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Aanbieding kaderbrief 2021 

 

 

Geacht college, 

 
Bijgaand sturen wij u de kaderbrief van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk voor de 

periode vanaf het jaar 2021. Hiermee geven wij invulling aan de opdracht om u te informeren 

over de algemene financiële en beleidsmatige kaders op basis waarvan de ontwerpbegroting 

voor volgend jaar zal worden opgesteld.  

 

De rode draad in deze kaderbrief is dat wij de gewijzigde koers zoals die in de vorige kaderbrief 

is beschreven ook vanaf 2021 willen voortzetten. Echt nieuw beleid wordt daarom niet 

aangekondigd. Wel kozen wij ervoor om de achtergronden voor beleidskeuzes nog eens te 

herhalen in de veronderstelling dat dit de begrijpelijkheid van het document vergroot voor 

degenen die minder in de materie zijn ingewijd. 

 

Voor wie beter bekend is met de taakgebieden van Ferm Werk en de inhoud van de vorige 

kaderbrief kunnen wij de volgende onderwerpen aanduiden waar een ontwikkeling kan worden 

gemeld ten opzichte van vorig jaar: 

 

 Ferm Wijzer 

De samenwerking binnen het lokale sociaal domein op klantniveau is verder 

uitgewerkt in een project dat nu alle gemeenten omvat. 

 Evaluatie Participatiewet 

Wij besteden aandacht aan het belangwekkende rapport dat het Sociaal en cultureel 

planbureau (SCP) het uitgebracht in het kader van de evaluatie (na 5 jaar) van de 

Participatiewet. Wij menen dat de conclusies van het SCP goed aansluiten bij onze 

koers. 

 Omgekeerde toets  

Onze inzet op kwaliteitsverbetering krijgt mede vorm door in de uitvoering meer aan te 

sluiten bij de leef- en denkwereld van de inwoners die beroep op ons doen. Daarbij 

gaan we gebruik maken van de door Stimulansz ontwikkelde methodiek van de 

‘omgekeerde toets’. Deze sluit ook goed aan bij werkwijzen die zijn gericht op 

stressreductie. 
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 Andere werksoorten 

Wij nemen afscheid van een aantal opdrachtgevers. Dit heeft financiële gevolgen, 

maar geeft ook kansen om op zoek te gaan naar werk dat beter past bij onze 

doelgroep. 

 Nieuwe wet inburgering 

Vanaf 2021 zal een nieuwe inburgeringswet in werking treden die weer meer 

verantwoordelijkheden bij de gemeenten gaat leggen. Gezien de verwevenheid mat 

het terrein van werk en inkomen bereidt Ferm Werk zich hier samen met de 

gemeenten op voor.  

 

Vervolg 

Met de aanbieding van deze kaderbrief aan de deelnemers in onze gemeenschappelijke 

regeling willen wij u betrekken bij het toekomstig beleid rondom het domein Werk en Inkomen 

zodat u gelegenheid heeft hierover in uw raad van gedachten te wisselen en ons te voeden met 

uw reactie. 

 

Deze ontvangen wij graag uiterlijk 15 maart zodat wij die kunnen betrekken bij het opstellen van 

de ontwerpbegroting 2021-2024. Deze zult u voor 15 april ontvangen zodat uw raad daarop een 

zienswijze kan formuleren. Aan de hand van de ontvangen zienswijzen zal het algemeen 

bestuur van Ferm Werk op 2 juli dan de begroting 2021-2024 vaststellen. 

 

Uiteraard zijn wij beschikbaar voor extra toelichting in uw college, commissies of gemeenteraad. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
B.F. Drost 
Algemeen directeur 
 
 

 


