
 
 
Swifterbant, 25 juli 2014 
 
Betreft; Reactie van Ondernemersvereniging de Driehoek (hierna ook te noemen OVDD)  op het 
beleidsplan Participatiewet gemeente Dronten  
 
 
 
Geachte dames  Caljé en Corjanus, 
 
Naar aanleiding van ons telefonisch contact op donderdag 17 juli j.l.  en uw verzoek een schriftelijke 
reactie in te dienen op het beleidsplan Participatiewet gemeente Dronten stuur ik u deze brief, 
namens het bestuur van de ondernemers vereniging De Driehoek. 
 
In het beleidsplan omschrijft de gemeente de werkgevers , vertegenwoordigd door o.a. de 
ondernemersvereniging,  als cruciale partner voor samenwerking in de uitvoering van de wet. Het is 
van groot belang om op korte en langere termijn vraagstukken te willen oplossen. Daarbij worden 
een aantal verwachtingen aangegeven. Als ondernemersvereniging willen wij daar aan toevoegen dat 
draagvlak en commitment zeer gewenst en noodzakelijk zijn om de samenwerking te doen slagen.   
 
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.  
 
Wellicht goed om te melden dat de OVDD weliswaar een groot aantal ondernemers 
vertegenwoordigd, maar niet alle werkgevers in de gemeente.  
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.  
 
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 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.  
 
Met ondernemende groet, 
 
Hester M.I. Vroegop-Stiksma 
Voorzitter OVDD 
 

 


