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Aan het College van B & W  
Gemeente Hilvarenbeek. 
 
Hilvarenbeek, 5 december 2019 
 
Betreft: Evaluatie “Samen werkt het hier echt” 
 
Geacht College, 
 
Onlangs ontvingen wij de Evaluatie van het Project “Samen werkt het hier echt” nadat we in het 
informeel overleg van 26 november 2019 met de betrokken ambtenaren geïnformeerd zijn middels een 
presentatie. 
 
De ontvangen stukken en de presentatie tijdens het informeel overleg leidden tot onderstaande reacties: 
 
 

1. Doel van het project is een nieuw samenwerkingsverband tussen overheid en ondernemers om 

de problematiek op de arbeidsmarkt op te pakken. Een omschrijving van de problematiek 

ontbreekt. Gezien de doelgroep uitkeringsgerechtigden gaat het om kwetsbare mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt. Doel is ook om ondernemers te betrekken bij het niet aan de kant 

blijven staan van al die mensen door het aanbieden van werk in enige vorm en het ontwikkelen 

van de mensen in de doelgroep. Uit de evaluatie valt op te maken dat de focus vooral gericht is 

op het creëren van een platform voor contact met ondernemers. Op zich een prima zaak. Vraag 

blijft wel of er ook voldoende aandacht is voor een analyse van de doelgroep in termen van 

benodigde ondersteuning. En op individueel niveau: een goed beeld van elke cliënt van wat zijn 

kennis- & taalniveau is en van zijn beperking. En van de wensen- en mogelijkheden van de cliënt. 

2. Het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente is circa 170. Dat is de omvang van de 

uiteindelijk e doelgroep. Daarvan zijn er 30 betrokken in dit project. 10 mensen met korte 

afstand tot de arbeidsmarkt, 10 mensen met grotere afstand en 10 statushouders. Het is goed 

dat deze differentiatie in betrokken mensen uit de doelgroep is gemaakt, omdat de 

verschillende mensen waarschijnlijk verschillende ondersteuning nodig hebben. De vraag is wel 

hoe deze indeling uitwerkt voor de totale doelgroep van 170 mensen. Zijn deze wel allemaal 

onder te brengen in deze driedeling of zijn daar ook mensen bij die sowieso geen behoefte 

hebben aan ondersteuning vanuit de gemeente? Het doel is toch om in 2020 voor alle 170 

mensen een ontwikkelplan te hebben? (pag. 6 onderaan). 

3. De behaalde resultaten betreffen 12 personen. Is er een indeling naar de eerder genoemde drie 

groepen mogelijk en is daar iets uit te leren? Hoe staat het er voor met de overige 18 
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kandidaten? Klopt de rekensom van besparingen terwijl er 2 nuggers aan een baan geholpen 

zijn?  

4. Onder doorontwikkeling wordt vermeld dat het de bedoeling is om voor alle 

uitkeringsgerechtigden een ontwikkelplan te maken in 2020. Dat lijkt me veel te ambitieus. Dat 

kost veel ambtelijke inzet en de vraag is of die beschikbaar is. Maar vraag is ook of die allemaal 

behoefte hebben aan een ontwikkelplan. 

5. Verander de naam Maatschappelijk Verantwoord Hilvarenbeek in Maatschappelijk Ondernemen 

Hilvarenbeek. 

6. Leggen we ondernemers niet teveel verplichtingen op voor deelname aan het netwerk? 

7. Bijlage: tweede bolletje: Sociale zaken doet werving en selectie??? Toch alleen voor wat betreft 

de doelgroep! 

8. Tekstueel: pagina 5: De zin beginnend met Dit kan bijvoorbeeld ….. komt twee keer voor. 

9. Een punt van aandacht is de zorg voor het behoud van de continuïteit in het onderhouden en in 

stand houden van een relevant netwerk met werkgevers en cliënten, mede gelet op de recente 

personeelswisselingen waardoor een eerder opgebouwd netwerk verloren is gegaan.    

 
Met vriendelijke groet, 
 
Leon Bertens, voorzitter. 
 
 
 
 
 
 
 


