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input zienswijze ten aanzien van advies over toekomstige koers WSD 'Gezamenlijk

doorontwikkelen'
Geachte college, geachte heer Den Hartog,
Zoals afgesproken heeft de Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk i.o. (hierna te noemen adviesraad)
zich gebogen over de eindrapportage WSD 'Gezamenlijk doorontwikkelen' en een aantal punten

geformuleerd die ons inziens van belang zln om mee te nemen in de op te stellen zienswijze van het
college met het oog op besluitvorming over de toekomstige rol WSD in de raad (Raadsplein 9 januari
2020 en gemeenteraad 23 januari 2020). Behalve de hoofdpunten uit het eindrapport hebben wij
ook gekeken naar de Eindrapporta8e 3D Ketensamenwerking gemeente Oisterwijk en de
Eindevaluatie Prototype Het Participatiebedrijf'Participatie Werktl' in Haaren.
1.

De adviesraad onderschrijft de geformuleerde ambitie: "ledereen doet mee naar vermogen,

waarmee meedoen belangrijker is dan alleen het hebben van betaald werk", en het voorstel
om als gemeenten en WSD gezamenlijk verder invulling te geven aan de lokale inbedding van
de WSD.
2.

Zo ook het voorstel om per gemeente een plan van aanpak op te stellen voor het proces van

doorontwikkelen, met aandacht voor vorm en tempo die passen bij de lokale context. Dat
biedt de gemeente Oisterwijk de Íuimte om tot een maatwerk invulling te komen die recht
doet aan de situatie in Oisterwijk en in Haaren c.q. de nieuwe situatie die ontstaat na
samenvoeging van Oisterwijk met de kern Haaren. ln dit plan kan een nadere uitwerking
opgenomen worden voor de gewenste rol- en taakverdeling (regie op beleids-, uitvoerings- en
casusniveau). Plus een doorrekening van kosten die recht doet aan de wens van Oisterwijk om
maatwerk oplossingen te kunnen kiezen voor personen of groepen alsmede de noodzaak van
de WSD om op basis van schaalgrootte het huidige service- en kwaliteitsniveau in stand te
kunnen houden. Elk van de partners heeft zijn eigen plussen, alleen samen kan er synergie
ontstaan ten behoeve van de klanten. Dit betreft àlle inwoners die niet volledig zelfstandig,
betaald of onbetaald, kunnen participeren.
3.

Gebruik te blijven maken van de expertise en innovatiekracht van de WSD, dus deel uit te
blijven maken van de GR WSD. met een duidelijke afspraak over welke inwoners uit Oisterwijk

tijd Haaren sowieso door WSD ondersteund, geplaatst en begeleid worden. Plus
afspraken over deelname aan Expertisecentrum en de behoefte aan Plusdiensten ten behoeve
en te zijner

van specifieke doelgroepen.
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4.

De adviesraad is zeer positief over de gevolgde aanpak in Haaren en de uitkomsten van het

experiment met het prototype Het Participatiebedrijf. De opbrengsten daarvan sluiten, samen
met de ervaringen van de proefperiode in Oisterwij( naadloos aan op de kernbegrippen uit
het Koersdocument Sociaal Domein en komen tegemoet aan zaken als laagdrempelige
toegang, zÍchtbaarheid en positief imago.
5.

Daarbij hecht de adviesraad in het bijzonder aan de volgende uitgangspunten ten behoeve van
de doorontwikkeling:
De klant staat centraal

-

-

EIke klant een (maatwerk) plan dat aansluit op zijn behoeften en mogelukheden

Mensen in beeld hebben en houden, dat wil zeggen uit hun isolement halen en naar
(onlbetaald werk begeleiden, of naar andere vormen van participatie zoals
arbeidsmatige dagbesteding
Alle ondersteuning is ontwikkelingsgericht en gericht op ontdekken en inzetten van

talenten
Samen werken aan een inclusieve samenleving
Eén gezin, één plan, één regisseur - dus integrale aanpak multi problematiek (4Gmodel)
ln dit verband vragen wij ook uw aandacht voorjeugdigen die voor beschut werk in
aanmerking komen. De adviesraad adviseert hierbij om bij het bestaan van
wachtlusten In het kader van preventie voorrang aan jeugdigen te geven.

6.

Wij adviseren de aanbevelingen van de eindevaluatie van 3D Ketensamenwerking Oisterwijk
(NB. sheet 4.2.5) integraal over te nemen, zonder teveel energie te verliezen in het opzetten
van nieuwe projecten maar daadkrachtig gebruik tè maken van reeds ontwikkelde best
practices in de andere WSD gemeenten of elders.

7.

lntegratie en samenwerking WSD en sociaal team is gewenst, dus van harte elkaar toelaten en
elkaars expertise accepteren. Te beginnen met het samen inrichten van een laagdrempelige
toegang voor vragen en aanmelding, een brede intake en goede diagnose, opstellen
maatwerkplan dat domein overstijgend is (ook Wmo, Jeugd), vaststellen wie de meest
aangewezen functionaris is voor regie op de uitvoering en integrale ondersteuning ten aanzien
van werk, zorg en welzijn en eventueel ook wonen (gebruik 4G-model).

Hiermee Baan wij ervan uit dat de belangen van de kwetsbare groepen inwoners waarvoor we dit
doen, het best gediend zijn. Hun belang dient voorop te staan. Zij zijn gebaat bij een heldere,
inzichtelijke en toegankelijke organisatie van de ondersteuning en een constructief en soepèl
samenspel van alle betrokken organisaties: gemeente, WSD, zorg- en welzijnsinstellingen, scholen,

bedrijven en organisaties in de sociale basisstructuur.
Met vriendelijke groet, J
Werkgroep dossier

Wouter Verschuur,
Pieternel Ermen
Frans Monchen
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