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 Onderwerp: Uw advies op het concept beleidsplan participatiewet 

  

 Geachte bestuur van de OVDD, 

 

 
 

 Bijlage(n): -- 

 

Wij willen u bedanken voor uw advies op het concept beleidsplan participatiewet.  
 
Uw advies en onze reactie hierop leggen wij voor aan de raad tegelijk met het beleidsplan 
participatiewet zodat de raad  dit kan meenemen in het besluitvormingsproces.  
 
Ook aan de cliëntenraad OBD en IMpact hebben wij advies gevraagd. Ook deze adviezen 
zullen met de reactie van het college worden voorgelegd aan de raad. Onze reactie op uw 
advies hebben wij richting de raad als volgt geformuleerd: 
 
De Ondernemers Vereniging De Driehoek (OVDD) onderschrijft dat werkgevers een cru-
ciale partner zijn voor samenwerking in de uitvoering van de Participatiewet, zowel op kor-
te als langere termijn. Aan de verwachtingen over en weer voegt de OVDD toe dat draag-
vlak en commitment zeer gewenst en noodzakelijk zijn om de samenwerking te doen sla-
gen.  
 

Meer specifiek wijst de OVDD op de volgende aandachtspunten. Wij hebben de tekst van 
IMpact cursief weergegeven, gevolgd door het collegestandpunt. 

 

1. De gemeente heeft de werkgevers nodig voor het plaatsen van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Om werknemers te kunnen begeleiden in de uitvoering 

van hun functie, en te kunnen investeren in mensen ‘uit de kaartenbak van de 

gemeente’, daarvoor zijn opdrachten nodig. Wat schetst dan onze verbazing in het 

aanbestedingsbeleid van de gemeente Dronten dat lokale werkgevers niet altijd 

worden uitgenodigd bij aanbestedingen. Vervolgens constateren wij dat bedrijven uit 

het noorden, oosten, zuiden en westen van het land, opdrachten krijgen van de 

gemeente. 
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Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente is afgeleid van de nieuwe 

aanbestedingswet 2012. Daar waar de gemeente in het verleden vrij was om bij 

aanbestedingen onder de Europese normbedragen zelf te bepalen welke 

(onderhandse) procedure gevolgd werd (bijvoorbeeld één op één gunnen of een 

drietal lokale ondernemers uit te nodigen een offerte uit te brengen) is de gemeente 

met de nieuwe aanbestedingswet bij aanbestedingen onder de Europese 

normbedragen gehouden aan de voorgeschreven procedures. Bij opdrachten voor 

leveringen en diensten met een waarde hoger dan €30.000,- en voor werken met een 

waarde hoger dan €90.000,- is de gemeente gehouden de meervoudige procedure te 

volgen. Hierbij dient de gemeente ten minste drie en ten hoogste vijf partijen uit te 

nodigen voor het doen van een inschrijving. Om te bepalen welke partijen worden 

uitgenodigd zal de gemeente objectieve (selectie)criteria hanteren. De gemeente 

nodigt altijd lokale ondernemers uit. De gunning echter is voorbehouden aan die 

ondernemer met de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) of indien van 

toepassing de laagste prijs. 

 

2. Wellicht goed om te melden dat de OVDD weliswaar een groot aantal ondernemers 

vertegenwoordigd, maar niet alle werkgevers in de gemeente. 

 

Wij realiseren ons deze beperking. Er is geen vertegenwoordiging van alle werkgevers 

in Dronten en wij zien dat eigenlijk ook als een gemis. Wij willen graag met 

werkgevers in gesprek om te bekijken of er behoefte is aan een vorm van 

vertegenwoordiging van werkgevers vergelijkbaar met de vertegenwoordiging die wij 

kennen voor werkzoekenden (via de OBD).  

 

3. Een samenwerking voor beide partijen (gemeente en ondernemers) moet een win/win 

situatie brengen die verder gaat. Reciprociteit is de kern, zaken gaan makkelijker als 

je er wat voor terugkrijgt. Een ondernemer die opdrachten van zijn eigen gemeente 

mag krijgen zal eerder geneigd zijn om zijn gemeente dan ook iets terug te geven. 
 

Wij willen bevorderen dat werkgevers die opdrachten (of subsidie) krijgen van de ge-
meente ook plaatsingsmogelijkheden bieden aan mensen uit de doelgroep van de 
Participatiewet. Ook de gemeente zelf (als werkgever) zal hierin het voorbeeld geven. 
De gemeente Dronten doet dit al een aantal jaren actief. 
 

4. Lokale werkgeversbenadering, De gemeente streeft naar een aanspreekpunt in hun 

werkgeversbenadering. Het werkgeverscontactteam werkt nauw samen met de 

uitzendbranche, UWV en Impact. Mevrouw Calje geeft aan hier concreet handen en 

voeten aan te willen geven middels een klantenkrant, met profielen van 
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werkzoekenden. Een mooi initiatief, waarmee het mogelijk is te communiceren over de 

participatiewet en vragen te beantwoorden die onder andere vanuit de achterban van 

de OVDD gesteld zijn tijdens de ALV, november 2013. 
 

Wij zien de samenwerking net als u graag vertaald in concrete acties. Vanuit het 
werkgevers-contactteam geven we daar al steeds meer invulling aan. De komende 
periode zal dit verder worden uitgebouwd. Wij blijven daarover graag met u in ge-
sprek. 

 
 
 
Wij willen u bedanken voor de geleverde bijdrage en waardevolle interactie. Mede dankzij 
die inbreng is het beleidsplan gegroeid tot een heldere leidraad en een kader voor de uit-
voering in de komende jaren.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
het college van Dronten 
 
 
 
 
 
R. Kool mr. A.B.L. de Jonge 
Secretaris burgemeester 



Datum : 19 augustus 2014 

Bladnr. : 4 

Kenmerk : U14.014731/MO/SC 

Geadresseerde :  

 
 
 
 
 
Corsanummer U14.014731 
 
Naam auteur:  S.C. Corjanus 
Afdeling: afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling 
Telefoonnummer: 983 
 
 
 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Concept/Verzendinstructie 
 
 
 
Verzenden op: 19 augustus 2014 
 
Kopie aan: Archief 

 
 
 
Bijlage(n):  

 
 

Opmerkingen:  
 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 


