Raadsinformatiebijeenkomst prototypen
Op donderdag 26 juni organiseerde het bestuur van WSD een
raadsinformatiebijeenkomst over de prototypen in ‘t Boshuys in Best. De 10
gemeenten, die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling WSD,
experimenteren sinds 2017 met drie verschillende prototypen om de
toekomstige koers van WSD vorm te geven. De experimenten bevinden zich in
een eindfase. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst werd de actuele stand
van zaken gepresenteerd. De bijeenkomst is bezocht door bijna 100
geïnteresseerden.
Het beste uit de drie prototypen is de input voor de toekomstige koers van WSD. De
drie prototypen, waarmee geëxperimenteerd wordt, zijn Hèt Participatiebedrijf, 3Dketensamenwerking en Cafetariamodel. In Hèt ParticipatieBedrijf ontwikkelen de
gemeente en WSD een nieuwe gezamenlijke uitvoeringsvorm voor de doelmatigheid.
Hèt Participatiebedrijf biedt 100% garantie op werk of participatie voor de doelgroep
met een loonwaarde tot 80%. De regie op doelmatigheid ligt bij Hèt
Participatiebedrijf. In 3D-ketensamenwerking behouden de gemeente de regie op
doelmatigheid en is WSD vaste partner in de lokale teams in het sociale domein. In
het Cafetariamodel kopen gemeenten producten en diensten in die aansluiten bij de
behoeften van hun inwoners.
Presentaties per gemeente
Ralf Huybregts, senior beleidsadviseur Dienst Dommelvallei, opende de avond en
schetste de uitdagingen en kaders van de Participatiewet. Daarna was het aan Ed
Mathijssen, voorzitter Dagelijks Bestuur WSD, om de groep mee te nemen in het
proces van de prototypen.
Neeltje van der Heijden gaf in acht korte presentaties inzicht in de ervaringen en
resultaten van de experimenteren per gemeente. Zij werd daarbij ondersteund door
de projectleiders van de verschillende gemeenten: Ronald van den Boom (Best,
Oirschot, Nuenen en Son & Breugel), David Brode (Vught), Jacco den Hartog
(Oisterwijk, ter vervanging van Elizabeth Fanoiki), Marc van den Heuvel (Haaren en

Mijn gemeente Dichtbij) en Gerrit Hagoort (Meierijstad).
Uit de presentaties bleek dat de verschillen per gemeente groot zijn. De couleur
locale bepaalde grotendeels de invulling van de experimenten en daarmee ook de
inzichten die opgedaan zijn.
Resultaten vergelijken
De raadsleden en andere geïnteresseerden maakten van de gelegenheid gebruik om
veel kritisch constructieve vragen te stellen. Er ontstond met name discussie over de
wenselijkheid en het nut van uniforme informatie. Het idee leefde dat op die manier
resultaten van de prototypen met elkaar vergeleken kunnen worden en de meest
effectieve en efficiënte oplossingen gekozen kunnen worden. Anderen wezen er op
dat, omdat het aan de gemeenten was om een prototype vorm te geven, de
verschillen groot zijn en het risico bestaat dat er appels met peren vergeleken
worden. De raadsleden hebben aangegeven wat ze nog nodig hebben om tot een
goede zienswijze te komen. Deze aandachtspunten worden meegenomen in het
eindadvies over de prototypen. Daarnaast wordt er een uniforme factsheet per
gemeente gemaakt waarop de belangrijkste kengetallen terug te vinden zijn.
Besluitvormingsproces
De bijeenkomst werd afgesloten met een vooruitblik op het besluitvormingsproces.
De ervaringen in de uitvoering van de experimenten zijn met elkaar gedeeld. De
werkzame elementen uit de verschillende prototypen worden samengevoegd tot een
advies aan het bestuur van WSD omtrent de koers van WSD. Op dit advies wordt
vervolgens een zienswijze van de colleges en raden gevraagd. Deze zienswijzen
worden meegenomen in de definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur van
maart 2020.
Na afloop van de bijeenkomst werd, onder het genot van een drankje en een hapje,
in een prettige sfeer nagepraat over de avond.
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