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Lokaal transformatieplan Wsw 
Gemeente Stichtse Vecht 
 
Gebleken is dat het door het college van B&W vastgestelde en aan de raad ter besluitvorming 
voorgelegd lokaal transformatieplan Wsw van de gemeente Stichtse Vecht helaas een aantal 
onbedoelde tekstdelen bevat. Het gaat om op het oog nagenoeg onbetekenende fouten, maar deze 
moeten voor de helderheid toch worden hersteld. 
 
Hieronder treft u een overzicht van de wijzigingen aan. Aan de linkerkant de huidige tekst zoals 
afgedrukt in de stukken die de besluitvorming inmiddels zijn doorgegaan; aan de rechterkant de juiste 
tekst. 
 
Huidige tekst Juiste tekst 
Inhoudsopgave:  
5. Uitvoering Participatiewet: bundeling van 
expertise in WIL. 
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Pagina 3, onderdeel 5. Uitvoering Participatiewet: 
bundeling van expertise, tweede alinea: 
  
De uitvoering van de Wsw, nu door PAUW, wordt 
gebundeld met de uitvoering van de 
Participatiewet in het lokale werkteam. Het 
personeel dat deze taken nu vanuit PAUW 
Bedrijven uitvoert, komt in dienst van de WIL. 
Daarmee komt expertise over naar WIL die ook 
inzetbaar is voor de brede doelgroep van de 
Participatiewet, bij voorbeeld ten aanzien van de 
inzet van nieuw beschut. Zo wordt de basis 
gelegd voor een integrale dienstverlening aan de 
brede doelgroep van de Participatiewet, inclusief 
de Wsw. 
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De uitvoering van de Wsw, nu door PAUW, wordt 
gebundeld met de uitvoering van de 
Participatiewet in het lokale werkteam. Het 
personeel dat deze taken nu vanuit PAUW 
Bedrijven uitvoert, komt in dienst van de WIL en 
van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde 
Venen. Daarmee komt expertise over naar de 
Stichtse Vecht die ook inzetbaar is voor de brede 
doelgroep van de Participatiewet, bij voorbeeld 
ten aanzien van de inzet van nieuw beschut. Zo 
wordt de basis gelegd voor een integrale 
dienstverlening aan de brede doelgroep van de 
Participatiewet, inclusief de Wsw. 

Pagina 3, onderdeel 5. Uitvoering Participatiewet: 
bundeling van expertise, derde alinea: 
 
Dienstverlening in het lokale werkteam  
De integrale dienstverlening aan Wsw-
werknemers zal georganiseerd worden in het 
nieuw te formeren lokale werkteam. Het gaat dan 
om het integrale proces van matching, 
bemiddeling en plaatsing, en begeleiding van de 
werknemers. De werkgeversbenadering wordt 
integraal vanuit het lokale werkteam uitgevoerd. 
Het lokale werkteam gaan hun dienstverlening 
stapsgewijs ook voor de nieuwe doelgroep 
uitvoeren. 
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Dienstverlening in het lokale werkteam  
De integrale dienstverlening aan Wsw-
werknemers zal georganiseerd worden in het 
nieuw te formeren lokale werkteam. Het gaat dan 
om het integrale proces van matching, 
bemiddeling en plaatsing, en begeleiding van de 
werknemers. De werkgeversbenadering wordt 
integraal vanuit het lokale werkteam uitgevoerd, 
mede afhankelijk van de inrichting van het cluster 
Werkgeversdienstverlening. Het lokale werkteam 
gaan hun dienstverlening stapsgewijs ook voor 
de nieuwe doelgroep uitvoeren. 

   


