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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
Op 24 maart 2020 heeft het college de contourennotitie “De nieuwe samenwerking van de zes gemeenten 
binnen de lokale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)” vastgesteld en deze ter kennis 
gebracht van de raad. Deze contourennotitie heeft het college uitgewerkt in een uitvoeringsplan Wsw. In dit 
plan is beschreven hoe de gemeente straks uitvoering gaat geven aan de Wsw en binnen welke financiële 
kaders dat naar verwachting gaat plaatsvinden.

Dit uitvoeringsplan wil het college graag ter kennis brengen van de raad.

Ons besluit
Het college heeft het bijgaande uitvoeringsplan Wsw op 12 mei 2020 vastgesteld. Tevens heeft zij toen 
kennis genomen van de projectopdracht Transformatie uitvoering Participatiewet en het verdere proces 
daartoe zoals beschreven in de bijgaande procesplaat.

Toelichting
Op 24 maart 2020 heeft het college de contourennotitie “De nieuwe samenwerking van de zes gemeenten 
binnen de lokale uitvoering van de Wsw” vastgesteld. Op basis hiervan heeft het college een uitvoeringsplan 
opgesteld waarin nader uitgewerkt is hoe de gemeente straks uitvoering gaat geven aan de Wsw en binnen 
welke financiële kaders dat gaat plaatsvinden. Dit plan is als bijlage bijgevoegd.

Door de gemeenten Almelo, Tubbergen, Twenterand en Wierden wordt een nieuwe uitvoeringsorganisatie 
(NUO) opgericht die in ieder geval uitvoering gaat geven aan:
•  Het beschut werk (zowel Wsw als Participatiewet), en 
• De werkgeverstaken Wsw zoals salarisadministratie, personeelsadministratie, HRM-advies enz.
Daarnaast wordt in overleg met Soweco verder bepaald op welke wijze we uitvoering gaan geven aan de 
overige taken in het kader van de Wsw, zoals gedetacheerd werken en begeleid werken. Vast staat wel dat 
we de medewerkers van Soweco die werkzaam zijn in de gemeentelijke groenvoorziening zoveel als 
mogelijk integreren in de gemeentelijke buitendienst. De vraag bij de oprichting van NUO is of de gemeente 
Tubbergen ook volledig gaat deelnemen hieraan of dat zij deze taken op basis van een 
dienstverleningsovereenkomst laat uitvoeren door NUO. Het college wil hierover graag in gesprek met de 
raad tijdens de raadsbijeenkomst op 18 mei a.s. zodat de raad zijn mening kan geven hierover alvorens hier 
een besluit overgenomen wordt.

Nadat de raad goedkeuring heeft gegeven voor de opheffing van GR Soweco per 1 januari a.s. wordt de 
gemeente van rechtswege werkgever van onze Wsw’ers. Vraagstuk hierin voor het college is of onze 



Wsw’ers in dienst komen bij de gemeente of dat het dienstverband aangeboden wordt door een daarvoor op 
te richten stichting. Het college ziet hiervoor een viertal scenario’s. Deze scenario’s gaat het college 
onderzoeken en toetsen aan een afwegingskader dat het college heeft opgesteld. Het college wil graag in 
gesprek met de raad op 18 mei over dit afwegingskader zodat de raad ook over dit afwegingskader zijn 
mening kan geven.

Voor de uitvoering van het uitvoeringsplan is inmiddels een opdracht opgesteld. Ook deze is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. In deze opdracht wordt uitgegaan van een uitwerking langs 2 sporen: het spoor Wsw en 
het spoor Participatiewet. Dit doen we omdat beide sporen een verschillende snelheid kennen. Het college 
heeft nl. op 5 mei 2020 het besluit genomen, onder voorwaarde dat de raad goedkeuring geeft hiervoor, om 
Soweco per 1 januari 2021 op te heffen en dat betekent dat we op die datum de lokale uitvoering van de 
Wsw moeten hebben ingericht.
Met de gemeente Almelo hebben we ondertussen een concept-afspraak gemaakt om onze samenwerking 
op het gebied van de Participatiewet te verlengen tot 1 januari 2022. Deze verlenging dient het college nog 
te bevestigen.
In de bijgaande procesplaat is dit proces langs de 2 sporen verder uitgewerkt. Uitgangspunt hierin is dat de 
keuzes in samenhang worden bezien.

Waarom deze raadsbrief?
Het college wil uw raad informeren over hoe het college straks, op basis van de contourennotitie, uitvoering 
wil gaan geven aan de Wsw. Hierover wil het college verder in gesprek met uw raad op 18 mei a.s. zodat u 
over een aantal punten nog uw mening en gevoelens kunt uitspreken.  

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester





4.1 Het formele werkgeverschap......................................................................................................12

4.2 De werkgeverstaken...................................................................................................................13

5. De nieuwe uitvoeringsorganisatie (NUO)........................................15

6. Uitvoering Detachering en Begeleid Werken...................................17

7. Uitvoering Groen...........................................................................18

8. Overzicht uitvoeringsstructuur.......................................................19

9. Financiën......................................................................................20

10. Vervolg.......................................................................................23

Plan uitvoering Wsw gemeente Tubbergen Pagina 1



1. Inleiding
De gemeente Tubbergen neemt deel in de gemeenschappelijke regeling 
SOWECO voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). 
Op dit moment zijn er 91 inwoners van Tubbergen die met een indicatie 
werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening. Hiervan werken er 88 bij 
SOWECO in Almelo. Drie inwoners hebben op grond van de Wsw een 
dienstverband met een reguliere werkgever. Dit heet begeleid werken.

Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is nieuwe 
instroom in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) niet meer mogelijk. Met 
de invoering van de Participatiewet is de Wajong alleen nog toegankelijk 
geworden voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn. De 
Participatiewet is daarmee het vangnet geworden voor iedereen die kan 
werken, maar die het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt. 
Omdat er geen sprake meer is van nieuwe instroom zal het aantal 
inwoners met een Wsw-dienstbetrekking door natuurlijk verloop in de loop 
der jaren afnemen. De GR SOWECO zal in de toekomst dus voor een 
steeds kleiner wordende doelgroep in een behoefte voorzien. Daarmee is 
de vraag gerezen of de GR als instrument voor de uitvoering van de Wsw 
een toekomstbestendige oplossing is. 

1.1 Overwegingen
Voor het beantwoorden van die vraag zijn de volgende overwegingen 
meegenomen:

De Wsw houdt op te bestaan
Doordat er geen nieuw instroom plaatsvindt zal de Wsw groep krimpen. 
Tegelijk is de afgelopen jaren flink gekort op de rijksbijdrage. Voor de 
kleiner wordende groep zullen de huidige voorzieningen op termijn te duur 
worden. Voor de Wsw-doelgroep willen gemeenten rust en zekerheid 
creëren en voorkomen dat ze in een krimpscenario belanden met 
voortdurende onzekerheid. Door de afbouw van de Wsw zal SOWECO 
bovendien steeds meer afhankelijk worden van andere inkomsten, 
waaronder gemeentelijke re-integratieopdrachten. Dit betekent 
“gedwongen winkelnering”, terwijl gemeenten juist maatwerk aan elke 
inwoner willen bieden. SOWECO wordt dan ook steeds meer afhankelijk 
van opdrachten uit de markt. Dit gaat gepaard met een steeds groter 
wordend bedrijfsrisico en/of voortdurend saneren en reorganiseren van de 
onderneming. 

Governance
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De huidige sturing op afstand is ongewenst. Met het toenemen van risico’s 
willen de gemeenten meer directe sturing op de uitvoering, de kosten en 
opbrengsten van de Wsw.

Eén loket
Er is een wens tot één werkgeversdienstverlening en één 
werkgeversbenadering voor doelgroepen vallend onder de Participatiewet 
en de Wsw. Het hebben van meerdere uitvoeringsorganisaties die allen tot 
het gemeentelijk domein behoren is richting werkgevers en inwoners 
ingewikkeld en niet efficiënt. Veel mensen hebben bovendien te maken 
met multiproblem situaties. Door de dienstverlening te concentreren 
binnen de gemeente wordt het beter mogelijk om aan inwoners integrale 
oplossingen te bieden. 
 
Inclusie
De ambitie van de gemeente is een inclusieve samenleving en 
arbeidsmarkt. De gemeente wil daarbij werk maken van haar voorbeeldrol. 
Een voorbeeld daarvan is de ingezette beweging dat gemeenten steeds 
minder groendiensten inkopen bij SOWECO, maar op basis van 
detachering hun eigen gemeentelijk groenbedrijf bemensen. Tegelijk is 
onze eigen organisatie zo ingericht dat het mogelijkheden biedt voor 
activerings-, stagedoeleinden en (garantie)banen.

Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet
De gemeente staat midden in de samenleving en kan daarom het beste 
zelf de regie voeren op de lokale uitvoering. 

De hierboven genoemde overwegingen zijn voor de deelnemende 
gemeenten aanleiding geweest om te besluiten de GR SOWECO te 
ontbinden en initiatieven te ontwikkelen voor een lokale 
uitvoeringsstructuur.
In de contourennota “De nieuwe samenwerking van de zes 
gemeenten binnen de lokale uitvoering van de Wsw” zijn de 
hoofdlijnen geschetst voor de toekomstige lokale uitvoeringsstructuur van 
de gemeente Tubbergen. Over deze hoofdlijnen hebben het dagelijks 
bestuur, de raad van commissarissen en directie van SOWECO 
overeenstemming bereikt. Samengevat zijn die hoofdlijnen:

- De Wsw-ers komen in dienst bij de gemeente Tubbergen;
- vier gemeenten (Almelo, Wierden, Tubbergen, Twenterand) bouwen 

een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor beschut werken met daarbij 
een terugvalfaciliteit voor detachering en een aantal werkfitplekken; 

- werkgeverstaken (personeels- en salarisadministratie, uitvoering van 
de cao) worden belegd binnen de nieuwe uitvoeringsorganisatie; 
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- het begeleidende personeel komt in dienst van de gemeente 
Tubbergen; 

- de Wsw-medewerkers in het Groen worden onderdeel van de 
gemeentelijke buitendienst;

- de individuele en groepsdetacheringen onder te brengen bij de 
afdeling Samenleving.
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1.2 Randvoorwaarden
We hanteren de volgende randvoorwaarden:

- Inzet op behoud en ontwikkeling van arbeidsvaardigheden.
De Wsw draagt de gemeente op om aan Wsw-werknemers arbeid onder 
aangepaste omstandigheden aan te bieden, gericht op het behouden c.q. 
het bevorderen van de arbeidsbekwaamheid mede met het oog op het 
kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale omstandigheden. Hierin 
schuilt de opgave om de arbeidsvaardigheden van de Wsw-medewerkers 
zoveel mogelijk te ontwikkelen. 

- De kwaliteiten en mogelijkheden van de medewerkers zijn leidend. 
Voorwaarde is dat het werkaanbod zodanig is dat er ook een plek blijft 
voor de allerzwaksten, tenzij iemand de ondergrens van de Wsw bereikt.

- Continuïteit in aanbod van werk en begeleiding. 
Medewerkers mogen niet zonder werk komen te zitten en moeten altijd 
een beroep kunnen doen op begeleiding.

- Er moet aandacht zijn voor privé- en sociale omstandigheden.
De kwetsbaarheid van de Wsw-doelgroep uit zich niet alleen in werk, maar 
ook in andere leefgebieden. Uit informatie van SOWECO blijkt bovendien 
dat een toenemend aantal medewerkers kampt met psychische 
problematiek en schulden. De begeleiding kan daarom niet beperkt blijven 
tot de definitie van werk, maar wanneer er sprake is van multi-
problematiek dient dat te worden gesignaleerd en moet er waar nodig 
worden opgeschaald.

- Een naadloze overgang voor de medewerkers.
De gemeente wil onrust voor de medewerkers zoveel mogelijk voorkomen. 
Daarom zetten we in op het behouden van de huidige werkplek en de 
begeleiding voor de medewerkers.

- De voorziening Beschut Werk moet breed inzetbaar zijn.
Beschut Werk is een faciliteit die breder ingezet moet worden voor de 
doelgroep van de Participatiewet. Hierbij kan worden gedacht aan 
terugval- en werkfaciliteit (om arbeidsritme te behouden of te krijgen).

1.3 Toekomstscenario 
Zoals hiervoor ook al geschreven in paragraaf 1.1 heeft sinds de 
vaststelling van het lokaal plan door het college in oktober  2019 de tijd 
niet stilgestaan. Zowel ten aanzien van de ontmanteling van de GR 
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SOWECO als ten aanzien van de ontwikkeling van de lokale 
uitvoeringsorganisatie zijn stappen gezet. De afstand tussen het dagelijks 
bestuur van SOWECO enerzijds en de raad van commissarissen en directie 
anderzijds lijkt inmiddels overbrugbaar en is er hard gewerkt aan een 
toekomstscenario dat de goedkeuring van alle partijen kan wegdragen en 
zoals de raad ook bepaald heeft in haar motie van juni 2019 over 
SOWECO. Dit is uitgewerkt in de contourennota “De nieuwe 
samenwerking van de zes gemeenten binnen de lokale uitvoering 
van de Wsw”. Dat plan is op 24 maart 2020 vastgesteld door het college 
en op 25 maart ter kennis gebracht van de raad. In dat plan wordt de GR 
SOWECO ontbonden en gaat het werkgeverschap over naar de 
gemeenten. De gemeenten brengen de Wsw-medewerkers die in het 
Groen werken en de Wsw-medewerkers die gedetacheerd zijn (of kunnen 
worden) onder bij hun eigen gemeentelijke diensten. De gemeenten 
Almelo, Tubbergen, Wierden en Twenterand brengen het Beschut Werk 
onder in een gezamenlijke infrastructuur. De gemeenten Rijssen-Holten en 
Hellendoorn houden de bestaande locaties voor Beschut Werk in stand.

Er is zowel bestuurlijk als ambtelijk oriënterend gesproken met diverse 
partijen, waaronder ondernemers. Al die informatie en ontwikkelingen zijn 
in dit plan verwerkt. 

De adviezen in dit plan zijn tot stand gekomen met behulp van de interne 
WSW groep bestaande uit diverse disciplines (advies bestuur, financiën, 
juridisch, ruimte, samenleving, HRM, beleid) en diverse werkgroepleden 
(werk en inkomen, economie, communicatie, sociaal domein).
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2. De doelgroep
De doelgroep Wsw van de gemeente Tubbergen bestaat volgens opgave 
van SOWECO op 31 december 2019 uit  personen. Deze zijn als volgt 
werkzaam:
Plaatsing Aantallen
Beschut binnen 29
Werken op locatie 22
Groepsdetachering 20
Individuele detachering 12
Interne plaatsing 5
Begeleid werken 3

Tabel 1 overzicht plaatsing en aantal mensen

Met uitzondering van de 3 personen die Begeleid Werken hebben alle 
Wsw-medewerkers een dienstverband met de GR SOWECO. De 3 personen 
die Begeleid Werken hebben elk afzonderlijk een dienstverband met een 
reguliere werkgever. In de huidige situatie voert de gemeente Almelo deze 
taak voor Begeleid Werken voor de gemeente Tubbergen uit.

Omdat er geen nieuwe instroom in de Wsw mogelijk is, zal de doelgroep 
als gevolg van natuurlijk verloop (pensionering, verhuizing, 
arbeidsongeschiktheid, overlijden, etc.) in de toekomst steeds verder 
afnemen. Het aantal Wsw-medewerkers op 31 december 2019 was 91. Op 
basis van de verwachte uitstroom is de ontwikkeling van de doelgroep (in 
personen) de komende jaren als volgt:

Verloop totaal Wsw (incl. begeleid 
werk)

2020 2021 2022 2023 2024

Aantal pers. SOWECO - 
Tubbergen

84 78 73 67 64

Mutatie per jaar -5,8% -6,4% -7,0% -7,4% -5,0%
Tabel 2: Verloop totaal Wsw (op basis van begroting SOWECO 2020)

Verdeling per productgroep % 2020 2021 2022 2023 2024

Beschut werk 33% 27 25 24 22 21
Groepsdetachering 19% 16 15 14 13 12
Gemeentelijk groen (incl. werk op locatie) 29% 24 22 21 19 18
Individuele detachering 15% 14 13 12 11 11
Begeleid werken 4% 3 3 2 2 2
Totaal AJ 100% 84 78 73 67 64

Tabel 3: Verwacht aantal personen per productgroep

Het landelijk gemiddelde ziekteverzuim in de Wsw-sector in 2018 was 
14%. Het gemiddelde ziekteverzuim bij SOWECO over 2019 was 15,3%.
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3. Uitgangspunten voor de lokale 
uitvoeringsstructuur
In het lokaal plan van oktober 2019 zijn de volgende uitgangspunten voor 
de lokale uitvoering van de Participatiewet en de Wsw vastgesteld:

1. Uitvoering dichtbij, samenwerking waar nodig
2. Elk persoon die werkzaam is op grond van de Wsw heeft baan- en 

loonzekerheid
3. Doorlopende leer- en werklijn
4. Samenwerken met ondernemers en bedrijven
5. Sturen op integrale aanpak
6. Financieel kader

3.1 Uitvoering dichtbij en samenwerken waar nodig
De sociale werkvoorziening is geen normaal bedrijf maar een 
werkvoorziening voor mensen met een arbeidsbeperking. Door die 
arbeidsbeperking zijn ze niet in staat, of nog niet, om een plek te 
verwerven op de reguliere arbeidsmarkt. We willen dit niet op afstand 
organiseren maar dichtbij en samen met ondernemers en organisaties in 
de gemeente en waar nodig met andere gemeenten. Dichtbij betekent 
echter niet dat we de bestaande kennis en infrastructuur van SOWECO 
zomaar weggooien. Deze kennis en infrastructuur willen we natuurlijk ook 
gebruiken in het toekomstig uitvoeringsmodel van de gemeente. 
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We zoeken daarin dus heel nadrukkelijk de samenwerking. Zeker als deze 
voordelen oplevert voor de doelgroep of voor de gemeente. We gaan 
samenwerken met de gemeenten Almelo, Twenterand en Wierden op het 
gebied van het Beschut Werk Wsw, het Beschut Werk Participatiewet en in 
een terugvalfaciliteit op het moment dat bijv. een detachering wordt 
beëindigd. Hierover hebben we afspraken gemaakt met de raad van 
commissarissen en directie van SOWECO. Op deze wijze realiseren we, 
gebruikmakend van de kennis en infrastructuur van SOWECO,  de 
arbeidsparticipatie voor deze doelgroep zoals bedoeld in de motie 
Voortgang SOWECO van 17 juni 2019.

3.2 Elk persoon die werkzaam is op grond van de Wsw heeft 
baan- en    loonzekerheid

De deconsolidatie en liquidatie van SOWECO heeft gevolgen voor onze 
inwoners die werkzaam zijn in het kader van de Wsw. Die gevolgen 
moeten zo klein mogelijk zijn. Het uitgangspunt daarin is dat iedereen ook 
straks, na de eventuele overdracht van taken van SOWECO naar de 
gemeente, werkt en loon ontvangt zoals daarvoor. Daarnaast hebben we 
onderzoek gedaan naar de wijze waarop we het werkgeverschap vorm 
gaan geven. Een belangrijk doel blijft steeds dat eventuele wijzigingen in 
de uitvoering van de Wsw geen tot weinig consequenties hebben voor 
onze inwoners die werkzaam zijn op grond van de Wsw. 

In het verlengde daarvan hebben de zes gemeenten inmiddels ook een 
werkgarantie gegeven aan alle niet-Wsw medewerkers van SOWECO. 

3.3 Samenwerken met ondernemers en bedrijven
De gemeente werkt aan een inclusieve samenleving en arbeidsmarkt. 
Iedereen doet mee en kan meedoen! We zijn  er daarom van overtuigd dat 
samenwerking met ondernemers en bedrijven een absolute voorwaarde is 
om de doelgroep zoveel als mogelijk een plek op de reguliere 
arbeidsmarkt te bieden. We hanteren daarin de “beweging van binnen 
naar buiten” om Wsw’ers, maar ook en vooral de doelgroep Beschut Werk 
vanuit de Participatiewet, in samenwerking met ondernemers en bedrijven 
naar een zo regulier mogelijke plek op de arbeidsmarkt te leiden. 
Tegelijkertijd zoeken we ook samenwerking met ondernemers en bedrijven 
voor de beweging van “buiten naar binnen”. We willen ondernemers 
stimuleren en faciliteren om in de gemeente nieuwe activiteiten te 
ontplooien waar de doelgroep zijn werk kan vinden.

3.4 De gemeente stuurt op samenhang van taken
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw en de 
Participatiewet. Dat betekent ook dat de gemeente de regie voert in deze 
domeinen. In ieder geval de beleidsregie en in bepaalde taken ook de 
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uitvoeringsregie. De gemeente ziet de taken die hierbij horen in 
samenhang en in samenhang met de overige taken van het sociaal 
domein. Om die reden brengen we alle activiteiten waarin direct 
klantcontact zit onder in Noaberkracht en sluiten daarbij aan op  de 
inmiddels in gang gezette ontwikkeling in Noaberkracht naar één toegang 
voor het sociaal domein.  In het plan hiervoor is dat schematisch als volgt 
weergegeven:

3.5 Gezond financieel kader
Het streven is erop gericht om de uitvoering straks binnen de bestaande 
financiële kaders te laten plaatsvinden. We zien dit als een uitdaging 
gezien de druk op de rijksbijdrage Wsw maar ook, omdat de doelgroep 
steeds ouder wordt, door de afnemende verdiencapaciteit van de 
doelgroep. Hierna hebben we daarvoor een eerste financiële doorrekening 
gemaakt van de uitvoering straks.

3.6 Leren en werken voor alle doelgroepen
De structuur die we inrichten moet, wellicht niet direct voor alle 
doelgroepen maar op termijn zeker, leren en werken bieden voor alle 
doelgroepen uit de Wsw en de Participatiewet. 

We zijn er van overtuigd dat lokale en regionale samenwerking met 
ondernemers en organisaties noodzakelijk is om de beschikking te krijgen 
over een grote verscheidenheid aan werksoorten. Werksoorten waarin de 
doelgroepen kunnen werken. Werksoorten waarin ze ook kunnen leren 
zodat ze uiteindelijk ook duurzaam kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt. We gaan daarover ook in gesprek met ondernemers en 
bedrijven in Tubbergen. We gaan daarin onderzoeken of zij, en onder 
welke voorwaarden, een centrale rol willen vervullen in het organiseren 
van werksoorten samen met de gemeente.
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Een doorlopende leer- en ontwikkellijn voor alle inwoners van Tubbergen 
die niet of nog niet kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt is daarin ons 
belangrijkste doel.

3.7 Van uitgangspunten naar uitvoering
De hiervoor geformuleerde uitgangspunten zoals deze vastgesteld zijn in 
ons lokaal plan van oktober 2019 hebben mede aan de basis gelegen van 
de contouren zoals beschreven in de nota “De nieuwe samenwerking 
van de zes gemeenten binnen de lokale uitvoering van de Wsw”. 
Hiermee maken we ook de vertaling naar de uitvoering straks zoals in de 
volgende paragrafen beschreven.
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4. Het werkgeverschap

 

De Wsw bepaalt dat de arbeidsovereenkomst met Wsw-medewerkers 
moet worden aangegaan met de gemeente of een gemeenschappelijke 
regeling indien de gemeente die taken heeft overgedragen. Het 
werkgeverschap van de Wsw-werknemers valt bij ontmanteling van de GR 
SOWECO daarom van rechtswege terug op de gemeente. De Wsw-
medewerkers hebben op grond van de Wet sociale werkvoorziening en de 
Cao Wsw een eigen rechtspositie, aangevuld met diverse 
bedrijfsregelingen. Een uitzondering hierop zijn de Wsw-medewerkers in 
Begeleid Werken. Deze Wsw-ers hebben een dienstverband met een 
reguliere werkgever.

De gemeente Tubbergen heeft, net zoals de overige gemeenten in de GR 
SOWECO, het werkgeverschap voor Beschut werk Participatiewet 
ondergebracht bij SOWECO. Na opheffing van SOWECO moet dus ook voor 
deze groep het werkgeverschap geregeld worden.

Het werkgeverschap voor de Wsw bestaat uit:

a. het formele werkgeverschap;
b. De werkgeverstaken.

4.1 Het formele werkgeverschap
In de wet sociale werkvoorziening is bepaald dat Wsw’ers in dienst treden 
bij de gemeente. Hiervan kan alleen afgeweken worden door oprichting 
van een gemeenschappelijke regeling (GR) en delegatie van deze 
wettelijke verplichting aan de GR.
Het werkgeverschap Wsw kan dus niet aan een stichting worden 
gedelegeerd. In het geval van een stichting berust het formele 
werkgeverschap dus nog steeds bij de gemeente maar de gemeente kan 
via een aanwijzingsbesluit de stichting aanwijzen als het orgaan dat het 
dienstverband biedt.

Wat zijn nu de voor- en nadelen van beide opties:

Gemeente Stichting
Voordelen Nadelen Voordelen Nadelen
Inclusiviteit Minder focus op 

specifieke doelgroep
Focus op en 
kennis van de 
doelgroep

Constructie: 
inhuren van 
eigen 
medewerkers

Directe 
sturingsmogelijkh

Geen 
marktopdrachten. 

Mogelijkheden 
om 

Vermeende 
risicobeperking 
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Gemeente Stichting
eden Wel inbesteding van 

hovenierswerkzaam
heden

werkzaamheden 
uit de markt te 
halen

door het idee 
dat op afstand 
zetten het 
financieel risico 
vermindert

Integraliteit 
sociaal domein

Minder kennis en 
ervaring met de 
doelgroep

Mogelijkheden 
om andere 
doelgroepen 
een 
dienstverband 
te bieden.

Te klein voor 
zelfstandige 
uitvoering van 
werkgeverstake
n

WW-risico bij 
doelgroepen

Afhankelijkheid 
van 
marktopdrachte
n
Toenemende 
kwetsbaarheid 
doordat de 
doelgroep 
steeds kleiner 
wordt

Alvorens het college over deze kwestie een besluit neemt wil zij hierover 
in gesprek met de raad zodat de mening en de gevoelens van de raad 
hierin meegewogen kan worden.

4.2 De werkgeverstaken
De zes deelnemende gemeenten in SOWECO hebben in de contourennota 
“De nieuwe samenwerking van de zes gemeenten binnen de lokale 
uitvoering van de Wsw” afgesproken dat de werkgeverstaken die 
behoren bij het werkgeverschap worden belegd bij een nog op te richten 
nieuwe uitvoeringsorganisatie.

Hierbij gaat het om taken als:

- salarisadministratie
- personeelsadministratie
- het toepassen van de Cao en werknemersregelingen;
- het voorkomen en begeleiden van ziekteverzuim;
- uitvoering van de Wet Poortwachter;
- (organiseren van) begeleiding van werknemers bij problemen op het 

gebied van wonen, geld, persoonlijke verzorging, etc.;
- ontwikkeling van het aanwezige arbeidspotentieel.

De zes gemeenten hebben besloten om deze taken gezamenlijk te 
organiseren vanwege het specifieke karakter van de doelgroep, de 
benodigde kennis van de Cao Wsw en overige rechtspositieregelingen 
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alsmede het feit dat de capaciteit hiervoor steeds minder wordt gelet op 
de afname in de Wsw.
In de volgende paragraaf gaan we nader in op die nieuwe 
uitvoeringsorganisatie. 
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5. De nieuwe uitvoeringsorganisatie (NUO)
In hun lokale plannen hebben de gemeenten Almelo, Tubbergen, 
Twenterand en Wierden geschreven samen te willen werken bij de 
uitvoering van beschut werken. De vier gemeenten kiezen ervoor, zoals 
blijkt uit de contourennota “De nieuwe samenwerking van de zes 
gemeenten binnen de lokale uitvoering van de Wsw”, om hiervoor 
een nieuwe uitvoeringsorganisatie op te richten. Naast de uitvoering van 
beschut werk hebben de gemeenten afgesproken dat in ieder geval ook de 
uitvoering van de werkgeverstaken Wsw (zie paragraaf 4) plaatsvinden 
vanuit deze nieuwe uitvoeringsorganisatie. In het vervolgproces met de 
raad van commissarissen en directie van SOWECO gaan we verder 
bepalen wat exact de taken  van de nieuwe uitvoeringsorganisatie worden 
en welke werkprocessen hieraan ten grondslag liggen.

Als rechtsvorm van de nieuwe uitvoeringsorganisatie kiezen de 
gemeenten voor een stichting. Dit doen de gemeenten omdat ze een 
structuur willen die voldoende flexibel is om zich soepel aan te passen aan 
nieuwe en veranderende omstandigheden. Daarnaast komt er in deze 
stichting geen personeel in dienst. Het uitvoerend personeel in deze 
stichting is in dienst bij de  gemeenten.

Tot slot wordt het bestuur van de stichting gevormd door ambtelijk 
vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Hierbij wordt 
gedacht aan de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten 
die gezamenlijk het bestuur vormen. 

De gemeenten bieden elkaar de ruimte om ofwel volledig deelnemer te 
worden in de stichting, en dus ook zitting te nemen in het bestuur van de 
stichting, dan wel door middel van een dienstverleningsovereenkomst 
afspraken te maken met de deelnemende gemeenten over de uitvoering 
van in ieder geval beschut werk en de werkgeverstaken Wsw. De 
gemeenten Almelo en Twenterand hebben in ieder geval al besloten om 
deel te gaan nemen in de stichting.

De gemeente Tubbergen moet hierover dus ook een besluit nemen. Het 
uitgangspunt is en blijft echter dat de huidige groep beschut werkers die 
werkzaam zijn in Almelo dat ook blijven doen in Almelo. Alvorens tot een 
besluit te komen over deelname in de stichting dan wel diensten af te 
nemen middels een dienstverleningsovereenkomst, schetsen we eerst de 
voor-  en nadelen van beide opties:

Deelnemer stichting Dienstverleningsovereenkomst 
stichting

Voordelen Nadelen Voordelen Nadelen
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Deelnemer stichting Dienstverleningsovereenkomst 
stichting

Directe 
sturingsmogelijkhed
en op beleid en 
uitvoering stichting

Door kleine 
doelgroep 
Tubbergen, weegt 
mening Tubbergen 
minder zwaar in 
besluitvorming 

Handelingsvrijheid 
om bij nieuwe 
doelgroepen andere 
oplossingen te 
hanteren (geen 
verplichte 
winkelnering)

Kwaliteit uitvoering 
wordt bepaald door 
deelnemers 
stichting

Deelt mee in 
opbrengsten 
stichting

Draagt mee in 
lasten stichting

Fixed-price 
uitvoering

Indirecte financiële 
verantwoordelijkhei
d voor stichting 
(failliet laten gaan is 
geen optie)

Volwaardig partner 
in regionaal 
samenwerkingsverb
and

Feitelijk volledige 
uittreding uit 
regionale 
samenwerkingsverb
and

In het lokaal plan van oktober 2019 is de gemeente nog uitgegaan van 
een samenwerking van de vier gemeenten bij de uitvoering van beschut 
werk. Uit de hiervoor beschreven voor- en nadelen blijkt dat er ook een 
aantal nadelen kleven aan deze samenwerking en deelneming in de 
nieuwe uitvoeringsorganisatie. Met een dienstverleningsovereenkomst 
krijgt de gemeente meer handelingsvrijheid om bij de nieuwe doelgroepen 
oplossingen te hanteren en dus maatwerk te leveren. Daarnaast geeft het 
meer ruimte om samenwerking te zoeken met de gemeente Dinkelland bij 
de uitvoering van de taken in het sociaal domein. 

Op dit moment neigt het college ertoe om straks de uitvoering van het 
beschut werk via een dienstverleningsovereenkomst met de nieuwe 
uitvoeringsorganisatie af te spreken. Ook hierover wil het college in 
gesprek met de raad zodat de mening en de gevoelens van de raad 
meegewogen kan worden in het besluit over dit punt.
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6. Uitvoering Detachering en Begeleid Werken
De Wsw-medewerkers in de groep Detacheringen en Begeleid Werken zijn 
in staat om, onder begeleiding, te werken bij een reguliere werkgever. Het 
verschil tussen Detachering en Begeleid Werken is dat bij begeleid werken 
er sprake is van een arbeidsovereenkomst met een reguliere werkgever 
en de werkgever een loonkostensubsidie ontvangt van de gemeente, 
gebaseerd op de loonwaarde van de SW-medewerker.  Bij detachering 
blijft de SW-medewerker in dienst van de gemeente of stichting en wordt 
vandaaruit gedetacheerd bij een reguliere werkgever, waarvoor die 
werkgever een detacheringvergoeding betaalt.

Het Begeleid Werken, dat nu voor ons uitgevoerd wordt door de gemeente 
Almelo, gaan we zelf uitvoeren. Het gedetacheerd werken bij werkgevers, 
zowel individueel als in groepsverband, heeft veel overeenkomsten met de 
uitvoering van re-integratie in het kader van de Participatiewet. Wij willen 
daarom de begeleiding van gedetacheerde medewerkers en de facturatie 
van detacheringsvergoedingen onder regie van de gemeente uitvoeren. 
Dit gaan we echter, zoals hiervoor ook al geschreven, in het vervolgproces 
verder uitwerken met SOWECO om te bepalen wat de taken  van de 
nieuwe uitvoeringsorganisatie zijn en welke werkprocessen hieraan ten 
grondslag liggen.

Te allen tijde moet er echter, juist vanuit ons uitgangspunt dat we de 
taken in het sociaal domein in samenhang willen bezien, sprake zijn van 
verbinding met de overige taken in het sociaal domein. De toegang voor 
alle zorg-, hulp- en ondersteuningsvragen op het gebied van de Wsw en 
Pw organiseren we daarom zelf. Hiermee sluit het aan op de inmiddels in 
gang gezette ontwikkeling in Noaberkracht naar één toegang voor het 
sociaal domein.
Dit betekent dat alle contactmomenten met onze Wsw’ers verzorgd 
worden door een consulent van de gemeente. Waar en op welke wijze 
deze consulenten hun werk uitvoeren werken we in het vervolgproces 
verder uit samen met SOWECO.

Gezien het vorenstaande gaan we zelf de uitvoering van Begeleid Werken 
doen en gaan we de uitvoering van gedetacheerd werken verder 
uitwerken met SOWECO. Het uitgangspunt daarbij is natuurlijk wel de 
gemeentelijke regierol en de verbinding met de overige taken in het 
gemeentelijk sociaal domein.
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7. Uitvoering Groen
De  zes gemeenten, zo ook Tubbergen, besteden op dit moment nog veel 
werk in de gemeentelijke groenvoorziening uit aan SOWECO. Dit doet 
SOWECO op dit moment op basis van een dienstverleningsovereenkomst 
voor de gemeente Tubbergen. De gemeente wil nu stappen zetten in die 
ontwikkeling om alle Wsw’ers die op dit moment op basis van een 
dienstverleningsovereenkomst werkzaam zijn in de gemeentelijke 
groenvoorziening zoveel als mogelijk te integreren in de eigen 
buitendienst en van daaruit hun werkzaamheden in de gemeentelijke 
groenvoorziening verder uit te voeren. 

Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

 De Wsw’ers werkzaam in de groenvoorziening komen per 1 januari 
2021 in dienst bij de gemeente, en

 Niemand bij SOWECO verliest zijn werk door de overgang van  het 
dienstverband van deze Wsw’ers van SOWECO naar de gemeente en de 
dientengevolge integratie van deze Wsw’ers in de gemeentelijke 
buitendienst.
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8. Overzicht uitvoeringsstructuur
Overall ziet de nieuwe uitvoeringsstructuur voor de Wsw er als volgt uit:

NUO is de stichting waarin het beschut werk voor o.a. de gemeente 
Tubbergen wordt uitgevoerd. De regie daarop ligt echter altijd bij het 
werkplein van Tubbergen: niet alleen de klantregie maar de integrale 
werkgeversbenadering.
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9. Financiën
De kostenstructuur van de Wsw is als volgt:

Baten Lasten Definitie Saldo
Rijkssubsidie Salarissen en 

werkgeverslasten
Subsidieresultaat

Financi
eel 
resulta
at

Opbrengsten:
detacheringvergoedin
g en omzet uit 
werkzaamheden

Uitvoeringskosten
personeel en 
overige kosten

Operationeel 
resultaat

Ontwikkeling subsidieresultaat

Gemeenten ontvangen voor de uitvoering van de Wsw een Rijkssubsidie. 
Deze subsidie is bedoeld voor de salarissen van de Wsw-werknemers en 
voor de loonkostensubsidies aan werkgevers in het kader van Begeleid 
Werken.

Het saldo van de Rijkssubsidie en de optelsom van de salarissen en de 
loonkostensubsidies is het subsidieresultaat. Bij alle gemeenten, ook in 
Tubbergen, is het subsidieresultaat negatief. Bovendien is het niet of 
nauwelijks beïnvloedbaar, omdat enerzijds de subsidie door het Rijk wordt 
vastgesteld en anderzijds de salarissen zijn vastgelegd in de cao Wsw. 
Slechts de loonkostensubsidies voor Begeleid Werken zijn een direct 
resultaat van afspraken tussen gemeente en individuele werkgevers.

Een eerste doorrekening van de nieuwe situatie laat het volgende beeld 
zien:
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Bij het opstellen van deze meerjarenbegroting zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd:

Overige uitgangspunten
Norm Bron

2021 2022 2023 2024
Uitstroom 5% Sectorinfo 

Cedris 2018
Loon/prijsindex 1% Aanname
Kosten beschut Variabe

l
 2.900 3.000 3.100 3.200 MJB stichting

Begeleiding, 
jobcoaching & 
administratie

50 Landelijke 
norm

Werkgeverstaken Variabe
l

 1.000 1.010 1.020 1.030 MJB stichting

Gemeentelijke 
bijdrage

Variabe
l

 752.600 677.400 562.200 562.200 MJB SOWECO 
2020

Salariskosten 
Wsw

 31.300 Sectorinfo 
Cedris 2018

Loonkostensubsi
die Wsw

 11.000 Sectorinfo 
Cedris 2018

Opbrengst Wsw-
activiteiten

 8.100 Lokaal plan 
Almelo

Overhead van  
salariskosten 
direct personeel

30% Aanname

Tot slot nog de volgende kanttekening bij deze financiële doorrekening:
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Voor de financiële doorrekening hiervoor is als uitgangspunt 
gehanteerd dat de taken straks op een efficiënte en adequate wijze 
uitgevoerd moeten worden. De daarin gehanteerde normen zijn zoveel 
als mogelijk geobjectiveerd aan de hand van informatie van o.m. Cedris  
en algemeen geaccepteerde normen. Dit betekent dat deze financiële 
doorrekening naar alle waarschijnlijkheid niet aansluit op de 
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10. Vervolg
Het streven van de zes gemeenten is dat per 1 januari 2021 de uitvoering 
van de Wsw wordt overgeheveld naar de gemeenten en de GR SOWECO 
wordt ontmanteld. Het definitieve besluit daarover is echter nog niet 
genomen. Wanneer het besluit tot ontmanteling wel is genomen door de 
zes gemeenten, dan moet de lokale uitvoeringsstructuur worden 
geïmplementeerd. Echter, naarmate de tijd verstrijkt blijft er minder tijd 
over voor de implementatie.

Met het vizier gericht op de datum van 1 januari 2021 is het verstandig om 
vooruit te lopen op het besluit om de GR SOWECO te ontmantelen en een 
implementatieplan inclusief een planning op te stellen. 
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MEP)
(Wat willen we 
bereiken uit MAT)

De context
In 2015 heeft er een belangrijke stelstelwijzing plaatsgevonden: de zogeheten 
decentralisaties zorg (Wmo), jeugdzorg (Jeugdwet) en werk en inkomen 
(Participatiewet). Het doel van deze wijziging is het streven naar een inclusieve 
samenleving; een samenleving waarin iedereen meedoet. Dit heeft geleid tot 
een herbezinning op de taken in het sociaal domein, door beide gemeenten 
vertaald in het Uitvoeringsplan Sociaal Domein.

Voor het onderdeel werk en inkomen is de Participatiewet (Pw) ingevoerd. Deze 
wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) en een groot deel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten (Wajong). Hiermee is de gemeente verantwoordelijk 
geworden voor een brede doelgroep met arbeidsbeperkingen die een plek moet 
krijgen op de arbeidsmarkt. De Pw zet het realiseren van een inclusieve 
arbeidsmarkt centraal. Elke inwoner doet mee op de arbeidsmarkt en waar dat 
niet lukt op eigen kracht biedt de gemeente ondersteuning. 

Door deze stelstelwijziging en een aantal beleidsmatige (integrale uitvoering 
sociaal domein en de inclusieve arbeidsmarkt), organisatorische (één toegang 
tot het sociaal domein in Noaberkracht) en contractuele (aflopen contracten 
uitvoering Pw door gemeente Almelo) ontwikkelingen is er een momentum 
ontstaan voor een herbezinning op de huidige uitvoering van taken in het kader 
van de Pw. De stelstelwijziging heeft ook geleid tot een herbezinning van de GR-
gemeenten, waaronder Tubbergen, op de samenwerking in Soweco bij de 
uitvoering van de Wsw. Dit raakt ook Dinkelland omdat Dinkelland, via de 
stichting Participatie Dinkelland (SPD), het beschut werk aan Soweco heeft 
uitbesteed. Dit brengt naast bedreigingen ook kansen met zich mee.

Om hier verantwoorde keuzes in te kunnen maken zijn in het afgelopen jaar 
verschillende scenario’s in beeld gebracht. Door de colleges van beide 
gemeenten zijn hier keuzes in gemaakt. Op basis hiervan is verkend wat de 
gevolgen zijn voor Noaberkracht als werkorganisatie van beide gemeenten. 
Welke rol kan Noaberkracht hierin spelen, wat zijn de gevolgen daarvan voor 
medewerkers en organisatie en wat zijn de risico’s. In de komende tijd moet 
hierover het gesprek gevoerd worden met de raden om tot het uiteindelijke 
uitvoeringsmodel voor de Participatiewet te komen van beide gemeenten. Dit 
alles moet uiteindelijk ook leiden tot een vereenvoudiging in de uitvoering 
waarin we de taken die direct contact met inwoners vragen dichtbij in 
Noaberkracht organiseren (één toegang) en de overige taken in samenwerking 
met één of meerdere andere gemeenten willen organiseren.

Situatie nu
Op het gebied van werk en inkomen werken de gemeente Dinkelland en 
Tubbergen samen met de Stichting Participatie Dinkelland (SPD (Dinkelland)), 
Soweco (Tubbergen), de gemeente Almelo,  ondernemers/arbeidsorganisaties, 
verenigingen e.d.. Daarnaast werken de beide gemeenten samen in 
Noaberkracht, de gezamenlijke ambtelijke organisatie van beide gemeenten.

In de afgelopen maanden zijn de volgende stappen gezet: 
- Het college van Tubbergen heeft, samen met de colleges van de overige 
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Soweco-gemeenten, besloten tot opheffing van Soweco, zowel de GR 
als de NV. Daarnaast is besloten tot oprichting van een stichting die 
voor de gemeenten Almelo, Tubbergen, Twenterand en Wierden een 
aantal taken in het kader van de Wsw gaat uitvoeren (beschut werk, 
groepsdetachering en werken op locatie) en dat de overige taken in het 
kader van de Wsw lokaal worden uitgevoerd

- Beide gemeenten hebben, om verantwoorde keuzes te kunnen maken, 
verschillende scenario’s in beeld gebracht voor het toekomstig 
uitvoeringsmodel. Door de colleges van beide gemeenten zijn daar 
keuzes in gemaakt.

- Het contract voor de uitvoering van de Pw van de gemeenten 
Dinkelland en Tubbergen bij de gemeente Almelo is verlengd tot 1 
januari 2022 met daarbij de afspraak dat de scenariokeuzes van beide 
gemeenten waar mogelijk verwerkt worden in het bestaande contract 
met de gemeente Almelo.

- Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeenten Almelo, Oldenzaal en 
Twenterand over de mogelijkheden van samenwerking  bij de uitvoering 
van de Pw binnen het kader van de scenariokeuzes die door de colleges 
van Dinkelland en Tubbergen zijn gemaakt

De 2 sporen
In gesprek met de raden moet er een keuze worden gemaakt voor het 
toekomstig uitvoeringsmodel van beide gemeenten. We willen de keuzes hierin 
in samenhang bezien maar tegelijkertijd onderkennen we 2 sporen hierin. Het 
spoor Wsw en het spoor Pw en dat werken we hierna verder uit. 

Het spoor Wsw
In het spoor Wsw moeten keuzes gemaakt worden uiterlijk 1-7-2020 omdat de 
GR-gemeenten Soweco koersen op een opheffing van de GR per 1-1-2021. De 
richting hierin is, zoals vastgelegd in de contourennota “De nieuwe 
samenwerking van de zes gemeenten binnen de lokale uitvoering van de Wsw” 
en vastgesteld door het college van Tubbergen op 24-3-2020, dat 4 GR-
gemeenten, waaronder Tubbergen, vanaf 1-1-2021 samen blijven werken bij de 
uitvoering van Beschut werk (zowel Wsw als Pw) en de werkgeverstaken Wsw 
en dat de overige taken Wsw lokaal uitgevoerd worden. Om tot een succesvolle 
implementatie te komen hiervan moeten uiteindelijk voor 1-7-2020 een aantal 
keuzes gemaakt worden.

Voor de Wsw’ers die werkzaam zijn in de gemeentelijke groenvoorziening van 
Tubbergen is in de contourennota het verdere proces al op hoofdlijnen 
beschreven. Zij treden per 1-1-2020 in dienst bij de gemeente of een daarvoor 
op te richten stichting en worden, zo mogelijk, geïntegreerd in de buitendienst 
van de gemeente. Om die reden wordt dit onderdeel met voorrang opgepakt. 
Dit wordt uitgewerkt in een korte deelopdracht zodat deze medewerkers op 1 
januari 2020 op een goede wijze landen in de ambtelijke werkorganisatie 
Noaberkracht.

Daarnaast zal er veel aandacht uitgaan naar de afbouw van Soweco. De GR-
gemeenten moeten hiervoor een liquidatieplan opstellen zodat “de boedel” op 
een goede wijze gescheiden wordt en waar mogelijk overgedragen wordt aan 
de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor beschut werk van de 4 GR-gemeenten 
die hierin blijven samenwerken. 
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Ook voor de gemeente Dinkelland heeft de opheffing van GR Soweco per 1-1-
2021 betekenis. Omdat het Beschut werk (zowel Wsw als Pw) op basis van een 
dienstverleningsovereenkomst wordt uitgevoerd door Soweco moet er een 
besluit genomen worden over de uitvoering van Beschut werk per 1-1-2021. 
Hierdoor ontstaat echter ook een momentum van herbezinning op de huidige 
uitvoering van de Wsw door SPD. Er is voor de gemeente Dinkelland niet direct 
een noodzaak om voor 1-7-2020 hierin besluiten te nemen maar beide 
gemeenten hebben de ambitie uitgesproken in hun lokale plannen uitvoering 
Pw en Wsw van oktober 2019 dat ze waar mogelijk bij de uitvoering van taken 
Pw en Wsw samen willen werken in Noaberkracht.

Het spoor Pw
In het spoor Pw moeten keuzes gemaakt worden uiterlijk 1-1-2021 om de 
samenwerkingsovereenkomsten die beide gemeenten hebben met de 
gemeente Almelo voor de uitvoering van de Pw per 1-1-2022 aflopen.
Ook bij de uitvoering van de Pw hebben beide gemeenten in hun lokaal plan van 
oktober 2019 de ambitie uitgesproken om waar mogelijk samen te werken in 
Noaberkracht. Daarnaast wordt onderkent dat er op onderdelen van de Pw ook 
samengewerkt moet worden met andere gemeenten. Dit vraagt onderzoek met 
andere gemeenten en uiteindelijk een afweging welke gemeente of gemeenten 
passen bij de ambities van beide gemeenten.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de ontwikkeling van 1 toegang tot het 
sociaal domein dat moment plaatsvindt in Noaberkracht. De keuzes in de 
sporen Wsw en Pw moeten natuurlijk ook naadloos aansluiten op de 
ontwikkeling van 1 toegang.

Daarnaast volgen uit deze opdracht, zoals hiervoor ook al is beschreven voor 
het onderdeel gemeentelijk groen van de gemeente Tubbergen, 
deelopdrachten voor de diverse onderdelen. Deze worden steeds separaat in de 
daarvoor ingerichte projectstructuur vastgesteld en gemonitord.

Als bijlage bij deze opdracht hebben we procesplaat samengesteld waaruit 
duidelijk wordt welke stappen er het komend jaar genomen moeten worden om 
uiteindelijk uiterlijk 1-1-2022 succesvol een toekomstbestendig 
uitvoeringsmodel voor Pw en Wsw voor beide gemeente te hebben. Uit deze 
procesplaat blijkt welke keuzes er gemaakt moeten worden, wanneer deze 
keuzes gemaakt moeten worden, waar er verbinding ontstaat tussen de Pw en 
Wsw, welke stakeholders daar een rol inspelen en wanneer deze keuzes van 
betekenis zijn voor Noaberkracht.
 

Betreft Dinkelland Tubbergen

Doelstelling Vanuit het MEP en MAT hebben de gemeenten Dinkelland en Tubbergen als 
doel om de positieve gezondheid van de inwoners van Dinkelland  te versterken 
en de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden. De gemeente  wil deze ambitie 
o.m. realiseren door te streven naar een inclusieve  arbeidsmarkt waarin 
iedereen naar vermogen mee kan doen.

Resultaat Na afronding van dit project heeft zowel de gemeente Dinkelland als de 
gemeente Tubbergen uiterlijk 1-1-2022 een adequate en toekomstbestendige 
uitvoeringsorganisatie voor de P-wet en de Wsw.
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Plan van aanpak In het plan van aanpak gaan we uit van de 2 sporen zoals beschreven in de 
probleemanalyse. Leidend daarbij zijn de stappen zoals weergegeven in de 
procesplaat. Dit leidt ook tot een inrichtings- en implementatiepad van 2 
snelheden. Eén pad, langs het Wsw-spoor, moet per 1-1-2021 leiden tot 
implementatie van de lokale uitvoering Wsw. Het andere pad, langs het Pw-
spoor, moet per 1-1-2022 leiden tot implementatie van de lokale uitvoering Pw. 
Uiteraard wordt Noaberkracht, daar waar Noaberkracht een rol gaat spelen in 
de lokale uitvoering van taken, nadrukkelijk betrokken bij de uitwerking van 
deze 2 sporen.

Stap 1: Zoals beschreven in de contourennota “De nieuwe samenwerking van 
de zes gemeenten binnen de lokale uitvoering van de Wsw” integreren de GR-
gemeenten vanaf 1-1-2021 alle Wsw’ers die werkzaam zijn in de gemeentelijke 
groenvoorziening in hun buitendienst. Hiervoor zal samen met het management 
van het team Openbare Ruimte van Noaberkracht een plan worden gemaakt 
om deze transitie ook succesvol te kunnen doen per 1-1-2021.
Gereed: Plan van aanpak gereed uiterlijk 15 mei 2020

Stap 2: Besluitvorming over de lokale uitvoering Wsw per 1-1-2021. Voor 
Tubbergen betekent dit dat er een besluit genomen moet worden over de 
opheffing van de GR Soweco per 1-1-2021. Daarnaast moet een besluit 
genomen worden over het werkgeverschap van de Wsw’ers (in dienst bij de 
gemeente of bij een daarvoor op te richten stichting), de wijze waarop we de 
Wsw’ers integreren in de gemeentelijke groenvoorziening (als onderdeel van de 
gemeentelijke groenvoorziening of gedetacheerd vanuit een daarvoor op te 
richten stichting) en de wijze waarop we gaan deelnemen in de nieuwe 
regionale faciliteit voor beschut werk (als deelnemer in de stichting of via 
inkoop met een dienstverleningsovereenkomst). 

Voor Dinkelland betekent dit, na het besluit tot opheffing van de GR Soweco, 
dat er een besluit genomen moet worden op welke wijze het beschut werk 
uitgevoerd moet gaan worden (via inkoop bij de nieuwe regionale faciliteit voor 
beschut werk van 4 voormalige GR Soweco-gemeenten of op een andere wijze) 
en over de vraag  of de huidige uitvoering Wsw via SPD voldoende 
toekomstbestendig is en of er tot een andere organisatie van die uitvoering 
gekomen moet worden.
Gereed: 1 juli 2020

Stap 3: Opstellen van een inrichtingsplan Wsw. In het inrichtingsplan 
beschrijven we o.m. hoe we het werkgeverschap en werkgeverstaken Wsw 
vormgeven, welke dienstverlening we onze inwoners bieden en welke 
organisatie, processen, functies en formatie we daarvoor nodig hebben.  Tot 
slot stellen we een begroting op voor de daadwerkelijke uitvoering van deze 
taken.
Gereed: 1 september 2020

Stap 4: Opstellen van een implementatieplan Wsw.  In het implementatieplan 
beschrijven we het totaal aan activiteiten dat moet worden uitgevoerd om de 
opgeleverde oplossing, zoals beschreven in het inrichtingsplan,  zorgvuldig in te 
passen in de organisatie.
Gereed: 1 oktober 2020

Stap 5: Besluitvorming over lokale uitvoering Pw per 1-1-2022. Voor zowel 
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Dinkelland als Tubbergen betekent dit dat er een besluit genomen moet worden 
over de wijze waarop beide gemeenten vanaf 1-1-2022 uitvoering willen geven 
aan hun taken op het gebied van de Pw. Belangrijk hierin is de keuze met welke 
gemeente of gemeenten hierin samengewerkt gaat worden en op welke wijze 
wordt samengewerkt (zowel op inhoud als organisatorisch).
Gereed: 1 januari 2021

Stap 6: Opstellen van een inrichtingsplan Pw. In het inrichtingsplan beschrijven 
we o.m. welke dienstverlening we onze inwoners bieden en welke organisatie, 
processen, functies en formatie we daarvoor nodig hebben. Tot slot stellen we 
een begroting op voor de daadwerkelijke uitvoering van deze taken.
Gereed: 1 maart 2021

Stap 7: Opstellen van een implementatieplan Pw.  In het implementatieplan 
beschrijven we het totaal aan activiteiten dat moet worden uitgevoerd om de 
opgeleverde oplossing, zoals beschreven in het inrichtingsplan,  zorgvuldig in te 
passen in de organisatie.
Gereed: 1 april 2021

In alle keuzes en plannen houden we rekening met de samenhang in activiteiten 
tussen Pw en Wsw en ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van 1 toegang voor 
het sociaal domein, die van belang zijn de ontwikkeling naar een 
toekomstbestendig uitvoeringsmodel voor Pw en Wsw. 

Daarnaast zullen we, als de situatie daarom vraagt, werken met deelopdrachten 
om focus aan te brengen en te houden op het specifieke onderdeel.

Afbakening De opdracht is afgebakend door de keuzes die de colleges hebben gemaakt voor 
het toekomstig uitvoeringsmodel P-wet en Wsw en de ambities binnen het MEP 
(de inclusieve samenleving) en MAT (Programma Werk aan de Winkel, thema 
Arbeidsparticipatie en het Programma samen redzaam, gezond meedoen, 
thema zelfredzaamheid en zorg). 

Effecten en risico’s De tijdsdruk op het uitvoeringsmodel Wsw is groot. Er ligt een bestuurlijke 
ambitie om per 1-1-2021 Soweco op te heffen en de uitvoering van de Wsw 
lokaal te beleggen. Het contract met de gemeente Almelo loopt af per 1-1-2022 
en moet uiterlijk 1-3-2021 opgezegd worden (en bij voorkeur uiterlijk 1-1-2021).

Een duidelijk vertragend risico kan de huidige coronacrisis zijn. Het is tot 1-5-
2020 niet toegestaan om in vergadering bijeen te komen. Besluitvorming hierin 
wordt schriftelijk en digitaal voorbereid.

Gebruikers Inwoners die behoren tot de doelgroepen 

Randvoorwaarden 
en kwaliteitseisen

Voor de implementatie van het toekomstig uitvoeringsmodel dient een 
projectleider aangesteld te worden met de volgende competenties en expertise:
- Inhoudelijke expertise van P-wet en Wsw
- Innovatiekracht
- Sparringpartner voor bestuurders
Daarnaast moet voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar worden gesteld 
voor de implementatie van het toekomstig uitvoeringsmodel

Relatie met 
Projecten 

- Noaberhoes (er moet nog opdracht gegeven worden voor een verdere 
uitwerking in een businesscase of businessplan)

Werken in projecten 6



/initiatieven/
Ontwikkelingen

- Doelgroepenbeleid
- 1 toegang
- Twentse belofte
- Grip op sociaal domein (FE ME)

Reeds beschikbare 
tijd en budget

Budget voor fase 1 is besteed. Voor deze fase zijn reguliere middelen 
beschikbaar (DT besluit Cees van Oostrum) tot 1 juli 2020. Voor de fase daarna 
moet in beeld gebracht worden wat de benodigdheden zijn en hoe dit gedekt 
wordt. 

Het doel is om het toekomstig uitvoering, zoals ook beschreven in de 
businesscase, te realiseren binnen de bestaande begrote middelen. Meer 
duidelijkheid hierover ontstaat na het opstellen van het inrichtingsplan.

In Grip op sociaal domein is Harald Noordhof aan zet om samen met de 
projectleiders in beeld te brengen wat het financieel effect en Maatschappelijk 
effect van dit project is.

Voor de uitvoering van deze opdracht begroten we tot 1 januari 2021:

 HRM-deskundigheid 200 uur

 Juridische deskundigheid 100 uur

 Communicatieadvies 100 uur

 Financiële deskundigheid 100 uur

 Beleidsadvies 640 uur

 Projectleiding 400 uur
Notities 
Programmaregisse
ur

Notities 
projectleider

Fasering op hoofdlijnen
De periode t/m de go no-go van de verkenningsfase behoort tot de zgn Initiatiefase. In deze fase kan  
per verkenning 8 uur vrije ruimte in het takenpakket van betrokken medewerkers gebruikt worden 
voor het project. 

Mijlpaal/ Proces Wie Startdatum Opleverdatum Opmerkingen
Plan van aanpak Groen 
Tubbergen

15-5-2020

Plan lokale uitvoering Wsw 
Tubbergen

1-7-2020

Plan lokale uitvoering Wsw 
Dinkelland

1-7-2020

Inrichtingsplan Wsw 
Tubbergen

1-9-2020

Inrichtingsplan Wsw 
Dinkelland

1-9-2020

Implementatieplan Wsw 
Tubbergen

1-10-2020

Implementatieplan Wsw 
Dinkelland

1-10-2020

Plan lokale uitvoering Pw 
Tubbergen

1-1-2021

Plan lokale uitvoering Pw 
Dinkelland

1-1-2021
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Inrichtingsplan Pw 
Tubbergen

1-3-2021

Inrichtingsplan Pw 
Dinkelland

1-3-2021

Implementatieplan Pw 
Tubbergen

1-4-2021

Implementatieplan Pw 
Dinkelland

1-4-2021
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Datum 1-5-2020 1-6-2020 1-7-2020 1-8-2020 1-9-2020 1-10-2020 1-11-2020 1-12-2020 1-1-2021 1-2-2021 1-3-2021 1-4-2021 1-5-2021 1-6-2021 1-7-2021 1-8-2021 1-9-2021 1-10-2021 1-11-2021 1-12-2021 1-1-2022

Wat

Wie

Stake-

holders Wsw'ers ASDT

Mdw Soweco

OR Noaberkracht

Werkgevers

ASDT

Wat

Wie

Stake- ASDT ASDT

holders Oldenzaal

Almelo

Twenterand

= Tubbergen = Noaberkracht/Bestuur of DT

Wet sociale werkvoorziening

Participatiewet

Groen

Beschut 
werk

Opheffing 
GR

Lokaal 
model

B&W

Raad

Raad

Inrichtings-
plan

Raad

Implemen-
tatieplan

Implementatie

Uitvoering Wsw

* Werkgeverschap * Werken in detachering
* Werkgeverstaken * Begeleid werken
* Beschut werken * Werkgeversbenadering
* Werken in groen

B&W Raad

Lokaal 
model

Afwegings-
kader Pw

B&W

Casemanagement Wsw        Pw
Beschut werk Wsw        Pw
Detachering        Re-integratie
Werkgeversbenadering

Lokaal 
model

* Inkomensvoorziening
* Re-integratie en participatie
* Werkgeversbenadering

Inrichtings-
plan

Implemen-
tatieplan

Raad B&W

Implementatie

B&W

DT DTBestuur DT

Bestuur DT DT




