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Inleiding/aanleiding
Ontwikkelingen in het sociaal domein waaronder de invoering van de Participatiewet hebben
het voor de negen – in de gemeenschappelijke regeling WSD samenwerkende - gemeenten
en WSD noodzakelijk gemaakt om na te denken over de toekomst van de WSD. Hiertoe heeft
de ASD in november 2019 een eerste informeel advies/discussienota uitgebracht. In juli 2020
heeft de WSD de koersnotitie “Gezamenlijk doorontwikkelen” definitief vastgesteld. Op basis
van dit koersdocument wordt door iedere gemeente een lokaal plan opgesteld.
De WSD heeft dit lokale plan thans met Vught in oktober 2021 opgesteld, het plan ziet toe op
de behoefte/ambitie vanuit Vught.
Probleemstelling
De ASD is gevraagd een advies te geven over het lokaal actieplan Vught-WSD van oktober
2021. Het lokaal actieplan Vught-WSD “gezamenlijk doorontwikkelen” wordt door hen
beschouwd als leidraad voor de periode 2022-2025. Het betreft een dynamisch plan waar
gaande de tijd steeds meer bouwstenen in worden verwerkt. Er wordt beschreven hoe Vught
samen met de WSD invulling geeft aan het intensiveren van de samenwerking.
In het verleden werd door Wegwijs+ regelmatig samengewerkt met commerciële partijen. De
gemeente wil nu een preferent partnerschap aangaan met de WSD.
Dit betekent dat bij gelijke geschiktheid tussen aanbieders op het gebied van re-integratie en
participatie de gemeente ervoor kiest gebruik te maken van de diensten van de WSD.
Slechts in die situaties dat de WSD niet zelf kan voorzien in kwalitatieve dienstverlening of
een niet marktconforme reële prijs hanteert kan de gemeente incidenteel besluiten uit te
wijken naar een commerciële partij.
De keuze met welke partner Vught in zee gaat ten aanzien van het begeleiden van de
doelgroep Participatie is cruciaal voor de slaagkans en het bereiken van goede resultaten.
De ASD vindt het zeer belangrijk dat inwoners behorende tot de doelgroep bij voorkeur
structureel worden begeleid door een zelfde kundig, betrokken en ervaren dienstverlener.
De ASD begrijpt de keuze van de gemeente om de WSD als preferent partner te kiezen, een
dienstverlener die inmiddels 65 jaar bestaat.
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De WSD behoort naast andere grote commerciële partijen tot de top 10 grootste bedrijven in
topsectoren1 in Noord-Brabant en heeft daarmee als prettige bijkomstigheid dat zij een
bekend en ervaren speler is op de arbeidsmarkt en goed bekend is met wet en regelgeving.
Het is efficiënt en krachtig dat de WSD als kennispartner een expertisecentrum opzet en
faciliteert, waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken met de negen deelnemende gemeenten.
Algemene opmerking inclusief werkgeverschap
Het jaarverslag 2020 van de WSD laat zien dat 36 procent van de instroom in 2020 is
uitgestroomd naar regulier werk. Zij hebben een dienstverband bij een bedrijf of organisatie
in de regio. Afhankelijk van de capaciteiten van de medewerker kan deze werkgever nog wel
aanspraak maken op subsidie voor deze persoon. 64% stroomt niet uit naar regulier werk in
2020.
Onderzoeksmethode
We hebben o.a. gebruikgemaakt van aanwezige kennis bij ervaringsdeskundigen, informatie
op de site van de gemeente en WSD, Ibabs, monitor gemeentelijke arbeidstoeleiding, DUO
inburgeringscijfers Vught, dienstenportfolio 2020 WSD, stavaza implementatie Wet
inburgering en integratie statushouders mei 2020.
Bevindingen
De ASD onderschrijft de gedeelde ambitie die ten grondslag ligt aan het actieplan, t.w.:
meedoen is belangrijker dan alleen het hebben van betaalde arbeid,
participatie vindt zoveel mogelijk lokaal plaats,
regiefunctie vanuit de gemeente waarbij de klant centraal staat.
In het lokale actieplan worden waarden en normen genoemd die dienen als kader
waarbinnen de samenwerking tussen de WSD en gemeenten vorm krijgt.
De ASD onderstreept het belang van een gelijke attitude van de deelnemende partijen t.a.v.
een gezamenlijk actieplan, doch wil niet nalaten u het volgende mee te geven:
De ASD vindt het belangrijk dat de doelgroep optimaal wordt begeleid en dat de gemeente
werkt met een dienstverlener die:
- zeer goed thuis is in de Brabantse arbeidsmarkt en kennis heeft van de actuele
arbeidsmarkt (problematiek),
- korte lijntjes heeft naar provincie, NO Brabantwerkt, (omliggende) gemeenten, (sociale)
partners/werkgevers,
- weet waar, hoe en wanneer subsidies kunnen worden aangevraagd,
- actief deel uitmaakt van bestaande (werkgevers) netwerken,
- de samenwerking opzoekt en aangaat met ROC’s en Hogescholen, IBN en Weener of
andere sociale werkbedrijven,
- kan voorzien in langdurig, consistent en kwalitatief hoog dienstenaanbod,
- als professional erkent wanneer zij kennis die zijzelf niet in huis heeft, deze tijdig elders
inkoopt, zoals nu het geval is bij het aangaan van het preferent partnerschap,
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kennis heeft van de doelgroep en simpelweg weet hoe je persoonlijk en structureel
terugkerend contact onderhoudt met mensen,
inzet op skillsontwikkeling zodat de doelgroep ook toekomstbestendig inzetbaar blijft.

Conclusies en aanbevelingen
Het lokaal actieplan is logisch en goed samengesteld. Er spreekt ambitie uit en de wil samen
te werken en zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken. Omdat het plan dynamisch is, stellen
wij het op prijs tussentijds te worden geïnformeerd wanneer zich nieuwe ontwikkelingen
aandienen.
Als aanbeveling vragen wij uw aandacht voor:
vastlegging over waar en hoe verantwoordelijkheden worden belegd m.b.t.
werkzaamheden,
hoe onderlinge afstemming en monitoring tussen partijen structureel plaatsvindt,
dat de inwoner/deelnemer daadwerkelijk een klantmanager toegewezen krijgt die
zicht heeft op het totaal,
het toezien op juiste uitvoering van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen
opdrachtgever- en opdrachtnemersrol,
dat de plusdiensten in de lijn liggen van de totale participatie. Het vergt wel een
goede coördinatie van verantwoordelijkheden van de betrokken partners.
Uw reactie op dit advies stellen wij zeer op prijs.
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