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Samenwerkingspilots Halte Werk en WNK

Aanleiding
Op 19 maart 2019 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking gewenste
regionale samenwerking op terrein van de uitvoering van de Participatiewet. Tevens is toegezegd het
plan van aanpak toe te zenden. Bijgaand ontvangt u dit plan van aanpak ter informatie.
Voorgeschiedenis
In februari 2019 hebben de bestuurders van het WNK en Halte Werk besloten om te starten met drie
pilots, die door Halte Werk en het WNK gezamenlijk worden opgezet en uitgevoerd.
Het doel is de mogelijkheden om mensen naar vermogen perspectief te bieden en deel te laten
nemen in de samenleving te optimaliseren.
De pilots dragen bij aan het bieden van perspectief aan inwoners. Door middel van deze pilots krijgen
we inzicht in de meest passende structuur om dat perspectief gezamenlijk te kunnen bieden en zo
efficiënt mogelijk te organiseren. Met de pilots willen wij invulling geven aan een andere manier van
werken die meer aansluit op wat inwoners nodig hebben.
Inmiddels heeft de kwartiermaker, in samenwerking met de betrokken partijen het bijgaande Plan van
aanpak opgesteld.
Huidige stand van zaken
Het Plan van Aanpak is op 28 juni 2019 in een bijeenkomst gepresenteerd aan de portefeuillehouders
Participatie. Hierbij waren betrokken professionals vanuit de drie uitvoeringsorganisaties aanwezig. Er
is constructief bijgedragen en een goede discussie geweest. Dit heeft ertoe geleid dat het Plan van
Aanpak bestuurlijk is vastgesteld als goede basis voor de implementatiefase van de drie pilots en dat
de opdracht is gegeven uitvoering te geven aan het Plan van Aanpak.
Ervaringen tot nu toe
Het proces om te komen tot het plan van aanpak is op organische wijze van start gegaan, waarbij op
ambtelijk niveau kennis is gemaakt met elkaars werkprocessen en dienstverlening.
Om te komen tot een inhoudelijk goede samenwerking is er constructief samengewerkt in
verschillende projectgroepen. Gezamenlijke uitgangspunten zijn een optimale speciale zorg voor onze
kwetsbare burger en de behoefte tot optimaliseren van de dienstverlening.
Verdere planning
Zoals ook terug te vinden is, wordt er direct gestart met de pilots. In oktober 2019 zal een eerste
tussentijdse interne evaluatie plaatsvinden om vast te stellen of het beoogde resultaat nog steeds
gehaald kan worden. In januari 2020 worden de pilots geëvalueerd.

