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Geachte leden van de adviesraad,

Wij danken u hartelijk voor uw advies over het rapport Evaluatie uitvoering Wet

sociale werkvoorziening (Wsw) Lekstroom gemeenten. Uw reactie geeft blijk van

grote betrokkenheid bij de kwetsbare doelgroep waar het hier om gaat. Dit

waarderen wij zeer. Wij nemen de door u gemaakte opmerkingen graag mee in de

verdere stappen die we gaan zetten om de ondersteuning van deze inwoners verder

te verbeteren. We blijven graag met u hierover in gesprek.

Medewerkers zijn tevreden, de organisatie kan beter
In uw reactie geeft u aan dat u deze conclusie deelt. Uit het evaluatierapport blijkt
dat de betrokken Wsw-werknemers in grote mate tevreden zijn over de nieuwe

uitvoering. Zijzijn tevreden met de werkzaamheden, hun werkplek, de begeleiding,
de sfeer en de.veiligheid. Ook is er door de verandering sprake van meer integrale
uitvoering van de Wsw en de Participatiewet. De infrastructuur van de Wsw wordt
ook benut voor het bieden van beschut werk of arbeidsontwikkeling van de

participatiewet-doelgroep. Via de lokale werkteams maakt de doelgroep van de
participatiewet gebruik van WerkwIJSS.

Naast deze positieve conclusies is ook een conclusie dat de organisatie complex is

ingericht. U geeft in uw reactie aan dat u deze conclusie deelt en hier graag

verbetering in wilt. Ook wij delen deze mening. De huidige wijze van uitvoering
vraagt veel van medewerkers en de organisaties. Het rapport doet een aantal
aanbevelingen om de organisatiestructuur eenvoudiger te maken en te verbeteren.
Hierbij worden aanbevelingen voor de korte termijn en voor de langere termijn
gedaan waar we mee aan de slag gaan.

Denkrichtingen en visie voor de Iangere termijn
In uw reactie geeft u aan dat het van belang is een om een visie te hebben op de
langere termijn wat betreft organisatiewijze van de uitvoering Wsw en

Participatiewet. Ook geeft u aan dat u voorstander bent van het onderbrengen van
WerkwIJSS als onderdeel van WIL.
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Wij zijn met u van mening dat we in lijn met de denkrichtingen zoals aangegeven in

het evaluatierapport moeten gaan verkennen hoe we de uitvoering van de Wsw in

combinatie met de uitvoering van de Participatiewet kunnen verbeteren. Het

onderbrengen van WerkwIJSS als onderdeel van WIL is hierbij een van de nader te

verkennen opties.

Het rapport van Berenschot onderscheidt verbeteringen op korte termijn, zonder

fundamentele structuurwijzigingen. En het beschrijft denkrichtingen voor de lange

termijn om de organisatie te verbeteren die wel leiden tot een structuurwijziging. De

kern van deze denkrichtingen voor de langere termijn is een vereenvoudiging van

deze structuur door het aantal organisaties te beperken.

De verbeteringen voor de korte termijn gaan we zo snel mogelijk doorvoeren. De

verkenning voor de langere termijn opties gaan we ook oppakken. Deze verkenning

kan ook breder zijn dan alleen de denkrichtingen zoals geschetst in het rapport. Dit

moet leiden tot een hernieuwd toekomst beeld van de uitvoering. Hetgeen u bedoelt

met langere termijn visie op de uitvoering.

Wij nemen hiervoor de tijd en zullen in het belang van de medewerkers op korte

termijn geen grote structuurwijzigingen voorstellen. En als we dit gaan doen, dan

met zo min mogelijk gevolgen voor de werknemers conform uw oproep. Onze reactie

op uw advies is afgestemd binnen de Lekstroom, aangezien elke adviesraad een

soortgelijke reactie heeft gegeven naar aanleiding van het rapport. Wij gaan graag

verder met u in gesprek. Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, dan kunt
u contact opnemen Selina van der Meer, beleidsadviseur Wet Sociale

Werkvoorziening
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