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Gespreksagenda
Gespreksonderwerpen voor gezamenlijke collegespecial:
I.

Toelichting door Berenschot

II.

Vraag en antwoord

III. Proces richting de raden
Bijlage: informatie over proces, afwegingskader en doelgroepen.

2

I

Startpunt
Drie uit te werken varianten

Startpunt: uitwerking drie varianten, zoals besproken met uw College
De onderstaande figuren vatten het onderzoeksproces tot nu toe samen, waarbij de stuurgroep
ervoor heeft gekozen om drie varianten nader uit te werken.
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2

Inventarisatie van hoofdtaken die bij
het klantproces P-wet/Wsw horen.

Inventarisatie van manieren waarop
hoofdtaken belegd kunnen worden.
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4

Overzicht van voor- en nadelen van 6
varianten om te trechteren tot 2 à 3 varianten.

Ordening van hoofdtaken in 6 varianten
die passen bij context Kampen-Dronten.

Overzicht van kenmerken van 3 uit te werken varianten
Variant 1:
Gemeenten

Gezamenlijk platform

1
Afdeling werk
Kampen, excl. WGB
IMpact
Gezamenlijk platform Dronten/Kampen
(binnen, groen en
deta)
Afdeling werk

Afdeling inkomen en
WGB Kampen

Afdeling inkomen en
WGB Dronten

Dronten, excl. WGB

2

3

4
Afstemming 3D’s

Ondernemers

Externe reintegratiepartijen

Wmo- en
jeugdpartijen

Regionale samenwerking in het kader van realiseren garantiebanen

1

Zeggenschapsrelatie

2

Samenwerkingsrelatie

3

Inkooprelatie

4

Afstemmingsrelatie

5

Overzicht van kenmerken van 3 uit te werken varianten
Variant 2:
Gemeenten

Gezamenlijk platform

1
IMpact (deta)

Afdelingen werk en
inkomen Kampen

Gemeente Kampen

Afdelingen werk en
inkomen Dronten

Gemeente Dronten

3
IMpact (groen,
binnen)

2

3

4
Afstemming 3D’s

Ondernemers

Externe reintegratiepartijen

Wmo- en
jeugdpartijen

Regionale samenwerking in het kader van realiseren garantiebanen

1

Zeggenschapsrelatie

2

Samenwerkingsrelatie

3

Inkooprelatie

4

Afstemmingsrelatie
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Overzicht van kenmerken van 3 uit te werken varianten
Variant 5:
Platform Kampen

Gemeente
Dronten

G.R. IMpact

1

IMpact

3
2

2
Ondernemers

Afdeling inkomen

3

4

Afdeling werk

3
Externe reintegratiepartijen

Afdeling werk

Afdeling inkomen

4
Afstemming 3D’s
Wmo- en
jeugdpartijen

Afstemming 3D’s
Wmo- en
jeugdpartijen

1

Zeggenschapsrelatie

2

Samenwerkingsrelatie

3

Inkooprelatie

4

Afstemmingsrelatie

Regionale samenwerking realiseren garantiebanen
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II

Analyse
Voor- en nadelen drie varianten

Voor- en nadelen van 3 uit te werken varianten
Onderwerp

Nulvariant

Uitvoeringskosten (incl.
synergie en
schaal)



Nadeel: relatief forse 
daling vrij
besteedbare reintegratiemiddelen


Voordeel: besparing 
door synergie- en
schaaleffecten
Nadeel: werkgeversbenadering niet
opgenomen in
platform

Gevolgen voor
de uitvoering
van de Wsw



Afbouw van Wsw

oud
Nadeel:
onderbenutting Wswinfrastructuur

Voordeel:
inverdieneffect door
relatief betere
benutting
infrastructuur

Bevorderen van
de uitstroom



Nadeel: startpositie

relatief minder goed
houdbaar vanwege
relatief forse daling
re-integratiemiddelen
Nadeel: prikkel om
werkzoekenden in te 
zetten bij Wswinfrastructuur

Voordeel: positief

maar beperkt effect
op de uitstroom
vanwege relatief
meer reintegratiemiddelen
Nadeel: geen

oplossing voor
prikkel om
werkzoekenden in te
zetten bij Wswinfrastructuur





Gezamenlijk platform
werk

Gezamenlijk platform
werk + inkomen



Kamper platform,
inkoop Dronten op
onderdelen


Voordeel: relatief
hoge besparing door
synergie- en
schaaleffecten

Beperkte
besparing t.o.v. nu
variant als gevolg
van synergie- en
schaaleffecten
(kleine verbetering
t.o.v. nu variant)



Nadeel: schaalnadeel als gevolg
van ontvlechting
IMpact, wat leidt
tot transitiekosten
(zie hieronder)

Voordeel: positief

maar beperkt effect
op de uitstroom
vanwege relatief
meer reintegratiemiddelen
Voordeel: geen
prikkel om
werkzoekenden in te
zetten bij Wswinfrastructuur

Beperkt positief
effect op de
uitstroom als
gevolg van relatief
beperkte
verbetering reintegratiebudget

Voordeel:
inverdieneffect door
relatief betere
benutting
infrastructuur
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Voor- en nadelen van 3 uit te werken varianten
Onderwerp

Nulvariant

Gezamenlijk platform
werk

Gezamenlijk platform
werk + inkomen

Transitiekosten



Voordeel: geen
transitiekosten door
reorganisatie
Nadeel: door
onderbenutting
infrastructuur Wsw
transitiekosten als
gevolg van afstoten
Wsw-infrastructuur





Voordeel: behoud
eigen regie
gemeenten op
uitvoering
Participatiewet
Nadeel: afstemming
over coördinatie reintegratie tussen
sociale dienst en
IMpact





Afstemming en
sturing





Nadeel: transitiekosten en kosten
latende organisatie






Voordeel: betere

coördinatie reintegratie
Nadeel: relatief meer 
afstemming nodig
drie decentralisaties
Nadeel: relatief meer
afstemming
werkgeversbenadering

Kamper platform,
inkoop Dronten op
onderdelen

Nadeel: relatief hoge 
transitie-kosten en
kosten latende
organisatie

Nadeel: nodig om
ruimte te creëren om
werk + inkomen op
één fysieke plek te
kunnen laten
werken.

Voordeel: geen
transitiekosten
door reorganisatie
Nadeel: door
onderbenutting
infrastructuur Wsw
transitiekosten als
gevolg van
afstoten Wswinfrastructuur

Voordeel: betere

coördinatie reintegratie
Nadeel: relatief meer
afstemming nodig
drie decentralisaties 

Voordeel: behoud
eigen regie
gemeenten op
uitvoering
Participatiewet
Voordeel: relatief
weinig structurele
extra afstemming
Nadeel: eenmalig
veel extra
afstemming over
Service level
agreement
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III

Voorkeur stuurgroep
Beschrijving gezamenlijke
voorkeursvariant

Afwegingen bij gezamenlijke voorkeursvariant
• De stuurgroep stond wat betreft het kiezen voor een voorkeursvariant voor een complexe
afweging. Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt namelijk dat elk van de uitvoeringsvarianten
voor- en nadelen heeft en dat er een bestuurlijke afweging van de voor- en nadelen nodig is
om te komen tot een voorkeur. Hierbij speelt een viertal afwegingen in het bijzonder een rol.
1. Focus op werk: gegeven het feit dat er in de uitgangssituatie sprake is van sterk dalende
re-integratiebudgetten, heeft de stuurgroep aangegeven op zoek te zijn naar een
structuur die verdere verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van re-integratie
mogelijk maakt.
2. Integrale uitvoering drie decentralisaties: ten tweede hecht de stuurgroep sterk aan een
integrale uitvoering van de drie decentralisaties. Deze voorkeur is in Kampen vervat in het
Kamper Kompas en in Dronten in de Dronter Koers.
3. Samenwerking m.b.t. werktaken: de stuurgroep heeft verder aangegeven dat zowel
Kampen als Dronten ervoor open staan om te onderzoeken of het mogelijk is dat Kampen
en Dronten een vergaande samenwerking op het terrein van werktaken aangaan.
4. Verschillende voorkeuren m.b.t. uitvoering Wsw: Kampen en Dronten hebben elk een
afzonderlijke voorkeur ten aanzien van de Wsw die relevant is voor de te selecteren
varianten en de manier waarop deze uitgewerkt worden. Kampen heeft de voorkeur om
de Wsw publiek uit te blijven voeren. Dronten heeft de voorkeur om de reeds ingezette lijn
‘van binnen naar buiten’ door te zetten.
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Beschrijving gezamenlijke voorkeursvariant
• De verantwoordelijk wethouders van Kampen en Dronten hebben aangegeven de
voorkeursvariant de variant met een gezamenlijk platform werk en inkomen is (variant 2),
mits er ten opzichte van de kenmerken van deze variant zoals beschreven in het rapport een
aantal aanpassingen worden toegepast. Samengevat betreft de belangrijkste aanpassing het
aanbrengen van een dubbele fasering: een fasering wat betreft de scope van de
samenwerking en een fasering wat betreft de locatiekeuze van de samenwerking:
1. Fasering van de scope van de samenwerking: wat betreft de fasering van de scope van
de samenwerking hebben de verantwoordelijk wethouders aangegeven dat het op te
richten platform in eerste instantie de afdelingen werk van beide gemeenten plus de reintegratieactiviteiten van IMpact zou moeten betreffen en pas in een latere fase mogelijk
zowel de afdelingen werk als de afdelingen inkomen (en aanpalende taken) van beide
gemeenten en om eventueel een deel van de Wsw-activiteiten onder te brengen bij een
private partij.
2. Fasering van de locatiekeuze van de samenwerking: wat betreft de fasering van de
locatiekeuze van de samenwerking hebben de verantwoordelijk wethouders aangegeven
dat het op te richten platform in eerste instantie een netwerkplatform zou moeten
betreffen en pas in een latere fase gestreefd zou moeten worden naar werken vanuit
minder locaties. Hierbij hoeven de huidige locaties niet bepalend te zijn voor de
vestigingen van een netwerkplatform.
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IV

Voorkeur stuurgroep
Uitwerking consequenties gezamenlijke
voorkeursvariant

1

Consequenties gezamenlijke voorkeursvariant
• Consequenties op het terrein van uitvoering:
1. Ten eerste is er minder afstemming nodig tussen de afdelingen werk en IMpact over reintegratie en is de coördinatie van re-integratie duidelijker belegd.
2. Ten tweede zijn er voordelen op het terrein van werkgeversbenadering, namelijk doordat
de afdelingen werk en IMpact elkaar toegang geven tot elkaars werkgeversbestanden en
werkzoekendenbestanden. Ook het bundelen kennis en kunde en de mogelijkheid tot
specialisatie van het personeel levert voordelen op.
3. Ten derde is het binnen een platform mogelijk om gebruik te maken van de infrastructuur
van IMpact als re-integratie-instrument, bijvoorbeeld om (tijdelijk) werkervaring of
werknemersvaardigheden op te doen.
4. Ten vierde betekent minder kwetsbaarheid en verbeterde kwaliteit van dienstverlening,
zowel naar bedrijven als naar burgers.
5. Ten vijfde zijn er mogelijkheden om de ondersteunende processen efficiënter in te
richten.
• Door de hierboven benoemde voordelen kan er met minder mensen hetzelfde werk verzet
worden. Dit levert een (beperkte) kostenbesparing op.
• Ook dragen bovengenoemde inhoudelijke voordelen bij aan de grote opgave om de uitstroom
op het huidige niveau te handhaven.
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Consequenties gezamenlijke voorkeursvariant
• Consequenties voor vrij besteedbare re-integratiemiddelen:

Kampen

Dronten

Vrij besteedbare re-integratiemiddelen
(mln. €)

2015

2018*

2015

2018*

Verwacht totaalresultaat op de Wsw

-0,25

-0,59

-0,07

-0,18

Vrijval door besparing op uitvoeringskosten

0,00

0,06

0,00

0,04

Overige re-integratiemiddelen

0,92

0,83

1,02

0,75

Vrij besteedbare re-integratiemiddelen

0,67

0,30

0,94

0,60

Verschil t.o.v. nu variant

0,00

0,18

0,00

0,07

Tabel 13. Vrij besteedbare re-integratiemiddelen gezamenlijke voorkeursvariant (alleen fase 1).
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Consequenties gezamenlijke voorkeursvariant
• Afstemming drie decentralisaties: de intake wordt 3D-breed aangepakt. De verkenner of gids
(de terminologie verschilt in beide gemeenten) met wie de hulpzoekende als eerst mee in
aanraking komt, is dus een generalist en voert een intakegesprek over de gehele breedte van
de drie decentralisaties. In het Kamper Kompas staat dat de verkenner op een voor de
hulpzoekende logische plek te vinden moet zijn, daarom vestigt de verkenner zich in de basis
op het platform werk. In Dronten is het stadhuis/wijknetwerken het centrale punt voor de drie
decentralisaties, daarom zal de gids daar gevestigd zijn.
• Afstemming arbeidsmarktregio’s: Kampen en Dronten liggen in verschillende
arbeidsmarktregio’s en stemmen instrumenten (bijvoorbeeld jobcoaching) en verordeningen
(bijvoorbeeld loonwaardebepaling) dus in verschillende regio’s af.
• Transitiekosten: de transitiekosten bij de gezamenlijke voorkeursvariant zijn in fase 1 relatief
beperkt. De transitiekosten in fase 2 hangen af van de nadere invulling van de
samenwerking.
• Governance: het personeel heeft vanaf de eerste fase van de samenwerking één
leidinggevende en is vanaf de tweede fase van de samenwerking in dienst van of
gedetacheerd bij één organisatie, met rechtspersoonlijkheid. De beide gemeenten sturen het
platform aan, waarbij de leidinggevende van het platform verantwoording aflegt aan de
gemeenten.
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Consequenties gezamenlijke voorkeursvariant
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V

Procesafspraken

Tot slot

Tijdspad van de samenwerking
• Nu een besluit over de samenwerking dichterbij is gekomen, is het verstandig om een tijdspad te
koppelen aan de gezamenlijke voorkeursvariant. Hieronder staat een voorstel voor een tijdspad:
− Fase 1 van de samenwerking:
o 1 maart – 1 juli 2016: voorbereiding samenwerking en coördinatie (strategische kaders en
uitvoeringskaders voor gezamenlijke re-integratieinspanningen en werkgeversbenadering, op
te stellen samen met de betrokken medewerkers);
o 1 juli – 1 september 2016: praktische voorbereidingen (toegang tot elkaars
werkgeversbestanden organiseren, verdelen van de taken, leidinggevende werven, et cetera);
o 1 september 2016: start samenwerking Kampen-Dronten-IMpact;
o 1 september 2016 ‒ 1 januari 2017: voorbereiden formele samenwerking (businessplan 2017
(doelen en middelen), juridische uitwerking, opzetten gezamenlijke overlegstructuur);
o 1 januari 2017: start gezamenlijk platform werk.
− Fase 2 van de samenwerking:
o 1 januari ‒ 1 juli 2017: onderzoek vervolg van de samenwerking (Vragen: meer taken naar
platform? Op minder locaties werken? Wsw binnen in PPS-constructie onderbrengen?);
o 1 juli 2017 ‒ 1 januari 2018: voorbereiding fase 2 van de samenwerking;
o 1 januari 2018: fase 2 van de samenwerking treedt in werking.
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Bijlage
Stappenplan, afwegingskader en
doelgroepen
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Stand van zaken

Startgesprek

Stuurgroep trechtert
en selecteert 2
alternatieven

Fase 3a:
Financiële informatie
ophalen

Bespreking
onderzoeks-aanpak

Fase 2b:
Verkenning a.d.h.v.
proces

Fase 3b:
Doorrekenen
businesscases

Fase 1a:
Oriëntaties
beleidskeuzes

Fase 2a:
Verkenning a.d.h.v.
taken

Stuurgroep
selecteert
voorkeursscenario

Fase 1b:
IJken
afwegingskader

Stuurgroep stelt
afwegingskader vast

Bespreking concept
rapport, aanpassing
en afronding.
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Uitgangspunt

Aangepast afwegingskader (1)
Afwegingskader
(concept)
Beleidsvoorkeuren
t.a.v. P-wet

Kampen
•

1.
Richting

•

Focus op werk, met als
voorwaarde dat voorziening
in stand blijft voor mensen
die dat nodig hebben

•

•
•

Beleidsvoorkeuren
t.a.v. Wsw

•
•

Budgetten binnen 3D’s
ontschot, wel proberen
binnen deelbudget te blijven
Egalisatiereserve 3D

•

Wsw blijft bij Impact
Infrastructuur van Impact zo
goed mogelijk benutten

•
•

•

•

3.
Businesscases

Beide gemeenten

•
•
Beleidsvoorkeuren
t.a.v. financiën

2.
Verkenning
alternatieven

Dronten

Voorkeuren t.a.v.
onderbrengen reintegratietaken

•
•

Eén werkbedrijf
Kampen/Dronten als
centraal punt
Niet verder met Workfast
maar wél met die methodiek

•
•

Schotten budgetten 3D’s blijven
voorlopig (waarschijnlijk tot eind
2018)
Reserve sociaal domein

•

Beide gemeenten
budgetneutraal, klein
nuanceverschil in betekenis

•

Organiseren re-integratie in
gezamenlijk werkbedrijf is
optie
Lokale invulling mag
verschillen
Workfast

‘Van binnen naar buiten’
Betaald werk prioriteit,
detacheren is een middel
Risico Wsw verminderen en
kosten Wsw zo laag mogelijk
Re-integratie inkopen bij
meerdere concurrerende partijen,
waarbij prijs/kwaliteit leidend is
Workfast blijft als
poortwachtersfunctie

•
•

Beleidsvoorkeuren
t.a.v. 3’D’s

•
•

Brede aanpak met
ketenpartners gezien
belang van co-creatie.
Kamperkompas is leidend.

•
•

Focus op (uitstroom naar)
werk
Uitgaan van eigen
kracht/netwerk
Focus op integraliteit 3D’s
Inzet op alle doelgroepen

Ondersteuning vanuit Wmo voor
laagste groep
Dronter Koers leidend:
gebiedsgerichte aanpak waarbij
professionals samenwerken met
de inwoner

•

Integraliteit van werken
binnen sociaal domein is
belangrijk

Uitgangspunt

Aangepast afwegingskader (2)
Afwegingskader
(concept)
Beleidsvoorkeuren t.a.v.
werkgeversbenadering

1.
Richting

Kampen
•

•
•

2.
Verkenning
alternatieven

3.
Businesscases

Werkgeversbenaderaars in
dienst bij gemeente Kampen,
niet bij werkbedrijf (c.q.
Impact)
Werkconsulenten bij
werkbedrijf
Kampen houdt regie in
aansturing

Dronten
•
•
•
•
•

Oriëntatie arbeidsmarkt
regio

•

Oriëntatie IJsselvechtstreek,
Flevoland niet uitgesloten

Sturing

•

Schaalniveau
Kampen/Dronten

•

Accountmanagers per sector
die zowel gekoppeld is aan
klanten als aan werkgevers
Werkgevers cruciale partner
Lokale werkgeverscontactteam
is een samenwerking met EZ
De Werkplek is lokaal
servicepunt van regionaal
werkbedrijf voor garantiebanen
Vanuit regionaal werkbedrijf
één contactpersoon voor
werkgevers in Flevoland

Beide gemeenten
•
•
•
•

Garantiebanen: regionaal
organiseren
Eigen doelgroep
Werkgeversbenadering
stroomlijnen, één
contactpersoon
Transparantie v.w.b.
bestand

Oriëntatie op Flevoland én
IJsselvechtstreek
•
•

Financieel operationeel
resultaat

•
•
•

Uitkomst businesscases
Frictiekosten
Effectiviteit en efficiëntie verbeteren

Haalbaarheid

•
•
•

Complexiteit
Juridisch haalbaar
Politiek haalbaar

Toekomstbestendigheid

•
•

Toekomstige mogelijkheden arbeidsbeperkten
Samenwerkingsverbanden

Kampen/Dronten is voor nu
max. schaalgrootte
Beide gemeenten houden
regie

Participatiewet: prognose doelgroep ontwikkeling Dronten

1.
Richting

2.
Verkenning
alternatieven

3.
Businesscases

(SE)

Bron: prognose Berenschot , gebaseerd op lokale vertaling van Memorie van Toelichting van de
Participatiewet, verwerkt in een rekenmodel dat we bouwen in opdracht van Divosa en Cedris.
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Participatiewet: prognose doelgroep ontwikkeling Kampen

1.
Richting

2.
Verkenning
alternatieven

3.
Businesscases
(SE)

Bron: prognose Berenschot
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