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Beste leden van de Adviesraad,  

 

Hartelijk dank voor het geven van uw advies op de ontwerp 

dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2021-2022 die wij met ons WerkBedrijf willen 

afsluiten. Wij zijn verheugd dat u in grote lijnen achter de inhoud van deze DVO kunt 

staan. In uw advies geeft u ons twee aandachtspunten mee. Op beide punten gaan wij 

hieronder nader in. 

 

Evaluatie 

In het ‘Dienstenboek Meer dan werk’ beschrijft WerkBedrijf op hoofdlijnen zijn regionale 

aanpak. U kunt zich in deze aanpak vinden maar vraagt zich af of werkzoekenden de 

dienstverlening ervaren zoals deze is bedoeld. Om dit de evalueren raadt u de methodiek 

van een “klantreis” aan. WerkBedrijf evalueert periodiek zijn dienstverlening, zowel naar 

werkzoekenden als naar werkgevers. Wij zullen uw suggestie voor deze methodiek 

doorgeven aan WerkBedrijf. 

 

Zorgjongeren 

U heeft twijfels bij een extra inzet richting een specifieke groep jongeren; de jongere die 

gelijktijdig op meerdere leefgebieden met problemen (bijvoorbeeld geen werk én 

schulden én een arbeidsbeperking) heeft te maken. Wij zijn van mening dat er bij deze 

groep veelal geen heldere scheidslijn is te trekken wanneer dienstverlening van 

zorginstellingen relevant is, waarna pas arbeidsbemiddeling aan de orde zou komen. Ook 

tijdens het traject om een zorgjongere stappen naar de arbeidsmarkt te laten zetten, 

blijft dienstverlening vanuit de zorg vaak relevant. Dit geldt in onze ogen ook 

omgekeerd: ook gedurende de dienstverlening vanuit zorginstellingen kan een concreter 

perspectief op werk of onderwijs behulpzaam zijn. 
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Wij waarderen het bijzonder dat u ook in deze tijd van veel beperkende maatregelen 

door het COVID 19 virus, de mogelijkheid heeft gevonden om met een gedegen advies te 

komen. Hartelijk dank hiervoor. Wij zullen uw aandachtspunten zeker ter harte nemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 

 

 

 

A.P.J.M. Litjens,    C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld 

gemeentesecretaris (a.i.)               burgemeester 

 


