
 
 
 
 
Gemeente Hoeksche Waard 
t.a.v. Jaco van Velden/Hilde de Jong 
Postbus 2003 
3260 AE  OUD-BEIJERLAND 
 
2 juli 2020 
 
Betreft: Reactie Adviesraad Sociaal Domein op Adviesaanvraag Doorontwikkeling HW Werkt! 
Onze referentie 2019-04 
 
Op 22 juni jl. heeft de Adviesraad de Doorontwikkeling HW Werkt! besproken. Dit naar aanleiding van uw 
verzoek tot een advies. U heeft de volgende adviesvragen aan ons gesteld:  

1. Wat is uw advies met betrekking tot de 5 hoofdvragen en de daarop in het rapport geformuleerde 
adviezen/voorstellen tot besluitvorming? 

2. Zijn er belangrijke aanbevelingen die u op basis van de onderzoeksresultaten of op grond van 
signalen vanuit uw achterban mist? Zo ja, kunt u deze kort toelichten? 

 
Met betrekking tot de 5 hoofdvragen en de daarop in het rapport geformuleerde adviezen/ voorstellen het 
volgende: 

1. Staat werk/de arbeidsmarkt centraal of richt HW Werkt! zich op meedoen naar vermogen? 
Advies: Het streven naar betaald werk dient altijd centraal te staan, uitgaande van de mogelijkheden van de 
cliënt (en zijn/haar positieve motivatie). Daarbij wordt maximaal gekeken wat mogelijk is en dient men ook 
te kijken naar het maximaal haalbare.  

2. Versterking HW Werkt! of integratie in uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein?  
Advies: Betaald werk staat centraal, uitgaande van de cliënt en zijn/haar mogelijkheden. Versterking van de 
samenwerking tussen een zelfstandig HW Werkt! en Werkbedrijf vanuit één gezamenlijke doelstellig heeft 
onze sterke voorkeur.  

3. Zelf doen of samen met andere gemeenten? 
Advies: Lokaal binnen de Hoeksche Waard blijven organiseren. Ook in verband met (soms beperkte) 
mobiliteit doelgroepen. Voorts alleen in kleiner verband en/of op specifieke onderdelen de samenwerking 
zoeken in de regio als er geen mogelijkheid is in de Hoeksche Waard.  

4. Positie Werkbedrijf.  
Advies: Wij adviseren een aparte WsW-werkomgeving te behouden/creëren voor deze specifieke 
doelgroepen. In dat kader adviseren wij ook een vakgerichte leerwerkomgeving, zowel binnen als buiten 
HWwerkt! 

5. Slagvaardige organisatievorm.  
Advies: Versterking van HWwerkt! naar één gemeentelijke uitvoeringsorganisatie met één gezamenlijke 
opdracht, missie en doelstelling.  

 
Wij hebben vooralsnog geen nadere aanbevelingen. Als Adviesraad zijn wij positief over de huidige 
ontwikkeling.  
Wij zouden graag betrokken willen blijven bij de verdere ontwikkeling en bieden dan ook aan om naar 
behoefte met u van gedachten te wisselen tijdens de verdere implementatie.  
Wij wensen u succes met het verdere verloop van het besluitvormingstraject en verdere uitrol.  
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