
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

   
 

 Raadsmemo 

Datum:  28 januari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Hans Tadema, Werk, inkomen en zorg  

Onderwerp:  Strategienota 2014-2018 SWB 

 

1. Aanleiding 

In het voorjaar van 2013 heeft het Dagelijks Bestuur van de SWB de directie opdracht gegeven 

een aantal strategische toekomstscenario’s uit te werken. De directe aanleiding hiervoor was 

de aangekondigde Participatiewet per 1 januari 2015 en de bezuinigingen op het Participatie-

budget. In juni 2013 is een viertal scenario’s aan het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur 

en de Beleidsregiegroep (bestaande uit ambtelijke medewerkers van de drie Gemeenschap-

pelijke Regeling-gemeenten) voorgelegd en besproken. De conclusie werd toen getrokken de 

directie op te dragen het scenario “Voortzetting van eerder gekozen strategie”, aangevuld met 

de goede aspecten uit het scenario “Op naar een Twents werkbedrijf”, verder uit te werken.   

Deze uitgewerkte strategische oriëntatie is in september 2013 opnieuw besproken in eerder 

genoemde gremia. Hierin werd de oriëntatie verder bekrachtigd en aangescherpt. De directie 

van de SWB kreeg vervolgens de opdracht de oriëntatie te vertalen in een Strategienota 2014-

2018. De nota is in de vergadering van het Dagelijks Bestuur SWB d.d. 13 december 2013 

vastgesteld. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Uit de strategienota kunnen de volgende kernpunten worden gehaald: 

 

Voor de periode 2014-2018 zal SWB de (aflopende) taken op het gebied van de sociale werk-

voorziening en beschut werken blijven uitvoeren. Verder wil SWB voorkeursleverancier zijn en 

blijven voor de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling voor de 

uitvoering van re-integratie of ontwikkelingstrajecten voor de totale doelgroep (Wwb, Wsw en 

Wajong) van de toekomstige Participatiewet.  
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Om voor deze opdracht klaar te zijn wordt er verder gewerkt aan: 

 Ketenoptimalisatie 

De ketensamenwerking van de GR gemeenten wordt verder doorgevoerd. 

 

 Infrastructuur 

Voor een optimale arbeidsontwikkeling van de doelgroep die onder de Participatiewet valt, 

kiest SWB voor een dynamisch en gevarieerde infrastructuur. Hiervoor zij/worden 

passende verdienmodellen ontwikkeld en toegepast. 

 

 Samenwerking 

Nieuwe samenwerkingsverbanden  met werkgevers worden aangegaan en met de 

Twentse sociale werkvoorzieningsorganisaties worden de handen ineen geslagen. 

 

 Cultuur 

Een steeds meer zakelijke bedrijfscultuur wordt continue nagestreefd. 

 

 Financiële continuïteit 

SWB werkt aan financiële continuïteit op lange termijn. Het aanwezige eigen vermogen 

wordt deels ingezet om de transitie en de financiële risico’s te dekken. 

3. Conclusie 

Voor kennisgeving aannemen. Waarbij opgemerkt, dat de SWB in samenwerking met de 

Beleidsregiegroep in een vroeg stadium al heeft geanticipeerd op de toekomstige ontwikke-

lingen met betrekking tot de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. 

 

Zodra in de loop van 2014 meer bekend wordt over definitieve inhoud van de Participatiewet, 

zal het college met nadere voorstellen komen over de invulling van de diverse beleidsvelden. 

Daarbij valt onder andere te denken aan beschut werk, arbeidsre-integratie en loonkosten-

subsidies. Ook de rol van de SWB wordt hierbij betrokken. 

 

 


