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Opdrachtomschrijving 
 

Probleem/uitdaging 
 
(IST – SOLL uit MEP) 
(Wat willen we 
bereiken uit MAT) 
 
 

De context 
In 2015 heeft er een belangrijke stelstelwijzing plaatsgevonden: de zogeheten 
decentralisaties zorg (Wmo), jeugdzorg (Jeugdwet) en werk en inkomen 
(Participatiewet). Het doel van deze wijziging is het streven naar een inclusieve 
samenleving; een samenleving waarin iedereen meedoet. Dit heeft geleid tot een 
herbezinning op de taken in het sociaal domein, door beide gemeenten vertaald in het 
Uitvoeringsplan Sociaal Domein. 
 
Voor het onderdeel werk en inkomen is de Participatiewet (Pw) ingevoerd. Deze wet 
vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en 
een groot deel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
(Wajong). Hiermee is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een brede 
doelgroep met arbeidsbeperkingen die een plek moet krijgen op de arbeidsmarkt. De 
Pw zet het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt centraal. Elke inwoner doet mee 
op de arbeidsmarkt en waar dat niet lukt op eigen kracht biedt de gemeente 
ondersteuning.  
 
Door deze stelstelwijziging en een aantal beleidsmatige (integrale uitvoering sociaal 
domein en de inclusieve arbeidsmarkt), organisatorische (één toegang tot het sociaal 
domein in Noaberkracht) en contractuele (aflopen contracten uitvoering Pw door 
gemeente Almelo) ontwikkelingen is er een momentum ontstaan voor een 
herbezinning op de huidige uitvoering van taken in het kader van de Pw. De 
stelstelwijziging heeft ook geleid tot een herbezinning van de GR-gemeenten, 
waaronder Tubbergen, op de samenwerking in Soweco bij de uitvoering van de Wsw. 
Dit raakt ook Dinkelland omdat Dinkelland, via de stichting Participatie Dinkelland 
(SPD), het beschut werk aan Soweco heeft uitbesteed. Dit brengt naast bedreigingen 
ook kansen met zich mee. 
 
Om hier verantwoorde keuzes in te kunnen maken zijn in het afgelopen jaar 
verschillende scenario’s in beeld gebracht. Door de colleges van beide gemeenten zijn 
hier keuzes in gemaakt. Op basis hiervan is verkend wat de gevolgen zijn voor 
Noaberkracht als werkorganisatie van beide gemeenten. Welke rol kan Noaberkracht 
hierin spelen, wat zijn de gevolgen daarvan voor medewerkers en organisatie en wat 
zijn de risico’s. In de komende tijd moet hierover het gesprek gevoerd worden met de 
raden om tot het uiteindelijke uitvoeringsmodel voor de Participatiewet te komen van 
beide gemeenten. Dit alles moet uiteindelijk ook leiden tot een vereenvoudiging in de 
uitvoering waarin we de taken die direct contact met inwoners vragen dichtbij in 
Noaberkracht organiseren (één toegang) en de overige taken in samenwerking met 
één of meerdere andere gemeenten willen organiseren. 
 
Situatie nu 
Op het gebied van werk en inkomen werken de gemeente Dinkelland en Tubbergen 
samen met de Stichting Participatie Dinkelland (SPD (Dinkelland)), Soweco 
(Tubbergen), de gemeente Almelo,  ondernemers/arbeidsorganisaties, verenigingen 
e.d.. Daarnaast werken de beide gemeenten samen in Noaberkracht, de gezamenlijke 
ambtelijke organisatie van beide gemeenten. 
 
In de afgelopen maanden zijn de volgende stappen gezet:  

- Het college van Tubbergen heeft, samen met de colleges van de overige 
Soweco-gemeenten, besloten tot opheffing van Soweco, zowel de GR als de 
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NV. Daarnaast is besloten tot oprichting van een stichting die voor de 
gemeenten Almelo, Tubbergen, Twenterand en Wierden een aantal taken in 
het kader van de Wsw gaat uitvoeren (beschut werk, groepsdetachering en 
werken op locatie) en dat de overige taken in het kader van de Wsw lokaal 
worden uitgevoerd 

- Beide gemeenten hebben, om verantwoorde keuzes te kunnen maken, 
verschillende scenario’s in beeld gebracht voor het toekomstig 
uitvoeringsmodel. Door de colleges van beide gemeenten zijn daar keuzes in 
gemaakt. 

- Het contract voor de uitvoering van de Pw van de gemeenten Dinkelland en 
Tubbergen bij de gemeente Almelo is verlengd tot 1 januari 2022 met daarbij 
de afspraak dat de scenariokeuzes van beide gemeenten waar mogelijk 
verwerkt worden in het bestaande contract met de gemeente Almelo. 

- Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeenten Almelo, Oldenzaal en 
Twenterand over de mogelijkheden van samenwerking  bij de uitvoering van 
de Pw binnen het kader van de scenariokeuzes die door de colleges van 
Dinkelland en Tubbergen zijn gemaakt 
 

De 2 sporen 
In gesprek met de raden moet er een keuze worden gemaakt voor het toekomstig 
uitvoeringsmodel van beide gemeenten. We willen de keuzes hierin in samenhang 
bezien maar tegelijkertijd onderkennen we 2 sporen hierin. Het spoor Wsw en het 
spoor Pw en dat werken we hierna verder uit.  
 
Het spoor Wsw 
In het spoor Wsw moeten keuzes gemaakt worden uiterlijk 1-7-2020 omdat de GR-
gemeenten Soweco koersen op een opheffing van de GR per 1-1-2021. De richting 
hierin is, zoals vastgelegd in de contourennota “De nieuwe samenwerking van de zes 
gemeenten binnen de lokale uitvoering van de Wsw” en vastgesteld door het college 
van Tubbergen op 24-3-2020, dat 4 GR-gemeenten, waaronder Tubbergen, vanaf 1-1-
2021 samen blijven werken bij de uitvoering van Beschut werk (zowel Wsw als Pw) en 
de werkgeverstaken Wsw en dat de overige taken Wsw lokaal uitgevoerd worden. Om 
tot een succesvolle implementatie te komen hiervan moeten uiteindelijk voor 1-7-
2020 een aantal keuzes gemaakt worden. 
 
Voor de Wsw’ers die werkzaam zijn in de gemeentelijke groenvoorziening van 
Tubbergen is in de contourennota het verdere proces al op hoofdlijnen beschreven. Zij 
treden per 1-1-2020 in dienst bij de gemeente of een daarvoor op te richten stichting 
en worden, zo mogelijk, geïntegreerd in de buitendienst van de gemeente. Om die 
reden wordt dit onderdeel met voorrang opgepakt. Dit wordt uitgewerkt in een korte 
deelopdracht zodat deze medewerkers op 1 januari 2020 op een goede wijze landen in 
de ambtelijke werkorganisatie Noaberkracht. 
 
Daarnaast zal er veel aandacht uitgaan naar de afbouw van Soweco. De GR-
gemeenten moeten hiervoor een liquidatieplan opstellen zodat “de boedel” op een 
goede wijze gescheiden wordt en waar mogelijk overgedragen wordt aan de nieuwe 
uitvoeringsorganisatie voor beschut werk van de 4 GR-gemeenten die hierin blijven 
samenwerken.  
 
Ook voor de gemeente Dinkelland heeft de opheffing van GR Soweco per 1-1-2021 
betekenis. Omdat het Beschut werk (zowel Wsw als Pw) op basis van een 
dienstverleningsovereenkomst wordt uitgevoerd door Soweco moet er een besluit 
genomen worden over de uitvoering van Beschut werk per 1-1-2021. Hierdoor 
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ontstaat echter ook een momentum van herbezinning op de huidige uitvoering van de 
Wsw door SPD. Er is voor de gemeente Dinkelland niet direct een noodzaak om voor 1-
7-2020 hierin besluiten te nemen maar beide gemeenten hebben de ambitie 
uitgesproken in hun lokale plannen uitvoering Pw en Wsw van oktober 2019 dat ze 
waar mogelijk bij de uitvoering van taken Pw en Wsw samen willen werken in 
Noaberkracht. 
 
Het spoor Pw 
In het spoor Pw moeten keuzes gemaakt worden uiterlijk 1-1-2021 om de 
samenwerkingsovereenkomsten die beide gemeenten hebben met de gemeente 
Almelo voor de uitvoering van de Pw per 1-1-2022 aflopen. 
Ook bij de uitvoering van de Pw hebben beide gemeenten in hun lokaal plan van 
oktober 2019 de ambitie uitgesproken om waar mogelijk samen te werken in 
Noaberkracht. Daarnaast wordt onderkent dat er op onderdelen van de Pw ook 
samengewerkt moet worden met andere gemeenten. Dit vraagt onderzoek met 
andere gemeenten en uiteindelijk een afweging welke gemeente of gemeenten 
passen bij de ambities van beide gemeenten. 
 
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de ontwikkeling van 1 toegang tot het sociaal 
domein dat moment plaatsvindt in Noaberkracht. De keuzes in de sporen Wsw en Pw 
moeten natuurlijk ook naadloos aansluiten op de ontwikkeling van 1 toegang. 
 
Daarnaast volgen uit deze opdracht, zoals hiervoor ook al is beschreven voor het 
onderdeel gemeentelijk groen van de gemeente Tubbergen, deelopdrachten voor de 
diverse onderdelen. Deze worden steeds separaat in de daarvoor ingerichte 
projectstructuur vastgesteld en gemonitord. 
 
Als bijlage bij deze opdracht hebben we procesplaat samengesteld waaruit duidelijk 
wordt welke stappen er het komend jaar genomen moeten worden om uiteindelijk 
uiterlijk 1-1-2022 succesvol een toekomstbestendig uitvoeringsmodel voor Pw en Wsw 
voor beide gemeente te hebben. Uit deze procesplaat blijkt welke keuzes er gemaakt 
moeten worden, wanneer deze keuzes gemaakt moeten worden, waar er verbinding 
ontstaat tussen de Pw en Wsw, welke stakeholders daar een rol inspelen en wanneer 
deze keuzes van betekenis zijn voor Noaberkracht. 
  

Betreft Dinkelland Tubbergen 

Doelstelling  
 
 

Vanuit het MEP en MAT hebben de gemeenten Dinkelland en Tubbergen als doel om 
de positieve gezondheid van de inwoners van Dinkelland  te versterken en de zorg 
betaalbaar en bereikbaar te houden. De gemeente  wil deze ambitie o.m. realiseren 
door te streven naar een inclusieve  arbeidsmarkt waarin iedereen naar vermogen 
mee kan doen. 
 

Resultaat Na afronding van dit project heeft zowel de gemeente Dinkelland als de gemeente 
Tubbergen uiterlijk 1-1-2022 een adequate en toekomstbestendige 
uitvoeringsorganisatie voor de P-wet en de Wsw. 
 
 

Plan van aanpak 
 
 

In het plan van aanpak gaan we uit van de 2 sporen zoals beschreven in de 
probleemanalyse. Leidend daarbij zijn de stappen zoals weergegeven in de 
procesplaat. Dit leidt ook tot een inrichtings- en implementatiepad van 2 snelheden. 
Eén pad, langs het Wsw-spoor, moet per 1-1-2021 leiden tot implementatie van de 
lokale uitvoering Wsw. Het andere pad, langs het Pw-spoor, moet per 1-1-2022 leiden 
tot implementatie van de lokale uitvoering Pw. Uiteraard wordt Noaberkracht, daar 
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waar Noaberkracht een rol gaat spelen in de lokale uitvoering van taken, nadrukkelijk 
betrokken bij de uitwerking van deze 2 sporen. 
 
Stap 1: Zoals beschreven in de contourennota “De nieuwe samenwerking van de zes 
gemeenten binnen de lokale uitvoering van de Wsw” integreren de GR-gemeenten 
vanaf 1-1-2021 alle Wsw’ers die werkzaam zijn in de gemeentelijke groenvoorziening 
in hun buitendienst. Hiervoor zal samen met het management van het team Openbare 
Ruimte van Noaberkracht een plan worden gemaakt om deze transitie ook succesvol 
te kunnen doen per 1-1-2021. 
Gereed: Plan van aanpak gereed uiterlijk 15 mei 2020 
 
Stap 2: Besluitvorming over de lokale uitvoering Wsw per 1-1-2021. Voor Tubbergen 
betekent dit dat er een besluit genomen moet worden over de opheffing van de GR 
Soweco per 1-1-2021. Daarnaast moet een besluit genomen worden over het 
werkgeverschap van de Wsw’ers (in dienst bij de gemeente of bij een daarvoor op te 
richten stichting), de wijze waarop we de Wsw’ers integreren in de gemeentelijke 
groenvoorziening (als onderdeel van de gemeentelijke groenvoorziening of 
gedetacheerd vanuit een daarvoor op te richten stichting) en de wijze waarop we gaan 
deelnemen in de nieuwe regionale faciliteit voor beschut werk (als deelnemer in de 
stichting of via inkoop met een dienstverleningsovereenkomst).  
 
Voor Dinkelland betekent dit, na het besluit tot opheffing van de GR Soweco, dat er 
een besluit genomen moet worden op welke wijze het beschut werk uitgevoerd moet 
gaan worden (via inkoop bij de nieuwe regionale faciliteit voor beschut werk van 4 
voormalige GR Soweco-gemeenten of op een andere wijze) en over de vraag  of de 
huidige uitvoering Wsw via SPD voldoende toekomstbestendig is en of er tot een 
andere organisatie van die uitvoering gekomen moet worden. 
Gereed: 1 juli 2020 
 
Stap 3: Opstellen van een inrichtingsplan Wsw. In het inrichtingsplan beschrijven we 
o.m. hoe we het werkgeverschap en werkgeverstaken Wsw vormgeven, welke 
dienstverlening we onze inwoners bieden en welke organisatie, processen, functies en 
formatie we daarvoor nodig hebben.  Tot slot stellen we een begroting op voor de 
daadwerkelijke uitvoering van deze taken. 
Gereed: 1 september 2020 
 
Stap 4: Opstellen van een implementatieplan Wsw.  In het implementatieplan 
beschrijven we het totaal aan activiteiten dat moet worden uitgevoerd om de 
opgeleverde oplossing, zoals beschreven in het inrichtingsplan,  zorgvuldig in te passen 
in de organisatie. 
Gereed: 1 oktober 2020 
 
Stap 5: Besluitvorming over lokale uitvoering Pw per 1-1-2022. Voor zowel Dinkelland 
als Tubbergen betekent dit dat er een besluit genomen moet worden over de wijze 
waarop beide gemeenten vanaf 1-1-2022 uitvoering willen geven aan hun taken op 
het gebied van de Pw. Belangrijk hierin is de keuze met welke gemeente of gemeenten 
hierin samengewerkt gaat worden en op welke wijze wordt samengewerkt (zowel op 
inhoud als organisatorisch). 
Gereed: 1 januari 2021 
 
Stap 6: Opstellen van een inrichtingsplan Pw. In het inrichtingsplan beschrijven we 
o.m. welke dienstverlening we onze inwoners bieden en welke organisatie, processen, 
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functies en formatie we daarvoor nodig hebben. Tot slot stellen we een begroting op 
voor de daadwerkelijke uitvoering van deze taken. 
Gereed: 1 maart 2021 
 
Stap 7: Opstellen van een implementatieplan Pw.  In het implementatieplan 
beschrijven we het totaal aan activiteiten dat moet worden uitgevoerd om de 
opgeleverde oplossing, zoals beschreven in het inrichtingsplan,  zorgvuldig in te passen 
in de organisatie. 
Gereed: 1 april 2021 
 
In alle keuzes en plannen houden we rekening met de samenhang in activiteiten 
tussen Pw en Wsw en ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van 1 toegang voor het 
sociaal domein, die van belang zijn de ontwikkeling naar een toekomstbestendig 
uitvoeringsmodel voor Pw en Wsw.  
 
Daarnaast zullen we, als de situatie daarom vraagt, werken met deelopdrachten om 
focus aan te brengen en te houden op het specifieke onderdeel. 
 

Afbakening  De opdracht is afgebakend door de keuzes die de colleges hebben gemaakt voor het 
toekomstig uitvoeringsmodel P-wet en Wsw en de ambities binnen het MEP (de 
inclusieve samenleving) en MAT (Programma Werk aan de Winkel, thema 
Arbeidsparticipatie en het Programma samen redzaam, gezond meedoen, thema 
zelfredzaamheid en zorg).  

Effecten en risico’s 
 
 

De tijdsdruk op het uitvoeringsmodel Wsw is groot. Er ligt een bestuurlijke ambitie om 
per 1-1-2021 Soweco op te heffen en de uitvoering van de Wsw lokaal te beleggen. 
Het contract met de gemeente Almelo loopt af per 1-1-2022 en moet uiterlijk 1-3-2021 
opgezegd worden (en bij voorkeur uiterlijk 1-1-2021). 
 
Een duidelijk vertragend risico kan de huidige coronacrisis zijn. Het is tot 1-5-2020 niet 
toegestaan om in vergadering bijeen te komen. Besluitvorming hierin wordt schriftelijk 
en digitaal voorbereid. 
 

Gebruikers Inwoners die behoren tot de doelgroepen  
 

Randvoorwaarden 
en kwaliteitseisen 
 
 

Voor de implementatie van het toekomstig uitvoeringsmodel dient een projectleider 
aangesteld te worden met de volgende competenties en expertise: 
- Inhoudelijke expertise van P-wet en Wsw 
- Innovatiekracht 
- Sparringpartner voor bestuurders 
Daarnaast moet voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar worden gesteld voor de 
implementatie van het toekomstig uitvoeringsmodel 

 
Relatie met 
Projecten 
/initiatieven/ 
Ontwikkelingen 

- Noaberhoes (er moet nog opdracht gegeven worden voor een verdere uitwerking 
in een businesscase of businessplan) 

- Doelgroepenbeleid 
- 1 toegang 
- Twentse belofte 
- Grip op sociaal domein (FE ME) 

Reeds beschikbare 
tijd en budget 

Budget voor fase 1 is besteed. Voor deze fase zijn reguliere middelen beschikbaar (DT 
besluit Cees van Oostrum) tot 1 juli 2020. Voor de fase daarna moet in beeld gebracht 
worden wat de benodigdheden zijn en hoe dit gedekt wordt.  
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Het doel is om het toekomstig uitvoering, zoals ook beschreven in de businesscase, te 
realiseren binnen de bestaande begrote middelen. Meer duidelijkheid hierover 
ontstaat na het opstellen van het inrichtingsplan. 
 
In Grip op sociaal domein is Harald Noordhof aan zet om samen met de projectleiders 
in beeld te brengen wat het financieel effect en Maatschappelijk effect van dit project 
is. 
 
Voor de uitvoering van deze opdracht begroten we tot 1 januari 2021: 

 HRM-deskundigheid 200 uur 

 Juridische deskundigheid 100 uur 

 Communicatieadvies 100 uur 

 Financiële deskundigheid 100 uur 

 Beleidsadvies 640 uur 

 Projectleiding 400 uur 
 

Notities 
Programmaregisseur 

 

Notities 
projectleider 

 

 
 
Fasering op hoofdlijnen 
De periode t/m de go no-go van de verkenningsfase behoort tot de zgn Initiatiefase. In deze fase kan  
per verkenning 8 uur vrije ruimte in het takenpakket van betrokken medewerkers gebruikt worden 
voor het project.  
 
Mijlpaal/ Proces Wie Startdatum Opleverdatum Opmerkingen 
Plan van aanpak Groen 
Tubbergen 

  15-5-2020  

Plan lokale uitvoering Wsw 
Tubbergen 

  1-7-2020  

Plan lokale uitvoering Wsw 
Dinkelland 

  1-7-2020  

Inrichtingsplan Wsw 
Tubbergen   

1-9-2020 
 

Inrichtingsplan Wsw 
Dinkelland  

 1-9-2020  

Implementatieplan Wsw 
Tubbergen   

1-10-2020 
 

Implementatieplan Wsw 
Dinkelland   

1-10-2020 
 

Plan lokale uitvoering Pw 
Tubbergen   

1-1-2021 
 

Plan lokale uitvoering Pw 
Dinkelland   

1-1-2021 
 

Inrichtingsplan Pw 
Tubbergen   

1-3-2021 
 

Inrichtingsplan Pw 
Dinkelland   

1-3-2021 
 

Implementatieplan Pw 
Tubbergen   

1-4-2021 
 

Implementatieplan Pw 
Dinkelland   

1-4-2021 
 

 
 
 


