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Inleiding 
“Samen sta je sterker”. Dat is de eerste zin van de vastgestelde Contourennota Samenwerking 
Sociale Zaken Albrandswaard en Ridderkerk. 
 
Een contourennota die zoals de naam al aangeeft de contouren schetst van een 
samenwerkingsverband op het beleidsterrein sociale zaken dat voor de beide gemeenten de 
dienstverlening aan de klanten verder moet verbeteren.  
In de nota is op basis van de kaders die zijn vastgelegd in de intentieovereenkomst (2005) de wijze 
waarop beide gemeenten de samenwerking gestalte geven uitgewerkt. Ook is in deze nota de visie 
van het samenwerkingsverband beschreven.  
 
Bij de vaststelling door beide gemeenteraden is toegezegd dat na een volledig doorlopen P & C cyclus 
er een evaluatie zal worden gehouden. Om de evaluatie te doen is een Taskforce geformeerd, met de 
uitvoerend en beleidsmatig ambtelijke verantwoordelijken vanuit beide gemeenten. 
De opdracht van de Taskforce is het uitvoeren van de evaluatie volgens de in de genoemde 
Contourennota geschetste criteria. 
 
Deze criteria zijn als volgt samengevat: 
1. Kwaliteit en kwantiteit klantencontacten. 
2. Externe waardering (bestuur, burgers en cliënten). 
3. Het draagvlak bij medewerkers is toegenomen. 
4. Afstemming beschikbare formatie op de omvang van de werkzaamheden. 
5. Toerusting medewerkers uitvoering van hun werkzaamheden. Doelmatigheid en effectiviteit in de 

dagelijkse werksituatie. 
6. Rechtmatigheideisen en tijdigheid van het leveren van managementinformatie aan de 

afzonderlijke gemeenten. Verbetering van de beheersbaarheid van de financiële risico’s door de 
gewijzigde organisatie. 

7. Op basis van de 0-meting moet worden vastgesteld of beide gemeenten voldoende eigen beleid 
hebben kunnen voeren. 

 
De Taskforce heeft bij de diverse betrokkenen, klanten en cliëntenplatforms – politieke bestuurders – 
medewerkers, opgehaald wat hun ervaringen met de samenwerking zijn en welke verbeterpunten zij 
zien. Deze bevindingen en verbeterpunten zijn in deze evaluatie verwoord. 
 
De uiteindelijke vaststelling van de evaluatie is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraden van 
beide gemeenten. De evaluatie zal in januari 2009 aan deze raden ter besluitvorming worden 
aangeboden. 
Wij beweren niet dat het samenwerkingsverband vanaf dag een liep als een trein. Nee, het heeft zeer 
veel tijd en energie gekost want de winkel bleef open. Immers één van de belangrijke uitgangspunten 
bij de start was dat het serviceniveau aan en de belangen van de klanten er niet onder mochten 
leiden. Dit betekent dat er prioriteiten moesten worden gesteld door het management en de 
medewerkers van het samenwerkingsverband.  
De eerste prioriteit was het waarborgen van de belangen van de klanten. Naast het verstrekken van 
de uitkeringen is er veel geïnvesteerd in het begeleiden naar werk van die klanten die daarvoor in 
aanmerking komen; 
Vervolgens is prioriteit gegeven aan het harmoniseren van de werkprocessen van de nieuwe 
organisatie, het samensmelten van de groepen medewerkers uit Albrandswaard en Ridderkerk en 
deskundigheidsbevordering van de medewerkers; 
Daarna is geïnvesteerd in het rechtmatigheidtraject van de organisatie en het verkrijgen van de 
benodigde accountantsverklaringen; 
Vervolgens is hard gewerkt aan de verantwoordingsrapportages binnen de beide gemeentelijke 
organisaties en de verantwoording aan de gemeenteraden. 
 
Het is een evaluatie waaraan door zeer veel mensen en instanties is meegewerkt. Allemaal hebben ze 
hun bevindingen vanaf 1 januari 2007 ingebracht. Bevindingen die op onderdelen zeer kritisch zijn 
maar waarin ook zeer vaak goede aanbevelingen voor de toekomst werden meegegeven.  
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1. Kwaliteit en kwantiteit klantencontacten. 
 
Inleiding 
Beide gemeenten beschikken bij de start van het samenwerkingsverband over een platform dat de 
belangen behartigd van de klanten. Met beide platforms is ten behoeve van de evaluatie gesproken 
over de kwaliteit en kwantiteit van de klantencontacten. Ook bestuurders hebben op verschillende 
manieren contacten met cliënten. In de interviews met de bestuurders is dit aspect van de 
samenwerking ook besproken. 
 
Opvattingen cliëntenplatforms. 
 
De participatie van klanten hebben de gemeenten verschillend georganiseerd. 

1. In de gemeente Ridderkerk zijn twee raden voor de klantenparticipatie, het Sociaal Platform 
en het Klantenplatform. Het Klantenplatform vergadert ongeveer 8 per jaar. 

2. In de gemeente Albrandswaard is een gezamenlijk klantenplatform waarin zowel klanten als 
organisaties die klanten ondersteunen, vertegenwoordigd zijn. Het klantenplatform vergadert 
ongeveer 12 keer per jaar. Een aantal keer per jaar is er een bijeenkomst waar de 
portefeuillehouder bij aanwezig is.  

 
Beleid. 
Het platform in Albrandswaard is gematigd positief over het ineenschuiven van (onderdelen) van het 
beleid. Het platform in Ridderkerk is hierover positief. Beide platforms zijn positief over het feit dat 
geen cliënt er in inkomen op is achteruitgegaan. Beide platforms zijn van mening dat het beleid zo 
dicht mogelijk bij de cliënten gehouden moet worden. Ook willen beide platforms zo vroeg mogelijk 
betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuw beleid.  
 
Informatievoorziening/contact klantmanagers. 
Minder positief (Ridderkerk) en negatief (Albrandswaard) is men over de informatievoorziening. Het 
platform Albrandswaard mist de kwartaalrapportages en het gesprek met de portefeuillehouder 
hierover. Beide platforms geven aan (soms) moeite te hebben met de wijze waarop (sommige) 
klantmanagers communiceren (ontkennen van telefonisch gemaakte afspraken).Het platform in 
Albrandswaard is van mening dat de telefonische bereikbaarheid niet optimaal is en dat men 
regelmatig geconfronteerd wordt met incomplete dossiers.  
 
Het platform in Ridderkerk is positief over de gewijzigde wijze van inleveren van inkomstenbriefjes. 
Deze werkwijze is van Albrandswaard overgenomen. 
 
Opvattingen bestuurders. 
 
Over het effect van de samenwerking op de klanttevredenheid wordt van mening verschilt. De 
betrokken professionals zijn van oordeel dat de dienstverlening niet is verslechterd, hoewel het 
klantenplatform hier anders over oordeelt. Voor verbetering vatbaar is de vastlegging in de dossiers, 
het optimaliseren van de bereikbaarheid, het werken volgens afspraken en het verkleinen van de 
afstand van cliënt tot cliëntbeheerder. Voorafgaand gaf 2/3 van het aantal klanten aan een 
voorstander van de samenwerking te zijn. Nu de samenwerking een jaar operationeel is, geeft 2/3 aan 
dat de samenwerking geen goede zaak is geweest. Wellicht dat een aantal incidenten hier debet aan 
is. Er moet gewerkt worden aan wachttijden en bereikbaarheid, maar die waren vroeger ook al voor 
verbetering vatbaar.  
Een goed initiatief richting de cliënt is de speciale nieuwsbrief die wordt uitgebracht. In deze 
nieuwsbrief worden alle actualiteiten onder de aandacht van de betrokkenen gebracht.  
 
Conclusies: 

 Contacten met cliënten en bereikbaarheid van klantmanagers is niet optimaal 
 Informatievoorziening was lange tijd niet op orde en niet van het niveau dat men gewend was.  
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Aanbevelingen: 
 Platforms op vaste en noodzakelijke momenten informeren op basis van de bestuurlijke P&C-

instrumenten; 
 Een agenda vaststellen voor gezamenlijk overleg van cliëntenplatforms om de platforms zo 

vroeg mogelijk te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen en het op te stellen beleidsplan; 
 Er moet voortdurende aandacht zijn voor klantvriendelijkheid en communicatie met cliënten 

oa. door de bereikbaarheid van de medewerkers en de frequentie en kwaliteit van de 
nieuwsbrief te verbeteren; 

 



 4 

 

2. Externe waardering (bestuur, burgers en cliënten 
 
Inleiding. 
In de interviews die gehouden zijn met de cliëntenplatforms en de bestuurders is het aspect 
‘waardering’ nadrukkelijk aan de orde geweest. De waardering onder burgers die geen cliënt zijn van 
de sociale dienst is niet gemeten. Wel is vastgesteld dat er geen aanpassingen zijn doorgevoerd als 
het gaat om het publiceren van nieuw beleid etc. in de daarvoor bestemde media.  
 
Opvattingen cliëntenplatforms. 
Het platform in Albrandswaard heeft gevraagd om reeds in 2007 te starten met de evaluatie gelet op 
de te verwachten problemen in de organisatie. Hiervoor is niet gekozen. In de contourennota die eind 
2006 door beide gemeenteraden is vastgesteld is opgenomen dat de evaluatie plaatsvindt na een in 
beide gemeenten volledig doorlopen P & C cyclus. 
 
Verdergaande samenwerking. 
Het cliëntenplatform in Albrandswaard geeft aan dat het verschil in samenstelling en bevoegdheden 
op dit moment een belemmering vormt voor verdergaande samenwerking. Het platform in Ridderkerk 
voelt zich niet gelijkwaardig aan dat van Albrandswaard en ziet hierin een belemmering voor 
verdergaande samenwerking. 
Beide platforms vragen zich af of het huidige model (gemeenschappelijke regeling) voor een 
verdergaande samenwerking het juiste is. Het platform in Ridderkerk is huiverig voor een nog groter 
samenwerkingsverband en heeft aangegeven dat er duidelijke randvoorwaarden moeten worden 
gesteld mocht de samenwerking worden uitgebreid. Het platform in Albrandswaard geeft aan dat op 
basis van de door haar gehouden enquête er veel minder draagvlak is voor regionale samenwerking.  
 
Opvattingen bestuurders. 
Over het algemeen zijn de wethouders tevreden over de uitgangspunten die bij de samenwerking 
geformuleerd zijn. Het was moeilijk om bij aanvang alle uitvoeringsproblematiek te overzien. 
Aanvankelijk stonden de eerste periode vooral de financiële afspraken centraal, later verschoof de 
aandacht naar de zorgtaken. In de praktijk bleken de nodige hobbels genomen te moeten worden. 
Aanvankelijk werd het cultuuraspect enigszins onderschat. Tegelijk moet geconstateerd worden dat 
een ‘aanpassingsperiode’ hoort bij dergelijke trajecten. Inmiddels (medio 2008) gaat het de goede 
kant op met de resultaten. Er wordt op bestuurlijk niveau constructief overlegd. Wat tot tevredenheid 
stemt, is dat de overgang van het personeel van Albrandswaard naar Ridderkerk goed verlopen is. Ze 
zijn goed opgevangen en voelen zich thuis in hun nieuwe werkomgeving.  
 
De planning & control- cyclus leverde de eerste periode nog niet de informatie op die nodig was om te 
sturen. In feite was het proces een ‘black box’. In het begin leidde dat tot onvrede bij alle betrokkenen, 
hoewel de bestuurlijke informatieverzorging in de oude situatie ook nog niet op orde was. De eerste 
vijf kwartalen bleek het onmogelijk een bruikbare kwartaalrapportage op te leveren. Gesteld moet 
worden dat het steeds beter gaat en dat het uiteindelijk mogelijk moet zijn alle werkstromen P x Q te 
volgen. Alle afwijkingen moeten dan sneller en duidelijker zichtbaar worden. Voor het onderwerp 
bestuurlijke informatievoorziening is de implementatiefase nog niet voorbij. Er is het afgelopen jaar wel 
verbetering opgetreden en er wordt nog steeds gewerkt aan het verbeteren van het vullen van de 
systemen. In een volgende fase kunnen de cijfers van de gemeentes ook vergeleken worden.  
 
De portefeuillehouder van Albrandswaard heeft in het interview gezegd dat hij van mening was dat het 
management van het samenwerkingsverband niet volledig toegerust zou zijn om de overgang van de 
sociale dienstverlening van Albrandswaard naar Ridderkerk te begeleiden. Het vijf kwartalen uitblijven 
van bruikbare managementsrapportages en het feit dat uit de gehouden enquête blijkt dat in 
Albrandswaard 67% van de cliënten tegen samenwerking is zijn voor hem hiervan een bevestiging. 
 
Uiteindelijk kan het handig zijn om bepaalde dingen gelijk te schakelen tussen beide gemeentes. De 
bezwaarprocedures zijn daarvan een goed voorbeeld.  
 
Uit de interviews met de bestuurders is gebleken dat er verschillend wordt gedacht over het aantal 
overlegmomenten. De bestuurder van Albrandswaard vindt het aantal onvoldoende. De bestuurder 
van Ridderkerk niet. Deze constateert dat er verbetering is opgetreden het afgelopen jaar. Er is meer 
inhoudelijke discussie maar dit kan zeker nog verder worden uitgebreid. 
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Verdergaande samenwerking. 
Beide portefeuillehouders staan positief tegenover verdergaande samenwerking met Barendrecht. De 
BAR samenwerking bij de Wet Sociale Werkvoorziening kan hierbij een opstap vormen. Onderzocht 
moet worden of de huidige juridische variant (gemeenschappelijke regeling met een 
centrumgemeente) daarvoor de meest geschikte is. 
 
Conclusies 

1. Beide cliëntenplatforms zijn kritisch over verdergaande samenwerking in deze vorm; 
2. Bestuurders staan positief tegenover verdergaande samenwerking met Barendrecht; 
3. Systemen die gebruikt worden t.b.v. de bestuurlijke en managementinformatie moet worden 

geoptimaliseerd; 
 
Aanbevelingen. 

1. Bestuurlijke informatievoorziening moet worden verbeterd; 
2. De ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuur van het samenwerkingsverband moet worden 

gestroomlijnd. 
3. Mogelijkheden voor verdergaande samenwerking moeten worden onderzocht; 

 
 



 6 

 

3. Het draagvlak bij medewerkers 
 
Één van de onderwerpen van de evaluatie is de beleving van de medewerkers van de gevolgen van 
de samenwerking voor hun werk. Hiervoor is een meting onder de medewerkers uitgevoerd, waarin de 
volgende vragen zijn gesteld: 
1. Wat betekent de samenwerking voor jouw werk? 
2  Welke voordelen zijn er? 
3. Welke belemmeringen kom je tegen? 
 
Hieronder een korte weergave van de reacties van de diverse groepen medewerkers die bij de 
samenwerking betrokken zijn 
 
Klantmanagers Werk en Inkomen 
De gezamenlijke intake doen de klantmanagers werk en inkomen in Albrandswaard en indien nodig is 
de intake gelijk een huisbezoek. Ook vervolgafspraken worden in Albrandswaard gehouden, in 
overleg met de klant kan dit ook in Ridderkerk zijn. Aandachtspunt hierbij is de reistijd voor de 
klantmanagers, het op en neer reizen naar Albrandswaard kost veel tijd. 
 
Er zijn wel eens wat logistieke en facilitaire problemen: toegankelijk gebouw, beschikbaarheid 
spreekkamer en de postrouting kunnen verbeterd worden. 

Er komt weinig feedback vanuit Albrandswaard. Wanneer informatie over WWB zaken wordt verstrekt, 
met name aan de afdeling publiekszaken, komt er geen reactie terug.  
Een gezamenlijke website wordt gemist. 
 
Ondersteunend medewerkers 
Aanvankelijk stond men gereserveerd, zelfs huiverig, tegenover het samenwerken met een andere 
gemeente. Vanuit Ridderkerk een gevoel: wie, wat, krijgen we op ons af en vanuit Albrandswaard: 
waar gaan we naar toe en wat wordt van ons verwacht? De administratieve bedrijfsvoering was op 
een aantal punten verschillend en nog (niet) volledig op elkaar afgestemd. Men ging verschillend met 
klanten om.  
 
Men ervaart de samenwerking nu als een verrijking. Er is veel kennisuitwisseling geweest, waarbij 
gekozen is voor de "best practice", de onderlinge vervangbaarheid als gevolg van 
schaalvergroting wordt als een belangrijk voordeel ervaren. 
 
Hoewel in de aanvangfase heel even met twee klantenbestanden is gewerkt, zijn de klanten van 
Albrandswaard opgenomen in het Ridderkerkse klantenbestand en bedient het 
samenwerkingsverband één bestand. Er wordt ook geen onderscheid gevoeld/gemaakt tussen 
klanten uit Ridderkerk en Albrandswaard. 
  
De medewerkers van Albrandswaard zijn inmiddels goed geland binnen de Ridderkerkse organisatie, 
voelen zich thuis en gewaardeerd. Er zijn geen medewerkers die een beroep hebben gedaan op de 
terugkeergarantie. 
 
Management 
De samenwerking had voor het management in Ridderkerk tot gevolg dat er sprake is van een 
toenemende complexiteit van besluitvormingsprocessen en overlegvormen. Managers en 
coördinatoren krijgen een grotere 'span of control'. 
 
Er worden zeker voordelen gesignaleerd. De samenwerking leidt tot schaalvergroting, meer 
mogelijkheden om in te zetten op kwaliteitsverbetering en een sterkere onderhandelingspositie naar 
marktpartijen. 
 
Toch worden er ook belemmeringen gesignaleerd. Men ervaart nog een te geringe bereidheid om 
mogelijke efficiencywinsten te realiseren via conversie van regelingen, vereenvoudiging van 
procedures, verdergaande mandaten en delegaties e.d. 
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De inhoudelijke verschillen bij het maatschappelijk participatiefonds zijn klein, maar hebben betrekking 
op verschillende onderdelen van het fonds. Met name voor de uitvoering betekent dit dat men alert 
moet zijn op de verschillende bedragen en verschillende verantwoordingssytematiek tussen beide 
gemeenten. 
 
WMO 
Bij de start van het samenwerkingsverband speelde ook de invoering van de Wmo. Dit heeft als 
belangrijk voordeel gehad dat beide gemeenten bij het opstellen van de Wmo-verordening samen zijn 
opgetrokken met Barendrecht. Uiteindelijk hebben de gemeenteraden een verordening vastgesteld 
met lokale accenten. Bij de overgang van deze taken naar de gemeente Ridderkerk, is afgesproken 
onderzocht zal worden of ook een volledige overdracht van de backoffice van de Wmo mogelijk is. Tot 
nu toe heeft hierover nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De intentie van de gemeente 
Albrandswaard is om deze overdracht in de eerste helft van 2009 te laten plaatsvinden.
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4. Afstemming beschikbare formatie op de omvang van de 
werkzaamheden. 
 
Bij de start van het samenwerkingsverband is aangesloten bij de organisatiestructuur, die in 
Ridderkerk was gekozen voor het werkveld Sociale zaken, waarbij de klantcontacten zijn 
ondergebracht in het Gemeentelijk Service Centrum en beleidsontwikkeling in de beleidsafdeling 
Sociaal beleid, Participatie en Onderwijs. 
 
In het kader van de evaluatie van de samenwerking doet de vraag zich voor of, gezien de huidige 
workload van het samenwerkingsverband de uitgangspunten van de formatie dienen te worden 
heroverwogen en op welke omvang de formatie voor de komende jaren dient te worden vastgesteld. 
 
De workload van het samenwerkingsverband is gedurende de afgelopen anderhalf jaar veranderd. De 
omvang van het klantenbestand is teruggelopen, en de samenstelling van het bestand is gewijzigd. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het samenwerkingsverband een aantal werkzaamheden met 
betrekking tot reintegratie zelf ter hand heeft genomen en de intensiteit van deze werkzaamheden 
heeft opgevoerd. Gezien de omvang van het actuele uitkeringsbestand dient te worden vastgesteld 
dat de afdeling hiermee successen heeft geboekt. De omvang van het bestand is teruggelopen van 
870 uitkeringsgerechtigden in 2006 tot 770 begin 2008. De doelstelling voor het gehele jaar 2008 is uit 
te komen op 730 uitkeringsgerechtigden. 
 
Momenteel beschikt het samenwerkingsverband over een formatie van 38,43 FTE, waarvan 7,68 FTE 
is ingevuld met tijdelijk personeel. Wat opvalt is dat er sprake is van een tijdelijke inhuur, die plus 
minus 20% van de formatie uitmaakt. Om de doelstellingen ten aanzien van het laten uitstromen van 
klanten naar werk te halen is besloten om de inspanning qua inzet van klantmanagers Werk te 
intensiveren. kan hiervoor de inzet van middelen uit het W-deel worden overwogen. De omvang en de 
besteding van het W-deel laat een dergelijke financiering toe. 
 
Geconcludeerd moet worden dat de huidige formatie, zowel begroot als feitelijk ingevuld slechts in 
zeer geringe mate afwijkt van de geadviseerde formatie. De formatie bevindt zich binnen de 
bandbreedte van het landelijk gemiddelde voor afdelingen/diensten Sociale Zaken met gelijke 
aantallen klanten. 
 
De formatieomvang is één van de componenten waarop de bijdrage van Albrandswaard aan het 
samenwerkingsverband is gebaseerd. Voor die bijdrage is een afspraak gemaakt voor de jaren 2007 
tot en met 2010. Bij de start is afgesproken deze afspraken in 2009 te evalueren en nieuwe afspraken 
te maken. 
 
Conclusie 
De formatie bevindt zich binnen de bandbreedte van het landelijk gemiddelde. 
 
Aanbeveling 
Het beoordelen van de formatie wordt meegenomen bij het evalueren van de financiële verdeelsleutel 
in 2009. 
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5. Toerusting medewerkers uitvoering van hun 
werkzaamheden. 
Doelmatigheid en effectiviteit in de dagelijkse werksituatie. 

 
Efficiencyverbetering 
Om de doelstellingen van het samenwerkingsverband te behalen is reeds bij de start geconstateerd 
dat effectiviteit van de organisatie verder moet verbeteren. In het begin van 2008 is de organisatie van 
het samenwerkingsverband op beperkte schaal gewijzigd. Kern van de wijziging is dat er een 
verschuiving heeft plaatsgevonden van de inzet naar het primaire proces. 
 
Kwaliteitsontwikkeling 
Bij de start van het samenwerkingsverband is gewezen op de noodzaak te investeren in de 
medewerkers van de organisatie, om zodoende een kwaliteitsslag te kunnen realiseren. Het advies is 
voorvarend door de afdelingsleiding ter hand genomen. Er zijn verschillende trajecten ingekocht met 
betrekking tot opleiding, scholing en begeleiding. Hierdoor is een kwaliteitsverbetering door het 
samenwerkingsverband gerealiseerd die wordt weerspiegeld in de managementdata van de afdeling. 
 
Geconstateerd wordt dat er verschillen zijn in de wijze waarop de adviezen en beleidsnotities worden 
geschreven. In Albrandswaard is bijvoorbeeld bewust gekozen voor een traject “Helder Schrijven”. 
Ambtenaren uit Ridderkerk die ook schrijven voor de organisatie van Albrandswaard zijn hier niet in 
meegenomen. 
 
In bijlage treft u een opsomming van de uitgevoerde opleidings- en coachingstrajecten. 
 
 
Beleid 
De samenwerking betekent dat al het beleid ontwikkeld wordt voor zowel Albrandswaard als 
Ridderkerk. Als er nieuw beleid gemaakt moet worden, moet er aandacht worden besteed aan de 
samenwerkingsaspecten. 
 
Belemmeringen 
Het afstemmen van beleid is niet een eenmalig project, maar moet een continu proces zijn. Bij de 
afstemming moet gelet worden op politiek gevoelige onderwerpen, waarbij elke gemeente zijn eigen 
beleidsprioriteiten en wensen heeft. In een enkel geval is het gelijk trekken van beleid onderwerp van 
politieke discussie.  
 
De route van beleidsstukken langs het management/bestuur was in het begin onduidelijk en het bleek 
moeizaam dat efficiënt uit te voeren. Er is nu een stafoverleg met Albrandswaard op ambtelijk en 
bestuurlijk niveau, zodat dit nu afgestemd is met werkwijze in Ridderkerk. 
 
 
Juridische Zaken 
 
Gemeenschappelijke regeling 
 
Mandatering 
Eind 2006 hebben beide gemeenteraden gekozen voor de variant van de gemeenschappelijke 
regeling met Ridderkerk als centrumgemeente.  
In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat het hoofd van het Gemeentelijk Service 
Centrum (GSC) gemandateerd is om besluiten te nemen. Er is een uitzondering gemaakt voor 
negatieve besluiten. Deze worden nog genomen door de afzonderlijke colleges. Geconstateerd is dat 
het voorkomt dat ook negatieve besluiten door het hoofd GSC worden genomen. In beroepszaken kan 
dit tot reparatiebesluiten leiden.  
 
In de loop van 2007 is een procedure afgesproken waarbij de portefeuillehouder in Albrandswaard 
nadrukkelijk betrokken wordt in de fase voorafgaand aan een voorgenomen negatief besluit. In dit 
kader past het dat het mandaat van het hoofd GSC wordt uitgebreid. Deze zal ook negatieve besluiten 
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in mandaat moeten kunnen nemen. De benodigde aanpassing van de GR zal in de loop van 2009 aan 
de raden ter besluitvorming worden voorgelegd. 
Omschrijving takenpakket samenwerkingsverband 
De regeling benoemt de wetten die het samenwerkingsverband uitvoert. Dit maakt dat bij uitbreiding 
van taken de regeling steeds gewijzigd moet worden. Dit is een tijdrovende procedure. Bij de 
eerstvolgende wijziging van de GR zal een variant gezocht moeten worden die enerzijds een 
duidelijke omschrijving van de taken van het samenwerkingsverband waarborgt en anderzijds 
wijzigingen in het takenpakket zonder tijdrovende bestuurlijke procedures mogelijk maakt. 
 
Bezwaarprocedure. 
Vóór oprichting van het samenwerkingsverband werd in Albrandswaard bezwaarmaker gehoord door 
de wethouder sociale zaken van Albrandswaard in aanwezigheid van de vakambtenaar waarna of het 
college (in geval van een negatief besluit) of in mandaat het afdelingshoofd een besluit nam op het 
bezwaar. 
 
Na oprichting van het samenwerkingsverband bleef de wethouder een bezwaarmaker horen. Om het 
proces meer onafhankelijk te laten verlopen is na verloop van tijd de afhandeling van bezwaarschriften 
overgedragen aan de commissie bezwaarschriften van de gemeente Ridderkerk. In verband met het 
borgen van deze werkwijze in het samenwerkingsverband is een gedetailleerde procesbeschrijving 
vastgesteld van de wijze waarop de bezwaarschriftenprocedure verloopt. In bijlage 2 is een 
procesbeschrijving opgenomen. 
 
Door de medewerkers van het samenwerkingsverband die betrokken zijn bij deze procedure werken 
op dit moment samen met de juridisch adviseurs in Albrandswaard aan een verbetering van de 
kwaliteit van de aangeleverde stukken en de informatiebehoefte van het college van Albrandswaard.  
 
Er gaat tijd verloren met het heen en weer zenden van stukken voor het college.  
Stukken worden niet altijd op de juiste wijze aangeboden (gebruik van oud slabloon e.d.).  
 
WMO 
Binnen het samenwerkingsverband neemt de uitvoering van de individuele verstrekkingen in het kader 
van de ex-WVG (WMO) een aparte plaats in. In Ridderkerk worden deze voorzieningen vanuit De 
Wijzerplaats uitgevoerd. De Wijzerplaats (waarvan het loket Zorg en Welzijn onderdeel uitmaakt) is 
een samenwerkingsverband van gemeente, de Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk (SWOR) en 
MEE Rotterdam. Vanuit De Wijzerplaats (of in de strikte zin van het woord: het voormalige Loket Zorg 
en Welzijn) worden ook de ex-WVG taken voor de gemeente Albrandswaard uitgevoerd. Hierbij 
fungeert Vraagwijzer (SWO50+) als frontoffice. Verdere doorontwikkeling van zowel Vraagwijzer als 
De Wijzerplaats zijn belangrijke uitgangspunten voor de komende periode. Groot voordeel van deze 
constructie is dat Albrandswaard een lokaal loket behouden heeft, en dat daarmee de bereikbaarheid 
van o.a. de gemeentelijke voorzieningen gegarandeerd is.  
 
Conclusies 

1. Veel beleid kan gezamenlijk ontwikkeld worden. 
2. Gelijk beleid maakt de uitvoering ervan eenvoudiger. 
3. De kwaliteitsverbetering van de organisatie is adequaat ter hand genomen. 
4. Het huidige juridische kader van het samenwerkingsverband, de GR, belemmert het efficiënt 

functioneren van de uitvoeringsorganisatie  
 
Aanbevelingen:: 

1. Doorontwikkelen van de organisatie door deskundigheidsbevordering van de medewerkers 
2. Het verder optimaliseren van de werkprocessen en overlegstructuren om de effectiviteit en de 

efficiency te optimaliseren. 
3. De mandaatregeling moet zodanig worden aangepast, dat het hoofd GSC in Ridderkerk ook 

gemandateerd is om negatieve besluiten te nemen. 
4. De wijze waarop de taken van het samenwerkingsverband in de GR beschreven wordt, moet 

aangepast worden, zodat deze op een eenvoudiger wijze kan worden aangepast.. 
5. Het logistieke proces rond juridische rapportages en advisering moet gestroomlijnd worden. 
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6. Rechtmatigheideisen en tijdigheid van het leveren van 
managementinformatie aan de afzonderlijke gemeenten. 
Verbetering van de beheersbaarheid van de financiële 
risico’s door de gewijzigde organisatie. 

 
 
Inleiding 
Er zal één keer per kwartaal aan het management en het bestuur een rapportage op basis van 
prestatie afspraken worden verstrekt. Het aantal klanten (prestatie-indicatoren) zal per maand worden 
gemonitord 
 
In de beginfase van het samenwerkingsverband bleek de uitvoeringsorganisatie niet in staat tijdig de 
managementrapportages aan te leveren zodat die ingepast konden worden in de P & C cyclus van 
Albrandswaard. Vanaf het 3e kwartaal 2007 is dat wel het geval door een verbeterde ontsluiting van de 
managementinformatie in de vorm van de “WIZ Cockpit”.  
 
Geconstateerd is dat gedurende heel 2007 en begin 2008 de rapportages van de 
uitvoeringsorganisatie niet van het niveau waren zoals de gemeenteraad in Albrandswaard was 
gewend. Dit had verschillende oorzaken namelijk: 
 
 De p & c cycli van de twee gemeenten zijn niet exact hetzelfde. Afstemming over aangeleverde 

gegevens werd hierdoor lange tijd bemoeilijkt; 
 Het heeft tot bijna eind 2007 geduurd voordat de juiste budgetten uit de primaire begroting van 

Albrandswaard in de administratie van Ridderkerk werden verwerkt; 
 Het niveau van informatiebehoefte van beide raden verschilt. De raad van Albrandswaard heeft 

behoefte aan informatie op detailniveau; 
 Gesprekken over het “dienen van twee heren” hebben zich lange tijd op verschillende golflengtes 

afgespeeld. In Albrandswaard heeft dit de indruk gewekt dat de aansturing in Ridderkerk (nog) 
niet optimaal was versterkt.  

 
Een aandachtspunt is wel het beheren van de managementinformatie uit de WIZ Cockpit. Begin 2008 
is hiermee een goede slag gemaakt waardoor de tweede kwartaalrapportage 2008 van voldoende 
niveau bleek. Het cliëntenplatform in Albrandswaard mist het regelmatig toesturen van de rapportages 
met daarin relevante informatie op basis waarvan gevraagd dan wel ongevraagd advies kan worden 
uitgebracht. 
 
Onderstaand de prestatieafspraken waarover gerapporteerd wordt. Gezien de verschillen in grootte en 
beleid van beide gemeenten zijn deze gesplitst in aantallen per gemeente.  
 
 Albrandswaard Ridderkerk Totale 

aantallen 
Uitstroom 10% 10%  
Werk (= Work First) 10% 10%  
Scholing 25 75 100 
Werken mbv uitkering 35 115 150 
Vrijwilligerswerk 20 30 50 
Afspraken met werkgevers inzake werkgelegenheid 0 10 10 
Trajecten arbeidsinschakeling 50 150 200 
Jongeren naar startkwalificatie ESF 0 120 120 
Gesubsidieerde banen 3  95 98 
Harde kern in traject etc. 50% 50%  
 
Indien er in de toekomst meer taken naar het samenwerkingsverband worden overgeheveld of in 
BAR-verband worden uitgewerkt zal in het startdocument het hoofdstuk P&C cyclus gedetailleerder 
opgenomen moeten worden. Daarnaast zullen de taken en verantwoordelijkheden strikter omschreven 
moeten zijn. 
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Beide gemeenten hebben over 2007 een goedkeurende accountantsverklaring gehad zowel met 
betrekking tot het getrouwe beeld als de rechtmatigheid. Ondanks de aanloopproblemen is de 
uitvoeringsorganisatie wel in staat geweest voldoende kwalitatieve en kwantitatieve informatie te 
leveren om aan de eisen voor rechtmatigheid en doelmatigheid te voldoen. 
 
Conclusies. 

1. Bij de start van het samenwerkingsverband bleek de uitvoeringsorganisatie niet in staat tijdig 
de informatie aan Albrandswaard te leveren; 

2. Tot en met de 1e kwartaalrapportage 2008 was de kwaliteit van de geleverde informatie voor 
Albrandswaard onvoldoende; 

3. Invoering WIZ Cockpit heeft verbetering gebracht in de kwaliteit van de 
managementinformatie; 

4. Het cliëntenplatform in Albrandswaard mist de rapportages met informatie op basis waarvan 
gevraagd dan wel ongevraagd advies kan worden uitgebracht. 

 
Aanbevelingen: 

1) Bij het verder uitbouwen van de samenwerking, ook in BAR-verband, zal het beheersen en 
uitvoeren van de planning- en control- cyclus meer aandacht moeten krijgen. 

2) De WIZ-cockpit moet verder worden uitgebouwd, onder andere met het leveren van financiële 
informatie. 

3) Het planning- en control- proces moet nog verder worden uitgelijnd, met een duidelijke 
taakverdeling tussen de beide gemeenten ten aanzien van de bestuurlijke 
verantwoordingsdocumenten. 
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7. Op basis van de 0-meting moet worden vastgesteld of beide 
gemeenten voldoende eigen beleid hebben kunnen voeren. 

 
Inleiding. 
Bij de start van het samenwerkingsverband is een analyse gemaakt van de verschillen in beleid.  Op 
basis van de inventarisatie van de verschillen in beleid zijn er concrete voorstellen ontwikkeld en 
uitgewerkt om het beleid op elkaar af te stemmen. Eind 2007 zijn in beide gemeenten de re-
integratieverordening en de afstemmingsverordening gelijkluidend vastgesteld. Begin 2008 is een 
nieuw gezamenlijk richtlijnenboek vastgesteld. Op dit moment is het minimabeleid nog niet op elkaar 
afgestemd.  
 
In onderstaande tabel zijn de verschillen en overeenkomsten aangegeven, zoals ze op dit moment 
nog bestaan. Op de gearceerde onderdelen is het beleid aangepast, zodat er geen verschillen meer 
zijn. 
 

 
Conclusies 

1. Gemeenteraden hebben afzonderlijke trajecten gevolgd en de lokale platforms om advies 
gevraagd bij de vaststelling van de verordeningen en hebben hierdoor voldoende 
mogelijkheden gehad om eigen beleid te voeren. 

 
Aanbevelingen. 

1. In beleidsplan 2009-2010 zullen mogelijkheden worden voorgesteld met betrekking tot 
verdergaande harmonisering van beleid.  

 

Inventarisatie beleid Albrandswaard Ridderkerk Verschillen 
Toeslagenverordening (toeslagenbeleid) Ja Ja Ja 
Afstemmingsverordeningen (maatregelenbeleid) Ja Ja Nee 
Re-integratieverordening (uitstroombeleid) Ja Ja Nee 
Verordening klantenparticipatie (Beleid klantenparticipatie) Ja Ja Ja 
Verordening Boete WIN (Beleid Inburgering Nieuwkomers) Ja Ja Nee 
Verordening Brillen /contactlenzen (minimabeleid) Nee Ja Ja 
Maatschappelijke Participatiefonds Ja Ja Ja 
Rotterdampas Ja Ja Nee 
Collectieve ziektekostenverzekering (minimabeleid) Ja Ja Ja 
Bijzondere bijstand Ja Ja Nee 
Schuldhulpverlening Ja Ja Nee 
Nota handhaving   (fraudebeleid) Ja Ja Nee 
Inkoopbeleid Ja Ja Nee 
Verificatieplan  (Interne controle) Ja Ja Nee 
Procedure duurzame elementaire gebruiksgoederen Ja Ja Nee 
Service Niveau Overeenkomst met Centrum Werk en 
Inkomen (CWI) Ja Ja Nee 
WIN Nieuwkomers Ja Ja Nee 
WIN Oudkomers Nee Nee Nee 
Kinderopvang Ja Ja Nee 
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8. Aanbevelingen 
 
Bij de start van de samenwerking werd een aantal voordelen verwacht. Deze verwachte voordelen van 
samenwerking kwamen met name voort uit het feit dat een samenwerkingsverband een groter aantal 
klanten heeft dan de afzonderlijke gemeentelijke uitvoeringsorganisaties. 
 
Als voordelen werden benoemd: 
 Verminderde kwetsbaarheid in de uitvoering: 

Er is sprake van een grotere organisatie dan de uitvoeringsorganisaties van de afzonderlijke 
gemeenten. Dat levert meer mogelijkheden voor vervanging tijdens ziekte en afwezigheid van 
medewerkers.  

 Sterkere positie in de regio: 
o ten opzichte van partners in de SUWI-keten: 

Vanuit een samenwerkingsverband is het eenvoudiger afspraken te maken met 
andere uitvoerders in de SUWI-keten, zoals het CWI en het UWV. Voor deze 
organisaties geldt dan het voordeel dat ze met minder afzonderlijke partijen afspraken 
hoeven te maken en dardoor meer geneigd zijn maatwerk te leveren. 
Ten opzichte van reïntegratiebedrijven is de positie sterker omdat het voor grotere 
klantenaantallen makkelijker is gunstige tarieven te bedingen voor de dienstverlening 
van deze bedrijven. 

o Meer mogelijkheden op de regionale arbeidsmarkt: 
Voor werkgevers en opleidingsinstituten is een samenwerkingsverband een 
aantrekkelijke gesprekspartner, omdat er meer kandidaten voor eventuele 
opleidingstrajecten beschikbaar zijn. Daardoor wordt het bijvoorbeeld aantrekkelijker 
om een opleidingstraject met baangarantie aan te bieden. 

 
Deze evaluatie leert dat de afgelopen periode veel is geïnvesteerd in de opbouw van de organisatie. 
Dit was nodig om de werkprocessen goed in te richten en de kwaliteit van de dienstverlening te 
optimaliseren. Met name is dus gewerkt aan het behalen van het eerste voordeel. Dat had ook 
prioriteit omdat de dienstverlening aan de klanten centraal staat bij de samenwerking. 
 
De aanbevelingen die zijn genoemd in de diverse hoofdstukken zullen door het 
samenwerkingsverband worden opgepakt. Specifiek voor 2009 is een aantal speerpunten benoemd te 
weten: 

- het versterken van de samenwerking in de regio, door uitbouwen van het 
samenwerkingsverband in BAR-verband. Speerpunten hierbij zijn: 

1. Uitbreiden van het samenwerkingsverband met de gemeente 
Barendrecht; 

2. Overdracht van de backoffice Wmo; 
3. Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een gezamenlijke 

uitvoering van de Wsw. 
 
Daarnaast zal doorlopend worden gewerkt aan het verder verbeteren van de dienstverlening en het 
bedienen van de beide gemeentebesturen. Speerpunten hierbij zijn: 

1. verbeteren van de bereikbaarheid; 
2. verbeteren van de contacten met de klantmanagers; 
3. Uitlijnen van de P & C cyclus; 
4. Uitbouwen van de WIZ-cockpit. 

 
 
Hiermee zal ook het tweede genoemde voordeel meer gerealiseerd gaan worden. 
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BIJLAGE 1 Overeenkomsten en verschillen in beleid 
 
A. De verschillen bij het thema werk hadden betrekking op: 
 
1. De inzet voor specifieke doelgroepen in de reïntegratie; 

Albrandswaard stimuleerde de uitstroom van alleenstaande ouders en ouderen vanaf 50 jaar. 
Ridderkerk had een vrijstelling van de arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders en expliciet 
geen beleid voor ouderen. Mede doordat de wetgeving ook wordt aangepast kan het verschil in de 
arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders op elkaar worden afgestemd. Onlangs is in 
Ridderkerk besloten ook de doelgroep ouderen actief te benaderen. Dit stemt met het 
Albrandswaardse beleid overeen, waarbij als leeftijdsgrens 45 jaar is gekozen. In  
BELEID NU GELIJK 
 

2. Verschillen in uitvoeringsregels om klanten te activeren richting werk (activeringspremie); 
De mogelijkheden voor de activeringspremie zijn in beide gemeenten complementair en doordat de 
reïntegratieverordening op elkaar is afgestemd, is ook de activeringspremie, via de aanpassing van 
het richtlijnenboek aangepast, zodat ook daar geen verschillen meer zijn.  
BELEID NU GELIJK 
 

3. Een verschillende benadering van de inzet van loonkostensubsidie; 
Het beleid voor de inzet van loonkostensubsidie verschilde voor de beschermde banen (hoge 
subsidies voor banen in de welzijnssector) in die zin dat in Ridderkerk structureel geld beschikbaar 
is gesteld voor een groot aantal van deze banen en in Albrandswaard niet. Op basis van de nieuwe 
verordening is het beleid in principe gelijk. Echter de uitvoering verschilt in die zin, dat er in 
Albrandswaard niet structureel een aantal banen beschikbaar is.  
BELEIDSUITGANGSPUNTEN NU GELIJK, VERSCHIL IN PRIORITEIT 
 

4. WSW; 
De organisatievorm van de WSW in Ridderkerk is een GR met gemeenten in de regio Dordrecht en 
in Albrandswaard een inkooprelatie met Rotterdam. Ridderkerk overweegt om uit de GR te 
stappen. Als dit gebeurt, ontstaat een nieuwe situatie, die mogelijkheden geeft voor afstemming. 
Hiervoor is in 2008 een project gestart.  
ONDERZOEK GAANDE OM TOT AFSTEMMING TE KOMEN IN BAR VERBAND 

 
B. De verschillen bij het thema inkomen hadden betrekking op: 
 
1. Afstemmingsverordening, handhavingplan en Hoogwaardig Handhaven 

Bij het thema inkomen is handhaving belangrijk. De Albrandswaardse afstemmingsverordening 
kende de mogelijkheid om een maatregel op te leggen bij het te laat inleveren van gegevens. Dit is 
geharmoniseerd doordat Ridderkerk het artikel ook heeft ingevoert. Het handhavingplan en de bij 
behorende beleidsregels verschilden tekstueel, maar niet wat betreft visie op Hoogwaardig 
Handhaven. In het kader van Hoogwaardig Handhaven is het beleid nu aangescherpt, zodat “lik op 
stuk” in de praktijk verbeterd kan worden. Hierdoor verschilt de nieuwe verordening van beide oude 
verordeningen. De verordening is nu in beide gemeenten gelijk.  
BELEID NU GELIJK 

 
2. Beleidsregels rond uitkeringsverstrekking aan klanten in een AWBZ inrichting (vooral Delta 

psychiatrisch ziekenhuis) 
Albrandswaard heeft een psychiatrisch ziekenhuis waarvoor aangepaste beleidsregels zijn 
ontwikkeld. Deze zijn nu ook voor Ridderkerkse klanten ingevoerd. Het richtlijnenboek is in beide 
gemeenten nu gelijk. NB in 2008 zijn er nieuwe ontwikkelingen waardoor de richtlijn gewijzigd moet 
worden. Dit is in Ridderkerk vastgesteld en bij Albrandswaard nog in de routing. 
BELEID NU GELIJK 

 
3. Bezwaarschriftenprocedure 

De bezwaarschriften procedure verschilde aanzienlijk. Hierover is er uitgebreid ambtelijk overleg 
geweest om de Albrandswaardse procedure op een handzame manier in te bedden in de 
Ridderkerkse organisatie. 
PROCEDURES OP ELKAAR AFGESTEMD 
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C. De verschillen bij het thema zorg hadden betrekking op: 
 
1. Witgoedregeling 

Het verschil bij de Witgoedregeling was de optie voor reparatie bij Ridderkerk, hier werd nauwelijks 
gebruik van gemaakt. Het richtlijnenboek is in beide gemeenten nu gelijk.  
BELEID NU GELIJK 

 
2. Langdurigheidtoeslag 

Bij de langdurigheidtoeslag was er een klein verschil in de hoogte van het “geringe inkomen” op 
basis waarvan een cliënt toch recht heeft op de toeslag. Het richtlijnenboek is in beide gemeenten 
nu gelijk.  
BELEID NU GELIJK 
 

3. Brillenfonds 
In Ridderkerk is er een apart brillenfonds voor minima die geen gebruik kunnen maken van de 
collectieve ziektekostenverzekering, in Albrandswaard was er een beleidsregel voor alle klanten. 
Beide zijn aan actualisering toe en kunnen op elkaar worden afgestemd, na herijking minimabeleid 
in Ridderkerk. De vergoeding voor de klanten is nu wel gelijk.  
VERGOEDINGEN HETZELFDE (ZIE RICHTLIJNENBOEK) JURIDISCHE BASIS VERSCHILT      

 
4. Maatschappelijk participatiefonds 

De inhoudelijke verschillen bij het maatschappelijk participatiefonds zijn klein, maar hebben 
betrekking op verschillende onderdelen van het fonds. De verschillen in vergoedingen zijn groter. 
In Ridderkerk wordt het minimabeleid herijkt. Geheel of gedeeltelijke overeenstemming is mogelijk 
als beide gemeenten bereid zijn een compromis te sluiten. Om het maatschappelijk 
participatiefonds op elkaar af te stemmen moet in beide gemeenten een nieuwe verordening 
worden vastgesteld.  
BELEID VERSCHILT 

 
5. Bijzondere bijstand detentie 

Voor bijzondere bijstand voor woonlasten bij detentie is in Ridderkerk, wel, contra legem, 
bijzondere bijstand mogelijk en in Albrandswaard niet. Richtlijn is aangepast aan Albrandswaard. 
Het richtlijnenboek is in beide gemeenten nu gelijk.  
BELEID NU GELIJK 

 
6. Collectieve Ziektekostenverzekering 

Beide gemeenten hebben een gelijk contract met CZ. De gemeente Ridderkerk geeft echter 
bijzondere bijstand voor de premie van de collectieve Ziektekostenverzekering en de gemeente 
Albrandswaard niet.  
BELEID VERSCHILT 
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BIJLAGE 2: Procesbeschrijving bezwaarschriften 
 
Huidige procedure behandeling bezwaarschriften 
Bezwaarschriften (gericht tegen besluiten van het college van Albrandswaard op de gebieden zoals 
genoemd in de gemeenschappelijke regeling van het samenwerkingsverband) worden ontvangen 
door de secretaris van de bezwaarschriftencommissie Ridderkerk (afd. Juridische Zaken van 
Ridderkerk - mevr. J. Gerritsen). 
 
Bezwaarschriften worden behandeld in Albrandswaard door (de kamer Sociale Zaken van) de 
bezwaarschriftencommissie van Ridderkerk. De commissieleden en de secretaris van deze commissie 
ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden van de gemeente Ridderkerk conform 
Ridderkerkse regels daaromtrent. 
 
De secretaris van de bezwaarschriftencommissie Ridderkerk:  
- stelt jaarlijks een vergaderrooster op  
- plant de bezwaarschriften in 
- maakt het (pre)advies van de commissie op 
- maakt het verslag van de hoorzitting op 
 
Het standpunt van het college wordt verwoord in een verweerschrift dat wordt opgemaakt door een 
medewerker bezwaar & beroep van het Gemeentelijk Service Centrum van Ridderkerk in 
samenspraak met de ambtenaar die het primair besluit namens het college heeft genomen.  
 
Het college wordt op de hoorzitting vertegenwoordigd door een vakinhoudelijk medewerker van het 
samenwerkingsverband.  
 
Het advies van de commissie (opgemaakt door de secretaris van de commissie) wordt middels een 
adviesnota (opgemaakt door een medewerker bezwaar & beroep van het GSC van Ridderkerk 
aangeboden aan het college van Albrandswaard (nadat het, met bijlagen, digitaal is aangeboden aan 
JZ van Albrandswaard en behandeld in de taskforce van Albrandswaard). 
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BIJLAGE 3: Taken samenwerkingsverband 
Bij de start van het samenwerkingsverband zijn de volgende taken aan het samenwerkingsverband 
meegegeven. 
 
Tabel: 
Taakverdeling Samenwerkingsverband Sociale Zaken – gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk:  
 

Taken voor het samenwerkingsverband Taken voor de gemeenten 
WWB, incl. inkoop van reïntegratietrajecten Verklaring on- / min- vermogen Art. 4.31 WvB 
IOAW  
IOAZ Ouderenvervoer 
Regeling Bijstand voor Zelfstandigen Leerlingenvervoer 
Regeling Stimulerering Klantmanagement  
WIW / ID:  AWB-commissie en Klachtenregeling (externe 

klachten) 
Minimabeleid: fondsen & Rotterdampas 
&Schuldhulpverlening 

 

  
Bijzondere bijstand:   
  
Wet voorziening gehandicapten (Wvg)  
ROA/Zorgwet VVTV (cliëntniveau)  
WIN  
Stimuleringsregeling Oudkomers  
Asielbeleid en taakstelling huisvesting  
Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers  
  
WBK: gerelateerd aan Sociale Zaken  
  
Bezwaar- en beroepschriften: betreffende 
onderdelen samenwerking 

 

Klachtenregeling (interne klachten)  
  
Operationeel Beleid (tav. Bovengenoemde taken):  
directe en/of concrete regels t.b.v. de uitvoering 
van al vastgesteld beleid, vaak met een 
specialistisch karakter 
 
Strategisch / tactisch Beleid (tav. 
Bovengenoemde taken): 
Sprake is van integrale beleidsvorming, beleid 
heeft keuzeopties, beleid is van groot belang, 
nieuw of vernieuwend, meerdere disciplines zijn 
betrokken, beleid moet houdbaar zijn en een 
oplossing bieden voor de lange termijn, beleid op 
basis van al gemaakte keuzes, vertaling en/of 
actualisering van bestaand beleid, gericht op de 
middellange termijn. 

Besluitvorming over strategisch en tactisch beleid 
incl. voorbereiden college- en raads- behandeling 
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BIJLAGE 4: Opleidingen 
 
Bij de medewerkers is nagegaan welke cursussen, trainingen, opleidingen er zijn gevolgd  
Inclusief eventuele trainingen of coachingstrajecten die “in company” zijn gevolgd. 
 
Opleidingen en cursussen 
Algemeen 
 Jaarlijks de actualiteitendagen 
 Cursussen gebruik systeem GWS etc. 
 Cursus omgaan met agressie 
 Cursus huisbezoeken (klantmanagers Werk en Inkomen) 
 LIFO-rapport bij de start van de reorganisatie in oktober 2005: 

- persoonlijk profiel per medewerker, 
 
Persoonlijk voor individuele medewerkers: 
 Cursus Smartsite: i.v.m. taken redacteur van intranet en de site van Ridderkerk. 
 Cursus gemeentelijk proces opvang en verzorging in verband met rampenbestrijding 
 Cursus communicatie: duidelijk en pakkend opstellen van nieuwsberichten en nieuwsbrieven. 
 Cursus gebruik van het werkdeel 
 Cursus Terugvordering en Verhaal 
 Jaarlijks cursus Belasting: opfrissen van kennis en het leren van de wetswijzigingen. 
 Cursus beheer debiteuren – crediteuren 
 Cursus werkprocessen: opstellen en beschrijven van werkprocessen 
 Cursus opstellen van beleidsadviezen. 
 
Coaching en persoonlijke ontwikkeling 
 Coaching interne controle van Simon Hoekstra 
 Cursussen werkbeheersing 
 


