
 
 

  
Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs 

Aan de gemeenteraad 

16 december 2008 
Gemeentestukken: 2008-212 

 

  

Onderwerp: Evaluatie Samenwerking Sociale Zaken 
 
1. Voorstel 
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Evaluatie samenwerking Sociale Zaken 
gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk en in te stemmen met de aanbevelingen. 
 
 
2. Aanleiding 
Bij de start van het samenwerkingsverband 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, bestaande uit een aantal medewerkers dat zeer nauw bij de samenwerking betrokken 
is. De taskforce heeft de evaluatie uitgevoerd volgens de in de Contourennota geschetste criteria. 
Het resultaat van de evaluatie ligt nu voor. 
 
 
3. Aspecten 
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 van beschikbare formatie op de omvang van de werkzaamheden. 
5. Toerusting medewerkers uitvoering van hun werkzaamheden. Doelmatigheid en effectiviteit in 

de dagelijkse werksituatie. 
6. Rechtmatigheidseisen 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. 

 
Door alle betrokkenen zijn op basis van de eigen ervaringen conclusies getrokken en 
verbeterpunten aangeleverd. Een samenvatting van de verbeterpunten is opgenomen in hoofdstuk 
8 van de evaluatie. 
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. 
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 Sterkere positie in de regio: 
o ten opzichte van partners in de SUWI-keten (Structuur Uitvoering Werk en 

Inkomen): 
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 daardoor meer geneigd zijn maatwerk te leveren. 
Ten opzichte van re-integratiebedrijven 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 
aantrekkelijker gesprekspartner, omdat er meer kandidaten voor eventuele 
opleidingstrajecten beschikbaar zijn. Daardoor wordt het bijvoorbeeld 
aantrekkelijker om een opleidingstraject met baangarantie aan te bieden. 

 
De 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. 
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
De aanbevelingen die zijn genoemd in de diverse hoofdstukken zullen door het 
samenwerkingsverband worden opgepakt, waarbij voor de speerpunten wordt verwezen naar de 
notitie Evaluatie Samenwerking Sociale Zaken gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk.  
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
NVT 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven 
Behandeld in de raad d.d. 29 januari 2009 
J.W.Steeman@ridderkerk.nl/362/HB 


