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1. INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

De gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met een aantal grote stelselveranderingen in het 

sociale domein: de Participatiewet , de decentralisatie Jeugdzorg, de invoering van passend onderwijs,  en 

structuurveranderingen rond de AWBZ en de WMO. Deze transities lijken elk op hun terrein een kleine 

aardverschuiving te weeg te brengen. Gemeenten krijgen taken die zij voorheen niet hadden en de 

bijbehorende budgetten worden tegelijk met de overgang naar de gemeenten gekort.   

Naast zorgen over hoe we die nieuwe taken uit gaan voeren, biedt dit natuurlijk ook mogelijkheden. We staan 

als gemeenten daadwerkelijk aan het roer en kunnen dicht bij de inwoner ondersteuning op maat bieden.  

Bovendien kunnen we nu de verbindingen die er tussen de transities zijn daadwerkelijk benutten. Ook daar 

zien we kansen zoals het consequent doorvoeren van wijkgericht werken.  

De stelselveranderingen komen al snel op ons af.  Net als de (gedeeltelijke) invoering van Jeugdzorg en AWBZ, 

wordt de invoering van de Participatiewet verwacht per 1 januari 2015.  In volle vaart wordt daarom gewerkt 

aan de voorbereidingen waarmee de uitvoering van deze wet zo goed mogelijk kan worden vormgegeven. 

Uitgangspunt bij onze overwegingen is natuurlijk de inwoner. Voor hen willen we in de nieuwe context 

optimaal aan de slag. De inwoner, burger, klant, cliënt staat centraal.  

Naast een beleidsinhoudelijke component, nemen we ook de organisatorische vormgeving van de uitvoering 

onder de loep. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat onze inwoners gebaat zijn bij een zo efficiënt mogelijke  

uitvoering. Kostenbesparing, kwaliteitsverhoging en vermindering van kwetsbaarheid dragen in positieve zin bij 

aan de mate waarin (kwantitatief én kwalitatief)  ondersteuning kan worden geboden aan onze inwoners. 

1.2 TOT STAND KOMEN RAPPORTAGE 

Reeds in 2011, bij het verschijnen van de contouren van de (toen nog) ‘Wet Werken naar Vermogen’, hebben 

de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland het initiatief genomen om gezamenlijk na te 

gaan hoe de nieuwe wetgeving kan worden uitgevoerd. In 2012 heeft dit geresulteerd in een gezamenlijk 

besluit  van deze gemeenten en de gemeente Aalten om na te gaan of samenvoeging van Wedeo, Werk en 

Inkomen Doetinchem en Werk en Inkomen Oude IJsselstreek- deel van het ISWI) de meest aantrekkelijke 

organisatievorm is voor de uitvoering van de Participatiewet. Hierin is de positie van Montferland van een wat 

andere orde: Montferland wil participeren in het WSW-gedeelte, maar kiest ervoor ten aanzien van het werk 

en inkomengedeelte (nog) niet te participeren. Aalten heeft eind 2012 aangegeven geen deelnemer meer te 

zijn in de uitwerking van de opdracht.  

De resultaten van dit onderzoek zijn in het voorjaar in de eerste versie van deze verkenning aan de betreffende 

gemeenteraden aangeboden. Direct daarna werd het sociaal akkoord vanuit het Rijk gepresenteerd. De inhoud 

van het sociaal akkoord gaf aanleiding tot het uitstellen van de behandeling van de verkenning. In juli zijn de 

gevolgen van het sociaal akkoord op de verkenning – voor zover mogelijk- aan de gemeenteraden 

medegedeeld.  Deze gevolgen zijn verwerkt in deze nieuwe versie van de verkenning.  

Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking tussen ongeveer 20 medewerkers van de gezamenlijke 

organisaties. Daarbij is gekozen voor de hoofdlijnen. Nadere details, zo als bijvoorbeeld de juridische context 

en de uitwerking in plannen voor het personeel,  volgen nadat een instemming met de koers door de 

gemeenteraden is gegeven.  
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1.3 HET VERVOLG 

Deze notitie is bedoeld voor de gemeenteraden om een oordeel te vellen over het voortzetten van de koers 

naar een gezamenlijke uitvoering van de Participatiewet. Het uitgangpunt van deze koers is dat een 

gezamenlijke uitvoering van de Participatiewet  beter is,  dan wanneer ieder voor zich verder gaat. Beter in de 

zin van kwaliteit, maar ook in de zin van kosten en (verminderde) kwetsbaarheid.  

Hierbij is het van belang te beseffen dat externe factoren, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen van de 

Participatiewet en andere transities op Rijksniveau, regionale ontwikkelingen, conjunctuur en beschikbare 

budgetten, van grote invloed zijn op de uiteindelijke resultaten. Het is dan ook zaak om deze ontwikkelingen 

goed te blijven volgen en indien daar aanleiding voor is bij te sturen. 

Indien de gemeenteraden de ingezette koers ondersteunen zal een implementatieplan worden opgesteld. Aan 

de hand van dit plan zullen we de voorbereidingen treffen om per 1 januari 2015 de Participatiewet op de 

gewenste manier te kunnen uitvoeren.
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2. BELEID 

2.1 DE PARTICIPATIEWET EN DE WSW 

2.1.1 ONTWIKKELINGEN OP RIJKSNIVEAU 

Voorafgaand: de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) 

De Wet Werken naar Vermogen zou oorspronkelijk ingaan op 1 januari 2014. De transformatie zou gepaard 

gaan met een forse bezuiniging. Met de komst van de WWnV ontstond een nauw samenhangende en 

omvangrijke doelgroep van werkzoekenden. Deze vielen aanvankelijk onder verschillende wettelijke 

regelingen. Naast de WWnV bleef een aangepaste WSW bestaan, specifiek gericht op de doelgroep ‘beschut’. 

De WAJONG bleef ook bestaan, maar alleen voor diegene die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.  

Nieuw kabinet, de Participatiewet en het sociaal akkoord 

Na de val van Rutte I is er vertraging opgetreden in de geplande wijzigingen in het Sociaal Domein. Rutte II 

heeft wel de essentie van de ingezette wijzigingen omarmd in de vorm van de Participatiewet, waarin de 

bundeling van doelgroepen overeind blijft, en ook de aangepaste WSW en WAJONG blijven. Op 11 april 2013 is 

vervolgens het sociaal akkoord gesloten. Dat sociaal akkoord wijzigt op verschillende punten de contouren van 

de Participatiewet. Complex is dat het sociaal akkoord nog niet op alle terreinen helder is. Wel heeft het 

kabinet in een contourennotitie op een aantal onderwerpen een standpunt verwoord of een nadere uitwerking 

aangekondigd. De nieuwe wet moet nog definitief worden vastgesteld. 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 Werkgevers  en de overheid stellen zich vanaf 2014 garant voor een toenemend aantal extra banen 
voor mensen met een beperking. In 2026 gaat het om cumulatief 125.000 extra banen, waarvan 
25.000 door de overheid. Voor de drie gemeenten betekent dit grofweg 1250 plekken. De eigen 
ambitie van de gemeenten is om tot een hoger aantal te komen. Het eerder aangekondigde quotum 
gaat alleen in als het bovenstaande niet wordt gerealiseerd. Het eerste meetmoment is eind 2016. 
Dan moeten 11.000 extra banen gerealiseerd zijn. Wajongeren worden iedere 5 jaar herkeurd. Ook de 
huidige Wajongeren worden herkeurd en, als er sprake is van arbeidsvermogen,  overgeheveld naar 
de Participatiewet. Er zullen afspraken gemaakt worden over onder andere het moment van overgang, 
kennis- en bestandsoverdracht en over Wajongeren die nu al aan het werk zijn. 

 Instroom in de WSW wordt per 1 januari 2015 afgesloten. De Rijksbijdrage wordt gefaseerd 
afgebouwd. Voor deze afbouw wordt een periode van 6 jaar gehanteerd (start in 2015). 

 De verplichting om voor elke 3 vertrekkende SW-medewerkers er 1 te laten instromen vervalt.  

 Beschut werken wordt een door de gemeenten aan te bieden voorziening in plaats van een recht (en 
CAO-loon wordt vervangen door Wettelijk Minimumloon). Het streven is er op gericht om landelijk 
30.000 beschut werkplekken te realiseren. Onduidelijk is of gemeenten op enigerlei wijze een 
taakstelling of verplichting gaan krijgen voor het realiseren van deze plekken.  

 Er komen op termijn 35 regionale werkbedrijven die zorg moeten dragen voor plaatsing van mensen 
bij werkgevers. Dit Werkbedrijf is geen fusie van bestaande Werkbedrijven of SW-bedrijven maar een 
coördinerend orgaan in de vorm van een  zogenaamde Werkkamer

1
).  Deze is erop gericht op een 

gewenste eenduidige aanpak voor bedrijven en mensen met een arbeidsbeperking (dienstverlening 
aan werkgevers, eenduidigheid over de methodiek van loonwaardebepaling, regionaal afgestemde 

                                                                 

1
 een overleg op Rijksniveau met onder andere de VNG, werkgevers, werknemers en het kabinet. 
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arrangementen voor begeleiding, zoals job coaching). Daarbij kan worden aangesloten op al 
bestaande regionale verbanden. Bovenstaande impliceert dat er een mogelijke tweedeling in de 
aanpak van doelgroepen ontstaat: mensen zonder beperkingen worden via het werkplein bediend, 
mensen met beperkingen via het Werkbedrijf. Hoe het Rijk dit concreet vorm wil geven, is nog niet 
duidelijk. Uitgangspunt van de gemeenten blijft om de doelgroepbenadering integraal en zo eenduidig 
mogelijk uit te voeren.  

 Het instrument loondispensatie vervalt. Verminderde arbeidsproductiviteit van werkzoekenden kan 
worden gecompenseerd met loonkostensubsidie aan de werkgever. Het Rijk komt nog met een nadere 
uitwerking van de systematiek. 

 Er wordt verder gezocht naar afbouw van bureaucratie en regelgeving.  

2.1.2 RELATIE MET DE -REGIONALE- AANPAK 3 TRANSITIES EN TRANSFORMATIE  

Het regionale Portefeuillehoudersoverleg  Sociaal heeft ervoor gekozen door te gaan met de ingezette 

ontwikkeling van de drie transities en de transformatie na de val van Rutte I. Hiervoor is via de bestuurlijke 

trekkers en opdrachtgevers van de drie transitietrajecten in de regio de opdracht uitgezet om van abstracte 

visies en uitgangspunten naar concrete doelen te komen en daaruit gezamenlijke raakvlakken en 

uitgangspunten te bepalen. Hoe geven we opnieuw invulling aan de verhouding overheid – burger? We 

formuleren daarbij als belangrijkste uitgangspunten de concrete resultaten die we willen behalen als 

gemeentelijke overheid bij het verlenen van ondersteuning, het interveniëren in (gezins)systemen en het 

organiseren van arrangementen
2
: 

1. De burger/inwoner in zijn omgeving als vertrekpunt. 

2. Versterken van de eigen kracht van mensen, het gezinssysteem en/of het sociaal netwerk. 

3. De belangen van mensen prevaleren boven die van systeemwerelden. 

4. Preventie en laagdrempelige vormen van ondersteuning worden versterkt. 

5. De toegang tot alle maatschappelijke ondersteuning is lokaal, integraal en laagdrempelig vormgegeven. 

6. Een enkelvoudige vraag krijgt een enkelvoudige aanpak, voor meervoudige vragen is uitgebreide 

vraagverheldering en zorgcoördinatie noodzakelijk. 

7. Inzet van meer generalisten om daarmee het beroep op duurdere specialisten terug te dringen. 

8. Het doel van de intergemeentelijke samenwerking is een win/win situatie voor meerdere partijen. 

9. Het nieuwe systeem voor het maatschappelijk domein wordt gebouwd voor 90% van de gevallen. 

10. Uitwerking binnen de gegeven financiële kaders van nieuwe maatregelen in het Maatschappelijk Domein. 

Deze uitgangspunten stroken met de verdere uitwerking in dit rapport. 

Het tijdspad dat regionaal voor de Participatiewet is opgesteld past bij de ontwikkelingen op lokaal en 

subregionaal niveau. We kunnen gebruik maken van de producten die regionaal worden opgeleverd en die ook 

lokaal implementeren. Dat betekent dat we lokaal verder invulling moeten blijven geven aan de regionale 

producten en bijvoorbeeld vorming van de nieuwe beoogde structuren. 

2.1.3 OVERIGE ONTWIKKELINGEN 

 

Binnen de regio Achterhoek wordt de invoering  van de Participatiewet (net als de andere transities) afgestemd 

met de Achterhoekse gemeenten. Onderwerpen van gesprek zijn onder meer een gezamenlijke 

beleidsontwikkeling voor de Participatiewet, de regionale werkgeversbenadering en het gezamenlijk streven 

naar een efficiënte uitvoering. Voor de administratieve afhandeling van de Participatiewet (waar onder de 

                                                                 
2
 De Achterhoekse Kaderstelling in het Maatschappelijk Domein is in maart  2013 in de verschillende gemeenteraden 

vastgesteld.  
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uitkeringsadministratie en de feitelijke uitbetaling) is inmiddels het initiatief genomen om bij alle gemeenten 

en/of sociale diensten het draagvlak voor een gezamenlijke backoffice te peilen. Aan de hand van deze peiling 

wordt in het najaar beslist of daadwerkelijk een businesscase wordt uitgewerkt. De planning is er op gericht om 

eind dit jaar de besluitvorming hierover af te ronden. 

Eveneens in regionaal verband wordt invulling gegeven aan het regionaal arbeidsmarktbeleid en het verder 

stroomlijnen van de dienstverlening aan werkgevers. Deze samenwerking beperkt zich niet tot gemeenten. Ook 

het UWV, de SW-bedrijven, de onderwijswereld en vertegenwoordigers van werkgevers zijn hierin betrokken. 

De komende maanden zal duidelijk worden in welke mate deze ontwikkeling van invloed kan zijn op de 

inrichting van de WSW en sociale diensten en daarmee ook op de inrichting van de nieuwe organisatie.  

De decentralisaties maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de WMO/AWBZ, de 

Jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Dat betekent: meer inzetten op preventie, ondersteuning 

bundelen en efficiënter aanbieden. De gemeenten beraden zich momenteel op welke wijze de drie transities 

uitgevoerd gaan worden. Ook de afstemming van de dienstverlening aan werkgevers op het gebied van 

economie is onderwerp van discussie.  

Bovenstaande ontwikkelingen kunnen in meer of mindere mate van invloed zijn op de werkprocessen en/of de 

organisatorische inrichting van de gemeenten, de sociale diensten en de WSW-bedrijven en daarmee op de 

inrichting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie.  

2.2 VISIE EN BELEID 

2.2.1 PARTICIPATIEWET IN BREDER PERSPECTIEF 

In de Participatiewet wordt een vergelijkbare beweging gemaakt als in de andere transities. Binnen het gehele 

sociale domein is er sprake van een noodzakelijke beweging (transformatie) om de overdracht van taken vanuit 

het Rijk uit te kunnen voeren (de transities). Deze beweging leidt tot een herdefiniëring van de rollen van zowel 

overheid, samenleving als individuele inwoners. Op dezelfde voet verder gaan, is - zoals het Rijk het formuleert-  

geen optie. Verandering is noodzakelijk gezien zowel de beleidsinhoudelijke opdracht als de financiële 

opdracht waar het Rijk ons voor stelt.   

Deze beweging past tevens in de ontwikkelingen op alle beleidsterreinen In het sociale domein. In de kanteling 

WMO en Welzijn Nieuwe Stijl is dit al duidelijk te zien: we veranderen onze rol van ‘overnemen’ van de 

problemen naar ‘zelf leren oplossen’ en ‘zelf een bijdrage leveren’. Dit leidt ook tot andere 

uitvoeringsstructuren waar gemeenten nu nadrukkelijk mee bezig zijn, zoals bijvoorbeeld het wijk- en 

buurtgericht werken.  

Deze visie gaat uit van ondersteuning van binnen naar buiten en een integrale aanpak. Bij elke vraag van een 

inwoner worden consistent de volgende vragen in deze volgorde gesteld: wat kan de inwoner zelf? Welke 

mogelijkheden zijn er vanuit de eigen omgeving, in hoeverre kunnen ze daar ondersteuning van krijgen? Welke 

ondersteuning is er nog nodig vanuit het algemene voorzieningenaanbod? Als na deze stappen nog altijd de 

vraag niet kan worden beantwoord, dan kunnen we individuele voorzieningen inzetten, waarbij met maatwerk 

iemand weer zo snel mogelijk in staat wordt gesteld zelf weer verder te kunnen. De mate waarin iemand 

ondersteuning nodig heeft, is afhankelijk van de situatie. Dit kan bestaan uit meelopen, bijspringen, bijhalen of 

overnemen (in volgorde van zwaarte). Hierbij zijn de uitgangspunten 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur en het werken 

over meerdere leefdomeinen (generalist) essentieel. Voor de uitvoering van de Participatiewet is aansluiting op 

dit principe vanzelfsprekend. De aansluiting hierop (bijvoorbeeld op het wijk-en buurtgericht werken/ - sociale-

wijkteams) is een van de eerste vervolgstappen.  
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Toelichting 

- Eigen netwerk = familie, 

buren en vrienden 

- Algemene voorzieningen = 

algemene preventieve 

voorzieningen (‘het 

basisniveau’) zoals: 

ontmoetingsplaatsen, 

verenigingen, vrijwilligers 

- Individuele voorzieningen = 

formele zorg en/of 

ondersteuning 

(professionals) 
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W E R K S C H A P :   

E E N  G E M E E N S C H A P P E L I J K E  A A N P A K  

W E R K T 

 

De kwaliteiten van de verschillende huidige bedrijven kunnen opgeteld worden in de nieuwe organisatie. Het 

inmiddels draaiende ‘Werkschap’ is daar een mooi voorbeeld van: een tijdje ‘leren werken’ bij Wedeo,  ter 

voorbereiding van een baan bij een gewone werkgever. Dat doen we nu al samen, een fusie kan deze aanpak 

verder verbeteren 

 

“Ik zie dat mensen bij het Werkschap weer ritme krijgen, er weer bij horen en in beweging komen.  

Daarnaast is het goed dat er contacten zijn met jobcoaches en klantmanagers van gemeenten die bezig zijn regulier 

werk te vinden en contact onderhouden met de deelnemers.” 

Marco Boelhouwer, teamleider  
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Op basis van deze uitgangspunten is onze visie ten aanzien van het naar werk helpen van de doelgroep van de 

Participatiewet de volgende: 

 Werk staat voorop. Alle inzet is er op gericht om mensen aan het werk, en uit de uitkering te krijgen; 

 We gaan uit van de mogelijkheden en niet zozeer van de beperkingen van mensen; 

 Iedereen moet een kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Werk draagt het beste bij tot het 
vergroten van de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen; 

 We verlangen van werkzoekenden dat zij algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden; 

 Indien een reguliere baan nog niet bereikbaar is, kunnen wij van werkzoekenden verlangen dat zij 
(tijdelijk) werken met behoud van uitkering; 

 Vanuit wederkerigheid vragen wij van mensen dat zij zich maximaal inzetten om naar vermogen mee 
te doen; 

 Aansluiting binnen het brede sociale domein. 

Naast de re-integratie, regelt de Participatiewet ook het recht op inkomensondersteuning van mensen die niet 

in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit gedeelte van de Participatiewet bevat naar verwachting 

weinig gemeentelijke beleidsvrijheid die van invloed kan zijn op de nieuwe organisatie. 

2.2.2 DE DOELGROEPEN EN DIENSTVERLENING 

Onze visie op dienstverlening kent voor alle doelgroepen een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten. 

Daarnaast zijn er nog enkele specifieke uitgangspunten per doelgroep geformuleerd. 

Algemene uitgangspunten voor de dienstverlening  

Iedereen met een vraagstuk op het terrein van werk en inkomen wordt – zoveel mogelijk- vanuit één 

organisatie geholpen, onafhankelijk van welk segment van de arbeidsmarkt iemand vandaan komt (“WSW, 

WWB, WAJONG en –waar mogelijk- andere uitkeringsstromen”). Iedereen is gelijk en wordt vanuit dezelfde 

positie ondersteund, gericht op de beweging naar inzet van eigen kracht.  

Bij bredere vraagstukken van de inwoner (meerdere domeinen) is er één centraal aanspreekpunt/persoon van 

waaruit alle benodigde ondersteuning wordt gecoördineerd (de regisseur/generalist). Werk en inkomen vervult 

een specialistische rol hierin, namelijk het zo snel mogelijk weer begeleiden naar regulier werk, beschut werk of 

aangepast  werk en (indien nodig) verstrekken van uitkering.  

Wat wordt de inwoner, de werkgever en de maatschappelijke omgeving hier beter van? 

- we streven naar 1 plek (behoudens WW) waar hij/zij terecht kan op het gebied van werk en inkomen. 
Inwoners hoeven dus niet te shoppen en lopen niet van de ‘ene in de andere’ regeling. In het sociaal 
akkoord wordt er gesproken over een regionaal Werkplein voor mensen zonder arbeidsbeperking en 
een regionaal Werkbedrijf voor mensen met een arbeidsbeperking. Hoe dit in de praktijk vorm krijgt, 
wordt zoals gezegd uitgewerkt in de zogenaamde Werkkamer. Het streven is vanuit een integrale 
benadering maatwerk te kunnen bieden; 

- de kernkwaliteiten van de afzonderlijke organisaties nu worden samengevoegd tot één compleet 
‘plaatje’; 

- deskundigheid en begeleiding is over het gehele gebied aanwezig en geborgd door volume van de 
organisatie (‘shoppen’ voor deskundigheid op bepaalde deelgebieden is niet meer nodig); 

- de integraliteit met de andere domeinen is eenvoudiger en duidelijk, aangezien het domein werk en 
inkomen beperkt is tot één centrale partner.  
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De aansluiting op de anderen domeinen kan op verschillende manieren vorm krijgen. Gemeenten zijn druk 
bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden en het maken van keuzes hierin. Centraal staan de 
integrale aanpak, de toegang, de rol en inzet van de generalist, aansluiting op het wijk-of buurtgericht 
werken en het onderscheid tussen generalistische en specialistische ondersteuning.  

Dienstverlening per doelgroep 

Dienstverlening is maatwerk. Maatwerk dat wordt geleverd door onze klantmanagers. Wij onderscheiden de 

doelgroepen aan de hand van het criterium verdiencapaciteit: Is een werkzoekende wel of niet in staat om op 

de reguliere markt het wettelijk minimumloon te verdienen? 

We onderscheiden grofweg vier doelgroepen. Daarnaast heeft de gemeente een blijvende 

verantwoordelijkheid voor de huidige doelgroep in de WSW. Hieronder wordt per doelgroep kort weergegeven 

welke dienstverlening nodig is.  

Groep 1: Structurele verdiencapaciteit > 100% Wettelijk Minimum Loon 

Deze groep moet via de kortste weg aan het werk worden geholpen. Het aanvragen van een uitkering moet 

daarbij worden ontmoedigd. De begrippen die hierbij horen zijn: streng aan de poort, voorlichten, handhaven 

en intensieve samenwerking met werkgevers en onderwijs.  

Groep 2: Structurele verdiencapaciteit >100% Wettelijk Minimum Loon met tijdelijke ondersteuning 

Deze groep heeft een potentiële loonwaarde van meer dan 100% WML, maar heeft wel een klein steuntje in de 

rug nodig om uit te kunnen stromen naar regulier ongesubsidieerd werk. Hiervoor worden korte vakgerichte 

scholing en/of tijdelijke werkervaringsplaatsen (met behoud van uitkering of met tijdelijke loonkostensubsidie) 

ingezet. 

Groep 3: Structurele verdiencapaciteit 20% - 100% Wettelijk Minimum Loon 

Voor deze doelgroep is het belangrijk om, waar mogelijk, de belemmeringen die iemand heeft om aan het werk 

te komen zo snel mogelijk weg te nemen. Hierbij is een brede inzet van instrumenten mogelijk, zoals 

loonkostensubsidie, begeleiding, werkaanpassing, bemiddeling etc. Deze trajecten kunnen zeer intensief zijn. 

Daarnaast ontvangt de doelgroep een (aanvullende) uitkering vanuit het inkomensdeel.  

Uitgangspunt hierbij is dat inzet loonkostensubsidie op klantniveau minimaal kostendekkend dient te zijn. 

Wanneer het niet kostendekkend ingezet kan worden, wordt in plaats van loonkostensubsidie het 

wederkerigheidsbeginsel toegepast.  

Groep 4: Structurele verdiencapaciteit < 20% Wettelijk Minimum Loon (zonder indicatie “beschut werken”) 

Deze doelgroep zal zeer langdurig een uitkering (vanuit het inkomensdeel) ontvangen. Er is geen mogelijkheid 

tot instroom in reguliere arbeid. Vanuit de Participatiewet worden geen trajecten aangeboden, maar wordt 

aansluiting gezocht bij welzijn/WMO.  

Beschut werken 

 Beschut werken wordt een door de gemeenten aan te bieden voorziening in plaats van een recht (en CAO-loon 

wordt vervangen door Wettelijk Minimumloon). Het streven is er op gericht om landelijk 30.000 beschut 

werkplekken te realiseren.  Een deel van de mensen binnen de huidige WSW kan alleen werken op een 

beschutte werkplek. Vanaf 1 januari 2015  is het voor nieuwe klanten niet meer mogelijk om in te stromen in 

de huidige WSW, maar het feit dat er mensen zijn die voor werk aangewezen zijn op een beschutte werkplek 

blijft. Het doel is om mensen volwaardig te laten participeren in de maatschappij. Voor deze doelgroep zal een 

gevarieerd aanbod van laagdrempelige arbeid moeten worden georganiseerd. Een combinatie met de 
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voorzieningen voor de huidige groep WSW-ers ligt hierbij voor de hand. Ook kan een combinatie gemaakt 

worden met de dagbesteding, in het verlengde van reeds lopende pilots.   

 Wajongeren 

Herkeuring van de zittende Wajong populatie betekent een toename van het aantal bijstandsuitkeringen. 

Verwachting is dat 60% van de bestaande populatie over zal gaan naar de gemeente. Dit gebeurt waarschijnlijk 

in de periode 2015-2017.  Gemeenten moeten dus aanmerkelijk meer mensen bedienen, tot mogelijk 50% 

meer. Deze doelgroep bestaat uit mensen die gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Dit vraagt om meer 

inspanningen om uitstroom te realiseren. 

Daarnaast bestaan er nog twee doelgroepen die niet onder de Participatiewet vallen, maar waar gemeenten 

wel verantwoordelijk voor zijn en blijven: 

Huidige SW-medewerkers 

Vanaf 1 januari 2015 is geen nieuwe instroom in de WSW meer mogelijk. De medewerkers die voor die datum 

al een WSW dienstverband hebben blijven in principe tot aan hun pensioen onder de verantwoordelijkheid 

vallen van de gemeente. Op hoofdlijnen blijft het beleid ten aanzien van deze groep naar verwachting 

hetzelfde. Dit betekent onder meer dat gestuurd wordt op de ladder van “begeleid werken” – “individuele 

detachering” – “groepsdetachering” – “beschut werken”. Wel is het zo dat nu mensontwikkeling centraal staat. 

Daar komt in de toekomst als afwegingscriterium bij dat deze ontwikkeling wel moet leiden tot een (financiële) 

verbetering van het rendement.  

NUGGERS/ANW-ers 

Dit betreft een  zeer diverse doelgroep die geen recht heeft op inkomensondersteuning op basis van de 

Participatiewet.  

2.3 BELEIDSKEUZES 

Zelf organiseren of uitbesteden?  

Voor een aantal taken (bijvoorbeeld detachering, re-integratiebegeleiding, loonwaardebepaling, etc.) geldt dat 

we ervoor kunnen kiezen om deze taak uit te besteden of zelf te organiseren. Taken in eigen beheer uitvoeren 

heeft als voordeel dat er geen winstmarge voor derden is en er direct invloed is op het beleid en de wijze van 

uitvoering. Voordeel van uitbesteden is de flexibiliteit. Tot nu toe maken  de diverse organisaties daarin hun 

eigen keuzes.  

Wij kiezen voor:  Zelf doen? Ja, mits… de geleverde prijs/kwaliteitsverhouding minimaal marktconform is én de 

flexibiliteit gegarandeerd kan worden. Er moet binnen het participatiebudget ook enige ruimte zijn om 

creativiteit uit  de markt te halen en zaken te doen met nieuwe initiatieven. Flexibiliteit is essentieel. Alleen op 

deze manier kun je gemakkelijk bewegen binnen een sterk veranderende omgeving en factoren. 

Wederkerigheid  

Wij verlangen een tegenprestatie “naar vermogen”. Deze tegenprestatie dwingen we af, indien nodig, via de 

verplichtingen die aan het ontvangen van een uitkering verbonden zijn. We gaan deze niet ‘’organiseren met 

inzet van participatiebudget’’.   
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Beschut werken 

Beschut werken wordt voor de nieuwe instroom een voorziening, waarbij de beloning niet meer via CAO is 

geregeld. De regelgeving is nog niet uitgewerkt. Beleidsuitgangspunt voor ons is: Wij zouden deze voorziening 

kunnen organiseren in combinatie met de voorzieningen voor de huidige SW-groep
3
, mits betaalbaar. 

Eventueel in combinatie met arbeidsgerelateerde dagbesteding. Hiertoe lopen al een aantal pilots.  

Toegang/ 1
e
 klantencontact in de nieuw te vormen organisatie  

De nieuwe organisatie is de specialist voor de gemeentelijke dienstverlening op het gebied van toeleiding naar 

werk en het bieden van inkomensondersteuning. Daarnaast biedt de gemeente ook op andere deelterreinen 

ondersteuning, zoals op het gebied van Jeugdzorg en de WMO. Dit moet uiteraard op elkaar worden 

afgestemd, als de aard van de problematiek daarom vraagt.
4
 

Het is gezien de landelijke en regionale ontwikkelingen te verwachten dat de toegang tot voorzieningen in het 

Sociale Domein verschuift van de gespecialiseerde loketten, zoals we deze nu op veel plekken kennen, naar 

meer integrale loketten, aansluitend op bijvoorbeeld het wijk-of gebiedsgericht werken en de rol en positie van 

de generalist. Hoe deze toegang wordt georganiseerd is regionaal en lokaal nog niet uitgewerkt en valt buiten 

de kaders van deze opdracht. De toegang tot de Participatiewet zal uiteraard aansluiten bij de regionale 

uitgangspunten en lokaal worden ingevuld. 

Meervoudige uitdagingen 

Dienstverlening beperkt zich in veel gevallen niet ‘sec’ tot werk en inkomen. Bij klanten waarbij  op meerdere 

leefgebieden problematiek gaande is, meervoudige uitdagingen, is vaak sprake van meerdere dienstverleners. 

Deze dienstverlening zal gecoördineerd moeten worden. Adagium is hierbij: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. In een 

aantal gevallen is de problematiek relatief enkelvoudig en is de ondersteuningsvraag op het gebied van werk en 

inkomen de dominante vraag. De consulent van Werk en Inkomen kan dan prima fungeren als regisseur. Het 

verdient aanbeveling om in situaties van meervoudige uitdagingen een onafhankelijke regisseur aan te wijzen. 

Het is wel noodzakelijk om terughoudend te zijn met het “Multi probleemstempel” en goed te bepalen welke 

beslissingsruimte deze regisseur heeft. Gemeenten zijn, ook in regionaal verband, nu druk bezig om de 

integrale aanpak en de rol van de regisseur (of generalist) vorm te geven.  

Wat te doen met de doelgroep onder het ‘’break-even point’’?  

Via inzet van de participatiemiddelen moet een besparing gerealiseerd worden op de uitkering die deze inzet 

rechtvaardigt/terugverdient (=break-even). Dit omarmen we als algemeen principe (dus ook voor 

loonkostensubsidie; zie ook de Verkenning WWnV). Dit betekent dat we in beginsel onder het break-even point 

geen participatiebudget inzetten, maar gebruik maken van de verbinding tussen de drie transities (zoals 

bijvoorbeeld de dagbesteding die naar de WMO gaat). Er is winst te behalen door de verschillende stromen 

vanuit AWBZ, WMO, zorg en werk en inkomen met elkaar te verbinden. 

Ook gedeeltelijke en/of tijdelijke uitstroom is uitstroom 

De flexibilisering van (met name de basis/onderkant van) de arbeidsmarkt vraagt ook van een nieuwe 

organisatie dat flexibel wordt ingespeeld op de mogelijkheden, zoals 'parttime werk is ook werk' en 

'flexcontracten/tijdelijke contracten zorgen ook voor tijdelijke uitstroom en versterken CV’s'.  

                                                                 
3
 De huidige WSW-ers behouden hun CAO-rechten en daarmee het recht op (beschut) werk. 

4
 Zie hiervoor ook het Regionale kader voor het maatschappelijk domein. Hierin is enerzijds het uitgangspunt van 1 gezin, 1 

plan en 1 aanpak vastgelegd. Anderzijds is uitgangspunt dat enkelvoudige problemen ook enkelvoudig worden aangepakt. 
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Waar voor uw geld 

Richting werkgevers stellen we “u krijgt waar voor uw  geld”. De verminderde arbeidsproductiviteit krijgt u 

gecompenseerd. Niet meer en niet minder. Dit hanteren we bij het werken met behoud van uitkering, en de 

toepassing van loonkostensubsidies. Verdiencapaciteit en Loonwaarde zijn hierbij kernbegrippen. Uiteraard 

kijken we hierbij hoe we de werkgever zo goed mogelijk kunnen ontzorgen en kansen voor mensen kunnen 

creëren. Dit is onderdeel van de invulling van het regionaal arbeidsmarktbeleid (zie onder 

‘werkgeversbenadering’ ). 

Loonkostensubsidie 

Nadere invulling van dit instrument volgt nog op Rijksniveau. De nieuwe organisatie zal dit systeem moeten 

uitvoeren.  
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W E R K G E V E R S  W E R K E N  G R A A G  M E T   

D E  N I E U W E  O R G A N I S A T I E 

 

De regionale werkgevers werken graag met de nieuwe organisatie:  de nieuwe organisatie heeft kennis en kunde 

over de potentiële werknemers en kunnen zorgen dat ze op de juiste plek aan de slag gaan.  

Daarnaast worden ze zo veel mogelijk ontzorgd wanneer het werken met bijzondere doelgroepen, met een 

grotere afstand tot de arbeidsmarkt betreft.  

 

“Je kunt ook Maatschappelijk Verantwoord  Ondernemen door in mensen te investeren en daar krijg je net zoveel 

voor terug.” Hans Gerritsen, directeur EMkwadraad 

 

  

Dirk van Beek is werkzaam bij EMkwadraad in Ulft. Het werken daar bevalt hem prima. Voorheen deed hij hetzelfde 

werk bij Wedeo. Nu vertrekt hij ’s morgens vroeg met een busje naar Ulft. 

Hij vindt het bij EMkwadraad allemaal wat gemoedelijker, vooral omdat ze daar met een kleine groep werken. 
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Werkgeversbenadering 

Zoals genoemd wordt momenteel in regionaal verband invulling gegeven aan het regionaal arbeidsmarktbeleid 

en het verder stroomlijnen van de dienstverlening aan werkgevers. Het is van belang om voor wat betreft de 

organisatie van de uitvoering van de werkgeversbenadering  de uitvoering van arbeidsbemiddeling van Oude 

IJsselstreek, Doetinchem en Wedeo bijeen te brengen en kwaliteiten te bundelen. Belangrijk is om hierin ook 

nadrukkelijk aandacht te besteden aan de regionale samenwerking. Onderdeel van de aanpak is een analyse 

van de arbeidsmarkt en een marktbewerkingsplan. Een bredere uitwerking van de werkgeversbenadering is te 

vinden in de beschrijving van het werkgeversservicepunt in hoofdstuk 3.3. 

Detachering 

 Wij hebben de keuze gemaakt om binnen de nieuwe organisatie deze dienst aan te bieden met inachtneming 

van de beleidsuitgangspunten zoals genoemd in de verkenning van de WWnV. De belangrijkste zijn: 

 Zowel voor loonkostensubsidie als detacheren is het uitgangspunt dat het op persoonsniveau zoveel 
mogelijk kostendekkend moet zijn.  

 Detacheringen worden zoveel mogelijk ingezet als tijdelijke voorziening en opstap naar een ‘echt’ 
dienstverband met een reguliere werkgever. De individuele situatie van de cliënt en de werkgever bepalen 
de duur van de voorziening. 

Leerwerkcentrum 

“Leerwerkcentra” , als nu bij Wedeo en ISWI, maken onderdeel uit van het pakket aan voorzieningen. In deze 

leerwerkcentra wordt relevant werk uitgevoerd door werkzoekenden uit de doelgroep van de Participatiewet.  

Inkoop door andere gemeenten 

Om diensten te kunnen leveren aan andere gemeenten zal maatwerk per gemeente geleverd moeten worden. 

In welke mate dat het geval zal zijn, is uiteraard niet aan te geven, uitgangspunt regionaal is overigens het 

principe “Uniform beleid, tenzij … “. 

Voorkomen instroom 

Ook voor instroom in de uitkering geldt: ‘Voorkomen is beter dan genezen’. De essentiële kern van de visie is 

de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Het proces en de intake zijn hier dan ook sterk op gericht. De 

afhandeling van de uitkeringsaanvraag is afhankelijk van de eigen inspanningen van de klant om aan het werk 

te komen of te blijven. Daarnaast willen wij instroom in de uitkering voorkomen door slimme verbindingen aan 

te gaan met onder andere het (beroepsgericht) onderwijs, het UWV, de andere transities en het wijkgericht 

werken. Voorkomen moet worden dat kwetsbare groepen, bijvoorbeeld jongeren vanuit het speciaal 

onderwijs, direct instromen in een uitkering. Voor deze groep moeten voldoende werkervaringsplekken 

beschikbaar zijn. Met het UWV willen wij afspraken maken om al in de eindfase van een WW-uitkering 

betrokken te worden bij het vervolgtraject.  

Pluspakketten: toevoegen taken 

In onze vraagstelling zijn we ervan uitgegaan dat de nieuwe organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering 

van de Participatiewet en de WSW voor de huidige doelgroep. Overwogen kan worden om in de nieuwe 

organisatie ook andere ‘bedrijfsonderdelen’ toe te voegen, zoals bijvoorbeeld een vrijwilligerscentrale en 

arbeidsmatige dagbesteding (zie ook hoofdstuk 3.3). Eventueel zou schulddienstverlening ook een optie zijn 

maar dat vergt veel expertise en tijd. Deze bedrijfsonderdelen kunnen worden ingekocht in de vorm van 

pluspakketten. Efficiency en effectiviteit zijn hierbij kernbegrippen. Hoe dit verder vorm krijgt, hangt ook af van 
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de verdere inrichting van het wijkgericht werken, de organisatie van de toegang en voorzieningen in het sociaal 

domein. 
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3. DE NIEUWE UITVOERINGSORGANISATIE 

Bij het onderzoek naar de dienstverlening zijn de klantstromen als centraal uitgangspunt benoemd. De klant is 

centraal gezet en er is gekozen voor een procesgerichte aanpak. Daarnaast is uitgegaan van een modulaire 

opbouw, zodat onderdelen flexibel ingericht kunnen worden.  

3.1 DE HUIDIGE ORGANISATIES 

Op dit moment zijn de taken op het gebied van werk en inkomen in de regio verdeeld over verschillende 

organisaties en samenwerkingsverbanden. De verbanden die in dit fusietraject een rol spelen zijn onderstaand 

weergegeven. 

 

Na de fusie ziet dit plaatje er vooralsnog als volgt uit: 
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Aandachtspunten om te komen tot een fusie zijn allereerst het vormgeven van de ontmanteling, ontbinding en 

verzelfstandiging van de bestaande organisaties. Daarnaast moet de positie van het werkgeversservicepunt (in 

relatie tot de regionale arbeidsmarktbenadering) bepaald worden.  

Belangrijk aspect bij het vormen van de nieuwe organisatie is dat partijen die nu nog relatief onbekend zijn met 

elkaars cultuur en werkwijze straks binnen één organisatie hun dienstverlening moeten gaan vormgeven.  

Vanuit de verschillende culturen van de huidige organisaties is een doorkijk gemaakt naar uitgangspunten voor 

de cultuur van de nieuwe organisatie. De nieuwe organisatie zou de volgende cultuurelementen moeten 

bevatten: 

 er is ruimte voor professionals (sturen op resultaat met meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voor 

de medewerker); 

 ondernemerschap wordt gestimuleerd; 

 de organisatie en de medewerkers zijn gericht op flexibele, effectieve en efficiënte dienstverlening; 

 de organisatie en de medewerkers zijn zowel intern als extern gericht op samenwerking; 

 medewerkers zijn deskundig (vakmanschap); 

 medewerkers en management zijn trots op de eigen organisatie; 

 medewerkers en management zijn gericht op kwaliteit en service: zij willen zich aldoor verbeteren; 

 medewerkers en managers kennen een hoge mate van bestuurlijke sensitiviteit. Dit vraagt om kennis van 

en gevoel voor de lokale situatie; 

 er heerst een teamgeest: iedereen is er op gericht elkaar te versterken. De collegiale verhoudingen zijn 

goed; 

 er is sprake van goed, stimulerend en democratisch leiderschap: het management is betrokken, geeft het 

goede voorbeeld, luistert en houdt goed de balans tussen geven en nemen; 

 er wordt efficiënt en kostenbewust gewerkt; medewerkers voelen dit ook als hun verantwoordelijkheid; 

 er wordt voortdurend gezocht naar verbetering en innovatie; 

 samenwerking en samenhang zoeken met de andere transities is logisch. 

3.2 PROCESSEN EN KLANTSTROMEN 

De organisatie moet zodanig worden ingericht, dat de primaire en secundaire processen optimaal worden 

gefaciliteerd. Bepalend voor welke processen er moeten plaatsvinden is de klantvraag: welke 

ondersteuningsbehoefte heeft de klant en hoe kan deze worden bereikt? 

Er is gekozen voor een indeling in hoofd- en subprocessen. Op een later moment kan meer tijd worden 

geïnvesteerd in het fijnmaziger uitwerken en afstemmen van de processen. Dit geldt ook voor de 

ondersteunende processen. Deze laatste zijn:  ICT, P&O, financiën/boekhouding, kwaliteit en beleid.  

3.2.1 PRIMAIR PROCES 

Hoofdproces 1 

Vanuit de klant bezien zal hij zich eerst ergens moeten aanmelden als hij gebruik wil gaan maken van de 

mogelijkheden van de Participatiewet.  

Aansluitend bij het wijkgericht werken kan ervoor gekozen worden de toegang tot de Participatiewet niet 

alleen te organiseren via de bestaande loketten en het loket van de nieuwe uitvoeringsorganisatie, of (ook) via 

inlooppunten of andere door de gemeente opgezette structuren in de wijk (bijvoorbeeld via –sociale- 

wijkteams). 
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Hoofdproces 2 

Na de aanmelding vindt een eerste onderzoek plaats. Dit onderzoek is tweeledig: 

1. toetsing of iemand daadwerkelijk onder de Participatiewet valt (dossierstudie, inkomens- en 

vermogenscheck); 

2. een eerste inschatting van de diagnose (kan iemand wel of niet werken). 

Pas dan volgt een inname van de daadwerkelijke aanvraag. 

Het onderzoek heeft als doel onnodige aanvragen te voorkomen en de klant in één keer goed door te geleiden 

naar de voor hem benodigde ondersteuning vanuit de uitvoeringsorganisatie of vanuit ketenpartners. Het 

primaire doel is om klanten zo snel mogelijk door te geleiden naar (een vorm van zo regulier mogelijk) werk 

(hoofdproces 3), waarbij goede matching het uitgangspunt is. Hierbinnen is een breed scala aan instrumenten 

denkbaar, zoals re-integratie, detachering, work-first, scholing, etc.  

Klanten voor wie werk niet mogelijk is worden doorgeleid naar een vorm van  sociale activering (hoofdproces 

4), waarin ook de samenwerking met WMO/dagbesteding en Welzijn wordt gezocht. De klant zal naast 

doorgeleiding naar werk of sociale activering ook worden doorgeleid naar het organisatieonderdeel dat zich 

bezighoudt met inkomen en/of verloning (hoofdproces 5).  

 

Het hoofdproces ziet er als volgt uit: 
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B R E E D  A A N B O D  A A N  W E R K 

 

De nieuwe organisatie heeft als een van haar kerntaken om mensen zo snel mogelijk op een passende plek te 

krijgen. Elk mens is anders, dus een passende plek is voor ieder weer anders. De nieuwe organisatie kent haar weg 

bij de regionale werkgevers. 

 

Toon Ruiken werkt sinds de opening in 2007 bij de fietsenstalling op de hoek Waterstraat/Gasthuisstraat in 

Doetinchem. Toon bewaakt de fietsenstalling en zorgt dat alles goed verloopt. Hij is servicegericht ingesteld, wat hij 

noodzakelijk vindt voor deze functie. Maar als het nodig is, durft hij mensen ook aan te spreken op hun gedrag. 

Toon is zeer tevreden over zijn werkplek.  

 

 

 

 

”Ik heb een baan om jaloers op te zijn!" 
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3.2.2 SECUNDAIRE PROCESSEN 

Sociale activering 

Sociale activering is voor klanten die om welke reden dan ook niet in staat zijn om te werken. Vanuit 

doelgroepen bezien zal het hier voornamelijk gaan om de groep 4, de groep met een structurele 

verdiencapaciteit van <20% wettelijk minimum loon (WML). Van hen wordt ook niet verwacht dat zij op korte 

termijn wel in staat zijn om te werken. De vraag is of voor deze klanten minimale inspanningen moeten/kunnen 

worden verricht.  

Dit is binnen de sociale activering beschreven als  pluspakketten (zie voor nadere uitwerking hoofdstuk 3.3). 

Inkomen 

Binnen het hoofdproces 'Inkomen' onderscheiden we de volgende taken/subprocessen: 

• Intake, beoordeling rechtmatigheid, interne controle / kwaliteitsbeheer, verlonen/uitkeren, bezwaar 

en beroep, salarisadministratie SW, fraudepreventie, handhaving, boete-oplegging, 

Debiteurenadministratie, Mutatieverwerking en Sociale recherche 

Werk 

Het hoofdproces Werk is in de volgende subprocessen uitgewerkt :  
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 O P L E I D E N  W A A R  N O D I G  

 

De nieuwe organisatie zal het opleiden van mensen hoog in het vaandel hebben staan. Opleiden om te zorgen dat 

ze op de juiste manier voorbereid worden om in een reguliere baan tot hun recht te komen. Dat kan variëren van 

het opdoen van werkervaring in een werkschap, het aanleren van werknemersvaardigheden, maar ook 

aanvullende opleidingen als computervaardigheden of een sollicitatietraining. 

 

Robbie Maassen, medewerker en cursist 

Ik ben de computeropleiding gaan doen omdat het makkelijk is als je wat meer weet over alles wat met computers te 

maken heeft. 

Ik zit met mijn geheugen; ik kan dingen niet zo goed onthouden. Daardoor duurde het best wel lang voordat ik klaar 

was met de basisopleiding, maar ik heb er gelukkig de tijd voor gekregen. Johan, mijn docent op het Leerplein, gaf mij 

meer tijd en uiteindelijk heb ik het certificaat behaald. 

Graag zou ik het vervolg ook willen doen, maar Johan gaf aan dat, dat waarschijnlijk te moeilijk voor mij is, omdat ik 

dingen snel vergeet. Ik heb zelf thuis een computer en doe daar dingen mee. Tegenwoordig kun je niet meer zonder 

computer. Alles gaat via internet. Samen met mijn vriendin doe ik Internetbankieren en de Belastingen, maar ik zoek 

ook wel eens informatie op via Google, en ik zit op Facebook. Dat is erg leuk, want zo kom je weer in contact met 

jongens van school van vroeger, die ik al 20 jaar niet meer heb gezien. Leuk om te horen wat voor werk zij nu doen. En 

ik stuur mail in plaats van brieven, want dat gaat veel sneller. Ik ben heel blij dat ik deze opleiding heb gedaan. Ik heb 

er veel aan! 

Verder heb ik ook nog cursussen van MEE gevolgd: huishouden, sociale vaardigheden en omgaan met geld. Dat was 

erg leerzaam. Ik heb ze alle drie achter elkaar gedaan.  

Ik ben nu bezig met Nederlandse taal op de computer, bij Anna Storms (externe docente). Ik pak de opleidingskansen 

die mij geboden worden met beide handen aan. Ik heb al heel veel geleerd, maar wil graag nog meer leren! 

 

                  

               “…Ik ben heel blij dat ik deze opleiding heb  gedaan. Ik heb er veel aan!...” 
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Een klant van wie wordt verwacht dat hij kan werken wordt zo snel mogelijk vanuit de klantherkenning 

doorgeleid naar werk. Daar waar dat nog niet mogelijk is, worden zij in principe geplaatst in het 

leerwerkcentrum. Daar wordt, met inzet van diagnose-instrumenten en loonwaardemeting, een inschatting 

gemaakt van zijn of haar capaciteiten en loonwaarde en wordt een plan van aanpak of IOP
5
 opgesteld. Klanten 

die qua kosten/omzet onder het break-even point  uitkomen blijven in het leerwerkcentrum mits het werk dat 

zij leveren de kosten (huisvesting, begeleiding) zoveel mogelijk compenseert. Als dit niet het geval is, worden zij 

doorgeleid naar sociale activering, naar vrijwilligerswerk of andere mogelijkheden binnen het sociaal domein. 

Ook de andere doelgroepen blijven in principe aan het werk binnen het leerwerkcentrum zolang zij nog geen 

werk bij een reguliere werkgever hebben (al dan niet via detachering).  

Gezien de variatie aan inrichtingsmogelijkheden binnen Werk is het volgende schema uitgewerkt om te komen 

tot clustering van taken/subprocessen:  

 

Geconstateerd is dat een aantal taken/processtappen geclusterd kunnen worden binnen een leerwerkcentrum 

(groen/Werk). Daarnaast heeft een aantal taken te maken met marktbenadering en doorgeleiding naar zo 

regulier mogelijk werk (geel/Markt). Een kleine overlap in deze clustering zit in de groep break-even point tot 

100% WML als het gaat om ontwikkeling van arbeidvaardigheden. De activiteiten die hier plaatsvinden kunnen 

afhankelijk van de klant binnen het leerwerkcentrum of bij een reguliere werkgever plaatsvinden. Daarnaast 

                                                                 
5
 IOP= Individueel Ontwikkelings Plan 
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kan het leerwerkcentrum wanneer nodig ook worden ingezet voor diagnosticering bij de groep 0 tot 20% WML. 

De verdere begeleiding van deze groep valt onder de clustering sociale activering (blauw). 

Indicatie ‘ beschut’  

Voor de nieuwe doelgroep beschut geldt dat op dit moment nog onduidelijk is hoe de indicatie 'beschut' 

gesteld gaat worden. De wetgever moet dit nog nader uitwerken. Hierbij zijn 2 varianten denkbaar: 

1. De wetgever bepaalt dat de indicatie beschut door een onafhankelijke derde gesteld moet worden. In deze 

variant hebben klanten vanuit deze doelgroep die nieuw instromen op het moment van instroom al een 

indicatie beschut. 

2. De wetgever legt de verantwoordelijkheid van het stellen van de indicatie bij gemeenten neer (evenals nu 

in de WMO). In dat geval kunnen het leerwerkcentrum en de diagnosemiddelen van het nieuwe 

participatiebedrijf worden ingezet om de indicatie beschut vast te stellen 

Gemeente Montferland 

Gemeente Montferland heeft vooralsnog aangegeven hun huidige SW-bestand niet te willen verplaatsen en 

dus straks bij het nieuwe participatiebedrijf te willen onderbrengen. Ook de dienstverlening voor de nieuwe 

doelgroep beschut willen zij waarschijnlijk inkopen bij het nieuwe participatiebedrijf. Voor de huidige SW-ers is 

in het bovenstaande figuur aan de rechterkant aangegeven waar zij instromen in het proces. Voor het gros zal 

gelden dat zij op het moment van de fusie hun 'doel' al hebben bereikt en werken via detachering of in de meer 

beschutte werkomgeving van het leerwerkcentrum. Ook de instroom van de nieuwe doelgroep beschut is 

aangegeven in het figuur.  

Voor een goede dienstverlening aan klanten van de gemeente Montferland is vooral een nauw contact tussen 

de trajectbegeleider in het participatiebedrijf en de consulent van de gemeente Montferland van belang. 

Hierdoor behoudt de consulent in Montferland (evenals in andere gemeenten) het zicht op de voortgang van 

de klant. 

3.2.4 KLANTSTROMEN 

Een klant krijgt tijdens het proces van aanmelding tot participatie te maken met verschillende 

organisatieonderdelen en medewerkers. Dit is niet te voorkomen, omdat verschillende stappen veelal 

verschillende specialistische kennis vergen. 

Iedere klant  krijgt na het gesprek met de klantherkenner een trajectbegeleider toegewezen. Deze volgt de 

status van de klant  gedurende het traject, bepaalt welke re-integratiemiddelen ingezet gaan worden, bewaakt 

de voortgang, voor het punt waar alle informatie over de klant samenkomt en – niet onbelangrijk – is ook het 

aanspreekpunt voor de klant als hijzelf even niet meer weet bij wie hij wezen moet. Hiermee wordt tevens 

aangesloten bij de ontwikkelingen binnen het sociale domein met betrekking tot ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.  

3.3 ONDERDELEN VAN DE NIEUWE ORGANISATIE  

Om vanuit de processen te komen tot de organisatieonderdelen die straks nodig zijn, zijn de taken en 

subprocessen binnen het hoofdproces waar mogelijk geclusterd. De stappen ‘Aanmelding en eerste 

‘Onderzoek’ lenen zich voor uitvoering binnen een frontoffice (zoveel mogelijk lokaal, aansluitend op 

bijvoorbeeld een –sociaal- wijkteam). De taken binnen Sociale activering staan los van Inkomen en Werk en 

lenen zich voor uitvoering binnen een eigen organisatieonderdeel. Ook Inkomen is een specialisme op zich en 

heeft weinig overlap met de taken op het gebied van werk. Dit biedt ook ruimte voor aansluiting bij een 

mogelijke gezamenlijke uitvoering van dit onderdeel met een grotere regio. Een samenvoeging van deze taken 
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binnen één organisatieonderdeel lijkt de meest logische, waarbinnen mogelijk nog wel specialistische clusters 

onderscheiden kunnen worden. 

 

De clustering van processen en taken heeft geleid tot de volgende organisatieonderdelen: 

 

De processen 'aanmelding' en 'onderzoek' zijn samengevoegd binnen de Entree, omdat deze processen nauw 

op elkaar aansluiten. 

De trajectbegeleiding is in dezen niet bedoeld als separaat organisatieonderdeel. Een trajectbegeleider 

begeleidt de klant gedurende het gehele traject en blijft zijn aanspreekpunt. Daarnaast is hij voor in- en externe 

professionals die betrokken zijn bij de klant hét aanspreekpunt. 

Werkgeversservicepunt 

Op dit moment is het werkgeversservicepunt een samenwerkingsverband tussen de gemeente Doetinchem, de 

gemeente Montferland, de gemeente Doesburg, de gemeente Bronckhorst, Wedeo en het UWV. Via deze 

constructie wordt een integrale werkgeversbenadering beoogd. Daarnaast kunnen werkgevers bij de 

afzonderlijke organisaties terecht. Het ISWI heeft de werkgeversbenadering georganiseerd binnen de eigen 

organisatie. Voor werkgevers is het niet altijd even duidelijk hoe de samenwerkingsverbanden zijn 

georganiseerd. Er zijn dan ook meerdere plekken waar werkgevers terecht kunnen.  

Het sociaal akkoord bevestigt de noodzaak van een integraal regionaal arbeidsmarktbeleid en 

werkgeversbenadering. De nadruk komt nadrukkelijker te liggen op de ontwikkeling van 35 

arbeidsmarktregio’s. Regionaal arbeidsmarktbeleid moet bijdragen aan het beter op elkaar laten aansluiten van 

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt . Hierin hebben gemeenten een voortrekkersrol. Zij kunnen de verbinding 

maken tussen het arbeidsmarktbeleid en aangrenzende terreinen als onderwijs, welzijn en zorg. 

Binnen de Achterhoek wordt (met ondersteuning van de programmaraad) onderzocht hoe en in welke mate 

vorm gegeven kan worden aan regionaal arbeidsmarktbeleid. Dit moet nog vorm krijgen.  Doelstelling is om, in 
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samenwerking met sociale diensten, WSW-bedrijven, UWV, afdeling economie, onderwijs en ondernemers, te 

komen tot een eenduidige vormgeving. Van hieruit wil men de werkgever beter bedienen, ontzorgen en 

adviseren. Ook zijn er mogelijkheden tot koppeling met innovatie en vestigingsbeleid.  

Omdat de werkgeversbenadering voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie een belangrijke succesfactor is, is het 

niet wenselijk deze op afstand te plaatsen. Binnen de regio kan de nieuwe uitvoeringsorganisatie de huidige 3 

organisaties bundelen tot 1 partij en zodanig als 1 partner in de bredere regio een rol spelen op het terrein van 

het organiseren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Joint Ventures 

Het beleid van Wedeo is erop gericht SW-ers naar zo regulier mogelijk werk te leiden. Dit kan ook in een 

privaat-publieke samenwerking. Wedeo heeft in samenwerking met private partijen enkele Joint Ventures 

opgericht. De samenwerking met een private partij is sterk, omdat hierdoor een betere concurrentiepositie 

(dan wanneer het werk in eigen beheer zou worden uitgevoerd), duurzame plaatsingen en een hoger 

rendement kan worden verkregen. Om haar personele belangen veilig te stellen heeft Wedeo een 

minderheidsbelang in drie Joint Ventures. Het betreft BW-Oost,  een samenwerking waarbij BW-Oost een 

aantal medewerkers van Wedeo in een begeleid werken constructie in dienst heeft en detacheert bij bedrijven; 

Mabeon Schoon: een schoonmaakbedrijf en De Groenmakers: een machinaal Groenbedrijf.  Een vierde Joint 

Venture betreft de samenwerking met Albron catering. Dit is een sociale Joint Venture met een cateringbedrijf 

(Wedeo heeft geen aandelen, maar wel gegarandeerde personele afname). 

Joint Ventures in de nieuwe uitvoeringsorganisatie 

De Joint Ventures zijn op dit moment een praktisch vehikel om doelstellingen te realiseren. Ook in de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie is het wenselijk dat de bestaande Joint Ventures een plek krijgen om zodoende de 

toegevoegde waarde van deze samenwerkingsverbanden in stand te houden. Bovendien kunnen ze in de 

nieuwe uitvoeringsorganisatie ingezet worden voor alle doelgroepen in plaats van alleen voor de WSW. Een 

bredere inzet biedt meer kansen en mogelijkheden voor zowel de doelgroepen als de markt. 

Pluspakketten 

Arbeidsmatige dagbesteding 

Voor klanten voor wie werken niet rendabel is,  is het vaak wel van belang om een daginvulling te hebben. Een 

deel van de klanten kan dit relatief zelfstandig via vrijwilligerswerk, maar voor een deel van de doelgroep 

geldt, dat hun beperkingen van een dusdanige aard zijn, dat zelfstandig vrijwilligerswerk niet mogelijk is. 

Overdag structuur en begeleiding is nodig om sociaal-maatschappelijke problematiek te voorkomen. Deze 

groep zal straks voor een uitkering een beroep moeten doen op de Participatiewet, maar zal voor een 

daginvulling gebruik gemaakt kunnen worden van de verbinding met WMO en welzijn.  

3.3.1 JURIDISCHE/BESTUURLIJKE STRUCTUUR 

Met betrekking tot de bestuursvorm van de nieuw te vormen organisatie wordt momenteel onderzocht welke 

juridische vorm het meest geschikt is.   

Op basis van een overzicht van de kenmerken van de verschillende rechtsvormen zal aan de hand van de 
ontwerpprincipes een nadere uitwerking gemaakt worden voor een meest passende structuur. De mogelijke 
juridische vormen zijn: 

 Een gemeentelijke afdeling 

 Een overheids BV 

 Een (lichte vorm) van een GR 

 Eventuele andere organisatievormen 
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Afgesproken is dat na groen licht van de betrokken raden voor de verdere verkenningen een en ander verder 

uitgewerkt zal worden.  
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C E N T R A L E  A A N P A K  D I C H T  B I J  D E  M A R K T 

 

De nieuwe organisatie kent de regionale arbeidsmarkt goed en kent de dilemma’s waarmee ondernemers 

worstelen, wanneer het gaat over personeel. Door naast ze te staan, ontzorgen ze de werkgevers. Ieder doet waar 

hij goed in is: de ondernemer onderneemt, de nieuwe organisatie begeleidt waar nodig de medewerkers.   

 

Groei en plezier 

Sinds 2008 zijn er mensen  gedetacheerd bij Ubbink in Doesburg. Van vijf zijn dat er nu vijftien geworden. Henk-Jan 

Wegman “Ook zij kunnen een groei doormaken, is gebleken. Bijvoorbeeld door zelfstandiger te gaan werken en meer 

verantwoordelijkheid te nemen. Onze meewerkend voorman en teamleider daagt hen daartoe uit; het is mooi om te 

zien hoe sommigen zich stapje voor stapje ontwikkelen en nieuwe taken aankunnen. Bij ons krijgen ze daar alle 

kansen voor. Ze hebben er beslist plezier in en Ubbink profiteert er natuurlijk ook van. Wij zijn een commercieel, 

beursgenoteerd bedrijf en maken uiteraard kostenafwegingen. Onze zakelijke relaties waarderen onze aanpak, 

merken we. Het mes snijdt aan alle kanten.” 
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3.4 FORMATIE 

3.4.1 FUNCTIES BINNEN DE NIEUWE ORGANISATIE  

Naar verwachting zullen in hoofdlijnen de functies binnen de nieuwe organisatie aansluiten bij de bestaande 

functies in de huidige organisaties. Uiteraard zal de inhoudelijk invulling van de functies meegaan in de 

transformatie, zoals eerder beschreven in hoofdstuk 2.  

3.4.2 AANDACHTSPUNTEN BIJ OVERHEVELING 

De belangrijkste aandachtpunten in een traject dat moet leiden tot overheveling zijn: opstellen en uitvoeren 

van een sociaal plan, medezeggenschap, opleiding en ontwikkeling, en de organisatiecultuur. 

Sociaal plan 

In het sociaal plan wordt geregeld wat de gevolgen zijn van de fusie voor medewerkers. Daarbij wordt 

bijvoorbeeld ingegaan op de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Concreter gaat het om 

hoe medewerkers op een andere functie geplaatst worden of hoe omgegaan wordt met een eventueel ontslag.  

Medezeggenschap 

Gedurende het fusietraject moet rekening worden gehouden met de medezeggenschapsorganen van de 

verschillende organisaties, die zowel een Ondernemingsraad als een GO (Georganiseerd overleg) hebben.  

Daarnaast zijn er de WMO-raad  van de gemeente Oude IJsselstreek en de Sociale raad van de gemeente 

Doetinchem. De inspraakonderwerpen en –momenten worden zorgvuldig ingepland en bewaakt. 

Opleiding en ontwikkeling 

Op onderdelen zal er rekening moeten worden gehouden met benodigde opleiding. Van belang is om al in de 

voorbereiding hierover het gesprek aan te gaan. 

Cultuur 

Medewerkers moeten worden meegenomen en gestimuleerd in een cultuurverandering. Dat vergt tijd en 

inspanning. Naast een cultuurverandering op zich, krijgen medewerkers ook te maken met nieuwe collega's 

vanuit andere organisaties, die hun eigen cultuurelementen meebrengen.  

3.5 HUISVESTING 

De drie organisaties hebben momenteel ieder een eigen huisvesting. De totaal beschikbare m
2
 huisvesting is op 

dit moment groter dan de benodigde m
2
 huisvesting, ook zonder fusie. In deze verkenning zijn globaal drie 

opties benoemd (centrale huisvesting bij Wedeo, huisvesting nieuw en bestaande huisvesting). Deze zijn in 

hoofdstuk 4 terug te vinden. 

In de volgende fase dient een nadere visie en uitwerking van de mogelijkheden en gevolgen op huisvesting te 

worden gemaakt. De stuurgroep heeft tijdens de stuurgroepvergadering van 13 februari 2013 in eerste 

instantie haar voorkeur uitgesproken voor centrale huisvesting bij Wedeo. Daarbij heeft de stuurgroep aan de 

projectgroep gevraagd uit te werken wat daarbij een verstandige decentrale oplossing zou zijn voor zover 

mogelijk, voor de klant geredeneerd en rekeninghoudend met lopende contracten. Uiteraard is een definitieve 

keuze afhankelijk van de uitkomsten van de visie en nadere uitwerking van het huisvestingsvraagstuk. De  
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C R E A T I E F,  O N D E R N E M E N D  E N   

I N S P I R E R E N D 

 

De nieuwe organisatie wordt een inspirerende club om bij te werken. Medewerkers komen tot hun recht, worden 

in staat gesteld zich te ontwikkelen en te ontplooien, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. De nieuwe 

organisatie stelt zich ten doel het beste uit zijn mensen te halen. Niet alleen de mensen die bemiddeld worden 

naar werk, maar ook de vaste werknemers; het begeleidend personeel. Ondernemend, inspirerend, open en 

eerlijk wordt er gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen. 

 

 

                                   

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 



33 
 

gevolgen van het sociaal akkoord ten aanzien van het Werkplein en Werkbedrijf worden hierin uiteraard 

meegenomen.  

3.6 INFORMATISERING EN AUTOMATISERING 

Bij de fusie is informatisering en automatisering een belangrijk aandachtspunt voor een soepele voortzetting 

van de bedrijfsvoering en dienstverlening. Voor deze fase is alleen een inventarisatie gemaakt van de in de 

uitvoering gebruikte applicaties.  

3.7 SAMENWERKING MET KETENPARTNERS 

De verschillende organisaties hebben te maken met meerdere samenwerkingsverbanden in de regio. Deze 

samenwerkingsverbanden zijn belangrijk en worden meegenomen in de fusie. Dit zijn het 

Werkgeversservicepunt, collega-gemeenten, zorg- en AWBZ-instellingen, onderwijs,  vrijwilligers, Joint 

Ventures en het UWV. 

Daarnaast is er sprake van samenwerking met de onderdelen WMO, buitendienst, handhaving en economische 

zaken van de deelnemende gemeenten zelf. 

Goede communicatie over de fusie richting de samenwerkingspartners op deze terreinen is van belang voor de 

instandhouding en mogelijk versteviging van de samenwerking. 
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4. FINANCIËN 

4.1 INLEIDING 

Zowel de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek als Wedeo krijgen te maken met forse bezuinigingen 

vanuit het Rijk. Deze bezuinigingen komen bovenop de al aanwezige tekorten in 2013. Het grootste deel van de 

tekorten hangt samen met de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor het verstrekken van inkomen aan de 

doelgroep versus de verwachte werkelijke uitgaven. De organisaties kunnen hierop anticiperen door nog beter 

in te zetten op het realiseren van de loonwaarde/verdiencapaciteit van de doelgroep en verdere keuzes te 

maken ten aanzien van dienstverlening. 

De belangrijkste ontwikkelingen met financiële effecten betreffen voor de drie organisaties: 

 Bezuiniging op de SZW bijdrage (W-deel) met € 1 miljoen (2016 versus 2013) 

 Stopzetten van de instroom in de WSW per 1 januari 2015 en afbouw van het aantal mensen in de 

regeling in ongeveer 40 jaar 

 Afbouw van de Rijksbijdrage WSW met € 2,5 miljoen (op basis van bezetting 2013) 

 Uitbreiding van de doelgroep die onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt 

Financiële begrotingen 2016 van de huidige afzonderlijke organisaties 

De financiële begrotingen 2016 van de huidige afzonderlijke organisaties (los van de voorgenomen fusie) zijn 

hierna weergegeven. Deze zijn opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er is wel rekening gehouden met de 

verwachte effecten van de Participatiewet. Het I-deel is opgenomen op basis van de begroting 2014, omdat de 

bedragen voor 2016 moeilijk in te schatten zijn. Het werkelijk tekort in 2016 kan afwijken, onder andere als 

gevolg van externe factoren. De getoonde overschrijding zegt dus niets over de feitelijke instroom. De begrote 

opbrengsten bedragen circa € 52 miljoen en de begrote kosten ruim € 55 miljoen. Dit resulteert in een te 

verwachten tekort van ruim  € 3 miljoen als we de huidige wijze van dienstverlening in stand laten.  

Het totale tekort bestaat uit een tekort van € 1.520.000 op het I-deel/ de uitkeringen, een tekort van                   

€ 1.240.000 voor de subsidie/ loonkosten SW en een tekort van € 555.000 op de uitvoering SW. 

 Gemeente 

Doetinchem 

 Gem. Oude 

IJsselstreek  Wedeo  Totaal 

 x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

Opbrengsten

I-deel 14.000          7.201            21.201          

Bijdrage SZW (W-deel) 1.651            418                2.069            

Rijksbijdrage Wsw medewerkers 19.995          19.995          

Bijdragen uit gemeenten in apparaatskosten 2.846            1.484            4.330            

Toegevoegde waarde uit werk doelgroep 4.817            4.817            

totaal opbrengsten 18.497         9.103            24.812         52.412         

Kosten

Uitkeringen (obv begroting 2014)¹ 14.800          7.921            22.721          

Re-integratie kosten 1.651            418                2.069            

Loonkosten Wsw medewerkers 21.235          21.235          

Apparaatskosten 2.846            1.484            5.372            9.702            

totaal kosten 19.297         9.823            26.607         55.727         

Resultaat 800-                720-                1.795-            3.315-            

PROGNOSE 2016 HUIDIGE ORGANISATIES
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Gevolgen sociaal akkoord: 

Voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek zijn de budgetten voor het I-deel en de uitkeringen 

aangepast. Bij de gemeente Doetinchem is op basis van het meerjarenperspectief in de begroting uitgegaan 

van 6,5% overschrijding. Voor de gemeente Oude IJsselstreek is gerekend met een overschrijding van 10%. 

Naar aanleiding van de kamerbrief sociaal akkoord zijn wij er vooralsnog vanuit gegaan dat de extra uitgaven 

voor instroom ex-WaJONG, ex-WSW en apparaatskosten gedekt zullen worden door een hogere Rijksbijdrage 

in het I-deel respectievelijk de algemene uitkering.  

In bovenstaande bedragen is geen rekening gehouden met de extra inkomsten en uitgaven ten aanzien van 

inkomensverstrekking en re-integratie als gevolg van de herkeuring van de huidige Wajongeren en extra 

instroom als gevolg van de instroom stop van de WSW. Dit omdat niet bekend is welk deel daarvan in 

aanmerking komt voor een uitkering op basis van de Participatiewet. De verwachting is dat de Rijkskortingen 

met name vanaf 2017 hun doorwerking zullen hebben. 

Wel zal er naar verwachting druk ontstaan op re-integratie middelen, omdat de doelgroep in omvang toeneemt 

en de budgetten voor re-integratiemiddelen niet in dezelfde mate toenemen. Op basis van de geschatte 

bestandsontwikkeling van de WWB in de meicirculaire 2013 van het Rijk en de toevoeging van ex-WAJONG en 

ex-WSW middelen volgens het sociaal akkoord kan het bestand met mogelijk 50% toenemen. Voor de 

gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek betekent dit een toename van 1.500 naar 2.250 klanten. 

Voor Wedeo is in de berekening rekening gehouden met het uitstel van de invoering van de Participatiewet 

met één jaar. Als gevolg hiervan zijn de kortingen van het Rijk een jaar opgeschoven en komen deze voor 2016 

iets lager uit dan eerder berekend. 

Resultaten per gemeente (incl. resultaat Wedeo) 

Gemeenten dragen bij in een negatief resultaat van Wedeo op basis van de ‘verordening bijdragen 

deelnemende gemeenten’. Hierin staat dat een gemeente een bijdrage in het verlies doet op basis van haar 

aandeel in de doelgroep formatie WSW: Doetinchem 45%, Oude IJsselstreek 25%, Montferland 20% en 

Bronckhorst (HKZ) 10%. De verdeling van bovenstaand tekort is bij instandhouding van de huidige organisaties 

en de huidige resultaatverdeling van Wedeo als volgt per gemeente: 

 Gemeente 

Doetinchem 

 Gem. Oude 

IJsselstreek 

 Gemeente 

Montferland 

 Gemeente 

Bronckhorst  Totaal 

 x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

Procentueel aandeel in resultaat Wedeo 45% 25% 20% 10% 100%

Financieel aandeel in resultaat Wedeo 808-                449-                359-                180-                1.795-            

Resultaataandeel sociale dienst 800-                720-                nvt nvt 1.520-            

1.608-            1.169-            359-                180-                3.315-            

GEPROGNOSTICEERD RESULTAAT 2016 PER GEMEENTE

 

De fusie van de afdelingen werk en inkomen van de gemeenten en Wedeo kan naar verwachting besparingen 

opleveren. Wij verwachten dat besparing mogelijk is op de volgende terreinen: uitstroom en werkopbrengsten 

doelgroepen, personele kosten apparaat, huisvesting, automatisering.  

De fusie veroorzaakt naar alle waarschijnlijkheid eenmalige frictiekosten. Wij voorzien frictiekosten op de 

volgende onderwerpen: personeel, geen instroom WSW en afbouw huidige regeling WSW, ontvlechten ISWI en 

Wedeo, desintegratie werk en inkomen uit gemeente Doetinchem, opstartkosten nieuwe organisatie en 

inkoopcontracten.  



36 
 

Wij hebben in de hoofdstuk 4.3 op basis van uitgangspunten en aannames berekeningen gemaakt van 

besparingen en eenmalige kosten.  

Samenvattend verwachten wij dat een fusie een resultaatverbetering kan opleveren van € 875.000 tot                             

€ 1.035.000 per jaar ten opzichte van ongewijzigd beleid. Zie tabel ‘Samenvattend overzicht besparingen en 

eenmalige kosten’ op pagina 40. De hoogte van de verbetering is mede afhankelijk van de mogelijkheden voor 

het zelf uitvoeren van re-integratie werkzaamheden (inbesteden). De hoogte van de eenmalige kosten is 

afhankelijk van de functies en de aard van de dienstverbanden welke afvloeien. Op basis van de verhouding 

tussen de eenmalige kosten en de besparingen verwachten wij een terugverdientijd van 1,2 tot 3,2 jaren (zie 

ook hierna).  

In de hierna volgende tabel is een berekening gemaakt van de meest gunstige en meest ongunstige situatie 

voor de terugverdientijd. De meest gunstige situatie is als de eenmalige kosten het laagst zijn en de 

besparingen het hoogst. De meest ongunstige situatie is als de eenmalige kosten het hoogst zijn en de 

besparingen het laagst. 

Meest waarschijnlijk scenario

Laagste bedrag eenmalige kosten 1.230.000

Hoogste bedrag besparingen 1.035.000

Terugverdientijd (eenmalige kosten ÷ besparingen) 1,2 jaar

Worst case scenario

Hoogste bedrag eenmalige kosten 2.800.000

Laagste bedrag besparingen 875.000

Terugverdientijd (eenmalige kosten ÷ besparingen) 3,2 jaar  

4.2 UITGANGSPUNTEN BIJ HET OPSTELLEN VAN DE RAPPORTAGE  

De rapportage financiën geeft inzicht in de jaren 2012, 2014 en 2016 van de afzonderlijke organisaties. Voor 

2012 zijn de realisatiecijfers opgenomen, voor 2014 de begrote cijfers en voor 2016 de geprognosticeerde 

cijfers. De cijfers 2016 zijn opgesteld op basis van ongewijzigd beleid en regelgeving. Er is rekening gehouden 

met reeds bekende bezuinigingen en maatregelen van overheidswege. Over de consequenties vanuit het 

onlangs gesloten regeerakkoord met betrekking tot de door ons uit te voeren activiteiten vindt op dit moment 

vanuit het ministerie met onder andere de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nog volop overleg 

plaats. De uitkomsten zijn daarom nog niet bekend en kunnen aanzienlijke wijzigingen tot gevolg hebben. 

Gezien het tijdstip waarop deze rapportage tot stand is gekomen zijn de risico’s benoemd in de risicoparagraaf. 

Alle cijfers in de tabellen van deze rapportage zijn opgenomen in duizendtallen. 

Er is een extern bureau gevraagd om een doorrekening te maken van de budgetten. Dit bureau heeft 

aangegeven ook op dit moment nog niet over de meest actuele cijfers te beschikken om een betrouwbare 

doorrekening te kunnen maken van de budgetten. De huidige cijfers zijn geënt op de ontwikkelingen in het 

macro budget. De nadere uitwerking van de Participatiewet moet nog plaatsvinden. Ook moet deze nog door 

de Tweede en Eerste kamer. Momenteel zijn deze gegevens dus vrij zacht van aard.  

Voor de re-integratie-uitgaven van gemeenten is ervan uitgegaan dat de uitgaven kunnen worden aangepast 

op de beschikbare (participatie)budgetten. 

De uitvoering van werk en inkomen van Oude IJsselstreek heeft samen met de gemeente Aalten plaats in de 

gemeenschappelijke regeling ISWI. Voor het I-deel en het participatiebudget zijn de bedragen ontleend aan de 

individuele gemeentelijke beschikkingen. De personeelskosten en apparaatskosten zijn, conform de afspraken 

in de GR, voor circa 65% van het totaal toegerekend aan de gemeente Oude IJsselstreek. 
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Voor Wedeo is ervan uitgegaan dat er vanaf 2015 geen instroom van formatie WSW meer is en de formatie van 

de doelgroep met ongeveer 2,5 tot 3%
6
 per jaar krimpt. Over de periode 2013-2016 bedraagt de krimp van de 

formatie van de doelgroep circa 13%. In de berekeningen is ervan uitgegaan dat de formatie van het 

begeleidend personeel in dezelfde mate kan afnemen. Dat lijkt reëel gezien het aantal medewerkers dat in die 

periode de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Mogelijk kan wel frictie ontstaan tussen aanwezige en 

benodigde functies. 

Uit de contourenbrief van 12 december jl. is de te verwachten instroom vanuit de nieuwe doelgroepen voor de 

Participatiewet (de huidige Wajong en WSW doelgroep) weergegeven. Hieruit kan worden afgeleid dat de 

gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek samen op een instroom van ongeveer 50 personen per jaar 

moeten rekenen.  

Op verzoek van de stuurgroep is zowel voor de besparingen als voor de eenmalige kosten naast een worst case 
scenario tevens een meest waarschijnlijke scenario berekent. Dit is verwerkt in de tabel ‘Samenvattend 
overzicht besparingen en eenmalige kosten op pagina 40. 

4.3 MOGELIJKE BESPARINGEN/VERBETERINGEN EN EENMALIGE KOSTEN  

Uitstroom en werkopbrengsten doelgroepen 

De uitgaven van de nieuwe organisatie bedragen circa € 56 miljoen, welke voor ruim 80%, dus zo’n € 46 miljoen 

bestaan uit loon- en uitkeringsbetalingen aan de doelgroep. Vanuit dit relatief grote aandeel werkt een 

procentuele besparing op deze uitgaven in belangrijke mate door op de totale uitgaven. Deze uitgaven worden 

beperkt door zoveel mogelijk uitstroom of werkopbrengsten te genereren. Hierbij kunnen de effecten van 

macro economische ontwikkelingen een negatieve invloed hebben. Door de fusie komen specialisten op het 

gebied van marktbewerking en bemiddeling bij elkaar en wordt het netwerk breder. Er mag verwacht worden 

dat deze bundeling van krachten op commercieel gebied leidt tot een grotere uitstroom of meer 

werkopbrengsten. Het is moeilijk om het effect hiervan concreet te vertalen.  

Wel kunnen wij aangeven dat iedere procent prestatieverbetering (meer uitstroom uit de WWB en meer 

loonwaarde voor SW-medewerkers) leidt tot € 450.000 resultaatverbetering. Hoewel de noodzaak er is om op 

dit terrein betere prestaties te leveren, hebben verbeteracties in het verleden niet altijd het verwachte en 

gewenste rendement opgeleverd. Om die reden is deze post vooralsnog als PM-post ingeboekt.  

Niet uitbesteden re-integratie 

Het zelf uitvoeren van re-integratie werkzaamheden door de nieuwe organisatie kan een financieel voordeel 

opleveren. Dit voordeel is ongeveer € 0,4 miljoen. Wel is de aanname dat voor de uitvoering hiervan een 

uitbreiding van de formatie nodig is (zie hieronder bij Personele kosten apparaat). 

Personele kosten apparaat (huidige kosten € 8 miljoen) 

De huidige formatie bedraagt 128 fte.  Op basis van normen voor direct personeel en kennis en ervaring met 

bedrijfsvoering zou de formatie van de nieuwe organisatie bij de huidige taken met 10 fte kunnen afnemen. 

Zoals ook het geval is bij andere fusies verwachten wij mogelijke besparingen in staf- en management posities. 

Een afname met 10 fte levert een besparing op van € 700.000, waarbij wij zijn uitgegaan van een gemiddelde 

inschaling in de top van schaal 10. Gezien de slagen die de organisaties de afgelopen jaren al gemaakt hebben 

en de toename in doelgroep verwachten wij geen besparingen in de directe functies. 

                                                                 
6
 Dit wijkt af van de  inschatting vanuit het Rijk (5,5%). Het percentage is gebaseerd op de huidige 

ervaringscijfers van Wedeo.  



38 
 

Voor het uitvoeren van re-integratie opdrachten (zie hiervoor) is een uitbreiding van de formatie met 3,0 fte 

nodig (€ 200.000).  Per saldo resteert een voordeel van  € 0,2 miljoen.  

Tenslotte, de huidige drie afzonderlijke organisaties hebben ieder een verantwoordingsplicht aan of binnen 

hun gemeente(n). Ingeval van een fusie hoeft is nog maar één verantwoordingsrapportage nodig in plaats van 

drie afzonderlijke. Wij verwachten hieruit een besparing van 1 fte, wat neerkomt op circa € 50.000 tot                 

€ 70.000. 

Bij het afbouwen van de personele formatie kunnen eenmalige kosten ontstaan in verband met ontslagkosten.  

Een belangrijk deel van de formatie heeft een ambtelijke aanstelling op basis van CAR-UWO, wat tot gevolg kan 

hebben dat wachtgeldverplichtingen ontstaan. Uit andere reorganisatietrajecten blijkt dat deze kosten sterk 

afhankelijk zijn van dienstjaren voorafgaand aan het vertrek, maar dat € 200.000 per fte doorgaans toereikend 

is. Uiteraard zal de nieuwe organisatie alles in het werk stellen om gedwongen ontslag te voorkomen. De 

hoogte van deze kosten is afhankelijk van de mogelijkheden om medewerkers met tijdelijke contracten te laten 

afvloeien of gebruik te maken van natuurlijk verloop in verband met pensioen. In de begrotingen 2013 zijn 15 

fte met een tijdelijk contract opgenomen en 10 fte die in de periode tot en met 2016 de pensioengerechtigde 

leeftijd bereiken. Aannemelijk is dat de afvloeiingkosten door de hiervoor genoemde ruimte ongeveer 40 a 45% 

van de eerder genoemde €200.000 per persoon bedragen.   

Op basis van vorenstaande kan de formatie van de nieuwe organisatie bij de huidige taken, inclusief het zelf 

uitvoeren van re-integratie werkzaamheden per saldo met 8 fte afnemen. Deze afname veroorzaakt op basis 

van de genoemde € 200.000 per fte, eenmalige kosten van 8 fte x € 200.000 = € 1,6 miljoen. Echter gezien de 

aanwezige flexibiliteit in tijdelijke contracten en natuurlijk verloop vanwege pensioen mag verwacht worden 

dat de frictiekosten voor personeel aanzienlijk lager uitkomen. 

Huisvesting (huidige kosten na aftrek van verhuur € 0,7 miljoen) 

De drie organisaties hebben momenteel ieder een eigen huisvesting. Doetinchem en ISWI huren en Wedeo 

heeft eigen huisvesting. In hoofdstuk 3.5 is reeds aangegeven dat de totaal beschikbare m
2
 huisvesting op dit 

moment groter is dan de benodigde m
2
 huisvesting. De feitelijke besparing op huisvesting is afhankelijk van de 

keuzes die gemaakt worden over het aantal locaties en de mogelijkheden voor beëindiging van huur of 

afstoting van huisvesting. De mogelijkheden voor huisvesting van de nieuwe organisatie variëren van volledig 

centraal tot volledig decentraal. Daarnaast zijn tussenvormen mogelijk, bijvoorbeeld centraal met het 

frontoffice en/of leerwerkbedrijven decentraal. Voor de keuze zijn aspecten als dienstverlening aan de klant, 

kosten en aansturing van de organisatie relevant.  

De volgende opties zijn op hoofdlijnen uitgewerkt: 

1. Centrale huisvesting bij Wedeo met decentrale frontoffice: 

De huidige locatie van Wedeo in Doetinchem lijkt op basis van beschikbare ruimte als enige van de huidige 

locaties geschikt voor centrale huisvesting. Voor een goede klantbinding/klantcontact blijft de nieuwe 

organisatie gebruik maken van het huidige ISWI-kantoor in Ulft. Tevens blijft het ISWI-leerwerkbedrijf in 

gebruik. Dit betekent dat er een besparing op de huurkosten van de locatie van Doetinchem mogelijk is. Deze 

besparing bedraagt voor Doetinchem € 75.000. Hier tegenover staan naar verwachting eenmalige kosten in 

verband met voortijdige beëindiging van huurcontracten.  En kosten voor het aanpassen van de gebouwen van 

Wedeo, geschat op maximaal € 250.000. Hierbij is geen rekening gehouden met de mogelijke verkoop van het 

gebouw aan andere partijen. 

2. Centrale huisvesting (nieuwe plek) met decentrale frontoffice: 

De kosten van deze optie zijn voor 120 medewerkers en 6.000 m2 productieruimte ongeveer € 450.000,--. Dit is 

op basis van huur. Dit is, rekening houdend met het wegvallen van kapitaalslasten, ongeveer gelijk aan de netto 
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(na aftrek ontvangen huren) huisvestingskosten die Wedeo nu ook heeft. Ten opzichte van de hiervoor 

beschreven optie geen extra besparing dus, mits de verhuur blijft doorlopen. Ook de eenmalige  kosten zijn 

gelijk.  

3. Decentrale huisvesting: 

Bij decentrale huisvesting blijven de huidige locaties bestaan en is er geen besparing, maar zijn er ook geen 

eenmalige kosten. Op termijn zijn wellicht besparingen te realiseren door een deel van de locaties af te stoten 

door verkoop of niet verlengen van huur. De keuze voor decentrale huisvesting heeft onder andere als 

voordeel dat de dienstverlening dicht bij de klant georganiseerd is, dat aangesloten kan worden bij de integrale 

invulling van de drie decentralisaties en dat productielocaties (Leerwerkcentra) op verschillende 

industrieterreinen meer kans geven op nieuw werk.  

Daarnaast kan decentrale huisvesting en verspreiding van Leerwerkcentra bijdragen aan het beter 

toegankelijker maken voor (potentiële) inkoop door andere gemeenten.  

Om het voorlopige besluit van de stuurgroep inzake huisvesting ( centraal bij Wedeo met ’een verstandige 
decentrale oplossing voor de  klant’) te kunnen concretiseren, is voor de berekeningen vooralsnog uitgegaan 
van optie 1: centrale huisvesting bij Wedeo waarbij de nieuwe organisatie gebruik blijft maken van het huidige 
ISWI-kantoor in Ulft. Tevens blijft het ISWI-leerwerkbedrijf in gebruik. Overigens zijn de huisvestingkosten van 
het leer/Werkbedrijf kostenneutraal. Uiteraard is een en ander nog afhankelijk van de uitwerking van de visie 
en andere uitwerking op het huisvestingsvraagstuk. 

Opstartkosten nieuwe organisatie 

De vorming en opstart van een nieuwe organisatie gaat naar verwachting gepaard met eenmalige extra kosten. 

Hierbij kan gedacht worden aan kosten voor het opmaken van juridische documenten, het afstemmen van 

verschillende bedrijfsculturen, herhuisvesting en het herinrichten van werkprocessen en administratieve 

systemen. Mogelijk is extra formatie in de opstartfase nodig. Wij denken daarbij aan externe advieskosten       

(€ 100.000), opleiding en training (€ 250.000), extra formatie in de opstartfase (€ 350.000) en onvoorzien         

(€ 100.000). Totaal € 800.000. Deze bedragen zijn grof geschat. Bij de verdere uitwerking zal hiervoor een meer 

detail projectbegroting moeten worden uitgewerkt. Door -tijdelijk- boventallige medewerkers bij de transitie in 

te zetten kunnen deze kosten beduidend lager uitkomen. Ook los van een fusie moeten de huidige organisaties 

zowieso veranderen om uitvoering te kunnen geven aan de transities en transformatie. Dit brengt ook kosten 

met zich mee.  

Samengevat ontstaat het volgende  beeld: 
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Tabel: Samenvattend overzicht besparingen en eenmalige kosten

waarschijnlijk 'worst case'

minimaal maximaal scenario scenario

Opbrengsten

Uitstroom en werkopbrengsten doelgroepen ¹ PM PM nvt nvt

(nb: 1% extra = € 450.000)

Niet uitbesteden re-integratie 400.000         400.000         -                          -                         

Personele kosten

Personele formatie apparaat (-10 fte) 500.000         700.000         600.000            2.000.000        

Extra formatie voor uitvoering re-integratie (+ 3 fte) 150.000-         210.000-         180.000-            600.000-           

Verantwoording door/voor één organisatie (-1 fte) 50.000           70.000           60.000              200.000           

400.000         560.000         480.000            1.600.000        

Huisvesting

Centrale huisvesting bij Wedeo met

              decentraal klantontvangstpunt:

  locatie sociale dienst Doetinchem 75.000           75.000           -                    150.000           

  locatie sociale dienst Oude IJsselstreek nvt nvt nvt nvt

  herhuisvestingskosten nvt nvt 250.000            250.000           

75.000           75.000           250.000            400.000           

Opstartkosten nieuwe organisatie -                 -                 500.000            800.000           

Totaal 875.000         1.035.000      1.230.000         2.800.000        

BESPARINGEN EENMALIGE KOSTEN

 

4.4 RISICOPARAGRAAF 

De voorgenomen samenvoeging tot één organisatie leidt tot de volgende belangrijke risico’s: 

Personele kosten apparaat 

De huidige organisaties kennen een verschillend loongebouw en overige arbeidsvoorwaarden. Het mogelijk 

samengaan van deze organisaties in één nieuwe organisatie leidt tot harmonisatie van de voorwaarden. De 

financiële gevolgen hiervan kunnen op dit moment niet berekend worden. Dit moet uitgewerkt worden op 

basis van een sociaal plan.  

Bij de drie huidige organisaties samen lopen voor ruim € 5 miljoen aan personeelshypotheken. Er zal daarom 

onderzoek moeten plaatsvinden naar de gevolgen van de fusie voor dit item.  

Het personeel zal mogelijk overgaan naar een nieuwe juridische entiteit. Hieraan kunnen fiscale risico’s 

verbonden zijn, omdat het oude dienstverband stopt. Te denken valt aan afrekening van vakantiedagen. Wij 

adviseren onderzoek te laten doen naar de fiscale risico’s van de overgang naar de nieuwe organisatie. 

Automatisering (huidige kosten € 0,5 miljoen) 

De drie organisaties hebben verschillende keuzes gemaakt voor systeembeheer en gebruiken verschillende 

applicaties ter ondersteuning van het primair proces. Werk en inkomen Doetinchem en ISWI maken voor 

systeembeheer gebruik van de diensten van de gemeente Doetinchem en Wedeo heeft dit uitbesteed aan een 

externe partij. Samenvoeging kan leiden tot schaalvoordeel en daarmee lagere kosten. De organisaties hebben 

verschillende applicaties ter ondersteuning van het primair proces. De mogelijke besparing hierop zal nog 

nader onderzocht moeten worden, waarbij aandacht nodig is voor het voorkomen van dubbelingen.  Wij 

verwachten geen besparingen in licentiekosten voor de primair proces applicatie van de gemeenten, omdat 

deze worden afgerekend per inwoner.  
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Geen instroom WSW en afbouw huidige regeling WSW  

De instroom in de WSW stopt per 1 januari 2015, waarna de omvang van de doelgroep jaarlijks met 2, 5 a 3% 

afneemt. Als gevolg van deze afname dalen de loonkosten, maar ook de werkinkomsten van de doelgroep. Als 

de kosten voor de organisatie (bv in begeleiding) niet in het zelfde tempo afnemen als de uitstroom ontstaat 

frictie, bijvoorbeeld in personeelskosten of huisvesting. Indien afbouw niet of deels mogelijk is kunnen de 

kosten mogelijk gedekt worden uit inkomsten die met nieuwe doelgroepen gegenereerd worden.  

Gemeenschappelijke regeling (GR) Wedeo 

Wedeo is een GR van de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek, waarin de sociale 

werkvoorziening (SW) wordt uitgevoerd voor deze gemeenten. Daarnaast voert Wedeo de SW uit voor een 

drietal voormalige gemeenten van Bronckhorst en verricht zij re-integratie activiteiten voor andere 

doelgroepen in opdrachten van gemeenten en UWV. 

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de fusie voor de GR Wedeo. Dit is mede 

afhankelijk van de gewenste juridische structuur en vervolgens de wijze waarop de gemeente Montferland zich 

gaat verhouden tot de nieuwe organisatie. Indien gekozen wordt voor een andere juridische structuur dan die 

van GR, of voor het geheel opnieuw opzetten van een (lichte) vorm van een GR, dan zal de GR Wedeo 

opgeheven moeten worden.  

Wij schetsen hierna kort de vraagstukken die in deze situaties van toepassing zijn. De directie en het Dagelijks 

Bestuur van Wedeo zullen hiervoor nog een aparte notitie opstellen.  

In het geval dat de GR Wedeo wordt opgeheven dan besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en zal zij een 

liquidatieplan moeten opstellen conform artikel 38 van de GR Wedeo. Onder andere zullen bezittingen, 

schulden, vermogen en overeenkomsten moeten worden afgewikkeld. Het ligt daarbij voor de hand dat de 

nieuwe organisatie koper is van (een deel van) de bezittingen en schulden van de GR Wedeo en (een deel van) 

de overeenkomsten overneemt. Dit omdat de SW doelgroep blijft (langzaam afneemt). Belangrijke 

vraagstukken zijn: welke personele formatie gaat over en wat is de waardering van het onroerend goed aan de 

Terborgseweg.  

Bij de uitvoering van de nieuwe organisatie hangt het af van de juridische structuur welke positie Montferland 

hierin heeft (blijven participeren of alleen een inkooprelatie). In het tweede geval treedt voor de gemeente 

Montferland een vergelijkbaar scenario op als hiervoor beschreven bij opheffing. Tevens zal dan gekeken 

moeten worden naar het structureel exploitatie nadeel van de blijvende organisaties en de positie van 

Montferland hierin. 

Gemeenschappelijke regeling (GR) ISWI 

Het ISWI is een gemeenschappelijke regeling waarin de taken worden uitgevoerd op het gebied van werk en 

inkomen voor de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek. De mogelijke overgang Oude IJsselstreek naar de 

nieuwe organisatie leidt tot de ontvlechting van het ISWI. Om de frictiekosten te kunnen berekenen dienen 

uitgangspunten beschikbaar te zijn. Dit betreft veelal de keuzes die gemaakt moeten worden in en naar 

aanleiding van het geformuleerde beleid van de nieuwe organisatie ten aanzien van: 

 locatie(s) van de huisvesting 

 de omvang van de personeelsformatie 

 bediening van de doelgroepen etc. 

De nadere afspraken ten aanzien van een ontvlechting zijn voorbehouden aan het Algemeen Bestuur van het 

ISWI. Om tot (een plan tot) ontvlechting te komen is het vanuit de Gemeenschappelijke Regeling noodzakelijk 

dat een van de deelnemende gemeenteraden besluit om hiertoe over te gaan.  
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Desintegratie werk en inkomen uit gemeente Doetinchem 

Een latende organisatie zal te maken krijgen met het wegvallen van de dekking op de overhead (huisvesting, 

i&a, personeelszaken, financiële administratie, facilitaire zaken). Een groot deel zal niet gelijk tot besparingen 

kunnen leiden, omdat een deel uit vaste lasten bestaat (huisvesting) of omdat een deel bestaat uit moeilijk 

opdeelbare formatie (personeelszaken, financiën). Onderzocht moet worden wat het meest wenselijk is qua 

effectiviteit en kostenbeheersing: zelf doen of inkopen. 

In het geval dat de nieuwe organisatie deze taken zelf gaat uitvoeren, dan zal met de gemeente Doetinchem 

een afspraak gemaakt moeten worden over de daar ontstane ongedekte kosten. 

Indien de nieuwe organisatie deze budgetten volledig mee krijgt, dan kan de gemeente Doetinchem te maken 

krijgen met frictiekosten voor zover zij de achterblijvende kosten niet kan afbouwen of op een andere manier 

kan dekken. Voor de huisvesting verwachten wij dat het mogelijk is deze kosten af te bouwen door de 

huurovereenkomst met het UWV voor het werkplein op te zeggen. Deze overeenkomst loopt nog tot en met 1 

januari 2016.  

Indien de nieuwe organisatie deze budgetten niet mee krijgt, dan zal de nieuwe organisatie extra kosten 

moeten maken voor het zelf organiseren van de activiteiten die samenhangen met de budgetten. De gemeente 

Doetinchem realiseert dan een kostenvoordeel voor zover kosten afgebouwd worden of een alternatieve 

dekking krijgen. 

In het geval dat de nieuwe organisatie deze taken (algemene kosten en automatisering) inkoopt bij de 

gemeente Doetinchem, dan heeft dit geen financiële consequenties voor de gemeente Doetinchem als de 

dienstverlening niet wijzigt. Voor de nieuwe organisatie heeft dit effect op de formatie. 

Inkoopcontracten 

Door het samenvoegen van de organisaties zullen naar verwachting inkoopcontracten moeten worden 

opgezegd. Hierbij valt te denken aan huur van huisvesting, beheer ICT, licenties, onderhoud wagenpark en huur 

van apparatuur. Indien sprake is van meerjarige overeenkomsten kan sprake zijn van afkoopvergoedingen. Om 

deze kosten te minimaliseren is het van belang tijdig, dus nog voor de ingangsdatum van de nieuwe 

organisatie, de relevante contracten op te zeggen. 

Verantwoording over de budgetten 

De gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek voeren in de nieuwe organisatie een gezamenlijk beleid op 

werk en inkomen. Zolang er op gemeentelijk niveau nog geen fusie is hebben zij ieder een eigen 

verantwoordingsplicht aan het Rijk over de uitgaven. Doordat de (re-integratie) budgetten van elkaar 

verschillen kunnen door de aparte verantwoording onder- of overschrijdingen ontstaan op de individuele 

budgetten. De gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek zullen afspraken moeten maken hoe zij tot die tijd 

onder- of overschrijdingen van het budget verdelen/ verrekenen. 

Overige 

De invoering van de nieuwe Participatiewet leidt onafhankelijk van de eventuele samenvoeging tot de 

volgende belangrijke risico’s: 

1. Verdeling regeerakkoord naar budgetten 

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een betrouwbare berekening te maken van de budgetten voor 

de komende jaren. De consequenties van het onlangs gesloten regeerakkoord naar de beschikbaar te 

stellen budgetten bevinden zich nog in de onderhandelingsfase. 

De huidige cijfers zijn geënt op uitgangspunten die nog door de Tweede en Eerste kamer behandeld en 
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geaccepteerd dienen te worden. De uitkomsten daarvan kunnen leiden tot aanzienlijke wijzigingen en 

daardoor grotere financiële tekorten. Met name de aanname dat de extra uitgaven voor instroom ex-

WAJONG, ex-WSW en apparaatskosten gedekt zullen worden door een hogere Rijksbijdrage in het I-deel 

respectievelijk de algemene uitkering. Mocht deze veronderstelling niet correct zijn dan leidt dit tot fors 

hogere overschrijdingen.  

2. Het is nog onduidelijk wat de definitieve verdeelsystematiek zal zijn van de macrobudgetten naar de 

individuele gemeenten. Deze zogenaamde herverdeeleffecten kunnen van invloed zijn op de hoogte van 

de budgetten 

3. Indien het ziekteverzuim in de praktijk te hoog blijkt te zijn, wordt van Rijkswege overwogen het WIA-risico 

ook bij de gemeente te leggen. Hiermee is in de berekeningen geen rekening gehouden. 

4. Het is niet duidelijk wat de uitkomst is van de CAO onderhandelingen voor de sociale werkvoorziening. In 

de berekeningen is geen rekening gehouden met loonstijgingen/ er is vanuit gegaan dat loonstijgingen in 

de subsidie gecompenseerd worden. 

5. Het Rijk gaat voor de budgetberekening uit van afbouw van de WSW doelgroep met 5,5% per jaar. De 

bekende uitstroom vanwege pensioen bij Wedeo bedraagt de komende jaren circa 2,5% tot 3% per jaar. 

Het risico bestaat dat de overige uitstroom niet plaatsvindt en dat medewerkers boven formatie en dus 

boven budget in dienst blijven. 

4.5 VERDELEN BESPARINGEN EN EENMALIGE KOSTEN 

Bij dit onderzoek zijn vijf gemeenten direct of indirect betrokken, te weten: Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, 

Montferland en Oude IJsselstreek. Er zijn drie situaties van betrokkenheid, welke verband houdt met de 

besparingen en eenmalige kosten. Deze zijn: 

1. Gemeenten die volledig in de nieuwe organisatie deelnemen (Doetinchem en Oude IJsselstreek) 

2. Gemeenten die gedeeltelijk in de nieuwe organisatie deelnemen (Montferland en Bronckhorst) 

3. Gemeenten die niet in de nieuwe organisatie deelnemen (Aalten) 

In de eerste situatie is het nodig dat er goede afspraken met de gemeenten komen over de verdeling van de 

besparingen en de eenmalige kosten. Dit omdat de besparingen ontstaan in de nieuwe organisatie en de 

eenmalige kosten gedeeltelijk ontstaan in de huidige organisaties. Omdat de nieuwe organisatie andere 

participanten heeft als de huidige organisaties ontstaan daarin afwijkingen. Wij adviseren om te komen tot 

afspraken waarin het aandeel in de besparingen per gemeente  evenwichtig is met het aandeel in de eenmalige 

kosten. 

In de tweede situatie is er een verschil tussen de gemeente Bronckhorst en Montferland. De gemeente 

Bronckhorst neemt deel in Wedeo deel op basis van een aanwijzingsbesluit en is alleen een bijdrage 

verschuldigd in eventuele exploitatie tekorten. De gemeente Montferland neemt deel in de GR Wedeo en is 

zowel een bijdrage verschuldigd in eventuele exploitatie tekorten als in eventuele opheffingskosten van de GR.  

Wij adviseren dat de gemeente Bronckhorst bijdraagt in het exploitatie tekort van de nieuwe organisatie voor 

het SW-deel. Wij adviseren dit tekort te berekenen op basis van de begroting van het laatste jaar voor de 

overgang naar de nieuwe organisatie, rekening houdend met de verlaging van de Rijksbijdrage WSW.  

Wij adviseren nader onderzoek te doen naar de vraag of en zo ja op welke wijze de gemeente Montferland: 

o aanspraak kan doen op de verwachte besparingen van de nieuwe organisatie 

o meebetaalt in de eenmalige kosten van het mogelijk opheffen van de huidige organisaties. 

In de derde situatie dient het AB van het ISWI besluiten te nemen over de verdere afwikkeling.   



44 
 

De te maken keuzes hebben impact op mogelijke besparingen en eenmalige kosten, waardoor dit voor de 

individuele gemeenten kan leiden tot een voordeel of nadeel. Bijvoorbeeld: keuzes ten aanzien van huisvesting 

kunnen zonder goede afspraken leiden tot besparingen voor gemeenten die de gekozen huisvesting nu 

bezitten of huren, maar tot eenmalige kosten voor gemeenten die achterblijven met lege huisvesting. Dit kan 

betekenen dat een gemeente die niet participeert in de nieuwe organisatie dit voordeel c.q. nadeel zonder 

goede afspraken voor zijn rekening krijgt. 

4.6 BIJDRAGE IN DE EXPLOITATIE VAN DE NIEUWE ORGANISATIE  

Bij ongewijzigd beleid en rekening houdend met wijzigingen in wetgeving wordt voor de huidige organisaties 

een tekort van ruim € 3 miljoen verwacht. Naar verwachting blijft ook na de besparingen ingeval van fusie een 

tekort over bij de nieuwe organisatie. 

Wij adviseren voorafgaand aan de fusie afspraken te maken over de berekening van het aandeel per gemeente 

in dit tekort. Naar onze mening is hierbij vooral aandacht nodig voor: 

o de wijze waarop de gemeenten willen omgaan met de verdeling van mogelijke tekorten op het I-deel 

o  de het vaststellen van de resultaatbijdrage rekening te houden met de re-integratie middelen na    

 verplichtingen die de gemeenten inbrengen (dit bedrag ligt voor Doetinchem aanzienlijk hoger). 

4.7 INKOOP DOOR DERDEN 

In de aangescherpte bestuursopdracht van november 2012 staat aangegeven dat de gemeenten Montferland 

en Aalten volgens een modulaire opbouw mogelijk diensten inkopen.  

Er is afstemming geweest met een vertegenwoordiger van de gemeente Montferland over de SZW-bijdrage 

(W-deel) en het vrij besteedbare deel daarvan in 2016. Het W-deel ligt volgens de door Montferland gemaakte 

berekening vast in meerjarige verplichtingen. De gemeente Montferland heeft aangegeven dat zij momenteel 

acties uitwerkt om het beslag van de meerjarige verplichtingen te verminderen. Mogelijk ontstaat na 

uitwerking van deze acties ruimte voor inkoop. De feitelijk in te kopen diensten zullen in overleg nader moeten 

worden uitgewerkt. 

Vanuit het ISWI is een berekening gemaakt voor het vrij besteedbare deel van de SZW-bijdrage (W-deel) voor 

de gemeente Aalten. Hieruit blijkt dat de inkoopmogelijkheden voor Aalten ook relatief beperkt zijn. 
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5. CONCLUSIE EN ADVIES 

5.1 SAMENVATTING INHOUDELIJKE OPGAVE 

De omvorming van de WWB in de Participatiewet is onderdeel van een brede transformatie van wet- en 

regelgeving in het sociaal domein. Hier maken onder andere de beëindiging van de instroom in de WSW en de 

overgang van een gedeelte van de WAJONG naar de Participatiewet onderdeel van uit.  

De urgentie om de voorbereidingen op de Participatiewet op te pakken is onverminderd hoog. Het sociaal 

akkoord bevestigt dit. De nieuwe wet gaat naar alle waarschijnlijk in werking treden op 1 januari 2015.  

In het licht van de Participatiewet zien we de komende jaren de volgende uitdagingen voor onze gemeenten: 

 We krijgen in de komende jaren te maken met een fors toenemend beroep op de bijstand als gevolg van de 

herkeuring van de WAJONG en de economisch ontwikkelingen. Een toename met 50% in de komende jaren 

is realistisch. 

 We krijgen veel minder budget om arbeidsdeelname van mensen te bevorderen en uitkeringslasten te 

beperken. Voor WSW en WWB samen krijgen we 25% minder budget in dezelfde periode. Gemiddeld per 

persoon in de doelgroep dus een halvering van budget. 

 De lasten in verband met WSW-oud gaan steeds zwaarder drukken op dit budget. Zonder bijsturing gaat 

vrijwel het gehele budget op aan dit kleine deel van de totale doelgroep die voor haar re-integratie van dat 

budget afhankelijk is. 

 Er is een toenemende behoefte aan regionale samenwerking op Achterhoekse schaal die ook wettelijk zal 

worden ingebed. Gemeenten worden verplicht om dienstverlening aan werkgevers regionaal vorm te geven 

en beleid richting werkgevers te uniformeren. In het bredere sociale domein is er (door bezuinigingen en 

toename van taken) meer nut en noodzaak gekomen om de inzet van middelen beter af te stemmen en 

effectiever te maken. Afstemming en verbinding met de andere transities komt steeds nadrukkelijker in 

beeld en begint meer vorm te krijgen.  

 Doel van de Participatiewet is om te komen tot één regeling voor de basis van de arbeidsmarkt. Het sociaal 

akkoord leidt, zoals het nu aanziet, tot een splitsing in doelgroepen (de doelgroep zonder arbeidsbeperking 

die via de werkpleinen wordt ondersteund en de doelgroep met arbeidsbeperking vanuit de 

werkbedrijven). Dit, in tegenstelling tot de oorspronkelijke insteek waarbij er sprake was van één 

doelgroep. In hoeverre dit invloed heeft op het oorspronkelijk doel van één regeling, is nog niet duidelijk. In 

de Werkkamer wordt momenteel het een en ander nader uitgewerkt.  

 Gemeenten zijn op dit moment druk bezig met het vormen van visie en het ontwikkelen van de nieuwe 

wijze van uitvoering binnen het sociaal domein. Welke gemeente willen wij zijn? Hoe ziet de gemeente haar 

rol hierin? Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar nieuwe vormen van financiering en contracteren, toegang 

tot de zorg/sociale ondersteuning en hierbij de rol van de verschillende uitvoerders (generalist, buurtcoach, 

wijkwerker, werkcoach etc). 

Op bovenstaande uitdagingen zijn we (regionaal en lokaal) invulling aan het geven. Het is essentieel dat de 

nieuwe organisatie flexibel (en binnen de regio) kan aansluiten op deze inhoudelijke vraagstukken en de keuzes 

die de verschillende gemeenten daarbij maken. Binnen de invoering van de nieuwe organisatie moet dan ook 

voldoende ruimte zijn om  de genoemde uitdagingen (en de voorbereiding van keuzes en implementatie 

daarvan) te kunnen aanpakken.    
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De keuze om bij samenvoeging van verschillende regelingen in één wet ook de uitvoeringsorganisaties op 

gemeentelijk niveau samen te voegen is op zich een logische, maar deze afweging moet wel zorgvuldig 

gemaakt worden. Alleen als financieel en kwalitatief voordeel te verwachten is, is een fusie te verdedigen. 

5.2 VOORDELEN VAN DE FUSIE 

De financiële middelen die vanuit de Rijksoverheid verwacht kunnen worden zullen in alle gevallen 

onvoldoende zijn om de taken op de huidige wijze uit te voeren. Een fusie zal dit financiële vraagstuk niet op 

kunnen lossen, maar kan wel helpen om de tekorten zo veel mogelijk te beperken en binnen de gestelde 

kaders een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening te realiseren. Hierbij is het van belang om de 

krachten te bundelen en optimaal gebruik te maken van de kernkwaliteiten van de verschillende huidige 

organisaties.  

Het overgrote deel van de beschikbare financiële middelen is slechts beperkt beïnvloedbaar aangezien deze 

vastliggen in uitkeringen en loonkosten voor de SW-medewerkers. Bovendien is het Rijksbeleid kaderstellend 

en is de conjunctuur een belangrijke bepalende factor voor het financiële resultaat van de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie. In totaal is ongeveer 80% van het financiële resultaat niet of beperkt te beïnvloeden. 

Het overige deel van de financiën  kan wel worden beïnvloed door sturing op een lean en mean bedrijfsvoering 

en het maken van keuzes in soorten en kwaliteit van dienstverlening. Voor de eerste periode van de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie geldt dat ook frictiekosten een belangrijke rol spelen in de financiële resultaten. Wel zijn 

deze kosten enigszins te beïnvloeden door de keuzes die gemaakt worden met betrekking tot personeel en 

huisvesting en door de uitkomsten van de onderhandelingen die met de gemeenten Aalten en Montferland 

worden gevoerd over het opheffen van de bestaande gemeenschappelijke regelingen (Wedeo en ISWI). 

Op basis van de berekeningen en aannames (op hoofdlijnen) in deze rapportage concluderen wij dat naar 

verwachting een jaarlijkse besparing van € 875.000 tot € 1.035.000 te verwachten is. De frictiekosten bedragen 

naar verwachting tussen de €1.230.000 en € 2.800.000. Hiermee is de terugverdientijd tussen de 1.2 en 3.2 

jaar.  

 Ook op het terrein van kwaliteit zijn voordelen te behalen: 

1. In de nieuwe uitvoeringsorganisatie wordt gezamenlijk (in de regio) gewerkt aan een krachtigere 

marktbenadering en wordt concurrentie tussen verschillende overheden tegengegaan. Het doel is om meer 

geld uit de markt te halen door nauwer samen te werken met die markt. De ontwikkeling van een breed 

expertisecentrum  voor zo veel mogelijk vragen van werkgevers m.b.t. het sociale domein kan hieraan 

bijdragen omdat dit de relatie met werkgevers kan versterken. Bovendien brengt een samenvoeging met 

zich mee dat het aantal spelers op het toch al brede sociale domein reduceert, waardoor meer 

duidelijkheid voor de klant ontstaat. 

2. Door een fusie worden alle vormen van dienstverlening en instrumenten om mensen te ondersteuning in 

het doorgroeien naar zo regulier mogelijk werk samengevoegd. Hierdoor is voor alle doelgroepen een 

breder aanbod beschikbaar en kan nog meer maatwerk worden geleverd. Bovendien is er nog meer zicht 

op en kennis van de klant als diagnosestelling en ontwikkeling niet meer wordt uitbesteed, maar zo veel 

mogelijk binnen de muren van de eigen organisatie plaatsvindt. Door samen in één organisatie aan de 

dienstverlening te werken kan ook meer kruisbestuiving tussen verschillende professionals plaatsvinden. 

Aansluiting op het Werkplein en Werkbedrijf, zoals in het sociaal akkoord benoemd, behoeft hierbij 

nadrukkelijk aandacht. 

3. De drie transities, en meer specifiek de Participatiewet, brengen grote beleidsmatige veranderingen met 

zich mee en gaan gepaard met flinke kortingen op de budgetten. Dit vraagt veel van betrokken organisaties 

op het gebied van bedrijfsvoering, beleid en financiën. Een grotere organisatie heeft in de regel meer 

slagkracht om dit aan te kunnen en is minder kwetsbaar. 
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Hiertegenover staan mogelijke nadelen: 

 Tijdens het fusieproces een focus op de interne organisatie, waardoor de inhoudelijke vraagstukken en 

regionale ontwikkelingen tijdelijke minder aandacht krijgen 

 De landelijke uitwerking van de beoogde inrichting van het Werkplein en Werkbedrijf is nog niet geheel 

duidelijk. Deze uitwerking kan mogelijk gevolgen hebben voor de uitwerking van de samenvoeging.  

5.3 ADVIES 

Een fusie richt zich niet op de oplossing van alle uitdagingen die de invoering van de Participatiewet met zich 

mee brengt. De fusie zorgt in elk geval voor lagere overheadkosten (huisvesting en personeel) door 

samenvoeging van de bestaande uitvoering en biedt kansen om de uitvoering van de Participatiewet goed 

vorm te geven.  

Een fusie kan dus de negatieve financiële gevolgen van de komst van de Participatiewet beperken, maar niet 

geheel wegnemen. Daarnaast is er een kwalitatieve winst te verwachten. De mogelijke nadelen van een fusie, 

zoals een eventuele toename van bureaucratie en de beperking in mogelijkheden om gebruik te maken van 

commerciële aanbieders van re-integratietrajecten,  wegen niet op tegen de voordelen. 

Wij adviseren de gemeenteraden daarom in te stemmen met de koers en de betrokken partijen toestemming 

te geven de komende maanden de voorbereidingen voor de fusie verder in gang te zetten.  

Wij doen dit in het besef dat er nog diverse ontwikkelingen van invloed zullen zijn op de uitwerking van de 

plannen. Bij de verdere uitwerking zal onder meer ingespeeld moeten worden op de definitieve vormgeving 

van de wetgeving en op de keuzes die gemeenten de komende tijd maken over de uitvoering van de andere 

transities.  Als wij de komende maanden zonder belemmeringen door kunnen gaan met de voorbereiding is 

naar verwachting een fusie per 1 januari 2015 haalbaar.  

5.4 VERVOLG 

Bij positieve besluitvorming door de gemeenteraden, kunnen de verdere stappen worden gezet in de 

voorbereiding. Hiertoe wordt een implementatieplan opgesteld en uitgevoerd. In deze fase zijn de volgende 

elementen in elk geval van belang: 

 maken van heldere afspraken over de afwikkeling van de huidige structuren, mogelijke in- en uittreding 

en de (financiële) gevolgen hiervan. Maken van afspraken over de toerekening van tekorten en 

besparingen in de nieuwe organisatie vanuit de verschillende posities van gemeenten. 

 visie op huisvesting  en uitwerking hiervan 

 keuze en gevolgen juridische structuur 

 uitwerking (beleids)inhoudelijke keuzes op basis van de nieuwe wetgeving en transities. Tevens toetsing 

en actualiseren van de aannames in de verkenning 

 aansluiting op de transities en transformatie, aansluiting op de toegang, inzet regisseur/generalist, 

wijkgericht werken 

 invulling van processen en werkwijze 

 formulering nieuw functiehuis, in beeld brengen personele consequenties en sociaal plan 

 besluitvormingsprocedure (inclusief OR en GO) 
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 communicatieplan 

 vormgeven van regionaal arbeidsmarktbeleid en werkgeversbenadering 

 uitwerken (financiële en personele) gevolgen ontbinding ISWI. Hiertoe is besluitvorming van de 

gemeenteraad noodzakelijk. 

De uitwerking van het implementatieplan waarin bovenstaande elementen worden verwerkt, zal aan de 

gemeenteraden worden voorgelegd, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt.  

 

 


