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Bestuurlijke samenvatting 
 

Samen bouwen we aan een nieuwe organisatie voor inwoners en werkgevers in de Drentsche Aa 

gemeenten. Onze stip op de horizon is dat één organisatie verantwoordelijk is voor het totaal van de 

opdracht (uitvoering van de Participatiewet en de daaraan verbonden onderdelen van de Wet sociale 

werkvoorziening). 

Onze klanten zijn inwoners met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers in de 

Drentsche Aa-gemeenten. Eén uitvoeringsorganisatie is overzichtelijk voor inwoners en werkgevers. 

In de nieuwe organisatie versterken we de contacten met onze klanten. Dit doen we om zoveel 

mogelijk inwoners te kunnen ondersteunen bij het participeren in de samenleving. 

We helpen mensen naar werk of participatie. Inkomen is daarbij ondersteunend. Door onze 

netwerken in de maatschappij helpen we inwoners matchen en plaatsen. Waar nodig trainen we 

werknemersvaardigheden bij werkgevers of in de SW-infrastructuur. In gegeven omstandigheden 

(minder budgetten, toenemende doelgroep, tegenzittend economisch klimaat) betekent dit voor ons 

dat we slim maatwerk moeten leveren. 

We bieden alleen zelf ondersteuning als we er zeker van zijn dat deze ondersteuning echt helpt en 

niet beter door andere partijen kan worden geleverd. Een groot gedeelte van onze inwoners heeft 

ons niet nodig om inkomen te verkrijgen of om werk te vinden. Zonder onze bemoeienis vinden 

werkgevers en werkzoekenden elkaar dagelijks om een arbeidsrelatie aan te gaan. Een gedeelte van 

onze inwoners is minder succesvol op de arbeidsmarkt. Zij zijn niet in staat om zonder 

ondersteuning voldoende geld te verdienen om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Voor die 

inwoners zijn we er. Door extra inzet te plegen op de groep met een verdiencapaciteit van 50-80% 

realiseren we een hogere uitstroom.   

We zijn een partner van werkgevers in de regio. Kennis van de markt van werknemers met een 

beperking is goed voor werkgevers. Het biedt werkgevers kansen nieuwe talenten te ontdekken, 

werk anders te organiseren en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We helpen werkgevers 

te voldoen aan hun verplichting “afspraakbanen” aan te bieden aan mensen met een beperking.  

We doen een maximaal beroep op de eigen verantwoordelijkheid en autonomie van onze inwoners. 

We geloven dat mensen behoefte hebben aan autonomie, competentie en verbondenheid. Onderzoek 

toont aan dat dit de drijfveren zijn voor motivatie. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk en hebben 

vrijheid binnen wat mogelijk is op de arbeidsmarkt. Bijdragen aan de maatschappij in werk of 

participatie ontwikkelt vaardigheden en geeft een gevoel van competentie. Het geeft verbondenheid 

met collega’s en met de maatschappij.  

Met dezelfde overtuiging richten we onze organisatie in. Onze medewerkers functioneren het beste 

bij maximale autonomie, competentie en verbondenheid. We leggen verantwoordelijkheden daarom 

zo laag mogelijk in de organisatie. We bouwen een klantgerichte organisatie, waarvoor al onze 

medewerkers hun deskundigheid inzetten en daarmee bijdragen aan een Drentsche Aa waar 

iedereen meedoet. Een groep medewerkers van Alescon en ISD werkt onder de noemer “Samen aan 

de Slag” al met een nieuwe werkmethodiek. Onze inspanningen leiden tot een doelmatige en 

doeltreffende ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Wij werken aan doelstellingen van de Drentsche Aa gemeenten. De politiek is eindverantwoordelijk. 

We zijn een partner van onze bestuurders en  leveren gevraagd en ongevraagd advies. We bewaken 

de samenhang met andere partijen in het sociaal domein. Door de begroting, beleidskaders en 
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prestatie-overeenkomsten voeren de gemeenten regie. We stellen bewust meerjarige prestatie-

overeenkomsten op. Deze overeenkomsten worden vastgesteld in de colleges en gemeenteraden 

krijgen de mogelijkheid om hun zienswijze vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen gemeenten regie 

voeren en behouden we de flexibiliteit die we nodig hebben om aan onze opdracht te voldoen.  

Een nieuwe uitvoeringsorganisatie vergt het inrichten van een Gemeenschappelijke Regeling met 

openbaar lichaam.  Deze inrichting baseren we op de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Gelet op het belang van werkgevers voor het realiseren van onze doelstellingen, zullen we een 

werkgever benaderen om zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur. We hebben juridisch advies 

ingewonnen over de exacte vormgeving van de GR. We hebben besloten over te gaan op de ombouw 

van de huidige gemeenschappelijke regeling van de ISD. Het liquideren van een GR leidt tot 

bestuurlijke en ambtelijke drukte. Er moet een liquidatieplan worden opgesteld met o.a. een 

balansafwikkeling, financiële prognose liquidatie, een jaarrekening, een verrekening van het 

liquidatiesaldo en een administratieve liquidatie.  

Onze organisatie werkt voor het lokaal bestuur, maar heeft een eigen gezicht. We hebben een 

centraal georganiseerde front- en back-office bij de Doevenkamp in Assen. Werkzoekenden kunnen 

ons vinden op deze herkenbare locatie. Daarnaast zijn we vindplaatsgericht (binnen de gemeenten, 

bij maatschappelijke instellingen, bij werkgevers) aanwezig op meerdere locaties.  

In eerste instantie werken we toe naar een automatiseringsomgeving die ondersteuning biedt aan 

het voor de buitenwereld overkomen als één organisatie (externe communicatie, website, 

enzovoort). Na 1 juli 2016 starten we met het groeipad om te komen tot één automatiserings-

omgeving voor de nieuwe organisatie.  

Door de fusie geven we ook invulling aan de opdracht om een efficiencywinst van 400.000 euro te 

realiseren. De kosten voor de uitvoering van onze werkzaamheden blijven binnen de rijksmiddelen.  

In dit bedrijfsplan hebben we inzichtelijk gemaakt hoeveel formatie er in 2016 nodig is om de taken 

van de organisatie te kunnen uitvoeren. Dit betreft 126,9 fte. Als we dit afzetten tegen de huidige 

vaste formatie binnen Alescon en de ISD (111,1fte) betekent dit er voldoende ruimte is voor het 

zittende personeel in de nieuwe organisatie. Wel is er frictie bij management en staf. Hier is 19,3 fte 

aanwezig, terwijl er plaats is voor 17,1 fte (frictie van 2.2 fte). 

Voor het vormgeven van onze nieuwe organisatie hebben we een nieuwe directeur geworven. Wij 

hebben ons daarbij ondersteunen door extern wervings- en selectiebureau. Het profiel van de 

nieuwe directeur is opgenomen in dit bedrijfsplan. 

In dit bedrijfsplan hebben wij de hoofdlijnen van onze nieuwe organisatie beschreven. Wij richten 

ons er op om  per 1 juli 2016 te starten. Ons tempo, en op onderdelen ook de inhoudelijke 

vormgeving,  is afhankelijk van het bestuurlijk overleg over de toekomst van Alescon en overleg met 

de ondernemingsraden en vakbonden. We zijn in de zomer van 2015 gestart met de 

implementatiefase. Deze fase pakken we planmatig op, waarbij we in ieder geval de volgende 

onderwerpen nader uitwerken:  

 Doorontwikkelen Samen aan de Slag 
 Benoeming nieuwe directeur 
 Opzetten juridische structuur 
 Huisvesting 
 Plaatsingsprocedure personeel 
 ICT 
 Communicatie 
 Positionering werkleerbedrijven, beschut werk en DETA/BW 
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Op deze manier werken wij toe naar onze stip op de horizon. Eén uitvoeringsorganisatie die voor de 

drie Drentsche Aa gemeenten uitvoering geeft aan de kadernota “Participatie is de norm, werk het 

doel”. Als naam kiezen we voor “Werkplein Drentsche Aa”. Een organisatie die een actieve partner is 

in de samenleving en  inwoners en werkgevers waar nodig ondersteunt om hun doelstellingen op het 

gebied van werk en participatie te realiseren. Een organisatie die in staat is om zich aan te passen 

aan een zich ontwikkelende omgeving, maar tevens daarin het voortouw neemt. Op onderdelen van 

het inrichten van de nieuwe organisatie ligt de besluitvorming bij het bestuur van de zes Alescon-

gemeenten. De bijeenkomsten met de zes Alescon-gemeenten in juni en september 2015 hebben 

geleid tot de volgende gezamenlijke conclusies:  

1. De regie op de Participatiewet en de uitvoering daarvan ligt bij de gemeenten  

2. De gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de WSW van de huidige 

ca. 1.800 WSW’ers. Alescon geeft uitvoering aan de WSW voor de huidige WSW’ers  

3. Nieuw beschut werk wordt door de gemeenten voor alsnog belegd bij Alescon. Bij gemeente De 

Wolden is Alescon één van de opties (De gemeente De Wolden neemt ook deel aan het SW-bedrijf 

Reestmond)  

4. Gemeenten willen slim gebruik maken van de vrijvallende infrastructuur bij Alescon. Daarbij 

bestaat geen afnameverplichting. De vrijvallende infrastructuur bij Alescon ontstaat doordat het 

aantal SW’ers waar Alescon verantwoordelijk voor is, vanaf 1 januari 2015 jaarlijks met ca. 5% zal 

afnemen. Daardoor zijn minder middelen (mensen, gebouwen, machines) nodig. Het onderdeel van 

Alescon ‘De werkwinkel’ worden versneld betrokken bij de vrijvallende infrastructuur. Bij het AAT 

cluster door ca. 12 fte te incorporeren in de nieuwe organisatie en bij De Wolden/Hoogeveen in een 

pilot levenscoach.  

5. De gemeenten willen over een periode van 5 á 10 jaar herijken of de huidige Gemeenschappelijke 

regeling nog altijd de meest gewenst vorm van organiseren is. De termijn is mede afhankelijk van 

landelijke ontwikkelingen, de ontwikkeling van de arbeidsmarktregio’s en ontwikkelingen bij de 

deelnemende gemeenten. Tussentijds monitoren we deze ontwikkelingen goed. 

In juni 2015 hebben we een concept-bedrijfsplan voorgelegd. Het afgelopen half jaar hebben 

Ondernemingsraden inspraak geleverd en zijn er bestuurlijke keuzes gemaakt. Op basis daarvan 

hebben we het bedrijfsplan aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 De startdatum is verschoven 1 januari naar 1 juli 2016. Zo borgen we een zorgvuldige 

plaatsingsprocedure en huisvesting van de nieuwe organisatie. 

 De naam van de nieuwe organisatie is Werkplein Drentsche Aa 

 Werkplein Drentsche Aa wordt centraal gehuisvest in de Doevenkamp in Assen 

 De Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Drentsche Aa wordt opgesteld door het 

aanpassen van de GR ISD 

 Alescon blijft tot nader order verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw voor de zes 

Alescon-gemeenten.  

 Nieuw beschut werk wordt door de gemeenten voor alsnog belegd bij Alescon.  

 In dit bedrijfsplan gaan we uit van een overgang van het noordelijk deel van de Werkwinkel 
van Alescon per 1 juli 2016 naar WPDA. Hiermee gaan 12 fte’s (zijnde geen Wsw--ers) over 
naar de nieuwe organisatie. Op 18 december heeft de stuurgroep Alescon (bestaande uit de 
zes deelnemende gemeenten aan de GR Alescon) besloten dat voor Alescon de geleidelijke 
overgang van begeleidend personeel van de Werkwinkel naar de gemeentelijke organisaties 
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(in casu WPDA) uitgewerkt zal worden. Hierbij is de voorwaarde gesteld dat er een 
uitwerking plaatsvindt op de gevolgen/risico’s voor Alescon en de gemeentelijke 
organisaties en dat hiervoor een beheersmaatregelenplan worden opgesteld. 

 De 342 Wsw-ers  (gedetacheerden) blijven in dienst bij Alescon.  
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 
Werk en participatie is goed voor mensen. Met de vorming van de Uitvoeringsorganisatie geven we 

op onze manier invulling aan de Participatiewet en de bijbehorende verantwoordelijkheid voor 

ondersteuning van de inwoners bij werk en inkomen.  

De Drentsche Aa gemeenten streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen meedoet. De 

Participatiewet biedt inwoners meer kansen op een reguliere baan. Om werkgevers en inwoners te 

ondersteunen zijn verschillende nieuwe instrumenten ontwikkeld, zoals loonkostensubsidie, een no 

risk polis, job coaching en het nieuwe instrument beschut werk.  Werkgevers in de marktsector en de 

overheid creëren de komende tien jaar 125.000 extra banen voor deze nieuwe doelgroep. 

Tegelijkertijd wordt de toegang naar de Sociale werkvoorziening via de Wet Sociale 

Werkvoorziening afgesloten en blijft de WAJONG1 alleen toegankelijk voor die groep die volledig en 

duurzaam arbeidsongeschikt is.  

 Om beter aan onze maatschappelijke taak te voldoen vormen Alescon-Noord en de 

Intergemeentelijke Sociale Dienst voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo (verder: ISD) 

een nieuwe uitvoeringsorganisatie. Dit bedrijfsplan legt uit hoe de nieuwe organisatie eruit gaat zien. 

Bij het opstellen van het bedrijfsplan zijn wij uitgegaan van de vastgestelde Kadernota: - “Participatie 

de norm, werk het doel” en de business case van 1 oktober 2014.  

1.2. Bestuurlijke kaders 
In de kadernota is het beleid op hoofdlijnen vastgesteld en zijn de volgende kaders meegegeven: 

 Participatie de norm, werk het doel 

Dit betekent dat de focus van de inzet van het beleid is gericht op de doelgroep die binnen afzienbare 

tijd duurzaam kan uitstromen naar de arbeidsmarkt, al dan niet met ondersteuning.  

 Werk moet lonen.  

Dit betekent dat werken met behoud van uitkering alleen kan als dit tijdelijk is (definitieve maximale 

periode wordt vastgelegd in de prestatieovereenkomst) en als er na die periode reëel uitzicht is op 

duurzame uitstroom naar betaald werk. Hiermee wordt verdringing op de arbeidsmarkt zo veel als 

mogelijk voorkomen.  

 De gemeente voert regie via de toegang. De inwoner staat hierbij centraal  

Het beleid van de Participatiewet is onderdeel van het gemeentelijk sociale beleid. Het beleid is 

afgestemd met de overige  sociale domeinen. De inwoner is binnen twee stappen op de juiste plek en 

wordt integraal benaderd.  

 De Drentsche Aa gemeenten zien elkaar als natuurlijke partners bij de beleidsvorming 

en uitvoering en trekken gezamenlijk op binnen de arbeidsmarktregio Groningen.  

De individuele gemeenteraden bepalen de beleidskaders en beleidsdoelen. De Drentsche Aa 

gemeenten stemmen het beleid onderling af gelet op het gezamenlijk bedienen van de inwoners en 

werkgevers (het beste aanbod laten aansluiten bij de vraag). Dit betekent dat er sprake is van 

                                                                 

1 Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 
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solidariteit. Aangezien arbeidsmarktbeleid niet stopt bij de gemeentelijke grenzen, wordt 

samengewerkt met de partners binnen de arbeidsmarktregio Groningen. De focus van de uitvoering 

ligt op het gebied van de Drentsche Aa.  

 De gemeente sluit een prestatieovereenkomst met één uitvoeringsorganisatie.  

De gemeente heeft de rol van kadersteller. Deze kaders worden vertaald in uitvoeringsprestaties. In 

de prestatieovereenkomst worden nadere afspraken gemaakt over doel, de tijd voor het bereiken 

van het doel en de daarbij horende beschikbare middelen. De gemeenten beleggen deze uitvoering 

bij één uitvoeringsorganisatie vanuit het oogpunt van één klantbenadering, regie, effectiviteit en 

efficiency. Gelet op de gezamenlijke uitvoering, zullen bij verschillende (beleids)keuzes, de 

consequenties hiervan inzichtelijk gemaakt worden in samenwerking met de uitvoering. 

Uitgangspunt is en blijft te komen tot eenduidige aansturing. Gelet op het besluit van de zes 

Alescongemeenten dat onderdelen de komende jaren bij Alescon blijven, moeten we nagaan welke 

consequenties dit besluit op middellange en lange termijn heeft voor dit kader. 

 De financiering van de uitvoering wordt bepaald op basis van het maatschappelijk en 

financieel rendement en vastgelegd in de prestatieovereenkomst.  

Het uitgangspunt is budgettaire neutraliteit. In de business case is deze geconcretiseerd tot een 

efficiencyslag van 400.000 euro. Hiervan kan alleen worden afgeweken als de extra kosten opwegen 

tegen het te bereiken maatschappelijk en/of financieel resultaat. In de prestatieovereenkomst en via 

de gemeentelijke begroting worden hierover afspraken gemaakt.  

Op grond van de Kadernota hebben de gemeenten Alescon en de Intergemeentelijke Sociale Dienst 

van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo (ISD) een business case opgesteld voor een 

nieuwe gezamenlijke organisatie. De conclusie van de berekeningen is dat er een haalbare business 

case ligt. Dit bedrijfsplan bouwt voort op de kadernota en de business case.  

Alescon en ISD zijn verzocht een nieuwe werkmethodiek te ontwikkelen voor de nieuwe organisatie. 

In januari 2015 is het project ‘Samen aan de slag’ van start gegaan. Zo’n 50 medewerkers van ISD en 

Alescon hebben een nieuwe werkmethodiek ontwikkeld in de praktijk. Doel van de werkmethodiek 

is dat klanten zo snel mogelijk en naar vermogen aan het werk gaan. Klanten voor wie werken nog 

niet mogelijk is werken aan hun ontwikkeling om vervolgens aan het werk te komen. 

1.3. Het gemeentelijk speelveld 
In de Drentsche Aa gemeenten  (Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo) kiezen wij ervoor de uitvoering 

van de Participatiewet gezamenlijk op te pakken.  

Wij hebben dit bedrijfsplan geschreven in de wetenschap dat de besluiten die betrekking hebben op 

de inrichting van de Uitvoeringsorganisatie Participatiewet voor de Drentsche Aa gemeenten 

gevolgen hebben in onze omgeving. Dit geldt in hoge mate voor de drie andere gemeenten in de GR 

Alescon Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe. Met dit voorliggend bedrijfsplan presenteren we 

ons gewenste beeld van de  Uitvoeringsorganisatie Participatiewet in de toekomst.  

In de kadernota is de stip op de horizon geformuleerd dat één organisatie verantwoordelijk is voor 

het totaal van de opdracht (uitvoering van de Participatiewet en de daaraan verbonden onderdelen 

van de Wet sociale werkvoorziening). Deze stip op de horizon realiseren we niet per 1 juli 2016. De 

zes gemeenten in de GR Alescon hebben besloten onderdelen voorlopig bij Alescon te laten. De 

Werkwinkel gaat in Noord gefaseerd over. We willen een zo effectief en efficiënt mogelijke 

bedrijfsvoering realiseren. Wij gaan hierover met de betrokken gemeenten in overleg en houden 
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daarbij rekening met de samenwerking tussen de Drentsche Aa gemeenten op het gebied van 

bedrijfsvoering en de huidige afname van diensten vanuit de ISD bij de gemeente Assen.  

1.4. Huidige uitvoeringsorganisaties en hun klanten 
De ISD is verantwoordelijk voor de re-integratie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt 

en het (tijdelijk) verstrekken van een uitkering zolang re-integratie nog niet is gelukt. De ISD is een 

gemeenschappelijke regeling van 3 gemeenten (Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo). Klanten ISD per 

31-12-2014: 

Aa en Hunze 327 

Assen 2.088 

Tynaarlo 463 

Totaal 2.878 

 

Alescon is verantwoordelijk voor arbeidsontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking. 

Alescon is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, De Wolden, 

Hoogeveen, Midden Drenthe en Tynaarlo. Eind 2014 had Alescon 2.014 Wsw-medewerkers in dienst, 

waarvan 975 in de Drentsche Aa gemeenten: 

Aa en Hunze 140 

Assen 741 

Tynaarlo 94 

Totaal 975 

 

Naast de 975 Wsw-medewerkers was er in de drie gemeenten een wachtlijst van 119 Wsw-

medewerkers; 88 in Assen, 14 in Aa en Hunze en 17 in Tynaarlo. De kenmerken van de verschillende 

doelgroepen worden in andere rapportages van Alescon en de ISD inzichtelijk gemaakt. 

Kortheidshalve volstaan wij hier met een kwantitatief overzicht. 

1.5. Leeswijzer bedrijfsplan 
Het bedrijfsplan start met een omgevingsanalyse. Hoe verandert de omgeving waarin de 

Uitvoeringsorganisatie Participatiewet acteert? Hoofdstuk 3 bevat de missie en visie. Waar gaan we 

voor en waar staan we voor? Hoofdstuk 4 bevat ons dienstverleningsconcept. De rest van het 

bedrijfsplan bevat een beschrijving van de organisatie die volgens ons het beste past bij de omgeving, 

de missie, visie en het dienstverleningsconcept. We beschrijven achtereenvolgens de organisatie, 

governance, personeel, ICT, huisvesting en financiën. In het laatste hoofdstuk gaan we in op de 

benodigde vervolgstappen om een start te maken met de nieuwe organisatie. In dit bedrijfsplan staan 

de hoofdlijnen. Achtergronden hebben we opgenomen in een bijlagenboek.  
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2. Omgevingsanalyse Uitvoeringsorganisatie 
Participatiewet 

 

In de omgeving van de Uitvoeringsorganisatie Participatiewet vinden ontwikkelingen plaats die het 

werkveld van de organisatie beïnvloeden.  

In dit hoofdstuk schetsen we een aantal relevante trends. Dit zijn geen feiten, maar verwachtingen 

waar de organisatie rekening mee moet houden. De benoemde trends zijn gebaseerd op 

onderzoeksrapporten van onder andere het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Planbureau voor 

de leefomgeving (PBL), Centraal plan bureau (CPB) en op beleidsstukken van gemeenten en 

provincie.  

2.1. Politieke ontwikkelingen 
In Nederland is onder druk van internationale ontwikkelingen een andere visie op ons sociaal 

zekerheidsstelsel ontstaan. Internationaal bezien hebben wij nog altijd een uitgebreid en goed 

sociaal zekerheidsstelsel. Voor onze concurrentiepositie en om kosten te beperken is het nodig dat 

meer mensen meedoen op de arbeidsmarkt.  

De politieke lijn is meer ruimte aan de samenleving, meer ruimte voor gemeenten en van zorgen voor 

naar zorgen dat. Er ontstaat een nieuwe balans tussen overheid, maatschappelijk middenveld, de 

private sector en inwoners. Dit kan moelijker zijn voor  inwoners zonder groot netwerk en weinig 

financiële draagkracht.  De overheid biedt deze groep  een vangnet.  

De Participatiewet is één van de drie decentralisaties in het sociale domein. De anderen zijn de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg. Gemeenten zijn vanaf 2015 

verantwoordelijk voor deze domeinen. De decentralisaties hangen gedeeltelijk met elkaar samen en 

gaan gepaard met bezuinigingen.  

De eisen aan gemeenten nemen toe, terwijl de mogelijkheden om te sturen afnemen. De regeldruk in 

de wetgeving leidt tot hogere uitvoeringskosten. Voor gemeenten betekent dit dat de verhoudingen 

met externe partijen verandert. De gemeente zal zich meer als netwerkorganisatie gaan opstellen. 

De Participatiewet vraagt van gemeenten om samen te werken in de arbeidsmarktregio en om met 

andere gemeenten, sociale partners en het UWV2 te komen tot de vorming van een Werkbedrijf. In de 

arbeidsmarktregio Groningen werken gemeenten, UWV en sociale werkvoorzieningsschappen al 

nauw samen binnen de structuur van “Werk in Zicht”. Die structuur, waarin de vier subregio’s van 

onze arbeidsmarktregio vertegenwoordigd zijn (waaronder de subregio Noord Drenthe), is ook 

benut als basis  voor het Werkbedrijf. Daardoor heeft het Werkbedrijf Groningen snel afspraken 

kunnen maken. Dat betekent dat de gemeenteraden zoveel mogelijk afstemming zoeken, zodat de 

gemeenten elkaar niet beconcurreren. Met andere gemeenten (en UWV) in de arbeidsmarktregio 

Groningen wordt één pakket aan faciliteiten ontwikkeld voor werkgevers die afspraakbanen bieden. 

Dit betekent dat de Uitvoeringsorganisatie een actieve maatschappelijke partner is en verbindingen 

zoekt in het sociaal domein.  

                                                                 

2 UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
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2.2. Demografische en economische ontwikkelingen 
De demografische ontwikkeling laat zien dat de beschikbare  beroepsbevolking licht zal krimpen 

door ontgroening, vergrijzing en krimp in de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo en groei in de 

gemeente Assen. Dit kan een uitdaging vormen voor onze personeelswerving. 

Na twee jaar van neergang was er in 2014 weer enigszins sprake van economische groei in Drenthe 

van 1 procent. Ook voor de komende jaren verwachten onderzoekers van  CPB, Rabobank en ING 

voor Drenthe een groei van ongeveer anderhalve procent. Groei betekent niet meteen meer banen: 

de verwachting is dat dit iets achter blijft ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Sinds kort daalt 

het aantal WW-uitkeringen landelijk. In de regio stijgen de aanvragen nog altijd. Wel neemt de 

uitstroom toe. De vertegenwoordiging van 50+-ers onder de aanvragers is gestegen. Het aantal 

mensen zonder startkwalificatie is afgenomen, maar is nog altijd 33% van alle 

uitkeringsgerechtigden.  

In het rapport Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020 (2015) zijn de 
volgende uitdagingen voor de arbeidsmarkt in Noord-Nederland geformuleerd: 

• Anticiperen op onzekerheid en baanonzekerheid is de toekomst 

• Het bevorderen van mobiliteit, zowel inter- als intrasectoraal 

• Vergroten van kansen op de arbeidsmarkt voor lager en middelbaar opgeleiden 

• Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

• Terugdringen van (langdurige) werkloosheid 

• Kansen benutten in Noordelijke primaire aandachtssectoren 

• Bijhouden technologische ontwikkelingen 

• (Eu)regio-overstijgende beleidsfocus 

Door de technologische ontwikkeling ontstaat een andere vraag naar personeel. De provincie 

Drenthe en gemeenten hebben werk prominent op de agenda staan. De provincie zet in op 

innovatiegericht MKB en kansrijke sectoren als sensorsysteem technologie, biobased economy/ 

agribusiness/chemie, gezondheids- en vrijetijdseconomie. Opvallend is dat de zorgsector niet meer 

tot de kansrijke sectoren behoort in de regio. 

Goede aansluiting tussen onderwijs en arbeid kan de toekomstige doelgroep van de Participatiewet 

verkleinen. We richten de nieuwe organisatie in om de uitdagingen op de arbeidsmarkt het hoofd te 

kunnen bieden. Onze dienstverlening is gericht op matchen en plaatsen en dus houden we de 

marktontwikkelingen scherp in de gaten.  

2.3. Sociaal-culturele ontwikkelingen 
De huidige samenleving vertoont steeds meer kenmerken van een netwerkmaatschappij. Deze  

wordt gedragen door een combinatie van voortschrijdende digitalisering, nieuwe 

(communicatie)technologieën en sociale netwerken.  

Er is sprake van zowel individualisering als informalisering van de samenleving. Bij informalisering 

van de samenleving spelen kleinschalige, losse en informele verbanden een steeds belangrijkere rol.  

De geïndividualiseerde samenleving lijkt op gespannen voet te komen staan met de 

participatiesamenleving waar de overheid een andere rol speelt. We spelen hier met ons 

dienstverleningsconcept op in door klanten en medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven. 
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Het aantal hoogopgeleiden neemt toe in Nederland, maar twee derde van de beroepsbevolking is nog 

altijd middelbaar of laagopgeleid. Een belangrijk deel van onze cliënten behoort tot deze groep. 

Door de digitalisering is kennis via internet voor iedereen toegankelijk. Fysieke afstand is steeds 

minder een structurerende factor in de maatschappij. Werk en werkplek kunnen door nieuwe 

communicatietechnologie steeds meer losgekoppeld raken. Netwerken in wisselende projecten komt 

steeds meer voor en het aantal ZZP-ers neemt toe. We spelen hier op in met ons 

dienstverleningsconcept. 
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3. Missie en Visie 

3.1. Missie 
Wij zorgen dat onze klant direct op weg gaat naar school, werk, ondernemerschap of participatie. Om 

dat mogelijk te maken: 

 verstrekken we uitkeringen en (inkomens)voorzieningen aan mensen met weinig of geen eigen 

inkomen en vermogen  

 begeleiden en ontwikkelen we mensen richting school en/of arbeidsmarkt 

 werken we samen met lokale partijen om mensen naar participatie te leiden. Wij zijn 

verantwoordelijk waar nodig een route naar participatie te laten organiseren 

3.2. Onze visie op participatie 
Sociale zekerheid geeft de samenleving ruimte en vertrouwen. Soms heeft iemand een steuntje in de 

rug nodig. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, 

Participatiewet en de Jeugdwet. Wij helpen inwoners op het gebied van werk, inkomen en 

participatie. Een sterke partner voor werkgevers op het gebied van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt helpt het matchen van vraag en aanbod in de arbeidsmarkt. Zo streven we naar een 

samenleving waar iedereen zo veel mogelijk meedoet.  

Participeren is goed voor mensen. Meedoen in de samenleving dient meerdere doelen. We geloven 

dat ieder mens behoefte heeft aan autonomie, het ontwikkelen van competenties en verbondenheid. 

Werk, participatie en inkomen stimuleert mensen zich te ontwikkelen en biedt mensen een netwerk. 

Het ervaren van eigen kracht doet mogelijkheden, motivatie en optimisme groeien.  

Wij willen dienstverlening bieden die uitgaat van de kwaliteiten van onze cliënten en hen activeert 

tot zelfbewuste mensen met vaardigheden en kennis die bijdragen aan de samenleving. Dit betekent 

dat we maatwerk leveren. 

Wij werken altijd toe naar een afgerond traject. Niemand blijft langer bij ons dan nodig is. Met de blik 

op begeleiden naar regulier werk lopen we al jaren voorop in Nederland. Zo kunnen juist wij de 

begeleiding bieden waar de maatschappij om vraagt: toegankelijk als dat echt nodig is, hoogwaardig 

én betaalbaar.  

3.3. Onze visie op de regio 
We willen een maatschappelijk partner in de regio zijn. Onze regio kent de nodige uitdagingen. Door 

vergrijzing en ontgroening krimpt de beroepsbevolking. De werkloosheid is, zeker op korte termijn, 

nog te hoog. In welk tempo onze economie herstelt van de crisis is onzeker. Er ligt gelukkig ook veel 

potentie. Wij willen een bijdrage leveren aan de kracht van onze regio. Dat kunnen wij nooit alleen. 

Daarom werken wij nauw samen met iedereen die zich daar óók voor inzet: school, thuiszorg, 

welzijn, politie, UWV, woningcorporatie, gemeenten, etc. Elke partij heeft zijn eigen rol. Onze kracht 

ligt in de combinatie van de SW-infrastructuur met de brede doelgroep participatiewet. Als het gaat 

om ondersteuning, begeleiding en arbeid ziet de gemeente toe op de synergie tussen alle partijen. 

Dat vraagt van iedereen een open houding. Samen met onze partners kunnen wij deze regio 

doorontwikkelen tot een vitale regio met een passende economie, lage werkloosheid en daarmee een 

goed leefklimaat. Nu is besloten dat de werkwinkel, werkleerbedrijven en beschut werk nog 



 

 15 

(volledig) niet overgaan per 1 juli 2016 werken we intensief samen met Alescon. Werkplein 

Drentsche Aa maakt nadrukkelijk gebruik van het aanbod van Alescon. 

3.4. Onze ambities 
Onze ambitie is dat iedereen in de regio meetelt en meedoet. Werk of participatie is goed voor 

mensen. Participatie is de norm, werk het doel. Dit betekent voor onze organisatie dat we de 

activering van de klant voorop zetten. De klant is verantwoordelijk voor zijn eigen leven en moet zelf 

in beweging komen naar betaald werk. Wij als uitvoeringsorganisatie zijn een belangrijke 

netwerkspeler om deze ambitie te verwezenlijken.   

We brengen focus aan. We ondersteunen en ontwikkelen alleen daar waar nodig, zo lang als nodig en 

gericht op de werkelijke arbeidsmarktkansen. We zijn een gewaardeerd partner van gemeenten en 

van werkgevers in de regio. We brengen voortdurend in kaart waar de vraag ligt bij werkgevers en 

welke kansen er liggen. We verbinden ons met nieuwe markten en branches. Zo versterken we de 

verbindingen in onze regio.  
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4. Dienstverleningsconcept 
 

Om een maatschappelijk speler te zijn in de regio en goede diensten te kunnen verlenen tegen zo laag 

mogelijk kosten, hebben we een nieuw dienstverleningsconcept ontwikkeld. Het 

dienstverleningsconcept geeft kaders voor de wijze waarop processen, procedures, systemen, 

organisatie en aansturing zijn ingericht om diensten te kunnen verlenen aan burgers en bedrijven. 

Een fusie levert synergie op. 1+1 is in ons geval 3. Door de doelgroep van de Participatiewet te 

verbinden met de infrastructuur van het sociaal werkbedrijf kunnen we integrale dienstverlening 

bieden. Door samen te gaan kunnen we de kortste route naar werk bieden door vanaf intake af 

gericht te zijn op matchen. Samen kunnen we onze contacten met werkgevers intensiveren. We 

focussen onze dienstverlening, zodat klanten de juiste dienstverlening krijgen en niet onnodig lang 

klant blijven. Al onze klanten krijgen minimaal de basisdienstverlening. Klanten die met steun binnen 

twee jaar naar werk kunnen, krijgen daarnaast intensieve dienstverlening.  

4.1. Vormgeving van onze dienstverlening 
 

Een organisatie met een eigen gezicht, werkend voor lokaal bestuur 

De Uitvoeringsorganisatie werkt aan doelstellingen van de Drentsche Aa gemeenten. De politiek is 

eindverantwoordelijk. Door de begroting, beleidskaders en prestatie-overeenkomsten voeren de 

gemeenten regie. Door beleidskaders geven besturen van gemeenten aan WAT ze van de 

Uitvoeringsorganisatie verwachten. Gemeenten sluiten meerjarige prestatieafspraken met de 

Uitvoeringsorganisatie. De Uitvoeringsorganisatie heeft ruimte te bepalen HOE ze aan de politieke 

doelstellingen voldoet. Die ruimte heeft de organisatie nodig om een flexibele maatschappelijke 

speler te zijn en snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. De 

Uitvoeringsorganisatie kijkt zelf naar wat nodig is in de omgeving waar ze zich bevindt. De 

organisatie heeft een duidelijke eigen identiteit die verder gaat dan die van opdrachtnemer. De 

Uitvoeringsorganisatie pakt haar rol om vanuit haar expertise bestuurders gevraagd en ongevraagd 

te adviseren. 

Maatwerk per gemeente 

De Participatiewet biedt gemeenten een beperkte beleidsvrijheid. Het beleid van de Drentsche Aa 

gemeenten is grotendeels geharmoniseerd. Gemeenten kunnen op onderdelen een ander beleid 

voeren. De Uitvoeringsorganisatie is er op ingericht om dit maatwerk te kunnen leveren. 

Lokale toegang met één herkenbare locatie. 

We hebben een centraal georganiseerde front- en back-office. Werkzoekenden kunnen ons vinden op 

één herkenbare locatie. Daarnaast zijn we vindplaatsgericht aanwezig op meerdere locaties. We 

verbinden onze dienstverlening met andere vormen van gemeentelijke dienstverlening. We maken 

waar mogelijk gebruik van een lokaal georganiseerde toegang via 3d-loketten (brede toegang) of via 

de sociale teams.  De verbinding wordt op een centrale uitvalsbasis gemaakt.  

Actieve partner in de samenleving 

De Uitvoeringsorganisatie gedraagt zich als een actieve partner om de doelstellingen van inwoners 

en werkgevers te kunnen realiseren. Zeker niet door alles zelf te doen. Integendeel, het verdient de 

voorkeur om de verantwoordelijkheid zo veel mogelijk in de samenleving zelf te laten. Maar wel om 
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zo veel mogelijk private initiatieven te stimuleren, waar nodig te ondersteunen en waar het niet 

anders kan zelf bij te springen.  

We stellen wensen van werkgevers voorop in het proces. We zijn hun partner in het werk bieden 

voor onze doelgroep en ontzorgen hen hierbij. We maken de drempel voor onze doelgroep naar 

regulier werk zo laag mogelijk. Daarnaast beschouwen we de werkgevers als onze partners bij het 

invulling geven aan de werkontwikkelomgeving. 

Onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn onze partners voor het vormgeven van 

onze ondersteuning aan onze inwoners.  

We leveren onze inbreng bij het ondersteunen van onze burgers met een meervoudige 

ondersteuningsvraag. Zo dragen we bij aan de gemeentelijke doelstelling van “Een gezin, een plan, 

een regisseur”. 

4.2. Uitgangspunten van onze dienstverlening 
Voor het vormgeven van onze dienstverlening hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

 

Snel 

We hebben ambitieuze servicenormen, ambitieuzer dan de wettelijke regelgeving. Om dit mogelijk te 

maken gaan we uit van vertrouwen in mensen. Als werkzoekenden bij ons komen geven we hen zo 

snel mogelijk duidelijkheid over een uitkering en gaan we direct op zoek naar werk. We behouden 

checks en balances en voeren soms extra controle uit indien daar aanleiding voor is. 

Slim 

We kijken innovatief en pro-actief naar onze eigen dienstverlening. We bepalen ons doel en strategie 

door van buiten naar binnen te kijken. Wat is de vraag van klant, werkgever en gemeenten?  

Slim betekent toekomstgericht. We zijn op zoek naar nieuwe kansen, markten en branches om 

mensen naar werk te leiden.   

Slim betekent de zelfredzaamheid van de klant versterken. We brengen ze met een routekaart in de 

positie dat ze verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen zoektocht naar werk. 
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Slim betekent het faciliteren van werkgevers. We wachten niet tot werkgevers met een vraag bij ons 

komen, maar zoeken hen actief op, vragen naar hun wensen en bieden onze ondersteuning aan. We 

hebben een actieve rol in werkgeversnetwerken. We maken verbindingen in sociale 

partnerschappen: hoe kunnen we samen maatschappelijk betrokken ondernemen? Goede aansluiting 

op de arbeidsmarkt is een voorwaarde voor onze dienstverlening.  

Slim betekent ook samenwerken. Onze focus ligt op werk, inkomen en participatie, maar met oog op 

de totale keten. We zoeken daarom nadrukkelijk de verbinding met partners. We benutten elk 

netwerk om voeling te houden met de markt. Bestuurders zijn ambassadeur van onze doelgroep. De 

doelstelling “participatie de norm, werk het doel”, is van ons allemaal.  

Simpel 

Klanten hebben een duidelijke ingang waar ze met al hun vragen op het domein Werk, inkomen en 

participatie terecht kunnen. Klanten krijgen zo mogelijk direct antwoord/product of worden 

persoonlijk doorverwezen. We beperken bureaucratie.  

Dichtbij 

We zoeken onze klanten op in de maatschappij. Waar vinden we de inwoners en werkgevers die van 

onze diensten gebruik maken? We zijn aanwezig op de vind- en verbindplaatsen als scholen, 

dorpshuizen, gemeentehuizen en bij werkgevers, maar zijn ook 24/7 online beschikbaar. We willen 

onze klanten goed kennen, zodat we ze goed kunnen aanbieden aan werkgevers. De inschatting in 

onze diagnose is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening; zo kunnen we gericht aan 

klanten diensten verlenen en het nodige maatwerk leveren. Iedere klant is immers anders.  

Doeltreffend 

Participatie is de norm, werk het doel. Ons motto is “Werken leer je door te werken”. Doelmatigheid 

gaat voor rechtmatigheid. Participatie is dominant, uitkering verstrekken is ondersteunend. We 

zoeken de grenzen van de wet op. We houden outcome en output voor ogen en werken daarom 

marktconform. We brengen onze klanten in een omgeving die zo veel mogelijk lijkt op de omgeving 

van reguliere werkgevers (en dus bij voorkeur daadwerkelijk bij reguliere werkgevers).  

Duidelijk 

We pakken onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en leggen deze af aan gemeenten. We zijn 

aanspreekbaar en transparant over onze werkzaamheden. Ook naar onze klanten zijn we duidelijk: 

afspraak is afspraak. We zijn duidelijk in onze verwachtingen. We werken mensgericht. Vertrouwen 

geven betekent echter ook streng zijn wanneer vertrouwen geschonden wordt.  

5. Organisatie 

5.1. Inleiding 
De organisatie die we bouwen is een logisch gevolg van de diensten die we bieden aan 

werkzoekenden en werkgevers. Een beschrijving van de verschillende diensten en onderdelen geeft 

daarbij echter een beperkt beeld van wat de nieuwe organisatie is. De kern van de dienstverlening 

wordt immers niet alleen bepaald door wat je uitvoert, maar ook hoe je dat doet.  

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we de uitvoering van die dienstverlening gaan organiseren. We 

beschrijven de structuur van de organisatie, de onderdelen van de organisatie, hun 

verantwoordelijkheden en functies.  



 

 19 

Verbindingen leggen 
Om effectieve dienstverlening te bieden is het in toenemende mate van belang om aan te sluiten bij 

dienstverlening van andere organisaties die actief zijn op één van de levensdomeinen van onze 

klanten. Het gaat dan om de verbinding met scholen, zorginstellingen, de gemeentelijke toegang, 

werkgevers, UWV, gemeenten in de arbeidsmarktregio en andere maatschappelijke organisaties. Het 

leggen van verbinding met deze organisaties is een verantwoordelijkheid van alle medewerkers 

binnen de organisatie. De manier waarop verbindingen worden gemaakt is onderwerp van het 

implementatieplan.  In dit hoofdstuk geven we in ieder geval aan met welke partijen verbindingen 

zijn of nog moeten worden gemaakt.  

5.2. Kaders organisatieontwerp 
De verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie. De professionals binnen de 

organisatie hebben een grote verantwoordelijkheid, tonen eigenaarschap en initiatief. Zij krijgen de 

ruimte om hun werk in te richten op een manier die zij het beste vinden aansluiten bij de 

veranderende omgeving. Zij zorgen er zelf voor dat resultaten bereikt worden. We noemen het 

“ondernemerschap op de werkvloer”.  

Uiteraard is er geen sprake van vrijblijvendheid. De professionals leggen actief verantwoording af 

aan elkaar en aan hun leidinggevende (manager). De managers leggen actief verantwoording af aan 

de directeur. De directeur is eindverantwoordelijk.  

Wij zijn een dienstverlenende organisatie. Dat betekent dat wij ons bestaansrecht ontlenen aan onze 

klanten. Dat kunnen werkgevers zijn of inwoners die een beroep op ons doen. De klant staat centraal 

in al ons doen en handelen. Dat betekent dat wij onze organisatie zo inrichten, dat onze klanten 

optimaal bediend worden. Wij zijn een moderne, flexibele en innoverende organisatie die zich 

voortdurend kan aanpassen aan onze complexe, veranderende omgeving. De structuur van de 

organisatie mag daarbij nooit belemmerend zijn. De organisatie van het werk ligt zoveel mogelijk bij 

de professional. Wij verlangen dat immers ook van onze klanten. Dit betekent het volgende voor de 

inrichtingsprincipes van de organisatie.  

 Integraliteit 

Wij leveren een integraal product. Dat betekent dat wij gezamenlijk verantwoorden richting onze 

opdrachtgevers en met een eenduidige methodiek werken richting werkgevers en klanten. Deze 

methodische aanpak is omschreven in het dienstverleningsconcept.  

 Platte organisatie 

Wij zijn een platte organisatie met weinig overhead en leggen de verantwoordelijkheid zo laag 

mogelijk in de organisatie met zo mogelijk drie lagen: directeur, managers (inclusief controller) en 

uitvoerende professionals. Gezien de aard van de werkzaamheden en span of control van 

leidinggevenden kunnen we een extra geleding aanbrengen. De overhead moet onder het 

opslagpercentage van 18,5% blijven. 

 Verbinden 

Wij positioneren en profileren ons als netwerkorganisatie. De toegang is onderdeel van de poort van 

onze organisatie. Wij zijn een herkenbare en stevige partner binnen de arbeidsmarktregio, het 

onderwijs en voor de maatschappelijke partijen. Intern zijn inkomen en werk / participatie sterk met 

elkaar verbonden. De dienstverlening is gericht op de ondersteuningsvraag van de inwoners en de 

vraag van de werkgevers. Onze klant krijgt te maken met één contactpersoon.  
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 Flexibiliteit  

Onze organisatie is altijd op de hoogte van de landelijke en regionale ontwikkelingen, zodat 

veranderingen in de vraag vanuit politiek en markt ons niet verrassen. De organisatie en de 

professionals daarbinnen zijn flexibel en kunnen snel schakelen bij gewijzigde wetgeving of 

omstandigheden. Wij werken daarom met generieke functies en werken waar mogelijk op locatie. 

 Innovatie  

Wij zijn een organisatie gericht op innovatie.  Dat betekent dat wij proactief bezig zijn met nieuwe 

ideeën, diensten en processen voor onze klanten. Naast kennisinstellingen en netwerken zoeken we 

werkgevers actief op voor nieuwe ideeën. Zij hebben de praktijkkennis van de arbeidsmarkt.  

  

5.3. Inrichting/ organogram 
 

 
 
 

Toelichting 

In het organogram staat de klant centraal. De dienstverlening is daar omheen georganiseerd (blauwe 

bollen). Het Werkleerbedrijf blijft gepositioneerd bij Alescon en heeft daarom een andere kleur. We 

onderhouden hier een intensieve samenwerking mee. De positionering van DETA/BW is onderwerp 

van nader onderzoek en besluitvorming. Rondom de dienstverlening zien we onze netwerkpartners 

en opdrachtgevers. De hiërarchische verbindingen zijn aangegeven met rode lijnen, de verbindingen 

met netwerkpartners zijn aangegeven met gele lijnen. De “B” staat voor basisdienstverlening. De “I” 

voor intensieve dienstverlening. Een klassieke hoofdopzet van het organogram ziet er al volgt uit: 
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5.4. Verantwoordelijkheden onderdelen organisatie 
 

De nieuwe uitvoeringsorganisaties bestaat uit de volgende afdelingen: 

Basisdienstverlening 
 

Diensten  Intake 
 Inkomensondersteuning en 

minimabeleid 
 Uitkeringsverstrekking/handhaving 
 Participatie 

Functies  Begeleiding en beoordeling 
 Administratie 

 
De afdeling basisdienstverlening is verantwoordelijk voor: 

 tijdige en juiste verstrekking van uitkeringen. De processen zijn ingericht op het zo snel 

mogelijk vaststellen van hoogte en aard van de uitkering en het zo snel mogelijk vaststellen 

van de benodigde ondersteuning. 

 voorkomen van instroom van mensen die zelf in hun inkomen kunnen voorzien  

 verwijzing naar de meest passende vorm van ondersteuning op het gebied van participatie. 

 handhaving van verplichtingen die werkzoekenden hebben in het kader van de 

Participatiewet.  

 de verwijzing naar en het op afstand volgen van werkzoekenden die niet naar werk kunnen 

naar vormen van maatschappelijke participatie.  Onder maatschappelijke activiteiten 

verstaan we bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Het organiseren en uitvoeren van 

participatieactiviteiten doen andere maatschappelijke organisaties. Wij hebben een 

aanjaagfunctie.  

 Administratieve taken die in het kader van het primaire proces worden uitgevoerd: 

uitkeringsadministratie, incasso, terugvordering en projectadministratie. 
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De positionering van de salarisadministratie van gedetacheerden is onderwerp van nadere 

besluitvorming. Je kunt enerzijds stellen dat dit onderdeel is van de basisdienstverlening (bijna alle 

klanten maken immers gebruik van uitkering of salaris). Anderzijds is een deel van de mensen voor 

wie de salarissen worden uitbetaald ondergebracht in een afdeling die nog geen definitieve plek 

heeft (Werkleerbedrijf) of behoort niet tot de klantengroep (eigen medewerkers).  

 

Functies en rollen 
Binnen deze afdeling hebben we vooral te maken met de functie van consulent en coach (begeleiding 

& beoordeling) en administratieve medewerkers. De verschillende rollen die men daarin kan 

vervullen, zijn: 

 Consulent beoordeling van het recht op een uitkering. 

 Consulent fraudepreventie en fraudeopsporing. 

 Coaches die klanten zonder werkpotentie activeren en die activiteiten aanjagen. 

 Administratieve medewerkers: die de uitkering maandelijks berekenen en uitkeren, die de 

toeslagen voor minima verstrekken, die ten onrechte verstrekte uitkeringen terugvorderen 

en die het proces ondersteunen met onder andere een goed klantdossierbeheer 

Verbindingen 
Het onderdeel Basisdienstverlening heeft verbindingen met de lokale toegang en met 

zorginstellingen, vooral voor de groep werkzoekenden voor wie een betaalde baan binnen twee jaar 

niet haalbaar is. Intern is er een verbinding met de intensieve dienstverlening (wijzigingen in 

situatie, nakomen arbeidsverplichtingen, enzovoort) 

 

Intensieve dienstverlening 
 

Diensten  Ondersteuning werkzoekenden 
 Ondersteuning werkgevers 

Functies  Begeleiding en beoordeling 

 

De afdeling intensieve dienstverlening is verantwoordelijk voor: 

 de ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden 

 voor de mensen die terugkeren naar school 

 voor startende en gevestigde ondernemers 

 de verdiepende diagnose 

 de inzet van de juiste instrumenten en werkplekken. Binnen de kaders van de ontwikkelde 

methodiek worden instrumenten naar behoefte ingezet. Ook stellen zij binnen de 

gehanteerde kaders een detacheringsvergoeding of een loonkostensubsidie vast. 

 de plaatsing en begeleiding van werkzoekenden bij werkgevers.  

 het relatiebeheer en de ondersteuning en facilitering van werkgevers.  

 De handhaving van de arbeidsverplichtingen van de werkzoekenden. 

Functies en rollen 
Bij deze afdeling zijn de belangrijkste functies die van coach begeleiding & beoordeling en 

administratief medewerker.  Binnen deze functie kan men verschillende rollen vervullen:  
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 coach 

 matcher 

 accountmanager 

 trainer 

 loonwaarde-expert 

 medewerker administratie en archief. 

 

Verbindingen 
Het onderdeel intensieve dienstverlening legt verbindingen met werkleerbedrijven, scholen, 

werkgevers en vertegenwoordigers van partijen in de arbeidsmarktregio (inclusief het regionale 

Werkbedrijf). Intern worden verbindingen gelegd met de basisdienstverlening. 

 

Ondersteuning (staf) 
 

Diensten  PIOFACH 
 Beleid 

Functies zie hieronder 

 

De staf draagt zorg voor de ondersteuning en beleid voor de verantwoordelijken binnen de 

verschillende onderdelen. PIOFACH is een acroniem binnen de bedrijfsvoering waarmee alle 

relevante bedrijfsvoeringselementen gebundeld zijn. PIOFACH staat voor Personeel, Inkoop, 

Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. Deze taken worden deels zelf 

uitgevoerd en deels ingekocht bij externe partijen. Voor extern ingekochte diensten geldt dat er 

voldoende sturingsmogelijkheden moeten zijn op de uitvoering van de contracten. Hoe de 

staffuncties worden georganiseerd (centraal of gekoppeld aan de verschillende afdelingen) wordt op 

termijn bepaald. Uitgangspunt is dat dit gebeurt op een manier die de uitvoering van het primaire 

proces optimaal faciliteert en managers en/of teams in staat stelt hun verantwoordelijkheid voor het 

behalen van de resultaten te kunnen nemen. 

Functies en rollen 
Bij de staf gaat het om verschillende functies: 

 HR-adviseurs 

 inkoopmedewerkers 

 communicatiemedewerkers 

 ICT-medewerkers 

 kwaliteitsmedewerkers  

 medewerkers facilitaire zaken 

 administratieve organisatie 

 beveiliging 

 financiën en bedrijfsvoering 

Directie en management 
 De directeur is eindverantwoordelijk voor het geheel. 
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 De managers zijn integraal verantwoordelijk voor het primaire proces, het budget, de 

resultaten en het leggen van de noodzakelijke en wenselijke verbindingen van hun afdeling. 

De resultaten hebben altijd betrekking op de bijdrage die men levert aan de inhoudelijke en 

financiële doelstellingen van de organisatie.  

Functies en rollen 
De belangrijkste functies in dit onderdeel zijn die van directeur en afdelingsmanagers.  

Afstemming basis- en intensieve dienstverlening 
Door een goede samenwerking tussen de basisdienstverlening en de intensieve dienstverlening 

ontstaat synergie in de nieuwe organisatie. De samenwerking tussen de basis- en intensieve 

dienstverlening is noodzakelijk, zodat klanten waar nodig soepel overgedragen kunnen worden.  We 

zien de wisselwerking op twee gebieden: 

 Tussen Participatie en Beheer  

Tussen Participatie en Beheer zal een wisselwerking ontstaan, waarin klanten wederzijds 

overgedragen worden. Beheer zal aan de hand van de routekaart van de klant en de gerealiseerde 

doelen periodiek vaststellen of de klant binnen de gestelde twee jaar aan het werk kan. Zo niet, dan 

wordt de klant overgedragen naar Participatie.  

 Samenwerking recht- en doelmatigheid  

De communicatie tussen medewerkers inkomen en medewerkers doelmatigheid moet sterk zijn in 

de organisatie. Handhaving is voor zowel rechtmatigheid als doelmatigheid een belangrijk speerpunt. 

Een coach moet basiskennis hebben van de Participatiewet en moet weten welke wijzigingen in de 

situatie van de klant invloed hebben op de uitkering van de klant. Andersom heeft de werkcoach 

informatie nodig over wijzigingen bij de klant, zodat de klant beter begeleid kan worden.  

5.5. Kwaliteitsbewaking (checks en balances) 
Wij werken met een A3 Jaarplan gebaseerd op het INK managementmodel. De visie achter dit model 

is het continue streven naar een goede balans tussen de diverse stakeholders van de organisatie 

(bestuur/ gemeenten), de te behalen resultaten, de inspanningen die daarop betrekking hebben. 

Hiermee werken we voortdurend aan kwalitatieve groei.  

Binnen het INK managementmodel zijn vier resultaatgebieden en vijf organisatiegebieden 

onderscheiden, inclusief een verbeteren en vernieuwen cyclus. In de resultaatgebieden worden de 

strategisch relevante maatstaven vastgelegd en welke doelstellingen behaald moeten worden. In de 

organisatiegebieden wordt beschreven hoe de organisatie dat wil bereiken. 

Het INK managementmodel is gebaseerd op de PDCA cyclus (plan-do-check-act) en IMWR 

(Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren). Dat betekent dat continu wordt gemeten of de 

doelstellingen behaald worden en dat tijdig bijgestuurd kan worden door de organisatie. Ook hier ligt 

de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk. Dat betekent dat afdelingen een eigen jaarplan hebben en 

daarover zelf actief verantwoorden richting het management. 



 

 25 

 

 

 

 

Inzet: het INK-managementmodel 

De check vindt plaats door het instrument “operationele sturing” dat verbonden is met de 

jaarplannen. Dat betekent dat doorlopend een beeld aanwezig is van de aanwezige resultaten en de 

kwaliteit daarvan. 

Binnen de organisatie organiseren wij de interne controle zelf. Interne controle maakt jaarlijks een 

controleplan dat geaccordeerd wordt door de accountant. Hierin staat het toetsingkader beschreven 

en de (kwaliteits)onderzoeken die binnen dat kader uitgevoerd worden. Interne controle rapporteert 

over de bevindingen en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen aan het management, of indien 

nodig aan het bestuur. 
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Naast de meting van de voortgang willen we ook vaststellen hoe onze klanten onze dienstverlening 

waarderen. Dat betekent dat we vanaf de start van de nieuwe organisatie tevredenheidsonderzoeken 

houden bij werkzoekenden, werkgevers en netwerkpartners. We vragen een onafhankelijke 

organisatie om dit voor ons uit te voeren. 

5.6. Dienstverleningsovereenkomst  
De nieuwe directeur bepaalt de bedrijfsvoering. Hij of zij houdt daarbij rekening met lopende 

contracten. In geval van inkoop is de samenwerking Drentsche Aa-gemeenten preferred supplier. In 

de huidige situatie wordt een deel van die diensten  afgenomen bij de gemeente Assen. De keuzes die 

we op dit gebied maken, hebben dus gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. 

ICT  

Bij de uitvoering van ICT-diensten hebben we te maken met een tweetal lopende contracten. Dit 

werken we nader uit in het hoofdstuk ICT. Kern is dat we vooralsnog de huidige ICT voorzieningen 

én de bijbehorende dienstverlening (gemeente Assen en Excellent) in stand houden. Vanaf 1 juli 

2016 starten we met optimalisatie en het in kaart brengen van de daarmee gemoeide financiën. 

Telefonie 

De klantcontactfunctie bij de ISD wordt momenteel vormgegeven binnen het KCC van de gemeente 

Assen. De komende periode maken we een afweging over de manier waarop we deze functie binnen 

de nieuwe organisatie willen uitvoeren. Daarbij spelen in ieder geval het eigen gezicht van de nieuwe 

organisatie, de tevredenheid over en kwaliteit van het KCC en de kosten een belangrijke rol. 

De facilitaire dienstverlening 

Binnen de huidige organisatie(s) wordt de facilitaire dienstverlening in de vorm van post, repro en 

kantoorbenodigdheden zelf uitgevoerd door Alescon. De ISD koopt dit deels in via de gemeente 

Assen.  

P&O advies 

Wij vinden het van belang dat de directeur regie heeft over de HRM, om de eigen identiteit van de 

organisatie te waarborgen. Dat betekent dat we deze diensten ook voor de gehele nieuwe organisatie 

na 1 juli 2016 uitvoeren.  

Salarisadministratie 

In de huidige situatie voert Alescon de salarisadministratie zelf uit. De ISD koopt dit in bij de 

gemeente Assen.  

Huisvesting 

Voor het onderdeel huisvesting verwijzen we naar hoofdstuk Huisvesting. Het werkplekbeheer 

maakt onderdeel uit van de afwegingen bij ICT en huisvesting. 
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6. Werkproces  
In essentie bestaat onze dienstverlening aan inwoners uit de volgende onderdelen: 

 Inkomensondersteuning (rechtmatigheid en handhaving) 

 Participatie 

 Ontwikkelen 

 Arbeidsmarktbenadering (begeleiden, matchen, nazorg) 

 Werkgeversdienstverlening 

Zelfsturing van de klant en arbeidsmarktaanpak zijn daarbij uitgangspunten.  

Zelfsturing: vanuit kracht en verantwoordelijkheid van de klant  
Klanten worden gestimuleerd om met inzet van eigen talenten, kracht en creativiteit, 

zelfredzaamheid en onafhankelijkheid te bereiken. Natuurlijk binnen de kaders van wat de markt 

vraagt. De klant maakt een routekaart naar werk. Door zelfsturing sluiten we aan bij de motivatie van 

de klant. We vergroten de autonomie van de klant. Dit motiveert de klant en brengt hem in beweging. 

De klant neemt initiatieven, stelt doelen, plant acties en voert ze uit. Deze acties worden geëvalueerd. 

Waar klanten het nodig hebben worden ze ondersteund met coaching, training, 

werkontwikkelplekken en andere interventies. 

Arbeidsmarktaanpak  
Er wordt uitgegaan van de vraag van de arbeidsmarkt, de kansrijke branches. Vraag en aanbod 

moeten bij elkaar komen. Om klanten goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt schetsen we een mix 

van vaardigheden waaraan klanten in principe moeten voldoen om geplaatst te kunnen worden op 

de arbeidsmarkt. We noemen dit de specificatiekorf. 

Vanaf het moment van intake tot het moment van uitstroom zal de specificatiekorf gebruikt worden 

als ijkpunt. De specificatiekorf is daarmee de basis van de werkmethodiek. Waar voorheen vooral 

gekeken werd naar werk en opleiding, wordt nu ook gekeken op andere leefgebieden. Hiermee 

creëren we een meer duurzame uitstroom. We gaan uit van vier leefgebieden: “omgaan met 

anderen”, “individu / psychologisch”, “organiseren eigen leven” en “werk en opleiding”. We sluiten 

hiermee aan bij ontwikkelingen binnen de Wmo. Ook daar kijken gemeenten naar verschillende 

leefgebieden. 
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6.1 Het proces van de klant 
Na het vaststellen van de kadernota hebben medewerkers van Alescon en ISD op basis van de kaders 

in de praktijk een nieuwe dienstverlening ontwikkeld. De werkmethodiek gaat uit van een basis- en 

een intensieve dienstverlening. Het proces dat een individuele klant doorloopt wordt bepaald aan de 

hand van een inschatting van het verdienvermogen van de klant: 

Doelgroep (naar 

verdienvermogen) 

Doelstelling Aanpak 

<30 Maatschappelijke participatie  Verwijzen naar 

maatschappelijke 

organisaties 

 Bieden van 

arbeidsmatige 

dagbesteding  

(Basisdienstverlening) 

30 - 50 Maatschappelijke participatie en 

beschut werk 
 Verwijzen naar 

maatschappelijke 

organisaties 

 Bieden van beschut werk 

(Alescon) 

(Basisdienstverlening) 

50 - 80 Arbeidsparticipatie  Ontwikkelen 

 Afspraakbanen 

 Activeren, faciliteren, 

handhaven, matchen 

(Basis+ intensieve 

dienstverlening) 

>80 Arbeidsparticipatie  Activeren, faciliteren, 

handhaven, matchen 

(Basis+ intensieve 

dienstverlening) 

 

De verdiencapaciteit is vanaf het moment dat een inwoner zich bij ons meldt niet precies vast te 

stellen. In eerste instantie wordt een globale inschatting gemaakt. Een verdere vaststelling wordt 

indien nodig gemaakt in een werkomgeving. We vinden het belangrijk om aan de voorkant van het 

proces een globale inschatting te maken van de verdiencapaciteit om te voorkomen dat inwoners 

onnodig intensieve dienstverlening krijgen. Op die manier houden we de intensieve dienstverlening 

voor mensen die binnen twee jaar aan het werk kunnen betaalbaar. We denken door een duidelijker 

focus een hogere uitstroom te kunnen realiseren.  

Onderstaande beslisboom geeft inzicht in de route van de klant: 

 



 

 29 

 

Als de klant een uitkering aanvraagt vindt er een intake plaats.  

Intake 
De organisatie is ingericht om een zo hoog mogelijke uitstroom te realiseren. We begrijpen de vraag 

om een uitkering als een vraag voor ondersteuning naar werk. De intaker maakt een inschatting of de 

klant binnen twee jaar aan het werk kan of niet. Door afname van een vragenlijst op basis van de 

specificatiekorf geeft hij een basisdiagnose. De benodigde vaardigheden komen als concrete 

leerdoelen in de routekaart naar werk. Daarnaast vindt er in de intakefase voorlichting plaats, waarin 

de klant hoort wat er van hem verwacht wordt en wat hij van ons kan verwachten. De klant gaat 

vervolgens naar de basisdienstverlening of de intensieve dienstverlening.  

Basisdienstverlening 
De basisdienstverlening is een dienstverlening aan alle uitkeringsgerechtigden.  

Het gaat dan om:  

 de uitkerings- en participatie-intake 

 de inkomensverstrekking 
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Als een klant binnen twee jaar begeleid kan worden naar de arbeidsmarkt, dan krijgt de klant 

intensieve dienstverlening. Zo niet, dan verlenen we alleen de basisdienstverlening: 

 het activeren en stimuleren van (maatschappelijke) participatie  

 het organiseren en initiëren van participatieprojecten.  

 signalering van problematiek op andere leefgebieden  

 een jaarlijkse herbeoordeling uitkering, zorg en participatie 

 beschut werk 

 

Klanten met multiproblematiek worden persoonlijk overgedragen naar de (brede) toegang en 

krijgen basisdienstverlening. We sluiten aan bij externe partners en hun aanbod voor invulling van 

participatie. We laten het organiseren onder toezicht van een participatiecoach.  

Nieuw beschut werk 
Beschut werk is bedoeld voor mensen met een beperking die uitsluitend in een beschutte omgeving, 

onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Deze groep is niet in staat regulier werk te 

verrichten, daarom positioneren we beschut werk bij de basisdienstverlening. We maken hiervoor 

onder andere gebruik van de infrastructuur van Alescon. 

 

Intensieve dienstverlening 
De intensieve dienstverlening is voor cliënten die binnen twee jaar naar betaald werk kunnen. 

Binnen de intensieve dienstverlening worden twee groepen onderscheiden:  

 Klanten zonder of met geringe afstand tot de arbeidsmarkt  

 Klanten met een redelijke afstand tot de arbeidsmarkt, waarvan de verwachting is dat ze 

door ontwikkeling binnen twee jaar geplaatst kunnen worden op de arbeidsmarkt.  

We geven in onze dienstverlening prioriteit aan de werkzoekenden met een geringe tot redelijke 

afstand tot de arbeidsmarkt, die aan het werk kunnen en in het bijzonder aan jongeren. Voor deze 

doelgroep zetten we in op het verkrijgen van startkwalificaties en daarmee terugkeer naar school. 

Binnen de Intensieve dienstverlening ziet het werkproces er als volgt uit:  

Beheer  
De coach is verantwoordelijk voor het gehele proces vanaf het moment dat de klant overgedragen 

wordt vanuit intake tot het moment dat de klant aan het werk is. De klant maakt een plan van 

aanpak, de routekaart. Hierin stelt de klant leerdoelen op, die hij moet behalen om zo snel mogelijk 

richting werk uit te stromen. Aan de hand van de routekaart begeleidt zijn coach hem, waarbij de 

coach de snelste route naar werk in de gaten houdt. De coach kan een verdiepende diagnose inzetten 

als de routekaart niet goed gevuld kan worden. De routekaart naar werk is leidend in het proces voor 

zowel klant als coach.  

Verdiepende diagnose 
In de verdiepende diagnose gaat de klant door een combinatie van werken en het volgen van een 

training aan de slag met zijn routekaart. De verdiepende diagnose duurt vier tot acht weken. In die 

periode is de klant ook 16 uur aan het werk. Werknemersvaardigheden worden in kaart gebracht en 

de klant krijgt tijdens de training input voor de routekaart op het gebied van zijn vaardigheden. 
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Werkontwikkelplekken 
Op werkontwikkelplekken werkt de klant aan zijn te behalen leerdoelen als een directe stap naar 

regulier werk te groot is. Daarnaast kan de coach ook trainingen inzetten om de klant voor te 

bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. Heeft de klant zijn leerdoelen en daarmee de benodigde 

vaardigheden behaald, dan gaat de klant naar ‘Matching en Plaatsing’.  

 

Matching en Plaatsing 
Matching brengt de vraag van werkgevers op de arbeidsmarkt en het aanbod bij elkaar en plaatst de 

klant actief op de arbeidsmarkt. Matchklanten beschikken over basisvaardigheden voor kansrijke 

beroepen. Waar nodig worden extra instrumenten ingezet (vouchers, loonkostensubsidie, 

jobcoaching, etc.). We leveren goede nazorg naar werkgevers en werknemers om de duurzaamheid 

van de plaatsing te vergroten.  

 

Werk 
De grootste groep klanten zal worden uitgeplaatst naar regulier werk of daar zelf werk in vinden. 

Daarnaast worden klanten met een beperking die door het UWV zijn geïndiceerd, geplaatst op 

afspraakbanen. Klanten met een WSW-indicatie die onder contract zijn of gedetacheerd zijn worden 

begeleid. Er is regelmatig contact tussen werkgever, klant en coach. Voor de klanten die 

gedetacheerd zijn voeren de coaches persoonlijke ontwikkelingsgesprekken en verrichten ze HRM-

taken. 

 

Contact met werkgevers 
De methodiek “Samen aan de slag” besteedt aandacht aan de benadering naar werkgevers. Het 

ondernemersteam wordt ingezet om partnerships met werkgevers op te bouwen en verder uit te 

bouwen. We hanteren een één-loketbenadering voor alle vraagstukken aangaande arbeid en 

subsidieregelingen. 

Er is een concept-raamovereenkomst opgesteld waarin o.a. wordt aangegeven hoeveel 

werkontwikkelplekken de werkgever beschikbaar wil stellen. Per aangeboden medewerker stelt de 

Uitvoeringsorganisatie met werkgevers een ontwikkeldocument op waarin doelstellingen en het 

tijdspad om deze te bereiken staan vastgelegd. De inspanning van de Uitvoeringsorganisatie en de 

werkgever worden hierin duidelijk omschreven/afgesproken.  

.  
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7. Personeel 
Dit hoofdstuk geeft een vertaling van het dienstverleningsconcept in de personele inrichting. De 

Uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de gehele uitvoering van de Participatiewet. Dit zijn 

naast de wettelijke taken ὀὀk de taken die de Drentsche Aa gemeenten inbrengen, de couleur locale. 

Een beschrijving hiervan is gegeven in hoofdstuk 5 “Organisatie”. In de volgende paragrafen wordt 

beschreven hoeveel capaciteit nodig is om de Participatiewet adequaat te kunnen uitvoeren.   

We zijn voor het bepalen van de formatie uitgegaan van de business case, maar hebben gebruik 

gemaakt van de beleidsbegroting van 2016. Zo is dit overzicht up to date voor de start van de 

organisatie per 1 juli 2016. 

Eerst wordt een totaal overzicht van de benodigde capaciteit beschreven gevolgd door de specifieke 

onderdelen afzonderlijk. We zetten de benodigde formatie af tegen de huidige formatie. We 

beschrijven waar overlap zit en waar frictie ontstaat. Daarna beschrijven we de rechtspositie en 

plaatsingsprocedure van het personeel. Tot slot behandelen we het profiel van de nieuwe directeur.  

7.1. Formatie uitvoeringsorganisatie totaal 
 

Uitgangspunten 
Voor de vaststelling van de capaciteit zijn de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd: 

 De gewenste situatie voor Werkplein Drentsche Aa is leidend en niet de wensen van de 
huidige organisaties (Alescon en ISD) afzonderlijk; 

 Het stroommodel uitvoeringsorganisatie zoals deze is vastgesteld in de businesscase dient 
als basis. Dit model is bij de businesscase in 2014 gevalideerd door accountantskantoor 
PricewaterhouseCoopers3; 

 Een stijging of daling van het aantal te bedienen klanten wordt vertaald in een uitbreiding of 
vermindering van de capaciteit.  

 Er is gebruik gemaakt van de ervaringscijfers van de ISD en Alescon, omdat beide 
organisaties door externe partijen zijn doorgelicht op efficiëntie en effectiviteit en de hieruit 
voortgekomen aanbevelingen doorgevoerd zijn; 

 30% voor de algemene capaciteit van Alescon wordt toegerekend aan de Werkwinkel en 
daarna aan de Uitvoeringsorganisatie. De capaciteit van de Werkwinkel zelf wordt voor 50% 
toegerekend.  
 

Benodigde capaciteit 
In de uitvoering van het takenpakket van de Uitvoeringsorganisatie maken we onderscheid tussen 

uitvoeringstaken en organisatietaken. Uitvoeringstaken, het primaire proces, worden uitgevoerd 

door de Basis dienstverlening en de Intensieve dienstverlening. Organisatietaken, de overhead, zijn 

besturende en ondersteunende taken die noodzakelijk zijn om als organisatie de 

uitvoeringsprocessen te kunnen uitvoeren. Deze taken worden uitgevoerd door management en staf. 

 

                                                                 

3 Validatie Businesscase Participatiewet t.b.v. de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo, PWC 3 

oktober 2014 
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Tabel 1 Capaciteit Uitvoeringsorganisatie totaal 

Uitvoeringsorganisatie totaal 
Bedrijfsprocessen Toegestane capaciteit 

o.b.v. model BC 
Benodigde capaciteit 

Uitvoeringstaken 
Organisatietaken 

106.8 fte 
  19.8 fte 

109.8 fte 
   17.1 fte 

Totaal 126.6 fte 126.9 fte 

Bandbreedte + 5% 
Bandbreedte – 5% 

132.9 fte 
120.3 fte 

133.2 fte 
120.6 fte 

 

Voor de berekening van de capaciteit is het stroomschema vanuit de businesscase als basis genomen. 

We hebben de klantaantallen geactualiseerd naar 2922 klanten4.  

Aangezien er sprake is van een model en de indicatieve outcome een zekere mate van onzekerheid 

met zich meebrengt, hebben wij een minimale bandbreedte gehanteerd van + en – 5%. De benodigde 

capaciteit komt ook met inachtneming van de actuele cijfers zo goed als overeen met de toegestane 

capaciteit volgens het gevalideerde business model.  

Benodigde capaciteit vergeleken met landelijk formatiemodel 
We hebben de benodigde capaciteit van de Uitvoeringsorganisatie vergeleken met het Rekenmodel 

formatie Participatiewet van Berenschot5. De scope van het model betreft zowel de bestaande als de 

nieuwe taken van de Participatiewet. Het formatiemodel, zoals opgenomen in de bijlage, betreft in 

hoofdzaak de formatie van het primair proces inclusief een inschatting van de omvang van het 

management. Andere overheadfuncties zijn buiten beschouwing gelaten als ook de uitvoering van 

het minimabeleid, Bbz2004/Ioaz/Ioaw. Indien deze taken en activiteiten worden meegerekend is de 

conclusie dat de totale capaciteit van de Uitvoeringsorganisatie binnen de bandbreedte van 129.6 fte 

blijft zijnde de indicatieve formatie vanuit het model Berenschot. 

 

Tabel 2 Formatiemodel Berenschot 

 Formatie Bandbreedte + 
5% 

Bandbreedte – 
5% 

Primair proces + MT 100.2 105.2 95.2 

Overige Buig 
Minimabeleid 
Overhead (excl. MT) 

4.5 
4.6 

15.3 

4.5 
4.6 

15.3 

4.5 
4.6 

15.3 

Totaal  124.6 129.6 119.6 

Capaciteit uitvoeringsorganisatie                                             126.9 
 

 

                                                                 

4 Begroting 2016 ISD, vastgesteld door het Dagelijks bestuur d.d. 26 maart 2015 

5 In opdracht van VNG/Ondersteuningsteam Decentralisatie (OTD), november 2014 
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7.2 Omvang uitvoeringstaken 
Voor het vaststellen van de benodigde capaciteit voor de uitvoeringstaken binnen de Basis- en de 

Intensieve dienstverlening zijn de volgende specifieke uitgangspunten gehanteerd: 

 Alle activiteiten die rechtstreeks een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een 

product of dienst aan de klant zijn aangeduid als uitvoeringstaken; 

 De werkmethodiek “Samen aan de slag” is in de Intensieve dienstverlening verwerkt; 

 

Voor de Basis dienstverlening is de benodigde capaciteit afgezet tegen de huidige capaciteit van de 

ISD. Het is een taak vanuit de Participatiewet die reeds volledig door de ISD wordt uitgevoerd, 

namelijk activiteiten gericht op preventie, inkomensvoorziening en handhaving. Daarnaast worden 

in de Basis dienstverlening werkzaamheden uitgevoerd die direct toe te leiden zijn aan de klant.  

Denk hierbij communicatie (voorlichting via website, brochures, mailings), juridische zaken 

(klachten, bezwaar, juridisch ondersteuning primair proces) en ICT (Persoonlijke internetpagina, 

webshop, applicaties).  

Voor de Intensieve dienstverlening is de benodigde capaciteit ook afgezet tegen de capaciteit van ISD 

en van Alescon, het gedeelte dat toe te rekenen is aan Alescon Noord en het primaire proces (excl. 

Werk/Leerbedrijven). Bij de Intensieve dienstverlening is  Inkoop en subsidies toegevoegd, 

aangezien deze werkzaamheden zich direct richten op  re-integratiedoeleinden ten behoeve van de 

klant. 

Tabel 3 Capaciteit Basis dienstverlening 

Basis dienstverlening 

Functies en rollen Toegestane capaciteit 
o.b.v. model BC 

Benodigde capaciteit 

Begeleiding en beoordeling 
Administratie 
Juridische zaken 
Communicatie en ICT 
Kwaliteitszorg 63.6 fte 65.4 fte 

Inbreng Alescon - ISD  0.45 fte – 64.9 fte 
 

Tabel 4 Capaciteit Intensieve dienstverlening 

Intensieve dienstverlening 

Functies en rollen Toegestane capaciteit 
o.b.v. model BC 

Benodigde capaciteit 

Begeleiding en beoordeling 
Inkoop/subsidie re-integratie 43.3 fte 44.4 fte 

Inbreng Alescon - ISD  11.1 fte – 33.3 fte 
 

7.3 Frictie 

 
We zetten de benodigde formatie af tegen de huidige formatie om te bepalen waar frictie zit. Frictie 

kan ontstaan doordat functies overbodig worden of doordat in de nieuwe situatie geen budget is 

voor het huidige personeel.  
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Overlap in functies 
We constateren dat in de uitvoering geen overlap aanwezig is. De werkzaamheden zijn 

complementair aan elkaar. De overlap en besparingsmogelijkheid zit in de overhead. Ook deze 

overlap is niet heel groot, omdat beide organisaties de afgelopen jaren te maken hebben gehad met 

bezuinigingen die er toe hebben geleid dat er sprake is van een beperkte overhead bij beide 

organisaties. Overlap is er in ieder geval bij de algemeen directeur en bij het MT/DT. 

Frictie 
Volgens het gevalideerde model is indicatief 126.6 fte nodig om uitvoering te kunnen geven aan de 

Participatiewet. De benodigde omvang van de totale uitvoeringsorganisatie (126.9) past nagenoeg 

volledig binnen deze kaders. Omdat er 91.8 fte aan vaste formatie aanwezig is bij de 

uitvoeringsonderdelen van de ISD en het onderdeel van Alescon dat naar de Uitvoeringsorganisatie 

overgaat, is er voldoende ruimte voor het zittende personeel in de nieuwe organisatie. Wel is er 

frictie bij Management en staf. Hierbij is 19.3 fte aanwezig, terwijl er plaats is voor 17.1 fte. 

De staf van Alescon is voor 50% toegerekend aan de Drentsche Aa gemeenten en vervolgens 

verdeeld over de verschillende bedrijfsonderdelen. Het gaat dus om hele versnipperde aantallen. In 

FTE lijkt er weinig frictie, maar kijkend naar het verdelen van medewerkers kan dat in een aantal 

gevallen wel problemen opleveren. We zoeken maatwerkoplossingen als dit gaat spelen. 

7.4  Omvang organisatietaken 
Voor het vaststellen van de benodigde capaciteit voor de organisatietaken zijn de volgende specifieke 

uitgangspunten gehanteerd: 

 30% voor de algemene capaciteit van Alescon wordt toegerekend aan de Werkwinkel en 
daarna aan de Uitvoeringsorganisatie. De capaciteit van de Werkwinkel zelf wordt voor 50% 
toegerekend; 

 Voor overhead geldt een opslagpercentage van 18.5%  
 HRM/Salarisadministratie is in het overzicht niet meegenomen, aangezien nog besloten dient 

te worden of deze taken in eigen beheer worden uitgevoerd of uitbesteed zullen worden. 
 

Ook voor de organisatietaken is vastgesteld wat de benodigde capaciteit is voor de 

Uitvoeringsorganisatie aan de hand van normen die hiervoor doorgaans gelden en ervaringscijfers 

van de beide organisaties.  

De PIOFACH6 werkzaamheden zijn ondergebracht in Financiën en Bedrijfsvoering. De samenvoeging 

van de beide organisaties leidt bij management en staf tot een efficiëntiebesparing van 2.7 fte. Dit 

wordt gerealiseerd door overlap in werkzaamheden te liquideren en gebruik te maken van 

schaalvoordelen.  

Tabel 5 Capaciteit Management en staf 

Management en Staf 

Functies en rollen Toegestane 
capaciteit  

o.b.v. model BC 

Benodigde 
capaciteit 

Efficiëntie 
besparing 

Management 
Control (incl. leidinggeven) 19.8 fte 17.1 fte 

1.54 
0.15 

                                                                 

6 Personeel, Inkoop, Organisatie incl. Beleid, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting  
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Financiën en 
Bedrijfsvoering 

1.00 

Inbreng Alescon - ISD  nader te bepalen 2.7 

7.5 Omvang Werk/Leerbedrijven Alescon 
Het Werkleerbedrijf van Alescon wordt apart gepositioneerd, omdat dit onderdeel nog verweven is 

met het huidige Alescon voor 6 gemeenten. Dat betekent dat de capaciteit die eventueel toe te 

rekenen is aan Alescon Noord (45 fte) niet meegenomen is in de totale omvang van de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie. 

7.6 Rechtspositie personeel 
Deze paragraaf geeft overwegingen welke rechtsposities medewerkers in de nieuwe organisatie 

moeten krijgen. De uitgangspunten gelden niet voor de rechtspositie van gedetacheerden. We 

brengen eerst de huidige situatie in beeld om vervolgens de uitgangspunten voor de nieuwe 

organisatie te bepalen. 

ISD 
De ISD volgt de rechtspositie van de Gemeente Assen (CAR/RLA). Dit houdt in dat grotendeels de 

CAR/UWO wordt toegepast, maar ook alle lokale regelingen van Assen rechtstreeks doorwerken 

binnen de ISD. Alle medewerkers van de ISD hebben een ambtelijke aanstelling. 

Alescon 
Binnen Alescon zijn zowel ambtenaren als medewerkers op basis van arbeidsovereenkomst 

werkzaam. Voor de ambtenaren binnen Alescon wordt de CAR/UWO gevolgd. Voor reguliere 

medewerkers is een eigen arbeidsvoorwaardenreglement opgesteld, waarbij zoveel mogelijk 

aangesloten wordt bij de CAR/UWO. Dit houdt in dat alle financiële arbeidsvoorwaarden gelijk zijn 

voor ambtelijk en niet-ambtelijk personeel. De belangrijkste verschillen tussen ambtenaren en niet-

ambtenaren betreffen de rechtsbescherming en de boven- en nawettelijke uitkering  

Verschillen rechtspositie ISD - Alescon 
Omdat voor beide organisaties de gemeentelijke rechtspositie (CAR/UWO) als uitgangspunt geldt, 

zijn de rechtspositionele verschillen tussen ISD en Alescon betrekkelijk klein7. Het belangrijkste 

verschil zit in de ontslagbescherming van ambtelijk versus niet-ambtelijk personeel. Een in het oog 

springend verschil tussen ISD en Alescon is het feit dat de ISD een drieschalenstelsel hanteert 

(aanloop, standaard en uitloopschaal) terwijl binnen Alescon alleen een functionele schaal 

gehanteerd wordt. Dit laatste kan leiden tot een salarisverschil tussen beide categorieën 

medewerkers. Een nadere analyse van de functieboeken van de beide organisaties moet dit 

uitwijzen.  

In de onderhavige situatie, waarbij (een deel van) Alescon en de ISD zullen samengaan in een nieuwe 

gemeenschappelijke regeling, zullen in principe het personeel en de klantenkring worden 

overgenomen en de bestaande activiteiten van deze instellingen worden voortgezet. Onder deze 

omstandigheden lijkt op voorhand aan de voorwaarden van een overgang van onderneming ex 

artikel 7:662 e.v. BW te zijn voldaan. Dit betekent dat personeel dat valt onder het 

arbeidsovereenkomstenrecht en toe te rekenen is aan de Uitvoeringsorganisatie van rechtswege 

                                                                 

7 Zie Bijlage: cao  vergelijking CAR/RLA-CAR/UWO en CAR/RLA-PVA & JSF. 
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overgaat naar Werkplein Drentsche Aa. Het gros van het personeel van Alescon heeft een 

arbeidsovereenkomst. Overgang van onderneming is niet van toepassing op ambtenaren 

Rechtspositie Werkplein Drentsche Aa 
De uitgangspunten die we hanteren zijn: 

- Iedere medewerker krijgt een ambtelijke aanstelling 

- De arbeidsvoorwaarden worden geharmoniseerd 

- We streven naar een flexibele organisatie, die kan meebewegen met de economische 

conjunctuur. 

Deze flexibiliteit geven we onder meer vorm door brede functieprofielen en een flexibele schil van 

ingehuurd (tijdelijk) personeel.  

Voor de arbeidsvoorwaarden hebben we een keuze tussen het volgen van de CAR/UWO (gemeenten 

algemeen) of aansluiten bij de CAR/RLA (gemeente Assen). Het verschil tussen CAR/UWO en 

CAR/RLA is erg klein. Op detailniveau is de CAR/RLA gunstiger voor het personeel. Mede gelet op het 

feit dat voor het merendeel van het huidig ambtelijk personeel de CAR/RLA van toepassing is, kiezen 

we ook voor nieuw aan te nemen personeel voor deze regeling. 

7.7 Plaatsingsprocedure 
In de bijlage is een planning opgenomen van de plaatsingsprocedure. In een eerste fase moet er een 

bestuurlijk akkoord komen op dit bedrijfsplan. In een tweede fase stellen we een sociaal plan op, 

richten we een functiehuis op en bouwen we een GR. Een derde fase beslaat de daadwerkelijke 

plaatsingsprocedure.  

7.8 Profiel nieuwe directeur 
Werkplein Drentsche Aa komt voort uit een fusie tussen Werkplein Baanzicht en een deel van 

Alescon. Dit betekent onder meer dat de opbouw van de nieuwe organisatie plaatsvindt vanuit 

onderling op onderdelen verschillende bedrijfsculturen. De nieuwe directeur moet hiermee kunnen 

omgaan. De comfort van het personeel dat overkomt van Alescon is een belangrijk aandachtspunt.  

De nieuwe directeur krijgt de opdracht door een planmatige aanpak te werken aan 

cultuurverandering in de nieuwe organisatie.  

De organisatie heeft een nieuwe opdracht. Simpel gezegd: het uitvoeren van de Participatiewet zoals 

dat door de gemeenten is vastgelegd in de kadernota “Participatie de norm, werk het doel”. Dit 

betekent onder meer het vormgeven van een beleidsinhoudelijke opdracht. Een opdracht die 

gerealiseerd moet worden in een veranderende omgeving en in samenwerking met een groot aantal 

partijen. Partijen op de arbeidsmarkt, gemeenten, andere overheden en maatschappelijke 

instellingen.  

De organisatie is verlengd lokaal bestuur voor de Drentse Aa-gemeenten (Aa en Hunze, Assen en 

Tynaarlo). De organisatie werkt vanuit eigen identiteit mee aan de doelen die de gemeenten op het 

brede sociale domein nastreven. De gemeenten zijn opdrachtgever voor de Uitvoeringsorganisatie. 

Maar de Uitvoeringsorganisatie is tevens sparringpartner voor de (bestuurders van) gemeenten voor 

de uitvoering van het beleid.  

Een aantal competenties zijn essentieel voor de uitvoering van de functie, te weten: visie, vernieuwer 

en verbinder, omgevingsbewustzijn en leiderschap. 

Een uitgebreid profiel staat in de bijlage. Voor de werving van de nieuwe directeur hebben we ons 

laten ondersteunen door een extern werving- en selectiebureau.   
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8. Governance 

8.1.  Juridische entiteit van de Uitvoeringsorganisatie 
 

In het vorige hoofdstuk hebben we beschreven hoe Werkplein Drentsche Aa er uit komt te zien. In dit 

hoofdstuk gaan we in op de juridische vormgeving van deze organisatie.  

We hebben een vergelijking gemaakt van alle mogelijke opties. Hierbij hebben we zowel 

publiekrechtelijke als privaatrechtelijke mogelijkheden in ogenschouw genomen. Deze analyse is 

opgenomen in de bijlagen. In onderstaande tabellen hebben we deze analyse samengevat.  Een rood 

kruis staat voor een knock-out op basis van wettelijke criteria. Een blauw kruis betekent een knock-

out op basis van de gekozen kaders. 

 

 

 

Inzet: opties publiekrechtelijke juridische vormen 
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Inzet: opties privaatrechtelijke juridische vormen 
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In principe bestaat de keuze tussen een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijk weg.  Bij de 

publiekrechtelijke weg is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen leidend en bij de 

privaatrechtelijke weg het Burgerlijk Wetboek.   

De privaatrechtelijke weg ligt echter niet voor de hand omdat de Uitvoeringsorganisatie  

overheidstaken zal uitvoeren, zoals het verstrekken van uitkeringen. Het is namelijk niet mogelijk om 

publiekrechtelijke taken aan privaatrechtelijke organisaties te delegeren. Dit betekent dat een 

private onderneming niet zelfstandig deze taken kan uitvoeren. 

De publiekrechtelijke weg biedt verschillende mogelijkheden. Gelet op de analyse in de bijlagen 

kiezen wij voor een GR met openbaar lichaam. Dit is de enige vorm van samenwerking onder het 

publiekrecht waarmee rechtspersoonlijkheid verkregen wordt. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt 

dat het openbaar lichaam zelfstandig kan optreden in het privaatrechtelijk verkeer,  eigen personeel 

in dienst kan nemen en eigen fondsen kan beheren. De deelnemende gemeenten kunnen aan het 

openbaar lichaam bevoegdheden van regelgeving en bestuur overdragen. Voordeel van het openbaar 

lichaam is dat de publieke waarborgen bij wet geregeld zijn en dus geen nadere actie of beschrijving  

vergen. Daarnaast is er sprake van een grotere slagkracht doordat het dagelijks bestuur bevoegd is in 

plaats van de colleges en het algemeen bestuur in plaats van de gemeenteraden.  Via deze besturen 

kunnen gemeenten rechtstreeks invloed uitoefenen. Vanuit oogpunt van klantgerichtheid kan tot slot 

opgemerkt worden dat het openbaar lichaam herkenbaar is voor de burger.  

De meeste samenwerkingsverbanden die de drie gemeenten nu aangaan voor het uitoefenen van een 

publieke taak hebben deze vorm, zoals bijvoorbeeld Alescon en de ISD AAT, maar ook de GGD. 

8.2. Inrichting  
 

Ombouw GR ISD 
In de huidige situatie zijn de GR ISD AAT en de GR Alescon verantwoordelijk voor de uitvoering van 

de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening. Bij het inrichten van de GR voor de 

Uitvoeringsorganisatie kan gekozen worden voor het ombouwen van één van de bestaande 

regelingen of voor het oprichten van een nieuwe GR. In de bijlage hebben we een globale verkenning 

uitgevoerd. Op basis daarvan blijven twee opties over. Het ombouwen van de GR ISD tot een GR voor 

de nieuwe uitvoeringsorganisatie of het oprichten van een nieuwe GR. 

Het liquideren van een GR leidt tot bestuurlijke en ambtelijke drukte. Er moet een liquidatieplan 

worden opgesteld met o.a. een balansafwikkeling, financiële prognose liquidatie, een jaarrekening, 

een verrekening van het liquidatiesaldo en een administratieve liquidatie. 

In veel gevallen is een dergelijke stap noodzakelijk. In dit geval geldt dat dezelfde drie gemeenten 

eigenaar zijn van de GR van de ISD als van de nieuwe GR. Ook lijkt het takenpakket van de huidige 

GR-ISD sterk op die van de nieuwe organisatie. De nieuwe organisatie kent een kleine uitbreiding van 

het takenpakket. Alle taken van de huidige ISD worden onverkort en ongewijzigd ondergebracht in 

de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Verder gaat de zogenaamde werkwinkel van Alescon-Noord over.  

Wij zien geen dwingende redenen tot het liquideren van de GR ISD en de inrichting van een nieuwe 

GR. We kiezen daarom voor ombouw van de huidige GR van de ISD. We hebben ons in deze keuze 

laten adviseren door Caraad en BMC. Hun adviezen zijn bijgevoegd in de bijlagen.  
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We merken hierbij op dat ook in verband met de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen de 

bestaande GR-en voor 1 januari 2016 herzien worden. De nieuwe wet brengt de volgende 

wijzigingen met zich mee:  

- Dualisme is prominenter geregeld 

- Positie Algemeen bestuur (AB) is versterkt 

- Verantwoordingsrelatie van dagelijks bestuur (DB) ten opzichte van AB 

- Verantwoordingsrelatie tussen individuele AB-leden en gemeenteraden 

 
De in oorsprong geldende uitgangspunten van verlengd en geleed bestuur blijven in tact.  

Daarnaast is de wens  om in de nieuwe GR meer verbinding te creëren tussen de gemeenten en de 

Uitvoeringsorganisatie Participatiewet. In de nieuwe wet heeft het dualisme een prominentere rol 

gekregen.   

Samenstelling AB en DB 
De Vereniging van Drentse Gemeenten heeft advies uitgebracht over de aanpassing van de 

gemeenschappelijke regelingen in de Drenthe. Hiermee spelen ze in op de nieuwe wet 

gemeenschappelijke regelingen. De drie gemeenten dragen portefeuillehouders aan die deelnemen in 

DB en/of AB. De structuur voor het DB is een voorzitter met minimaal twee leden, uit drie 

verschillende gemeenten. Leden van het DB mogen geen meerderheid meer hebben in het AB. Voor 

de legitimiteit zijn in ieder geval alle aan de GR deelnemende gemeenten gelijkelijk  in het AB 

vertegenwoordigd.  

Onze oorspronkelijke insteek was om naast collegeleden ook raadsleden in het AB te benoemen (1 

per gemeente). Bij nader inzien is dit op wettelijke grond niet mogelijk, omdat het een regeling op 

collegeniveau betreft. 

We willen één werkgever een positie geven in het DB. Dat kan op grond van de regeling:  

Wanneer de aard van de regeling daartoe aanleiding geeft, kunnen één of meer leden van het dagelijks 

bestuur, niet zijnde de voorzitter, worden aangewezen van buiten de kring van het algemeen bestuur, 

met dien verstande dat op deze wijze aangewezen leden nimmer de meerderheid van het dagelijks 

bestuur mogen uitmaken.  

Werkgevers een positie geven in het bestuur geeft focus op het partnerschap met werkgevers. Het 

externe lid moet een ambassadeursfunctie naar werkgevers vervullen. Een extern lid geeft 

continuïteit in het bestuur na verkiezingen. We letten erop dat er geen belangenverstrengeling 

plaatsvindt.  
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8.3. Relatie gemeenten met uitvoeringsorganisatie 
De gemeente is vanuit de Participatiewet aangewezen als verantwoordelijke voor de uitvoering. In 

de kadernota is aangegeven dat de drie gemeenten samen de aansturing zullen gaan doen. De Raad 

geeft op strategisch niveau de kaders en is budgethouder. De gemeenten sturen aan de voorkant 

door een meerjarige prestatie-overeenkomst. In eerste instantie zal de overeenkomst voor twee jaar 

gesloten worden. Op basis van de opgedane ervaringen zullen we overwegen om overeenkomsten 

voor vier jaar te sluiten.  

De verhoogde mate van dualisme  in de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen komt ook terug 

in de nieuwe regels begrotings- en jaarrekeningscyclus.  De algemene financiële en beleidsmatige 

kaders en de voorlopige jaarrekening moeten voor 1 mei worden voorgelegd aan de gemeenten.  Op 

de jaarrekening en de begroting hebben raden ten minste de mogelijkheid van het indienen van een 

zienswijze. 

Een goede inrichting van de governance is van groot belang, maar vertrouwen is de sleutel. 

Vertrouwen in elkaar zorgt ervoor dat de zaken soepel verlopen en men goed communiceert. Dit 

heeft grote invloed op de sturing en beheersing van verbonden partijen. Dit betekent overigens geen 

beperking van de controlerende taak van college en raad, maar zegt wel iets over de insteek van de 

controle.  

De sturing bij een gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam is geregeld via het 

oprichtingsdocument. Aanvullende afspraken worden gemaakt in een prestatieovereenkomst. Het 

doel hiervan is om samen met de vastgestelde KPI’s te komen tot  het realiseren van de gestelde 

beleidsdoelen en een voortdurende procesverbetering. KPI’s zijn variabelen om te kunnen meten of 

de organisatie op koers ligt om de doelstellingen te halen. 

De kaders hiervoor zijn dat uitkeringen rechtmatig worden verstrekt en dat er gestuurd wordt op de 

realisatie van de kortst mogelijke route naar (duurzame) uitstroom naar betaald werk of participatie, 

tegen de laagst mogelijke kosten. 

De directeur van de Uitvoeringsorganisatie maakt prestatieafspraken met gemeenten voor: 

 Instroom en uitstroom (inhoud, financiën en termijnen) 

 integrale benadering van de leefgebieden van de klant 

 samenwerkingsafspraken rondom de lokale toegang 

 keuzevrijheid van inwoners (binnen het kader van de kortste route naar werk/ participatie) 

 doorvoeren van innovatie in de dienstverlening 

 wijze van monitoring 

 financiering  

 
We stellen voor om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen op het voorstel tot prestatie-

overeenkomst hun zienswijze uit te spreken. 

Dit sluit aan bij de kaders uit de kadernota en de business case. De Uitvoeringsorganisatie legt in de 

reguliere P&C cyclus verantwoording af over de voortgang en meldt als er knelpunten zijn. De 

overeenkomst en de KPI’s worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.  
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9. ICT en Automatisering 
 

Beide organisaties zijn voor hun kritische bedrijfsprocessen sterk afhankelijk van een correct 

werkende,  stabiele automatiseringsomgeving. Het omvormen  van de huidige 

automatiseringsomgeving naar een nieuwe omgeving is een complex proces. Om die reden kiezen we 

voor een groeipad, waarbij richting 1 juli 2016 gefocust wordt op aanpassingen in de ICT gericht op 

de externe omgeving (de buitenwereld ziet één organisatie) en op het hoogst nodige om de 

organisatie draaiende te krijgen. Na 1 juli 2016 starten we met het proces om de interne ICT 

omgeving om te vormen tot één nieuwe gewenste omgeving. Medewerkers krijgen te maken met één 

infrastructuur. Om dat te bewerkstelligen ontdubbelen we applicaties, leggen we koppelingen, nieuw 

onderzoeken we gewenste functionaliteiten en schaffen we eventueel nieuwe softwareproducten 

aan. 

9.1 Huidige situatie ISD/Alescon  
We bouwen de nieuwe ICT-infrastructuur niet nieuw op, want we hebben te maken met huidige 

systemen en contracten. Deze paragraaf geeft een overzicht van de huidige situatie van de beide 

organisaties. 

Hardware (ondersteuning) 
Beide partijen nemen hardware en de ondersteuning daarop (onder andere systeembeheer) extern 

af. De ISD heeft hiervoor een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Assen. Alescon 

heeft hiervoor een contract met Xcellent.  

Onderstaande tabel bevat een weergave van de kosten die aan deze contracten verbonden zijn. De 

geleverde dienstverlening en omvang van de noodzakelijke hardware is niet vergelijkbaar voor beide 

organisaties. 

Hardware ISD (jaarbasis)  Hardware Alescon (jaarbasis) 

Ondersteuning 

Assen 

totaal  Ondersteuning  Xcellent totaal 

Werkplekkosten 446.500  Werkplekkosten 221.760 

 

ISD herijkt dit jaar de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Assen. Alescon heeft onlangs 

een nieuw vierjarig contract met Xcellent afgesloten. 

Programmatuur (ondersteuning) 
Een groot aantal applicaties betreffen taakgerichte maatwerkapplicaties. De groen gedrukte 

applicaties in de tabel uit de bijlagen zijn functioneel gelijkwaardig met applicaties van de andere 

organisatie. Dit betekent niet meteen dat ze uitwisselbaar zijn, want ze zijn verweven met andere 

primaire applicaties van de organisatie.  

De ISD beschikt niet over een eigen salarisadministratie. De geautomatiseerde ondersteuning 

(Applicatie Raet/Youforce) wordt ingekocht bij de gemeente Assen.  

De ISD geeft momenteel 349.200 euro uit aan software. Alescon 124.300 euro.  
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9.2 Nieuwe situatie 
In eerste instantie werken we toe naar een automatiseringsomgeving die ondersteuning biedt aan 

het voor de buitenwereld overkomen als één organisatie. Er vindt tot 1 juli 2016 geen nader 

onderzoek plaats naar mogelijke overlap in functionaliteit. Beide organisaties schaffen geen nieuwe 

softwareproducten aan. De werkzaamheden tot 1 juli 2016 bestaan uit: 

 Analyse van de huidige automatiseringsomgeving (van beide organisaties) op 

communicatieproducten 

 Vaststellen van de noodzakelijke wijzigingen en de impact daarvan op de huidige 

automatiseringsomgeving 

 Waar nodig, offertetraject leveranciers voor uitvoeren van de noodzakelijke aanpassingen 

 Doorvoeren noodzakelijke aanpassingen  

 Testen 

 Implementatie 

 Nazorg 

We vernieuwen de extern toegankelijke applicaties, zoals de Website, Webshop, e-loket en de 

Persoonlijke Internet Pagina. Om voor de buitenwereld over te komen als één organisatie moet ook 

de systeemoutput geïntegreerd worden, zoals brieven en formulieren.  

Plaats- en tijdonafhankelijk werken is een voorwaarde voor ons dienstverleningsconcept, waarin we 

aanwezig willen zijn op de vind- en verbindplaatsen en maximale ondersteuning willen geven aan de 

zelfwerkzaamheid van klanten en werknemers.  We regelen dat medewerkers plaats- en 

tijdonafhankelijk kunnen werken en plaats- en tijdonafhankelijk toegang hebben tot dossiers. We 

moeten daarom rekening houden met extra kosten voor zaken als laptops, tokens, smartphones etc.   

Na 1 juli 2016 starten we met het groeipad om te komen tot één automatiserings-omgeving voor de 

nieuwe organisatie. Het gaat hier nadrukkelijk om een groeipad. Enerzijds heeft dit te maken met 

bestaande contracten die niet zondermeer kunnen worden opgezegd. Anderzijds heeft dit te maken 

met de noodzaak tot gedegen onderzoek naar de mogelijkheid, wenselijkheid en realiseerbaarheid 

van het uitfaseren en/of vervangen van bepaalde applicaties, dan wel het aanschaffen van nieuwe 

functionaliteit. Qua kosten moet rekening gehouden worden met zaken als 

inrichting/uitbreiding/vervanging van de technische infrastructuur, herinrichting van 

informatiestromen, opleiding van medewerkers etc.   

Inzet van het groeipad is: 

 Komen tot één infrastructurele omgeving 

 Verbinding leggen met het reeds bestaande samenwerkingsverband tussen de Drentsche Aa 

gemeenten op ICT gebied 

 Minimaliseren van het aantal noodzakelijke applicaties (we voorkomen overlap in 

functionaliteit) 

 Waar nodig aanschaf en implementatie van nieuwe functionaliteiten 

 Maximale ondersteuning aan zelfwerkzaamheid van klanten en werknemers 

 Tijdens het gehele transitieproces moet informatieveiligheid gewaarborgd blijven. 
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10. Huisvesting  

10.1. Visie op huisvesting 
Huisvesting ondersteunt een goed verloop van primaire en ondersteunende processen. Tegelijkertijd 

is de huisvesting ook een visitekaartje. Het geeft de organisatie een eigen gezicht en zorgt voor 

herkenbaarheid. Onze missie, visie en dienstverleningsconcept vormen de basis voor de keuze in 

huisvesting. Hieruit ontstaan twee huisvestingsconcepten: 

Huisvestingsconcept centrale uitvalsbasis 
Werkzoekenden hebben een duidelijk ingang op één herkenbare locatie. Er is daarom één centraal 

georganiseerde front- en backoffice gehuisvest op een centrale locatie in Assen. Vanuit deze 

uitvalsbasis zal 65-70% van de medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren. Omdat niet elke 

medewerker dagelijks en gedurende een hele dag een werkplek bezet, wordt gebruik gemaakt van 

flexplekken. Het flexpercentage voor deze groep bedraagt 80%, Voor de intensieve dienstverlening 

gaan we er vanuit dat de medewerkers op de vind- en verbindplaatsen zullen werken. Voor deze 

groep is op de centrale uitvalsbasis rekening gehouden met een flexpercentage van 50%. 

Huisvestingsconcept decentrale vind- en verbindplaatsen 
Wij leggen uitdrukkelijk de verbindingen met partners op de arbeidsmarkt en in het 

maatschappelijke veld. Wij zoeken onze klanten op en zijn dichtbij. Dat betekent dat 30-35% van de 

medewerkers tijd- en plaatsonafhankelijk ‘op locatie’ werkzaam is. Daarom zijn er, naast één centrale 

uitvalsbasis, decentrale werkplekken op de vind- en verbindplaatsen. Dit zijn naast de lokale 3D 

loketten  van de deelnemende gemeenten, plaatsen bij werkgevers, scholen, sociale wijkteams en 

maatschappelijke organisaties. Hiervoor zijn circa 25 flexplekken nodig. Momenteel wordt al gebruik 

gemaakt van flexplekken op bijvoorbeeld het Toekomstloket op het Drenthe College en Werkpunt. 

We breiden het aantal vind- en verbindplaatsen  geleidelijk uit. Het is niet noodzakelijk een aparte 

werkplek op deze plekken in te richten. We maken gebruik van een beschikbare flexplek op de 

verschillende locaties. Afhankelijk van de hierover te maken afspraken kunnen hier extra kosten mee 

gemoeid zijn. Voor de afweging tussen de verschillende huisvestingsvarianten in de volgende 

paragraaf, zijn deze kosten niet van belang. Deze zijn immers voor alle varianten gelijk. 

10.2. Huisvestingslasten huidige situatie 
De huurovereenkomst (en servicekosten) van Werkplein Baanzicht loopt op 30 juni 2016 ten einde. 

De huurovereenkomst van Alescon loopt tot 2020. De huidige huisvestingslasten van Alescon, zoals 

hieronder opgenomen, zijn gebaseerd op de formatie die toegerekend is aan de 

Uitvoeringsorganisatie. 

 Alescon, Stationsplein 10 Werkplein Baanzicht Totaal  

Decentrale vind- en 
verbindplaatsen 

PM  16.000 PM 

Huurkosten incl. serv. kst €   69.600 €  480.000 €  549.600 

10.3. Huisvestingslasten toekomstige situatie 
Om de Uitvoeringsorganisatie te kunnen huisvesten is 2000 m2 nodig, voor 100 werkplekken à 20 

m2 per werkplek. De berekening van het benodigde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

aantal m2’s is opgenomen in de bijlagen. Uitgaande van de twee voorgestelde huisvestingsvarianten 

zijn de kosten voor de Uitvoeringsorganisatie per variant als volgt: 
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 Kosten Doevenkamp 

Huurkosten (2000 m2) € 250.000 

Servicekosten (2000 m2) €   80.000 

Parkeerkosten Betaald parkeren 

Decentrale vind- en 
verbindplaatsen 

 30.000 

Totale kosten €   360.000 
 

Hieronder volgt een kostenoverzicht van enerzijds de totale huisvestingskosten van de huidige 

situatie afgezet kosten van de nieuwe huisvestingsvariant. In de verdeling is uitgegaan van de van 

toepassing zijnde verdeelpercentage van 10.49% voor Aa en Hunze, 77.65% voor Assen en 11.86% 

voor Tynaarlo. 

 Huidige situatie: 
Totale kosten  

Kosten Doevenkamp 

Totale kosten €  549.600 €   360.000 

Aa en Hunze (10.49%) €    57.653 €       37.764 
Assen (77.65%) €  426.764 €     - 50.460 

(kosten 279.540–/- 
huuropbrengst 330.000) 

Tynaarlo (11.86%) €    65.183 €   42.696 
 

10.4 Verrekening financieel voordeel 
De gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze hebben gevraagd om bij een keuze voor het stadhuis mee te 

kunnen profiteren met het huurvoordeel van de gemeente Assen. Aandeel in de huisvestingskosten 

voor een deel van het stadhuis bedraagt € 279.540,-. De huur inclusief servicekosten die gemeente 

Assen ontvangt van de uitvoeringsorganisatie is € 330.000,-.  

Voorstel is om dit conform de geldende verdeelsleutel te verrekenen. (Assen 77,65%, Tynaarlo 

11,86%, Aa en Hunze 10,49%). Het huurvoordeel bedraagt € 50.460,- ( € 330.000,- minus 

€  279.540,-). Dit voordeel wordt dan als volgt verdeeld. 

a. Aa en Hunze :     €    5.293,-     

b. Assen   €    39.183,- 

c. Tynaarlo   €    5.984,-   

Het voorstel verandert hiermee als volgt: 

 Kosten: Doevenkamp 
conform voorstel  

verschil huidige kosten - 
en voorstel verdeling  

Totaal € 360.000 € 189.600 

Aa en Hunze € 32.471 € 25.182 

Assen € 290.817 € 135.947 

Tynaarlo € 36.712 € 28.471 

Kostenverdeling en besparing keuze Doevenkamp conform voorstel Assen 
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De huisvestingscomponent in de bedrijfsvoeringskosten daalt met € 189.600,-. In bovenstaand 

voorstel dalen de totale huisvestingslasten ten opzichte van de huidige kosten voor Aa en Hunze met 

€ 25.182,- Assen met € 135.947,- en Tynaarlo met € 28.471,-  

10.5 Keuze voor de Doevenkamp 
We kiezen voor huisvesting in de “Doevenkamp” (deel stadhuis Assen). De keus voor deze locatie 

voldoet aan de criteria en is financieel het meest gunstig. De eigen identiteit is bij de optie aan de 

Doevenkamp het best gewaarborgd. De ingang en werkruimten kunnen alleen in deze optie duidelijk 

gescheiden worden van het stadhuis. De ingang is aan de straatkant, wat de zichtbaarheid, 

gastvrijheid en toegankelijkheid ten goede komt. Dit past bij de gewenste klantbenadering.  

Aandachtspunten verbouwing 
Om de locatie klaar te maken voor Werkplein Drentsche Aa zijn er aantal aandachtspunten voor 

verbouwing: 

 

 Bijzondere aandacht nodig voor uitstraling entree, dient in te passen in huidige gevel 
 Scheiden van dienstverlening stadhuis 
 Aandacht nodig voor looproute vanuit de garage, is minder logische plek 
 Uitbouw is eenvoudig op basis van bestaande fundering en luifel 
 Er zijn geen speciale gebruikseisen aan het huidige gebruik dus gemeentemedewerkers 

kunnen eenvoudig elders ondergebracht worden, zolang logistiek op de huidge plek kan 
blijven functioneren 

 Geen (ingrijpende) constructieve ingrepen nodig 
 Normale omgevingsvergunningprocedure 
 Ruwe schatting bouwkosten (inclusief installaties) i.o.m. de gemeente Assen: 1200-1500 € / 

m2 
 

Een schets van de entree van Werkplein Drentsche Aa (beursvloer) in de Doevenkamp: 
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10.6 Vervolg 
In de implementatiefase richten we een werkgroep in met deelnemers uit communicatie, ICT, 

dienstverlening, medewerkers van het gebouw, een contact uit de projectgroep Samen aan de Slag en 

wanneer mogelijk de nieuwe directeur om hen in vroeg stadium te betrekken bij de inrichting en 

verbouwing van de nieuwe centrale uitvalsbasis.  
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11. Financiën 
Dit hoofdstuk vertaalt ons plan in de benodigde financiën. We hebben gebruik gemaakt van actuele 

cijfers. Hierdoor zijn we op punten afgeweken van de business case van 1 oktober 2014. Een 

vergelijking met de eerdere businesscase staat in de bijlagen. BMC heeft een onafhankelijke validatie 

uitgevoerd over de in de business case gepresenteerde cijfers.  

11.1 Inleiding 
De uitgangspunten bij de berekening van de totale kosten en de beschikbare middelen 2016-2018 

zijn: 

 Wij blijven binnen het Rijk beschikbaar gestelde middelen; 

 Financiering vindt plaats op basis van profijtbeginsel. Tenzij anders vermeldt, geldt voor de 

bedrijfsvoeringskosten een verdeelpercentage van 10.49% voor Aa en Hunze, 77.65% voor 

Assen en 11.86% voor Tynaarlo; 

 Er wordt gewerkt met het formatie-calculatiemodel  wat ontwikkeld is voor de nieuw te 

vormen organisatie. Dit model is gebaseerd op de nieuwe methodiek van werken en 

gevalideerd door PWC; 

 De beleidsbegroting van Werkplein Baanzicht 2016-2019 en de beleidsbegroting van 

Alescon 2016-2019 dienen als basis voor het bepalen van de huidige situatie van zowel 

Alescon als ISD; 

 Het aantal klanten is begroot op 2922, dit aantal is ook voor de komende jaren opgenomen. 

Bij een eventuele stijging of daling betekent dit ook een stijging of daling van de 

exploitatiebegroting. Het aantal SW medewerkers dat buiten Alescon wordt begeleid is voor 

2016 begroot op 350, er wordt jaarlijks gerekend met de uitstroom door natuurlijk verloop 

waar de september-circulaire mee rekent; 

 In de begroting van Alescon 2016-2019 zijn ook de bezuinigingsmaatregelen op basis van het 

rapport Langedijk verwerkt. Daarmee zijn ook de effecten in deze opstelling verwerkt. 

 Wijzigingen in de bijdrage uit het gemeentefonds (cluster werk en inkomen) wordt op basis 

van mutaties in de aantallen klanten berekend.   

11.2 Exploitatiebegroting 2016 
In de exploitatiebegroting zijn structurele en integrale kosten opgenomen voor de normale 

bedrijfsuitoefening bij het uitvoeren van taken. Hieronder vallen: personeelskosten (primair en 

ondersteuning), materiële overhead en directe materiële kosten. Kosten zoals bijvoorbeeld 

uitkeringslasten maken geen deel uit van de exploitatiebegroting. De begroting staat in onderstaande 

tabel. In deze exploitatiebegroting is uitgegaan van een start op 1 juli 2016, oftewel deze 

exploitatiebegroting betreft de maanden juli tot en met december 2016. 
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11.3 Overige kosten 
 

Frictiekosten 
Frictiekosten zijn kosten die worden veroorzaakt door boventalligheid (niet of niet volledig kunnen 

plaatsen van alle medewerkers) als gevolg van het uitplaatsen van taken en formatie/medewerkers 

naar de nieuwe organisatie. Frictiekosten hebben een éénmalig/ tijdelijk karakter. 

 

Kostensoort € Toelichting 

Sociaal Plankosten 240.000 Door samenvoeging van de twee organisaties 
ontstaat er met name in het management een 
frictie. Voor het berekenen van de frictiekosten 
refereren we naar het rapport Langedijk d.d. 1 
september 2014, waarin als basis voor de 
frictiekosten voor ambtelijk personeel € 
180.000 en voor niet ambtelijk personeel € 
60.000 is genomen. Voor deze businesscase 
hebben we per fte een gemiddelde hiervan 
genomen van € 120.000.  In totaal is er een 
frictie (zonder WLB berekend te hebben) van € 
240.000 (2,2 fte), eenmalig. De werkelijke 
frictiekosten kunnen op dit moment niet 
worden ingeschat omdat er nog niet bekend is 
wie geplaatst wordt op welke functie. 
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Plaatsingsprocedure 30.000 plaatsingsprocedures/opstellen sociaal plan, 
functieboek 

 

Desintegratiekosten 
Desintegratiekosten zijn kosten die achterblijven bij de gemeente of ‘latende’ organisatie nadat de 

taken zijn overgedragen naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie. De desintegratiekosten bestaan uit 

kosten van materiële overhead zoals huisvesting (lege ruimtes), kantoormeubilair, ICT (licenties). 

Eventuele kosten voor het liquideren van een bestaande samenwerking die opgaat in de nieuwe 

samenwerkingsorganisatie behoren ook tot desintegratiekosten. Desintegratiekosten hebben een 

éénmalig / tijdelijk karakter. 

 

Kostensoort € Toelichting 

Leegstand  Het huurcontract van Alescon loopt door tot 2020, per 
jaar € 69.600(20/100*€ 348.000). Deze frictiekosten 
kunnen omlaag als andere alternatieven ingezet 
worden (bijv. verhuur lege ruimtes).  

ICT 14.000 Overlap van software voor de jaren 2016 en 2017 € 
14.000 per jaar. 

 

Aanloopkosten 
Aanloopkosten zijn kosten die gemaakt worden om de Uitvoeringsorganisatie in te richten voordat 

deze operationeel is. De aanloopkosten hebben onder andere betrekking op: migratiekosten en ICT, 

facilitaire aanloopkosten (verhuis- en inrichtingskosten), P&O-kosten (in kader van 

plaatsingsprocedure) of advieskosten.  

Kostensoort € Toelichting 

Implementatie 200.000 begeleiding inrichting van de nieuwe organisatie, het 
opvangen van personeelswisselingen, 
plaatsingsprocedure, etc. 

Verbouwing 200.000 Te denken valt in ieder geval aan het creëren en 
aanpassen van spreekruimtes en het aanpassen van 
een entree. Indien gekozen is voor een van de 
varianten, zullen de verbouwing en de daaraan 
verbonden begroting nader worden uitgewerkt.  

Verhuiskosten 50.000 Beide organisatie moeten worden verhuisd. 

Advieskosten 60.000 Onafhankelijk advies inzake fiscaliteit, GR en overige 

Opleidingskosten  75.000 Eenmalige verhoging van de opleidingskosten ivm 
methodiek, bijscholing, e.d. (€ 500 p/p) 

ICT 82.500 Aanpassing digitale communicatie, faciliteiten 
plaatsonafhankelijk werken, projectorganisatie 
samenvoeging infrastructuur (+ € 75.000 voor 2016) 

  

11.4 Omzetbelasting en vennootschapsbelasting 
 

Omzetbelasting  
Op dit moment levert Alescon belaste prestaties voor de Omzetbelasting, het betreft economisch 

waardeerbare prestaties. Dit betekent dat de omzet met BTW wordt gefactureerd en de integrale 
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voorheffing wordt teruggevraagd. De ISD levert geen belaste prestaties, de voorheffing wordt niet 

teruggevorderd. Indien er een nieuwe GR wordt opgericht zullen de bestaande prestaties van 

Alescon belast blijven, de integrale voorheffing kan worden teruggevraagd.  Hierover dient  fiscaal 

advies  ingewonnen te worden. 

Vennootschapsbelasting 
Per 1 januari 2016 wordt de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven  ingevoerd. 

Indien het gaat om algemeen belang dienende prestaties dan zijn deze vrijgesteld. Afhankelijk van de 

verdere uitwerking van deze definitie zal beoordeeld moeten worden of gedeelten van de 

Uitvoeringsorganisatie belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Ook hier dient fiscaal 

advies ingewonnen te worden. 

11.5 Gevoeligheidsanalyse 
Een gevoeligheidsanalyse is een manier om de onzekerheid rondom inschattingen dan wel 

modelberekeningen inzichtelijk te maken. Het laat de invloed zien van fluctuaties van variabelen op 

het (financiële) resultaat of rendement. Voor dit bedrijfsplan zijn een aantal variabelen die tot een 

gevoeligheid (lees: verandering van resultaat of rendement) kunnen leiden. Hieronder worden de 

belangrijkste variabelen benoemd: 

Gemeentefonds 
Het Gemeentefonds is voor gemeenten een van de belangrijkste inkomstenbronnen en staat 
daarmee centraal in de financiële verhoudingen tussen het Rijk en gemeenten. De verdeling van de 
middelen is opgebouwd aan de hand van verschillende clusters, waaronder het cluster Werk en 
Inkomen.  Uitgaven die uit het Gemeentefonds, cluster Werk en Inkomen, bekostigd moeten worden, 
zijn onder andere de bijzondere bijstand, Minimabeleid, Schuldhulpverlening, maar ook de 
apparaatslasten of te wel de uitvoeringskosten. Voor inzicht in de verwachte bijdrage uit het 
gemeentefonds verwijzen we naar de bijlagen.  

Klantontwikkeling 
Hierboven is reeds beschreven dat in het gemeentefonds de komende jaren rekening wordt 

gehouden met een toename van het aantal bijstandsontvangers. In dit bedrijfsplan is uitgegaan van 

de klantaantallen zoals geprognosticeerd voor 2016 (2922). Momenteel (juni 2015) bestaat het 

klantenbestand uit 3064 klanten.  

We verwachten dat door de nieuwe methodiek meer mensen kunnen uitstromen uit de uitkering. De 

uitstroom kan op verschillende manieren plaatsvinden zonder en met incidentele subsidie aan de 

werkgever en met een structurele subsidie aan de werkgever (voor mensen met een beperking in 

een afspraakbaan). De uitstroomcijfers zijn gebaseerd op ervaringen uit eerdere jaren en de 

verwachting dat we minimaal dezelfde resultaten kunnen halen, tegen lagere kosten en daarboven in 

staat zijn om mensen met een beperking een baan te bieden. We realiseren ons dat het niet 

eenvoudig is om resultaten te voorspellen en in financiële opbrengsten te vertalen. We zijn daarin 

immers sterk afhankelijk van de omstandigheden op de arbeidsmarkt. Een toename van klanten leidt 

tot een financiële uitzetting in de exploitatie. 

Doorstroom van Basis dienstverlening naar Intensieve 
dienstverlening 
In het gevalideerde stroomschema waarop het klantproces is gebaseerd is uitgegaan van een 

doorstroom variabele, met andere woorden de hoeveelheid klanten die binnen 2 jaar bemiddelbaar 

is naar de arbeidsmarkt. Deze klanten ontvangen naast de basis dienstverlening ook intensieve 

dienstverlening. We hanteren het uitgangspunt dat 50% + 100 klanten van de totale doelgroep 
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intensieve dienstverlening zal ontvangen. Een toe- of afname van de doorstroom kan gevolgen 

hebben voor de uitvoeringskosten. 

Een afname betekent dat de uitvoeringskosten lager worden (intensieve dienstverlening is duurder 

dan basis dienstverlening), maar daarentegen zal de opbrengst, wegens een lagere uitstroom ook 

lager zijn. Een toename van e doorstroom naar Intensief betekent dat de uitvoeringskosten hoger 

worden, maar de opbrengst ten gevolge van uitstroom dus ook hoger zal zijn.  

Lopende/ Doorlopende verplichtingen 
Niet alle middelen kunnen direct worden aangewend in de nieuwe organisatie. De nieuwe 

organisatie heeft te maken met lopende verplichtingen.   

 

Instrument Omvang Kosten pp Kosten totaal in 20168 

Faciliteitenpakket afspraakbanen9 Oplopend € 5.000 € 240.000 
Faciliteitenpakket beschut werk oplopend € 8.500 €155.000 

Kosten proeftuin10 385 € 1.500 € 578.000 

Scholing, kostenvergoedingen en 
premies 

  € 721.000 

Indicatiestelling UWV 
- Baanafspraak 
- Beschut werk 
- Medische urenbeperking 

Oplopend   
€ 810 
€ 990 
€ 700 

 

Lopende verplichtingen Aflopend  € 165.000 

Schuldhulpverlening GKB   €  175.000 

Kwetsbare jongeren   € 479.000 

Sociale Activering (0-30%)   € 240.000 

11.6 Besparingen 
De samenvoeging van de ISD en een deel van Alescon kan de participatiewet uitvoeren binnen de 

beschikbare (Rijks-) middelen. In 2016 (vanwege frictiekosten) en 2018 (vanwege sterk afnemende 

WSW-gelden) zien wij een negatief resultaat, maar deze kan vrijwel volledig worden opgevangen 

door het positieve resultaat in 2017. 

 de samenvoeging leidt tot besparingen in de uitvoering ten opzichte van de voortzetting van 

de uitvoering op de huidige manier, een besparing van management en staf in totaal circa € 

222.000, waarbij in de diverse functies het gemiddeld salaris in die functie als basis is 

genomen.  

 een besparing op de huisvestingskosten omdat beide organisaties samen gaan werken vanuit 

een uitvalsbasis, gewerkt wordt met flexplekken en de intensieve dienstverlening daar gaat 

werken op de vind en verbindplekken, zoals bij scholen e.d.  van in totaal €  120.000 (hierbij 

is rekening gehouden met de frictiekosten die ontstaan bij Stationsplein 10) 

 daarnaast is er een besparing te verwachten op de dienstverleningsovereenkomst van € 

60.000 en een besparing op software van € 14.000. 

                                                                 

8 In 2016: in de meerjarenprognose zijn de bedragen voor de overige jaren opgenomen 

9 No risk polis, loonwaardemeting, werknemersvoorzieningen en scholing (exclusief begeleiding) 

10 Exclusief kosten voor de begeleiding 
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 de nieuwe werkwijze leidt ertoe dat er slechts beperkt aanvullende voorzieningen hoeven te 

worden ingekocht; de kernactiviteiten voeren we met eigen personeel uit. 

 verplichtingen uit het Participatiebudget worden afgebouwd (gesubsidieerde arbeid); 

 loonkostensubsidies worden ten laste gebracht van het Inkomensdeel 

 
In totaal is de besparing €416.000, waarbij rekening gehouden is met frictiekosten voor het 

Stationsplein ad € 69.600. 

11.7 Risicoparagraaf  
Uitgangspunt is dat de Participatiewet binnen de rijksmiddelen wordt uitgevoerd in de Drentsche Aa 

– gemeenten. De septembercirculaire liet een daling van de beschikbare rijksmiddelen zien. Deze 

daling komt voort uit een hoger uitstroompercentage in de Wsw waar het Rijk mee rekent dan 

voorheen. In het bedrijfsplan hebben we dit hogere uitstroompercentage overgenomen. 

Tegelijkertijd werken we bezuinigingsvoorstellen in de uitvoering uit. We brengen hiervoor in kaart 

wat onze bezuinigingsopties zijn, zodat Werkplein Drentsche Aa snel kan schakelen bij tegenvallers.  

In de prestatie-overeenkomst leggen we vast bij welke financiële afwijking bestuur van gemeenten 

en Werkplein Drentsche Aa tussentijds doelen / activiteiten heroverwegen.  

Dit bedrijfsplan gaat uit van de stip op de horizon van één uitvoeringsorganisatie. De gevolgen van de 

keuze van de stuurgroep Alescon van 18 december 2015 voor een geleidelijke overgang van de 

Werkwinkel naar WPDA zijn onzeker en vormen geen onderdeel van het bedrijfsplan. Duidelijk is dat 

de efficiencyvoordelen op korte termijn door de stapsgewijze overgang lager zullen zijn. De overige 

financiële gevolgen van de geleidelijke overgang worden in kaart gebracht.  
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12 Vervolg 
 

12.1 Stappenplan vervolg 
Op hoofdlijnen doorlopen we na vaststelling van het bedrijfsplan de volgende stappen om per 1 juli 

2016 een start te kunnen maken met de nieuwe organisatie.  

Overleg GR Alescon over toekomst Alescon 
Bestuurders van de GR Alescon hebben regelmatig overleg over de toekomst van Alescon. Dit 

bedrijfsplan geeft aan waar de noordelijke gemeenten naartoe willen. In de overleggen zoeken 

bestuurders afstemming met de andere drie Alescon-gemeenten. 

Implementatiefase 
Doorlopen van een implementatiefase, met daarin belangrijke aandacht voor: 

 Doorontwikkelen Samen aan de Slag 

In pilotsfeer hebben zo’n vijftig medewerkers van ISD en Alescon een werkmethodiek ontwikkeld 

voor de nieuwe organisatie. De werkmethodiek is aangenomen en wordt de komende tijd 

geadapteerd door de andere medewerkers.   

 Benoeming nieuwe directeur 

Doorlopen procedure om een directeur te benoemen voor de Uitvoeringsorganisatie Participatiewet. 

De directeur is inmiddels benoemd.   

 Opzetten juridische structuur 

We bouwen de GR van de ISD om en implementeren die. 

 Opstellen prestatieovereenkomst 

De directeur van WPDA sluit een wederkerige prestatieovereenkomst af met de gemeenten. 

 Plaatsing 

Doorlopen van plaatsingsprocedure voor personeel naar de nieuwe organisatie in overleg met 

vakbonden, GO en ondernemingsraden.  

 ICT 

Voorgesteld wordt om een projectorganisatie in te richten die de integratie van de ICT gefaseerd 

vorm geeft. De inrichting van de projectorganisatie zal per fase verschillend zijn. Tot 1 juli 2016 vindt 

vooral afstemming plaats op de wijze waarop de organisatie-eigen automatisering moet worden 

aangepast. Vanaf het moment dat de nieuwe organisatie gerealiseerd is, wordt een projectorganisatie 

ingericht die tot doel heeft te zorgen voor één automatiseringsomgeving. Deze projectorganisatie 

moet uitwerking geven aan de onder “Inzet van het groeipad” (hoofdstuk ICT) genoemde punten. 

 Communicatie 

We zien communicatie als een pijler in het fusieproces. We willen de medewerkers van Alescon en 

ISD zo goed mogelijk op de hoogte houden van de veranderingen. Extern willen we de nieuwe 

organisatie herkenbaar presenteren aan inwoners, klanten, werkgevers, politici, pers, etc.  
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In komende paragraaf geven we een globaal overzicht van onze communicatiestrategie en onze 

doelgroepen. In de implementatiefase maken we een uitgebreider communicatieplan, met 

communicatiedoelstellingen, kernboodschap per doelgroep en in te zetten middelen.  

 Ontvlechting Alescon 

Bij elk besluit over inrichting Werkplein Drentsche Aa dat betrekking heeft op de bedrijfsvoering van 

Alescon vindt er een impactanalyse plaats dat de consequenties voor Alescon in kaart brengt. 

 Inrichten cliëntenmedezeggenschap en klachtenregeling 

We onderzoeken het instellen van een goed functionerende cliëntenraad, het opstellen van een 

zorgvuldige en onafhankelijke klachtprocedure met jaarlijkse  rapportage aan en evaluatie door de 

betrokken gemeenteraden en het invullen van onafhankelijke cliëntondersteuning. 

12.2 Communicatiestrategie op hoofdlijnen 
Binnen de communicatie leggen we de aandacht op de uitvoering van de nieuwe dienstverlening in 

de vorm van mensverhalen. Dit sluit aan bij de communicatiestrategie en de cultuur  zoals die voor 

beide organisaties eigenlijk al geldt. “Ons werk draait om mensen, laat dit ook zien!”  

De communicatie zal aanhaken op deze twee stromen. Enerzijds is de dienstverlening van de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie al in ontwikkeling binnen het project “Samen aan de slag”. De uitkomsten 

worden waar mogelijk direct in de praktijk gebracht. Anderzijds is er het formele gedeelte van het 

bedrijfsplan, waarin de keuzes en consequenties voor de toekomst in worden vastgelegd.  

Er zal in de communicatie geen big bang moment komen op 1 juli 2016, maar een regelmatig proces 

van samen een nieuwe organisatie bouwen. 

Bewust omgaan met beleving  
In de informatievoorziening over de nieuwe dienstverlening hebben we speciale aandacht voor de  

beleving en het niveau van de ontvangers. Deze verschillen nogal. Waar mogelijk sluiten we aan bij 

de vraag van de ontvanger. Hierbij benadrukken we de positieve kansen die de veranderingen op 

kunnen leveren. 

Bij communicatie met allerlei doelgroepen, zal de inzet zijn: 

Extern communiceren we vanuit de gezamenlijke DNU dezelfde boodschap (met beide logo’s in de 

uitstraling), intern stemmen we de boodschappen op elkaar af en waar mogelijk ook de uitstraling. 

Middelenmix > Wat goed is houden we 
We kiezen er in dit plan voor om geen uitgebreide beschrijving van communicatiemiddelen te geven. 

Het uitgangspunt is dat we analyseren welke middelen binnen de huidige organisaties goed werken. 

Deze zetten we ook in voor de Uitvoeringsorganisatie. We passen de middelenmix vanzelfsprekend 

wel aan de doelgroep. Omdat de communicatie aan alle doelgroepen fundamenteel is, hebben we een 

doelgroepanalyse gemaakt. Deze is opgenomen in het bijlagenboek.  

Mediadoelstelling 
Extern hebben we twee communicatiedoelstellingen: 

- De winkel blijft open 

We communiceren naar inwoners van de Drentsche Aa dat de dienstverlening blijft bestaan, 

maar onder een andere naam en deels op andere locaties. Onze dienstverlening lijdt niet 

onder de fusie. Wel grijpen we de fusie aan voor innovatie in onze dienstverlening.  
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- We helpen mensen aan inkomen en naar werk of participatie 

We communiceren dat we klanten op weg naar werk en / of participatie helpen, ook als ze 

enkel om inkomen vragen. 



 

 

  

Colofon 

Dit bedrijfsplan is tot stand gekomen in 

samenwerking tussen de gemeenten Aa 

en Hunze, Assen en Tynaarlo, ISD 

Werkplein Baanzicht en Alescon. Met 

medewerking van BMC Advies. 
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