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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over met welke gemeente wij vanaf 1 januari 2022 willen 
samenwerken bij de uitvoering van de Participatiewet. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we een voorgenomen besluit genomen om vanaf 1 januari 2022 bij de 
uitvoering van de Participatiewet te gaan samenwerken met de gemeente Oldenzaal en daarover in gesprek 
te gaan met uw raad zodat u uw mening en gevoelens nog kan uitspreken alvorens wij daar een definitief 
besluit over nemen. 
 
Toelichting 
Op het gebied van de Participatiewet (Pw) heeft de gemeente Tubbergen, samen met de gemeente 
Dinkelland, de gemeente Almelo d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst aangewezen als uitvoerder van 
de Pw . Deze samenwerkingsovereenkomst loopt af op 1 januari 2022.Verder voert Soweco op dit moment 
nog de re-integratie uit in het kader van de Pw voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en 
inmiddels hebben de zes Soweco-gemeenten besloten om Soweco op te heffen. 
 
In het Uitvoeringsplan Sociaal Domein heeft de raad in actielijn 4 bepaald dat de gemeente een 
doorontwikkeling wil maken in de Pw. Eén van de onderdelen hierin is een onderzoek naar samenwerking bij 
de uitvoering van de Pw met andere gemeenten. Hiertoe heeft het college op 1 september 2020 een 
bestuursopdracht vastgesteld om onderzoek te doen naar samenwerking met Almelo en Oldenzaal. Dit 
onderzoek is uitgevoerd samen met de gemeente Dinkelland. 
 
Voor de toekomstige uitvoering van de Pw is een businesscase opgesteld dat als richting heeft gediend 
binnen dit onderzoek. Deze businesscase is als bijlage bij deze brief gevoegd. 
 
Het onderzoek is in 4 fasen uitgevoerd: 
1. In fase 1 is onderzocht wat de visie, missie en waarden van de gemeenten zijn bij de uitvoering van 

de Pw en, zelfs breder, de uitvoering in het brede sociaal domein . Het doel is om te bepalen of deze 

tussen de gemeenten overeenstemmen en of er sprake is van gedeelde waarden. 

2. In fase 2 is onderzocht in hoeverre het beleid van de gemeenten op het gebied van inkomen, re-

integratie en participatie en armoede overeenkomt met elkaar. 

3. In fase 3 is onderzocht, op basis van de uitkomsten van de eerste 2 fasen, hoe de toekomstige 

gezamenlijke uitvoering van de backoffice Pw van elk van de gemeenten eruit kan zien. 

 



4. In fase 4 tot slot is onderzocht welke kwaliteit de in fase 3 beschreven uitvoering zou kunnen 

opleveren en wat indicatief de kosten van deze uitvoering zijn. 

 
Uit het onderzoek dat is uitgevoerd ontstaat het volgende beeld: 
1. Op visie en beleidsniveau zijn er grote overeenkomsten tussen de gemeenten Almelo, Oldenzaal en 

Tubbergen. De gemeente Oldenzaal zet de accenten hierin, net zoals de gemeente Tubbergen, op 

vroegsignalering en preventie en de gemeente Almelo zet de accenten hierin meer op handhaving en 

verplichtingen. Daarnaast is de gemeente Oldenzaal, net zoals de gemeente Tubbergen, meer gericht 

op het leveren van maatwerk terwijl de gemeente Almelo meer kiest voor een doelgroepsgewijze 

benadering; 

2. Op takenniveau blijken de 3 gemeenten grote overeenkomsten te vertonen tussen uitvoering in de 

frontoffice en uitvoering in de backoffice; 

3. Tot slot blijkt dat een toekomstige gezamenlijke uitvoering van backofficetaken met zowel de 

gemeente Oldenzaal als de gemeente Almelo naar alle waarschijnlijkheid past binnen de bestaande 

financiële kaders van de gemeente Tubbergen. Hierbij wordt nogmaals benadrukt dat het een eerste 

indicatief beeld betreft. 

 
Op basis van het onderzoek heeft het college een lichte voorkeur voor samenwerking met de gemeente 
Oldenzaal. Vooral de beleidsmatige accenten van de gemeente Oldenzaal passen beter bij die van 
Tubbergen dan die van de gemeente Almelo. Bijkomend is dat het college in toenemende mate op thema's 
en in projecten samenwerkt in het verband van Noord Oost Twente en daar lijkt deze samenwerking ook 
binnen te passen. Tot slot past naar de mening van het college de schaal van Oldenzaal beter bij de schaal 
van Tubbergen dan de schaal van Almelo dat doet. Dit vertaald zich onder meer in de beleidsmatige 
doelstellingen waarin Oldenzaal kiest voor preventie en maatwerk en de Almelo meer kiest voor handhaving 
en een doelgroepenbenadering. Hierbij wordt echter nogmaals opgemerkt dat de gemeente Almelo in de 
afgelopen jaren naar volle tevredenheid uitvoering heeft gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst. 
 
Om die reden heeft het college een voorgenomen besluit genomen om vanaf 1 januari 2022 bij de uitvoering 
van de Pw, en met name de backoffice activiteiten, samenwerking te zoeken met de gemeente Oldenzaal. 
Weliswaar hoeft het college formeel de raad niet in de gelegenheid te stellen om zijn wensen bedenkingen te 
geven t.a.v. dit voornemen maar het college wil desondanks hierover toch in gesprek gaan met de raad 
zodat de raad wel zijn mening en gevoelens kan uitspreken t.a.v. dit voornemen. In een bestuurlijk overleg 
met de gemeente Almelo in december is dit voorgenomen besluit van het college reeds toegelicht. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Het college heeft een voorgenomen besluit genomen om vanaf 1 januari 2022 bij de uitvoering van de Pw, 
en met name de backoffice activiteiten, samenwerking te zoeken met de gemeente Oldenzaal. Hierover wil 
het college graag in gesprek gaan met de raad zodat de raad nog zijn mening en gevoelens kan uitspreken 
t.a.v. dit voornemen 
 
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 plv. secretaris     de burgemeester 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



Bijlage 1: Onderzoek samenwerking Pw Fase 1: Visie, missie en waarden

Tubbergen/Dinkelland Almelo Oldenzaal

Visie Elke inwoner is in staat om zo lang en zo veel 
mogelijk zelfredzaam te zijn op elk leefgebied

We willen zelfredzaamheid van inwoners 
stimuleren en bevorderen dat Almeloërs 
meer doen voor elkaar. Ook willen we onze 
maatschappelijke partners in hun kracht 
zetten, bijvoorbeeld door de professionals 
handelingsvrijheid te geven. Dit betekent 
dat niet wetten en regels centraal staan, 
maar oplossingen die nodig zijn.

De gelukkige inwoner die meedoet en naar 
eigen kunnen bijdraagt aan de samenleving en 
daar waar nodig ondersteund wordt

Missie We zetten als gemeente in op positieve 
gezondheid van onze inwoners waardoor zij 
zich goed voelen, minder snel een hulpvraag 
hebben en ondersteuning nodig hebben

Het heeft onze voorkeur dat Almeloërs 
zoveel mogelijk zélf werken aan hun 
sociale stijging, omdat dit welzijns- 
verhogend werkt. Dit baseren we op de 
Sociale Productie Functie Theorie. Daarbij 
zijn de positieve ervaringen die mensen 
opdoen cruciaal. Deze gedachte is 
afkomstig uit de Positieve Psychologie.

We zetten als gemeente in op een samenleving 
waarin onze inwoners in hoge mate zelfredzaam 
zijn en in  verbondenheid met elkaar en gezond 
en veilig leven

Waarden  Mensen meer in contact brengen met hun 
kracht in plaats van ze aan te spreken op 
hun zwakte

 Persoonsgerichte zorg bieden en echt aan 
sluiten op persoonlijke behoeften

 De regie bij de mensen zelf laten en ze 
helpen hun eigen beslissingen te nemen.

 Nog meer inwoners werken aan hun 
gezondheid en kijken (samen) om naar 
anderen en zijn in staat hen te activeren 
deel te nemen aan de samenleving

 Professionals zijn beter toegerust, dichterbij 
en werken beter samen om inwoners te 
ondersteunen 

 Niet-professionele algemene voorzieningen 
zoals vrijwilligersorganisaties en 
inwonersinitiatieven zijn beter toegerust om 

Inzetten op het versterken van eigen kracht  Iedereen doet mee naar vermogen
 De eigen kracht van de burger en van de 

samenleving als geheel wordt optimaal 
benut

 De toegang tot informatie, begeleiding en 
hulp is eenvoudig

 Maatschappelijke ondersteuning gebeurt 
met zo min mogelijk schotten tussen 
deelterreinen

 Er wordt gewerkt volgens een integrale 
aanpak, met één regievoerder, één budget 
en één totaal plan

 De inzet van specialistische ondersteuning 
zo kort en licht als het kan, zo lang en 
zwaar als het moet

 De gemeente heeft de regierol en voert 
daar waar nodig uit



inwoners te ondersteunen
 Meer inwoners ervaren een positievere 

gezondheid door de inzet van 
maatwerkvoorziening

 Kwalitatieve goede ondersteuning en zorg 
bieden, vanuit de gedachte 1 gezin, 1 plan, 
1 regisseur voor die inwoners die het nodig 
hebben.

 De ondersteuning en zorg bereikbaar en 
betaalbaar te houden.

 De ondersteuning wordt waar mogelijk 
lokaal georganiseerd

 De financiering gebeurt zonder schotten, de 
kosten zijn beheersbaar en er wordt 
gestuurd op het gewenste resultaat

Voor deze inventarisatie hebben we gebruik gemaakt van:

 de Visie Omzien naar Elkaar 2014, het Beleidsplan Omzien naar Elkaar 2016 en het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2019 van de gemeente Dinkelland; 
 de Visie Omzien naar Elkaar 2014, het Beleidsplan Omzien naar Elkaar 2016 en het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2019 van de gemeente Tubbergen;
 het Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning 2012 en de Visie Sociaal Domein 2015 van de gemeente Oldenzaal, en 
 Het Beleidsplan Samen mee(r) doen 2014 en de Uitvoeringsregeling Participatiewet 2018 – 2022 van de gemeente Almelo



Bijlage 2: Onderzoek samenwerking Pw Fase 2: Beleidsvergelijking

Tubbergen/Dinkelland Doelstellingen Uitgangspunten Speerpunten

Participatiewet

- Inkomensvoorziening Mensen die niet zelf in hun 
onderhoud kunnen voorzien een 
uitkering te verstrekken zodat ze niet 
onder de armoedegrens leven 
gedurende tijd dat ze niet in hun 
inkomen kunnen voorzien.

Zelf niet financieel redzaam zijn.  Alleen inwoners die financieel 
niet zelfredzaam zijn deze 
uitkering verstrekken

 Proberen te voorkomen dat zij in 
die situatie van armoede 
terechtkomen.

 Proberen de inwoner zo snel 
mogelijk zelfredzaam te maken.

- Minimabeleid Alle inwoners moeten op zo 
volwaardig mogelijke manier 
participeren in de samenleving. Ze 
moeten hun eigen regie kunnen 
blijven voeren, sociaal netwerk 
kunnen onderhouden en deel 
kunnen blijven nemen aan de 
samenleving. Het minimabeleid kan 
naast de acute hoge nood 
functioneren als Haarlemmerolie om 
die doelstelling te realiseren.

Uitgangspunten van het minimabeleid 
zijn erop gericht om participatie van 
burgers aan het maatschappelijk 
gebeuren mogelijk te maken, kansen 
te bieden en daar waar nodig 
(individueel) te ondersteunen. Het 
minimabeleid steunt op vier pijlers: 
te weten
 Het stimuleren van eigen 

verantwoordelijkheid van burgers 
voor het eigen welzijn en dat van 
elkaar (eigen kracht)

 Ondersteuning (financieel) bieden 
door de gemeentelijke overheid 
(op maat)

 Het terugdringen van het sociaal 
isolement binnen de doelgroep 
wanneer dit door financiële 
redenen ontstaat

 Woonplaatsbeginsel

Zijn bezig met actualisering van het 
minimabeleid. Enkele speerpunten 
zijn: betere communicatie, 
toegankelijker, preventiever, meer 
aan de voorkant zitten voordat men 
in armoede terecht komt.

- Re-integratie & participatie De inwoner wordt begeleid naar de 
hoogst haalbare situatie van zijn 
kunnen om zo zelfredzaam mogelijk 
te kunnen functioneren.

 Waar mogelijk uitstroom naar 
betaald werk

 Participeren naar vermogen
 Meedoen met een 

 Maatwerk
 Cliënt in beeld
 Aandacht voor specifieke 

doelgroepen.



arbeidsbeperking  Maximale participatie van de 
cliënt.

- Werkgeversdienstverlening 1. Het aanbieden van de passende 
kandidaat bij de 
organisatie/werkgever

2. Het leveren van faciliteiten om 
de werkgever te ontzorgen.

3. Er wordt gestreefd naar een 
inclusieve arbeidsmarkt.

 Goede relatie opbouwen met 
werkgever

 Betrouwbaar zijn
 Maatwerk leveren

 Bereidheid tot het aannemen 
van doelgroepers door het 
ontzorgen van werkgevers.

 Inzet instrumentenkoffer.

Almelo Doelstellingen Uitgangspunten Speerpunten

Participatiewet

- Inkomensvoorziening In 2022 doen minder Almeloërs een 
beroep op de bijstand en gaan meer 
Almeloërs van bijstand naar werk.

 Een bijstandsuitkering is er alleen 
voor de inwoner die het écht 
nodig heeft.

 Werken moet lonen.

 Handhaving op verplichtingen 
die aan uitkering en 
ondersteuning zijn verbonden

 Handhaving op basis van data-
analyse

- Minimabeleid Het stimuleren van de 
maatschappelijke participatie 
van  inwoners van Almelo met 
een laag inkomen

 Samen meer en samen beter 
worden

 Inwoners zelf zijn verantwoordelijk 
voor de uitvoering

Vroegsignalering en preventief 
optreden.

- Re-integratie & participatie  In 2022 zijn meer Almeloërs in 
staat om in de veranderende 
arbeidsmarkt aan het werk te 
komen of te blijven.

 In 2022 zetten meer Almeloërs 
zich via vrijwilligerswerk in voor 
hun stad of buurt 

 We gaan bij de keuze van de in te 
zetten re-integratie-instrumenten 
en - middelen uit van de afstand 
tot de arbeidsmarkt. Hiervoor 
maken we een indeling in 
participatiegroepen die past bij de 
actuele conjunctuur.

 We zetten in op duurzaam werk 
(continuïteit).

 Bij de inzet van de 
(participatie)instrumenten en de 
tegenprestatie verdringing van 
reguliere banen op de 
arbeidsmarkt te voorkomen. 

 We zetten in op betaald werk bij 
een reguliere werkgever voor 

 Definitie participatiegroepen
 Beheersing Nederlandse taal
 De tegenprestatie



iedere bijstandsgerechtigde. Lukt 
dit niet, dan is de inzet dat de 
bijstandsgerechtigde zich op een 
andere manier voor de 
samenleving inzet.

- Werkgeversdienstverlening In 2022 sluiten vraag en aanbod van 
de regionale arbeidsmarkt beter op 
elkaar aan

Wij verwachten dat werkgevers zich 
meer het sociaal maatschappelijk 
ondernemerschap eigen maken en wij 
gaan hen daar in faciliteren

 Nauwere samenwerking met de 
accountmanagers van de 
adviespool en de vorming van 
een lokaal ondernemersloket 
door structurele 
uitwisselingsmomenten.

 We gaan lokale ondernemers 
die een groeiwens hebben actief 
ondersteunen.

 Gezamenlijke en planmatige 
aanpak uitbreiding netwerk: 
werkgeversadviseurs hebben 
een breed netwerk aan 
bedrijfscontacten. Om de 
naamsbekendheid van het 
Werkplein te vergroten en uitleg 
te geven over onze 
dienstverlening, zullen er 
jaarlijks 40 startende 
ondernemers in Almelo bezocht 
worden.

 Verdere vormgeving van de 
digitale dienstverlening voor 
werkgevers en werkzoekenden, 
zoals het Talentportaal alsook 
het ontwikkelen van een mobiele 
app voor werkzoekenden. 
Hierop kunnen vacatures 
worden geplaatst evenals 
informatie over betaaldata, 
vragen over bijstand, kalender 
met evenementen, etc.

 Uitbreiding SROI: regionaal 
worden door de 



werkgeversadviseurs de SROI 
verplichtingen gemonitord. De 
komende jaren zullen ook de 
contracten voor zorgaanbieders 
worden opgenomen in het 
regionale beleid. Het werkgevers 
servicepunt voert dit uit voor 
zeven gemeenten in ons 
werkgebied.

Oldenzaal Doelstellingen Uitgangspunten Speerpunten

Participatiewet

- Inkomensvoorziening  meer investeren in preventie: 
voorkomen is beter dan 
genezen;

 we doen het samen: versterken 
van verbindingen met inwoners, 
professionals en partners;

 beheersbaar houden van de 
uitgaven binnen het sociaal 
domein, waarbij het uitgangspunt 
adequate ondersteuning van 
onze inwoners is en blijft.

financiële onafhankelijkheid, sociale 
contacten en 
ontplooiingsmogelijkheden voor onze 
inwoners.

 Voorkomen is beter dan 
genezen (voorkomen dat 
mensen in  armoede vervallen)

 Zelfredzaamheid inwoners

- Minimabeleid Het voorkomen en bestrijden van 
armoede in Oldenzaal specifiek 
aandacht voor de situatie van 
kinderen

 We blijven inzetten op een 
integrale aanpak van armoede. 
Vroegsignalering en preventief 
optreden is daarbij erg belangrijk.

 Door de impact van COVID-19 zal 
een grotere en heterogenere 
groep mensen in de financiële 
problemen komen. De eerste 
landelijke indicaties hierover zijn 
in juli 2020 gepubliceerd. 
We doen nader onderzoek naar 
de Oldenzaalse situatie en 

Vroegsignalering en preventief 
optreden.



oplossingsrichtingen. We moeten 
rekening houden met de inzet van 
extra middelen voor hulpverlening 
en financiële ondersteuning

 We blijven de organisaties (zoals 
Leergeld/ Voedselbank) 
aangesloten bij de Vereniging 
armoedepreventie en het werk 
van de Armoedecoördinator, 
ondersteunen.

 We blijven extra aandacht houden 
voor de situatie van kinderen o.a 
door deelname aan de Alliantie 
Kinderarmoede. Het reeds 
lopende project vroegsignalering 
schulden wordt vanaf 2021 een 
wettelijke taak. 

 De Voorzieningenwijzer wordt 
eveneens voortgezet in 2021.

- Re-integratie & participatie Ondersteuning bij het verkrijgen en 
behouden van betaald werk of 
participatie.

 Inzet op een gevarieerd aanbod 
van voldoende werkplekken; 

 Vergroten vitaliteit en 
inzetbaarheid van WSW-
medewerkers .

 Uitvoering actieplan Twentse 
belofte gericht op het begeleiden 
van jongeren naar een passende 
plek in de samenleving (werk, 
opleiding, zorg);

 Project JIM (Jouw Ingebrachte 
Mentor) Met subsidie van de 
Twentse Belofte ad 20.000 euro 
zal een jaar lang een project 
draaien waarbij de doelgroep 
actief wordt benaderd door het 
straathoek- en jongerenwerk. 

 Maatwerk
 Extra aandacht voor 

doelgroepen



- Werkgeversdienstverlening



Onderzoek samenwerking Pw Dinkelland/Oldenzaal/Tubbergen Fase 3: De uitvoering 

 

Frontoffice Werkzaamheden/taken Tubbergen/ 
Dinkelland 

Almelo Oldenzaal Bijzonderheden 

Inkomen en 
minimabeleid 

 
Contact & Informatie: 

    

  Telefonische/ digitale/ balievragen beantwoorden;     

  Innemen en complementeren aanvragen bijzondere 
bijstand, individuele inkomens- en studietoeslag, 
eenmalige uitkering; 

    

  Innemen bewijsstukken;     

  Uitgeven/ innemen formulieren;     

  Postverwerking;     

  Registratie vakantieterugmelding;     

  Schriftelijke doorverwijzing     

 Juridische Zaken:     

  Beschikking P-wet , IOAW, IOAZ, bijzondere 
bijstand en minima-regelingen, nieuw beschut 
afhandelen; 

   Administratieve verwerking door backoffice 

  Mutaties n.a.v. preventieonderzoek;    Idem 

  Besluiten hoor/ wederhoor    Idem 

  Besluiten op onderzoeken SRT     

  Klachten afhandeling;     

  Ondersteuning bestuur t.a.v. klachten     

  Verzorgen workshops (aan Sectoren en klanten);     

  Overige juridische 
adviezen/instructies/voorlichtingen 

    

  Boetes of sancties opleggen bij sanctiewaardige 
gedragingen 

    
 

Bezwaar & 
beroep 

 

 Voorlopige voorzieningen afhandelen; 
    

Door Juridische Zaken 



Frontoffice Werkzaamheden/taken Tubbergen/ 
Dinkelland 

Almelo Oldenzaal Bijzonderheden 

  Bezwaarschriften inbrengen bij de 
bezwaarschriftencommissie 

   Idem 

  Vertegenwoordiging medewerker tijdens de 
hoorzitting 

   Idem 

  Opstellen van verweerschriften    Idem 

  Verweer voeren namens College in bezwaar en 
beroepszaken; 

   Idem 

  Afhandelen besluit bezwaarschriftencommissie    Idem 

  Beroepszaken afhandelen    Idem 

  Hoger beroepszaken afhandelen    Idem 

  Mediation tussen Overheid en burger ter 
voorkoming van bezwaar 

   Idem 

  Afhandelen van schadeverzoeken m.b.t. sociale 
wetgeving 

   Idem 

Werk (nieuwe 
instroom) 

 

 Screenen van nieuwe klanten; 
    

  Beoordelen mogelijke doelgroep en aanvraag UWV 
(ABA) doen 

    

  Bemiddeling en coaching van cliënten met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 

   Ook rol inkomensconsulent 

  Geven van workshops;     

  Beoordeelt zoekperiode;     

  Hoor/ wederhoor toepassen bij niet nakomen 
verplichtingen; 

   Ook rol inkomensconsulent 

  Matchen van vacatures aan cliënten;     

  Werken met de Werkm@p.     

  Afnemen van de Taaltoets in het kader van de wet 
Taaleis 

    

  Meewerken aan het project Taal Werkt     

Re-integratie  Coachen van cliënten met een afstand tot de 
arbeidsmarkt 

    

  Inzetten van trajecten met het oog op uitstroom en 
het voeren van regie hier op 

    



Frontoffice Werkzaamheden/taken Tubbergen/ 
Dinkelland 

Almelo Oldenzaal Bijzonderheden 

  Projectgerichte benadering     

  Hoor/ wederhoor gesprekken voeren en rapporteren     

  Begeleiding/ coaching van cliënten;     

  Job coaching;     

  Vaststellen/ ontheffen arbeidsplicht     

  Werken met de Werkm@p;     

  Monitoren ontwikkeling cliënten;     

  Bepalen van de afstand tot de arbeidsmarkt van 
nieuwe cliënten 

    

  Overleggen met WMO en jeugdconsulenten indien 
er sprake is van meervoudige problematiek (3D 
benadering) 

    

  Opdrachtverstrekking externe partners.      

  Bijhouden competenties van cliënt     

Participatie  Inzetten van trajecten met het oog op 
arbeidsactivering en het voeren van regie hier op 

    

  Projectgerichte benadering     

  Hoor/ wederhoor gesprekken voeren en rapporteren     

  Vaststellen/ ontheffen arbeidsplicht     

  Monitoren ontwikkeling cliënten     

  Overleggen met WMO en jeugdconsulenten indien 
er sprake is van meervoudige problematiek (3D 
benadering) 

    

  Opdrachtverstrekking externe partners.     

  Bijhouden competenties van cliënt     

Werkgevers- 
benadering 

 Acquisitie vacatures t.b.v. uitstroom    Voor Dinkelland en Tubbergen ook 
verbinding met bedrijfsfunctionarissen 
Noaberkracht 

  Acquisitie t.b.v. werkervaringsplekken, gericht op 
doorstroom naar regulier werk 

    



Frontoffice Werkzaamheden/taken Tubbergen/ 
Dinkelland 

Almelo Oldenzaal Bijzonderheden 

  Uitbreiding en onderhoud netwerk werkgevers     

  Aanspreekpunt werkgever met betrekking tot 
subsidieregelingen 

    

  Ondersteuning werkgevers invulling Social Return 
On Investment 

    

  Verstrekken loonkostensubsidies en incentives     

  Deelname werkgeversserviceteam Werkplein 
Twente 

    

  Registratie en onderhoud vacatures binnen 
Sonar/WBS 

   Hierover zijn afspraken gemaakt binnen 
werkplein Almelo 

  Deelname regionale projecten     

 

  



Backoffice Werkzaamheden/taken Tubbergen/ 
Dinkelland 

Oldenzaal Tubbergen Bijzonderheden 

Inkomen en 
minimabeleid 

 
Financiën: 

    

  Beschikking administratief afhandelen     

  Financieel administratieve vastlegging besluiten in 
GWS 

    

  Onderhoud lopende uitkeringen 
(inkomensverrekeningen, toepassing 
vrijlatingsregelingen, uitvoering beslag, verwerking 
info op mutatieformulieren) 

    

  Herberekeningen uitvoeren     

  Verwerking participatiepremies     

  Verwerken IB-signalen     

  Inlichtingen Deurwaarders     

  Maandelijks lijstwerk draaien en uitzetten op het 
gebied van uitkeringsrelevante 
leeftijdsverhogingen 

    

Invordering & 
verhaal 

 

 Debiteuren beheer 
    

  Invordering     

  Voorbereiden en uitvoeren van Beslagzaken     

  Verhaal zaken    In bepaalde situaties inschakeling frontoffice 

  Vertegenwoordiging bij gerechtelijke procedures 
met betrekking tot verhaal 

   Uitvoering door Juridische Zaken 

  Financiële heronderzoeken    Uitvoering door frontoffice 

  Themacontroles    Uitvoering door frontoffice 

  Overdracht externe deurwaarders     

  Kwijtscheldingverzoeken     

  Correspondentie/administratie op het gebied van 
minnelijke regelingen, Wsnp en faillissementen 

    
 
 
 



Backoffice Werkzaamheden/taken Tubbergen/ 
Dinkelland 

Oldenzaal Tubbergen Bijzonderheden 

Verantwoording 
& ondersteuning 

 
Verantwoording: 

    

  Budgetbeheer W-deel/I-deel     

  Verantwoording I en W deel     

  Verificatie & Fiattering     

  Jaarafsluiting GWS     

  Dagelijks verwerken van bankafschriften    In verbinding met afdeling Financiën 

  Wekelijks journaalposten boeken;     

  Wekelijks verwerken kasafschriften Stadsbank    In Oldenzaal volledige afhandeling door 
Stadsbank 

  Dagelijks uitbetalingen van uitkeringen    Wekelijkse nabetalingen 

  Ad hoc leveren van lijstwerk en management 
informatie 

    

  Gegevens bij CBS aanleveren     

  Deelnemen aan enquêtes op verzoek     

 Ondersteuning:     

  Dagelijkse GBA meldingen uitzetten naar diverse 
teamonderdelen; 

    

  Afhandelen retour gekomen post;     

  Digitalisering & archivering;     

  Functioneel applicatiebeheer;     

  Beheer/ onderhoud documenten;     

  Spoedbetalingen afhandelen     

Re-integratie  Registratie/ mutatie ingezette trajecten op cliënt 
niveau; 

    

  Verantwoording Statistiek Re-integratie 
Gemeenten; 

    

  Facturatie ingezette instrumenten op cliënt niveau     

  Registratie doelgroepers     



Backoffice Werkzaamheden/taken Tubbergen/ 
Dinkelland 

Oldenzaal Tubbergen Bijzonderheden 

Participatie  Registratie/ mutatie ingezette trajecten op cliënt 
niveau; 

    

  Verantwoording Statistiek Re-integratie 
Gemeenten; 

    

  Facturatie ingezette instrumenten op cliënt niveau     

Interne controle  Accountscontrole    Oldenzaal: Maandelijkse steekproef op 
rechtmatigheid door coördinator Backoffice 

Software 
onderhoud en 
ondesteuning 

    Voor CVS en workflow gebruikt Oldenzaal 
Suite4SociaalDomein (S4SD) van Centric 

 



Frontoffice 
Functie Aantal uitkerings-

dossiers 11-2020
Norm caseload per 
fte

Aantal 
fte

Kosten 
per fte

Kosten in 
€

Consulent Pw Werk 138 60 2,3 73.900 169.970

Consulent Pw Inkomen 138 170 0,8 73.900 59.120

Juridisch medewerker 82.100 0,25 82.100 20.525

Werkplekinrichting 3,35 6.000 20.100

Subtotaal: kosten frontoffice Noaberkracht/Één Toegang 269.715

Backoffice
Uitvoering Oldenzaal 97.428

ICT 26.400

Subtotaal: kosten backoffice Oldenzaal 123.828

Totaal kosten uitvoering Pw 393.543

In meerjarenbegroting Noaberkracht 443.011

Saldo 49.468

Kosten samenwerkingsvarianten gemeente Tubbergen

Samenwerkingsvariant gemeente Oldenzaal

Samenwerkingsvariant gemeente Almelo

Frontoffice 
Functie Aantal uitkerings-

dossiers 11-2020
Norm caseload per 
fte

Aantal 
fte

Kosten 
per fte

Kosten in 
€

Consulent Pw Werk 138 60 2,3 73.900 169.970

Consulent Pw Inkomen 138 170 0,8 73.900 59.120

Juridisch medewerker 82.100 0,25 82.100 20.525

Werkplekinrichting 3,35 6.000 20.100

Subtotaal: kosten frontoffice Noaberkracht/Één Toegang 269.715

Backoffice
Uitvoering Almelo 70.031

ICT 25.850

Interne controle 5.292

Subtotaal: kosten backoffice Almelo 101.173

Totaal kosten uitvoering Pw 370.888

In meerjarenbegroting Noaberkracht 443.011

Saldo 72.123



Toelichting

In de bovenstaande tabellen zijn de uitvoeringskosten opgenomen voor de beide 

samenwerkingsvarianten. In elk van de 2 tabellen zijn de totale uitvoeringskosten opgenomen voor 

de uitvoering van de Participatiewet die gebaseerd is op de businesscase die als bijlage bij de B&W-

nota is gevoegd.

De kosten van de frontoffice zijn de kosten die de gemeente moet maken voor de uitvoering van 

frontoffice-activiteiten. Hiervoor wordt 3,35 fte in dienst genomen die hun werkzaamheden 

uitvoeren vanuit Één Toegang en zoveel als mogelijk geïntegreerd met de activiteiten in het kader 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. 

De hierbij gehanteerde normen zijn algemeen aanvaarde normen in het land waarbij we verder 

rekening hebben gehouden met het aantal uitkeringsdossiers in november 2020. Daarnaast hebben 

we voor de kosten rekening gehouden met schaal 9 cao Gemeenten voor de functies consulent Werk 

en consulent Inkomen en schaal 10 cao Gemeenten voor de functie Juridisch medewerker.

De kosten van de backoffice zijn de kosten die door de gemeente Oldenzaal (tabel 1) of de gemeente 

Almelo (tabel 2) in rekening worden gebracht voor de uitvoering van de backoffice-activiteiten. 

Hieruit blijkt dat de kosten van de uitvoering van de backoffice-activiteiten door de gemeente Almelo 

ongeveer € 21.000 lager zijn dan uitvoering door de gemeente Oldenzaal. Hierbij past de 

kanttekening dat het op dit moment nog een eerste indicatief kostenoverzicht betreft die nog 

beïnvloed kan worden door de definitieve keuzes die straks gemaakt worden in de 

implementatiefase.
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Tot slot loopt voor de gemeente de samenwerkingsovereenkomst met de 
gemeente Almelo voor de uitvoering van de Pw per 1 januari 2021 af.

Al deze ontwikkelingen komen nu samen in actielijn 4 van het 
Uitvoeringsplan Sociaal Domein. In dit plan wordt daar verder uitwerking aan 
gegeven door scenario's in beeld te brengen, op basis van de uitgangspunten 
voor- en nadelen in beeld te brengen en een advies te geven voor het 
toekomstig uitvoeringsmodel voor de Pw in Tubbergen.

Tegelijkertijd willen we de kennis van en ervaring met de doelgroep van 
Soweco niet verloren laten gaan. Als we tot een nieuw uitvoeringsmodel 
komen, onderkennen we dat we ook een verantwoordelijkheid hebben voor 
het overige, niet Wsw-geïndiceerd, personeel van Soweco. Zij kunnen dan 
een belangrijke rol spelen in het behoud van die kennis en ervaring.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 brengen we kort het eerder geformuleerd kader in beeld en 
de daarbij geformuleerde uitgangspunten. In  hoofdstuk 3 beschrijven we 
kort wat de huidige situatie is. Vervolgens beschrijven we in hoofdstuk 4 de 
verschillende scenario’s met hun voor- en nadelen. In de afweging daarbij 
komen we tot een advies voor de toekomstige uitvoering. In hoofdstuk 5 
beschrijven we het toekomstig uitvoeringsmodel. In hoofdstuk 6 tot slot 
laten we zien welke gelden gemoeid zijn met de uitvoering.

De gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
Participatiewet (Pw). Daarbij staan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt centraal. Gemeenten hebben de opdracht om de arbeidsmarkt 
toegankelijk te maken en te houden voor iedereen die valt onder de Pw.  De 
samenwerking met lokale werkgevers is hierbij erg belangrijk om mensen 
een passende werkplek te kunnen bieden.

De gemeente Tubbergen heeft de uitvoering van de Pw grotendeels middels 
een samenwerkingsovereenkomst uitbesteed aan de gemeente Almelo. Een 
aantal taken laat de gemeente Tubbergen uitvoeren door Soweco in Almelo. 

Een bijzondere groep mensen met een arbeidsbeperking zijn de mensen met 
een indicatie in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). 
Inwoners van Tubbergen met zo’n indicatie werken op dit moment bij 
Soweco in Almelo , via Soweco in de groenvoorziening in Tubbergen of ze 
werken via Soweco onder begeleiding bij bedrijven en organisaties in de 
regio.

In het Uitvoeringsplan Sociaal Domein heeft de gemeente in actielijn 4 een 
transformatie van de uitvoering Participatiewet geformuleerd. Daarnaast 
speelt op dit moment dat de deelnemende gemeenten in de 
Gemeenschappelijke Regeling Soweco, waaronder de gemeente Tubbergen, 
hebben afgesproken om gezamenlijk en ieder voor zich na te denken over de 
toekomstige uitvoering van de Wsw en Pw.

Inmiddels heeft het bestuur van Soweco, in samenwerking met de directie 
en de raad van commissarissen van Soweco, overeenstemming bereikt over 
een nieuw lokaal uitvoeringsmodel voor de Wsw. Dit is vastgelegd in een zgn. 
contourennotitie. Op basis hiervan heeft het college inmiddels, onder 
voorwaarde van goedkeuring door de raad, het besluit genomen om Soweco 
op te heffen

1. Inleiding 
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Zoals in hoofdstuk 1 al geschreven heeft de gemeente Tubbergen in oktober 
2019 een notitie opgesteld met daarin een voorlopige denkrichting voor een 
toekomstig uitvoeringsmodel voor de Wsw en Pw. 

In die notitie heeft de gemeente een aantal uitgangspunten geformuleerd 
waaraan het toekomstig uitvoeringsmodel moet voldoen:
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

Daarnaast is in de notitie, gebaseerd op het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 
van de gemeente Tubbergen, het kader gegeven – Samen redzaam en 
gezond meedoen - waarbinnen de transformatie uitvoering Participatiewet 
vorm en inhoud moet krijgen. Hierin ligt de ambitie om de positieve 
gezondheid van de inwoners van Tubbergen 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 meedoet. 

Van belang hierbij is verder dat in 2018 een doelgroepenbeleid voor 
Noaberkracht is ontwikkeld. Hierin is onderzocht welke mogelijkheden er 
binnen de organisatie zijn voor mensen uit de doelgroep. Daarnaast is er 
afgesproken hoe wij met dergelijke mogelijkheden omgaan en wordt het
inzetten van doelgroepers hierop actief gestimuleerd. Dit betekent o.m. dat 
er afgesproken is dat elke doelgroeper met een gemeentelijk dienstverband 
die Noaberkracht verlaat, in beginsel vervangen wordt door iemand anders 
uit de doelgroep. 

2. Het leidend kader en de uitgangspunten 
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Het college heeft het kader en de uitgangspunten op 6 januari 2020 
besproken met de raad. In die vergadering zijn het kader en de 
geformuleerde uitgangspunten bijna raadsbreed onderschreven. De raad wil 
in ieder geval dat deze brede heroverweging leidt tot een duurzaam 
uitvoeringsmodel en dat de zorg voor de doelgroep voorop staat.

Gegeven het kader en de uitgangspunten worden hierna de eerder 
beschreven voorlopige denkrichting verder uitgewerkt. Dit doen we vanuit 
de ambitie  om samen met de gemeente Dinkelland te onderzoeken of we 
gezamenlijk vanuit Noaberkracht in de toekomst uitvoering kunnen gaan 
geven aan deze taken.
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Kenmerken van de doelgroep
Per 1 december 2019 ontvingen 191 inwoners van Tubbergen een uitkering op 
grond van de Participatiewet, de IOAW/IOAZ (inkomensvoorziening voor 
oudere en arbeidsongeschikte werknemers of zelfstandigen) of de Bbz.

Doelgroepenregister en beschut werk
Bij de invoering van de Participatiewet in 2015 is het instrument beschut werk 
beschikbaar gekomen. Dit instrument kent grote overeenkomsten met het 
beschut werk in het kader van de Wsw:
1. men moet geïndiceerd worden voor beschut werk (en evenals in de Wsw 

kan men alleen op vrijwillige basis geïndiceerd worden);
2. de gemeente. i.c. Soweco, biedt een dienstverband indien geïndiceerd, en
3. het rijk stelt hiervoor, via het Participatiebudget, geld beschikbaar.

De taakstelling ziet er, cumulatief, voor de komende jaren als volgt uit:

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de 
Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een 
groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 
(Wajong). De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar 
werk toe te leiden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt 
zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet.

De wet geeft gemeenten meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden om 
mensen met een arbeidsbeperking of mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. De Participatiewet regelt 
ook dat bijstand wordt verleend aan mensen die (tijdelijk) niet (volledig) in 
hun noodzakelijke bestaanskosten kunnen voorzien

Uitvoering Participatiewet
De Participatiewet wordt op basis van een dienstverleningsovereenkomst 
uitgevoerd door de gemeente Almelo. De uitvoering daarvan betreft alle 
wettelijke taken, inclusief het minimabeleid, en voor alle doelgroepen 
uitgezonderd de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
(langer dan een jaar). De re-integratie van deze doelgroep is uitbesteed aan 
Soweco in Almelo. 
Bij de uitvoering van de Pw gaat op hoofdlijnen om de taken:
• Inkomensvoorziening
• Re-integratie en participatie
• Terugvordering en verhaal
• Bezwaar en beroep
• Handhaving

In dit deel zoomen we in op de kenmerken van de doelgroep en het financieel 
kader en de daarbij behorende taakstelling.

3. De situatie nu
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Regeling Stand 1-12-2019

Participatiewet 176

Hiervan:

• Korte afstand arbeidsmarkt 69

• Lange afstand arbeidsmarkt 107

IOAW/IOAZ 12

Bbz 3

Totaal 191

2019 2020 2021 2022 2023

Taakstelling 3 4 4 5 5

Realisatie 3



Het financieel kader
In de meicirculaire 2019 is door het rijk het meerjarig kader gegeven voor de 
uitvoering van de Participatiewet tot en met 2024. Voor de periode tot en 
met 2024 worden door het rijk de volgende bedragen begroot voor de 
uitvoering van de Participatiewet:

3. De situatie nu
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2020 2021 2022 2023 2024

BUIG 2.359.059 2.325.362 2.372.397 2.372.397 2.372.397

Participatie 120.000 123.000 132.000 139.000 145.000
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Uitvoering door Noaberkracht

Voordelen Nadelen Risico’s

Integrale uitvoering sociaal 
domein

Geen infrastructuur Kwetsbaarheid door 
kleine doelgroep

Directe sturing Kwetsbaar

Dichtbij

Uitvoering in samenwerking met andere gemeenten

Voordelen Nadelen Risico’s

Minder kwetsbaar in 
uitvoering

Geen kennis lokale 
situatie

De kwaliteitseisen aan 
de uitvoering worden in 
de samenwerking 
bepaald

Gedeelde infrastructuur Op afstand

Behoud specialismen Minder directe sturing

In dit hoofdstuk werken we de verschillende scenario’s verder uit. Bij de 
verschillende scenario’s brengen we steeds de voor- en nadelen in kaart en 
welke risico’s we zien. We sluiten elke keer af met een advies. 

Inkomensvoorziening
In het kader van de Participatiewet voorzien we inwoners ook van een inkomen 
als ze daar niet zelfstandig in kunnen voorzien of in onvoldoende mate. Het 
gaat hierbij om de volgende taken:

• Uitkeringen voor levensonderhoud;

• Uitkeringen voor bijzondere, noodzakelijk uitgaven (het zgn. minimabeleid), 
en

• Terugvordering en verhaal.

Daaraan koppelen we in deze paragraaf de taken op het gebied van:

• Bezwaar en beroep;

• Handhaving, en

• Inburgering en statushouders.

Uitkeringen voor levensonderhoud
De gemeente verstrekt de volgende uitkeringen:

• Bijstand;

• IOAW-uitkering (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers);

• IOAZ-uitkering (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen), en

• Bbz-uitkering (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004).

Omdat we de uitvoering van de Bbz hebben uitbesteed aan ROZ Twente, en 
daar op dit moment geen aanpassing in willen doen, gaat het in dit onderdeel 
alleen om uitvoering van de bijstand, IOAW en IOAZ.

De uitvoering hiervan vindt nu plaats bij de gemeente Almelo. Voor de 
toekomst zien we, gegeven de uitgangspunten en het feit dat 
inkomensvoorziening wettelijk gezien alleen door een gemeente of een GR 
uitgevoerd mag worden, 2 scenario’s:
• Uitvoering door Noaberkracht
• Uitvoering in samenwerking met andere gemeenten.
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Uitvoering door Noaberkracht

Voordelen Nadelen Risico’s

Integrale uitvoering sociaal 
domein

Geen infrastructuur Kwetsbaarheid door 
kleine doelgroep

Directe sturing Kwetsbaar

Dichtbij

Uitvoering in samenwerking met andere gemeenten

Voordelen Nadelen Risico’s

Minder kwetsbaar in 
uitvoering

Geen kennis lokale 
situatie

De kwaliteitseisen aan 
de uitvoering worden in 
de samenwerking 
bepaald

Op afstand

Minder directe sturing

Afweging
Gezien ons uitgangspunten dat we zoveel als mogelijk tot een integrale 
uitvoering in het sociaal domein willen komen en de uitvoering dichtbij gaan 
we de inkomensvoorziening uitvoeren in Noaberkracht.  

Tegelijkertijd moeten we onze ogen, zelfs als we komen tot samenwerking 
in Noaberkracht met de gemeente Dinkelland, niet sluiten voor het gegeven 
dat we door onze schaalgrootte kwetsbaar zijn in de uitvoering van deze 
taken. Bij de uitvoering van de Pw kun je ook een onderscheid maken in 
front- en backofficetaken. De frontofficetaken organiseren we dan dichtbij, 
in onze gemeente en vanuit Noaberkracht dus, en voor de backofficetaken, 
zoals de uitkeringsadministratie, zoeken we samenwerking met andere 
gemeenten. Datzelfde geldt ook voor de ondersteunende taken als 
terugvordering & verhaal en bezwaar en beroep.

We kiezen hierin dus voor een hybride model waarin we de frontofficetaken 
vanuit Noaberkracht uitvoeren en voor de backofficetaken samenwerking 
zoeken met andere gemeenten.

Het minimabeleid
De gemeente kent de volgende minimaregelingen:
• Individuele studietoeslag
• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
• Afvalregeling medisch afval
• Bijzondere bijstand
• Individuele inkomenstoeslag
• Schulddienstverlening
• Collectieve ziektekostenverzekering

Deze regelingen worden op dit moment, uitgezonderd kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen, afvalregeling medisch afval,  
schulddienstverlening en de collectieve ziektekostenverzekering, uitgevoerd 
door de gemeente Almelo. Voor de toekomstige uitvoering van deze 
regelingen zien we dezelfde 2 scenario’s als bij uitkeringen voor 
levensonderhoud:
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Afweging
Ook in de afweging gelden dezelfde argumenten als bij het onderdeel 
uitkeringen voor levensonderhoud. We willen komen tot een integrale 
uitvoering in het sociaal domein en dichtbij. Juist dit onderdeel vraagt om 
uitvoering dichtbij omdat hierin veel raakvlakken zitten met de uitvoering 
van de Wmo maar ook, gezien de minimaregelingen, het jeugdbeleid.

We kiezen dus ook voor dit onderdeel voor een hybride uitvoeringsmodel 
waarin we de frontofficetaken vanuit Noaberkracht laten uitvoeren en voor 
de backofficetaken samenwerking zoeken met andere gemeenten.

Specialismen
Terugvordering & verhaal
Deze taak kent een dermate grote samenhang met de taken uitkering voor 
levensonderhoud en de minimaregelingen, dat een andere wijze van 
uitvoering dan bij deze taken geen reële optie is.

We kiezen dus voor deze taak ook voor het hybride uitvoeringsmodel 
waarin de frontofficetaken uitgevoerd worden in Noaberkracht en we voor 
de backofficetaken samenwerking zoeken met andere gemeenten.

Bezwaar en beroep
De taak bezwaar en beroep wordt op dit moment deels uitgevoerd door de 
gemeente Almelo en deels door Noaberkracht. De feitenverzameling en de 
voorbereiding van de bezwaarcommissie vindt plaats in Almelo en de 
bezwaarcommissie en verder besluitvorming vindt plaats in Noaberkracht.

Deze taak is dermate nauw verbonden met de uitvoering, dat een andere 
wijze van uitvoering van deze taak dan de uitkeringstaken feitelijk geen 
reële optie is. De taak bezwaar en beroep volgt daarom het toekomstig 
uitvoeringsmodel van de uitkeringstaken. 

Handhaving
Ook deze taak kent een grote samenhang met de taken uitkering voor 
levensonderhoud en de minimaregelingen. Deze taak volgt dus ook het 
uitvoeringsmodel van de uitkeringstaken. Daar komt nog bij dat handhaving 
in alle onderdelen van deze taken is verweven.

Daarnaast laten we een aantal controletaken en de opsporingstaken 
uitvoeren door de Sociale Recherche Twente (SRT). Dat laten we straks in 
een nieuw uitvoeringsmodel nog steeds daar plaatsvinden.

Inburgering en statushouders
Inburgering is op dit moment een verantwoordelijkheid van de inburgeraar 
zelf. Daar speelt de gemeente geen rol in. Dat gaat veranderen in de nieuwe 
Wet Inburgering per 1 januari 2021 (naar verwachting). We gaan het 
komend jaar nog verder uitwerken op welke wijze we uitvoering gaan geven 
aan deze nieuwe verantwoordelijkheden.

De taakstelling die we hebben op het gebied van statushouders wordt op dit 
moment al uitgevoerd door Noaberkracht. Dat laten we zo.
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Afweging
Gezien onze uitgangspunten dat  we zoveel als mogelijk tot een integrale 
uitvoering in het sociaal domein willen komen en de uitvoering dichtbij gaan 
we re-integratie uitvoeren in Noaberkracht.  

Tegelijkertijd realiseren wij ons dat juist voor de doelgroepen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt specialistische begeleiding nodig is. Deze kopen 
we in omdat we door onze schaalgrootte zelf niet over dit specialisme 
beschikken en niet de infrastructuur daarvoor hebben. 

Re-integratie en participatie
De belangrijkste opdracht in de Participatiewet is om inwoners, met of zonder 
arbeidsbeperking, die werkloos zijn ondersteuning te bieden bij het verkrijgen 
van passende arbeid. Hierin maken we een onderscheid in taken op het gebied 
van re-integratie en taken op het gebied van participatie.

Re-integratie
Onder re-integratie verstaan we: Het bieden van een geheel aan maatregelen 
dat erop gericht is om de werkloze inwoner terug te laten keren in het 
arbeidsproces in een voor hem of haar zo passend mogelijke werkomgeving.

Op dit moment wordt deze taken voor inwoners met een korte afstand tot de 
arbeidsmarkt uitgevoerd door de gemeente Almelo en voor inwoners met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt door Soweco in Almelo.

Gezien de uitgangspunten zien we voor de toekomstige uitvoering van re-
integratie 3 scenario’s:

1. Uitvoering door Noaberkracht

2. Uitvoering in samenwerking met andere gemeenten

3. Uitvoering door een stichting

Uitvoering door Noaberkracht

Voordelen Nadelen Risico’s

Integrale uitvoering sociaal 
domein

Geen infrastructuur Kwetsbaarheid door 
kleine doelgroep

Directe sturing Kwetsbaar

Dichtbij

Uitvoering in samenwerking met andere gemeenten

Voordelen Nadelen Risico’s
Minder kwetsbaar in 
uitvoering

Geen kennis lokale 
situatie (geldt niet voor 
Almelo)

De kwaliteitseisen aan 
de uitvoering worden in 
de samenwerking 
bepaald

Minder directe sturing Op afstand

Uitvoering door een stichting

Voordelen Nadelen Risico’s

Dichtbij en kennis van 

de doelgroep

Geen integrale 

uitvoering sociaal 

domein

Afstemming 

werkgeversbenadering

Minder directe sturing Kwetsbaarheid door 

kleine doelgroep
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Participatie
Onder participatie verstaan we: Het bieden van een geheel aan maatregelen 
dat erop gericht is om een inwoner weer actief te laten deelnemen aan de 
samenleving.

We realiseren ons dat er in de Participatiewet een doelgroep is waarbij het 
hoogste bereikbare doel naar alle waarschijnlijkheid actieve deelname aan de 
samenleving is. Deze doelgroep heeft een grote, en wellicht zelfs 
onoverbrugbare, afstand tot de arbeidsmarkt. Om die reden, en gezien de 
uitgangspunten, zien we voor de toekomstige uitvoering van participatie maar 
1 realistisch scenario, nl. uitvoering door Team Ondersteuning & Zorg (TOZ) in 
Noaberkracht.

Dit betekent echter niet dat we deze doelgroep helemaal los laten vanuit de 
Participatiewet. In overleg met TOZ zullen we periodiek elk lid van deze 
doelgroep screenen en herbeoordelen op groei in de arbeidsmogelijkheden. 
Uiteindelijk kan dit alsnog resulteren, door inzet van re-integratie-
instrumenten,  in toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Werkgeversbenadering
Onder werkgeversbenadering verstaan we: Als een deskundige en 
faciliterende organisatie optreden wanneer ondernemers zich met 
werkzoekenden uit de doelgroepen willen verbinden.

In de werkgeversbenadering werken we met andere gemeenten en het 
UWV samen in de arbeidsmarktregio Twente en meer specifiek in de 
subregio Almelo. In de werkgeversbenadering gaan we uit van de 
mogelijkheden van het werkloze individu. Het is dus geen “vacaturejagen” 
maar maatwerk voor de werkloze inwoner.

Gezien de uitgangspunten zien we voor de toekomstige uitvoering van de 
werkgeversbenadering 3 scenario’s:

1. Uitvoering door Noaberkracht

2. Uitvoering in samenwerking met andere gemeenten

3. Uitvoering door een stichting

Uitvoering door Noaberkracht

Voordelen Nadelen Risico’s

Integrale uitvoering sociaal 
domein

Geen kennis en 
ervaring

Kwetsbaarheid door 
kleine doelgroep

Directe sturing Kwetsbaar

Dichtbij

Samenwerking met 
bedrijfsconsulenten 
Noaberkracht
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Uitvoering in samenwerking met andere gemeenten

Voordelen Nadelen Risico’s
Minder kwetsbaar in 
uitvoering

Geen kennis lokale 
situatie (geldt niet voor 
Almelo)

De kwaliteitseisen aan de 
uitvoering worden in de 
samenwerking bepaald

Minder directe sturing Op afstand

Uitvoering door een stichting

Voordelen Nadelen Risico’s

Dichtbij en kennis van 

de doelgroep

Geen integrale 

uitvoering sociaal 

domein

Afstemming 

werkgeversbenadering

Minder directe sturing Kwetsbaarheid door 

kleine doelgroep

Aandachtspunt
Een aandachtspunt is de ontwikkeling van het concept Noaberhoes. In 
2017/2018 is dit concept ontwikkeld door de gemeente Dinkelland maar nooit 
tot uitvoering gekomen. Het is een concept voor een algemene voorziening in de 
gemeente die een startplek biedt voor activering, arbeidsparticipatie, taal-
werkstages en inburgering. Daarnaast kan het ook onderdak bieden aan beschut 
werk en arbeidsmatige dagbesteding. Hiermee zou invulling gegeven worden aan 
één van de geformuleerde uitgangspunten, nl. het toekomstig uitvoeringsmodel 
moet een doorlopende leer- en werklijn bieden voor alle doelgroepen in de Wsw 
en Pw. Daarnaast geeft het ook invulling aan een ander geformuleerd 
uitgangspunt, nl. dat de gemeente wil sturen op een integraal resultaat. Het kan 
immers ook nog een faciliteit bieden voor inwoners die een beroep doen op een 
Wmo-voorziening. Het concept Noaberhoes vraagt nog wel nadere uitwerking en 
actualisering en zeker als we hierin ook willen samenwerken met de gemeente 
Dinkelland.

Conclusie
In dit hoofdstuk hebben we voor de verschillende onderdelen van de Pw 
scenario’s geschetst voor een toekomstig uitvoeringsmodel. Hieruit blijkt, 
gegeven het kader en de uitgangspunten en de voor-en nadelen én risico’s 
wegende, dat we veel van deze taken, en zeker als we daarin samenwerken met 
de gemeente Dinkelland, kunnen uitvoeren vanuit Noaberkracht.

Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat, zelfs als we samenwerken in 
Noaberkracht, we op onderdelen nog steeds te klein zijn voor een duurzame 
uitvoering van een aantal (deel) taken. Hiervoor moeten en willen we 
samenwerken met andere gemeenten en soms zullen we dat uitbesteden aan de 
markt.

Gegeven deze conclusie, maken we in het volgende hoofdstuk een schets van het 
toekomstig uitvoeringsmodel voor Pw in Tubbergen.

Afweging
Gezien onze uitgangspunten dat we zoveel als mogelijk tot een integrale 
uitvoering in het sociaal domein willen komen en samen willen werken met 
bedrijven en organisaties gaan we de werkgeversbenadering uitvoeren in 
Noaberkracht.  

Omdat we onderdeel zijn van de arbeidsmarktregio Twente werken we 
daarin natuurlijk wel samen met de gemeenten in de subregio Almelo. Met 
hen maken we jaarlijks ook afspraken over de werkgeversbenadering en 
welke resultaten we willen behalen.
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5. Het uitvoeringsmodel

Door het zo te organiseren wordt nauw aangesloten bij de geformuleerde 
uitgangspunten voor het toekomstig uitvoeringsmodel. Er ontstaat een 
doorlopende leer- en werklijn voor de doelgroep en er is sprake van een 
integrale uitvoering in het sociaal domein. In de toegang werken de 
consulenten Jeugdwet, Wmo en P-wet nl. nauw samen. Daarnaast is er 
sprake van uitvoering dichtbij (ook één van de geformuleerde 
uitgangspunten).

De werkgeversbenadering laten we door een werkgeversadviseur uitvoeren 
in en vanuit Noaberkracht. De werkgeversadviseur werkt daarin nauw 
samen met de consulent P-wet. Tegelijkertijd werkt de werkgeversadviseur 
ook nauw samen met de bedrijvenadviseurs van Noaberkracht. We gaan 
onderzoeken waar we deze functie het best kunnen organiseren, dichtbij de 
consulent P-wet of dichtbij de bedrijvenadviseurs.

Samenwerken of uitbesteden
In de backofficetaken inkomen en de specialistische taken Pw willen we ook 
samenwerken met andere gemeenten. Daarvoor gaan we komende 
gesprekken voeren met een aantal regiogemeenten die op dit moment nog 
zelfstandig uitvoering geven aan deze taken.

Op de vorige pagina is het toekomstig uitvoeringsmodel beeldend 
weergegeven. Hierna voorzien we het model van verdere toelichting.

Noaberkracht – Eén toegang
De toegang voor alle zorg-, hulp- en ondersteuningsvragen op het gebied 
van de Pw organiseren we in en vanuit Noaberkracht. Hiermee sluit het 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:

Dit betekent dat alle contactmomenten met onze Pw’ers verzorgd worden 
door de consulent P-wet. 

Pagina 14



6. Financiën

In dit hoofdstuk werken we de financiële implicaties uit van het toekomstig 
uitvoeringsmodel. Dit doen we nog niet op detailniveau omdat in de keuzes 
die hiervoor zijn gemaakt nog veel uitwerkingsvraagstukken zitten. Deze 
werken we verder uit in het inrichtingsplan dat we, op basis van deze 
keuzes, de komende tijd gaan opstellen.

In de nota Perspectief uitvoering Wsw en Pw is beschreven dat het 
bestaande financieel kader het uitgangspunt is voor het toekomstig 
uitvoeringsmodel. Daarom gebruiken we hiervoor de bedragen zoals deze 
op dit moment in de meerjarenbegroting van de gemeente zijn verwerkt. 
Deze kunnen echter wel afwijken van bedragen zoals hiervoor in deze 
businesscase opgenomen. In de septembercirculaire 2019 van de 
rijksoverheid zijn nl. nieuwe ramingen verwerkt voor de komende jaren die 
op dit moment nog niet zijn verwerkt in de meerjarenbegroting van de 
gemeente. Daarnaast kan ook de jaarrekening  2019 nog gevolgen hebben 
voor de meerjarenbegroting zoals nu (december 2019) is vastgesteld.

In de meerjarenbegroting van de gemeente zijn voor de uitvoering van de 
Pw de volgende bedragen opgenomen:

Participatiewet

Kosten Almelo 439.487 439.487 439.487 439.487 439.487

Totaal Pw 439.487 439.487 439.487 439.487 439.487

De uitvoeringskosten voor de Pw zoals opgenomen in het overzicht zijn 
gebaseerd op de bestaande kostenverdeelsleutel in Noaberkracht (Dinkelland 
56% en Tubbergen 43%). Indien in een toekomstig uitvoeringsmodel, waarin 
ook samengewerkt wordt met de gemeente Dinkelland, gekozen wordt voor 
een niet ongebruikelijke kostenverdeling op basis van het aantal uitkeringen, 
dan kan de bijdrage wijzigen voor de gemeente Tubbergen. 

Naast de kosten voor de uitvoering van de Pw zijn in de meerjarenbegroting 
ook nog de volgende bedragen opgenomen voor re-integratie en participatie:

Re-integratie & 
participatie

2020 2021 2022 2023 2024

Trajecten 176.250 176.250 176.250 176.250 176.250

Kinderopvang 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Totaal re-integratie 
& participatie

180.750 180.750 180.750 180.750 180.750
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