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Regionale samenwerking Participatiewet
In de afgelopen periode zijn bestuurders uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum,
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest bij elkaar gekomen om een regionale visie te
formuleren op de dienstverlening aan inwoners in het kader van de Participatiewet.
Het doel was om te onderzoeken of samenwerking de uitvoering van de Participatiewet zou kunnen
verbeteren.
Bestuurders Regio Alkmaar: “Wij willen de mogelijkheden optimaliseren om mensen naar
vermogen deel te laten nemen in de samenleving en perspectief te bieden op deelname”.
Dat betekent aansluiten bij de leefwereld van mensen en met deze mensen op zoek gaan naar wat
nodig is om hen duurzaam perspectief te bieden. Door een nieuwe en integrale wijze van werken wil
de regio op langere termijn de uitvoering van de Participatiewet effectiever maken en betaalbaar
houden.
De regiobesturen willen samen met de partners starten met concrete pilots die bijdragen aan het
bieden van perspectief aan inwoners. Door middel van deze pilots krijgen we inzicht welke structuur
het meest passend is om antwoord te geven op de vraag hoe we dat perspectief zo goed mogelijk
kunnen bieden en dit tegelijk zo efficiënt mogelijk organiseren.
Dit vraagt van gemeenten, WNK, Haltewerk en de werkorganisatie BUCH dat we de koers verleggen
naar samenwerking die nog meer gericht is op ontwikkelingsmogelijkheden van inwoners.
De colleges in de Regio Alkmaar hebben op dinsdag 26 februari jl. ingestemd met verdere
samenwerking in de vorm van de volgende pilots:
1. Mens in Beeld
Het inrichten van een gemeenschappelijke diagnostische wijze van werken met het doel om het
arbeidspotentieel van mensen in een uitkering beter in te kunnen schatten om mensen deel te laten
nemen door middel van werk of vrijwilligerswerk. Het effect moet zijn dat de deskundigheid van onze
organisaties toeneemt, de samenwerking meer vanzelfsprekend wordt en het lerend vermogen van
elkaar wordt vergroot.
2. Vergroten mogelijkheden vergunninghouders
Bundelen van kennis en expertise om deze specifieke doelgroep duurzaam perspectief te bieden. Met
verschillende maatschappelijke partners onderzoeken we waar we de krachten nog meer kunnen
bundelen met als doel meer mensen binnen kortere tijd te laten participeren, het liefst middels arbeid.
3. Creëren doorzettingsmacht en uitwisseling van kennis en ervaring rond een integrale aanpak
in complexe zaken, waarbij de inwoner centraal staat
Dit geven we vorm door actief te leren van elkaar en het laten groeien van professionele autonomie,
waardoor werken en leren ontwikkelingsgericht gecombineerd wordt en er afspraken worden gemaakt
over verantwoordelijkheden in de keten.
Hoe verder?
De bestuurders uit de Regio Alkmaar hebben afgesproken dat twee bestuurders te weten wethouder
Verbruggen (Alkmaar) en wethouder Binnendijk (Castricum) dit voorstel gaan uitwerken in een
samenwerking met WNK, Haltewerk en de werkorganisatie BUCH waarbij Willem van Eijk (directeur
WNK) is benoemd tot kwartiermaker.
De komende periode wordt een plan van aanpak voor bovenstaande pilots uitgewerkt.

