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Informatienota
Inleiding
Bij de behandeling van het onderwerp Plan van Aanpak 2019 en de 1e begrotingswijziging 2019 IGSD
heeft uw raad de Motie publiek-private samenwerking Participatiewet aangenomen. Hierin roept u ons
op om het huidige plan van aanpak van de IGSD voor de jaren 2020 - 2022 aan te passen samen met
het Ondernemersplatform Steenwijkerland (OPS), NoordWestGroep, de Businessclub Steenwijkerland
(BCS), kringloopwinkels Steenwijk e.o. en andere grote spelers die zorgen voor leerplekken,
werkervaringsplekken of werk. Zodanig dat deze partijen niet alleen ambities mogen uitspreken maar
ook invloed krijgen op de manier waarop dit aangepakt wordt. De eerste bevindingen om te komen
tot een publiek-private samenwerking zouden met u gedeeld worden voor de behandeling van de
Perspectiefnota in juli 2019 en voor de begrotingsraad in november terug te komen met het nieuwe
Plan van Aanpak.
Kernboodschap
Gelijktijdig met de uitwerking van deze motie loopt ook het proces voor de aanvraag die we in gaan
dienen voor de Human Capital Agenda (HCA). Hiervoor hebben we afzonderlijk met vier sectoren, te
weten Horeca en Toerisme, Bouw en Techniek, Zorg en Welzijn en de Maakindustrie, pro actieve
arenadiscussies gevoerd. in deze sectoren speelt het tekort aan arbeidskrachten erg sterk. Binnen
onze regio was een grote bereidheid onder het bedrijfsleven om aan de arenadiscussies mee te doen.
Doel was het probleem nader te duiden en met elkaar, ondernemers onderling, maar ook met
onderwijsinstellingen, ondernemersorgansiaties en overheden, creatieve, systeemdoorbrekende
oplossingen aan te dragen. Deze aanpak heeft geresulteerd in een visie op de arbeidsmarkt, waarbij
beschikbaarheid, wendbaarheid van mensen en systemen en inclusiviteit (iedereen doet mee) de
kernbegrippen zijn. De visie is vervolgens samen met een aantal ondernemers uitgewerkt in het
Actieplan Werk met tien concrete projecten. Binnenkort wordt u hierover met een apart voorstel
geïnformeerd.
Een aantal van deze projecten hebben ook direct of indirect raakvlakken met de ambities zoals die
door de OPS/BCS en NoordWestGroep geformuleerd zijn en kunnen o.i. ook bijdragen aan de door u
aangegeven publiek-private samenwerking voor de uitvoering van de Participatiewet. Met deze
organisaties zijn er daarom ook zowel ambtelijk als bestuurlijk aanvullende overleggen geweest hoe
we vanaf 2020 ons Plan van Aanpak vorm willen gaan geven. De BCS heeft hierbij aangegeven geen
behoefte te hebben aan een nieuw plan voor de uitvoering van de toekomstige samenwerking met de
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gemeente. Wel is er behoefte aan een meer gestructureerde aanpak en onderlinge afstemming tussen
vraag en aanbod. Daarbij is expliciet aangegeven dat zowel van vraag- als van aanbodkant de
omvang en het bereik opgeschaald zou moeten worden. Ook is vanuit de BCS nadrukkelijk de wens
uitgesproken om de aanpak zoveel mogelijk te combineren en af te stemmen met de projecten die
aangedragen zijn voor de HCA. Vanuit de kringloopwinkels Steenwijk e.o. wordt een meer
gestructureerde aanpak onderschreven en wordt het belang van een goede onderlinge samenwerking
met de BCS, NoordWestGroep en gemeente voor een doorgaande leerlijn van dagbesteding naar werk
als voorwaarde hieraan verbonden. Het Harrie Helpt-project, zoals in de motie is aangegeven, zal ook
bij de verdere uitwerking en samenwerking meegenomen worden.
Consequenties voor de gemeente
De gemeente wordt vanaf 1 januari 2020 weer zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Participatiewet en daarmee ook voor de toeleiding van mensen naar werk.
Communicatie
n.v.t.
Vervolg
De verdere uitwerking van het Plan van Aanpak 2020 - 2022 zal in de raadsvergadering van oktober
2019 aan u worden voorgelegd.

Besluit
Beslispunt 1
Het college besluit de informatie vast te stellen en aan de gemeenteraad te verzenden.

Bijlagen
1. Motie publiek-private samenwerking participatiewet - aangenomen - GETEKEND.pdf
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