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Beste leden van de adviesraad Sociaal Domein, 

 

Op 2 juli 2020 ontvingen wij uw reactie op onze adviesaanvraag van 22 juni over de 

voorstellen die voortkomen uit de Verkenning Doorontwikkeling HWwerkt! In deze 

brief leest u onze reactie op uw advies.  

 

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor uw advies en de snelheid 

waarin wij uw advies mochten ontvangen.  

Het college is verheugd dat u positief adviseert op de voorstellen voor de richting 

waarin HWwerkt! zich kan ontwikkelen naar een sterke uitvoeringsorganisatie voor 

de inclusieve arbeidsmarkt.  Ook zijn wij verheugd dat u graag betrokken wilt blijven 

bij de verdere ontwikkelingen.  Wij stellen voor om na besluitvorming in het college 

en de gemeenteraad nader af te stemmen hoe deze betrokkenheid vorm te geven. 

 

Hieronder leest u onze reactie op de twee punten waar u kanttekeningen zet bij de 

voorstellen uit de verkenning: 

 

 (Netwerk)samenwerking met de regio 

Inderdaad is één van de overwegingen voor het college om te kiezen voor een 

lokale uitvoering, dat dit garandeert dat we de dienstverlening van HWwerkt! 

dicht bij de inwoner houden. Dit mede gezien de beperkte mobiliteit van de 

doelgroep van HWwerkt!. Tegelijkertijd ziet het college belangrijke voordelen in 

(netwerk)samenwerking met partners in de regio. Samenwerking vergroot de 

mogelijkheden voor een dekkend en passend ontwikkelaanbod. Aansluiting op 

de mogelijkheden en beperkingen van de individuele inwoner is daarbij het 

uitgangspunt. 

 

 Vakgerichte leerwerkomgevingen: 

Het college deelt uw wens om ook vakgerichte leerwerkomgevingen te 

organiseren.  Binnen HWwerkt! zijn de mogelijkheden daartoe beperkt. Er is  
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geen grote diversiteit aan typen werk aanwezig binnen HWwerkt!. Wel zien wij 

in de gemeentelijke organisatie mogelijkheden, onder andere in de 

buitendienst. Doelstelling is om deze mogelijkheden beter te benutten. 

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan gerust contact op met de ambtelijk contactpersoon, Jaco van Velden. Hij 

helpt u graag! Jaco van Velden is bereikbaar via 088 647 1910, of via 

jaco.vanvelden@gemeentehw.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard 

 

B.W. Silvis-de Heer A.P.J. van Hemmen 

Secretaris burgemeester 
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