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Besluitvormingsproces nieuwe Huisvesting
SoZaWe Rotterdam
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De Wereld van Werk en Inkomen

Welkom in de wereld van 
Werk en Inkomen

Maar wat is dat eigenlijk voor wereld ??????
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Een regelgestuurde en geïnstitutionaliseerde
wereld?

AKO, AW, Anw, AOW, AWBZ, Awf, Awir, Bbz, Beu, BMT, 
Divosa, IOAW, IOAZ, IOW, IRO, IWI, LBIO, PGB, PRB,          
PW, REA,                                                        RWI, SUWI,    
SoZaWe,                                                             SVB, TOG, 
TRI, TW,                                                        UWV, VWS, 
Wajong,                                                         WAO, WAV,    
Waz, WGA,                                                       WIA, WMO,     
WSF, Wsg,                                                          Wsw, WW,      
WWB,WWIK,                                                       Wzt, ZW,
Gemeenten, WERK-bedrijf, Re-integratiebedrijven, SZW.
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Een wereld waar je graag komt op zoek naar werk ?
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Een wereld waar je aangesproken wordt op je eigen
vermogens ?
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Een wereld van digitale dienstverlening ?
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Een wereld van aan- of kortsluiting tussen burger en 
bureaucratie ?
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Of een wereld waarin klanten kanshebbers of  
losers, agressief of blij zijn ?
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Een wereld waar u ‘veeleisend’ geholpen wil 
worden ?
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Het is vooral een wereld van Samenwerken !

.Klanten centraal = mensen in hun kracht zetten !. Focus op re-integratie en werk. 2 organisaties die samenwerken in een keten van 
dienstverlening. Lokale uitvoering, decentrale (gemeenten) en 
landelijke (UWV) aansturing.Maatwerkoplossingen.Ruimte voor de klant en voor de professional
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Een wereld met vier belangrijke formules

.G4 =  A’dam +R’dam+ Den Haag + Utrecht

.CWI + UWV = Werkbedrijf

.G4 + Werkbedrijf = G5

.Gemeente + Werkbedrijf = Werkplein
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Een wereld met principes : de Toonkamerprincipes !

. Eén geïntegreerd ketenwerkproces voor alle klanten -
burgers/werkzoekenden en werkgevers in de keten. Eén aanspreekpunt voor werkzoekenden. Eén aanspreekpunt voor werkgevers. Gezamenlijke inkoop van re-integratiemiddelen en regelvrije ruimte . Gezamenlijke klantbenadering & gedrag en houding van medewerkers. Gezamenlijk systeem om klant te kunnen volgen en communiceren (klant -
volg/communicatiesysteem . Huisvesting onder 1 dak voor alle klanten (Werkplein).
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Een wereld met samenwerking als een huis

Werkplein - Communicatie

Dienstverleningsconcept - Werkstraat

Werkgeversbenadering

Prestatie indicatoren

A
C
A
D
E
M
I
E

Wajong/Sw Jongeren    45+     Wijkaanpak    ICT    
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Wat zijn de doelstellingen ?

. 100.000 mensen meer aan het werk :. Aanpak nieuwe instroom WW/WWB vanaf  1-1-2009. Aanpak zittend bestand in 2009. Ineen vlechten bijzondere doelgroepen (AG 2009 ,Wajong 
2010). Excellente dienstverlening op Werkpleinen eind 2009. Ambitie 2010: volledige implementatie. Ambitie 2011: robuust in de uitvoering. Bezuiniging van 190 mln euro in 2012 op nationaal
niveau
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Wie zijn de klanten van SozaWe Rotterdam ?

Rotterdam stad met 600.000 inwoners

- 29.000 personen in WWB(65-)
- 4.000 personen in WWB  (65+)
- 5.000  inburgeraars
- 50.000 WMO
- 4.000 personen in schuldsanering
- 7.500 gesubsideerde banen

Ongeveer 100.000 mensen afhankelijk van SoZaWe Rotterdam

Dit is 1/6 van het inwoneraantal van Rotterdam

Budget = 1,1 miljard euro’s per jaar

Van Kakafonie naar Symfonie d.d. 17 maart 2009

NvdV

Opdracht voor SoZaWe Rotterdam 

Opdracht op terrein van werkloosheid en bijstandsafhankelijkheid. Ca. 29.000 huishoudens in WWB  = 9% van de beroepsbevolking
(4% landelijk niveau). participatiegraad: 57%  (70% = landelijk niveau). Oververtegenwoordiging allochtonen (70% WWB-populatie). Mismatch op de arbeidsmarkt (stedelijk en regionaal). Financieel tekort op de WWB. Paradox: terugval vraag naar werk op de korte termijn maar sterke
vervangingsvraag op termijn

Opdracht = Meer mensen uit de uitkering, aan het werk !!!
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Hoe doen we dat ? volume WWB 2008
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Wat gebeurt er nu ? volume WWB 2009
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Organisatieontwikkeling Werkpleinvorming
Rotterdam

. 1-7-2007 Besluit van 9 districten naar 5 werkpleinen. 1-11-2007 Selectieproces management afgerond en start 5 
werkpleinen. 1-3-2008 Scheiding Front- Backoffice gerealiseerd. 1-7-2008 Huisvesting 5 werkpleinen voorlopig gerealiseerd. 1-7-2008: Voorbereiding implementatie Socrates per 1-1-2009
Geen verhuisbewegingen. 1-1-2009 Start gemengde teams met UWV-werkbedrijf. 1-9-2009 Oplevering nieuwbouw eerste werkplein en     
Inrichting gezamenlijke frontoffice

Tot 1-1-2012 Oplevering / aanapssing bestaanden panden en
Inrichting gezamenlijke frontoffice en integrale
dienstverlening met UWV-Werkbedrijf
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In welke situatie zitten we nu ?

. Alles is in beweging, maar de winkel blijft open. SoZaWe wordt (ook tussentijds) afgerekend op resultaat. Ketendienstverlening wordt ontwikkeld. Samenwerking is geven en nemen. Crisis met diverse noodmaatregelen. ICT-ontwikkelingen. Multi-channeling : click-call-face. Waneer hoogwaardige klantcontacten en hoe zien die 
eruit ?. Wanneer en hoe en waar betekenisvol interverniëren ?
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Hoe kom je tot een goed huisvestingsconcept ?

Maar …………….

Wat is eigenlijk een goed huisvestingsconcept ?
Hoeveel werkplekken en van welk type gaan we realiseren?
Wie bepaalt wat goed is ?
Wanneer is het goed genoeg ?
Wat vindt de klant er van ?
Wat vinden medewerkers er van ?
Welke cultuur willen we eigenlijk in onze organisaties ?
In welke mate willen we werkplekken delen?
Gaat het management ook flexen ?
Hoe kunnen we met organisatorische maatregelen de vraag naar huisvesting
beïnvloeden  ?
Wat mag het kosten en wie betaalt mee ?
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Hoe verder ?

Wat zijn de huisvestingsconsequentie van
verschillende groei- en krimp scenario’s ?

HELP !!!
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Wat hebben we gedaan ?

1- CfPB ingeschakeld
2- Rust, focus en

draagvlak gecreëerd in 
de organisatie

3- Route uitgezet
4- Ketenpartners

betrokken
5- Medewerkers en 

management betrokken
6- Perspectief geschetst
7- Begonnen
8- Architect er gelijk bijgehaald 
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Wat hebben we verder gedaan ?

Met elkaar plaatjes (schetsen) gemaakt 

Plaatjes besproken en uitgewisseld

Onderliggende waarden gedeeld

Plaatjes ‘ingekleurd’

Een PACT gemaakt (model Plekken en
ACTiviteiten)

Elkaars grenzen verkend en
vastgesteld

Oplossingen bedacht



13

Van Kakafonie naar Symfonie d.d. 17 maart 2009

NvdV

Dit hebben we niet gedaan !

- Denken in termen van 
bakstenen

- Wachten op toestemming

- Blauwdrukken gemaakt
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Wat is eruit gekomen ?

. Inzicht in activiteiten in het werkproces. Inzicht in (toekomstig) huisvestingsbeleid. Inzicht in consequenties van keuzes in het 
huisvestingsconcept en/of strategische 
uitgangspunten van de organisatie.Berekening van aantallen en soorten werkplekken 
passend bij de gekozen uitgangspunten. een programma van eisen voor de architect
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Veiligheid als opvallend punt

Een werkplein kent 4 zones: 

Zone 1 vrij toegankelijk voor klant en medewerker

Zone 2 klanten komen hier onder begeleiding van 
een medewerker

Zone 3 uitsluitend voor medewerkers

Zone 4 gebied voor geautoriseerde medewerkers
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Zo ziet het eruit !
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Leerpunten voor managers (dus ook …. mijzelf)

1- Wees je bewust van je uitgangspunten in je huisvestingsbeleid
Geen persoonsgebonden werkplekken.
Activiteitgerelateerde huisvesting.

2- Kan ik met organisatorische maatregelen de vraag naar huisvesting
beïnvloeden  ?

Organisatorische opvang van piekuren

3- Betrek alle relevante partners (medewerkers, managers, ketenpartners, OR,
klantenraad) bij het proces

4- Streef niet naar perfectie !

5- Stem af op de gewenste organisatie cultuur en geeft zelf het goede voorbeeld

6- Denk niet in blauwdrukken, maar durf los te laten !

Van Kakafonie naar Symfonie d.d. 17 maart 2009

NvdV

Tot slot

Dank voor uw aandacht 

Vragen ?

Overigens ben ik van mening dat we nog betere resultaten in de uitstroom van bijstand naar werk kunnen bereiken 
als we mensen serieus nemen in hun pogingen om hun zelfstandigheid en eigenwaarde te herwinnen


