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Inleiding
Conform afspraak informeren wij de raad met de vierde voortgangsrapportage Plan van
aanpak (basis op orde) over de voortgang binnen het cluster Sociale Dienstverlening over de
maanden december 2012 tot en met maart 2013.

Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:
1. in te stemmen met de brief aan de raad "Vierde voortgangsrapportage Plan van aanpak
(basis op orde) cluster Sociale Dienstverlening".
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Bijlage(n)
-Brief aan de raad met vierde voortgangsrapportage;
-Dashboard indicatoren Plan van aanpak (Basis op orde) cluster Sociale Dienstverlening.
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Geachte heer, mevrouw,
Op 16 januari jl. ontving u de derde kwartaalrapportage Plan van aanpak (Basis op orde)
cluster Sociale Dienstverlening (SDV). U werd geïnformeerd over de resultaten van de
periode september tot en met november.
Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang binnen het cluster Sociale
Dienstverlening aan de hand van het Plan van aanpak (Basis op orde) in de maanden
december 2012 tot en met maart 2013.
Per onderdeel van het Plan van aanpak (Basis op orde) geven wij in deze brief aan welke
ontwikkelingen er sinds november zijn geweest. Tevens is als bijlage, net zoals bij de
eerdere voortgangsrapportages, een dashboard toegevoegd. Het dashboard geeft de
ontwikkelingen die zijn doorgemaakt op diverse speerpunten uit het rapport Onderzoek
Sociale Dienstverlening Haarlemmermeer kwantitatief weer.
Inleiding
Sinds de vorige voortgangsrapportage zijn er een 2-tal zaken die de hoogste prioriteit
hebben genoten:
1. Verankeren en borgen van de professionalisering van de bedrijfsvoering.
2. Ontwerpen nieuwe organisatiestructuur en werkwijze. Passend bij de nieuw
geformuleerde missie en visie van de cluster SDV.
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De kennis en ervaring van de medewerkers wordt direct toegepast bij het verder uitwerken
van het ontwerp en de werkwijze. Zo is er een steeds groter wordende groep medewerkers
intensief bij het veranderingstraject betrokken.
Daar tegenover staat dat de aanloop naar de reorganisatie niet alleen veel inspanning vergt
maar ook voor een deel van de medewerkers onzekerheid met zich meebrengt.
Bedrijfsvoeringsmatig merken we de impact van de recessie op het inmiddels fors
toegenomen aantal meldingen voor de WWB.
Tevens is het een periode geweest met een hoog ziekteverzuim. Deels gerelateerd aan zeer
hardnekkige griep en deels vermoedelijk gekoppeld aan de onzekerheid voordat voor een
ieder duidelijk is hoe de reorganisatie zal uitpakken.
Terugblik 2012 (doorgemaakte ontwikkeling)
Terugkijkend op hetjaar 2012 heeft die in het teken gestaan van grondige probleemanalyse,
direct gevolgd door verbeteracties. Deze verbeteracties waren zowel gericht op korte termijn
(wegwerken achterstanden bijvoorbeeld), als de lange termijn (management informatie,
interne controles etc.).
Naast alle verbeteracties werd de blik op de toekomst gericht. Discussies over missie en
visie om te formuleren wat bestaansreden is van de cluster Sociale Dienstverlening.
Belangrijk daarbij is om een cluster te ontwerpen qua structuur en werkwijze die aansluit bij
het gedachtegoed van de Transities Sociaal Domein. Tevens om daar voldoende flexibiliteit
in aan te brengen om mee te kunnen bewegen.
Successen
Middels Werkstroom WWB klanten terugleiden naar regulier werk.
Het vormgeven van de reorganisatie en directe aansluiting daarbij met Programma Sociaal

Domein.
Directe betrokkenheid medewerkers bij uitwerken missie en visie in een nieuwe werkwijze.

1. Bedrijfsvoering
1. 1 Sturen op in- en uitstroomgegevens WWB
Het klantenbestand met een WWB uitkering is het afgelopen kwartaal licht toegenomen. Het
aantal meldingen (iemand die meent recht te hebben op) WWB neemt nog steeds fors toe.
In de maanden december 2012, januari, februari en maart 2013 hebben meer meldingen
geleid tot een aanvraag voor inkomensondersteuning dan in voorgaande periodes. De te
beoordelen aanvragen worden steeds complexer. Er zijn steeds meer personen die uit een
WW situatie instromen alsmede vele ZZP'ers die geen opdrachten meer kunnen verwerven
als gevolg van de aanhoudende crisis.
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Werkstroom
WerkStroom is officieel gestart in augustus 2012 met een eerste groep van 4 kandidaten.
Inmiddels draait WerkStroom tezamen met het WSP op volle toeren maar het aantal
instromende deelnemers varieert behoorlijk als gevolg van het type burgers dat een
aanvraag tot bijstand doet. De laatste tijd is de afstand tot de arbeidsmarkt van de
aanvragers weer enigszins aan het toenemen waardoor er minder geschikte kandidaten zijn
voor WerkStroom. WerkStroom kandidaten hebben in principe geen beperkingen (zoals
verslaving c.q. schulden) en hebben daardoor minder ondersteuning nodig voor toeleiding
naar de arbeidsmarkt

De aanwezigheid bij WerkStroom is gemiddeld 92,5%. Een deelnemer stroomt gemiddeld na
35 dagen uit dit traject. Dit heeft voor 42% van de deelnemers geleid tot uitstroom naar werk
(al dan niet met proefplaatsing) en 9% heeft een passend traject advies. 32% participeert
nog in WerkStroom of heeft een ander traject advies gekregen. De resterende
deelnemers (17%) hebben geen recht op een uitkering of zien daar van af.
Werkgeversservicepunt (WSP)
Vanaf 2013 levert SDV een aantal mensen aan het Werkgever Servicepunt (WSP).
De taken van een WSP (en de medewerkers) zijn landelijk vastgesteld; een groot deel van
de tijd van deze WSP medewerkers wordt besteed aan het werven van vacatures en het
onderhouden van contacten met Werkgevers voor de gemeente Haarlemmermeer (in dit
geval WerkStroom). Met name de inspanningen van de collega's bij het WSP leiden ertoe
dat de uitstroom bij WerkStroom naar regulier werk zo hoog blijft.

In het eerste kwartaal zijn 114 bedrijven benaderd, 272 vacatures beheerd, 120 personen
geplaatst (fulltime of parttime) en waren er 4 7 proefplaatsingen.
Rechtmatigheid
De fraudealertheid bij meldingen, aanvragen en reeds bestaande klanten wordt steeds
intensiever. Hierdoor neemt het afhandelen van een aanvraag meer tijd in beslag. In
combinatie met meer meldingen en aanvragen wordt hierdoor de afhandelingstermijn
negatief beïnvloed.
Het streven om in 2012 50 extra uitkeringen te beëindigen in het kader van extra
inspanningen op handhaving is gehaald door extra inspanningen op handhaving, in
combinatie met een projectmatige aanpak (Project SV-Land vanaf 4 maart 2012). Er zijn 100
dossiers onderzocht waarbij bij 52 dossiers resultaat werd bereikt. 39 uitkeringen werden
beëindigd, bij 5 dossiers werd een maartregel/verlaging opgelegd en tenslotte werden acht
dossiers overgedragen naar de sociale recherche.

Op dit terrein van handhaving worden in 2013 opnieuw 100 extra dossiers (naast de
reguliere handhaving) onder de loep genomen. Het onderzoek richt zich dan op klanten met
vermoedelijk vastgoed bezit in het buitenland en klanten met een beperkte (aanvullende)
bijstand.
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1. 2 Zorgdragen voor een juiste indeling van klanten op de participatieladder
Gerealiseerd.
1.3 Opstellen van een clusterwerkplan 2012, met inbegrip van een heldere missie
Gerealiseerd.
1.4 Zorgdragen voor een vertaling van (de doelstellingen uit) het clusterwerkplan in
rapportages
Gerealiseerd.
1.5 Ontwikkel een eenvoudig format voor de kerncijfers, zowel prognose als realisatie
Gerealiseerd.
1.6 Efficiënter werken door het verbeteren van de netwerkverbinding op de werklocatie Werk
en inkomen
Gerealiseerd.
1. 7 Genereren van managementinformatie uit G WS4all
Zie 1.4
1.8 Verbeter het gebruik van GWS4all
Zie 1.9
1.9 Uitvoeren van het AO/IC plan
Met het vastgestelde AO/IC-plan heeft de cluster keuzes gemaakt voor inrichting van de
Administratieve Organisatie en de Interne Controle. Uitrol van dit plan heeft plaats in het
eerste halfjaar van 2013 (enkele activiteiten in derde kwartaal). In de maanden december tot
en met maart zijn diverse acties met betrekking tot AO/IC opgepakt.
Eén van de acties betreft het vertalen van de herontworpen LEAN-werkprocessen naar de
Administratieve Organisatie. Een andere actie betreft het opstellen van een risico-analyse
ten behoeve van het updaten van het informatiebeveiligingsplan voor Sociale
Dienstverlening. De eerste helft van 2013 wordt gebruikt voor het operationaliseren van de
Interne Controle.

2.

Kwaliteit management en medewerkers
2. 1 Besteed aandacht aan de persoonlijke effectiviteit van medewerkers
De afgelopen maanden zijn beoordelingsgesprekken gevoerd met alle medewerkers.
Deze volgde op de plannings-en functioneringsgesprekken. Dit zijn zorgvuldige trajecten die
daar waar nodig gevolgd zijn met training en coaching.
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3. Structuur, inrichting en verdeling van taken
3. 1 Toewerken naar een passende span of control
Hier is rekening mee gehouden bij de reorganisatie.
3.2 Zorgdragen voor een bij de formatie passende werkvoorraad, inclusief prioritering
Op basis van de nieuwe werkwijze is de organisatiestructuur van de cluster Sociale
Dienstverlening opnieuw ingericht en is een passende formatie berekend. In de
formatieberekeningen is rekening gehouden met de gewenste flexibiliteit. Bij de
reorganisatie is ook een nieuwe formatie berekening gemaakt op basis van de nieuwe
werkwijze en de gewenste flexibiliteit (verdeling vaste/flexibele bezetting).
3.3. Zorgdragen voor onderlinge vervangbaarheid medewerkers binnen het team kwaliteit
Tijdelijk geregeld. Structureel na de reorganisatie opgelost.
3.4 Versterken van de rol van financieel adviseur
Gerealiseerd.
3.5 Zorgdragen voor capaciteit van het uitvoeren van themacontroles

Zie 1.1

4. Toekomst
Voornaamste opdracht voor de cluster Sociale Dienstverlening is het afronden van de
voorbereidingen van de reorganisatie en vervolgens de plaatsing van het management en
medewerkers. Nadat de medewerkers van Werk en Inkomen naar het Raadhuis zijn
verhuisd zal de nieuwe cluster en werkwijze ingaan per 1 september 2013.
Komende maanden ligt de nadruk op het implementeren van de nieuwe werkwijze,
werkprocessen en de informatievoorziening plus de interne controle maatregelen.
Voor de medewerkers persoonlijk ligt de nadruk het plaatsingstraject en vervolgens de
daaraan gekoppelde trainingen om medewerkers optimaal voor te bereiden op de nieuwe
situatie.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris
de b rgemeester,

drs. C.H.J. Brvgmé'm
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