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Geacht college, 
 

De Adviesraad Sociaal Domein is gevraagd haar zienswijze te geven op de 

dienstverleningsovereenkomst Werkbedrijf Rijk van Nijmegen 2021 en 2022. Naast deze 

overeenkomst ontvingen wij ook het dienstenboek “Meer dan Werk”. 

Wij zijn van mening dat het dienstenboek “Meer dan Werk" van het Werkbedrijf een goed beeld geeft 

van de voorgestelde werkwijze van dit Werkbedrijf. Het geeft inzicht in de handleiding voor de 

professionals bij de uitvoering van de arbeidsbemiddeling.  

De Adviesraad is wel benieuwd of de beschreven werkwijze ook op die manier door de kandidaten 

ervaren wordt. Dit zou door de gemeente getest kunnen worden door de zogenoemde klantreizen toe 

te passen. Hierbij wordt het hele proces van aanmelding tot afsluiting bekeken vanuit de optiek van de 

kandidaat.  

In de regio is afgesproken dat 25% van het participatiebudget geoormerkt wordt voor lokale accenten. 

Voor Druten is dat ruim 70.000 euro. Iedere gemeente kiest voor deze invulling uit een dertiental 

mogelijkheden uit de keuzekaart. De kosten van deze producten zijn aangeduid met pepertjes en 

ieder pepertje staat voor 10.000 euro. De keuzes worden opgenomen in de 

dienstverleningsovereenkomst.  

Uw college kiest voor de volgende verdeling: 

Arbeidsbemiddeling op locatie:   2 pepertjes 

Wijkgericht beheer:       3 pepertjes 

Zorgjongeren:                                1 pepertje 

Organiseren “event”:                1 pepertje 

De Adviesraad kan zich grotendeels vinden in deze keuze. Wij zetten alleen een groot vraagteken bij 

de keuze voor de zorgjongeren. Bij deze keuze begeleidt het Werkbedrijf 6 jongeren met problemen 

op meerdere leefgebieden. (Dakloos, verslaving, schulden). Men doet dat in samenwerking met 

zorginstellingen en sociale wijkteams. De Adviesraad is van mening dat de hoofdtaak van het 

Werkbedrijf bemiddeling naar werk is en dat ook daar hun expertise ligt.  
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Wij zien geen toegevoegde waarde van het Werkbedrijf voor deze zorgjongeren in het voortraject. De 

Adviesraad ziet er meer in om het geld van dit product (10.000 euro) toe te voegen aan de 

arbeidsbemiddeling op locatie, om zo meer gebruik te maken van de expertise van het Werkbedrijf.  

Ook voor deze dienstverlening adviseren wij, na een maand of zes, klantreizen in te zetten om na te 

gaan of de beschreven dienstverlening ook zo door de kandidaten ervaren wordt. 

De dienstverleningsovereenkomst met het Werkbedrijf geldt voor het jaar 2021 en 2022. 

Graag ontvangen wij uw reactie op deze zienswijze. 

 

 

Met vriendelijke groet,  
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Druten ondertekend door:  
Dhr. J. Hendrikse, voorzitter;  

 

 

 

 

 

 

Dhr. A. van der Meer, secretaris; 
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