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Aanwezig

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Verslag van 12 juni 2019

Het verslag is goedgekeurd en vastgesteld.
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3.

heeft - nag niet gesproken betreffende digitalisering archieven door
De meicirculaire ligt inmiddels op tafel.
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Presentatie en kennismakin
lAMAN·n
geven eenpresentatie over de ideeen die 3 jaar geleden
zijn ontstaan om te gaan samenwerken met Ill@l]. Het doel is brede doelgroepen te
bemiddelen. Dit door een dienstverband aan te bieden met
als
werkgever en dan te detacheren in samenwerking met
De groep zal in eerste instantie
werken vanuit een hal op de nieuwe locatie. Zadra mogelijk zal detachering warden ingezet.
- biedt dienstverlening aan in de sectoren productie, dienstverlening en logistiek. Het
gros van de opdrachtgevers bevindt zich in Raalte.
) heeft als doel 30 clienten te laten uitstromen uit de PW uitkering
binnen 24 maanden en 50 binnen 48 maanden.
- geeft aan dat voor ans huidige bestand werk (nag) lastig is. Recent is een grate
groep van statushouders ingestroomd. Is het haalbaar om voldoende aanbod voor dit project
te leveren? Tevens vraagt hij of de scholen zullen warden betrokken,
geeft aan dat
dat zeker de bedoeling is en dat zij reeds samenwerken met
en
Deze zullen vroegtijdig in het proces warden betrokken .
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• geeft aan dat concreet een netto besparing BUIG wordt verwacht van 175k.
Er zijn reeds contacten met geinteresseerde werkgevers, zoals -Zij bieden 8 a 10 plekken in te vullen middels dit project.
- vraagt naar het verdienmodel, dit betreft de opbrengst detachering. Verdeling onder aan
de streep van 50/50.
Buig en lks betreft dezelfde financiering, • geeft aan dater daarom met gemengde
doelgroepen gewerkt gaat warden.
Tot slot hoe verhoudt zich dit plan ten opzichte van het aanbestedingsbeleid? Graag goed
checken of e.e.a. correct wordt uitgevoerd.
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Er is gesproken over vergelijkbare voorbeelden in het land. Die zijn er wel in de rol van
opdrachtgever/opdrachtnemer, maar niet in de deze vorm van vergelijkbare samenwerking als
deze.
Conclusie is dat de plannen helder zijn gepresenteerd. Goede afstemming met Sociaal
Domein is noodzakelijk.
Dank aan de heren van

4.

Rondvraag
Geen vragen.

5.

Sluiting

Volgend overleg
De eerstvolgende vergadering is op woensdag 10 juli om 13.00 uur.
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