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1. Managementsamenvatting

Inleiding
Veruit de meeste Rotterdammers doen actief mee in de samenleving. Hoewel het aantal 
werkzoekenden over een lange periode bezien daalt, blijft er een van oudsher omvangrijk 
deel uitkeringsontvangers in Rotterdam. Er zijn verschillende ontwikkelingen die aanleiding 
geven tot het vernieuwen van de aanpak werk en inkomen; de grote afname van (rijks)
middelen, de opdracht om de taken werk en inkomen binnen rijksbudget vorm te geven en 
de aanpassingen WWB en de Wet werken naar vermogen. 

De nieuwe aanpak werk en inkomen wordt uitgevoerd onder leiding van het Cluster Werk 
en inkomen. Het cluster wordt gevormd uit onderdelen van de diensten SoZaWe (werk en 
inkomensdeel) en Roteb (werkdeel). Het cluster is gericht op de domeinen werk en inkomen 
en geeft inhoud aan de kernprincipes van het concern: dienstverlening, handhaving & 
toezicht, gebiedsgericht werken en relatiebeheer.

Doelstellingen Cluster Werk en inkomen
De ambitie van het Cluster Werk en inkomen is een Rotterdam waarin veel minder mensen 
dan nu afhankelijk zijn van een uitkering voor hun levensonderhoud. Werk is aantoonbaar 
het beste middel om gezondheidsproblemen en sociaal maatschappelijke problemen het 
hoofd te bieden. 

Werk gaat boven een uitkering. Belangrijk uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid 
van de Rotterdamse werkzoekenden. Zij zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk om in 
hun inkomen te voorzien. Waar ondersteuning vanuit het Cluster Werk en inkomen nodig is, 
wordt die gegeven maar is waar mogelijk altijd gebaseerd op zelfsturing. Alles wat we doen 
is erop gericht de zelfstandigheid van Rotterdammers te vergroten met werk als ultiem 
perspectief. 

Het cluster staat voor de majeure opgave om meer Rotterdamse werkzoekenden aan het 
werk te krijgen en het uitkeringenbestand te verminderen zodat de ermee gepaard gaande 
kosten passen binnen Rijksbudget. 

De doelstellingen van dit cluster zijn: 
- Vergroten van de uitstroom;
- Beperken van de instroom;
- Verlagen van de gemiddelde uitkeringshoogte

Dit doen we door: 
- Verbeteren van de kwaliteit van het proces;
-	 Verhoging	van	efficiency	en	verlaging	van	kosten;
- Verbeteren van de planning, control en sturing.

Gefaseerde transitie
De nieuwe aanpak vraagt om een grote verandering in cultuur, beleid, uitvoering en de 
aansturing. Om toch de continuïteit van de uitvoering te waarborgen is er gekozen voor een 
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gefaseerde transitie. De focus van de nieuwe aanpak is in de eerste fase gericht op het 
invoeren van drie paradigmashifts waardoor we de organisatie voorbereiden op (mogelijke) 
stelselwijzigingen in de sociale zekerheid en een afbouw van het WWB-bestand realiseren. 

De paradigmashifts zijn: 
- Uitkering is uitzondering: het ontvangen van een uitkering is altijd tijdelijk. 

Rechtmatigheid en noodzakelijkheid zijn de belangrijkste toetsingscriteria voor 
inkomensondersteuning. Door een goede poortwachtersfunctie te vervullen beperken 
we de instroom in de uitkering, voorkomen we fraude en worden aanvragers gewezen 
op hun eigen verplichting om werk te vinden. Rotterdammers die onterecht gebruik 
maken van voorzieningen worden aangepakt;

- Werkgever is de klant: werkgevers zijn bepalend voor de vraag naar arbeid. Om 
antwoord te bieden op deze vraag en zo uitstroom te verwezenlijken is het noodzakelijk 
de werkgever als klant te zien. Alle (re-integratie)dienstverlening die wordt geboden 
is altijd uitstroomgericht. Werkgevers hebben de banen die de Rotterdammers een 
zelfstandige toekomst kunnen bieden. De vraag en ondersteuningsbehoefte van de 
werkgever worden leidend in de aanpak;

- Rendementsturing: mensen en middelen zetten we in waar het effect het grootste is. 
Deze rendementsturing wordt niet alleen vanuit het Cluster Werk en inkomen bekeken, 
maar vanuit het gehele concern en het gehele gemeentelijk budget. We maken vooraf 
businesscases en bepalen op basis daarvan welke investeringen wel en niet worden 
gedaan en waar maatschappelijke kosten en baten komen te vallen.

Er wordt nu een basis gelegd voor de volgende fase waarbij ingezet wordt op, bijvoorbeeld, 
meer automatisering, directe toegang tot het bestand voor werkgevers, een landelijke 
backoffice	inkomen	alsmede	eventueel	uit	te	besteden	taken	op	de	terreinen	inkomen,	werk,	
re-integratie en sociale werkvoorziening. Met deze vergezichten en/of voorstellen gaan 
investeringen en/of risico’s gepaard waardoor deze nader dienen te worden onderzocht. De 
komende periode wordt hierop ingezet en worden de mogelijkheden uitgewerkt. Dit vormt een 
nadrukkelijk onderdeel van de doorontwikkeling van het Cluster Werk en inkomen, die in het 
jaar 2013, of zoveel eerder als mogelijk, zal aanvangen.

Aanpak werk en inkomen
Het Cluster Werk en inkomen moet excelleren in arbeidsbemiddeling van zoveel mogelijk 
mensen met betaald werk als resultaat. Het proces werk is gericht op de werkgevers 
omdat zij de vraag naar arbeid bepalen. De gemeente is partner van het bedrijfsleven en 
steunt werkgevers in het ondernemer zijn. We herontwikkelen onze werkgeversbenadering 
en werkgeversservices zodat we met ondernemers duurzame en robuuste afspraken 
kunnen maken gericht op de uitstroom van werkzoekenden uit het bestand. Matching 
organiseren we in samenwerking met uitzendbureaus en werkgevers. We beschikken over 
standaardinstrumentarium dat per werkgever zoveel mogelijk op maat wordt ingezet. 
Dit geschiedt in de context van de bredere arbeidsmarktbenadering en doorstroom op 
de arbeidsmarkt en is dus niet alleen gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt. De 
aanpak bevat ook een adviesfunctie gericht op doorstroom, ontwikkeling en mobiliteit van de 
arbeidsmarkt alsmede samenwerking met Stadsontwikkeling, Maatschappelijke ontwikkeling, 
onderwijs en anderen. 
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Ten tweede richt het proces werk zich op het vergroten van de mogelijkheden om te werken 
met verminderde loonwaarde. Voor personen met een verdiencapaciteit tussen de 20% en 
50% werkt het Cluster Werk en inkomen met een gemeentelijke pool voor detacheringen 
en uitzendwerk (eventueel in samenwerking met reguliere uitzendbureaus). De beschutte 
infrastructuur voor de Wsw blijft het vangnet voor mensen met een verdiencapaciteit van 
minder dan 20%. We hervormen de infrastructuur en onderzoeken de mogelijkheid van een 
coöperatie met partijen die fungeren als vangnet voor de doelgroep aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt. 

We gaan er van uit dat iedere Rotterdammer die kan werken dit ook naar vermogen doet. 
Het moet ook duidelijk zijn dat niet-werken wanneer dat wel mogelijk is en het weigeren van 
passend werk consequenties heeft. Alleen wanneer personen recht hebben op een uitkering 
en er een noodzaak is voor het ontvangen hiervan, wordt de uitkering verstrekt. Daarbij wordt 
van iedereen die een uitkering ontvangt een tegenprestatie verwacht. 

We	organiseren	het	proces	inkomen	beter	en	efficiënter	door	zoveel	mogelijk	samen	te	
brengen	met	de	vorming	van	een	backoffice	inkomen.	Hier	worden	de	volgende	taken	
uitgevoerd: inkomens intake, inkomensbeheer, bijzondere onderzoeken, regionale 
coördinatie fraude bestrijding, terugvordering en verhaal en de uitvoering van de bijzondere 
bijstand.	Verbetering	in	efficiëntie	en	rechtmatigheid	(kwaliteit)	worden	met	name	bereikt	
door standaardisatie, eenduidige sturing en optimaal gebruik van IT mogelijkheden. Alle 
frontoffices	(twee	werkpleinen,	jongerenloket	en	stedelijke	zorg)	ontvangen	zoveel	mogelijk	
dezelfde ondersteuning.

 Werk en activering: WWB, IOAZ, IOAW, BBZ, WSW, AWBZ  
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Organisatiemodel
De vorming van het Cluster Werk en inkomen is meer dan een reorganisatie; binnen elk van 
de onderdelen worden innovaties doorgevoerd in de werkprocessen, de instrumenten en 
de	kwalificaties	van	medewerkers.	De	nieuwe	aanpak	werk	en	inkomen	is	gericht	op	meer	
efficiency	en	optimalisatie	van	de	primaire	processen	zodat	de	aanpak	tot	meer	resultaat	
leidt.	De	waarden	‘leren,	presteren	en	innoveren’	typeren	de	sturingsfilosofie	om	tot	resultaat	
te komen. De processen binnen de aanpak worden voortdurend geoptimaliseerd, onder 
andere met behulp van de leanmethodiek. 
De top van het cluster, met een concerndirecteur, twee directeuren uitvoering en een 
clustercontroller is hierop ingericht. 

Het Cluster Werk en inkomen is een organisatie waarbij de lijn stuurt en verantwoordelijk is. 
De staf adviseert en ondersteunt. Uitgangspunt voor de bedrijfsvoering is dat de lijn het ‘wat’ 
bepaalt en de uitvoering het ‘hoe’ van de ondersteuning vanuit de serviceorganisatie. We 
kiezen voor de invulling op verschillende niveaus: ‘richten’ (strategische advies- en vraagrol), 
‘inrichten’ (vertalen van strategie en aanpak naar bedrijfsvoering en uitvoering) en ‘verrichten’ 
(uitvoering en control). 

Financiering
De economische ontwikkeling bepaalt de aanpak werk en inkomen en de inzet die nodig is. 
Aan de voorkant van de aanpak is het aantal aanvragen voor een uitkering een variabele 
die niet beïnvloedbaar is. De gemeente is verplicht een aanvraag in te nemen. Wel kan 
er ingezet worden op het beperken van de instroom (zie paradigmashift ‘uitkering is 
uitzondering’). Ook kan worden ingezet op het bevorderen van uitstroom uit de uitkering. 
Hierop wordt ingezet door de paradigmashift ‘werkgever is de klant’. De mogelijkheden om 
uitstroom te bevorderen worden echter bepaald door de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 
Ten slotte kan er gestuurd worden op de gemiddelde prijs per uitkering. Dit gebeurt door de 
paradigmashift ‘rendementsturing’.

Dit betekent dat de vereiste inzet voor werk en inkomen anticyclisch is. Om de tekorten op de 
bijstand	terug	te	dringen	is	in	tijden	van	recessie	een	extra	inzet	en	financiering	nodig,	wat	
leidt tot een grotere organisatie. In tijden van economische voorspoed is verminderde inzet en 
financiering	nodig,	wat	leidt	tot	een	kleinere	organisatie.	Het	Cluster	Werk	en	inkomen	wordt	
daarom	flexibel	ingericht	zodat	het	kan	mee	bewegen	met	de	omvang	van	het	WWB-bestand.	
De	opbouw	van	een	flexibele	schil	in	de	organisatie	zal	structureel	goedkoper	zijn.	Dit	kan	
echter niet op korte termijn gerealiseerd worden door rechten van huidige medewerkers en 
brengt frictiekosten met zich mee.
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2. Inleiding

Veruit de meeste van de 600.000 Rotterdammers hebben werk, volgen onderwijs, zijn 
zelfredzaam en doen zonder steun van de overheid actief mee aan de samenleving. Een 
deel van de Rotterdammers zit echter zonder werk en is voor een inkomen (deels) afhankelijk 
van de overheid. In een grote stad met veel laagopgeleiden als Rotterdam is deze groep van 
oudsher omvangrijk. Ondanks dat het aantal werkzoekenden in Rotterdam over een langere 
periode bezien afneemt, is het huidige aantal van ongeveer 34.700 uitkeringsontvangers die 
geen betaald werk hebben nog steeds te groot. 

Het blijkt een lastige opgave te zijn het aantal werkzoekenden in Rotterdam verder omlaag te 
krijgen. Dit ondanks het feit dat er nog behoorlijke aantallen vacatures in het Rijnmondgebied 
aanwezig zijn. Hoewel het opleidingsniveau van Rotterdammers stijgt, sluiten opleiding en 
ervaring in te veel gevallen niet aan bij de vraag op de arbeidsmarkt. Daarbij blijkt de drempel 
voor toetreding van lager opgeleiden tot de arbeidsmarkt hoog te zijn. Bijkomende factor is 
dat meer dan de helft van de werkenden in Rotterdam niet in de stad woont. 

De afgelopen jaren is de werkgelegenheid in Rotterdam min of meer op hetzelfde niveau 
gebleven. Maar de economische crisis heeft een remmend effect op de economische groei 
en bijbehorende werkgelegenheid, waardoor de werkgelegenheid in Rotterdam het afgelopen 
jaar met een half procent af is afgenomen. Ook het aantal vacatures is afgenomen. Sinds de 
zomer van 2011 is er daarnaast ook een duidelijke verslechtering binnen de uitzendbranche 
te zien. 

Hoewel in het tweede halfjaar van 2011 een daling van het aantal WWB-ontvangers is 
gerealiseerd, blijft het aantal hoger dan met de beschikbare rijksbudgetten bekostigd kan 
worden. Dit betekent dat Rotterdam zelf de lasten voor het te grote aantal werkzoekenden 
en uitkeringsgerechtigden moet dragen en Rotterdam kan zich die last niet veroorloven. 
In	combinatie	met	andere	financiële	ontwikkelingen	binnen	de	gemeente	leidt	dit	namelijk	
tot	een	zorgelijke	financiële	positie.	Het	is	daarom	van	het	grootste	belang	om	een	uiterste	
inspanning te leveren om het aantal werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden stevig te 
verlagen,	waarmee	een	bijdrage	wordt	geleverd	aan	de	stabilisatie	van	de	financiële	positie	
van de gemeente Rotterdam.

Die inspanning zal worden geleverd binnen een nieuwe aanpak van werk en inkomen binnen 
de gemeente Rotterdam. Er zijn verschillende ontwikkelingen die aanleiding geven tot het 
vernieuwen van de aanpak werk en inkomen: 
- Financiële ontwikkelingen
 - Grote afname (rijks)middelen, onder andere halvering van het    
  participatiebudget
 - Opdracht van het college om de taken op het gebied van werk en inkomen uit  
  te voeren binnen rijksbudget.
 - Herstructurering SW
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- Wettelijke ontwikkelingen
 - Er was gestart met het doorvoeren van de algemene wijzigingen 
  in de WWB en het treffen van voorbereidingen voor de Wet werken naar  
  vermogen. Het wetsvoorstel voor de Wet werken naar vermogen is controver- 
  sieel verklaard. Na de verkiezingen worden mogelijk stelselwijzigingen in de  
  sociale zekerheid doorgevoerd (WWB, AWBZ, WAJONG). 

- Concern ontwikkelingen
 - Meer nadruk op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers vanuit  
  college en rijk;
	 -	 Verbeteren	kwaliteit	en	efficiëntie	van	primair	proces;
 - De wens tot eenduidige aansturing en verantwoordelijkheid voor het proces  
  werk binnen het concern.

De aanpak werk en inkomen wordt uitgevoerd  onder leiding van het Cluster Werk en 
inkomen. Het cluster wordt gevormd uit onderdelen van de diensten SoZaWe (werk en 
inkomensdeel), Roteb (werkdeel) en programma arbeidsmarkt en economie. 
De majeure opgave om meer Rotterdamse werkzoekenden aan het werk te krijgen en het 
uitkeringenbestand te verminderen zodat de ermee gepaard gaande kosten passen binnen 
rijksbudget, krijgt vorm in de aanpak werk en inkomen. 

2.1 Doel organisatieplan
Dit organisatieplan beschrijft ten eerste de nieuwe aanpak werk en inkomen die de 
kwaliteitsvergroting	en	verhoogde	efficiëntie	in	het	primaire	proces	realiseren.	In	het	
organisatieplan stellen we de uitgangspunten voor de aanpak werk en inkomen en de daarbij 
horende organisatie vast.

Deze bieden, samen met de geldende wet- en regelgeving, de kaders die bepalend zijn voor 
de inrichting van het Cluster Werk en inkomen. 

In het formatieplan worden de veranderingen beschreven die plaatsvinden om te komen tot 
de oprichting van het Cluster Werk en inkomen. Hierin volgt een beschrijving van hoe het 
cluster er uit ziet en langs welke lijnen dit wordt gerealiseerd. Ook biedt dit inzicht in onder 
andere	de	organisatiestructuur	en	de	functieprofielen.

Er is gekozen voor een gefaseerde transitie, zodat tijdens de invoering van de nieuwe 
aanpak de dienstverlening gecontinueerd wordt. In fase 1 zorgt het Cluster Werk en 
inkomen voor een stevige kanteling van de organisatie, gedrag, cultuur en beleid en het 
herinrichten van de processen en de organisatie. De focus van de nieuwe aanpak is 
in de eerste fase gericht op het invoeren van de drie paradigmashifts waarmee we de 
organisatie in staat stellen een stabilisatie van het WWB-bestand te realiseren en ons 
voorbereiden op wijzigingen in de sociale zekerheid. 

Er wordt nu een basis gelegd voor de volgende fase waarbij ingezet wordt op, 
bijvoorbeeld, meer automatisering, directe toegang tot het bestand voor werkgevers, een 
landelijke backoffice inkomen alsmede eventueel uit te besteden taken op de terreinen 
inkomen, werk, re-integratie en sociale werkvoorziening. Met deze vergezichten en/of 
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voorstellen gaan investeringen en/of risico’s gepaard waardoor deze nader dienen te 
worden onderzocht. De komende periode wordt hierop ingezet en worden de mogelijkheden 
uitgewerkt. Dit vormt een nadrukkelijk onderdeel van de doorontwikkeling van het Cluster 
Werk en inkomen, die in het jaar 2013, of zoveel eerder als mogelijk, zal aanvangen.

Dit organisatieplan geeft uitvoering aan de bestuurlijke opdracht tot de vorming van het 
Cluster Werk en inkomen en wordt ter advisering voorgelegd aan de ondernemingsraden 
van SoZaWe en Roteb.
Het organisatieplan wordt op 12 juni ter vaststelling behandeld in het college. Het 
formatieplan wordt op 20 juni vastgesteld in de concerndirectie waarna het wordt 
aangeboden aan de ondernemingsraden.

2.2 Opbouw organisatieplan 
Het organisatieplan beschrijft in hoofdstuk 3 de missie, visie en doelstellingen die voor 
het Cluster Werk en inkomen gelden. In dit hoofdstuk stellen we de uitgangspunten en 
paradigmashifts vast en presenteren we de veranderstrategie. In hoofdstuk 4 worden de 
kerntaken van het cluster vastgelegd en lichten we de positie van het cluster binnen het 
concern toe. 
Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de aanpak werk en inkomen en de veranderopgave 
die	we	doorlopen	om	te	komen	tot	kwalitatief	betere	en	meer	efficiënte	primaire	processen.	
Hoofdstuk 6 beschrijft de opbouw en aansturing van het cluster. Hoofdstuk 7 geeft inzicht in 
de reorganisatiewijze en hoe we komen tot de nieuwe organisatie.
 
Onderstaand schema geeft een schets van de inhoud en de opbouw van het organisatieplan. 
De visie is leidend voor de aanpak werk en inkomen en de strategie van het cluster. De 
inhoudelijke aanpak is vervolgens bepalend voor de opbouw en inrichting van het Cluster Werk 
en inkomen. De inhoudelijke aanpak en de inrichting van (de dienstverlening van) het cluster 
samen bepalen de keuze voor de besturing.

  
 
 
 Visie 

Strategie 

Organisatie 
Personeel 

Processen 
Producten/Diensten 

Systemen 

Besturing 
Planning en control 
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3.  Visie en Strategie

Om een Cluster Werk en inkomen vorm te geven waarmee de voorgenomen doelstellingen 
gerealiseerd worden, is het belangrijk om te weten wat de omgeving is waarin we opereren 
en wat de randvoorwaarden en verwachtingen zijn. Dit is mede van invloed op de visie en de 
strategie van het Cluster Werk en inkomen.

3.1 Ontwikkelingen in de omgeving 
Zowel	landelijke	als	specifieke	Rotterdamse	ontwikkelingen	maken	dat	we	ons	bevinden	in	
een veranderende omgeving. Deze ontwikkelingen bieden de context waarbinnen de vorming 
van het Cluster Werk en inkomen plaatsvindt. 

Landelijke ontwikkelingen
Het kader waarbinnen het cluster Werk en inkomen moet opereren wordt bepaald door 
landelijke wetgeving. De afgelopen periode stond in het teken van de invoering van de 
huishoudtoets (per 1 januari 2012) en de inwerkingtreding van de Wet werken naar vermogen 
(WWNV) per 1 januari 2013.
Met de val van het kabinet en de komst van het ‘Lente-akkoord’ is dit ingrijpend gewijzigd: de 
huishoudtoets wordt met terugwerkende kracht afgeschaft en de WWNV is van de baan.

In de afgelopen maanden is veel energie gestoken in de invoering van de huishoudtoets. De 
komende periode zal het met terugwerkende kracht niet invoeren van de huishoudtoets om 
de nodige herstelwerkzaamheden vragen in de uitvoering. 

Het niet doorgaan van de WWNV betekent dat loondispensatie niet verder uitgerold kan 
worden. De pilot loondispensatie wordt wel voortgezet. Het afblazen van de WWNV betekent 
ook dat een verdere korting op het WSW-budget (vooralsnog) geen doorgang vindt. Aan de 
andere kant is de herstructureringsfaciliteit WSW vervallen. Herstructurering van de WSW is 
in Rotterdam echter ook los van de WWNV nodig. 

Rotterdam blijft voorstander van één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt dat een 
vangnet biedt voor de meest kwetsbaren, dat de arbeidsparticipatie in Nederland vergroot en 
waarbij werken (naar vermogen) lonend is. Binnen de huidige regelingen wijzen de prikkels 
de verkeerde kant op en bestaan drempels waardoor sprake is van lock-inn effecten. De 
WWNV was in dit opzicht halfslachtig, omdat WSW en Wajong nog in afgeslankte vorm 
bleven bestaan. De nieuwe situatie biedt ruimte en kansen om werkelijk één regeling te 
realiseren.

Voor de aanpak van het nieuwe cluster Werk en inkomen is het niet doorgaan van de WWNV 
geen belemmering. De sectorale aanpak en de (regionale) werkgeversdienstverlening moeten 
en kunnen gewoon doorgang vinden. 

Rotterdamse ontwikkelingen 
De Rotterdamse bevolking is de afgelopen jaren sterk gegroeid en in de toekomst zal 
de snelheid van deze groei nog verder toenemen. Oorzaken hiervan zijn  toenemende 
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immigratie, dalende uitstroom en een geboorteoverschot. Dit laatste maakt dat Rotterdam als 
een van de weinige steden in Nederland verjongt. 

Het opleidingsniveau in Rotterdam stijgt, maar is in vergelijking met andere (grote) steden 
nog altijd relatief laag. De afgelopen jaren is de werkgelegenheid in Rotterdam min of meer 
op hetzelfde niveau gebleven. De werkloosheid is structureel hoog in Rotterdam. Ook sluit de 
vraag naar arbeid niet goed aan op de kwaliteit en de competenties van de werkzoekenden. 
Dit maakt dat de arbeidmarkt niet in balans is.

3.2 Keuzes op het niveau van het concern Rotterdam 
Het college zet zich in voor een gezonde toekomst van de stad waar betrokken burgers 
de ruimte hebben om hun talenten te ontplooien. Daarnaast zet ook het college in 
op het verschuiven van de verhoudingen tussen de burger en de overheid. De eigen 
verantwoordelijkheid van burgers, ondernemers en organisaties wordt steeds verder vergroot 
en	bemoeienis,	inbreng	en	financiering	van	de	gemeentelijke	overheid	wordt	teruggebracht.	
Deze veranderingen maken het noodzakelijk voor Rotterdam om ook de gemeentelijke 
organisatie te veranderen en te verkleinen. 

Het college van B&W wil een aantal organisatiedoelen realiseren. De versnelde 
clustervorming levert daaraan een bijdrage. 

-	 Eén	concern,	één	flexibele	gemeente;
- Flexibelere mobielere organisatie, wendbaar en extern georiënteerd;
- Kwalitatief betere bedrijfsvoering;
-	 Kosten	bedrijfsvoering	reduceren	door	meer	efficiëntie;
- Kleinere formatie.

De afgelopen jaren heeft het concern Rotterdam een sterke ontwikkeling doorgemaakt. 
Vanuit de veranderende samenleving, de stevige ambities van Rotterdam en de nieuwe rol 
van de overheid was er behoefte aan en andere gemeentelijke organisatie.  Zes richtingen 
stonden en staan nog steeds centraal:

- Van diensten naar dienstverlening;
- Van middelen per dienst naar oplossingen voor het concern;
- Van zelfbeheer naar shared service;
- Van praktijk naar norm;
- Van kokers naar ketens;
- Van verkaveling naar eenheid.

De	financiële	en	economische	situatie	heeft	de	urgentie	van	de	concernontwikkelingen	
vergroot. Daarom heeft het college in september 2011 besloten tot een aanscherping en 
versnelling van de concernontwikkeling, en daar de vorming van een Cluster Werk en 
inkomen aan toegevoegd. De urgentie is nog eens onderstreept door de gemeenteraad 
met motie 31 uit het begrotingsdebat november 2011. Deze motie roept op tot een stevige 
verkleining van het ambtelijk apparaat, gekoppeld aan een verbetering van de prestaties van 
datzelfde apparaat.

De oprichting van het Cluster Werk en inkomen draagt bij aan het verbeteren van 
de uitvoering van taken op het gebied van de sociale zekerheid in Rotterdam. De 
randvoorwaarden die door het college aan het Cluster Werk en inkomen worden gesteld zijn: 
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- Eenduidige aansturing en verantwoordelijkheid voor het proces werk; 
 Het cluster wordt gevormd door onderdelen van de diensten SoZaWe en Roteb, 

waardoor alle verantwoordelijkheden voor het proces werk onder het Cluster Werk en 
inkomen vallen; 

- Uitvoeren van de taken binnen het Rijksbudget;
 Door een voorspelde landelijke stijging van de werkloosheid (6% in 2012 en 

9% in 2013)1 zetten we noodgedwongen in op een stabilisering van het aantal 
uitkeringsgerechtigden en waar mogelijk een daling. Het stabiliseren van het 
uitkeringsvolume op het niveau begin 2012 is zeer ambitieus want daarmee wordt een 
landelijke stijging van de werkloosheid in Rotterdam omgebogen naar nul. Daarnaast 
wordt ingezet op het wegwerken van de tekorten op de Wet sociale werkvoorziening. 
De bestedingen in het Participatiebudget brengen we in lijn met de inkomsten; 

-	 Verbeteren	van	de	kwaliteit	en	efficiëntie	van	het	primaire	proces;
 Om dit te bereiken zetten we in op het ontschotten van processen en structuren in de 

keten werk en inkomen en we verstevigen de analyse en ‘planning and control functie’. 
Ook zetten we optimaal in op digitalisering van de processen. 

3.3 Missie, visie en doelstellingen Cluster Werk en inkomen
Begin februari is door de concerndirectie de organisatievisie voor de gemeente Rotterdam 
vastgesteld. Deze luidt:

Wij staan voor Rotterdam. Internationale, dynamische en moderne havenstad aan de 
Maas. Stad met lef, vernieuwend en ondernemend. Een stad waar grote uitdagingen ons 
vragen om heldere keuzes en gedurfde oplossingen. 
Wij geven Rotterdammers ruimte en vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen voor 
zichzelf en de stad. We versterken en versnellen initiatieven in de samenleving en werken 
samen aan resultaat. Dit is ‘De Rotterdamse Aanpak’.

Visie Cluster Werk en inkomen
De visie is bepalend voor de cultuur van het nieuwe cluster (zie ook paragraaf 6.5). Besloten 
is om geen aparte visie te maken voor het Cluster Werk en inkomen maar gebruik te maken 
van de concernvisie. Wel wordt de visie vertaald naar concrete beschrijving van het gewenste 
leiderschap en gedrag. Uitgangspunt hierbij zijn de vier kernwaarden zoals benoemd vanuit het 
concern: resultaatgerichtheid, samenwerken, vertrouwen en verbinden en de drie paradigmashifts 
van het Cluster Werk en inkomen. Dit zijn ‘de werkgever is de klant’, ‘uitkering is uitzondering’ en 
‘rendementsturing’. 
De ontwikkeling van het gewenste leiderschap en gedrag (zo doen wij dat!) gebeurt samen met 
de medewerkers uit de organisatie. Leidraad bij de implementatie is het 5B model2: Beleving, 
Bedoeling, Betekenis, Bekrachtiging en Beoordeling. Het gewenste leiderschap en gedrag 
wordt door het concern langs deze lijnen vertaald naar P&O instrumenten, MD programma 
(leiderschapsontwikkeling), communicatie, overige gereedschap (bijvoorbeeld prestatie indicatoren) 
en concrete, goede voorbeelden uit de praktijk van alle dag (ik@rotterdam.nl). Dit wordt toegepast 
binnen het Cluster Werk en inkomen. 

1 Centraal Economisch Plan 2012 
2 Model van Hans van der Loo, e.a. & Samhoud uit het boek ‘Kus de visie wakker’ 
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Doelstellingen Cluster Werk en inkomen
De ambitie van het Cluster Werk en inkomen is een Rotterdam waarin veel minder mensen 
dan nu afhankelijk zijn van een uitkering voor hun levensonderhoud. Niet werken, een 
slechte gezondheid en sociaal maatschappelijke problemen gaan vaak hand in hand. Werk is 
aantoonbaar het beste middel om dit te doorbreken. 

Het Cluster Werk en inkomen voert haar taken binnen het domein werk en inkomen effectief 
en	efficiënt	uit.	Alle	inzet	en	focus	is	erop	gericht	om	zowel	tijdens	hoog-	als	laagconjunctuur	
de dienstverlening optimaal in te zetten. 
De doelstellingen die het cluster moet realiseren om haar ambitie waar te maken, zijn: 

- Vergroten van de uitstroom;
- Beperken van de instroom; 
- Verlagen van de gemiddelde uitkeringshoogte. 

Dit doen we door:
- Verbetering van de kwaliteit van het proces;
-	 Verhoging	van	efficiency	en	verlaging	van	kosten;
- Verbeteren van de planning, control en sturing.
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3.4 Kernprincipes concern
Er zijn vier kernprincipes binnen het concern Rotterdam waar we bij het organisatieontwerp 
rekening mee houden. Dit zijn dienstverlening, handhaving, gebiedsgericht werken en 
relatiebeheer. Al deze principes moeten leiden tot een logische uitvoering van onze 
processen en producten voor Rotterdamse burgers, bedrijven en organisaties.  

Dienstverlening
De	dienstverlening	binnen	de	aanpak	werk	en	inkomen	verloopt		via	1	ingang.	De	frontoffices	
voor werk, de werkpleinen, worden teruggebracht van 5 naar 2. De werkpleinen zijn een 
onderdeel	van	het	integrale	frontoffice	concept.	De	optie	om	steeds	meer	toe	te	werken	
naar een locatie en bijvoorbeeld de stadswinkels en werkpleinen op termijn in elkaar 
te schuiven, wordt momenteel onderzocht. Tot die tijd bieden de twee instroomlokaties 
geïntegreerde dienstverlening (volgens de ‘event gedachte’) via één ‘loket’. Op termijn zouden 
de loketfuncties van de gemeente verder gebundeld kunnen worden, in samenhang met de 
overige	clusters	en	in	relatie	tot	de	lopende	huisvestingscontracten.	De	backoffice	inkomen	
verzorgt	efficiënte	en	gestandaardiseerde	dienstverlening	aan	de	uitkeringsgerechtigde.			
De dienstverlening binnen het Cluster Werk en inkomen wordt ingericht met als maatstaf 
optimaal rendement. Daar waar digitalisering hiervoor een oplossing biedt wordt die 
mogelijkheid benut. Waar mogelijk en waar dit de dienstverlening ondersteund, wordt gebruik 
gemaakt van 14010. Op termijn kunnen wellicht grotere delen van het uitvoeringsproces en 
dienstverlening geautomatiseerd worden. Maatstaf hierbij blijft het mogelijke rendement. 
Dit vergt echter wel forse investeringen. Daarbij ontbreken voorbeelden van soortgelijke 
geslaagde ontwikkelingen op gemeente niveau (geen bewezen ‘best practice’). Daarom wordt 
daar op dit moment niet voor gekozen.

Handhaving en toezicht
Iedere Rotterdammer moet kunnen rekenen op een overheid die handhaaft en toezicht 
houdt. Binnen het concern wordt onderzocht of de activiteiten met betrekking tot 
handhaving en toezicht zoveel mogelijk gebundeld kunnen worden zodat het integraal 
gemeentelijk handhavingsbeleid zo effectief mogelijk wordt ingezet. 

Het Cluster Werk en inkomen onderschrijft de wens om waar mogelijk en renderend 
activiteiten te bundelen en levert daar een bijdrage aan. Mogelijkheden worden bijvoorbeeld 
gezien bij het uitvoeren van huisbezoeken. 

Gebiedsgericht werken
Binnen de aanpak werk en inkomen staan kansrijke sectoren en werkgevers met passende 
banen voor onze doelgroep centraal. De dienstverlening van het Cluster Werk en inkomen 
leent zich bij uitstek voor een regionale en stadsbrede aanpak en minder voor een 
gebiedsgerichte werkwijze. Werk vindt immers vaak plaats buiten het woongebied van de 
werkzoekende omdat we te maken hebben met een regionaal werkende arbeidsmarkt. 
Om een aanpak werk en inkomen te bouwen die en voldoende rendement oplevert en 
binnen	het	financiële	kader	blijft	is	gekozen	voor	een	sterk	gecentraliseerde	aanpak,	met	
standaardprocessen, -instrumenten en -formules.  

Vaak blijkt bij het oplossen van vraagstukken in de Rotterdamse wijken het al dan niet hebben 
van werk een belangrijke factor te zijn. Het is daarom van belang een goede verbinding te 
leggen tussen de werkgerelateerde vraagstukken in de wijken en de aanpak daarvan en de 
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centrale aanpak werk en inkomen. We richten ons daarom op het toegankelijk maken van de 
centrale voorzieningen voor werk en inkomen voor een gebiedsgerichte inzet. Onder andere 
door accounthouders aan te stellen die de contacten onderhouden met de gebiedsmanagers 
van de deelgemeenten en waar gebiedsgerichte vragen kunnen worden neergelegd. Vast 
staat dat in het organisatieontwerp ruimte zal moeten worden gemaakt om een zekere 
mate	van	van	maatwerk	te	kunnen	leveren	daar	waar	de	specifieke	omstandigheden	in	
een gebied erom vragen. Daarbij wegen we steeds af of een gebiedsgerichte inzet van het 
standaard instrumentarium mogelijk is. Dit moet passen binnen het stedelijk beleid en de 
financiële	kaders.	Daarbij	zal	het	sturen	op	rendement	een	belangrijk	uitgangspunt	zijn.	
Waar	gebiedsspecifieke	aanpakken	of	producten	gewenst	zijn	zal	er	een	integrale	afweging	
gemaakt moeten worden of deze ontwikkeld kunnen en moeten worden en hoe deze dan 
gefinancierd	worden.	

Voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid zijn al, binnen de genoemde kaders, 
afspraken vastgesteld over de gebiedsgerichte inzet in het uitvoeringsprogramma NPRZ. 
Deze afspraken zijn middels de DIN-werkwijze tot stand te komen. De ervaring met het NPRZ 
heeft geleerd dat het essentieel is om informatie over ontwikkeling in het Wwb-bestand en de 
resultaten op uitstroom naar werk ook gebiedsgericht te ontsluiten via Cebis. 

Om concrete ervaringen met de koppeling met het gebiedsgericht werken op te doen neemt 
het Cluster Werk en inkomen actief deel aan de pilots gebiedsgericht werken in Hoogvliet en 
het Oude Noorden. In deze pilots is ook aandacht voor de aansluiting van de dienstverlening 
van het cluster Werk en inkomen op de aanpak van activering in het cluster Maatschappelijke 
ontwikkeling. 

Accountmanagement
Het concern hanteert als principe dat daar waar onze (potentiële) klanten zoals bedrijven een 
complexe, meervoudige vraag hebben, dit vraagt om één ingang; namelijk de relatiebeheerder. 
Accountmanagement bevat de strategische aanpak voor de langere termijn om de relatie met 
deze klanten aan te gaan, te bewaken en te verbeteren. De accountmanager regisseert de 
volledige gemeentebrede dienstverlening naar de klant. Op basis van de inhoudelijke relatie 
met de betreffende organisatie zal bepaald worden wie en welk cluster het relatiebeheer 
voor die organisatie invult. Dit alles binnen het kader van de concernbrede aanpak van 
accountmanagement.

Werkgeversbenadering wordt een belangrijke taak van het Cluster Werk en inkomen, 
binnen de bredere scope van het volgen en waar mogelijk beïnvloeden van ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt. Cluster Werk en inkomen werkt samen met Stadsontwikkeling 
en Maatschappelijke Ontwikkeling aan de match tussen de arbeidsmarkt, de 
werkgeversbenadering en onderwijs waarbij het Cluster Werk en inkomen als proceseigenaar 
voor de arbeidsmarkt en de werkgeversbenadering optreedt. 
Het Cluster Werk en inkomen zal het accountmanagement op zich nemen voor die partijen 
of vertegenwoordigers die van belang zijn om Rotterdamse werkzoekenden aan het werk te 
krijgen. Dit wordt verder uitgewerkt in de werkgeversbenadering, die onderdeel uitmaakt van de 
aanpak werk en inkomen.  
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3.5 Paradigmashifts Cluster Werk en inkomen
Zoals gezegd is voor het bereiken van de geformuleerde doelstellingen een nieuwe aanpak 
van Werk en Inkomen nodig. Deze nieuwe aanpak vraagt om een grote verandering 
in cultuur, beleid, uitvoering en de aansturing hiervan. Mede daardoor is ook een 
organisatieverandering nodig. Drie paradigmashifts zijn de pijlers onder de nieuwe aanpak 
van werk en inkomen in Rotterdam.

Werkgever is de klant
Werkgevers zijn bepalend voor de vraag naar arbeid. Om antwoord te bieden op deze 
vraag en zo uitstroom te verwezenlijken is het noodzakelijk de werkgever als klant te zien. 
Alle (re-integratie)dienstverlening die wordt geboden is altijd uitstroomgericht. Werkgevers 
hebben de banen die de Rotterdammers een zelfstandige toekomst kunnen bieden. De 
vraag en ondersteuningsbehoefte van de werkgever worden leidend in de aanpak.

Een juiste invulling van de vraag naar arbeid vormt een belangrijke sleutel in de oplossing 
van onze problemen met de bijstand op korte termijn en het toewerken naar meer sociale 
en economische veerkracht van onze stad op (middel)lange termijn. Werkgevers zijn 
ondernemers en bepalen de vraag naar arbeid. De gemeente is partner van het bedrijfsleven 
en steunt werkgevers in het ondernemer zijn. Ook waar het gaat om het toeleiden naar werk 
is sprake van een partnerschap waarin de vraag van de werkgever centraal staat. De cultuur 
en werkwijze binnen het Cluster Werk en inkomen moeten bijdragen aan het excelleren 
in arbeidsbemiddeling van zoveel mogelijk mensen met betaald werk als resultaat. We 
herontwikkelen daarom onze werkgeversbenadering en –services zodat we met ondernemers 
duurzame en robuuste werkgelegenheidsafspraken maken gericht op een directe uitstroom 
van werkzoekenden uit ons bestand. 

Uitkering is uitzondering
Het ontvangen van een uitkering is altijd tijdelijk. Rechtmatigheid en noodzakelijkheid 
zijn de belangrijkste toetsingscriteria voor inkomensondersteuning. Door een goede 
poortwachtersfunctie te vervullen beperken we de instroom in de uitkering, voorkomen 
we fraude en worden aanvragers gewezen op hun eigen verplichting om werk te vinden. 
Rotterdammers die onterecht gebruik maken van voorzieningen worden aangepakt. 

Werk gaat boven een uitkering en belangrijk uitgangspunt hierbij is de eigen 
verantwoordelijkheid van de werkzoekende Rotterdammers. Zij zijn in eerste instantie zelf 
verantwoordelijk om in hun inkomen te voorzien. Waar ondersteuning vanuit het Cluster 
Werk en inkomen nodig is, wordt die gegeven maar deze ondersteuning is waar mogelijk 
altijd gebaseerd op zelfsturing. Alles wat we doen is erop gericht de zelfstandigheid van 
Rotterdammers te vergroten met als ultiem perspectief betaald werk.

Hierbij gaan we er van uit dat iedere Rotterdammer die kan werken dit ook naar vermogen 
doet. Hierbij gaat het erom in eerste instantie aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie en 
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competenties van de werkzoekende en het bieden van perspectief. 
Het moet echter ook duidelijk zijn dat niet-werken wanneer dat wel mogelijk is en het 
weigeren van passend werk consequenties heeft. Uiteindelijk ook verstrekkende gevolgen 
zoals het verlagen of stopzetten van de uitkering. De combinatie van het bieden van 
perspectief, een verbeterde aanpak en een stevig maatregelenbeleid moeten leiden tot een 
verkleining van het aantal uitkeringsontvangers in Rotterdam. 
We zetten maximaal in op het voorkomen van (onterecht) gebruik van de uitkering. Alleen 
wanneer personen recht hebben op een uitkering en er een noodzaak is voor het ontvangen 
hiervan, wordt de uitkering verstrekt. Uitgangpunt is dat van iedereen die een uitkering 
ontvangt, een tegenprestatie wordt verwacht. Werk is de beste zorg, daarom is het van groot 
belang een infrastructuur in te richten die sociaal werkgeverschap bij organisaties in de stad 
(waaronder zorgaanbieders) bevordert en de grens tussen de sociale werkvoorziening en de 
arbeidsmatige dagbesteding laat vervagen. Hiervoor werken we actief samen met het Cluster 
Maatschappelijke ontwikkeling. 

Processen binnen de aanpak werk en inkomen zijn waar mogelijk gedigitaliseerd. Dit geldt 
met name voor het domein inkomen Hierdoor voorkomen we dubbelingen en controle 
achteraf	wat	de	processen	efficiënter	maakt.	We	streven	naar	gestandaardiseerde	en	
versimpelde processen. 

Rendementsturing
Mensen en middelen zetten we in waar het effect het grootste is. Deze rendementsturing 
wordt niet alleen vanuit het Cluster Werk en inkomen bekeken, maar vanuit het gehele 
concern en het gehele gemeentelijk budget. We maken vooraf businesscases en 
bepalen op basis daarvan welke investeringen wel en niet worden gedaan en waar 
maatschappelijke kosten en baten komen te vallen.

3.6 Inrichtingsprincipes
De visie en strategie, uitgewerkt in de primaire taken die het Cluster Werk en inkomen 
uitvoert, zijn bepalend voor de inrichting van de organisatie. Of anders gezegd: ‘structure 
follows strategy’. Er zijn verschillende inrichtingsprincipes die bepalend zijn bij de inrichting 
van het cluster. 

- We kiezen voor een procesgestuurde organisatie. De meerwaarde zit erin dat het 
gehele proces van kop tot staart onder één verantwoordelijke valt waardoor we beter 
sturen	op	effectiviteit	en	efficiëntie;	

- Een tweede inrichtingsprincipe is dat de lijn de staf stuurt, waarbij de lijn excelleert in 
goed opdrachtgeverschap. Dit maakt dat de verantwoordelijkheden duidelijk belegd 
zijn en alles in dienst staat van de uitvoering van de taken van het Cluster Werk en 
inkomen;

-	 De	waarden	‘leren,	presteren	en	innoveren’	typeren	de	sturingsfilosofie	om	tot	resultaat	
te komen. Door dit inrichtingsprincipe vast te stellen zetten we binnen het gehele cluster 
in op de ontwikkeling van medewerkers, processen en diensten;

- De aanpak in het domein werk gaat uit van de waardestrategie ‘mass customization’. 
Hiermee kiezen we voor een breed pakket aan standaard dienstverlening dat op 
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verzoek met een zekere mate van maatwerk tot een pakket wordt gevormd dat ingezet 
wordt voor de werkgever of de werkzoekende. 

- De aanpak in het domein inkomen gaat uit van ‘operational excellence’. Dit wil zeggen 
dat we een vereenvoudigd standaardproces vormen dat uitgaat van wettelijke kaders, 
rechtmatigheid en doelmatigheid.

3.7 Veranderstrategie
Het omvormen van de huidige diensten naar het nieuwe Cluster Werk en inkomen is een 
grote opgave, die met zorg voor mensen en middelen wordt uitgevoerd. De algemeen 
directeur van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid is tevens kwartiermaker en 
concerndirecteur van het nieuw te vormen Cluster Werk en inkomen. De kwartiermaker is 
als concerndirecteur verantwoordelijk voor het formeren van een nieuw Cluster Werk en 
inkomen, bestaande uit alle taken voortvloeiend uit de uitvoering van de WWB, WSW, Bbz, 
IOAZ, IOAW. Onder het nieuwe Cluster Werk en inkomen vallen straks taken en/of afdelingen 
die nu bij SoZaWe, Roteb of het programma arbeidsmarkt zijn gepositioneerd. 

Gedurende het veranderproces wordt de dienstverlening gecontinueerd. Daarom is gekozen 
voor een veranderstrategie waarbij: 
- waar mogelijk bestaande onderdelen worden behouden en zoveel mogelijk één op  
 één overgaan;
- waar nodig wordt gekozen voor herontwerp en doorontwikkeling. 
Bij de uitwerking van alle projecten betrekken we medewerkers zodat zij mee kunnen bouwen 
aan het nieuwe Cluster Werk en inkomen. 

De opbouw van het cluster en de daarmee gepaard gaande omvorming van de organisatie 
vindt plaats in fasen. Dit organisatieplan in combinatie met het formatieplan geeft medewerkers 
inzicht in het Cluster Werk en inkomen. De organisatieonderdelen die van SoZaWe naar 
het Cluster Maatschappelijke ontwikkeling gaan, maken deel uit van de clustervorming van 
Maatschappelijke Ontwikkeling. Voor die medewerkers is dat tijdschema, beschreven in het 
organisatieplan Maatschappelijke Ontwikkeling, leidend. Voor de medewerkers die naar 
gecentraliseerde afdelingen zoals de RSO gaan, zijn die betreffende tijdpaden leidend. 

De ontwikkelingen binnen Rotterdam, binnen SoZaWe, Roteb en de clustervorming hebben 
consequenties voor de medewerkers. Het staat voorop dat medewerkers het belangrijkste 
kapitaal van de organisatie zijn. We maken zoveel mogelijk gebruik van de investeringen die 
de afgelopen jaren in de medewerkers zijn gedaan. Misschien worden binnen de toekomstige 
clusters andere dingen gevraagd van mensen. In dat geval worden alle middelen ingezet zodat 
mensen zich de nieuwe taken eigen kunnen maken. 

We gaan zorgvuldig met goed draaiende organisatieonderdelen om en waar dat mogelijk is, 
gaan verscheidene onderdelen naadloos over naar het cluster. 

Daarnaast stellen we alles in het werk om de mogelijkheden voor werkbehoud binnen het 
cluster en/of de gemeentelijke organisatie door interne mobiliteit maximaal te benutten. Met 
de	bonden	is	afgesproken	dat	werkbehoud	hand	in	hand	gaat	met	mobiliteit	en	flexibiliteit.	
Dat betekent voor medewerkers het accepteren van ander werk op een andere plek in de 
organisatie, waar behoud van werk binnen de gemeente Rotterdam tegenover staat. 
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3.8 Externe oriëntatie
De aanpak Werk en Inkomen zal gericht zijn op de behoefte van werkgevers, moet anticiperen op 
veranderingen	en	kansen	in	de	markt	en	wordt	flexibel	ingericht.	Voortdurende	externe	oriëntatie	
vormt daarom een essentieel onderdeel van de aanpak Werk en Inkomen. 

De externe oriëntatie is al ingezet bij de vorming van het Cluster Werk en inkomen. Er zijn 
reflectiemomenten	met	externe	deskundigen	(werkgevers	en	vakinhoudelijk)	ingebouwd	en	er	zal	
een gatewayreview plaatsvinden.

Tevens zijn werkbezoeken aan andere gemeenten gebracht. Zo zijn ondermeer Amsterdam, 
Enschede, Alkmaar en Utrecht bezocht. De werkbezoeken hebben inzichten opgeleverd die in 
Rotterdam zullen worden toegepast. De belangrijkste zijn het centraal stellen van de vraag van de 
werkgever en het doorvertalen van resultaatafspraken binnen de organisatie om voortdurend te 
kunnen leren, presteren en innoveren.
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4.  Taken Cluster Werk en inkomen

De aanpak Werk en Inkomen krijgt gestalte binnen een gemeentelijke overheid die een 
andere rol aanneemt. Steeds vaker wordt uitgegaan van de kracht van Rotterdammers, van 
partijen waarmee we de uitvoering samen oppakken en van een regierol in plaats van het 
zelf te doen. Ook binnen de aanpak Werk en Inkomen zijn keuzes te maken ten aanzien 
van afbakening van en de uitvoering van de primaire taken; welke taken zijn voor de aanpak 
essentieel en welke nu niet? Van de taken die we zelf doen, zijn er taken die anders en/of 
beperkter kunnen worden ingevuld?

De eerste stap in het proces van clustervorming Werk en Inkomen was de uitvoering van een 
takenanalyse. Binnen het concern zijn alle clusters in oprichting gevraagd een takenanalyse 
uit te voeren langs een aantal centrale afwegingscriteria. De analyse van de taken is niet 
alleen	gevoerd	vanuit	hoe	het	nu	is	en	hoe	we	dat	efficiënter	kunnen	inrichten	(de	‘IST’-
situatie) maar ook vanuit een inhoudelijke visie op de toekomstige rol van de overheid  (de 
‘SOLL’-situatie). Dit mede om de veranderopgave van het concern duurzaam te maken.

4.1 Ontwerp van de aanpak werk en inkomen
De verschillende clusters werken vanaf 1 juni 2012 als vakinhoudelijke eenheden met elkaar 
samen. De inhoud van de dienstverlening bepaalt welk cluster primair verantwoordelijk is voor 
de uitvoering en wie dan ook de takenanalyse heeft uitgevoerd. De vernieuwing binnen de 
aanpak Werk en Inkomen wordt in fasen doorgevoerd. Op de langere termijn kunnen grotere 
veranderingen binnen de sociale zekerheid gestalte krijgen. De focus wordt nu gericht op het 
invoeren van drie paradigmashifts waarmee we de organisatie in staat stellen een stabilisatie van 
het WWB-bestand te realiseren en ons voorbereiden op wijzigingen in de sociale zekerheid. 

Conclusies takenanalyse
- Uit de analyse blijkt dat de taken die met name op het gebied van inkomen worden 

uitgevoerd door het Cluster Werk en inkomen voortkomen uit landelijke wetgeving. 
Deze taken blijven daarom ook binnen het nieuwe cluster bestaan. De processen 
binnen het domein ‘inkomen’ worden voor het grootste deel doorontwikkeld, mede 
ingegeven	door	de	totstandkoming	van	de	backoffice	inkomen,	de	verbetering	aan	de	
werkprocessen en het zo mogelijk benutten van meer digitale mogelijkheden;

- De taken binnen het proces werk kunnen door ze sterk te herontwerpen vanuit het 
rendementsdenken en de omslag naar een excellente werkgeversbenadering bijdragen 
aan een toename van de uitstroom naar werk. De veranderende wetgeving en de 
financiële	situatie	vragen	om	een	herstructurering	van	de	SW.	Ook	deze	taken	zullen	
daarom binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheid van het Cluster Werk en inkomen 
vallen. De ervaringen de laatste jaren met uitbestede re-integratie activiteiten zijn sterk 
wisselend. De middelen worden ingezet op basis van rendement, daarom wordt ingezet 
op het herontwerpen van de nieuwe aanpak waarbij de re-integratieinstrumenten in 
eigen beheer worden ontwikkeld en uitgevoerd. Op basis van businesscases wordt op 
termijn besloten over eventueel uitbesteden; 
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- Er is gekozen voor een gefaseerde transitie, zodat tijdens de invoering van de nieuwe 
aanpak de dienstverlening gecontinueerd wordt. In fase 1 zorgt het Cluster Werk en 
inkomen voor een stevige kanteling van de organisatie, gedrag, cultuur en beleid en 
het herinrichten van de processen en de organisatie. De focus van de nieuwe aanpak 
is in de eerste fase gericht op het invoeren van drie paradigmashifts waarmee we de 
organisatie in staat stellen een stabilisatie van het WWB-bestand te realiseren en ons 
voorbereiden op (mogelijke) wijzigingen in de sociale zekerheid. 

 In fase 2 (2013 en verder) vindt een doorontwikkeling van de aanpak plaats door 
de	toekomstscenario’s	te	verkennen	en	implementeren:	Landelijke	backoffice	
inkomen, uitbesteding SW / re-integratie / inkomen, digitaliseren matchingproces / 
inkomensproces, direct pick door werkgevers en partners. De komende periode worden 
de kansen en risico’s nader uitgewerkt in business cases. Wanneer er een positieve 
business case te maken valt dan wordt die zo snel mogelijk geïmplementeerd.

4.2 Uitvoering takenanalyse
Er is voor het Cluster Werk en inkomen gekozen om de takenanalyse zo breed mogelijk 
uit te voeren en te richten op alle primaire processen en taken. De taken vanuit SoZaWe 
en Roteb die na de uitvoering van een quick scan door de concerndirectie onder de 
verantwoordelijkheid van het Cluster Werk en inkomen zijn geplaatst, zijn meegenomen in de 
takenanalyse voor de clustervorming. De quick scan is gebaseerd op een inhoudelijke toets 
waarbij is gekeken binnen welk domein iedere taak vanuit de dienstverlening aan de klant het 
meest logisch past. De overige taken van SoZaWe en Roteb zijn meegenomen in proces en 
analyse van respectievelijk de clusters Maatschappelijke Ontwikkeling en Stadsbeheer. 

De takenanalyse had tot doel te komen tot een ideaaltypische schets van de organisatie 
waarin de primaire taken van het cluster zijn opgenomen. In een brainstorm met verschillende 
betrokkenen uit de uitvoering en ondersteuning van de betrokken diensten is een 
toekomstbeeld geschetst van de aanpak Werk en Inkomen. 

Op basis van de brainstorm zijn zowel een eerste ideale schets van de organisatie als de 
uitgangspunten voor het cluster opgesteld. De takenanalyse is uitgevoerd door de inhoudelijk 
betrokkenen vanuit SoZaWe, Roteb, JOS en programma arbeidsmarkt en economie en de 
directie, op basis van een set criteria. De uitkomsten gaven een beeld van de taken waarvan 
we vinden dat we deze zelf moeten doen, taken waarvan we vinden dat deze binnen het 
concern moeten worden gedaan, en taken waarvan we er van uit gaan dat anderen deze 
oppakken. De analyse is geclusterd uitgevoerd langs de onderdelen: werk en re-integratie, 
inkomen, beleid en ondersteuning. 
Een aantal externen vanuit de gemeente Amsterdam, directeuren van andere diensten uit 
het concern en leden van Jong’R zijn geconsulteerd over de uitkomsten. Bij de takenanalyse 
zijn de concerncriteria gebruikt voor de afweging van iedere taak. Dit heeft tot een advies per 
taak geleid. 

4.2.1 Afwegingscriteria
Het	Cluster	Werk	en	inkomen	opereert	binnen	de	kaders	van	wet-	en	regelgeving,	financiële	
kaders (binnen rijks- en gemeentelijk budget blijven), bestuurlijke kaders, concernkaders en G4 / 
WiGo4it kaders. Voor al deze kaders geldt dat het Cluster Werk en inkomen hierbinnen pro actief 
opereert en wanneer nodig of wenselijk deze kaders zal trachten te beïnvloeden of aanpassen. 
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De taken die worden uitgevoerd binnen het Cluster Werk en inkomen sluiten zoveel mogelijk 
aan bij deze kaders. De werkzaamheden van het cluster zullen in ieder geval plaatsvinden 
binnen de kaders van de wet- en regelgeving. 
Hierbij is de volgende wetgeving bepalend:
 - WWB (Wet werk en bijstand);
 - Wet BUIG (Bundeling van uitkering inkomensvoorziening aan de gemeente);
 - WSW (Wet sociale werkvoorziening);
 - overgangsregeling kunstenaar (Tot medio 2012);
 - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte    
  werkloze werknemers / Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk   
  arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Dit betekent nadrukkelijk niet dat al deze taken in eigen beheer worden uitgevoerd. 
Stelselmatig	zal	de	afweging	worden	gemaakt	wat	de	meest	effectieve,	efficiënte,	kwalitatief	
beste en minst risicovolle manier is om de uitvoering vorm te geven. Hierdoor is het mogelijk 
dat bepaalde taken bij andere delen binnen het concern worden belegd of worden uitbesteed 
aan de markt.

4.2.2 Afbakening takenanalyse Cluster Werk en inkomen
Een van de doelstellingen van de oprichting van het Cluster Werk en inkomen is om 
alle taken van het proces werk onder één verantwoordelijk cluster te laten vallen. Het 
primaire proces werk wordt daarmee van kop tot staart eenduidig aangestuurd en 
ingericht om werkzoekenden vanuit de verschillende doelgroepen naar concrete vacatures 
op de arbeidsmarkt te leiden. Een tweede doelstelling is om het proces inkomen te 
standaardiseren	en	optimaliseren	en	bij	elkaar	te	brengen	in	een	backoffice.
Zowel bij de diensten SoZaWe als Roteb vindt de uitvoering van werkzaamheden plaats 
met betrekking tot het primaire proces werk. De betreffende taken worden in het kader 
van het Cluster Werk en inkomen geïntegreerd. Ook de huidige taken op het gebied van 
de uitvoering van het proces inkomen worden in de nieuwe situatie uitgevoerd onder het 
Cluster Werk en inkomen. De taken binnen de staf en ondersteuning van beide diensten 
zijn niet apart beoordeeld. Volgens het principe ‘lijn stuurt de staf’ leiden de inhoudelijke 
keuzes uit de takenanalyse tot een ontwerp van de staf en ondersteuning binnen het 
nieuwe cluster, mede in relatie tot het concern.

4.2.3 Uitkomsten takenanalyse
De uitkomsten van de takenanalyse zijn onderverdeeld naar de opgave waar we 
voor staan: zelf doen, herontwerpen, doorontwikkelen, ontwikkelen, stoppen en in- of 
uitbesteden. 

Een groot aantal taken binnen de aanpak Werk en Inkomen vragen, vanuit de drie 
paradigmashifts, om een herontwerp of doorontwikkeling. Voor veel van deze taken geldt 
dat de vergezichten op de langere termijn verder gaan dan de varianten waar nu voor 
wordt gekozen in verband met de risicoloze transitie. 

- Werkgeversbenadering: om de paradigmashift ‘werkgever is de klant’ door te voeren 
krijgt deze taak binnen het cluster een dominante plek binnen het proces werk, wat 
een radicale verandering van de organisatie tot gevolg zal hebben. De volledige 
dienstverlening binnen proces werk wordt hierop ingericht; 
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- De 5-50% regeling: waarbij gebruik wordt gemaakt van de inkoopkracht van 
gemeenten door afspraken over de inzet van werkzoekenden, beschikbaarheid van 
arbeidsplaatsen en/of opleidingsmogelijkheden te maken, wordt gericht ingezet 
als een van de instrumenten om de werkgever de werkzoekenden in te zetten daar 
waar deze het meest succesvol kan zijn. Hierbij zal goed gekeken worden voor 
welke werkgever en/of branche de 5-50% regeling een bruikbaar instrument is. 
Daar waar gemeentelijke werkplekken uitbesteed worden aan de markt dan zorgen 
we er voor dat die werkgelegenheid bewaard blijft via de inkoopkracht van de 
gemeente. Dit geldt niet voor gemeentelijke werkplekken aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt die door bezuinigingen komen te vervallen. Deze mensen zullen naar 
een andere baan toegeleid moeten worden, via mobiliteit binnen de gemeente of als 
onderdeel van de aanpak werk en inkomen. Waar dit niet het geval is wordt gekeken 
naar andere mogelijkheden om werkgevers en/of branches te laten bijdragen aan 
het toeleiden naar werk van Rotterdamse werkzoekenden;

- Het nieuwe werkgeversservicepunt van de gemeente en het UWV zal een 
kernspeler worden in het uitvoeren van de werkgeversbenadering en zal steeds 
meer regionaal gaan opereren omdat de arbeidsmarkt de gemeentegrenzen 
overstijgt. Dit vervangt de huidige inzet waarmee DAAD is belast; 

- Relatiebeheer en matching: in de toekomst is verdergaande digitalisering van 
invloed op het matchingsproces. Voor nu wordt het matchingsproces beter 
aangesloten op de vraag van de markt en worden de bestaande primaire 
functionarissen betrokken bij relatiebeheer en matching samengevoegd tot één 
relatiebeheerder. Ook het klantmanagement voor de doelgroep re-integratie wordt 
bij dit herontwerp betrokken;

- Werkintake en diagnose: voor de primaire processen werk en inkomen is een 
excellente diagnosefunctie van belang. Op termijn kan een groot deel van de intake 
digitaal worden uitgevoerd. Doorontwikkeling van de diagnose maakt dat we steeds 
beter zicht hebben op de werkzoekenden. De doorontwikkeling is gericht op een 
uniforme en eenduidige werkwijze voor het gehele cluster; 

- We kiezen voor een forse beperking van de instroomlokaties door het aantal 
werkpleinen te laten slinken van 5 naar 2. Één op de noord- en één op de 
zuidoever;

- Re-integratie: voor alle re-integratieinstrumenten geldt dat deze beoordeeld worden 
op het rendement. Alleen die instrumenten die aansluiten op de vraag vanuit de 
markt  en een positieve businesscase kennen worden ingezet door de gemeente. 
Dit geldt voor de:
* Re-integratie instrumenten SoZaWe
* Re-integratie instrumenten Jongerenloket
* Werkervaringsplekken en trajectcoördinatie Roteb
* Voorschakeltrajecten Roteb;

- Herstructurering SW: voor de sociale werkvoorziening wordt de komende tijd 
gewerkt aan een transitie naar een aangepaste infrastructuur voor beschut werk. 
Totdat de herstructurering van de SW is afgerond kiest het cluster er voor deze taak 
bij de gemeente te houden. Dit geldt ook voor het detacheren en begeleid werken 
(WSW en WIW); 

- Inkomensintake en beheer: op de langere termijn kan een landelijke backoffice 
inkomen tot een goedkopere en betere dienstverlening leiden. Zolang dat niet 
het geval is wordt met de aanpak Werk en Inkomen ingezet op een Rotterdamse 
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backoffice gericht op kwaliteit en efficiency. In de doorontwikkeling van het proces 
inkomen wordt er ingezet op meer standaardisatie en rechtmatigheid.

Een aantal instrumenten binnen de aanpak Werk en Inkomen komt voort uit nieuwe taken. 
- Werken met verminderde loonwaarde met behulp van loondispensatie: het uitbouwen  
 van de pilot tot structurele plaatsing van personen met inzet van loondispensatie  
 bij werkgevers is bij uitstek een gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit het   
 wettelijke kader.

Voor een aantal taken geldt dat we deze goed zelf willen blijven doen, maar dat deze taken 
recent zijn geoptimaliseerd waardoor een herontwerp op korte termijn niet noodzakelijk is. 
Op de langere termijn kunnen niet-wettelijke taken als handhaving en terugvordering en 
verhaal buiten het cluster worden geplaatst mits daar een gefundeerde onderbouwing aan ten 
grondslag ligt. Op basis van de huidige takenanalyse blijkt dat de gemeente deze taken nog 
steeds het goedkoopste en beste zelf kan uitvoeren. 

- Regionaal bureau zelfstandigen: we kiezen ervoor om de regionale functie van RBZ 
te versterken door meer gemeenten in de regio van de Kamer van Koophandel 
het aanbod te doen deze werkzaamheden voor hen uit te gaan voeren. Taken en 
processen gericht op het ondersteunen van startende ondernemers en ondernemers 
in de problemen worden geoptimaliseerd als gevolg van een zojuist afgeronde 
reorganisatie (o.a. als gevolg van het beëindigen van de WWIK);

- Terugvordering en verhaal: uit diverse onderzoeken (ook in G4 verband) is gebleken 
dat uitbesteding van (delen van) het proces geen meerwaarde oplevert voor de incasso 
en/of bezuiniging op de kosten van personeel. De diensten GBR en SOZAWE hebben 
een	businesscase	opgesteld	waar	uit	blijkt	dat	het	niet	effectiever	of		efficiënter	is	om	
delen van het invorderingsproces over te dragen van SOZAWE naar het shared service 
centre incasso van GBR. Uit de analyse en de bespreking komen wel enkele goede 
mogelijkheden voor intensieve samenwerking tussen de diensten naar voren. Deze 
zullen verder worden uitgewerkt. Overigens wordt binnen de G4 de mogelijkheid van 
een voor de G4 gezamenlijke opzet van terugvordering en verhaal onderzocht; 

- Bijzondere onderzoeken: handhaving is een gemeentelijke taak waarvan het cluster 
ervoor kiest deze in het kader van de fraudebestrijding binnen het cluster te houden 
vanuit de sterke overtuiging dat handhaven niet alleen een afdeling moet zijn maar 
een geïntegreerde aanpak in het totale cluster. Zo worden bij het combineren van 
handhaving (maatregelbeleid) en re-integratie activiteiten goede rendementen gehaald.  
De taak maakt deel uit van de concernopdracht van directeur Veilig om de handhaving 
binnen het concern te optimaliseren en tot een integrale aanpak van toezicht en 
handhaving voor het concern te komen.

Er zijn een aantal taken die binnen het nieuwe cluster geen plek meer krijgen. 
- Wachtlijstbeheer WSW: de wettelijke hervormingen maken dat het huidige wachtlijstbeheer 

niet meer noodzakelijk is omdat de instroom sterk zal worden gereduceerd;
- Re-integratie instrumenten met beperkt rendement: er is een periode geweest waarbij door 

ruime	financiële	mogelijkheden	door	de	omvang	van	het	participatiebudget	veel	trajecten	
werden ingezet waarbij het rendement naar verhouding beperkt was. Los van het feit dat 
de	financiële	mogelijkheden	drastisch	beperkt	zijn	vormt	rendementsturing	een	van	de	
paradigmashifts binnen de aanpak werk en inkomen. Dit maakt dat er opnieuw naar alle 
re-integratieinstrumenten is gekeken en dit middel selectiever dan voorheen wordt ingezet. 
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Taken die anderen oppakken omdat we deze inbesteden binnen het concern of de markt 
laten uit voeren, waarbij de gemeente regisseert of volledig uitbesteedt aan de markt. 

- Klantmanagement activering: door de keuzes in het kader van de bezuinigingen in het 
participatiebudget zijn de activiteiten voor deze doelgroep fors afgebouwd. Niet langer 
worden activeringsinstrumenten ingekocht. De functie klantmanager wordt vervangen 
door activeringsconsulent. Het Cluster Werk en inkomen zal met de haar toebedeelde 
middelen een beperkte bijdrage kunnen leveren aan de activeringsdoelgroep. 
Gedacht kan worden aan een effectieve inzet van de participatieplicht, 
handhavingsactiviteiten en toeleiding naar de re-integratieactiviteiten van 
geactiveerde burgers die geschikt zijn om te gaan werken;

- Bijzondere bijstand: de bijzondere bijstand wordt uitgevoerd door de teams beheer 
die ook de algemene bijstand uitvoeren. Ten aanzien van beide bijstandssoorten 
geldt,	dat	het	besluit	door	de	backoffice	inkomen		wordt	genomen	met	de	
mogelijkheid tot escalatie. De bijzondere bijstand voor 65-plussers en voor 
de doelgroep plan van aanpak MO wordt uitgevoerd door respectievelijk de 
afdelingen individuele voorzieningen en stedelijke zorg. Voorlopig blijft deze situatie 
intact, wel wordt op termijn bekeken of bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom 
de individuele voorzieningen aanleiding geven dit te wijzigen. De budget- en 
beleidsverantwoordelijkheid voor de bijzondere bijstand en het overige armoedebeleid 
gaat volledig naar MO;

- Jongerenloket: het jongerenloket inclusief de re-integratieinstrumenten is en blijft een 
verantwoordelijkheid van het Cluster Maatschappelijke ontwikkeling. Het is wenselijk 
als	gemeente	een	aparte	frontoffice	voor	jongeren	van	18-27	jaar	in	te	richten	met	als	
focus de terugkeer naar school. Voor de enkele jongere die nog niet in staat is naar 
school terug te keren en in aanmerking komt voor een uitkering draagt het Cluster 
Werk en inkomen de verantwoordelijkheid deze jongere een uitkering te verschaffen 
dan wel naar werk te begeleiden. Op de langere termijn is het mogelijk een aantal van 
de taken met betrekking tot de re-integratie of de beschutte infrastructuur buiten de 
gemeente te plaatsen.

4.3 Positionering van dienstonderdelen binnen de clusters
Primaire taken
De clusters worden gebouwd als vakinhoudelijke eenheden waarbinnen taken makkelijk en 
flexibel	kunnen	worden	ondergebracht.	Daarnaast	geldt	bij	de	inrichting	van	het	Cluster	Werk	
en inkomen de opdracht van het college om alle verantwoordelijkheden voor het proces 
werk onder het Cluster Werk en inkomen te brengen. Er is ingezet op het ontschotten van 
processen en structuren in de keten van werk en inkomen.
Op basis van deze uitgangspunten worden alle taken van het proces werk ondergebracht 
binnen het Cluster Werk en inkomen. Voor de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
gaat het om de taken die zijn ondergebracht bij de werkpleinen, de Afdeling Bijzondere 
Onderzoeken, Regionaal Bureau Zelfstandigen, DAAD, Terugvordering en Verhaal en 
de Regionale Coördinatie Fraudebestrijding. Voor de dienst Roteb gaat het om taken die 
zijn ondergebracht bij de Robedrijven Groen, Productie, Diensten en Baan en Markt, de 
unit Totaalonderhoud en de uitvoering van de WSW. De OR van de Roteb heeft al positief 
geadviseerd op het onderbrengen van deze taken binnen het Cluster Werk en inkomen. 
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Op dit moment vallen twee BV’s onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur 
Roteb, te weten OMR en Ro!entree. Beide acteren in principe op het terrein van werk en 
inkomen, maar over de toekomst van beide BV’s vinden momenteel afwegingen plaats. Tot 
het moment dat de besluitvorming gereed is blijven beide BV’s de verantwoordelijkheid van 
de algemeen directeur Roteb.

Tot slot brengen we de taken uit het programma economie en arbeidsmarkt die te maken 
hebben met de brede en sectorale werkgeversbenadering onder in het Cluster Werk en 
inkomen.

Alle taken en afdelingen van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid die een dominante 
relatie hebben met participatie, zorg en welzijn en/of het creëren van een stabiele leefsituatie 
worden ondergebracht onder de verantwoordelijkheid van het Cluster Maatschappelijke 
ontwikkeling. Het gaat hierbij om de taken die worden uitgevoerd door Individuele 
Voorzieningen, Stedelijke zorg, Basisvoorzieningen PGA en Nazorg, de Kredietbank, de 
Sociaal Raadslieden, de Sociale teams, Fonds Bijzondere Noden, de Rotterdampas en 
het Centraal Inburgeringsloket. Daarnaast gaat het om de taken op het gebied van taal, de 
doelgroep Activering, het armoedebeleid en het plan van aanpak MO.

Bedrijfsvoeringstaken - RSO
Bedrijfsvoeringstaken worden geconcentreerd vanuit één organisatieonderdeel –de 
Rotterdamse Service Organisatie (RSO)- uitgevoerd voor het gehele concern. Dit moet er 
toe leiden dat zowel de kwaliteit van de processen wordt verhoogd en tegelijkertijd de er mee 
gepaard	gaande	kosten	worden	verlaagd.	Medewerkers	van	de	RSO	kunnen	flexibel	worden	
ingezet door en voor heel het concern.

Bij de RSO worden de taken op het gebied van Personeel, Informatie/ICT, Juridische 
dienstverlenging, Organisatie advies, Financiën, Inkoop, Administratie, Communicatie en 
Huisvesting/Facilitair (PIJOFIACH) onder gebracht. De concerndirectie is opdrachtgever voor 
de inrichting van de bedrijfsprocessen, stelt de strategische kaders vast en richt de integrale 
control in.
De RSO is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en voor de hiërarchische 
en vakinhoudelijke sturing. Zij voeren de dienstverlening uit binnen de gestelde kaders en 
beheren de middelen. De RSO vult de ondersteuningsrol deels gecentraliseerd, maar waar 
mogelijk gedeconcentreerd in. Dit laatste betekent dat de medewerkers van de RSO op de 
locatie van het cluster werken. De clusterdirecties bepalen de vraag voor de decentrale 
uitvoering van taken en bewaken de kwaliteit van de geleverde dienstverlening.

Voor het overhevelen van de PIJOFIACH taken vanuit de diensten naar de RSO worden de 
volgende uitgangspunten gehanteerd:

- positionering onder de RSO tenzij de functies direct ondersteunend zijn aan het 
primaire proces. Dan worden de functies gedeconcentreerd of decentraal ingericht;

- op basis van de primaire dienstverlening stellen we de vraag vanuit het nieuwe Cluster 
Werk en inkomen aan de RSO vast. De RSO stemt haar dienstverlening hierop af. 

Onderzoeksfunctie Rotterdam - CSO
Naast de centralisering van de bedrijfsvoering wordt de onderzoeksfunctie ook 
gecentraliseerd. Dit wordt georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de Chief 
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Science	Officer	(CSO).	Doel	is	kennis	te	bundelen	en	duidelijke	samenwerking	met	
onderzoeksinstellingen in en om de stad, bijvoorbeeld universiteiten, tot stand te brengen. 
De huidige taken binnen de Sociaal Wetenschappelijke Afdeling van SoZaWe zullen 
meegaan in deze beweging, waarbij de verantwoordelijkheid voor het stellen van de juiste 
onderzoeksvragen	voor	clusterspecifieke	vraagstukken	bij	het	cluster	ligt.
 

4.4 Volgende fase ontwikkeling Cluster Werk en inkomen 
Bij het ontwerp van de aanpak werk en inkomen houden we ontwikkelingen in de markt en 
de sociale sector in de gaten. Daar waar dat winst oplevert, sluiten we aan of versnellen 
we de ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom de landelijke shared service 
inkomen, de uitbesteding van de SW-infrastructuur, de re-integratieactiviteiten van andere 
partners. Sommige van deze ontwikkelingen zijn van betekenis voor de lange termijn en dus 
niet van vandaag op morgen te realiseren. Daar waar zinvol anticiperen we wel al op een 
aantal ontwikkelingen.

Met de aanpak Werk en Inkomen staan we aan het begin van grote veranderingen. Deze 
veranderingen vormen de basis om in een volgende fase een aantal toekomstscenario’s en 
vergezichten te verkennen. Op dit moment zijn deze scenario’s en vergezichten nog niet zo 
ver uitgewerkt dat ze kunnen worden meegenomen in dit organisatieplan en het voorliggende 
organisatieontwerp. Dat betekent echter geenszins dat deze mogelijkheden uit het oog zullen 
worden verloren. Integendeel, de komende periode zullen deze mogelijkheden nader worden 
verkend en uitgewerkt en waar mogelijk ook worden geïmplementeerd.

Het gaat om de volgende scenario’s en/of vergezichten:
- Binnen het domein werk wordt de mogelijkheid voor ‘direct pick’ uit onze bestanden 

door werkgevers en uitzendbureaus verder verkend. Verdergaande digitalisering van 
het matchingsproces is interessant wanneer dit rendement in tijd, geld en resultaat 
oplevert, waarbij duidelijk is dat de uiteindelijke match tussen de werkzoekende en 
werkgever ook in de toekomst mensenwerk blijft. Wel zal er veel meer vraaggericht 
gewerkt gaan worden. Dit uit zich bijvoorbeeld in de sectorale aanpak. In 
samenwerking met de markt blijven we op zoek naar rendabele business cases om 
uitstroom te realiseren;

-	 We	organiseren	het	proces	inkomen	beter	en	efficiënter	door	zoveel	mogelijk	samen	te	
brengen.	Daarom	gaan	we	van	start	met	de	vorming	van	een	Rotterdamse	Backoffice	
inkomen. Wanneer dat de uitvoering van het proces inkomen beter en goedkoper 
maakt,	wordt	er	gekeken	naar	mogelijkheden	voor	een	regionale	en/of	G4-backoffice	
inkomen.	Dat	sluit	dan	aan	bij	de	ontwikkeling	naar	een	mogelijke	landelijke	backoffice	
inkomen. Die ontwikkeling volgen we nauwlettend en haken waar mogelijk aan. 
Duidelijk is wel dat we hier een speler in een groter spel zijn wat vele afhankelijkheden 
kent. Besluiten die we nemen moeten echter wel aansluiten bij deze ontwikkelingen;

- De digitale intake wordt doorontwikkeld. Dit vraagt wel om investeringen en 
aanpassingen in de automatisering;

- Het uitbesteden en/of outsourcen van taken in de hele keten van werk en inkomen. Als 
de wens hier al toe bestaat en de business cases zijn positief dan dient een mogelijke 
overdracht te gebeuren vanuit een stabiele omgeving. Dat is op dit moment niet het 
geval. Na het afronden van de eerste fase zal naar verwachting een stabiele fase 
intreden van waaruit verdere mogelijkheden kunnen worden verkend en uitgewerkt



Organisatieplan
Werk en Inkomen 31

5.  Aanpak Cluster Werk en inkomen

Het Cluster Werk en inkomen is verantwoordelijk voor de processen ‘werk’ en ‘inkomen’. 
Alle processen zijn optimaal ingericht en zijn onderdeel van een integrale, samenhangende 
aanpak voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Waar mogelijk worden 
processen gedigitaliseerd zodat zelfredzame Rotterdammers zelf verantwoordelijkheid 
kunnen nemen voor het vinden van werk en het aanvragen en afhandelen van 
uitkeringsaanvragen.	Daarnaast	maakt	dit	het	mogelijk	de	processen	zo	effectief	en	efficiënt	
mogelijk	in	te	richten.	Het	cluster	functioneert	als	een	flexibele	procesgestuurde	organisatie	
waar de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd wordt. 

Doelstelling is het beperken van de instroom, het realiseren van een zo groot mogelijke 
uitstroom naar de arbeidsmarkt en werken naar vermogen voor wie uitstroom (nog) niet 
haalbaar is, zodat de gemiddelde uitkering wordt verlaagd. Werk- en schoolzoekenden zijn 
primair zelf verantwoordelijk om dit te realiseren. Het uitgangspunt van de ondersteuning die 
het Cluster Werk en inkomen biedt is ‘uitstroom centraal’. Alle werkprocessen en inzet van 
mensen en middelen in het domein werk is hierop gericht en rendementsturing bekijken we 
vanuit dit perspectief. Werkgevers krijgen een cruciale rol omdat zij de banen hebben die de 
Rotterdammers een zelfstandige toekomst kunnen bieden. De aanpak is opgezet vanuit een 
bredere arbeidsmarkt benadering die uitgaat van doorstroom op de arbeidsmarkt en richt 
zich dus niet alléén op de onderkant van de arbeidsmarkt.  
Binnen het domein inkomen zijn de wettelijke taken die het Cluster Werk en inkomen 
uitvoert, belegd. In een vereenvoudigd en gestandaardiseerd proces zijn rechtmatigheid en 
noodzakelijkheid de belangrijkste toetsingscriteria voor inkomensondersteuning.

De integrale aanpak van de gemeente Rotterdam op de gebieden zorg, werk en inkomen is 
weergeven in het overzicht op de volgende pagina.  
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5.1 Werk, Werkgeversservices en aanbodversterking
De belangrijkste opgave van het Cluster Werk en inkomen is het vergroten van de uitstroom 
uit de uitkering. Alleen op die manier komt het aantal uitkeringsontvangers in evenwicht met 
het beschikbare budget. Het opzetten van een gedegen werkgeversaanpak is hiermee een 
belangrijke succesfactor voor het slagen van de aanpak werk en inkomen. 

Onder de noemer ‘versterken werkgeversaanpak’ is concernbreed gewerkt aan de 
arbeidsmarkt en hoe we de werkgelegenheid in deze markt kunnen benutten voor een 
grotere uitstroom. Deze aanpak is effectief als de vraag van werkgevers centraal staat 
en we de arbeidsmarkt breed en in publiek-private samenwerking met ondernemers en 
onderwijsinstellingen benaderen. Een brede aanpak om verdringing aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt te voorkomen. Als werkenden doorstromen, ontstaat ruimte aan de onderkant 
voor werkzoekenden om in te stromen. Bovendien is de noodzaak om de arbeidsmarkt breed 
te benaderen niet alleen van sociaal, maar ook economisch van groot belang. Het is goed voor 
de onderkant van de arbeidsmarkt als het aandeel hoger opgeleiden in onze stad toeneemt. 
Door samen te werken met de stakeholders uit bedrijfsleven en onderwijs komen integrale 
businesscases tot stand.

In de ideale situatie vinden werkgevers en werknemers elkaar zelf en zorgt voldoende 
marktwerking voor de afstemming tussen beide partijen. In een situatie waar de partijen elkaar 
zelf vinden, is de rol van de overheid klein. Het past dan niet om het gehele matchingsproces 
en alle re-integratiedienstverlening in overheidshanden te houden. 
Dit kan gerealiseerd worden door het bestand van werkzoekende direct te  ontsluiten voor 
werkgevers en/of uitzendbureau’s. Via ‘direct pick’ kunnen zij werkzoekenden die beschikken 
over de juiste competenties direct benaderen. Wanneer de zoektermen in het bestand 
aansluiten bij de selectiecriteria van werkgevers wordt ‘elektronische matching’ mogelijk. 
Zonder tussenkomst worden werkzoekenden gekoppeld aan beschikbare vacatures. 
Als overheid kunnen we de marktwerking stimuleren door de re-integratie- dienstverlening uit 
te besteden aan de markt en via resultaatafspraken te sturen. Wanneer re-integratie op de 
werkvloer bij de werkgever plaatsvindt, zal het ‘job-ready’ maken van werkzoekenden voor 
beschikbare vacatures op een natuurlijke manier gaan. Immers, je kunt het beste in de praktijk 
bepalen of de werkzoekende (op termijn) zelfstandig de functie kan vervullen. 

Het is niet mogelijk om bovenstaande situatie op korte termijn te realiseren. De informatie- en 
automatiseringssystemen bieden bijvoorbeeld nog onvoldoende mogelijkheden om ‘direct 
pick’ en ‘elektronische matching’ mogelijk te maken. De huidige partnerships met werkgevers 
en re-integratiedienstverleners zijn nog niet voldoende stevig om de mogelijkheden ten volle 
te benutten. Ook kost het tijd om de organisatie die zelf veel uitvoert om te bouwen naar een 
organisatie die gebaseerd is op partnerships en zich beperkt tot aansturing. Deze mogelijkheid 
zullen we echter wel met kracht verder uitwerken en waar mogelijk implementeren. De 
verwachting is zoals gezegd echter niet dat dit op hele korte termijn gerealiseerd kan worden. 

We kiezen daarom nu eerst voor het doorvoeren van de paradigmashift ‘werkgever is de 
klant’, wat een kanteling van de organisatie betekent. De uitvoering wordt op een wezenlijk 
andere manier vormgegeven. Vanuit de werkgeversaanpak organiseren we de aanpak werk en 
inkomen vraaggericht en in kansrijke sectoren. Afhankelijk van de bereidheid van werkgevers 
om medewerkers in dienst te nemen wordt het nieuwe instrument loondispensatie ingezet of 
gebruik gemaakt van detacheringsconstructies. De inkoopkracht van de gemeente zetten we in 
bij partijen waarbij die de bereidheid niet vanzelfsprekend aanwezig is. 
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De komende maanden voeren we deze aanpak in zodat deze werkwijze is geïmplementeerd 
bij de start van het Cluster Werk en inkomen. De aanpak bestaat uit de onderdelen 
‘accountmanagement en acquisitie’, ‘werkgeversservices’, ‘matching’, ‘aanbodversterking’, ‘pre-
matching’ en ‘ondersteuning aan zelfstandigen’. 
De nieuwe aanpak maakt dat we in staat zijn om de wijzigingen vanuit de Wet werken naar 
vermogen uit te voeren. Daarnaast zorgt het doorvoeren van de paradigmashift voor een basis 
waarmee we op termijn door kunnen groeien naar een situatie waarbij werkgever en werknemer 
elkaar zoveel mogelijk zelf vinden. 

5.1.1 Accountmanagement en acquisitie 
Werkgevers hebben vacatures of werk in andere vormen beschikbaar voor Rotterdamse 
werkzoekenden. Accountmanagers hebben de opdracht om juist die vormen van werk te 
acquireren die zo goed mogelijk aansluiten op de kenmerken van Rotterdamse werkzoekenden. 
Waar mogelijk buigen zij een werkgeversvraag om in deze richting. Dit vanuit een brede 
arbeidsmarktoriëntatie, zodat ook doorstroming uit de lagere segmenten van de arbeidsmarkt 
wordt gestimuleerd (en dit werk toegankelijk wordt voor onze werkzoekenden). Zij krijgen 
daarvoor de beschikking over instrumenten zoals loondispensatie.

De matchmakers zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een keten zonder hindernissen 
voor de werkgevers. Zij werken in resultaatverantwoordelijke sectorteams, wat een fysiek 
andere aanpak is dan hiervoor. Sectormedewerkers werken bijvoorbeeld bij de werkgever op 
de werkvloer om de vraag naar arbeid zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen. 
De focus van de acquisitie ligt op grootschalige vacaturewerving bij preferente 
sectoren en bedrijven (zoals Westland, Post.nl, Zorg en Haven- en Industriecomplex 
en consumentendienstverlening (schoonmaak). Er wordt hierbij onderscheid gemaakt 
tussen de werving van reguliere vacatures en het binnenhalen van werk voor beschut of 
groepsgedetacheerde vacatures.

Relatiebeheer geven we vorm in samenwerking met UWV werkbedrijf en regiogemeenten. Het 
relatiebeheer wordt concernbreed ingebed en werkt in een gecoördineerde benadering over 
sectoren heen.

5.1.2 Werkgeversservices
Veel Rotterdamse werkzoekenden hebben niet de juiste competenties om direct aan de slag te 
gaan en/of 100% productief te zijn. Om de matching toch tot stand te kunnen brengen moeten 
de vraag naar arbeid voorop staan en onze faciliteiten en dienstverlening hierop ingericht zijn. 
Dit is een complete kanteling ten opzichte van de huidige aanpak. 

Vanuit het Cluster Werk en inkomen wordt instrumentarium ingezet gericht op het ‘ontzorgen’ 
van de werkgever. Dit betekent dat we de hindernissen die er voor werkgevers bestaan 
om werkzoekenden uit onze bestanden in dienst te nemen, voor zover dat binnen onze 
mogelijkheden ligt, wegnemen. We beschikken over verschillend standaard instrumentarium 
en diensten die per werkgever zoveel mogelijk op maat worden ingezet. Administratieve 
handelingen worden zoveel mogelijk bij de werkgevers weggehaald en risico’s worden 
verspreid over de partijen. Hiermee wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om ook 
werkzoekenden die niet direct voldoen aan alle competentie-eisen een kans te geven. 
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Voorbeelden van de dienstverlening die de werkgevers faciliteert zijn gerichte scholing, job-
coaching, inzet van loondispensatie, detachering, pay-rolling, maar ook verdergaande varianten 
zoals het geheel regelen van een deel van de personeelsvraag (werving en selectie).

5.1.3 Matching
Bij matching maken we onderscheid tussen werkzoekenden die direct plaatsbaar zijn en 
werkzoekenden die ondersteuning nodig hebben om aantrekkelijk te zijn voor een werkgever. 
Voor de eerste categorie wordt WerkLoont ingezet en voor de tweede categorie ontwikkelen 
we een nieuw matchingsproces. 

WerkLoont
De werkzoekende die kan werken gaat naar WerkLoont. Hier wordt de werkzoekende in een 
groepsaanpak met extensieve begeleiding geprikkeld en geholpen om een baan te vinden. 
De werkzoekende levert daarnaast een tegenprestatie door minimaal een dag in de week 
te ‘werken’. Dit kan part time werk zijn, een stage of werken bij het cluster Stadsbeheer. 
WerkLoont is een gemeentelijk instrument dat door samenwerking met marktpartijen, in het 
bijzonder uitzendbureaus, wordt verstrekt. 

Matchingsproces
Op dit moment optimaliseren we het matchingsproces voor werkzoekenden die nog niet 
direct plaatsbaar zijn bij een werkgever. Uitgangspunt hierbij is dat we toewerken naar een 
proces waarbij (zelfstandige) werkzoekenden de matching zelf kunnen vormgeven, zonder 
actieve betrokkenheid van de gemeente. 

Het lean-traject matchingsproces leidt tot een compleet herontwerp van het proces om 
vacatures te matchen met Rotterdamse werkzoekenden. De dominantie organisatievorm is 
sectorgericht. Het aantal schakels in het proces beperken we tot een minimum waardoor een 
geleidelijke keten ontstaat. 
We verbeteren het automatiseringssysteem zodat kenmerken en capaciteiten inzichtelijk zijn. 
Op deze manier wordt het (op termijn) mogelijk dat werkgevers onze bestanden rechtstreeks 
kunnen raadplegen. 

Aanbodversterking
Aanbodversterking is gericht op het ‘job ready’ maken van de werkzoekenden zodat 
werkgevers ze kunnen inzetten op de werkvloer. Scholing wordt alleen nog maar ingezet 
indien een werkgever aangeeft de werkzoekende in dienst te nemen na succesvolle 
afronding van het traject. De werkzoekende heeft een concrete baan in het vooruitzicht wat 
motivatieverhogend werkt. Partnerships met werkgevers, waarbij zij vooraf meedenken over 
de noodzakelijke inzet, zijn het uitgangspunt voor investeringen die zo veel als mogelijk op de 
werkvloer worden uitgevoerd.

5.1.4 Pre-matching
Veel werkzoekenden zijn nog niet geschikt om aan een werkgever aan te bieden. Pre-
matching is erop gericht om dit te overbruggen. Het kan hierbij gaan om activiteiten 
gericht op het beheersbaar maken van (multi)problemen (ExIT) of op het opdoen van 
werknemersvaardigheden (werkervaringsplekken). Maar ook vormen van (groeps)detachering 
behoren in de toekomst tot de mogelijkheden. 
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De uitvoering van aanbodversterking en pre-matching kan zowel intern als door de markt 
worden	uitgevoerd.	Per	traject	bekijken	we	wat	de	meest	efficiënte	manier	is	om	de	uitvoering	
vorm te geven. Rendement is de bepalende factor en de bekostiging is via resultaatbeloning.

5.1.5 Ondersteuning van zelfstandigen
De uitvoering van Bbz en IOAZ vergt specialistische kennis op het snijvlak van 
bedrijfseconomische processen, ondernemerschap, branche-ontwikkelingen en regionale 
marktontwikkelingen aan de ene kant en de wettelijke regelingen Bbz, Ioaz, Wwb en 
sociaal-maatschappelijke problemen aan de andere kant. Deze kennis is geconcentreerd 
in het Regionaal Bureau Zelfstandigen. Behalve voor Rotterdam, werkt RBZ ook voor acht 
andere gemeenten.

Het primaire proces voor de uitvoering van de Bbz en de IOAZ bestaat uit het innemen, 
behandelen en besluiten van aanvragen levensonderhoud en bedrijfskapitaal op basis 
van Besluit bijstand zelfstandigen, het doen van onderzoeken (rentereductie, keuzejaar, 
debiteurenonderzoek,	vaststellen	definitieve	uitkering,	‘om	niet’	verstrekking),	en	het	beheren	
van lopende uitkeringen.
De	aanpak	strekt	zich	uit	van	het	verstrekken	van	informatie,	tijdelijke	(financiële)	
ondersteuning voor bedrijven in ‘zwaar weer’, hulp bij opstellen van een ondernemingsplan, 
toekennen van startkapitaal voor levensvatbare plannen en daadwerkelijke ondersteuning bij 
de start van een bedrijf. 

Eind 2011 is gestart met een reorganisatie die binnen het Cluster Werk en inkomen verder 
wordt uitgevoerd en bestendigd. De ambities die gerealiseerd worden sluiten aan bij de 
doelstelling en aanpak werk en inkomen. De ambities die op het terrein van ondersteuning 
aan zelfstandigen worden gerealiseerd, zijn: 

- excellente uitvoering binnen budget van de wettelijke regelingen die zijn ondergebracht 
bij RBZ;

- een nieuwe startersaanpak waardoor meer werkzoekenden via ondernemerschap 
economisch zelfstandig worden tegen gemiddeld lagere kosten;

- samenwerking met andere partijen binnen Rotterdam en de regio en gebruik maken 
van aanbod derden om eigen kosten te verminderen en (maatschappelijke) resultaten 
te verbeteren;

- verlagen overhead (vergroten inkomsten) door samenwerking in de regio uit te breiden.

5.2 Werk in dienst van de gemeente, zorg en beschut werk
Binnen de aanpak werk en inkomen wordt uitgegaan van wat mensen wél kunnen. Dit 
uitgangspunt wordt ingezet voor werkzoekenden met een loonwaarde hoger dan 20%. 

Werken met verminderde loonwaarde is een samenwerking tussen het Cluster Werk en 
inkomen en de markt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid optimale aansluiting bij de re-
integratiedienstverlening te verzorgen en doorstroom te creëren. De herstructurering van de 
SW en de ervaringen die we op doen binnen de pilot loondispensatie moeten zorgen voor 
een	efficiënte	mix	tussen	zelf	doen	en	uitbesteden.	
Expliciete aandacht is nodig voor aansluiting tussen de werkgeversaanpak en werken met 
verminderde loonwaarde. Bij doelgroepen met een beperkte loonwaarde is het streven om 
de arbeidsproductiviteit van mensen te optimaliseren. Volledige uitstroom uit de uitkering is 



Organisatieplan
Werk en Inkomen 37

echter niet waarschijnlijk. Bij de pilot loondispensatie wordt geëxperimenteerd met het nieuwe 
instrument loondispensatie. Ook zijn vormen van begeleid werken of detachering mogelijk. 
De kosten voor de doelgroepen in het laagste segment zijn nauwelijks beïnvloedbaar. Door 
personen met een hogere loonwaarde optimaal in te zetten, kan de gemiddelde prijs per 
uitkering worden verlaagd. 

Met de huidige aanpak wordt een basis gelegd, van waaruit optimalisatie van werken met 
verminderde loonwaarde mogelijk is. De aanpak werken in dienst van de gemeente, zorg en 
beschut werk bestaat uit de opdrachten ‘werken met loondispensatie’, ‘werken in dienst van 
de gemeente’ en ‘beschut werken’.

5.2.1 Werken met loondispensatie
Binnen de pilot loondispensatie wordt ervaring opgedaan met dit nieuwe instrument. We zijn 
in afwachting van wetswijzigingen op dit terrein die het mogelijk zouden moeten maken het 
instrument breder in te zetten. Loondispensatie betekent dat de werkgever niet het gangbare 
loon hoeft te betalen. Hij wordt hiervan vrijgesteld; ofwel gedispenseerd. De werkgever 
betaalt alleen het deel dat de werknemer arbeidsproductief is (= loonwaarde). De werkgever 
wordt	op	deze	manier	financieel	gecompenseerd	voor	de	geringere	arbeidsproductiviteit	van	
een werknemer met een arbeidsbeperking. Daarmee zou een belangrijke drempel voor een 
werkgever om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, worden weggenomen.
De gemeente zou het inkomen van mensen die werken met loondispensatie en die recht 
hebben op een uitkering dan via een aanvullende uitkering aanvullen tot maximaal 100 
procent van het minimumloon. Het loon en de aanvulling samen kunnen tijdelijk minder zijn 
dan 100 procent van het minimumloon. Dit stimuleert mensen om zich verder te ontwikkelen. 
De	financiële	prikkel	maakt	meer	presteren	lonend.	Een	hogere	productiviteit	leidt	immers	tot	
een hoger inkomen.
De systematiek van loondispensatie vraagt om commitment van de werkgevers en een 
flexibele	geautomatiseerde	administratieve	organisatie.	De	huidige	deelname	aan	de	pilot	
loondispensatie toont aan dat beide voorwaarden nog niet geheel op orde zijn. 

5.2.2 Werk in dienst van de gemeente (detachering en begeleiding)
Zowel binnen de huidige SW populatie als de WWB populatie zijn personen met een 
verdiencapaciteit tussen de 20% en de 50%. Voor een groot deel van deze doelgroep is 
werken op detacheringsbasis het maximaal haalbare. Het Cluster Werk en inkomen wil voor 
deze groep werken met een gemeentelijke pool voor detacheringen en uitzendwerk (evt. 
in samenwerking met reguliere uitzendbureaus). Werkzoekenden komen in dienst van een 
gemeentelijk uitzend- en detacheringsbureau. Zij zijn inzetbaar bij verschillende werkgevers, 
waar zij groeien en ervaring opdoen, tot dat zij mogelijk zelf uitstromen. 

De stap van beschut werk naar individueel gedetacheerd werk is soms groot. Om de 
transitie zo goed mogelijk te laten verlopen wordt ingezet op groepsdetacheringen. Op 
deze manier wordt gewerkt aan een geleidelijke groei van de zelfredzaamheid, waardoor de 
werkzoekende steeds meer toegroeit naar een reguliere werksituatie.

Individueel te detacheren medewerkers en personen die voor begeleid werken in aanmerking 
komen, maken gebruik van de faciliteiten van de sectorteams in de afdeling matching. 
Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de nieuwe 
organisatiestructuur biedt.
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5.2.3 Beschut Werken
De beschutte infrastructuur voor de Wsw blijft het vangnet voor mensen met een 
verdiencapaciteit van minder dan 20%. De beschutte infrastructuur wordt heringericht voor 
ongeveer 700 medewerkers. Het werk is eenvoudig en repeterend. Opdrachten zijn groot 
in volume en bieden voor een langere periode werk. Hierdoor ontstaat een effectievere 
inzet	van	medewerkers	en	efficiëntere	en	kostenbesparende	inrichting	van	de	operationele	
structuur.
Ook onderzoeken we of het mogelijk is een coöperatie op te zetten - met partijen zoals OMR, 
Bouman GGZ, SDW en overige geïnteresseerde bedrijven - die fungeert als vangnet voor 
de doelgroep aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De coöperatie biedt een infrastructuur 
waarbinnen verschillende dagbestedingsprogramma’s gerealiseerd kunnen worden. Met 
name waar het gaat om arbeidsgerelateerde dagbesteding liggen kansen op het gebied van 
samenwerking. Deze coöperatie is geen onderdeel van de gemeente en de participerende 
bedrijven zijn gezamenlijk risicodrager voor het resultaat. Een versnelde realisatie van de 
coöperatie is wenselijk, waardoor o.a. ook gebundelde inzet van middelen mogelijk wordt. 

De wijze van ondersteuning voor beschut werken en zorgbehoeftigen is relatief vergelijkbaar. 
Vandaar dat dit een werkomgeving dient te worden die ook interessant is voor zorg-instanties. 
Bovendien zijn verscheidene Sw-medewerkers ook cliënten van zorginstellingen. Werk 
is de beste zorg geldt als uitgangspunt. Arbeidsmatige dagbesteding biedt cliënten een 
dagprogramma met als doel aangepaste vormen van arbeid. Het doel is deelname aan de 
samenleving binnen de mogelijkheden van cliënten en het ontwikkelen en vasthouden van 
vaardigheden. Het is daarom van groot belang een infrastructuur in te richten die sociaal 
werkgeverschap bij organisaties in de stad (waaronder zorgaanbieders) bevordert en de 
grens tussen de sociale werkvoorziening en de arbeidsmatige dagbesteding laat vervagen. 

5.3 Intake en werkdiagnose
Intake en diagnose versterken elkaar. Door tijdens een intake duidelijke afspraken en 
verwachtingen te bespreken met de werkzoekenden ontstaat transparantie en eigen 
verantwoordelijkheid. De werkdiagnose stelt vast in hoeverre de werkzoekende in staat is 
deze eigen verantwoordelijkheid in te vullen. 

Uitbesteden van de intake aan marktpartijen die gefocust zijn op het realiseren van 
de match tussen werkgever en werknemer maakt dat de rol van de overheid op de 
arbeidsmarkt steeds verder afneemt. De werkdiagnose wordt ook bij het UWV uitgevoerd. 
Een pilot moet inzicht geven of het mogelijk/wenselijk is om deze taken niet meer uit te 
voeren binnen het Cluster Werk en inkomen. Doel is om alleen daar te interveniëren waar 
de mismatch niet opgelost kan worden. Businesscases moeten bepalen in hoeverre de 
optie om uit te besteden wenselijk is. De ingezette verbeteringen in het proces rondom de 
intake en werkdiagnose worden in het Cluster Werk en inkomen geïntegreerd. 

5.3.1 Intake
De intake valt uiteen in twee delen, een werk intake en een inkomens intake. Doordat we 
het aanvraagproces hebben vormgeven vanuit twee principes (‘event gedachte’ en ‘werk 
gaat voor uitkering’) is er een werkproces ontstaan waarin beide intakes in samenhang 
uitgevoerd worden. 
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Het Cluster Werk en inkomen heeft als taak om voor de burgers van Rotterdam, die tijdelijk 
niet	in	staat	zijn	om	in	hun	eigen	levensonderhoud	te	voorzien,	een	financieel	vangnet	
te	bieden	door	middel	van	de	uitvoering	van	diverse	wetten.	Dit	financieel	vangnet	wordt	
gevormd door uitkeringen levensonderhoud vanuit de WWB, IOAW, IOAZ en de Bbz. 

Werk
Doel van de werkintake diagnose en verdiepte diagnose is om duidelijk zicht te krijgen 
op de persoonlijke situatie, kennis, capaciteiten en motivatie van een werkzoekende. 
Afhankelijk hiervan wordt de werkzoekende ingedeeld in een van de categorieën: werk, 
matching, pre-matching, loondispensatie, vangnet of activering/zorg. Dit is bepalend voor 
de ondersteuning die wordt geboden vanuit het Cluster Werk en inkomen. 

De werkintake is al onderdeel van de dienstverlening en voeren we in eigen beheer uit. 
Doorontwikkeling van de werkintake is nodig om gegevens te verzamelen die nodig zijn 
voor een snelle matching met vacatures.
Onderdeel van de werkintake is de inspanningsperiode inclusief de inspanningstoets, 
waarin werkzoekenden moeten aantonen dat zij zich hebben ingespannen om 
werk te vinden. Rotterdam maakt gebruik van de mogelijkheid in de wet om een 
inspanningsperiode op te leggen aan de gehele nieuwe instroom en niet alleen de 
jongeren. De eigen verantwoordelijkheid wordt hiermee benadrukt.

Inkomen
Uitgangspunt is dat het ontvangen van een uitkering altijd tijdelijk is. De doelstelling van 
het proces inkomen is dan ook om het aantal uitkeringen te beperken. Daarom wordt 
tijdens de intake getoetst op de rechtmatigheid en noodzakelijkheid van het ontvangen 
van een uitkering.

5.3.2 Werkdiagnose
Bij de werkzoekende, die vermoedelijk recht heeft op een uitkering en die zich meldt na de 
inspanningsperiode maar die nog niet kan werken, wordt de werkdiagnose afgenomen. Doel 
van de werkdiagnose is om scherp te krijgen welke ondersteuning nodig is om aan het werk 
te komen. De werkdiagnose wordt aangepast aan de nieuwe mogelijkheden van de Wet 
werken naar vermogen, door ook vast te stellen of loondispensatie als instrument kan/moet 
worden ingezet om de werkzoekende aan het werk te krijgen. 
Indien de werkdiagnose daarvoor aanleiding geeft wordt hij aangevuld met medische 
(ingekocht bij het UWV) of psychische diagnose (ingekocht bij Parnasia Bavo).

De (werk)diagnose wordt op dit moment in eigen beheer uitgevoerd, maar is een van de taken 
die aan andere partners (UWV) overgelaten zou kunnen worden. UWV heeft samen met 
Rotterdam een referentiemodel ontwikkeld waarin die samenwerking concreet is gemaakt. 
Als eerste stap wordt UWV benut om arbeidsmedische keuringen uit te voeren. Momenteel 
loopt daarvoor een experiment op een van de werkpleinen. 

5.4	 Backoffice	inkomen
We	organiseren	het	proces	inkomen	beter	en	efficiënter	door	zoveel	mogelijk	samen	te	
brengen.	Daarom	gaan	we	van	start	met	de	vorming	van	een	Rotterdamse	Backoffice	
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inkomen.	In	de	backoffice	inkomen	worden	de	volgende	taken	uitgevoerd:	inkomensintake,	
inkomens beheer, bijzondere onderzoeken, regionale coördinatie fraudebestrijding, 
terugvordering en verhaal, kinderopvang en de uitvoering van de bijzondere bijstand. Er 
wordt een leantraject geïmplementeerd voor het beheer van uitkeringen. De verschillende 
uitvoerende	frontoffices	(twee	werkpleinen,	jongerenloket	en	stedelijke	zorg)	ontvangen	
zoveel mogelijk dezelfde ondersteuning. De medewerkers die de inkomensintake afnemen 
werken	gedeconcentreerd	op	de	locatie	van	de	frontoffice.

Verbetering	in	efficiëntie	en	rechtmatigheid	(kwaliteit)	worden	met	name	bereikt		door	
standaardisatie en eenduidige sturing, en optimaal gebruik van IT mogelijkheden. Gedurende 
het veranderproces wordt de dienstverlening gecontinueerd. Dit betekent dat bestaande 
onderdelen zoveel mogelijk overgaan ‘as is’. 

5.4.1 Inkomensintake
Op het moment dat er in het aanvraagproces van de werkpleinen en het Jongerenloket 
beoordeeld moet worden of een uitkering nodig en rechtmatig is wordt deze aanvraag 
behandeld	door	intakemedewerkers	van	de	back	office	inkomen.	Dit	gebeurt	op	de	
frontoffice	locatie.	Hierbij	is	het	uitgangspunt	dat	het	aanvraagproces	van	de	werkpleinen	
en Jongerenloket leidend zijn  en de afhandeling van de inkomensintake dienend. De intake 
medewerkers beslissen op de aanvraag en dragen bij een positieve beslissing het beheer van 
de uitkering over aan de beheerteams. 
Gezien de kwetsbaarheid van de werkprocessen bij Stedelijke Zorg wordt de invoering van 
de	backoffice	inkomen	daar	gefaseerd	ingevoerd.	In	fase	1	behoudt	Stedelijke	Zorg	het	
integraal	klantmanagement.	Wel	zal	er	eerder	worden	overgedragen	aan	de	backoffice	voor	
het	beheer.	In	fase	2	wordt	de	taak	van	de	backoffice	inkomen	mogelijke	vergroot	tot	en	met	
de intake.

5.4.2  Inkomensbeheer
Op het moment dat de aanvraag levensonderhoud is toegekend wordt de werkzoekende 
voor het beheer van zijn uitkering overgedragen aan een beheerteam. In de periode waarin 
de klant een uitkering ontvangt, heeft hij binnen dit beheerteam een vast aanspreekpunt. 
Om continuïteit te waarborgen is er sprake van een team verantwoordelijkheid zodat bij 
afwezigheid van de vaste contactpersoon de dienstverlening doorgaat. 

Doel	van	de	backoffice	is	een	uniform	proces	voor	alle	doelgroepen	dat	zo	efficiënt	
mogelijk is ingericht en zo maximaal mogelijk is geautomatiseerd, waardoor fouten worden 
voorkomen. De geldende kwaliteitsnorm is rechtmatigheid. ‘Face to face’ contact is beperkt 
mogelijk met als voorkeurskanaal de telefoon en in de toekomst digitaal.
Speciale	aandacht	zal	uitgaan	naar	de	ontwikkeling	van	een	efficiënt	en	effectief	werkproces	
voor het bepalen van de hoogte van de uitkering bij inkomsten naast de uitkering. Dit zal door 
de beoogde toename van part time werk en door loondispensatie steeds belangrijker zal 
worden. 

Het inkomensbeheer is een wettelijke taak en wordt door het cluster uitgevoerd. Er was 
gestart met de invoering van nieuwe taken (zoals loondispensatie) binnen de huidige 
processen, zonder extra inzet van mensen en middelen. Na het controversieel verklaren zijn 
deze voorbereidingen on hold gezet. 
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Op termijn is het wellicht mogelijk om de taken rondom inkomensbeheer over de 
gemeentegrenzen heen uit te voeren. Een verkennend onderzoek door de G4 voor het 
landelijk bundelen van de betaalfunctie (onderdeel van het beheerproces) bij het UWV is 
afgerond. De conclusie is dat er op dit moment geen positieve business case te maken is. 
We blijven wel een voorstander van het bundelen van de betaalfunctie. Vandaar dat we de 
mogelijkheden om tot een positieve business case te komen, blijven onderzoeken. 
Tot	die	tijd	wordt	er	gewerkt	aan	vormgeven	van	een	Rotterdamse	backoffice	inkomen	die	het	
proces verzorgt voor de werkpleinen, het Jongerenloket en Stedelijke Zorg. 

De doorontwikkeling van de werkprocessen vindt plaats op basis van de leanmethodiek. Deze 
methodiek is gericht op verhoging van de kwaliteit, een verkorting van de doorlooptijd en een 
verlaging van de kosten. 
De implementatie van het nieuwe proces wordt opgeknipt in twee fases. In de eerste fase wordt 
ingezet op de implementatie van gestandaardiseerde processen, kwaliteitsverbetering van de 
medewerkers door opleidingen en eenduidige  besturing van het proces. Deze aanpassingen 
zijn noodzakelijk om met zo min mogelijk uitvoeringskosten wel voldoende rechtmatigheid te 
waarborgen.

We zijn er voorstander van om meer digitaal te werken en de aanvraag en het beheer van de 
uitkeringen steeds verder geautomatiseerd te laten ondersteunen.  In G4 verband is gekozen 
om binnen Socrates (het G4 inkomens IT systeem) de aanvraag van een uitkering vergaand te 
automatiseren. We kiezen er voor om in te zetten op deze ontwikkeling. Een eigen ontwikkeling 
richting meer automatisering zou aanvullende deeloplossingen kunnen opleveren. Dit vraagt 
wel om extra investeringen. Een totaal redesign van de IT ondersteuning is als enkele 
gemeente niet haalbaar en niet rendabel.

5.4.3 Handhaving 
De handhavingsaanpak van het Cluster Werk en inkomen richt zich op het voorkomen en 
stoppen van fraude, het opleggen van sancties (maatregelen) als WWB-werkzoekenden 
hun verplichtingen niet nakomen en het terugvorderen van uitkeringen die ten onrechte zijn 
verstrekt. Handhaving is het interveniëren op  gedragingen van werkzoekenden die zich 
niet houden aan hun verplichtingen, afspraken en inzet. Voorkomen van dit gedrag is het 
meest wenselijk, maar wanneer het toch wordt geconstateerd heeft handhaving het hoogste 
rendement wanneer direct na de constatering dat een afspraak/verplichting niet nagekomen 
is, wordt geïntervenieerd.

De handhavingsaanpak heeft als vertrekpunt dat het Cluster Werk en inkomen er alles aan 
heeft gedaan om de werkzoekenden duidelijk te maken welke verplichtingen zij hebben en 
dat	het	niet	nakomen	daarvan	(financiële)	gevolgen	heeft.	Het	is	een	gegeven	dat	een	deel	
van de werkzoekenden niet bereid is om er alles aan te doen werk te verkrijgen, aanvaarden 
en te behouden. De handhaving van het niet voldoen aan deze verplichtingen wordt 
uitgevoerd door de medewerkers in de begeleiding van werkzoekenden en klanten in de 
frontoffice	(Werkpleinen,	Jongerenloket	en	Stedelijke	Zorg).
De werkzoekende die niet tijdig alle informatie versterkt die van belang is om het recht op en 
de hoogte van de uitkering te bepalen komt in beeld door middel van goed informatiebeheer 
(signaalverwerking uit bestandskoppelingen).  Fraude-onderzoeken worden themagericht 
of	aan	de	hand	van	tips	uitgevoerd	vanuit	de	backoffice	Inkomen.	Het	regionaal	centrum	
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fraudebestrijding heeft een regionale coördinerende taak in de ondersteuning van 
regiogemeenten bij hun fraudeaanpak.

Het uitvoeren van fraude-onderzoeken leidt er niet alleen toe dat de burgers van Rotterdam 
het	vertrouwen	hebben	dat	uitkeringsgeld	goed	wordt	besteed,	maar	ook	tot	een	financieel	
voordeel voor de gemeente. Jaarlijks wordt € 6 miljoen als terug te vorderen fraudebedrag 
opgeboekt en leiden de fraudeonderzoeken ook tot de beëindiging van uitkeringen. 

Voor succesvolle fraudehandhaving is gedegen kennis van de (lokale) WWB noodzakelijk. 
In zeer beperkte mate kunnen handhavingsactiviteiten door externe partijen worden 
uitgevoerd. Dit is de reden dat we ervoor kiezen deze taken in eerste instantie uit te voeren 
binnen het Cluster Werk en inkomen. Wel wordt ingezet op een sterkere en nadrukkelijkere 
samenwerking met andere clusters. Door de invoering van de toets op het huishoudinkomen 
neemt bijvoorbeeld de kans op GBA-fraude toe. Samenwerking met Publiekszaken en 
Stadstoezicht  maakt dat er gezamenlijk fraude onderzoek kan worden opgezet. 

Integriteitsschendingen
Binnen de aanpak Werk en Inkomen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacygegevens 
van burgers en met gemeenschapsgeld. Naast opsporing van fraude door 
uitkeringsontvangers wordt er daarom ook aandacht besteed aan integriteit.  Schendingen 
van	de	integriteit	worden	onderzocht	en	aangepakt.	Hiervoor	is	specifieke	gedetailleerde	
vakinhoudelijke kennis noodzakelijk. Een centraal bureau voor integriteitschendingen in het 
concern is een denkbare oplossing waar het Cluster Werk en inkomen voorstander van is.

5.4.4 Terugvordering en verhaal
De aanpak richt zich op het terugvorderen van uitgeleend geld in het kader van de bijzondere 
bijstand, onterecht uitgegeven WWB gelden en het innen van onderhoudsbijdragen. Dit omvat 
mede het beslag leggen op WWB, het vestigen van krediethypotheken, uitvoeren van UWV 
verrekeningen, verrichten van wettelijke verplichte doorbetalingen van de bestuursrechterlijke 
zorgverzekeringspremie aan het CWZ en het uitvoeren van incasso’s. 
Het terugvorderen op lopende uitkeringen is belegd bij de teams beheer. De terugvorderingen 
en de meer specialistische incasso taken is belegd bij de teams Terugvordering en verhaal.
Deze inzet van de teams levert gemiddeld € 12,5 miljoen op aan teruggevorderde gelden, 
terwijl de bekostiging fors minder is. Het teruggevorderde bedrag is de afgelopen jaren 
gegroeid	en	stijgt	nog	steeds	door	een	efficiënte	aanpak.	Op	lopende	uitkeringen	wordt	nog	
eens een vergelijkbaar bedrag geïnd door de teams beheer.

Diverse onderzoeken wijzen uit dat uitbesteding van het gehele of delen van het proces geen 
meerwaarde biedt voor de incasso en/of bezuinigingen oplevert op de kosten van personeel. 
Voor de onderdelen waar het eventueel mogelijk is (bijvoorbeeld dwang incasso WWB) 
zijn zo gering dat eventuele meeropbrengsten niet opwegen tegen overdrachtsmomenten 
en dubbele administratie. Om deze reden blijft het Cluster Werk en inkomen deze 
werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren. 

De ingezette optimalisatie van de processen wordt in het Cluster Werk en inkomen 
bestendigd. Zakelijke sturing op de processen en vergaande managementinformatie 
tot op medewerkersniveau maakt dat de processen optimaal zijn ingericht. Ook de 
intensieve samenwerking met bijvoorbeeld G4 en overige clusters wordt voortgezet. 
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Dit wordt oa. gedaan door gebruik te maken van bestanden uit het Cluster Werk en 
inkomen bij gecombineerde acties met politie en de Rijksbelastingdienst en structurele 
bestandsvergelijking om overlap vast te stellen. Binnenkort zal een G4 benchmark 
beschikbaar komen waarmee het rendement van de T en V activiteiten op waarde kan 
worden geschat.

5.5 Samenwerking met strategische partners
In het domein Werk en Inkomen zijn werkgevers, de G4, de omliggende gemeenten en 
UWV belangrijke strategische partners. Met de Wet werken naar vermogen in aantocht 
wordt het belang van deze partners alleen maar groter, omdat deze wet de nadruk legt op 
bovengemeentelijke samenwerking.

Voor het realiseren van de paradigmashift is het noodzakelijk partnerschap met werkgevers 
op te bouwen. De vraag naar arbeid is immers leidend in de aanpak. Partnerschap met 
werkgevers gaat uit van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid waarbij het de 
rol van het Cluster Werk en inkomen is om de werkgever te ontzorgen. 

Door de gezamenlijke ICT-dienstverlening via Wigo4it is de samenwerking binnen de G4 het 
meest intensief en vergt dit een nauwe afstemming van beleid en uitvoering. Uitgangspunt 
van Rotterdam is dat Wigo4it de leverancier van ICT-diensten is, maar als beleid en/of 
uitvoering in Rotterdam dat noodzakelijk maken, moet een G1-oplossing in voorkomende 
gevallen (binnen of buiten Wigo4it) mogelijk zijn. 
De G4 vormen ook een effectief platform voor de contacten met landelijke organisaties, zoals 
ministeries, VNG, G32 en Divosa. 

We zijn voorstander van een gezamenlijke werkgeversbenadering met één gezamenlijk 
aanspreekpunt per arbeidsmarktregio voor de werkgevers. Met name omdat er voldoende 
kansen zijn die de samenwerking met het UWV en regiogemeenten kan bieden om de 
werkgeversbenadering tot een succes te maken. Hiertoe was op 29 maart 2012 een aftrap 
met alle wethouders en hoofden sociale zaken uit de regio. 

Gedwongen door bezuinigingen loopt er bij UWV op dit moment een redesign. Belangrijke 
elementen hierin zijn vermindering van het aantal werkpleinen van 100 naar 30 en vervanging 
van integrale dienstverlening door complementaire dienstverlening.
Door deze wijzigingen is er minder sprake van een (in de Wet Suwi vastgelegde) gedwongen 
winkelnering en kan de samenwerking tussen gemeenten en UWV zich toespitsen op die 
onderdelen waar dit voor beiden een meerwaarde heeft. De G4 en UWV hebben hiertoe op 
15 februari 2012 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze moet nu op regionaal 
niveau verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden.

5.6 Samenwerking in het concern
Om de aanpak werk en inkomen te laten slagen is samenwerking met andere clusters 
noodzakelijk. Het Cluster Werk en inkomen werkt als aanjager om deze samenwerking vorm 
te geven. 

- Samenwerking met het Cluster Maatschappelijke ontwikkeling is noodzakelijk op de 
gebieden activering en zorg;
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- Samenwerking met de RSO op het gebied van dienstverlening geeft invulling aan de 
inkoopondersteuning en huisvesting; 

- Met stadsontwikkeling wordt samen opgetrokken om vorm te geven aan het programma 
arbeidsmarkt en economie;

- Stadsbeheer is een werkgever voor de werkzoekenden van het Cluster Werk en 
inkomen of biedt de infrastructuur en mogelijkheid voor de uitvoering van werk-leer 
trajecten; 

- Samenwerking met de Bestuursdienst is noodzakelijk om goede politieke 
ondersteuning	te	bieden	en	de	financiële	kaders	helder	te	formuleren.	
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6. Organisatie Cluster Werk en inkomen

6.1 Financieel kader Cluster Werk en inkomen
Het cluster W&I kent vier soorten inkomstenbronnen:

- BUIG-budget t.b.v. de kosten van uitkeringen. Dit betreft een bedrag bepaald door het 
rijksbudget dat via een verdeelmodeel wordt verdeeld naar gemeenten. De gemeente heeft 
geen beleidsvrijheid in de toegangscriteria en de hoogte van de uitkeringen. Wel kan het 
cluster de totale en gemiddelde uitkeringslasten verlagen door o.a. het begeleiden van 
mensen naar (parttime) werk. De toewijzing van budget binnen de gemeentebegroting 
om de uitkeringslasten te dekken geschiedt aan de hand van een steeds bijgestelde 
raming: op basis van de economische- en arbeidsmarktontwikkelingen, de gemeentelijke 
inspanningen en de daarbij behorende groei of krimp van het aantal uitkeringen en de 
ontwikkeling van het rijksbudget en de geraamde gemeentelijke bijdrage zal er jaarlijks een 
financieel	beeld	gemaakt	worden.	Eventuele	overschotten	vloeien	terug	naar	de	algemene	
reserve. Een tekort wordt gedekt vanuit de algemene reserve en/of de algemene middelen. 
Uitgangspunt is dat de baten en lasten met elkaar in evenwicht zullen komen (binnen 
rijksbudget opereren). 

- Participatiebudget voor programma- en organisatiekosten m.b.t. onder andere re-
integratieactiviteiten (de niet-wettelijke taken). Het betreft een door het Rijk vastgesteld 
budget (voor re-integratie, educatie en inburgering) met beperkte mogelijkheden om 
overschotten en tekorten van het ene jaar mee te nemen naar het volgende jaar. 
Uitgangspunt is dat binnen rijksbudget wordt gebleven.

-	 Overige	inkomsten	zoals	ESF-subsidies	(vaak	co-financiering),	inkomsten	vanuit	andere	
beleidsvelden of inkomsten door uitvoeringstaken voor omliggende gemeenten uit te 
voeren (bijvoorbeeld Regionaal Bureau Zelfstandigen en Bijzondere Onderzoeken).. 

- Budget Algemene Dienst t.b.v. organisatiekosten. Via het gemeentefonds worden 
middelen ontvangen voor de organisatiekosten (gebundeld met o.a. de middelen 
voor armoedebeleid). De gemeente mag zelf bepalen hoeveel wordt ingezet voor de 
uitvoering van WWB-taken. Er zijn meerjarige afspraken gemaakt over de ontwikkeling 
van de organisatiekosten. De organisatie wordt opgebouwd uit een vaste romp en 
een	flexibele	schil.	De	aanpak	werk	en	inkomen	en	de	benodigde	inzet	(in	termen	
van organisatieomvang en -kosten) worden bepaald door de economische- en 
arbeidsmarktontwikkeling. 

6.2 Inrichting organisatie 
Gegeven de veranderaanpak is gekozen voor de onderstaande organisatiestructuur voor het 
cluster Werk en inkomen.
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6.2.1 Organisatiestructuur
Dit model bevat de organisatiestructuur van het Cluster Werk en inkomen per 1 juni 2012. 
De opgaven binnen het primaire proces en ook in de staf en ondersteuning zijn dermate 
groot dat dit vraagt om een directie met een concerndirecteur, 2 directeuren en een cluster 
controller. Het gaat om meer dan een reorganisatie, binnen elk van de onderdelen worden 
innovaties en veranderingen doorgevoerd in de werkprocessen, de instrumenten en de 
kwalificaties	van	de	medewerkers.

De huidige sociale werkvoorziening, zoals omschreven in paragraaf 5.2.2 en paragraaf 
5.2.3, wordt binnen het Cluster Werk en inkomen belegd bij twee directeuren. Dit heeft 
als	voornaamste	reden	dat	er	binnen	de	verschillende	organisatieonderdelen	specifieke	
en uiteenlopende ontwikkelingen plaatsvinden die delen van de SW betreffen en optimale 
aansluiting bij het werkproces wordt gevraagd. De keuze voor twee directeuren is met 
nadruk geen splitsing van het proces van de SW. Er bestaat grote aandacht voor de 
noodzaak om Sw-medewerkers die een ontwikkeling doormaken qua aansturing en 
ondersteuning te laten doorstromen.

6.2.2 Procesmanagement
De inrichting van de organisatie van het Cluster Werk en inkomen sluit aan bij de opdracht 
om te komen tot een eenduidige aansturing en verantwoordelijkheid voor het proces werk en 
een	verbetering	van	de	kwaliteit	en	efficiëntie	in	het	primaire	proces	inkomen.	

Procesmanagement is hét middel om dit doel te bereiken. Procesgericht werken is het 
beheersen, beïnvloeden en controleren van processen op een manier dat resultaten 
voorspelbaar worden. Procesgericht werken zorgt er voor dat de inrichting van processen 
continue wordt verbeterd en de uitvoering voldoet aan de gestelde eisen, waarbij optimaal 
gebruik wordt gemaakt van medewerkers, middelen en applicaties. 

Om	goed	te	kunnen	sturen	op	efficiency	en	resultaat	moeten	lijnmanagers	inzicht	hebben	
in de processen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Immers, zonder inzicht in het proces 
is het niet mogelijk om te sturen op het gewenste resultaat of tijdig te kunnen ingrijpen 
wanneer het resultaat niet voldoet aan de gestelde eisen. Om inzicht te krijgen in processen 
zijn procesbeschrijvingen nodig. Deze vormen de basis voor een zinvol gesprek met eigen 
medewerkers en managers van andere afdelingen. Wanneer processen inzichtelijk zijn, 
kan worden gestuurd op het verbeteren en vereenvoudigen ervan en waar mogelijk het 
digitaliseren van processtappen. Zo voorkom je werk dat geen waarde toevoegt en houd je 
de dingen over die er écht toe doen.

Sturen op processen gaat verder dan het zeker stellen van de technische uitvoering ervan. 
Door te sturen op processen laat je als organisatie zien dat je het klantbelang voorop 
stelt (één van de opdrachten in het kader van de concernopdracht dienstverlening). Door 
te	sturen	op	processen	wordt	de	organisatie	flexibel	en	kan	snel	inspelen	op	veranderde	
omstandigheden in de omgeving.

6.3 Staf en ondersteuning
In hoofdstuk 5 is de aanpak Werk en Inkomen geschetst. Op basis hiervan is de staf en 
ondersteuning, inclusief de bedrijfsvoering, binnen het Cluster Werk en inkomen ingericht. 
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Uitgangspunt bij de bedrijfsvoering is dat de lijn het ‘wat’ bepaalt en de uitvoering het 
‘hoe’ van de ondersteuning vanuit de serviceorganisatie. De staf is adviserend en 
ondersteunend. De lijn stuurt en is verantwoordelijk. Dit sluit ook aan bij het concernbrede 
sturingsmodel voor de inrichting bedrijfsvoering. Dit samenspel (vraag en uitvoering) wordt 
per vakgroep beschreven in jaarplannen. Voor zowel het Cluster Werk en inkomen als RSO 
is dit redelijk nieuw en dit krijgt in de loop van 2012 verder vorm. Het cluster zal groeien in 
de vraagrol en de RSO richt de organisatie in als centrale uitvoeringsorganisatie van de 
bedrijfsvoering. Dit loopt parallel aan het gehele reorganisatieproces welke grotendeels 
eind van het jaar wordt afgerond.

Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven wordt de ondersteuningsrol voor een belangrijk deel 
ingevuld door de Rotterdamse Service Organisatie. De RSO ontzorgt hiermee de uitvoering 
van de clusters. De RSO vult de ondersteuningsrol deels gecentraliseerd, maar waar mogelijk 
gedeconcentreerd in. Dit kan door (groepen) medewerkers bij de cluster gedeconcentreerd te 
laten werken, maar ook door medewerkers regelmatig ter plekke te doen werken (het nieuwe 
werken).	Wanneer	de	ondersteunende	dienstverlening	zo	specifiek	gericht	is	op	het	Cluster	
Werk en inkomen kiezen we ervoor om de functie gedecentraliseerd, dus volledig onder de 
verantwoordelijkheid van het cluster en niet van de RSO, te laten vallen. 

Voor de staf en ondersteuning kiezen we voor een invulling op verschillende niveaus. Het 
leidende principe hierbij is de onderverdeling naar ‘richten’, ‘inrichten’ en ‘verrichten’. Onder 
‘richten’ verstaan we een strategische adviesrol (en vraagrol). ‘Inrichten’ geeft invulling aan 
de vraagrol waarbij strategie en aanpak worden vertaald naar bedrijfvoering en uitvoering. 
Het ‘verrichten’ gaat over de uitvoering en de control. 
Dit leidende principe is van invloed geweest bij de invulling van de staf en ondersteuning. 
Binnen de staf wordt onderscheid gemaakt in drie eenheden: ‘Bestuurlijke en Strategische 
advisering’ (BSA), ‘Besturing en Control’ (BC) en ‘Bedrijfsvoering en Ontwikkeling’ (BO)..

6.3.1 Bestuurlijke en Strategische Advisering
Bestuurlijke en Strategische advisering richt zich op hoogwaardige, integrale advisering 
van clusterdirectie, wethouder en bestuur op het gebied van strategie, beleid en 
organisatieontwikkeling. Zij heeft daarbij een hoofdzakelijk externe oriëntatie, maar werkt 
nauw samen met ‘Besturing en Control’ en ‘Bedrijfsvoering en Ontwikkeling’ om te komen 
tot een excellent opererende organisatie die niet alleen haar doelen realiseert, maar ook de 
gewenste effecten in de stad bewerkstelligt. 

Het team van BSA bestaat uit strategisch adviseurs die vanuit hun vakgebied - maar 
in samenwerking met elkaar - integraal adviseren. In de afdeling BSA is hoogwaardige 
(specifieke)	deskundigheid	ondergebracht	op	het	vlak	van	arbeidsmarktanalyse	
en arbeidsmarktbenadering, bestuurs- en directieadvisering, beleidsontwikkeling, 
beleidsadvisering en beleidsevaluatie, organisatiestrategie, organisatieontwikkeling, 
kwaliteitsmanagement, portfoliomanagement, bestuurs- beleids- en procesadvies op de 
domeinen werk, inkomen en SW, concernontwikkelingen, en de demandrol onderzoek.
Gecombineerd met programmamanagement en informatiemanagement is BSA in staat op 
het gehele domein van Werk en Inkomen directie, wethouders en bestuur te adviseren op het 
gebied van innovatie, de te volgen strategie en de te bereiken doelstellingen.
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6.3.2 Besturing en Control
Besturing en Control vervult een (strategische) adviesrol (toekomstgericht) richting de directie 
van het cluster W&I en treedt daarnaast op als ‘luis in de pels’ en ondersteunt directie, 
wethouder	en	bestuur	inzake	belangrijke	financiële,	bedrijfsvoerings-	en	besturingskwesties.		

BC is mede verantwoordelijk voor het uitzetten van de juiste koers van het cluster en 
kaderstellend	als	het	gaat	om	financieel	beleid.	Het	accent	van	BC	ligt	op	de	koppeling	
tussen	de	besturing	en	financiën.	BC	heeft	de	regie	en	draagt	de	eindverantwoordelijkheid	
voor de (externe) begrotingscyclus en de realisatie van P&C-producten binnen het cluster 
(inbegrepen	aansturing	van	financial	control).	Daarnaast	is	BC	verantwoordelijk	voor	de	
integrale control op alle bedrijfsvoeringsfuncties. 

BC draagt zorg voor de ondersteuning van de besturing van het cluster W&I en de (verdere) 
ontwikkeling van risicomanagement. Enkele van zijn instrumenten zijn de monitor Werk & 
Inkomen en het (te ontwikkelen) bovenliggende en bredere dashboard Werk & Inkomen 
(behelst o.a. aansturing Business Analyse). BC beoordeelt en adviseert m.b.t. alle voorstellen 
aan	de	directie	met	majeure	financiële	consequenties.	

Voor de aanlevering van tijdige en juiste gegevens is BC afhankelijk van de RSO. Het 
demandmanagement richting RSO is een verantwoordelijkheid van Bedrijfsvoering en 
Ontwikkeling.

6.3.3 Bedrijfsvoering en Ontwikkeling 
Bedrijfsvoering en Ontwikkeling richt zich, binnen kaders, op de meest optimale en 
efficiënte	ondersteuning	van	de	uitvoeringsorganisatie	en	de	directie	in	het	bereiken	van	
haar doelstellingen. BO ziet het als haar rol, in goede afstemming met de RSO, te voorzien 
in basale, hoogwaardige bedrijfsvoering (PIJOFIACH), processen te standaardiseren, ICT 
op de meest optimale wijze in te zetten, informatievoorziening te verbeteren en met de lijn 
permanent te werken aan een lerende organisatie.

Kerntaken: 
- Bedrijfsvoering (PIJOFIACH) – Strategisch, tactisch en operationeel advies, vraagrol 

RSO en sturing gedeconcentreerde teams RSO;
- Bedrijfsvoering decentrale taken Financiën: uitvoering en verantwoording P-budget en 

WSW gelden; 
- Bedrijfsvoering decentrale taken ICT: business architectuur, functioneel beheer 

en gebruikersondersteuning (ook voor cluster Maatschappelijke ontwikkeling), 
informatiebeveiliging en processen;

- Klachten 
- Post & Archief (ook voor het cluster Maatschappelijke ontwikkeling);
- Beleidsuitvoering: ontwikkelen uitvoeringsbeleid en uitvoeringsproducten, inclusief 

informatievoorziening en implementatie, bezwaar;
- Productontwikkeling: projectmanagement en procesmanagement inclusief 

kwaliteitsborging. 

Er wordt binnen BO onderscheid gemaakt tussen de ondersteunende functies die decentraal 
worden ingericht en de functies die gedeconcentreerd worden ingericht. 
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Decentraal
Decentrale taken zijn taken die direct gelinkt zijn aan het primaire proces van het Cluster 
Werk en inkomen. Voor bedrijfsvoering zijn dit vooral taken m.b.t. functioneel beheer van de 
applicaties	RMW,	Socrates	en	Compas,	en	m.b.t.	financiën	de	verantwoording	en	control	van	
het participatiebudget en WSW gelden. In overleg met Cluster Maatschappelijke ontwikkeling 
is afgesproken dat cluster Werk en inkomen diverse taken (waaronder het functioneel beheer) 
zal verzorgen. Voorts zijn de decentrale rollen m.b.t. bedrijfsvoering (advies, vraag, control en 
sturing) ingevuld. 
BO heeft naast bedrijfsvoering ook de kerntaken productontwikkeling en beleidsuitvoering. 
Productontwikkeling is gericht op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe processen 
en concepten. Beleidsuitvoering ontwikkelt beleid als gevolg van wets- en (lokale) 
beleidswijzigingen en is daarnaast ‘productiestraat’ voor het cluster W&I waarbij processen 
en informatievoorzieningen bij wet- en beleidswijzigingen worden aangepast. Tot slot zijn de 
taken klachten en post & archief ondergebracht bij BO. 
Voor de kerntaken beleidsuitvoering, productontwikkeling en post & archief geldt de opdracht 
om de processen lean in te richten. Voor productontwikkeling en Post & Archief is tevens de 
opdracht om te bezien of deze taken op termijn (deels) centraal kunnen worden belegd. 

Gedeconcentreerd
Omdat de samenwerking tussen het Cluster Werk en inkomen en de RSO nog vorm moet 
krijgen is het niet te verwachten dat ‘de vraag’ aan de RSO op 1 juni 2012 al volledig 
geformuleerd is. Het inrichten van processen, organisatie, dienstverlening en systemen 
vraagt meer tijd. Een niet te onderschatten feit daarbij is dat naast de gehele reorganisatie 
het werk gewoon doorgaat.

Gedeconcentreerde ondersteuning wordt gevraagd op de onderdelen: P&O, ICT, Financiën, 
Inkoop, Communicatie en Huisvesting/facilitair 

6.4 Besturing
De oprichting van het Cluster Werk en inkomen is meer dan een herinrichting van processen 
en een hergroepering van afdelingen. Om de paradigmashifts en de visie te implementeren 
moet er in het cluster sprake zijn van een nadrukkelijke ontwikkeling en beïnvloeding van de 
focus waaruit alle medewerkers opereren. 

Bij besturing van een organisatie gaat het om het geheel aan instrumenten, afspraken en 
gedragingen dat – tezamen met een adequate organisatie inrichting – moet bijdragen aan het 
bereiken van de organisatiedoelstellingen. Besturing gaat daarmee zowel over instrumenten 
als over managementbevoegdheden, managementstijlen en leiderschap, als ook over 
gewenst gedrag en de output van mensen alsmede de kwaliteit daarvan. 

Bij het inrichten van de procesgestuurde organisatie maken we gebruik van onderstaande 
instrumenten. Dit maakt dat het Cluster Werk en inkomen een organisatie is waarbij de lijn 
een	productie-unit	is	met	duidelijke	targets	op	het	gebied	van	in-en	uitstroom,	financiën,	
kwaliteit, HR en klanttevredenheid. Er vindt maandelijkse verantwoording plaats door 
de lijn aan de directie op basis van rapportages over de geleverde prestaties. Hierbij 
worden de verschillen verklaard en acties ingesteld om te verbeteren. Hierbij wordt de 
ondersteuningsbehoefte concreet geformuleerd.
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- Balanced score card; een belangrijk instrument is de balanced score card. Dit 
dashboard stelt het management in staat te sturen op de interne organisatie en haar 
omgeving. Het gaat om sturing en in balans zijn, op de belangrijkste targets op vier 
deelterreinen:	markt/klant,	financiën,	processen	en	personeel;

- Lean methodiek; methodiek waarbij de processen worden gestandaardiseerd, 
gedigitaliseerd	en	vereenvoudigd.	Dit	leidt	tot	efficiencywinst	en	goedkopere	uitvoering;

- KPI’s / Monitor; de monitor werk en inkomen ordent de KPI’s en kengetallen naar 
de verschillende stappen in het proces werk en inkomen. Door het benoemen van 
succesfactoren is sturing hierop mogelijk. Op die manier wordt inzicht verschaft in 
de stand van zaken, maar tevens een beeld gegeven bij de vraag waar in het proces 
eventuele bottlenecks ontstaan. De KPI’s geven inzicht in het realiseren van de 
doelstellingen voor het Cluster Werk en inkomen;

-	 Beloningsstructuur;	deze	gaat	uit	van	de	filosofie	leren,	presteren	en	innoveren.	Dit	
wordt onder andere vorm gegeven door een doorvertaling van de te leveren prestaties 
(middels dashbord) naar resultaatverantwoordelijke teams (en eventueel medewerkers). 

6.4.1 Informatiemanagement en digitalisering
De systemen die worden gebruikt binnen het Cluster Werk en inkomen zijn ondersteunend 
aan de taken die worden uitgevoerd en de dienstverlening die wordt geleverd. 
Informatiesystemen	worden	ingezet	om	effectiever	en	efficiënter	te	kunnen	werken	en	
dienstverlening te verbeteren. Concreet betekent dit dat de informatiesystemen ervoor zorgen 
dat we:

- digitaal werken
- inzicht hebben in het klantbeeld
- activiteiten automatiseren wanneer dat kan
- foutkansen verkleinen
- zorgen dat bij elke stap in het proces de juiste informatie beschikbaar is
- informatie bieden voor sturing, verantwoording en effectmeting.

Bij de inrichting van de ICT omgeving worden daarom de volgende uitgangspunten 
gehanteerd:

-	 organisatie-	en	procesflexibiliteit	met	een	stabiele	informatievoorziening;
- kanaalafhankelijke intake en kanaalonafhankelijke afhandeling wat bijdraagt aan de 

standaardisatie van processen;
- scheiding van proceslogica en bedrijfslogica omwille van het dynamisch karakter van 

processen en organisatie ten opzichte van de stabiliteit van taken/bedrijfsservices;
- hanteren van een service georiënteerde architectuur; 
- bedrijfslogica wordt aangeroepen op het moment dat het proces dan nodig heeft (just in 

time, just enough);
- generieke voorzieningen betrekt het Cluster Werk en inkomen indien mogelijk van 

het concern;
- binnen het sociale domein trekt de gemeente Rotterdam gezamenlijk op in Wigo4it met 

Amsterdam, Den Haag en Utrecht voor de primaire systemen;
- voor de informatievoorziening werkt het cluster Werk & Inkomen conform het concern 

informatie beleid. 
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Voor het Cluster Werk en inkomen is er behoefte aan ondersteuning op alle taakgebieden. 
Dit werken we uit in het informatieplan 2012- 2014 van het Cluster Werk en inkomen. Voor 
een aantal taakgebieden zijn er al ondersteunende informatiesystemen die in meer of 
mindere mate voldoen. De benodigde aanpassingen aan deze systemen en de integratie van 
systemen uit SoZaWe en Roteb zijn een onderdeel van het informatieplan. Op een aantal 
taakgebieden is er nog geen of beperkte ondersteuning door informatiesystemen. Hier zetten 
we in op vernieuwing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: selfservice, e-intake, klantvolgsysteem, 
matching,	uitkeringsondersteuning,	financiële	afhandeling	en	digitaal	dossier.	Zeker	waar	
er nu nog geen ondersteuning is of waar een groot verschil zit tussen de huidige en de 
gewenste situatie zijn investeringen nodig. De hoogte van deze investeringen volgt uit de 
businesscases van de projecten. In het informatieplan wordt een grove schatting van de 
benodigde investeringen opgenomen. Ook wordt nader afgebakend waarin het Cluster Werk 
en inkomen optrekt in G4 verband, in concernverband of zelfstandig. Onafhankelijk van de 
keuze vraagt digitalisering altijd om voorinvesteringen en nadien tijd om de applicaties te 
ontwikkelen en/of in te voeren. 

6.5 Management, Leiderschapsstijlen en Cultuur
De aanpak van (het cluster) Werk en Inkomen is meer dan een herinrichting van 
processen en een hergroepering van afdelingen. De implementatie van de visie, 
kernwaarden en paradigmashifts brengt met zich mee dat er qua besturing in het cluster 
sprake moet zijn van nadrukkelijke ontwikkeling en beïnvloeding van de focus van waaruit 
alle medewerkers opereren.

Heldere besturing begint bij de top. De wijze waarop de top wordt ingericht en de 
concrete invulling van het leiderschap vanuit de top (dus de bemensing) hebben een 
“uitstralende“ werking naar de hele organisatie. Het zegt alles over de wijze waarop men 
zelf wil sturen, leidinggeven en werken met elkaar en de verwachtingen daarover richting 
andere leidinggevende echelons. 

Attitude en gedrag spelen een belangrijke rol. Deze laten zich tot op zekere hoogte 
beïnvloeden door middel van organisatieinrichting, systemen en modellen. Gedrag en ‘soft 
skills’ van medewerkers heb je echter niet ‘onder controle’. Een gewenste ontwikkeling of 
verandering van dat gedrag laat zich dan ook niet gecontroleerd door (besturings)modellen 
of -instrumenten manipuleren of managen. Het gaat uiteindelijk om het dagelijkse werk 
en hoe medewerkers daarin door hun leidinggevende worden aangestuurd, gestimuleerd, 
ontwikkeld en middels voorbeeldgedrag worden aangesproken. 

Directie en management besteden aandacht aan het gegeven dat medewerkers van 
deze dienstverlenende publieke organisatie optimaal gefaciliteerd moeten worden de 
diensten professioneel en kwalitatief hoogwaardig te realiseren. Daarom kiezen we 
voor een managementstijl die uitgaat van ruimte en vertrouwen in de ontwikkeling van 
professionals. Managers sturen op output en voortgang, geven en ontvangen duidelijke 
feedback en coachen de professionals op resultaten. 

De te implementeren besturing van het Cluster Werk en inkomen sluit aan op de 
(geformuleerde) visie, doelstellingen en organisatie-inrichting van het cluster. Het gaat niet 
alleen om een theoretisch passende aansluiting, maar ook om een praktische vertaling naar:

- leiderschap: attitude en bijbehorende competenties;
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- gereedschap waarmee het management kan sturen op de gewenste resultaten;
- een beschrijving van gewenst gedrag;
- een nadere uitwerking hoe dit gedrag clusterbreed (althans: daar waar cruciaal) te 

stimuleren, ontwikkelen en besturen. 

Het is zaak een voldoende set aan competenties, instrumenten, afspraken en maatregelen 
te ontwikkelen die het cluster – dat wil zeggen het management - in staat stelt om te sturen 
(cq op tijd bij te sturen) op de geformuleerde doelstellingen van het cluster en het daarbij 
behorende gedrag van leidinggevenden en medewerkers.

6.6 Huisvesting
Het Cluster Werk en inkomen beslaat verschillende domeinen. Deze domeinen hebben hun 
uitvoering op verschillende locaties. Er wordt in deze paragraaf onderscheid gemaakt tussen 
huisvesting	van	de	front	en	backoffice,	huisvesting	van	de	RO-bedrijven	en	huisvesting	van	
directie, staf en ondersteuning. 

Huisvesting	front	en	backoffice	werk	en	inkomen
Binnen het nieuwe Cluster Werk en inkomen is er een scheiding tussen de domeinen ‘werk’ 
en	‘inkomen’,	die	als	front-	en	backoffice	worden	ingericht.	In	de	huisvesting	komt	deze	
scheiding ook tot uitdrukking. 
Er wordt toegewerkt naar een situatie voor het Cluster Werk en inkomen waarbij er twee 
locaties zijn voor de uitvoering van het domein werk en een locatie voor de uitvoering van 
het domein inkomensbeheer. Daarnaast is er een locatie voor de afdelingen Terugvordering 
&Verhaal (T&V) en de Afdeling Bijzondere Onderzoeken (ABO). De nieuwe situatie is in 
december 2012 gerealiseerd.

In januari 2012 zijn er nog 5 werkpleinen in Rotterdam van waaruit de domeinen ‘werk’ en 
‘inkomen’ hun werkzaamheden uitvoeren:

- Werkplein Schiekade;
- Werkplein Prins Alexander;
- Werkplein Heiman Dullaertplein;
- Werkplein Dwarsdijk/Prins Hendrikkade;
- Werkplein Dynamostraat.

De afdelingen T&V en ABO waren al op het Prins Alexanderplein gehuisvest

In maart 2012 is het werkplein Dwarsdijk/Prins Hendrikkade afgesloten. Het ‘werk’  van dit 
werkplein is overgegaan naar het nieuwe  Werkplein Herenwaard. De teams beheer Inkomen 
van dit werkplein zijn verhuisd  naar de Dynamostraat. 
Op het Werkplein Herenwaard is per maart 2012 ook het  ‘werk’  van het werkplein 
Dynamostraat en het UWV gevestigd. 

In Juni 2012 wordt het Werkplein Prins Alexanderplein gesloten. Het werkgedeelte verhuist 
naar het Heiman Dullaertplein. Het beheerteam Inkomen gaat naar de Dynamostraat. T&V en 
ABO blijven op het prins Alexanderplein.

In Juni 2012 verhuizen ook de beheerteams Inkomen van de Schiekade en het Heiman 
Dullaertplein naar de Dynamostraat. Alle beheerteams Inkomen voor de stad zijn dan 
samengevoegd op de Dynamostraat.
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In Juni 2012 start de verbouwing van het werkplein Heiman Dullaertplein. Dit gaat in fasen 
waardoor de winkel tijdens de verbouwing op kan blijven, behalve voor nieuwe aanvragen. 
Alle intake voor Rotterdam Noord zal vanaf Juni 2012 plaatsvinden op de Schiekade, totdat 
de verbouwing van het Heiman Dullaertplein (december 2012) klaar is. Dan wordt ook het 
werkplein Schiekade gesloten. Ook het UWV zal daarna de Schiekade verlaten en aansluiten 
op het Heiman Dullaertplein. 

Samengevat betekent dit dat er vanaf 2013 de volgende huisvestingssituatie zal zijn voor de 
uitvoering van de domeinen werk en inkomen: 

- Werkplein Heiman Dullaertplein (uitvoering domein werk op noord);
- Werkplein Herenwaard (uitvoering domein werk op zuid);
- Prins Alexanderplein (uitvoering UBO en T&V);
- Dynamostraat (uitvoering beheer inkomen).

De huurcontracten voor de beide werkpleinen lopen tot 2020 en verder. Voor de locaties 
waar het domein inkomen wordt gehuisvest lopen de huurcontracten tot 2017. Tegen die 
tijd  wordt, in overleg met SO Vastgoed, onderzoek gedaan naar de huisvestingswensen en 
mogelijkheden die er dan zijn. 

Huisvesting RO-bedrijven
 De huisvesting van de RO-bedrijven ziet er als volgt uit:

- De kwekerij aan de Bovendijk (Groen) staat op de nominatie om te worden afgestoten 
en ontmanteld in 2013. Het betreft hier een voorgenomen maatregel waarover nog geen 
besluitvorming heeft plaatsgevonden; 

- Kijenburg en Dwarsdijk (Groen) zijn locaties van waaruit het groenonderhoud in 
Zuiderpark en IJsselmonde wordt verzorgd. Deze locaties blijven gehandhaafd;

- Schiekade (DoeZelfSchool), wordt opgeheven, contract per 1 januari 2013 beëindigd;   
-	 Schuttevaerweg	(Educatiecentrum,	fietsenfabriek,	fietspunt)	contract	tot	november	

2013; 
- Fietsenfabriek (b.g. + 1e verd) staat leeg; b.g. tijdelijk bij Schoon in gebruik; 1e als 

overloop voor het Zuidlaardermeer; kan dus afgestoten per eind 2013;
- Educatiecentrum, gaat mogelijk samen met de Rotterdamse School; ruimte kan dus 

afgestoten per eind 2013;
- Fietspunt is en blijft deel van Schoon, en gaat dus naar Stadsbeheer; nog niet besloten 

over huisvesting na 2013;
- Zuidlaardermeer (Producten en diensten) is eigendomspand, blijft gehandhaafd;  
- Westblaak (producten en diensten) blijft gehandhaafd; contract loopt tot december 2014;
-	 Roer	(Producten	en	diensten)	is	officieel	afgestoten	maar	is	nog	niet	leeg,	oplevering	in	

overleg met SO-Vastgoed;
- Dynamostraat (Baan&Markt); contract tot 2017.

 
Huisvesting directie, staf en ondersteuning
In principe wordt de clusterdirectie inclusief staf en ondersteuning gehuisvest in de 
Librijesteeg. Gezien de nauwe banden met het cluster MO zijn hier volgens beide directies 
synergievoordelen uit te halen. Bekeken wordt in hoeverre dit zich, qua capaciteit van het 
gebouw, verhoudt tot de wens binnen het Cluster Maatschappelijke ontwikkeling om op 
termijn ook de directie van GGD, S&R en DKC op de Librijesteeg te stationeren. 
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7. Reorganisatie

7.1 Clustervorming
Beide diensten ondergaan qua reorganisatie allereerst een ontvlechtingsproces.

- SoZaWe splitst in onderdelen/afdelingen die conform reeds geformuleerde 
overwegingen voorsorteren om naar het Cluster Werk en inkomen te gaan en 
onderdelen/afdelingen die naar het Cluster Maatschappelijke ontwikkeling gaan;

- Roteb splitst in onderdelen/afdelingen die conform het Advies Herpositionering Roteb-
Robedrijf voorsorteren om naar het Cluster Werk en inkomen te gaan en onderdelen/
afdelingen die naar het cluster Stadsbeheer gaan;

- met betrekking tot de bedrijfsvoering wil het cluster pragmatisch te werk gaan. 
Bij de samenstelling en omvang van de gedeconcentreerde teams van de RSO 
wordt uitgegaan van de kerntaken van het cluster en de daarbij behorende 
ondersteuningstaken. Dit zijn dan de taken die conform de productdienstcatalogus 
centraal maar gedeconcentreerd uitgevoerd gaan worden, waarbij het cluster bij 
de RSO een claim zal neerleggen om de huidige medewerkers die thans deze 
werkzaamheden uitvoeren ook na het ontvlechten werkzaam te laten zijn voor het 
Cluster Werk en inkomen. De overige PIJOFIACH-functies worden naar de RSO 
overgezet en zijn daarmee ontvlochten van de diensten SoZaWe en Roteb.

Rechtsposities
Van belang is te onderkennen, dat het cluster in oprichting te maken heeft met verschillende 
rechtsposities:

- Ambtenaren;
-	 Sw-medewerkers	met	een	specifiek	eigen	arbeidscontract	met	de	gemeente	en	een	

eigen CAO;
-	 WIW-medewerkers	met	een	specifiek	eigen	arbeidscontract	met	de	gemeente	en	een	

eigen CAO.

Vorming van het cluster
De vorming van het cluster W&I vindt over de hele linie plaats volgens het principe dat het 
cluster van ‘scratch’ af aan wordt ingericht, waarbij 2 situaties van toepassing zijn:

- Er zijn afdelingen en onderdelen die daartoe (integraal) naar het cluster worden 
overgeheveld. Hetgeen overigens niet hoeft uit te sluiten dat er binnen een afdeling / 
onderdeel ondertussen een verbeteringsproces of herstructurering doorgaat of ter hand 
wordt genomen;

- Er zijn onderdelen / afdelingen van het nieuwe cluster W&I waarvan de functies 
overwegend dusdanig nieuw of anders zijn dat deze ingericht en bemenst zullen 
gaan worden.

Bemensing en tijdpad
De bemensing van het cluster W&I vindt top down plaats en conform het Sociaal Statuut 
Rotterdam 2010. 1 juni zijn de concerndirecteuren en twee directeuren uitvoering benoemd 
en wordt er voor het cluster Werk en inkomen gestart met de de plaatsingsprocedure van 
de 3e en 4e managementlaag, die eind juni wordt afgerond met de voorlopige benoeming. 
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Na positief advies van de ondernemingsraden over het formatieplan wordt gestart met 
de plaatsingsprocedure van de 5e managementlaag en verder. Op 1 januari 2013 is het 
plaatsingsproces voor alle medewerkers afgerond.

Voor alle activiteiten m.b.t. de organisatie-inrichting en reorganisatie is een tijdschema 
opgebouwd dat onderdeel van het formatieplan uitmaakt, waarbij de volgende aspecten een 
plaats hebben:

- Voor ordentelijke besluitvorming, dat is inclusief medezeggenschap, te doorlopen 
acties, stappen en fasen. Zowel op concernniveau als op niveau van de diensten of het 
cluster;

- In de reorganisatieprocedure formeel te doorlopen stappen en te ondernemen acties 
conform RSS 2010;

- Productie van uiteenlopende HR- en P-beheer gerelateerde items;
- Richting alsmede dóór SSC-PSA te ondernemen acties;
- Qua communicatie (over het reorganisatieproces) naar binnen en buiten te ondernemen 

acties;
-	 Qua	opleiding	en	training	richting	specifieke	groepen	functionarissen	te	ondernemen	

acties.

7.2 Omvang Cluster Werk en inkomen
Het formatieplan bevat de gedetailleerde informatie met betrekking tot de 
formatieberekeningen. In deze formatietabel wordt niet het onderscheid gemaakt in vast en 
flexibel.	Dit	wordt	wel	in	het	formatieplan	opgenomen.

Cluster Werk en inkomen Formatie 2012

Directie (inclusief cluster controller) 4

Toetsing en toezicht 249

Beheer inkomen 278

Regionaal bureau zelfstandigen 32

Sociale werkvoorziening beschut 58

Werkintake en prematching 143

Matching 301

Werkgeversservicepunt 41

Bestuurlijke en strategische advisering 12

Bedrijfsvoering en ontwikkeling 124

Besturing en control 24

Gedeconcentreerde teams RSO3 154

Totaal 1.420
 

3 Vanuit SoZaWe zullen naar huidige berekening 155 fte overgaan naar de RSO.
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7.2.1 Toelichting op de formatieraming
De economische ontwikkeling bepaalt de aanpak werk en inkomen en de inzet die 
nodig is. Aan de voorkant van de aanpak is het aantal aanvragen voor een uitkering 
een variabele die niet beïnvloedbaar is. De gemeente is volgens de wet verplicht een 
aanvraag in te nemen en binnen de termijn af te handelen. Wel kan er ingezet worden 
op het beperken van de instroom (zie paradigmashift ‘uitkering is uitzondering’). Ook 
kan worden ingezet op het bevorderen van uitstroom uit de uitkering. Hierop wordt 
ingezet door de paradigmashift ‘werkgever is de klant’. De mogelijkheden om uitstroom 
te bevorderen worden echter bepaald door de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ten 
slotte kan er gestuurd worden op de gemiddelde prijs per uitkering. 

Uit bovenstaande blijkt dat de opgave van het cluster Werk en inkomen sterk afhankelijk 
is van de economische situatie. Dit betekent dat de vereiste inzet voor werk en inkomen 
anticyclisch is. Om de tekorten op de bijstand terug te dringen is in tijden van recessie 
een extra inzet en financiering nodig, wat leidt tot een grotere organisatie. In tijden van 
economische voorspoed is verminderde inzet en financiering nodig, wat leidt tot een 
kleinere organisatie. 

Het nieuwe organisatiemodel voor Werk en Inkomen is erop ingericht om de landelijke 
stijging van de werkloosheid in Rotterdam te stabiliseren en waar mogelijk terug te 
dringen. Dit is een ambitieuze doelstelling die tegen de landelijke trend ingaat. Het 
cluster Werk en inkomen wordt daarom flexibel ingericht zodat het kan meebewegen 
met de omvang van het WWB-bestand. Het nieuwe organisatiemodel kent een vaste 
romporganisatie en een flexibele schil. Dit model is nog gedeeltelijk gebaseerd op de 
huidige organisatie en moet verder worden toegesneden op het nieuwe cluster Werk en 
inkomen. Pas dan kan er nauwkeuriger een relatie worden gelegd tussen de omvang 
van de organisatie en de bepalende factoren.

Om de capaciteit te bepalen die nodig is, is gebruik gemaakt van een rekenmodel (de 
knoppentabel) en is uitgegaan van de volgende parameters:
- Een jaarlijkse instroom van 7.500 werkzoekenden (ervaringscijfer 2011)
- De romporganisatie voor beheer inkomen moet zijn toegesneden op het aantal 

uitkeringsgerechtigden waarvoor budget is. Dit is een volume van 30.000 
uitkeringsgerechtigden. Om extra flexibiliteit in te bouwen is daar 10 procent 
vanaf getrokken en wordt de romporganistatie gevormd op basis van 27.000 
uitkeringsgerechtigden. En voor het overige een flexibele schil. 

- De permanente inzet op werk is gericht op een uitstroom naar werk van 4.500 
werkzoekenden per jaar. Dat is 50% meer dan nu het geval (3000 uitstroom). Er 
bestaat geen lineair verband tussen meer inzet (fte) en meer uitstroom, omdat de 
uitstroommogelijkheden bepaald worden door de kansen op de arbeidsmarkt. Volgens 
de review door PWC is dit is een reëel en maximaal ambitieus scenario (PWC).

- Voor ondersteunende afdelingen wordt de capaciteit afgeleid van de inzet in het 
primaire proces.

Per afdeling is een normering vastgesteld voor vast en flexibel, deze is beschreven in 
het formatieplan. 
In het kader van het plaatsingsproces is de totale gewenste formatie een optelsom van 
vast en flexibel. De opbouw van een flexibele schil in de organisatie zal structureel 
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goedkoper zijn. Dit kan echter niet op korte termijn gerealiseerd worden door 
rechten van huidige medewerkers en brengt frictiekosten met zich mee. Geplaatste 
medewerkers worden op een formatieve stoel geplaatst. Vanaf het moment dat de 
situatie zich voordoet, dat er vacatureruimte ontstaat tussen formatieve ruimte en 
bezetting, wordt een formatieve stoel geoormerkt als een flexibele formatieplaats. 
Vervolgens zal de op die positie ingevulde vacature niet gebonden zijn aan een vaste 
aanstelling. 

De staf en ondersteuning is ondersteunend aan het primaire proces van het cluster 
Werk en inkomen en daarmee daarop volgend. Op dit moment bevinden de primaire 
processen in het cluster zich eveneens in het proces van (her)inrichting. De omvang 
van de formatie, die bij de staf en ondersteuning wordt ondergebracht hangt af van 
de beantwoording van de uiteindelijke vraag op het gebied van de bedrijfsvoering en 
ondersteuning. De formatie van de ondersteuning betreft dus een eerste (professionele) 
schatting op basis van kengetallen en ervaringsgegevens binnen SoZaWe. 

De populatie medewerkers met een SW-dienstbetrekking is niet meegenomen 
in bovenstaand formatieoverzicht. Besloten is om Sw-medewerkers in de 
belangstellingsregistratie de gelegenheid te geven mee te doen. Dit geldt zowel 
voor leidinggevenden als voor uitvoerende Sw-medewerkers. Tevens is besloten dat 
betreffende medewerker, met de stap naar de belangstellingsregistratie, ook bereid 
moet zijn over te stappen naar een ambtelijke betrekking. De werkgever is zich daarbij 
bewust van het feit dat daarmee een einde komt aan de Sw-subsidie voor betrokkene. 
Sw-medewerkers kunnen belangstelling tonen voor zowel leidinggevende als 
uitvoerende (ambtelijke) functies in het nieuwe cluster.

7.3 Medezeggenschap 
De clustervorming wordt zoveel als mogelijk benaderd als één integraal proces. Per 
organisatieonderdeel kan het echter voorkomen dat er wordt afgeweken voor wat betreft de 
plaatsing en aanpak. In dat geval zal ook een apart medezeggenschapstraject doorlopen 
worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de reorganisatie die het Regionaal Bureau 
Zelfstandigen heeft doorlopen naar aanleiding van het afschaffen van de WWIK.

Bij de clustervorming Werk en Inkomen zijn verschillende ondernemingsraden betrokken. Dit 
zijn de Centrale Ondernemingsraad (COR), de ondernemingsraad van de dienst SoZaWe 
en de ondernemingsraad van de dienst Roteb, de tijdelijke gezamenlijke ondernemingsraad 
van het cluster Werk en inkomen en de tijdelijke gezamenlijke ondernemingsraad van het 
cluster Maatschappelijke ontwikkeling. Overleg vindt plaats via de reguliere afstemmings- en 
overlegvergaderingen.

De COR adviseert op alle concernbrede sporen, zoals het concernspoorboekje en de bedrijfsvoering.

De OR van de latende dienst adviseert op de positionering van de onderdelen uit die 
dienst in de nieuwe clusters. Concreet betekent dit dat de OR van SoZaWe adviseert op de 
positionering van de onderdelen van SoZaWe die richting het Cluster Werk en inkomen en de 
onderdelen die richting het Cluster Maatschappelijke ontwikkeling gaan. De OR van de Roteb 
heeft in januari reeds positief geadviseerd op een positioneringsvoorstel voor de onderdelen 
van Roteb die richting het Cluster Werk en inkomen gaan.
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De tijdelijke gezamenlijke ondernemingsraden van de verschillende clusters zullen adviseren 
op de verdere opbouw en plaatsingsprocedures van de clusters.

7.4 Communicatie
Interne en externe communicatie verdient bijzondere aandacht bij organisatieveranderingen en 
maakt daarom structureel onderdeel uit van beleidsvorming en daardoor ook van de clustervorming 
Werk en Inkomen.

De interne communicatie clustervorming verloopt primair via de lijn en is erop gericht om 
de veranderingen en de urgentie ervan helder en duidelijk over te brengen. Het is voor 
alle leidinggevenden en medewerkers inmiddels duidelijk dat we afscheid nemen van de 
huidige situatie en ook van taken en daarmee mensen (context). Het moet ook helder zijn 
wat de nieuwe situatie wordt, waarom daarvoor is gekozen en wat dat betekent en op welke 
termijn wat speelt. Het moet duidelijk zijn wat de medewerkers  kunnen verwachten van de 
organisatie en omgekeerd, wat de organisatie van hen verwacht (handelingsperspectief). 
We communiceren open, helder, duidelijk, snel, continue, top down en bottom up, 
benaderbaar, bereikbaar en betrouwbaar en met één mond. De context is altijd eenduidig: wij 
zijn gemeente Rotterdam. 

We zorgen voor een solide informatiebasis: ‘weet wat er leeft’. Medewerkers moeten kunnen 
vertrouwen op de informatie over de veranderingen. Zij moeten weten wat er verandert en 
waarom en wat dit voor hen betekent, waar zij aan toe zijn. Van de leidinggevenden wordt 
verwacht dat zij hun medewerkers informeren, stimuleren en in de gelegenheid stellen om deel 
te nemen aan bijeenkomsten en werkgroepen. Daarnaast is de leidinggevende er ook om de 
medewerker te steunen in de veranderingen en het gesprek bij onzekerheid en twijfel aan te 
gaan. Daarom organiseren we, in samenwerking met de afd. P&O, maandelijkse bijeenkomsten 
waar zij bijgepraat worden de actuele stand van zaken en antwoorden krijgen op hun vragen 
en die van medewerkers. Een keer per kwartaal sluiten ook alle overige managers aan. Tijdens 
die kwartaalbijeenkomsten worden aspecten van de clustervorming op een interactieve manier 
benaderd zodat de verandering en de gevolgen daarvan ‘doorleeft’ kunnen worden. 

Aanvullend op de lijncommunicatie is er het intranet Sjaan met de speciale pagina’s ‘nieuws 
over de organisatieveranderingen op de dienstkolommen, de perspectiefpagina ‘Werk 
en Inkomen’ die strakds de dienstkolom gaat vervangen. Op de pagina Werk en Inkomen 
staan de rubrieken ‘vraag en antwoord’, ‘directeur in gesprek met medewerker’, toolkit 
personeelsbezuinigingen, verslagen van bijeenkomsten, oproepen om mee te denken en mee 
te bouwen in werk- en klankbordgroepen waarvan verslag wordt gelegd voor intranet. In het 
personeelsblad Stadswerker komt vanaf juni 2012 een clusterkatern Werk en Inkomen. Voor 
de leidinggevenden van de onderdelen van Roteb die straks tot Werk en Inkomen behoren is 
een nieuwsbrief die verwijst naar artikelen op het intranet beschikbaar. 

Communicatie met de ondernemingsraad verloopt via de directie. De ondernemingsraad heeft 
een eigen pagina op het intranet. Vragen van de ondernemingsraad aan de directie worden op de 
pagina Werk en Inkomen beantwoord. 
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Externe communicatie is gericht op het werkveld en de strategische partners. In de communicatie 
naar buiten worden de uitgangspunten teruggebracht tot een beperkt aantal hoofdlijnen, met het 
accent op de maatregelen die genomen worden om de instroom te beperken, de uitstroom te 
vergoten en de paradigmashifts. Wanneer besluitvorming heeft plaatsgevonden over de vorming 
van het Cluster Werk en inkomen wordt in samenwerking met de bestuursdienst actief ingezet op 
externe communicatie.
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