin gedachte. Daar-
naast bestaan er natuurlijk vele andere overleggen, soms afgesproken, soms spontaan. In deze 
paragraaf zijn alleen de vaste overleggen opgenomen. Ook in het kader van organisatieontwikkeling 
worden bijeenkomsten belegd. Deze zijn hieronder niet meegenomen.  
 
a) Werkoverleg per team  
b) Managementteam 
c) Overlegvergadering 
d) Managementoverleg (managementteam + teamleiders) 
e) Informeel afdelingsoverleg 
 
Geen MT per afdeling 
De TWO kent geen managementteam per afdeling. De afdelingen zijn relatief klein en een manage-
mentteam per afdeling heeft geen toegevoegde waarde. Uiteraard zullen afdelingshoofd en teamlei-
der regelmatig met elkaar afstemmen. 
 
Ad a) Werkoverleg 
Voor het goed functioneren van de TWO is het essentieel dat elk team elke maand gestructureerd 
werkoverleg houdt. Alle verslagen van de werkoverleggen worden, nadat het team het verslag heeft 
vastgesteld, gepubliceerd op het intranet. Elk werkoverleg kiest zelf zijn eigen werkwijze.  
In het werkoverleg komen alle zaken aan de orde die van belang zijn voor het functioneren van het 
team. Daarbij is de inzet om het geen eenzijdig informatie-overdracht overleg te laten zijn, maar het 
overleg zo in te richten dat medewerkers ervaren dat je ook in het werkoverleg ervaart dat er wordt 
gewerkt volgens de tien handvatten van de managementvisie (zie hierna hoofdstuk 11). Dit betekent 
dat agendapunten ook door medewerkers worden ingebracht en voorbereid. In het werkoverleg wor-
den ook altijd de voortgang van het teamwerkplan en de behaalde resultaten besproken.  
 
Ad b) Managementteam 
Aan de vergadering van het MT nemen de leden van het MT (voorzitter en afdelingshoofden), de 
TWO-controller en de directiesecretaris deel. Alle verslagen van het managementteam worden, na-
dat het team het verslag heeft vastgesteld, gepubliceerd op het intranet. 
 
Ad c) Overlegvergadering 
Dit is het formele overleg van de bestuurder(s) en de ondernemingsra(a)d(en). Zoals in hoofdstuk 15 
is aangeven moet nog worden bepaald hoe tijdens de TWO-fase (2015) de medezeggenschap wordt 
ingericht.  
 
Ad d) Managementoverleg  
Het managementoverleg wordt gevoerd door de leden van het MT, de teamleiders, de TWO-
controller en de directiesecretaris. Dit gebeurt maandelijks, aansluitend op het MT. In dit overleg 
vindt in beginsel geen besluitvorming plaats. Alle zaken die het functioneren van de TWO in z’n tota-
liteit aangaan kunnen hier worden besproken. Vast onderdeel van dit overleg is de voortgang van de 
realisatie van het jaarplan en de voortgang van de totstandkoming van de nieuwe organisatie per 1 
januari 2016. Dit overleg is een belangrijke schakel in het in control houden van de organisatie en de 
afgesproken resultaten.  De verslagen van dit overleg worden gepubliceerd op het intranet. 
 
Ad e) Afdelingsoverleg 
Alle afdelingen hebben tenminste 2 keer per jaar afdelingsoverleg. Het is uiteraard aan de afdeling 
om zelf te besluiten of zij de frequentie willen verhogen. Aan het afdelingsoverleg nemen alle mede-
werkers van de afdeling deel. Ook van deze overleggen wordt een verslag gemaakt dat op het intra-
net wordt gepubliceerd. Dit overleg bevordert de informatie-uitwisseling en gedachtevorming en de 
opbrengst van dit overleg wordt benut in andere formele overleggen.  
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9 Jaarplan, sturing en organisatieontwikkeling 2015 
 
 
9.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze de TWO sturing krijgt van het college van Doetinchem 
en de besturen van ISWI en Wedeo.  Paragraaf 9.2 beschrijft dat de begrotings- en jaarplancyclus de 
basis vormt voor deze sturing. Dat is in 2014 zo en dat blijft ook in de TWO het geval. In paragraaf 
9.3 zijn de sturings- en verantwoordingslijnen nader toegelicht en in een plaatje uitgewerkt. De vol-
gende paragraaf (9.4) geeft aan dat de sturing op organisatieontwikkeling in nauwe samenwerkign 
met de gemeenten moet worden opgepakt. Paragraaf 9.5 tenslotte beschrijft dat het management-
team van de TWO een projectteam fusie inschakelt voor ondersteunende activiteiten die samenhan-
gen met het totstandkoming van de nieuwe organisatie per 1 januari 2016. 
 
9.2 Begroting en jaarplan 2015 van de TWO 
 
De TWO heeft geen eigen status en is niet meer en niet minder dan de verzameling van de afdeling 
W&I van de Gemeente Doetinchem, het ISWI en Wedeo. Dit betekent dat de drie bestaande stu-
ringscycli en sturingslijnen in stand blijven. In die lijnen worden op de ‘normale’ wijze de begrotingen 
en de doelstellingen van de jaarplannen 2015 afgesproken. Het totaal van die afspraken vormt ge-
zamenlijk het kader voor de TWO.  
 
De planning en control cyclus en de verantwoordingscyclus van de TWO dient hiermee rekening te 
houden. In de interne sturing is het praktisch om een gezamenlijk jaarplan tot stand te brengen. Door 
het MT implementatie TWO is inmiddels de opdracht gegeven om een dergelijk jaarplan op te stel-
len. Het jaarplan bevat dus het totaal van de met het college van Doetinchem (afdeling W&I Doetin-
chem), het bestuur van het ISWI en Wedeo afgesproken resultaten. Die resultaten worden in de 
normale lijnen van W&I, ISWI en Wedeo vastgesteld. De opzet is om voor het vaststellen door het 
College/raad en de besturen van ISWI en Wedeo het gezamenlijk jaarplan te benutten. 
 
In het gezamenlijk jaarplan 2015 zijn de bestuurlijke doelen en resultaten opgenomen. De opzet is 
om het concept van het gezamenlijk jaarplan 2015 medio november gereed te hebben. Dit jaarplan 
vormt vervolgens de basis voor de toedeling van resultaten aan afdelingen en teams en op basis 
daarvan gaan afdelingen en teams werkplannen opstellen. In die werkplannen leggen zij vast hoe zij 
de resultaten gaan halen, welke tussentijds te behalen resultaten er zijn en welk lid van het team 
welke bijdrage heeft. De werkplannen vormen de basis voor de interne planning- en controlcyclus 
van het managementteam van de TWO.  
 
9.3 Sturing 
 
In 2015 wordt gewerkt in de TWO en moet de nieuwe organisatie formeel tot stand worden gebracht.  
Daarbij kunnen de volgende momenten en fasen worden onderscheiden:  
o 1 januari 2015 Start TWO.  
o jan-dec 2015 Werken in de TWO. 
o 2e kwartaal 2015 Opstellen definitief businesscase/reorganisatieplan (blauwdruk).  
o 3e kwartaal 2015 Afstemmen reorganisatieplan met medezeggenschap en vakbonden.  
o 4e kwartaal 2015 Implementeren nieuwe reorganisatie, inclusief personele toedeling.  
o 1 januari 2016 Nieuwe organisatie volledig geïmplementeerd.  
 
Sturing op vorming nieuwe organisatie en sturing op resultaten 
De sturing op de totstandkoming van de fusie is ook in 2015 belegd bij de stuurgroep Participatiewet. 
Naast de sturing op de totstandkoming van de nieuwe organisatie, wordt de TWO ook gestuurd op 
de resultaten binnen de beleidsmatige en budgettaire kaders. Dit gaat niet via de stuurgroep Partici-
patiewet, maar via de reguliere lijnen van de Gemeente Doetinchem (W&I Doetinchem), het DB ISWI 
en het DB Wedeo.  
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De kwartiermaker is, onder aansturing van de stuurgroep Participatiewet, verantwoordelijk voor de 
totstandkoming van de TWO per 1 januari 2015. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de verant-
woordelijkheid voor de totstandkoming van de nieuwe organisatie belegd in de lijn bij het manage-
mentteam van de TWO. Het managementteam kent een voorzitter. De leden van het 
managementteam inclusief de voorzitter, hebben net als de medewerkers in de TWO ‘slechts’ een 
taak en blijven formeel geplaatst in de oude functie.  
 
Het MT van de TWO  
Het MT van de TWO krijgt dus gezamenlijk en integraal de opdracht om zowel de ‘gewone’ doelen 
op het vlak van de dienstverlening te realiseren als ook de nieuwe organisatie tot stand te brengen. 
Aan het MT wordt leidinggegeven door de voorzitter van het MT. De voorzitter wordt in persoon als 
eindverantwoordelijke door de opdrachtgevers (College/GS Doetinchem, besturen ISWI en Wedeo) 
aangesproken op de resultaten. In het managementteam wordt samengewerkt op basis van collegia-
le verhoudingen, waarbij enerzijds de voorzitter zorgt voor draagvlak en commitment en anderzijds 
tegelijk borgt dat er sprake is van eenheid van leiding.  
 
Sturing en inrichting jaarplan/financiën (afgesproken resultaten) in 2015 in een figuur 

College/GS van Doetinchem/ Bestuur  ISWI Bestuur  Wedeo 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

9.4 Sturen in samenspraak met de gemeenten 
 
Het jaar 2015 is voor de TWO een spannend jaar. De implementatie van de Participatiewet, het boe-
ken van de afgesproken resultaten en het totstandbrengen van de nieuwe organisatie zijn grote op-
gaven. Die opgaven kunnen alleen worden gerealiseerd in nauwe afstemming en samenwerking met 
de opdrachtgevende gemeenten. In overleg met de directies van de gemeenten wordt daartoe in het 
vierde kwartaal van 2014 periodiek gezamenlijk directieoverleg ingesteld waarin alle zaken die het 
functioneren en de totstandkoming van de nieuwe organisatie betreffen worden afgestemd. Vanuit 
het managementteam van de TWO zal transparant de benodigde informatie wordt verstrekt. Op die 
manier zijn de gemeenten in staat om enerzijds tijdig bij te sturen en anderzijds ondersteuning te 
bieden als dat nodig is.  
 
Voor alle partijen is het noodzakelijk dat de TWO volledig transparant is welke kosten en baten ten 
gunste/ten laste komen van welke organisatie. Dit wordt geborgd door: 
o De sturing vanuit de stuurgroep Participatie die met name stuurt op een gezamenlijke verant-

woordelijkheid en het goed scheiden van de collectieve belangen en de  individuele belangen 
van de afzonderlijke opdrachtgevers. 

o Het hierboven genoemde directieoverleg die de meer operationele sturing en afstemming voor 
zijn rekening neemt. 

o Het opstellen van jaarplannen voor iedere opdrachtgevende organisatie en een gezamenlijk 
jaarplan voor de TWO. Het opstellen van afzonderlijke jaarrekeningen en andere documenten 
ten behoeve van de planning- en controlcyclus van de diverse opdrachtgevers. 

o Het strikt hierop inrichten van de boekhouding, registratie en verantwoording binnen de TWO. 
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o De bovenstaande instrumenten worden ook gebruikt voor het inzichtelijk maken van de risi-
co’s voor de afzonderlijke opdrachtgevers en het waarborgen van de belangen van alle afzon-
derlijke opdrachtgevers van de TWO. 

o In het vierde kwartaal van 2014 worden op basis van bovenstaande uitgangspunten – vooraf – 
zo concreet mogelijke afspraken gemaakt. afspraken te maken.  
  

9.5 Projectteam fusie 
 
Zoals toegelicht in het implementatieplan is er in 2015 sprake van een flinke verbouwing en blijft 
tegelijk de winkel open. Het veranderproces is complex. Er spelen meerdere veranderingen tegelijk: 
o de veranderingen als gevolg van de invoering van de Participatiewet implementeren; 
o realiseren van een fusie van drie organisaties; 
o werken met fors verminderde budgetten; 
o inspelen op de veranderingen van en de samenwerking in de rest van het sociaal domein. 
Deze meervoudige veranderopgave zal veel vragen van het MT en de medewerkers. Om dit te on-
dersteunen richt het MT voor de totstandkoming van de nieuwe organisatie per 1 januari 2016 een 
projectteam fusie in onder leiding van een projectleider. Dit team krijgt de opdracht om het MT te 
ondersteunen bij alle activiteiten die te maken hebben met het totstandbrengen van de nieuwe orga-
nisatie per 1 januari 2016. 
 
De projectleider rapporteert aan het managementteam van de TWO. De verwachting is dat het pro-
jectteam vanuit de drie bestaande organisaties kan worden samengesteld. Denkbaar is dat het 
noodzakelijk is beperkt extra capaciteit van buiten bij te schakelen. In het implementatieplan is deze 
inzet bij de opzet van de begroting meegenomen.  
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10 Gevolgen voor Montferland, Aalten en andere ge-
meenten. 

 
 
10.1 Inleiding 
 
Het besluit om de drie organisaties te doen fuseren tot een nieuwe organisatie per 1 januari 2016 is 
genomen door de gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem. Daaraan voorafgaand wordt sa-
mengewerkt in de TWO. In deze TWO-fase zijn ook de gemeente Montferland via Wedeo en de 
gemeente Aalten via het ISWI nog opdrachtgevers van respectievelijk Wedeo en het ISWI. Die op-
drachten worden in de TWO gerealiseerd. Daarbij hanteert de TWO het uitgangspunt dat het voor de 
dienstverlening en de financiële verhoudingen voor Montferland en Aalten geen verschil mag uitma-
ken dat er in 2015 wordt samengewerkt in de TWO. Dit moet nader worden uitgewerkt in werkwijzen, 
rapportages en verantwoordingen. In paragraaf 10.2 (Montferland) en paragraaf 10.3 zijn elementen 
benoemd waar onder meer rekening mee moet worden gehouden. 
 
De nieuwe organisatie stelt zich ook in de TWO-fase open voor verdere samenwerking. In paragraaf 
10.4 is dit nader toegelicht. 
 
10.2 Werkzaamheden voor Montferland 
 
In oktober 2014 wordt een voorstel opgesteld voor het bestuur van Wedeo. Dit wordt in november of 
zo spoedig mogelijk daarna voorgelegd aan het bestuur van Wedeo. In dit voorstel zijn onder andere 
de volgende elementen opgenomen: 
 
o Voorstel om akkoord te gaan met de samenwerking van Wedeo met ISWI en de afdeling W&I 

van de gemeente Doetinchem. 
o In dit voorstel wordt toegelicht welke medewerkers de werkzaamheden voor Wedeo uitvoeren 

en hoe de mandatering is geregeld; 
o In het voorstel wordt toegelicht op welke wijze wordt geborgd dat de vorming van de TWO 

geen effect heeft op de bedrijfsvoering en –resultaten voor zover het de dienstverlening aan 
de SW-werknemers die toebehoren aan de Gemeente Montferland betreft; 

o Op welke wijze Montferland tijdens de TWO-fase ambtelijk betrokken is bij de organisatieont-
wikkeling binnen de TWO. 

 
10.3 Werkzaamheden voor Aalten 
 
In oktober 2014 wordt een voorstel opgesteld voor het bestuur van het ISWI. Dit wordt in november 
of zo spoedig mogelijk daarna voorgelegd aan het bestuur van het ISWI. In dit voorstel zijn onder 
andere de volgende elementen opgenomen: 
o Voorstel om akkoord te gaan met de samenwerking van Wedeo met ISWI en de afdeling W&I 

van de gemeente Doetinchem. 
o In dit voorstel wordt toegelicht welke medewerkers de werkzaamheden voor ISWI uitvoeren 

en hoe de mandatering is geregeld; 
o In het voorstel wordt toegelicht op welke wijze wordt geborgd dat de vorming van de TWO 

geen effect heeft op de bedrijfsvoering en –resultaten voor zover het de dienstverlening aan 
de inwoners van de Gemeente Aalten betreft;  

o Op welke wijze Aalten tijdens de TWO-fase ambtelijk betrokken is bij de organisatieontwikke-
ling binnen de TWO. 

 
10.4 Andere gemeenten 
 
‘Tijdens de verbouwing houden we de deuren open’. Deze uitspraak geeft aan dat ook in de TWO-
fase mogelijkheden onderzocht kunnen worden tot samenwerking of inkoop van diensten bij de TWO 
of de nieuwe organisatie. 
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11 Kerntaken, kernwaarden, missie, visie en manage-
mentvisie 

 
 
11.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de kerntaken, kernwaarden, missie, visie en managementvisie van 
de nieuwe organisatie. De beschrijvingen zijn in beginsel ook bedoeld voor de nieuwe organisatie per 
1 januari 2016. In de TWO-fase willen we met elkaar bezien of de begrippen passen bij ons en onze 
identiteit. In die zin zijn kernwaarden, missie, visie en managementvisie dus alleen voorlopig vastge-
steld.  
 
11.2 Kerntaken en neventaken 
 
De tijdelijke werkorganisatie heeft twee kerntaken richting de inwoners van onze gemeenten: 
o Werk: het zoveel mogelijk benutten en ontwikkelen van de arbeidscapaciteit in betaald werk. 
o Inkomen: het verzorgen van inkomen zolang de inwoners niet zelfstandig een inkomen kun-

nen verwerven;  
Deze kerntaken zijn in het implementatieplan toegekend aan de nieuwe organisatie.  
 
Verhouding inkomen, werk en participatie binnen de kerntaken van de TWO 
De TWO voert de Participatiewet uit en haar dienstverlening is gericht op de doelgroepen die deze 
wet benoemd. Ook binnen deze doelgroep moet soms worden vastgesteld dat toeleiding naar (deels) 
betaald werk voor een inwoner geen haalbare optie is. Via de begrotings- en jaarplancyclus van de 
TWO stellen de opdrachtgevers vast welke inzet vanuit de TWO vanuit welke middelen voor deze 
doelgroep wordt gepleegd. 
 
Neventaken 
Bovengenoemde twee kerntaken leiden er toe dat de nieuwe organisatie ook kennis, expertise, infra-
structuur en ervaring beschikbaar heeft die ook buiten de directe context van werk en inkomen van 
nut kunnen zijn in het bredere veld van het sociale domein. Zo bieden bijvoorbeeld de infrastructuur 
van instrumenten en voorzieningen op het vlak van de toeleiding naar werk, ook mogelijkheden op 
het vlak van de participatie buiten het directe kader van de Participatiewet. Maatschappelijke active-
ring  en arbeidsmatige dagbesteding in het kader van de WMO kunnen goed aansluiten bij de taken 
die de TWO verricht op het vlak van werk. Of het wenselijk is deze mogelijkheden wel of niet te be-
nutten moet worden afgestemd met de opdrachtgevers. 
 
Werkzaamheden voor derden 
Op dit moment voert Wedeo re-integratiewerkzaamheden voor derde (UWV) uit. Ook in de TWO-
fase kan dit het geval zijn.  
 
11.3 Kernwaarden 
 
In de bouwfase van de TWO is tijdens de werkbijeenkomsten gesproken over de kernwaarden van 
de organisatie. De volgende voorstellen zijn gedaan en hieronder gerubriceerd:  
 
o Marktgericht en 

sociaal 
o Pragmatisch o Herkenbaar o Transparant 

o Klantgericht/dienst-
verlenend 

o Resultaatgericht o Professioneel o Integer 

o Iedereen heeft 
waarde 

o Ondernemend o Innovatief o  
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Uit deze elf duidingen zijn de vier kernwaarden van de organisatie gedistilleerd: 
 

ü Klantgericht; 
ü Resultaatgericht en praktisch; 
ü Innovatief; 
ü Integer. 

 
11.4 Onze missie en visie: 
 
In de bouwfase hebben we samen ook gekeken naar de missie en visie. Uit de bouwstenen die daar 
zijn genoemd, hebben wij de missie en visie als volgt geformuleerd: 

 
MISSIE:  inwoners die (tijdelijk) zijn aangewezen op (inkomens-) ondersteuning, binnen 
   hun eigen mogelijkheden zoveel mogelijk in staat stellen in hun eigen   
   inkomen te voorzien.  

 
 

VISIE:  Elk mens heeft talenten en mogelijkheden. Wij zetten in op het ontwikkelen, be-
   nutten en verzilveren van die waarden en creëren kansen met en bij ondernemers 
   en organisaties op bij voorkeur de reguliere arbeidsmarkt.  

 
11.5 Managementvisie in tien handvatten 
In de managementvisie verwoorden wij wat voor werkgemeenschap wij zijn. Wat kenmerkt onze 
aanpak, onze werkstijl, onze samenwerking en onze ontwikkeling. De managementvisie is in tien 
handvatten vastgelegd. Die handvatten vormen de basis voor onze personeels- en organisatieont-
wikkeling. De handvatten zijn kort en bondig geformuleerd met de opzet dat de handvatten geen 
verdere toelichting nodig hebben: 
 

1) We luisteren naar onze klant en onze omgeving. Hoe kunnen wij bijdragen aan 
de wensen die zij hebben? 

2) We gaan voor het belang van onze klanten. We geven niet snel op, we pakken 
aan en pakken door.  

3) We geloven in het werken in teams. Niet alleen het eigen resultaat telt, maar ook 
het resultaat van het team waarin je werkt. 

4) We hechten aan zelfsturing en sturen daarop. Wie het bij ons weet mag het 
zeggen. 

5) We vertrouwen op de kennis en expertise van medewerkers en betrekken hen 
bij plan- en beleidsvorming. 

6) We doen het samen, leren van elkaar, rekenen en vertrouwen op elkaar, spreken 
elkaar aan en steken tijd en energie in onze ontwikkeling. 

7) Bij tegenslag doen we er een tandje bij en behouden we ons werkplezier. 
8) ‘Overal is wel is wat’. Als er bij ons wat is, bespreken we dat. 
9) Managers hanteren het beginsel dat medewerkers alleen doen wat managers 

zeggen, als managers zelf doen wat zij zeggen.  
10) We kennen maximaal twee managementlagen: de laag van het management-

team (voorzitter en afdelingshoofden) en de laag van de teamleiders.  
 
Luisteren naar en werken vanuit het belang van de klant (handvatten 1 en 2) en het gegeven dat we 
iedere manager en medewerker een dubbele verantwoordelijkheid heeft (handvat 3), vormen geza-
menlijk de kern van onze managementvisie. In hoofdstuk 12 is dit nader uitgewerkt.  
 
Stijl van leidinggeven en ontwikkelen 
De handvatten vertellen in ‘rond’ Nederlands in welke cultuur binnen de organisatie wordt gewerkt. 
Het beschreven beeld is natuurlijk een streefbeeld. Samenwerken en samen werken is krachtig en 
mooi, maar ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid en het kost energie en moeite om te investe-
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ren in samenwerking. Het realiseren van een cultuur waarin bovengenoemde handvatten gemeen-
goed zijn komt niet vanzelf. Daar moet in worden geïnvesteerd. Dat vraagt allereerst leiderschap van 
het managementteam en de overige managers. Met het onderschrijven van de handvatten geven de 
managers in de organisatie aan dat zij daarop aanspreekbaar zijn en dat het daarbij niet uitmaakt wie 
hen aanspreekt. Naast leiderschap moet er praktisch aandacht wordt besteed aan opleidingen, inter-
visie, coaching, teambuilding etc. In de aanloop naar de start van de TWO wordt het opleidings- en 
ontwikkelingsplan 2015 opgesteld om daar praktisch handen en voeten aan te geven.  
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12 Wat zijn onze manieren? 
 
 
Waaraan zijn wij te herkennen? Mooie woorden in hoofstuk11, maar hoe ziet dat er nu in de praktijk 
uit? Dit hoofdstuk beschrijft zo praktisch mogelijk onze uitvoeringspraktijk. 
 
12.1 Inwoner centraal 
 
We verplaatsen ons in de vragen en wensen van onze inwoners. Wat verwachten zij van ons, hoe 
kijken zij aan tegen onze benadering? Zijn onze brieven helder en begrijpelijk? Reageren wij tijdig op 
vragen? Ervaren zij dat wij begrijpen dat wij soms vragen moeten stellen die heel persoonlijk zijn en 
tonen wij dan respect?  
 
Hoe doen we dat praktisch? Allereerst luisteren wij naar signalen uit de samenleving en staan open 
voor feedback en kritiek. Daarnaast gaan we ook actief op zoek naar signalen die ons helpen om het 
beter te doen. Daartoe zetten wij een mix van instrumenten in: 
o We benutten het instituut van de sociale raad. 
o Klachten worden serieus genomen en we kijken of er patronen zijn te ontdekken in de klach-

ten die we ontvangen.  
o Elke twee jaar meten we de klanttevredenheid. Op welke aspecten kunnen we ons verbete-

ren?  
o Drie keer per jaar houden we een steekproef bij 10 klanten die niet langer van onze diensten 

gebruik maken. Met hen houden wij een exitinterview. Wat vond u van onze dienstverlening 
en wat kunnen wij volgens u beter doen? 

In onze jaarplancyclus verankeren we inzet in concrete doelstellingen op dit vlak.  
 
12.2 Loyaal aan politiek bestuur 
 
Wij zijn een organisatie in het publieke domein en zijn van en voor de gemeenten die, al dan niet via 
een gemeenschappelijke regeling, opdrachten aan ons verstrekken. Wij zijn ons ervan bewust dat wij 
in een bestuurlijke context werken en beseffen dat wij onze opdrachtgevers maximaal in de gelegen-
heid moeten stellen om verantwoording te kunnen dragen voor onze inzet en uitvoering. Praktisch 
betekent dit het volgende: 
o Bestuurlijke kaders zijn voor ons hard. Wij hebben geen eigen agenda.  
o Vanuit onze professionaliteit dragen wij bij aan de beleidsvorming. Daarbij laten we alternatie-

ven zien. 
o Wij verschaffen ondubbelzinnig en open inzicht in de resultaten die we boeken en de inzet die 

daarmee gepaard gaat. Niet alleen als de prestaties goed zijn, maar ook als wij zelf niet tevre-
den zijn over onze uitvoering.  

o Wij reageren en informeren tijdig en proactief.  
 
12.3 Werken in twee teams 
 
Elke manager en medewerker heeft natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid voor het resultaat dat 
met hem of haar is afgesproken. Tegelijk is het belangrijk dat er altijd wordt gewerkt in de samen-
hang van het grotere geheel. Als dat niet gebeurt ontstaat verkokering en sub-optimalisatie van het 
beperkte eigen belang. Het principe van het werken in twee teams doorbreekt de natuurlijke neiging 
om vooral eerst te kijken naar het hemd en dan pas naar de rok. Elke medewerker en manager in 
onze organisatie heeft twee de hier bedoelde verantwoordelijkheid. Het afdelingshoofd van Werk & 
Ontwikkeling is niet alleen verantwoordelijk voor het resultaat van zijn eigen afdeling, maar ook ver-
antwoordelijk voor het resultaat van de hele TWO. Zijn team (het managementteam) heeft immers 
die brede verantwoordelijkheid. Dit heeft niet alleen in theorie betekenis, maar ook in de praktijk. Als 
het afdelingshoofd ziet dat de resultaten bij een collega achterblijven, beseft hij dat dit ook hem zelf 
raakt en moet hij in actie komen. Aanspreken? Hulp bieden? Meedenken? Je beste mensen sturen?  
 
Dit geldt voor elke medewerker van de TWO in elk team. Steeds breder kijken dan je eigen taak. 
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12.4 Focus op resultaat 
 
De uitdagingen in ons werkterrein zijn de komende jaren groot. Allereerst inhoudelijk omdat onze 
inwoners de beste dienstverlening verdienen. Maar ook budgettair ligt de lat hoog. Het BUIG-budget 
(Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) staat onder druk en de middelen uit het 
Participatie budget nemen verder af. Dit vraagt veel creativiteit en sterke focus op steeds slimmer en 
beter werken. Dit betekent dat we scherp moeten zijn en steeds kritisch moeten kijken of wij beter 
kunnen. Ook dit geven we praktisch vorm. Daarbij kan gedacht worden aan: 
o We doen actief mee aan benchmarks van koepelorganisaties als Cedris en Divosa; 
o We vragen 1x per jaar aan twee collega’s of zij ons willen visiteren en kritisch willen kijken 

waar wij beter kunnen; 
o Wij gaan twee keer per jaar actief met een groep managers en medewerkers kijken bij andere 

organisaties om na te gaan wat wij beter en anders kunnen doen. 
 
Ook deze voornemens komen terug in de doelstellingen van ons jaarplan.  
 
12.5 Sturing op budgetten, effecten en resultaten 
 
In onze planning- en controlcyclus sturen we op het behalen van resultaten binnen de beschikbare 
budgetten. Dit betekent dat we bij elk voorstel van beleid gekoppeld aan de inzet van budgetten ons 
zelf de verplichting opleggen om een relatie te leggen tussen de inzet van middelen en de daarmee 
te bereiken effecten en resultaten.  
 
Met een aantal voorbeelden wordt duidelijk wat wij bedoelen: 
o Wat levert bijvoorbeeld de inzet van participatie-middelen op in termen van uitstroom naar 

werk?  
o En stel dat wij de uitvoering van re-integratie zelf ter hand nemen: welke reductie in kosten 

wordt bereikt en/of wat betekent dit voor het realiseren van de bestuurlijke doelen? 
o Welke relatie is er tussen inzet op het versterking van de intake als het gaat om vermindering 

van instroom uitkeringsgerechtigden?  
o Idem als het gaat om de capaciteit op handhaving? 
o Wat is de relatie tussen de inzet van capaciteit op terugvordering en verhaal in relatie tot de 

opbrengst? 
o Etc.etc. 
 
12.6 In control 
 
Hiervoor is in paragraaf 9.2 beschreven hoe in de TWO het jaarplan wordt vertaald in een werkplan 
per afdeling/team. In het werkplan worden niet alleen de resultaten vastgelegd, maar wordt ook af-
gesproken welk lid van de afdeling of het team welk deel van de resultaten voor zijn of haar rekening 
neemt. In paragraaf 12.6 wordt toegelicht hoe binnen het team met die afspraken wordt omgegaan.  
 
Om de afgesproken resultaten te realiseren wordt de planning en control-cyclus ingericht op basis 
van de ‘PDCA’-cyclus van Deming (ook wel Deming-cirel genoemd). Deze cirkel beschrijft vier activi-
teiten die nodig zijn om resultaten te halen: 
 
o PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden of verbetering en stel doelstellingen vast die je wilt 

realiseren.  
o DO: Voer de werkzaamheden of geplande verbetering uit; 
o CHECK: Meet het resultaat van de uitvoering of verbetering en vergelijk deze met de oor-

spronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. 
o ACT: stel bij aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK. 
 
Dashboard 
Deze gestructureerde weergave van resultaatgericht werken maken we praktisch door in een dash-
board de resultaten periodiek te presenteren. Dit dashboard bevat in feite de ‘bestuurlijke informatie-
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voorziening’2. Elke manager en medewerker heeft zijn eigen informatie nodig om zijn of haar werk te 
kunnen volgen en sturen. Het dashboard wordt daarom op die verschillende niveaus ingericht. Het 
jaarplan en de werkplannen vormen daarvoor de basis. Het dashboard wordt in de maanden decem-
ber 2014 en januari 2015 ingericht.  
 
12.7 Ieder krijgt vertrouwen en neemt verantwoordelijkheid 
 
In het vorige hoofdstuk zijn 10 handvatten voor de managementvisie benoemd: 
 

1) We geven niet snel op, we pakken aan en pakken door.  
2) We hechten aan zelfsturing en sturen daarop  
3) Wie het bij ons weet mag het ook zeggen. 
4) We vertrouwen op de kennis en expertise van medewerkers en betrekken hen bij plan- en beleidsvorming. 
5) We doen het samen, rekenen en vertrouwen op elkaar en spreken elkaar aan. 
6) We leren van elkaar en steken tijd en energie in onze ontwikkeling.  
7) Bij tegenslag doen we er een tandje bij en behouden we ons werkplezier. 
8) ‘Overal is wel is wat’. Als er bij ons wat is, bespreken we dat. 
9) Managers hanteren het beginsel dat medewerkers alleen doen wat managers zeggen, als managers zelf doen 

wat zij zeggen.  
10) We kennen maximaal twee managementlagen: de laag van het managementteam (voorzitter en afdelingshoof-

den) en de laag van de teamleiders. 
 
De tien handvatten geven elk ‘kleur’ aan het uitgangspunt dat in onze organisatie een ieder vertrou-
wen krijgt en verantwoordelijkheid neemt. Toch is het makkelijker gezegd dan in de praktijk gedaan 
en moeten ook deze handvatten in de praktijk van het managementteam, de afdelingen en de teams 
handen en voeten krijgen.  
 
Het tweede handvat geeft bijvoorbeeld aan dat de managementvisie niet alleen uitgaat van zelfstu-
ring maar daar ook op stuurt. Als mensen in onze organisatie niet zelfstandig verantwoordelijkheid 
nemen voor de afgesproken resultaten, worden zij daar dus op aangesproken en wordt verwacht dat 
zij op dat vlak ander gedrag gaan vertonen. 
 
Ook het vijfde handvat moet in de praktijk vorm krijgen. Als je elkaar wilt aanspreken op resultaten 
moet in een team ook zichtbaar zijn wie welke bijdrage heeft aan het resultaat van het team. Om die 
reden is in paragraaf 9.2 aangegeven dat in de werkplannen van de afdeling en teams wordt vastge-
legd welk lid van het team welke bijdrage heeft aan het teamresultaat. Om elkaar aan te kunnen 
spreken moet er in het team niet alleen zicht zijn op de gemaakte afspraken, maar moet je ook kun-
nen nagaan of de resultaten zijn gehaald. Uit deze werkwijze vloeit dus voort dat in een team bekend 
is wie welke resultaten heeft gehaald. 

                                                        
2 Dit is de informatie die nodig is om je resultaten te besturen. Dit moet niet worden verward met informatie ten behoeve 
van onze politiek bestuurders. 
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13 Huisvesting, ICT en overige randvoorwaarden 
 
 
13.1 Huisvesting 
 
In het implementatieplan is over het onderwerp huisvesting het volgende opgenomen: 
 

De huisvesting van de nieuwe organisatie gaat uit van een centrale vestiging met een verstandige de-
centrale oplossing voor de klant. Vanuit dit vertrekpunt krijgt de nieuwe organisatie de opdracht om 
binnen dit gegeven haar huisvesting zo slim en economisch mogelijk in te richten. Bij de start van de 
organisatie wordt gebruik gemaakt van de bestaande locaties. Dat wil zeggen dat wordt uitgegaan van 
een centrale vestiging in het huidige pand van Wedeo en dat gebruik wordt gemaakt van het huidige 
ISWI kantoor in Ulft en het ISWI leerwerkcentrum in Dinxperlo. Ook het gegeven dat nauw wordt sa-
mengewerkt met het UWV in het werkplein van Doetinchem heeft consequenties voor de huisvesting.  
Daarnaast is door het management van de drie organisaties de volgende kaders geformuleerd: 
o Flexibel gebruik van beschikbare kantoorruimte is het uitgangspunt. Daarmee daalt het aantal 

benodigde vierkante meters; 
o Verbouwen wordt beperkt tot datgene wat nodig is om een goede inspirerende omgeving voor 

de medewerkers te maken, daarbij wordt sterk op het beperken van kosten gelet; 
o Er is voldoende kantoorruimte op het terrein bij Wedeo beschikbaar om alle medewerkers (voor 

zover niet werkend op de decentrale oplossing voor de klant) te huisvesten; 
o Het terrein van Wedeo voor nu de meest logische plaats van vestiging is omdat het terrein in 

eigendom is van organisatie (en via de GR dus van de deelnemende gemeenten) en de overige 
gebouwen worden gehuurd. Dit laat onverlet dat kansen om flexibeler en goedkoper te huisves-
ten moeten worden benut, zodra deze zich voordoen. Een keus voor het terrein van Wedeo is 
dus geen keus voor altijd. 

o De inschatting is dat de aanpassingen op het terrein van Wedeo voor huisvesting kunnen wor-
den beperkt tot maximaal € 150.000. 

 
In paragraaf 13.3 is aangegeven in welk proces vanuit deze kaders vervolgstappen worden gezet.  
 
 
13.2 ICT en overige randvoorwaarden 
 
In het implementatieplan wordt geen of heel beperkt aandacht besteed aan ICT en de andere rand-
voorwaarden. Er zijn op dat vlak geen nadere kaders opgesteld.   
 
13.3 Vervullen wensen huisvesting en overige randvoorwaarden 
 
In dit uitvoeringsplan is in hoofdstuk 8 beschreven hoe de TWO wordt vorm gegeven (afdelingen en 
teams). Deze inrichting is de basis voor de huisvesting van de TWO en het vervullen van de rand-
voorwaarden. De komende weken gaan de afdelingen en de teams aan de slag met het verder uit-
werken en inrichten van hun afdelingen en teams. Uit die uitwerking volgen wensen op het vlak van 
huisvesting en de overige randvoorwaarden.  
 
Inventarisatie ondersteuning 
Om dit in samenhang en afstemming te kunnen uitvoeren zal aan elke afdeling worden gevraagd om 
te inventariseren welke zaken er op het vlak van huisvesting, ICT en de overige randvoorwaarden 
moeten worden vervuld. Deze inventarisatie vindt plaats via het format van het afdelingsbouwplan. In 
paragraaf 14.4 wordt dit nader toegelicht. Bij de inventarisatie wordt een relatie gelegd met het tem-
po van de ontwikkeling dat de afdeling wil maken. Soms zal daarbij blijken dat het proces van het 
vervullen van de randvoorwaarden tot een zekere temporisering van de eigen plannen leidt.  
 
De medewerkers die aan de slag gaan op de afdelingen Bedrijfsvoering & Administratie en Beleid & 
Mensen hebben straks niet alleen de taak om de eigen afdeling in te richten, maar moeten tegelijk 
ook goed te luisteren naar de wensen van de andere afdelingen op het vlak van huisvesting, ICT en 
andere randvoorwaarden.  
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14 Transitie TWO en formele fusie 
 
 
14.1 Inleiding 
 
De transitie naar de nieuwe organisatie per 1 januari 2016 vindt in feite in twee stappen plaats: 
- een eerste stap op 1 januari 2015 met de vorming van de TWO (paragrafen 14.3 en 14.4); 
- een definitieve stap op 1 januari 2016 met de formele afronding van de fusie en het vormen van 

de nieuwe entiteit (paragraaf 14.5). 
 
Beide transities vergen een goed uitgelijnd transitietraject. Dit hoofdstuk beschrijft zo volledig moge-
lijk de elementen die daarbij een rol spelen en geeft aan op welk moment met welke voorbereidingen 
moet worden gestart. Het hoofdstuk start in paragraaf 14.2 met het vertrekpunt: het realiseren van de 
veranderopgave. 
 
14.2 De veranderopgave  
 
De TWO en straks de nieuwe organisatie staat voor een belangrijke veranderopgave. Deze veran-
deropgave strekt zich uit over meerdere jaren. Er is op dit moment nog geen gezamenlijk meerjaren-
beleidsplan voor de nieuwe organisatie waarin de veranderopgave is vastgelegd en qua realisatie 
over een aantal jaren is verdeeld. In de aanloop naar 1 januari 2016 wordt daarom een Meerjarenbe-
leidsplan 2016-2020 opgesteld. Dit meerjarenbeleidsplan vormt de basis voor het op te stellen jaar-
plan 2016.  
 
In het jaarplan 2015 wordt de veranderopgave voor 2015 beschreven. Daarbij baseren wij ons op 
meerdere bronnen: 
o het implementatieplan dat op 25 september door de gemeenteraden is vastgesteld (inclusief 

de bestuurlijke kaders); 
o de budgettaire kaders van het college van Doetinchem en de besturen ISWI en Wedeo; 
o de oogst van de werkbijeenkomsten met medewerkers, waarin medewerkers hebben aange-

geven waarmee we moeten doorgaan, stoppen en welke zaken we moeten oppakken; 
o de  rapportage van het team collegiale consultatie die in oktober 2015 ter beschikking komt.  
 
Deze vier bronnen vormen de bronnen voor het jaarplan 2015. In hoofdstuk 9 is beschreven hoe 
vanuit het jaarplan gewerkt wordt aan de werkplannen in de teams. Hierna komt dit in paragraaf 14.4 
terug. 
 
14.3 TWO-vorming 
 
In dit uitvoeringsplan is beschreven hoe de TWO er op 1 januari 2015 uit gaat zien. Om de TWO 
daadwerkelijk te starten moeten er tal van uitvoerende werkzaamheden worden uitgevoerd. Eerder in 
dit uitvoeringsplan is al het belang van het opstellen van een gezamenlijk jaarplan benoemd (para-
graaf 9.2). Daar blijft het echter niet bij. Op allerlei terreinen moeten er activiteiten worden onderno-
men om daadwerkelijk te kunnen starten: 
 
Onderwerp beschrijving 
Sturing o Opstellen gezamenlijk jaarplan 2015 

o Opstellen werkplannen 
o Ontwikkelen dashboard (PDCA) 

 
juridisch o Besluitvorming besturen Wedeo, ISWI en directieteam Doetin-

chem 
o Mandatering medewerkers 
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Onderwerp beschrijving 
personeel o Toedeling van taken (zie hoofdstuk 16) 

o Vastleggen uitgangspositie medewerkers 
o Opstellen opleidings- en ontwikkelingsplan 2015 voor ma-

nagement en medewerkers 
 

Huisvesting, ICT en ande-
re randvoorwaarden 

o Realiseren randvoorwaarden voor afdelingen 

Externe communicatie o Informeren inwoners, klanten en SW-werknemers 
o Informeren partners en contacten drie organisaties 

 
Door het managementteam implementatie TWO en de regiegroep wordt bepaald hoe in het vierde 
kwartaal in samenhang aan deze onderwerpen wordt gewerkt, wie daarin het voortouw neemt en wie 
voor het afgesproken product verantwoordelijk is.  
 
14.4 Inrichtingsplan per afdeling 
 
Direct na de herfstvakantie van 2014 worden vijf inrichtingsplannen opgesteld. Het managementteam 
implementatie TWO benoemt vijf trekkers die onder leiding van de kwartiermaker en met ondersteu-
ning van de regiegroep verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het inrichtingsplan van de betref-
fende afdeling.  
 
Het inrichtingsplan wordt volgens een afgeproken (nog te maken) format opgesteld. In dit inrichtings-
plan wordt op basis van dit uitvoeringsplan de inrichting en opzet van de afdeling meer in detail uit-
gewerkt. Het inrichtingsplan dient medio november gereed te zijn. Het inrichtingsplan is de basis voor 
de toedeling van taken aan de medewerkers van de afdeling W&I, het ISWI en Wedeo.  
 
Naast de gevraagde uitwerking op het terrein van de werkprocessen van de eigen afdeling , wort aan 
alle afdelingen gevraagd om aandacht te besteden aan huisvesting, ICT en de overige randvoor-
waarden die moeten worden vervuld. Daarbij leggen zij een relatie met het tempo van de ontwikke-
ling die de afdeling wil maken. Soms zal daarbij blijken dat het proces van het vervullen van de 
randvoorwaarden tot een zekere temporisering van de eigen plannen leidt.  
 
14.5 Transitie daadwerkelijke fusie 
 
In deze paragraaf wordt alvast ingegaan op de voorbereidingen voor de daadwerkelijke fusie. Naast 
de daadwerkelijke start van de TWO is het van belang om ook zo snel mogelijk zicht te krijgen op de 
kosten die met de daadwerkelijke fusie per 1 januari 2016 zijn gemoeid.  
 
Met de start van de TWO zetten de drie organisaties een belangrijke stap op weg naar de daadwer-
kelijke fusie per 1 januari 2016. De TWO vorming vergemakkelijkt deze stap, maar geeft nog geen 
duidelijkheid en inzicht in de middelen die de nieuwe organisatie op 1 januari 2016 nodig heeft en de 
wijze waarop gemeenten daarin bijdragen. Dit uitvoeringsplan geeft evenmin inzicht in de des-
integratiekosten bij de gemeenten en de organisatie en laat ook niet zien hoe deze desintegratiekos-
ten zijn gedekt.  
 
In overleg met de gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem wordt begin november een traject 
gestart dat er toe moet leiden dat in het eerste kwartaal van 2015 de hoofdlijnen bekend zijn. Daar-
toe wordt een projectleider aangesteld.  
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15 Medezeggenschap in de TWO-fase 
 
 
Op woensdag 1 oktober 2014 hebben de drie ondernemingsraden met de drie bestuurders (gemeen-
tesecretaris Doetinchem, waarnemend directeur ISWI en directeur Wedeo) de afspraak gemaakt dat 
gezamenlijk wordt uitgewerkt hoe in 2015 de medezeggenschap zal worden vorm gegeven.  
 
In het overleg zijn de volgende ideeën geuit: 
- het instellen van een bijzondere ondernemingsraad; 
- onder leiding van een onafhankelijk voorzitter; 
- de optie om af te spreken wie van de huidige bestuurders als bestuurder voor de BOR optreedt, 

dan wel af te spreken dat meer dan 1 bestuurder samen optreden.  
 
Er zij nog geen afspraken gemaakt. In het vierde kwartaal zal een vervolgafspraak worden gepland.  
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16 Procedure toedeling taken in de TWO-fase 
 
 
16.1 Algemeen 
 
De TWO kent geen formele status als organisatie. Dat betekent dat de medewerkers in dienst blijven 
bij de drie bestaande organisaties (Gemeente Doetinchem, afdeling W&I, ISWI en Wedeo). Dit bete-
kent ook dat de medewerkers hun oude functie behouden en in de nieuwe organisatie slechts een 
taak krijgen. Het begrip ‘taak’ kan verwarrend zijn. Met taak wordt hier niet een activiteit bedoeld, 
maar een samenstel van activiteiten die we normaal gesproken een functie noemen. In de TWO 
hanteren we om onderscheid te maken voor dit samenstel van activiteiten niet de term functie, maar 
de term taak. 
 
In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe de taken worden toebedeeld aan de medewerkers. Dit vindt ge-
trapt plaats. 
 
1. Alle medewerkers wordt gevraagd naar hun belangstelling (paragraaf 16.2). 
2. De stuurgroep participatie wijst de taak van voorzitter van het managementteam toe (16.3) 

Op voordracht van de voorzitter van het managementteam stelt de stuurgroep participatie ver-
volgens vast wie de taken van afdelingshoofd, TWO-controller, directiesecretaris en teamlei-
der krijgen toebedeeld (16.4). De stuurgroep stelt tevens vast wie van de afdelingshoofden de 
rol van plaatsvervangend voorzitter gaat vervullen in de TWO-fase. 

3. Onder leiding van de voorzitter van het managementteam maken afdelingshoofden en team-
leiders gezamenlijk een concept toedelingsplan (16.5). 

 
De planning van dit proces is nog niet gemaakt. Die planning wordt in overleg met de ondernemings-
raden (in het traject van de adviesaanvraag) en in overleg met de stuurgroep gemaakt. Bij voorkeur 
is dit proces vóór 1 december 2014 afgerond.  
 
16.2 Inventariseren belangstelling 
 
Alle medewerkers wordt gevraagd naar hun belangstelling voor taken in de TWO-fase. Daarbij wordt 
hen de volgende opties aangeboden. De medewerker kan daarbij drie opties benutten: 
o aangeven dat zij een taak willen vervullen die in het verlengde van hun huidige functie en/of 
o specifiek aangeven welke taak of taken zij graag toegewezen krijgen en/of 
o aangeven dat zij openstaan voor andere mogelijkheden zonder direct een taak of taken te 

noemen. Daarbij wordt hen wel gevraagd om aan te geven welke aspecten in het werk voor 
hen belangrijk zijn. 

 
Deze opzet geeft mensen ruimte om goed aan te geven wat zij willen. Het is voor sommige taken 
lastig om een inschatting te maken wat een taak precies inhoudt. In hoofdstuk 8 is het werkproces 
van een afdeling of team op hoofdlijnen besproken en zijn de taken benoemd, maar de verdere de-
taillering moet nog plaatsvinden. In hoofdstuk 14 is beschreven op welke wijze we in het vierde kwar-
taal aan die verdere detaillering gaan werken. Direct na de herfstvakantie start dit proces. 
Waarschijnlijk helpt dit proces de medewerkers ook om hun belangstelling goed kenbaar te maken. 
 
16.3 Toewijzen taak voorzitter managementteam 
 
De stuurgroep Participatie is verantwoordelijk voor het proces van het aanwijzen van de persoon die 
de taak van voorzitter van het MT gaat vervullen. De kwartiermaker zal dit met de stuurgroep af-
stemmen.  
 
16.4 Toewijzen taken door voorzitter MT 
Uit de inventarisatie (zie paragraaf 16.2) blijkt welke medewerkers in aanmerking willen komen voor 
de taak van afdelingshoofd, teamleider, TWO-controller of directiesecretaris. Met alle medewerkers 
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die voor deze taken hebben geopteerd wordt een interview gehouden door de voorzitter van het MT 
en de kwartiermaker. Bij die interviews wordt een delegatie van de medezeggenschap uitgenodigd. 
Zij hebben en adviserende rol. Op basis van deze interviews maken de voorzitter van het MT en de 
kwartiermaker gezamenlijk een voordracht voor de stuurgroep Participatie. De voorzitter doet tevens 
een voorstel wie van de afdelingshoofden de rol van plv. voorzitter gaat vervullen. De plv. voorzitter 
komt uit een ander werkveld dan de voorzitter. Zij voegen aan hun voordracht de adviezen van de 
delegatie van de ondernemingsraden toe. 
 
16.5 Toewijzen taken door management 
 
Op basis van de inventarisatie wordt door het MT een concept toedelingsplan gemaakt. Bij het op-
stellen van dit plan wordt een delegatie van de ondernemingsraad uitgenodigd. Op basis van dit 
concept wordt bezien met welke medewerkers een gesprek nodig is. Er kunnen verschillende aanlei-
dingen zijn voor een gesprek. Het kan bijvoorbeeld zijn dat aan een medewerker geen taak kan wor-
den toebedeeld die past binnen zijn voorkeuren of dat het MT de betreffende medewerker een taak 
wil toebedelen die hij niet heeft aangegeven. 
 
Als alle gesprekken zijn gevoerd maakt het MT een tweede concept toedelingsplan. Ook bij het op-
stellen van dit toedelingsplan is een delegatie van de ondernemingsraden aanwezig. 
 
De volgende stap in dit proces is het organisatie-breed bekend maken van de concept toedeling. Na 
de bekendmaking hebben medewerkers vijf werkdagen de tijd om bedenkingen te uiten tegen hun 
toedeling.  
 
De bedenkingen worden behandeld door een onafhankelijke commissie die in overleg met de onder-
nemingsraden wordt vastgesteld. De ondernemingsraden wordt gevraagd in deze bedenkingenpro-
cedure als waarnemers plaats te nemen. De bedenkingencommissie voert gesprekken met de 
medewerkers die de bedenkingen hebben ingebracht, tenzij de medewerker heeft aangegeven geen 
prijs te stellen op een gesprek. De bedenkingen-commissie brengt vervolgens advies uit aan de 
voorzitter van het MT. De betreffende medewerker krijgt een afschrift van het advies. 
 
De voorzitter van het MT maakt vervolgens de definitieve toedeling. Daarbij worden de adviezen van 
de commissie in samenhang gewogen. De definitieve toedeling wordt organisatiebreed bekend ge-
maakt.  
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18 Overzicht wijzigingen ten opzichte van definitief 
concept 

 
Naar aanleiding van de bespreking van het (definitief) concept in het MT-implementatie TWO en de 
stuurgroep is in deze versie een aantal wijzigingen aangebracht. In dit hoofdstuk geven wij hiervan 
een overzicht. 
 
Tekst in het definitief concept Aangepaste tekst (gele markering) 
Werkgevers en klanten (hoofdstuk 5) 
Het is voor een goede relatie met de werkgevers 
van belang dat de nieuwe organisatie zich niet 
beperkt tot het acquireren van banen voor onze 
doelgroep, maar dat wij ons ook actief bezig 
houden met de vraag wat onze werkgevers in de 
breedte van de vraag naar arbeid nodig hebben. 
In onze contacten met onderwijs, economie, 
UWV en andere dienstverleners kunnen wij bij-
dragen aan het realiseren van die bredere vraag, 
ook al kunnen wij die brede vraag niet recht-
streeks zelf vervullen. In die zin zijn ook de 
werkgevers klant van onze nieuwe organisatie. 
Wij hebben om redenen die hierboven zijn aan-
gegeven het begrip klant echter al ‘weggegeven’ 
aan onze inwoners. Voor de eenvoud kiezen we 
er daarom voor om werkgevers met de term 
werkgevers te duiden en bij hen het begrip klant 
niet te gebruiken. Dat heeft geen effect op onze 
attitude richting werkgevers.  

Werkgevers en klanten (hoofdstuk 5) 
Het is voor een goede relatie met de werkgevers 
van belang dat de nieuwe organisatie zich niet 
beperkt tot het acquireren van banen voor onze 
doelgroep, maar dat wij ons ook actief bezig 
houden met de vraag wat onze werkgevers in de 
breedte van de vraag naar arbeid nodig hebben. 
In onze contacten met onderwijs, economie, 
UWV en andere dienstverleners kunnen wij bij-
dragen aan het realiseren van die bredere vraag, 
ook al kunnen wij die brede vraag niet recht-
streeks zelf vervullen. In die zin zijn ook de 
werkgevers klant van onze nieuwe organisatie. 
Voor de eenvoud kiezen we er voor om werkge-
vers met de term werkgevers te duiden en het 
begrip klant te reserveren voor inwoners die van 
onze dienstverlening afhankelijk zijn (zie ook 
onder Inwoners en klanten). Dat heeft geen ef-
fect op onze attitude richting werkgevers.  
 

8.3.4 Een managementteam, vijf afdelingen, 
tien teams. 
Binnen de afdelingen zijn teams ondergebracht. 
Elke afdeling kent een afdelingshoofd dat lid is 
van het managementteam. Het management-
team bestaat uit zes integrale managers. Een 
voorzitter en vijf afdelingshoofden. De voorzitter 
geeft leiding aan de afdelingshoofden, de direc-
tiesecretaris en TWO-controller. De stijl van lei-
dinggeven is beschreven in de managementvisie 
(paragraaf 11.5). De afdelingshoofden geven zelf 
leiding aan de medewerkers van één (D&I, 
W&O, B&A) of beide teams (C&W, B&M) in hun 
afdeling. De afdelingen D&I, W&O en B&A heb-
ben dus elk één teamleider. In de paragrafen 8.5 
tot en met 8.10 hierna worden de vijf afdelingen 
en het managementteam beschreven. In totaal 
kent de TWO dus 9 leidinggevende taken (voor-
zitter MT, 5 afdelingshoofden, 3 teamleiders). 
Dat is ongeveer twee derde van het huidige aan-
tal leidinggevende posities in de bestaande or-
ganisaties. 

8.3.4 Een managementteam, vijf afdelingen, 
tien teams. 
Binnen de afdelingen zijn teams ondergebracht. 
Elke afdeling kent een afdelingshoofd dat lid is 
van het managementteam. Het management-
team bestaat uit zes integrale managers. Een 
voorzitter en vijf afdelingshoofden. Eén van de 
afdelingshoofden krijgt de taak van plaatsver-
vangend voorzitter. De voorzitter geeft leiding 
aan de afdelingshoofden, de directiesecretaris 
en TWO-controller. De stijl van leidinggeven is 
beschreven in de managementvisie (paragraaf 
11.5). De afdelingshoofden geven zelf leiding 
aan de medewerkers van één (D&I, W&O, B&A) 
of beide teams (C&W, B&M) in hun afdeling. De 
afdelingen D&I, W&O en B&A hebben dus elk 
één teamleider. In de paragrafen 8.5 tot en met 
8.10 hierna worden de vijf afdelingen en het 
managementteam beschreven. In totaal kent de 
TWO dus 9 leidinggevende taken (voorzitter MT, 
5 afdelingshoofden, 3 teamleiders). Dat is onge-
veer twee derde van het huidige aantal leiding-
gevende posities in de bestaande organisaties. 

(paragraaf 8.7 Commercie en werkgevers-
diensten) 
 
De afdeling Commercie en werkgeversdiensten 

(paragraaf 8.7 Commercie en werkgevers-
diensten) 
 
De afdeling Commercie en werkgeversdiensten 
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Tekst in het definitief concept Aangepaste tekst (gele markering) 
werkt nauw samen met het Werkgeversservice-
punt Achterhoek West (WESP) en sluit aan op 
de regionale werkgeversdienstverlening en 
marktbewerking in de breedte van de Achter-
hoek. Onze ambitie is om deze samenwerking te 
intensiveren, in nauwe samenwerking met alle 
partners in het WESP. Het regionale marktbe-
werkingsplan dat in 2014 wordt opgesteld voor 
2015 geeft hieraan al verdere invulling.  
 

werkt nauw samen met het Werkgeversservice-
punt Achterhoek West (WESP) en sluit aan op 
de regionale werkgeversdienstverlening en 
marktbewerking in de breedte van de Achter-
hoek. Hierover zijn in de regio bestuurlijke (sa-
menwerkings)afspraken gemaakt, die zijn 
vastgelegd in de beleidsplannen van de gemeen-
ten. Deze  afspraken zijn van invloed op de acti-
viteiten van deze afdeling en bepalen mede de 
veranderopgave. De vorming van het Werkbedrijf 
Achterhoek is hierbij een belangrijke ontwikke-
ling. Onze ambitie is om regiobreed de samen-
werking te intensiveren, uiteraard in nauwe 
samenwerking met alle partners in het WESP. 
Het regionale marktbewerkingsplan dat in 2014 
wordt opgesteld voor 2015 geeft hieraan al ver-
dere invulling.  

 8.10 Managementteam 
Na de ‘beschrijving op hoofdlijnen’  is het vol-
gende kopje 
toegevoegd: 
 
Plv. voorzitter TWO 
Aan één van de afdelingshoofden wordt de rol 
van plv. voorzitter toegekend. Hij 
vervangt de voorzitter bij dienst afwezigheid. 
Hieraan zijn geen andere 
bevoegdheden of rapportagelijnen verbonden. 
De plaatsvervangend voorzitter is 
‘gewoon’ afdelingshoofd. Hij of zij vervangt de 
voorzitter als deze afwezig is. 

 Extra alinea in paragraaf 9.4. 
 
Voor alle partijen is het noodzakelijk dat de TWO 
volledig transparant is welke kosten en baten ten 
gunste/ten laste komen van welke organisatie. 
Dit wordt geborgd door: 
o De sturing vanuit de stuurgroep Participa-

tie die met name stuurt op een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid en het goed 
scheiden van de collectieve belangen en 
de  individuele belangen van de afzonder-
lijke opdrachtgevers. 

o Het hierboven genoemde directieoverleg 
die de meer operationele sturing en af-
stemming voor zijn rekening neemt. 

o Het opstellen van jaarplannen voor iedere 
opdrachtgevende organisatie en een ge-
zamenlijk jaarplan voor de TWO. Het op-
stellen van afzonderlijke jaarrekeningen 
en andere documenten ten behoeve van 
de planning- en controlcyclus van de di-
verse opdrachtgevers. 

o Het strikt hierop inrichten van de boek-
houding, registratie en verantwoording 
binnen de TWO. 
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Tekst in het definitief concept Aangepaste tekst (gele markering) 
o De bovenstaande instrumenten worden 

ook gebruikt voor het inzichtelijk maken 
van de risico’s voor de afzonderlijke op-
drachtgevers en het waarborgen van de 
belangen van alle afzonderlijke opdracht-
gevers van de TWO. 

o In het vierde kwartaal van 2014 worden 
op basis van bovenstaande uitgangspun-
ten – vooraf – zo concreet mogelijke af-
spraken gemaakt. afspraken te maken.  

 
12.5 Beleidseconomie 
 
Wij hanteren in onze planning- en controlcyclus 
de term beleidseconomie. Dit betekent dat we bij 
elk voorstel van beleid gekoppeld aan de inzet 
van budgetten ons zelf de verplichting opleggen 
om een relatie te leggen tussen de inzet van 
middelen en de daarmee te bereiken resultaten. 

12.5 Sturing op budgetten, effecten en resul-
taten 
 
In onze planning- en controlcyclus sturen we op 
het behalen van resultaten binnen de beschikba-
re budgetten. Dit betekent dat we bij elk voorstel 
van beleid gekoppeld aan de inzet van budgetten 
ons zelf de verplichting opleggen om een relatie 
te leggen tussen de inzet van middelen en de 
daarmee te bereiken effecten en resultaten. 

Paragraaf 16.1 
 
In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe de taken 
worden toebedeeld aan de medewerkers. Dit 
vindt getrapt plaats. 
 
4. Alle medewerkers wordt gevraagd naar 

hun belangstelling (paragraaf 16.2). 
5. De stuurgroep participatie wijst de taak 

van voorzitter van het managementteam 
toe (16.3) 
Op voordracht van de voorzitter van het 
managementteam stelt de stuurgroep par-
ticipatie vervolgens vast wie de taken van 
afdelingshoofd, TWO-controller, directie-
secretaris en teamleider krijgen toebe-
deeld (16.4).  

6. Onder leiding van de voorzitter van het 
managementteam maken afdelingshoof-
den en teamleiders gezamenlijk een con-
cept toedelingsplan (16.5). 

 

Paragraaf 16.1 
 
In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe de taken 
worden toebedeeld aan de medewerkers. Dit 
vindt getrapt plaats. 
 
4. Alle medewerkers wordt gevraagd naar 

hun belangstelling (paragraaf 16.2). 
5. De stuurgroep participatie wijst de taak 

van voorzitter van het managementteam 
toe (16.3) 
Op voordracht van de voorzitter van het 
managementteam stelt de stuurgroep par-
ticipatie vervolgens vast wie de taken van 
afdelingshoofd, TWO-controller, directie-
secretaris en teamleider krijgen toebe-
deeld (16.4). De stuurgroep stelt tevens 
vast wie van de afdelingshoofden de rol 
van plaatsvervangend voorzitter gaat ver-
vullen in de TWO-fase. 

6. Onder leiding van de voorzitter van het 
managementteam maken afdelingshoof-
den en teamleiders gezamenlijk een con-
cept toedelingsplan (16.5). 

16.4 Toewijzen taken door voorzitter MT 
 
Uit de inventarisatie (zie paragraaf 16.2) blijkt 
welke medewerkers in aanmerking willen komen 
voor de taak van afdelingshoofd, teamleider, 
TWO-controller of directiesecretaris. Met alle 
medewerkers die voor deze taken hebben geop-
teerd wordt een interview gehouden door de 
voorzitter van het MT en de kwartiermaker. Bij 
die interviews wordt een delegatie van de mede-
zeggenschap uitgenodigd. Zij hebben en advise-

16.4 Toewijzen taken door voorzitter MT 
 
Uit de inventarisatie (zie paragraaf 16.2) blijkt 
welke medewerkers in aanmerking willen komen 
voor de taak van afdelingshoofd, teamleider, 
TWO-controller of directiesecretaris. Met alle 
medewerkers die voor deze taken hebben geop-
teerd wordt een interview gehouden door de 
voorzitter van het MT en de kwartiermaker. Bij 
die interviews wordt een delegatie van de mede-
zeggenschap uitgenodigd. Zij hebben en advise-



 
 

Uitvoeringsplan TWO, oktober 2014 
 
 

 
 

52 

Tekst in het definitief concept Aangepaste tekst (gele markering) 
rende rol. Op basis van deze interviews maken 
de voorzitter van het MT en de kwartiermaker 
gezamenlijk een voordracht voor de stuurgroep 
Participatie. Zij voegen aan hun voordracht de 
adviezen van de delegatie van de onderne-
mingsraden toe. 
 

rende rol. Op basis van deze interviews maken 
de voorzitter van het MT en de kwartiermaker 
gezamenlijk een voordracht voor de stuurgroep 
Participatie. De voorzitter doet tevens een voor-
stel wie van de afdelingshoofden de rol van plv. 
voorzitter gaat vervullen. De plv. voorzitter komt 
uit een ander werkveld dan de voorzitter. Zij 
voegen aan hun voordracht de adviezen van de 
delegatie van de ondernemingsraden toe. 

 
 


