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Op 14 november 2019 hebben we het rapport Toekomstige koers WSD in de ASD vergadering 
besproken met een toelichting door Nadine van de Griendt. Ook hebben leden van de ASD eerder 
regionale discussiebijeenkomsten over dit plan bijgewoond en deelgenomen aan een enquête van 
de WSD. 
 
Korte samenvatting: 
Gemeenten en WSD hebben de afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan met de 
Gemeenschappelijke regeling. De ASD adviseert meer zakelijke afspraken te maken met de WSD en 
voor overeenkomende problemen als 10 gemeenten meer gezamenlijk op te trekken, cq in te kopen 
 
Toelichting: 
De ASD herkent de toegevoegde waarde van de WSD bij de participatie in Nuenen, zoals de 

geïntroduceerde PIP gesprekken met statushouders. In het rapport is helder beschreven hoe de 

toekomstige werkwijze kan verlopen. Toch ervaren we een zekere onbalans in de belangen van de 

gemeenten en de WSD. Dat lijkt ons niet nodig. Het bestaansrecht van de WSD kan ook na de 

transitie worden gegarandeerd door de kwaliteit van haar diensten. 

Wij vinden dat de gemeente verantwoordelijk moet blijven voor haar inwoners met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. Er moeten dan wel heldere en ambitieuze resultaatafspraken worden gemaakt met 

WSD (ook in combinatie met het sociaal domein) om de gezamenlijke inspanningen te ondersteunen 

en om die te prikkelen.  

 
Advies 1:  
Zoek als gemeenten actief naar gemeenschappelijke problemen die voor plusdiensten in aanmerking 
kunnen komen. Denk bv aan een specifieke invulling voor de re-integratie van statushouders. Dat 
verlaagt de ontwikkelkosten per gemeente, vergroot het beschikbare ontwikkelkrediet waardoor 
betere producten, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en al opgedane ervaringen, kunnen 
worden gerealiseerd. Door meer volume (b.v. bij groepstrainingen) kan de prijs per deelnemer 
dalen. 
 
Advies 2:  
Maak duidelijke afspraken over het eigenaarschap van de ontwikkelde plusdiensten. Het lijkt redelijk 
dat de betalende gemeente(n) dat eigenaarschap voor een groot gedeelte kan claimen. Er kan dan 
onderscheid worden gemaakt tussen de ontwikkelkosten van een nieuw product en het afnemen 
van een reeds ontwikkeld product. Degene die het door een andere gemeente ontwikkelde product 
afneemt, betaalt dan een bepaalde fee aan die gemeente. 

 
Advies 3: 
De doelgroep voor de WSD is nu gedefinieerd door hun loonwaarde: 30-80%. Als er meer ervaring 
komt, dan kunnen die grenzen in de komende jaren geleidelijk worden aangepast. Dan komt een 
steeds groter deel van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in aanmerking voor de 
aanpak via WSD. Door de ontwikkelde expertise en infrastructuur, kan dat mogelijk zonder extra 
kosten. 
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Advies 4: 
Zorg voor een balans tussen de plan-do-check-act fasen. In de afgelopen jaren is er veel tijd besteed 
aan de planfase (prototypen) en check (rapportage toekomstige koers). Gelet op de totale kosten in 
10 gemeenten zijn er te weinig mensen daadwerkelijk ondersteund (do). In zorgtermen: meer 
handen aan het bed. 
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P.P.J. van den Bosch, 
Voorzitter. 


