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Geacht bestuur, 
 
Naar aanleiding van de door u ingediende Toekomstvisie sociale werkvoorziening voor de GR 
Drechtwerk berichten wij u als volgt. 
 
Wij hebben de Toekomstvisie sociale werkvoorziening voor de GR Drechtwerk besproken in onze 
vergadering van 3 juli 2008. 
 
Wij hebben de volgende opmerkingen ten aanzien van het rapport. 
 
Ketensamenwerking wordt in de Toekomstvisie beschouwd als een belangrijk deel van de 
oplossing voor de problematiek van Drechtwerk. Dat is naar onze mening ten dele juist, een goede 
uitvoering van de WSW is in onze ogen slechts mogelijk als de WSW meer dan nu een onderdeel 
van het arbeidsmarktbeleid wordt. Goede ketensamenwerking wordt gezien als een middel om de 
aansluiting op het regionaal en het lokaal arbeidsmarktbeleid te realiseren. 
 
De inrichting van ketensamenwerking staat in onze ogen los van de verdere ontwikkeling van het 
bedrijf Drechtwerk.  
 
In de sociale werkvoorziening richt men zich de laatste jaren op het principe  1/3 beschut binnen, 
1/3 beschut buiten, en1/3 detachering en begeleid werken. In de Toekomstvisie wordt deze 
benadering genuanceerd, de voorgestelde verhouding voor Drechtwerk in de nabije toekomst is 
anders, met een groter aandeel van de doelgroep beschut binnen en beschut buiten. Dit wordt in 
de Toekomstvisie niet duidelijk beargumenteerd. 
 
In de Toekomstvisie is geen analyse van risico’s opgenomen (geen onderbouwing met 
marktverkenning, geen calculatie van de kosten van de reorganisatie, de weerbarstigheid van de 
ontwikkeling van de rijksbijdrage in verhouding tot de CAO WSW enz). Het stuk is met name 
richtinggevend. Een analyse van de risico’s zal wel moeten gebeuren. 
 
In de Toekomstvisie is een aanname gedaan dat een deel van het bedrijf, met name de activiteiten 
rond detachering en begeleid werken, in samenwerking met de markt verzelfstandigd zou kunnen 
worden. Hiervoor is de optie van het oprichten van BV’s in de Toekomstvisie opgenomen, waarbij 
de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk gedeeltelijk eigenaar zou kunnen zijn van die BV’s. 
Dit om de sociale doelstelling achter de WSW te kunnen waarborgen. De realiteitswaarde van deze 
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aanname wordt niet onderbouwd met marktverkenningen en onderzoek waardoor de 
uitvoerbaarheid van deze optie onzeker is.  
 
In de Toekomstvisie is geen financiële paragraaf opgenomen. Ook in de begroting 2009 en de 
meerjarenraming 2010-2012 is geen vertaling van plannen van de Toekomstvisie terug te vinden. 
Gezien de ervaringen op het terrein van doorrekening van toekomstplannen in begrotingen van 
Drechtwerk is een goede beoordeling van de financiële consequenties van de Toekomstvisie niet 
mogelijk.  
 
Onderzoek BAR-gemeenten 
Barendrecht en Ridderkerk maken geen deel uit van de sociale dienst Drechtsteden en hebben 
daarmee een eigen positie in de toekomstdiscussie rond Drechtwerk. Daarom is het van belang dat 
beide gemeenten helderheid hebben over hun specifieke mogelijkheden als niet-Drechtsteden 
gemeenten bij de besluitvorming over het stuk dat het Algemeen Bestuur van Drechtwerk heeft 
vastgesteld. 
Bovendien vraagt de vernieuwde WSW voor alle gemeenten, ook Albrandswaard, een visie op de 
regie van de WSW. Het aanhaken van Albrandswaard in deze discussie is gewenst, omdat er al 
een samenwerking is tussen Albrandswaard en Ridderkerk op het vlak van sociale dienstverlening 
èn omdat Albrandswaard eigen ervaringen heeft met een andere uitvoering van de WSW.  
 
Gelet op bovenstaande zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij de Toekomstvisie niet 
onderschrijven. 
 
De BAR-gemeenten hebben zelf een onderzoek verricht naar hun mogelijkheden de WSW in de 
toekomst uit te voeren. Dit onderzoek is nu afgerond en leidt tot de volgende conclusie. 
De BAR-gemeenten willen de uitvoering van de WSW en de vormgeving van de 
ketensamenwerking met CWI en UWV in BAR-verband vorm en inhoud geven en niet deelnemen 
aan de ketensamenwerking in Drechtwerk-verband. 
 
Wij hebben de intentie uitgesproken om uit te treden uit Drechtwerk en het college opgedragen om 
met u in gesprek te gaan over de eventuele uittreding uit de GR Drechtwerk. 
 
 
Hoogachtend, 
 
De gemeenteraad van de gemeente Ridderkerk, 
de griffier,                                        de voorzitter, 
 


