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wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

Wat de BAR-gemeenten willen realiseren is een effectiever en efficiënter 
arbeidsmarktbeleid door in BAR-verband en eventueel met andere gemeenten en 
partijen in de regio meer samen te werken zodat beter op interne en externe 
ontwikkelingen kan worden ingespeeld. 
 
Concrete doelstellingen daarbij zijn in ieder geval: 
 

1. Een sterke samenwerking door gemeentelijke regie op de ketenpartners 
(waaronder de uitvoerders van de WSW en WWB) waardoor meer inwoners de 
arbeidsmarkt zullen betreden; 

2. Een warme overdracht van gegevens en begeleiding van klanten in de 
samenwerking tussen de Sociale Diensten, ketenpartners en het (lokale) 
bedrijfsleven;  

3. Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 
 
 
 

wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

De colleges van de BAR-gemeenten hebben de opdracht gegeven een Notitie voor de 
BAR- gemeenten op te stellen. 
In die Notitie moeten de volgende punten aan de orde komen: 
- een schets van de huidige interne en externe ontwikkelingen op het gebied van 

arbeidsmarktbeleid; in beeld brengen van de ontwikkelingen op de (regionale) 
arbeidsmarkt; 

- benoemen van de mogelijkheden en voor- en nadelen van een regionaal 
arbeidsmarktbeleid in plaats van een primair lokale oriëntatie; 

- nagaan of de regie op de WSW hierin kan worden opgenomen; 
- schetsen van het perspectief om op termijn een intergemeentelijke sociale dienst te 

realiseren, bij voorkeur in samenwerking met het WERKbedrijf (CWI/UWV); 
- versterken van de ketenaanpak i.c. ontwikkeling van de Locaties voor Werk en 

Inkomen 
- aangeven van mogelijkheden voor een efficiënte werkgeversbenadering door 

bijvoorbeeld een medewerker arbeidsmarktbeleid, regisseur werk of 
ondernemersloket; 

- sluitende aanpak jongeren in overleg met leerplicht; 
- gezamenlijke aanbesteding / inkoop van re-integratie-instrumenten; 
- beleidsontwikkeling participatiebudget 
- mogelijk gebruik van het instrument participatieplaatsen; 
- aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in overleg met werkgevers en 

onderwijsinstellingen; 
- gezamenlijk fraudebeleid. 
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waarom is het 
nodig? (probleem) 
 

- De huidige economische crisis vraagt om een stevige gezamenlijke aanpak van de 
hierboven beschreven uitdagingen. 

- We zijn ervan overtuigd dat meer samenwerking tot een effectiever en efficiënter 
arbeidsmarktbeleid leidt. 

- De arbeidsmarkt stopt niet bij de gemeentegrens; werkgelegenheid voor inwoners 
van de gemeente kan ook worden gevonden in de regio en andersom: inwoners uit 
de regio werken ook in onze gemeenten. Re-integratie moet zich daarom ook niet 
tot het eigen gemeentelijk grondgebied beperken. Bovendien zijn ketenpartners 
vooral regionaal georganiseerd en niet lokaal. (CWI/Werkbedrijf UWV, 
scholingsinstellingen, zorginstellingen, re-integratiebedrijven enzovoort). 

- Gezamenlijke inkoop van re-integratie biedt door de omvang van de opdracht meer 
keuzemogelijkheden. Krachtenbundeling legt meer gewicht in de schaal bij 
onderhandelingen. 

- Re-integratie is: maatwerk in het begeleiden van mensen richting arbeidsmarkt; dat 
zijn zowel WWB-ers, WSW-ers, inburgeraars als niet-uitkeringsgerechtigden 
(nuggers); een geïntegreerd beleid en uitvoeringsorganisatie is efficiënter dan voor 
elke doelgroep een aparte organisatie. 

- De vorming van de Locaties voor Werk en Inkomen is een van buiten komende 
ontwikkeling waarin de gemeenten gezamenlijk een sterkere rol kunnen vervullen. 

- De werkgeversbenadering maakt onderdeel uit van het landelijk gestimuleerde 
regionaal arbeidsmarktbeleid. (Ruimte voor de regio) Rotterdam neemt hiervoor 
initiatief, daarbinnen treden de BAR-gemeenten gezamenlijk op. In de BAR-
gemeenten vinden we het belangrijk dat lokale werkgevers in staat zijn 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 

- Een intergemeentelijke sociale dienst kan de kwetsbaarheid in beleid en uitvoering 
verminderen en de kwaliteit van de dienstverlening (daarom) verbeteren. Sociaal 
economische ontwikkelingen vragen om een stevig sociaal en economisch 
gemeentelijk beleid. 

 
waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

- Het moet nu omdat per 1 januari 2010 de contracten met de re-integratiebureaus 
aflopen. Een aanbestedingprocedure moet in de periode juli-november 2009 
worden uitgevoerd zodat per 1 januari 2010 nieuwe overeenkomsten kunnen 
worden afgesloten. 

- Bovendien hebben de raden van Barendrecht en Ridderkerk besloten om de WSW 
niet langer door Drechtwerk te laten uitvoeren. Hiervoor moet per 1 januari 2010 
een nieuwe structurele uitvoering geregeld zijn. 

- Het formuleren van een gezamenlijke visie op een regionaal arbeidsmarktbeleid 
moet ook nu omdat er voor het einde van 2009 duidelijkheid moet zijn over de 
dienstverlening vanuit de Locaties voor werk en Inkomen. 

- Ook werkgeversbenadering en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt zijn actuele 
zaken waarop we als gemeenten een visie moeten formuleren in het kader van 
Ruimte voor de regio. 

- Het formuleren van een visie op de mogelijkheden c.q. noodzaak van een 
intergemeentelijke sociale dienst hoeft niet perse nu maar is een logische gedachte 
in navolging van de bovenstaande punten. De samenwerking tussen 
Albrandswaard en Ridderkerk is onlangs geëvalueerd en daarbij is geconcludeerd 
dat uitbreiding met een nieuwe partner, de gemeente Barendrecht gewenst is. De 
beide Colleges hebben de opdracht gekregen om met de gemeente Barendrecht de 
samenwerking uit te werken. De verbeterpunten uit de evaluatie worden uitgevoerd. 
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In plaats van een beleidsplan voor Ridderkerk en Albrandswaard wordt nu 
voorgesteld in BAR-verband een notitie regionaal arbeidsmarktbeleid te 
ontwikkelen. 

- De tijd is rijp om te praten over (verregaande) samenwerking. In de hele regio 
worden er diverse samenwerkingsverbanden gesmeed tussen gemeenten.  

 
 
 

waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten) 
 
 
 
 

Het waarborgen van kwalitatief goede dienstverlening aan onze burgers en deze 
afspraken in regionaal verband realiseren.  Het behouden van plaatselijke loketten kan 
betekenen dat de kosten hoger uitkomen dan nu het geval is. Regionale samenwerking 
betekent kortom niet automatisch ook financiële winst. 
 
Een economische crisis kan tot een zodanig andere situatie op de arbeidsmarkt leiden 
dat verwachte resultaten van de samenwerking achteraf onhaalbaar blijken. Anderzijds 
kan de huidige crisis leiden tot de behoefte aan nieuwe maatregelen die nieuwe kansen 
bieden. 
 

wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 

In de Notitie komen we nog niet met een uitgewerkt plan voor een intergemeentelijke 
sociale dienst. Maar de ontwikkeling tot een intergemeentelijke sociale dienst zal 
uiteraard worden belicht. Ook een economische visie / beleidsplan is geen onderwerp 
van deze notitie maar uiteraard wordt wel de link aangegeven. Verder gaan we niet 
dieper in op onderwijsbeleid maar wel op de link met volwasseneneducatie c.q. het 
nieuwe participatiebeleid. 
 

planning De in deze Notitie beschreven onderdelen worden in verschillende fasen opgeleverd. 
 
De voorliggende Notitie komt in mei en / of juni in de raden van de gemeenten 
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Bovendien zal in het bestuurlijk overleg  in 
BAR-verband de voortgang worden besproken en bewaakt. 
 
De planning is verder als volgt: 
 
Korte termijn: Inkoop re-integratie en regie WSW. 
Gepland is dat de colleges van B&W in juni een besluit nemen over het bestek voor de 
inkoop van re-integratietrajecten en over het uitvoeringsplan WSW. De 
aanbestedingsprocedure en de uitwerking van de WSW-regie vinden in de 2e helft van 
2009 plaats. 
 
Middellange termijn: In de notitie wordt de inbreng beschreven van de gemeenten in de 
ontwikkeling van de Locaties voor Werk en Inkomen, beleidsontwikkeling t.b.v. het 
participatiebudget, de werkgeversbenadering en overige arbeidsmarktmaatregelen 
zoals onder punt 2 genoemd. Deze notitie wordt aan de raad aangeboden voor 
vaststelling in oktober / november 2009 
 
Lange termijn: visie op mogelijkheden voor een intergemeentelijke sociale dienst. 
Ontwikkeling 1e kwartaal 2010. Als hiervoor gekozen wordt, volgt hiervoor een apart 
raadsvoorstel. 
 

wie doet er mee?  
(participatie) 

Colleges en gemeenteraden van Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk.  
Adviesraden: Cliëntenplatform, cliëntenraden en sociaal platform.  
De notitie zal worden voorgelegd aan diverse maatschappelijk partners, zoals 
ambtenaren, lokale werkgevers, Kamer van Koophandel, UWV werkbedrijf en 
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vertegenwoordigers uit het onderwijsveld. 
 

communicatie Inhoud van de Notitie wordt besproken met adviesraden, ketenpartners, 
gemeenteraden. Gerichte communicatie naar buiten pas na vaststelling van de 
definitieve nota arbeidsmarktbeleid. 
 

evaluatie In de Notitie wordt een voorstel gedaan over een evaluatie(moment) van de in de notitie 
benoemde doelstellingen. Expliciet zal aandacht besteed worden aan de geformuleerde 
prestatie-indicatoren en de visie van de adviesraden en lokale werkgevers op de 
voorgestelde lijn. 
 

wat hebben we  
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

Commitment is nodig van alle partijen die een rol spelen in het arbeidsmarktbeleid, 
zoals UWV werkbedrijf, Kamer van Koophandel, vertegenwoordigers van lokale 
bedrijven en onderwijsinstellingen.  
Besproken wordt nog in hoeverre bij de verdere uitwerking budget nodig is voor externe 
ondersteuning. 
 

heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

Het project heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk een groot draagvlak. Met de vaststelling 
van de startnotitie wordt het draagvlak van de gemeenteraden aangegeven. 
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