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Beantwoording rondvragen 
19R.00510 
 
 
 

Van  : Wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Sociaal Domein 

Datum  : 12-06-2019 

Contactpersoon : I. Vlooswijk 

Tel.nr. : 8814 

E-mailadres : vlooswijk.i@woerden.nl 

 

Onderwerp: afhandeling toezegging 617: brief Stichting Stadsteam Oudewater 
 

Diverse raadsleden stellen tijdens de vergadering van de Gemeenteraad van 18 april 2019 vragen 
over stuk A14 (ingekomen stuk Stadsteam Oudewater-verkenning 2019). Wethouder Kok zegt toe om 
de gemeenteraad een afschrift te sturen van de brief die het college van B&W aan het Stadsteam 
stuurt in reactie op de brief van het Stadsteam.. 

 vlooswijk.i@woerden.nl

In de vergadering is afgesproken om de toezegging schriftelijk af te doen. 

Beantwoording van de vraag: wat is de reactie van het college van B&W op de door stichting 
Stadsteam Oudewater aangegeven voorkeurspartner?  
 

In de brief van eind maart 2019 (Corsanummer 19.006200) stelde Stichting Stadsteam Oudewater het 
college op de hoogte van de status van haar verkenning naar een overnamepartner. De gesprekken die de 
stichting voerde met De Thuisbasis van Van Montfoort en Woerden Wijzer van gemeente Woerden gaven 
voldoende aanleiding om de verkenning voort te zetten. De verkenning is inmiddels afgerond. Het 
adviesrapport treft u bijgaand aan. 
 
Het Stadsteam adviseert het college om Van Montfoort een voorstel te laten uitbrengen voor het 
overnemen van Stichting Stadsteam Oudewater. Dit initiatief wordt door het college gesteund. Het college 
geeft aan het Stadsteam te willen helpen in het vormgeven van het vervolgproces. 
 
Met het Stadsteam zijn bovenstaande collegebesluiten per e-mail gedeeld. Het collegevoorstel treft u in de 
bijlage aan. Een officiële brief is daar bovenop niet uitgegaan.  
 

Bijlagen:  
 

-Collegevoorstel uitkomst verkenning Stadsteam Oudewater corsanummer 19A.00408 
- Uitkomsten verkenning Stichting Stadsteam Oudewater corsanummer 19.081729 
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wethouder 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  

 

Van: I. Vlooswijk Tel nr: 8814  

 
Nummer: 19A.00408 

Datum: 18 april 2019 Team: Beleid Sociaal Domein   

Tekenstukken: Nee  Bijlagen: 1  
 Afschrift aan: K. Sleurink, I. Markx, E. de Wit, S. van de Gein, C. 

Bellaart, W. Waanders 

N.a.v. (evt. briefnrs.):   
 

Onderwerp:  Stichting Stadsteam Oudewater  

 
 

Advies:  
1. Kennis nemen van het initiatief van Stichting Stadsteam Oudewater om door VanMontfoort 

overgenomen te willen worden. 
2. Dit initiatief te steunen en het Stadsteam te helpen in het vormgeven van het vervolgproces. 
3. Het adviesrapport van Stichting Stadsteam Oudewater ter kennisneming door te sturen naar de raad. 

 
 
 
 
 

  Begrot ingsconsequent ies  Nee 

B. en W. d.d. :07/05/2019    
       

        

Besluit 07-05-2019: Conform met redactionele wijzigingen. 

 

Portefeu i l lehouder:   

wethouder W.J.P. Kok 
 

 



 
 
 
 
 
Inleiding:  
 
In de brief van eind maart 2019 (Corsanummer 19.006200) stelde Stichting Stadsteam Oudewater het 
college op de hoogte van de status van haar verkenning naar een overnamepartner. De gesprekken die de 
stichting voerde met De Thuisbasis van VanMontfoort en Woerden Wijzer van gemeente Woerden gaven 
voldoende aanleiding om de verkenning voort te zetten. De verkenning is inmiddels afgerond. Het 
adviesrapport treft u bijgaand aan.  
 
De verkenning vond plaats aan de hand van opgestelde criteria die gekoppeld waren aan vier perspectieven: 
inwoners, werkgevers, organisatie en gemeente.  
 
Het Stadsteam adviseert het college om VanMontfoort een voorstel te laten uitbrengen voor het overnemen 
van Stichting Stadsteam Oudewater.  
 
 

De bevoegdheid van het  college komt voort uit  de volgende wet -  en/of  regelgeving:   
 
-Jeugdwet, Wmo en Participatiewet 
 
 

Beoogd effect:   
 
-Een effectief en efficiënt georganiseerde toegang tot het sociaal domein. 
 
 

Argumenten:   
 
De keuze is gevallen op VanMontfoort. De volgende redenen geeft het Stadsteam daarvoor aan:  

 Woerden Wijzer is nu volop in ontwikkeling met organisatorische consequenties van dien. De 
verwachting is dat zij de aandacht die het Stadsteam nodig heeft nu niet kan bieden; 

 De schaalgrootte van werken en organisatie van VanMontfoort sluit goed aan op de situatie in 
Oudewater. ‘De ene organisatie zal de andere niet opeten’; 

 VanMontfoort is bewezen effectief waar het gaat om het werken op kleine schaal en budgetbeheersing 
rond jeugd; 

 VanMontfoort is in staat gebleken om genuanceerd te besparen op de uitvoering en op hetzelfde 
moment te investeren in het ontwikkelen van de organisatie. De organisatie is gewend om te werken met 
een klein team en een beperkte subsidie zonder reserves. 

 VanMontfoort vindt het Stadsteam naar een hoger plan brengen, als eigenstandige organisatie, een 
uitdaging. Op hetzelfde moment is daarmee de onafhankelijkheid van het Stadsteam geborgd, omdat 
VanMontfoort een externe organisatie is die werkt op basis van een opdracht van de gemeente. Het 
Stadsteam kan als een aparte entiteit blijven bestaan; 

 VanMontfoort lijkt in staat te zijn om de huidige besturing van de organisatie naadloos over te nemen en 
samen met de gemeente Oudewater de ingezette ontwikkelingen voor te zetten en het Stadsteam te 
laten excelleren op inhoud. Het advies van het Stadsteam is ook om VanMontfoort te laten participeren 
in de ontwikkeling die de gemeente Woerden maakt, waar het gaat om de uitvoering Wmo. Relevante 
thema’s zijn: leren kennen van aanbieders en het aanbod, ondersteuningsplannen opstellen, 
mantelzorgondersteuning inbedden in de ondersteuningsplannen, begeleiding GGZ en het lokaal 
organiseren van zinvolle daginvulling versus (vrijwilligers)werk; 

 De samenwerking met VanMonfoort sluit de samenwerking met de gemeente Woerden niet uit en kan 

zelfs op inhoud positief versterkend werken gezien de ervaring die VanMontfoort heeft. 
 
 
 
 

Kanttekening:  
 

 VanMontfoort heeft nog geen bewezen kennis op het gebied van de Wmo.  



 Het extern blijven beleggen van de toegang (het Stadsteam) vraagt om accountbeheer en dus om 
blijvende ambtelijke inzet daarop. 

 Door voor VanMontfoort te kiezen blijft het administratieve proces versnipperd over twee 
organisaties: de frontoffice bij het Stadsteam Oudewater en de backoffice bij gemeente Woerden.  
Woerden werkt met een andere applicatie (Cumulus) dan het Stadsteam (Zorgned). Een punt van 
aandacht is de aansluiting van de twee systemen op elkaar.  

 
 

Financiën:   
 
Het Stadsteam geeft aan dat wanneer VanMontfoort een bieding doet, het zeer waarschijnlijk is dat het 
boven het bestaande subsidiebedrag (2019: rond de vijf ton) zal uitkomen, omdat het Stadsteam zelf ook al 
aangeeft dat dit noodzakelijk is (programmaboek 2019). 
 
 

Uitvoering:  
Indien de gemeente het advies overneemt dan stelt het Stadsteam de volgende processtappen voor: 

 Eind mei/begin juni 
VanMontfoort stelt een voorstel op op basis van de verkregen gegevens van het Stadsteam en 
presenteert dit aan de gemeente en het Stadsteam.  
Indien dit voorstel voldoende aanknopingspunten biedt om het proces te vervolgen worden de 
onderhandelingen opgestart tussen de gemeente Oudewater en VanMontfoort.  

 Juni 
Indien de uitkomst van de onderhandelingen én het advies op het voorstel positief is, wordt een 
intentieovereenkomst opgesteld.  
Indien gewenst kan nog een boekenonderzoek worden uitgevoerd.  

 Eind juni/begin juli 
Na afronding van het boekenonderzoek wordt een overeenkomst opgemaakt. Hierin wordt de 
transactie in detail beschreven. Afhankelijk van de juridische vorm waar straks voor wordt gekozen 
wordt het type overeenkomst bepaald.  

 Juli 
Traject rond. 

 
 
 
 

Communicat ie /  Website:   
 
Stichting Stadsteam Oudewater zal de uitkomst van haar verkenning zelf communiceren. De gemeente zal 
daarop aanhaken door een bericht te plaatsten op de gemeentepagina van de ijsselbode. 
 
 
 

Ondernemingsraad:  

 
n.v. t .  
 

 

Samenhang met eerdere besluitvorming:  

 
Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein Oudewater 2019-2022 
 
 

Bij lagen:  
 
Advies verkenning stichting Stadsteam Oudewater, corsanummer 19.008844 
 
 



VOORWOORD 

Het Stadsteam Oudewater heeft het college in het laatste kwartaal van 2018 de vraag ge
steld of de gemeente zich kan vinden in het feit dat het Stadsteam zich gaat oriënteren op 
het aangaan van een samenwerkingsverband, of mogelijk overname, van de organisatie. In 
overleg met wethouders W. Kok en B. Duindam zijn randvoorwaarden van deze verkenning 
besproken. De afspraak is gemaakt dat het Stadsteam Oudewater een advies uitbrengt aan 
het College over de verkenning en dat op basis van de uitkomsten een vervolgplan en be¬
sluitvorming volgt. 

Eind maart heeft het Stadsteam middels een brief (kenmerk 2019032019) het college op de 
hoogte gesteld van de verkenning. Aangegeven is dat gesprekken worden gevoerd met De 
Thuisbasis van VanMontfoort en Woerden Wijzer van gemeente Woerden. Aangekondigd 
werd dat binnenkort een definitief zou kunnen worden gegeven. Deze notitie bevat het ad¬
vies van het Stadsteam Oudewater als uitkomst van de verkenning die door het Stadsteam 
Oudewater is uitgevoerd. Deze notitie zal als basis dienen om verdere afspraken met de 
gemeente te maken over de toekomst van het Stadsteam. Het streven is voor eind mei 2019 
een besluit te hebben van het college en het Stadsteam Oudewater over de richting en welke 
besluiten en acties dat vraagt van de gemeente alsmede het Stadsteam. 

Met VanMontfoort en de gemeente Woerden is de verkenning uitgevoerd. Deze organisaties 
hebben wij in gezamenlijk overleg bepaald (huidige samenwerkingspartner en bewezen 
werkwijze in de gemeente Montfoort). De verkenning is met beide organisaties goed verlo¬
pen en biedt bij beide organisaties perspectief en vertrouwen. 

Bij de verkenning is de participatieraad, als adviesorgaan van de gemeente gevraagd, om 
vanuit inwonersperspectief een inbreng te hebben bij het opstellen de criteria welke zijn ge¬
bruikt om de verkenning uit te voeren. 

In dit een advies vindt u een beknopte omschrijving van de uitkomsten van de verkenning en 
de afweging die het Stadsteam Oudewater heeft gemaakt. 

Oudewater, april 2019 
Stadsteam Oudewater 



SAMENVATTING 

De stichting Stadsteam Oudewater heeft het college in het laatste kwartaal van 2018 de 
vraag gesteld of de gemeente zich kan vinden in het feit dat het Stadsteam zich gaat oriënte
ren op het aangaan van een samenwerkingsverband, of mogelijk overname, van de organi
satie. Aanleiding tot deze vraag is dat het Stadsteam tot begin 2018 deel uit maakte van een 
samenwerkingsverband met Welzijn Woerden en MOvactor Zorg Ã Welzijn. Door de ver¬
schillende koerswijzigingen in de verschillende gemeenten is ervoor gekozen om het sa¬
menwerkingsverband te beeïndigen. Het Stadsteam Oudewater kan zelfstandig bestaan, 
maar is gezien de omgang kwetsbaar. De organisatie mist kennisuitwisseling, inzet van ca¬
paciteit door uitwisseling en het gebruik kunnen maken van gezamenlijke backofficediensten 
voor eigen bedrijfsvoering vanuit kostenoogpunt. Het is dan ook vanuit strategisch oogpunt 
gewenst om de organisatie te laten aansluiten bij een andere organisatie. 

Het Stadsteam heeft een verkenning uitgevoerd bij de gemeente Woerden en VanMontfoort 
vanuit vier perspectieven: 
1. Inwoners; 
2. Werkgever; 
3. Organisatie; 
4. Gemeente. 

Het Stadsteam adviseert het College naar aanleiding van deze verkenning om VanMontfoort 
een voorstel te laten uitbrengen voor het overnemen van de Stichting Stadsteam Oudewater, 
om de volgende redenen: 
- De schaalgrootte van werken en organisatie sluit goed aan op de situatie in Oudewater; 
- VanMontfoort is bewezen effectief waar het gaat om het werken op kleine schaal en 

budgetbeheersing; 
- VanMontfoort is in staat gebleken om genuanceerd te besparen op de uitvoering en op 

hetzelfde moment te investeren in het ontwikkelen van de organisatie. 
- VanMontfoort vindt het Stadsteam naar een hoger plan brengen, als eigenstandige orga

nisatie, een uitdaging. Op hetzelfde moment is daarmee de onafhankelijkheid van het 
Stadsteam geborgd, omdat VanMontfoort een externe organisatie is die werkt op basis 
van een opdracht van de gemeente. 

- Daarnaast zal het Stadsteam in een aparte entiteit blijven bestaan; 
- VanMontfoort lijkt in staat te zijn om de huidige besturing van de organisatie naadloos 

over te nemen en samen met de gemeente Oudewater de ingezette ontwikkelingen voor 
te zetten en het Stadsteam te laten excelleren op inhoud. 

- Woerden Wijzer is nu volop in ontwikkeling met organisatorische consequenties van 
dien. De verwachting is dat zij niet de aandacht die het Stadsteam nodig heeft kan bie¬
den; 

- De samenwerking met VanMonfoort sluit samenwerking met de gemeente Woerden niet 
uit. 
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1. AANLEIDING TOT DE VERKENNING 

Het Stadsteam functioneert goed, maar gezien de kleine omvang van de organisatie vindt 
het Stadsteam haar eigenstandige positie niet houdbaar. Niet houdbaar vanwege externe 
ontwikkelingen, binnen het sociale domein, door de vraag van inwoners, ambities van de 
gemeente en veranderende regelgeving. Om daarop adequaat te kunnen blijven inspelen is 
het continu verbeteren en innoveren noodzakelijk. Niet alleen op de inhoud, maar ook op het 
strategisch inzetten van de beschikbare budgetten. Om dit te kunnen doen vraagt de ge¬
meente aan het Stadsteam ambitie en deskundigheid. Het Stadsteam heeft aangegeven dat, 
om goed in te kunnen blijven spelen op genoemde ontwikkelingen, de deskundigheid ver¬
sterkt moet worden en dat kan mede door samenwerking met gelijkwaardige partners maar 
ook door het opdoen van ervaring in de dagelijkse praktijk. 

De omvang en aard van de vragen aan het Stadsteam en de omvang van de organisatie, 
maken dat de organisatie kwetsbaar is op langere termijn. Een samenwerking met een ande¬
re organisatie of overname zijn logische oplossingen om deze kwetsbaarheid te verkleinen. 

De raadsinformatiebrief (december 2018) geeft een goed beeld van het gewenste toekomst¬
beeld. Om de onzekerheid over het toekomstperspectief zo kort mogelijk te laten duren, is 
het verstandig om in het eerste half jaar een samenwerking of overname te realiseren. We 
hebben met elkaar geconstateerd dat er drie mogelijke scenario's zijn: 
1. De organisatie blijft in de huidige vorm bestaan; 
2. Samenwerking met een organisatie buiten de gemeente; 
3. De organisatie wordt een onderdeel van de gemeente. 

De verkenning heeft zich alleen gericht op de onder twee (Van Montfoort) en drie (Woerden 
Wijzer) genoemde mogelijkheid. Vanuit de ambtelijke fusie met Woerden wordt de mogelijk
heid van een samenwerking met Woerden Wijzer nameijk geschaard onder optie 3. Optie 1 
valt af, omdat het op dit moment niet als als wenselijk wordt geacht. 

Lijnen waarlangs de verkenning is uitgevoerd 
Het Stadsteam heeft voorafgaand aan de verkenning afwegingskaders opgesteld. Afwe¬
gingskaders zijn dienend aan de te nemen besluiten en worden gebruikt in de wetenschap 
dat de perfecte organisatie niet bestaat. De afwegingskaders helpen om te komen tot een 
zorgvuldige afweging, het draagt bij aan het ordelijk laten verlopen van het proces en zijn 
helpend om transparant te zijn naar de andere organisatie over wensen en randvoorwaarden 
rondom een mogelijke samenwerking of overname. 

Het is tevens belangrijk om de afweging te plaatsen in de tijd en het besef dat de toegang tot 
het sociale domein volop in ontwikkeling is. Daarom is het van belang om bij het maken van 
afwegingen, vanuit verschillende perspectieven, steeds mee te wegen of het besluit van 'nu' 
ervoor zorgt dat er in de toekomst voldoende ruimte overblijft om naar nieuwe inzichten te 
handelen. 

De afwegingskaders, uitgewerkt in hoofdstuk 2, zijn opgesteld vanuit vier verschillende per¬
spectieven: 
1. Inwoners; 
2. Werkgever; 
3. Organisatie; 
4. Gemeente. 
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2. UITKOMSTEN VAN DE VERKENNING 

Woerden Wijzer van gemeente Woerden en VanMontfoort werken in de uitvoering op een
zelfde wijze als het Stadsteam. In dit hoofdstuk worden de afwegingen gemaakt vanuit het 
perspectief van het Stadsteam. De verkenning richt zich dan ook vooral op de verschillen. 
Immers daardoor is het meest concreet te benoemen wat het effect gaat zijn op het Stads
team en haar werkwijze wanneer zij overgenomen zou worden door deze partij. Het Stads
team wil benadrukken, dat de bevindingen geen waardeoordeel geven over de andere orga¬
nisatie. 

2.1 Vanuit inwonersperspectief 

Perspectief van het Stadsteam 
- De huidige waardering van inwoners voor het Stadsteam Oudewater is hoog. Deze 

waardering mag niet worden aangetast in een nieuwe situatie. Dat betekent dat inwoners 
moet kunnen blijven vertrouwen op het niveau van de huidige dienstverlening, laagdrem¬
pelig toegankelijk, goed samenspel tussen professionals in het team en met partners; 

- Deskundigheid om samen met inwoners de beste ondersteuningsplannen te ontwikkelen. 
Waarbij er ook specifieke deskundigheid beschikbaar is voor meervoudige problematiek 
en veiligheidsvraagstukken met als doel goed in te kunnen spelen op de vraag van de 
inwoners; 

- Beste lokale oplossingen op maat hebben de voorkeur daar waar het kan; 
- Er moet ruimte blijven voor de inwoner om een eigen plan op te stellen en in te dienen; 
- De schijn vermijden en er zorg voor dragen dat de politiek directe invloed kan uitoefenen 

op de persoonlijke plannen van inwoners. 

Analyse gemeente Woerden 
Inwoners zijn doorgaans tevreden over Woerden Wijzer (Wmo en jeugd vanuit de huidige 
opzet van Woerden Wijzer bezien), maar vinden dat ze langer begeleid moeten worden. Dat 
komt onder andere doordat ze de hulp en ondersteuning ingewikkeld vinden. Het loketmodel, 
waarmee Woerden inwoners in principe enkel doorverwijst, werkt niet voor iedereen. In ieder 
geval niet voor mensen die weinig grip ervaren op hun leven. De gemeente Woerden richt 
zich in de komende periode dan ook anders in: 
- Woerden Wijzer gaat beter aansluiten op de leefwereld van inwoners en daarmee op de 

vindplaatsen van inwoners. De loketfunctie (integrale toegang) blijft bestaan, maar als 
het contact is gelegd, biedt Woerden Wijzer een breed team met diverse expertises om 
inwoners de begeleiding te bieden die zij nodig hebben. Indien nodig, verwijst Woerden 
Wijzer inwoners door naar andere partijen; 

- Er wordt een bewuste knip gemaakt tussen casemanagement en het bieden van bege¬
leiding (hulpverlening). De kracht van het nieuwe Woerden Wijzer is dat de casemana¬
gers (gemeente) erop toezien dat inwoners de juiste zorg ontvangen en niet onnodig lang 
in zorg blijven. Zij staan naast de inwoner; 

- Het uitgangspunt is dat de nieuwe organisatie een netwerk is van waaruit diverse organi¬
saties met elkaar samenwerken. Woerden Wijzer is daar een relevant onderdeel van en 
levert het casemanagement. De samenwerkingspartners (hulpverlening) sluiten in de 
netwerkorganisatie beter aan op de gemeentelijke werkprocessen, waardoor de doelma¬
tigheid en doeltreffendheid van hulp en ondersteuning verbetert; 

- In de toekomstige opzet zal er een brede deskundigheid in de teams aanwezig zijn als 
logisch gevolg van het bij elkaar brengen van een diversiteit expertises in een netwerkor¬
ganisatie. 

- Woerden Wijzer is onderdeel van de ambtelijke organisatie van gemeente Woerden. 
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Analyse VanMontfoort 
De Thuisbasis (BV) is een aparte juridische entiteit. Deze is in 2014 opgericht door Advies¬
bureau VanMontfoort. De organisatie heeft geruime ervaring bij het trainen van professionals 
en het ondersteunen van gemeenten en instellingen in het sociale domein. Voor de gemeen¬
te Montfoort verzorgt De Thuisbasis (dochteronderneming van VanMontfoort) de uitvoering 
van het lokale jeugdteam. Kennis en uitvoering komen dan ook samen in deze organisatie. 

Inwoners die gebruik maken van de diensten van De Thuisbasis zijn aantoonbaar tevreden. 
De organisatie staat bekend om 'beste oplossingen op maat', ook voor de meest ingewikkel¬
de problemen. De organisatie vindt het een uitdaging om jeugdigen en gezinnen in de eigen 
omgeving te ondersteunen en in samenspel de problemen op te lossen. Hiertoe hebben zij 
ook programma's ontwikkeld. 

De Thuisbasis is een zelfstandige entiteit met een opdracht van gemeente(n) en zal altijd 
zelfstandig blijven. 

Afwegingen door het Stadsteam 
Vanuit inwonersperspectief heeft VanMontfoort de voorkeur: 
- De gemeente Woerden is net gestart met een transformatie van Woerden Wijzer. Het is 

een groeimodel en het zal nog geruime tijd vragen om voor een gemeente als Woerden 
de netwerkorganisatie goed ingereb te krijgen (procesmatig alsmede de samenwerking 
tussen professionals). Positief is het feit dat er op langere termijn een breed pallet aan 
deskundigheid 'in' de netwerkorganisatie aanwezig zal zijn en dus beschikbaar voor de 
inwoner; 

- Woerden Wijzer heeft een loket, daar waar de inwoner nu eigenlijk snel bij een consulent 
binnen het Stadsteam terecht kan. Een loketfunctie past niet in de visie van het Stads-
team. De organisatie is zich juist aan het inrichten om steeds dichter bij de inwoners te 
gaan organiseren (bij de huisartsen, op de scholen, verbinding met het voorliggende veld 
aangaan). Een loket vergroot de afstand tussen de inwoners en het Stadsteam daar 
waar dat niet gewenst is; 

- VanMontfoort heeft door haar werkwijze succes met effectieve oplossingen op het gebied 
van jeugd, maar niet op het gebied van de Wmo. Dat laatste is een nieuw werkgebied 
voor hen. Dat vraagt leertijd; 

- Woerden Wijzer maakt deel uit van de gemeente en is daarmee geen onafhankelijke 
organisatie (buiten de gemeente). Daar waar VanMontfoort dat wel kan zijn en ook wil 
blijven bieden; 

- Daar waar het gaat om het maken van ondersteuningsplannen met inwoners sluit de 
huidige werkwijze van VanMontfoort nauw aan op de werkwijze van het Stadsteam. Ster¬
ker nog de werkwijze zal het Stadsteam verrijken omdat ze zal worden uitgedaagd om 
innovatieve oplossingen in te zetten. De huidige aandachtsgebieden rondom veiligheid 
en echtscheidingsproblematiek zullen met dezelfde prioriteit op de agenda van het 
Stadsteam blijven staan; 

- De gemeente Montfoort heeft een duidelijke ambitie 'we staan voor onze eigen inwoners 
en we gaan het lokaal gewoon regelen'. Dit is herkenbaar in de werkwijze van de Thuis¬
basis. 

2.2 Vanuit werkgeversperspectief 

Perspectief van het Stadsteam 
Goed werkgeverschap is gewenst wat zich vertaalt naar zorg voor de huidige medewerkers 
en collegiaal ingeleende medewerkers. Deze zorg betekent dat: 
- er als effect van de samenwerking of overname geen discontinuïteit of baanverlies voor 

de huidige medewerkers ontstaat; 
- medewerkers gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden houden; 
- de toekomstige partner een uitdagend perspectief biedt waar het gaat om deskundig- 6 



heidsbevordering, inzet extra/ander type capaciteit indien gewenst, waardoor er sprake is 
van een normale werkdruk (aantal en type casussen); 

- Het is prettig als er op het gebied van loopbaanperspectief mogelijkheden zijn voor me¬
dewerkers om andere vaardigheden op te doen. 

Afwegingen door het Stadsteam 
Waar het gaat om het werkgeversperspectief is er in algemene zin geen substantieel verschil 
tussen beide organisaties: 
- Beide organisaties bieden medewerkers de gebruikelijke zekerheden die verwacht mo¬

gen worden bij een overname; 
- WoerdenWijzer en de gemeentelijke organisatie hebben door de omvang van de organi¬

satie meer perspectief om andere vaardigheden op te doen in de organisatie, daar waar 
VanMontfoort meer kan bieden waar het gaat om deskundigheidsbevordering middels 
opleiding/training. 

De huidige medewerkers van het Stadsteam hebben ervoor gekozen om in een klein team te 
werken. De schaalgrootte en wijze van samenwerking in het team maar ook met de gemeen¬
te (korte lijnen), wordt als uitermatie prettig ervaren en werkt bindend. Deel gaan uitmaken 
van een grote organisatie als Woerden Wijzer, zal het risico met zich mee gaan brengen dat 
een deel van de medewerkers hun positie gaan heroverwegen. Op de korte termijn kan dat 
een risico met zich meebrengen waar het gaat om het borgen van de deskundigheid en het 
gezicht van het Stadsteam. 

De medewerkers hebben vanuit hun huidige werk op verschillende manieren al kennis ge¬
maakt met de Thuisbasis, waaronder trainingen of vakinhoudelijke oveleggen, Zij hebben 
herkenning op hun professionele inzet. 

De gemeente Woerden (zie ook paragraaf 2.3) zal de werknemers in dienst laten treden bij 
de gemeente en daardoor onder een andere cao (CAR UWO). De arbeidsvoorwaarden zijn 
gunstig en liggen in lijn met het huidige arbeidsvoorwaardenpakket. Doch de totale loonkos¬
ten inclusief werkplekkosten zullen hoger komen te liggen dan in de huidige situatie. Deze 
verhoging in kosten kan het budget van het Stadsteam niet dragen. 

VanMontfoort wil graag inzetten op het toevoegen van de collegiaal ingeleende krachten in 
het kader van het borgen van deskundigheid in het team en het effectiever maken van het 
team. 

Medewerkers van het Stadsteam hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor Van-
Montfoort. De huidige werkwijze van de organisatie bij De Thuisbasis voelt als veilig. Dit 
vanuit het perspectief werken op inhoud, zorgvuldigheid bij het opstellen van een ondersteu¬
ningsplan en monitoring van de uitvoering. Het Stadsteam heeft een gedetailleerde manier 
van werken en daar is bij VanMontfoort oog voor. 
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2.3 Vanuit algemeen organisatieperspectief 

Perspectief vanuit het Stadsteam 
Vanuit de organisatie bezien mag een overname/samenwerking geen fundamentele negatie
ve gevolgen met zich meebrengen, waardoor de bestaande organisatie in haar continuïteit 
kan worden bedreigd. Dit betekent dat: 
- De andere organisatie (financieel) gezond moet zijn waardoor continuïteit kan worden 

geboden; 
- Er geen substantiële juridische disputen mogen zijn, die effect kunnen hebben op de 

Stichting Stadsteam; 
- Er geen (potentiële) conflicterende commerciële belangen zijn die van wezenlijke invloed 

zijn op de inkoopstrategie van de gemeente waardoor de schijn kan worden gewekt van 
belangenverstrengeling; 

- Bij een overname de Stichting 'Stadsteam Oudewater' moet worden overgenomen, 
waardoor er discontinuïteit wordt voorkomen. We gaan uit van het principe dat de huidige 
directie en Raad van Toezicht ruimte bieden door op het moment van overdracht af te 
treden, zodat de overnemende partij vanaf dat moment deze posities kan invullen en 
haar eventuele plannen kan doorvoeren; 

- Bereidheid om de huidige samenwerking met de backoffice (Woerden) af te wegen; 
- De samenwerking/overname betekent dat lopende afspraken in relatie tot uitvoering van 

het programmaboek in beginsel worden voortgezet'; 
- Beschikbare capaciteit en deskundigheid moet waarde toevoegen aan het huidige Stads-

team en laagdrempelig toegankelijk zijn; 
- Innovatieve slagkracht is geborgd in sleutelfiguren waardoor het verder ontwikkelen van 

het Stadsteam mogelijk wordt. Daarbij is het kunnen werken met kleine oplossingen en 
beperkt budget noodzakelijk; 

- Bij voorkeur bewezen ervaring als sociaal team in een andere gemeente. 

Analyse gemeente Woerden 
- De gemeente Woerden heeft geen (potentiële) conflicterende commerciële belangen en 

er is ook geen grond om nu aan te nemen dat er sprake zou zijn van enige juridisch dis¬
puut wat effect zou kunnen hebben op het Stadsteam. 

- De gemeente Woerden is de huidige samenwerkingspartner van de gemeente Oudewa¬
ter en het Stadsteam. De backoffice activiteiten met betrekking tot de uitvoering wordt in 
de gemeente Woerden uitgevoerd en bij overname zal de backoffice uitgevoerd blijven 
worden in Woerden; 

- 'Overname' van het Stadsteam betekent voor de gemeente Woerden dat zij willen inzet¬
ten op het integreren van het Stadsteam in hun organisatie en dat zou betekenen dat: 

o Het Stadsteam als aparte Stichting (op termijn) niet meer zal bestaan; 
o Het huidige team zal deel uit gaan maken van de opzet van Woerden Wijzer 

nieuwe stijl. De gemeente Woerden heeft een conceptplan opgesteld. Dit plan is 
op hoofdlijnen gedeeld ten behoeve van deze verkenning. 

Het concept Woerden Wijzer zal betekenen dat er een andere werkwijze moet worden 
geïmplementeerd bij het huidige Stadsteam om een goede aansluiting in het nieuwe 
Woerden Wijzer te vinden: 
- Deelname in het 18- en 18+ team; 
- Gebruik van het loket; 
- Het casemanagement dat gaat bestaan uit twee functies: casusregisseurs voor en¬

kelvoudige problematiek op minder dan drie wetten/domeinen en procesregisseurs 
voor multi-problematiek op drie wetten/domeinen of meer. Casemanagers krijgen de 
opdracht inwoners bij te staan en de belangen van de gemeente te behartigen rich¬
ting zorgaanbieders en andere instellingen; 

- Samenwerken in een netwerkorganisatie als een brede schil met verchillende exper¬
tises. Deze expertises verschillen per team. Het heeft de voorkeur van de gemeente 
om samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan met de huidige strategische part-8 



ners zoals Kwadraad (maatschappelijk werk en sociaal raadslieden), de GGD, Wel¬
zijn Woerden, zorgaanbieders, SAVE en meer. Deze hulpverleners sluiten aan op de 
werkprocessen van Woerden Wijzer. De casemanagers zorgen voor een warme 
overdracht. De aanwezigheid van hulpverleners maakt het mogelijk voor andere par¬
tijen om zorg af te schalen. Het voordeel van de betrokkenheid van de moederorga¬
nisaties is dat zij de bijbehorende deskundigheidsbevordering kunnen organiseren 
voor hun medewerkers. 

- De ambitie van de gemeente Woerden is hoog. De verwachting is dat als Woerden 
Wijzer meer inwoners zelf gaat begeleiden dat dit leidt tot een kostenbesparing op 
het maatwerk. De gemeente veronderstelt dat deze transformatie budgetneutraal kan 
plaatsvinden. Ze geeft ook aan dat dit veel vraagt van de competenties van het per¬
soneel en zet in op training en werving van deskundig personeel. 

- Bij het bovenstaande punt hoort ook een afweging met betrekking tot de (kan-
toor)automatisering en het voeren van de financiële huishouding. De gemeente 
Woerden maakt gebruik van Cumulus. Een systeem dat voor/door de gemeente 
Woerden wordt ontwikkeld. Het is een systeem op maat en daarmee worden de 
werkprocessen van Woerden Wijzer straks optimaal ondersteund. Er is in de verken¬
ning niet getoetst of de leverancier ook ruimte biedt aan andere organisaties om ge¬
bruik te maken van deze omgeving. 
o De gemeente Woerden heeft straks grote aantallen gebruikers en dat maakt dat 

het Stadsteam gebruik kan maken van de schaalgrootte en lagere tarieven per 
werknemer; 

o De gemeente Woerden gaat er vanuit dat Oudewater gebruik maakt van hetzelf¬
de systeem en managementrapportages. 

- De gemeente Woerden heeft een stevige transformatie agenda die bestaat uit een aantal 
deelgebieden (o.a. voorliggende voorzieningen, toegang, maatwerkvoorzieningen). De 
ontwikkeling van Woerden Wijzer is daar een onderdeel van. De som van de verschillen¬
de onderdelen moet leiden tot een duurzaam financieel perspectief; 

- Innovatieslagkracht en deskundigheid zal zich gaan ontwikkelen naarmate Woerden Wij¬
zer zich verder ontwikkelt; 

- Woerden Wijzer heeft in de nieuwe opzet straks voldoende schaalgrootte om aan de 
vraag van de inwoners te voldoen; 

- Het huidige programmaboek, waarvan met name de gewenste verbetervoorstellen op 
proces, zullen naar alle waarschijnlijkheid een heroverweging krijgen in relatie tot de ont¬
wikkelingen van Woerden Wijzer; 

- De gemeente Woerden is geen ondernemer in die zin, dat zij ondernemersrisico's kan 
dragen. Dat betekent dat de gemeente Woerden voor de dienstverlening aan de gemeen¬
te Oudewater tariefafspraken wil maken. De tarieven voor de dientverlening van de back¬
office zijn net ontwikkeld, maar bij deze verkenning is een kostenafweging met betrekking 
tot de dienstverlening van de backoffice buiten beschouwing gelaten. 

Analyse VanMontfoort 
- VanMontfoort en De Thuisbasis geven aan geen (potentiële) conflicterende commerciële 

belangen te hebben. Er is ook geen grond om nu aan te nemen dat er sprake zou zijn van 
enige juridisch dispuut wat effect zou kunnen hebben op het Stadsteam; 

- VanMontfoort staat open om de backofficeactiviteiten zoals deze nu wordt uitgevoerd 
door de gemeente Woerden te handhaven. Daar behorende de volgende opmerkingen 
bij: 
o VanMontfoort heeft in de verkenning aangegeven het werkmodel dat zij nu in de ge¬

meente Montfoort hanteert effectief te vinden. Dit gaat uit van een gezamenlijke ver¬
antwoordelijkheid van de Thuisbasis en de gemeente in de besluitvorming (wel/niet 
beschikken). Het ondersteuningsplan van de inwoner, met daarin de aanvraag voor 
maatwerk, wordt ingediend door De Thuisbasis. De gemeente bepaalt zelf, aan de 
hand van het ondersteuningsplan, of zij het aangevraagde maatwerk (gedeeltelijk) 
beschikt. Indien VanMontfoort de bovengenoemde werkwijze wil hanteren, dan 



vraagt dat aan de gemeente extra inzet (capaciteit en deskundigheid) ten opzichte 
van de huidige situatie. Dit past niet naadloos in het werkmodel dat nu in ontwikkeling 
is in Woerden; 

o VanMontfoort maakt gebruik van Exact voor de financiële huishouding net als het 
Stadsteam. De administratie kan zo worden overgenomen in de de omgeving van 
Vanmontfoort en hun accountant; 

o VanMontfoort maakt geen gebruik van Zorgned (regieapplicatie waar het Stadsteam 
mee werkt voor sociale teams), maar wil desgewenst gebruik blijven maken van 
Zorgned. Het is een systeem wat continu wordt ontwikkeld en inmiddels voor circa 4 
miljoen nederlanders de uitvoering (toegang) ondersteund; 

o VanMontfoort wil in gesprek over het overnemen van de bestaande Stichting of een 
aparte entiteit voor het Stadsteam in de eigen juridische entiteit oprichten; 

o De agenda voor het Stadsteam wordt bepaald door het huidige programmaboek en 
de veranderopdracht die in samenspraak met de gemeente Oudewater wordt ontwik¬
keld. Een aanpak op maat, die recht doet aan de lokale situatie; 

o Qua schaalgrootte is VanMontfoort niet een grote broer of zus voor het Stadsteam. Er 
kan beperkt worden samengewerkt tussen het team van de Thuisbasis dat werkt voor 
de gemeente Montfoort en het Stadsteam; 

o Innovatiekracht heeft zich bewezen in de werking van De Thuisbasis; 
o VanMontfoort heeft nog geen bewezen kennis op het gebied van de Wmo. Op het 

gebied van jeugd heeft hun aanpak bewezen dat zij hebben gemaakt dat de gemeen¬
te zwarte cijfers schrijft. Statische informatie laat zien dat VanMontfoort in vergelijking 
met de collega gemeenten goed presteert daar waar het gaat om de 'uitstroom van 
inwoners'. Een voorzichtige aanname is dat het Stadsteam verwacht dat wanneer 
VanMontfoort haar werkwijze implementeert binnen het Stadsteam, dat daardoor de 
uitstroom van inwoners substantieel zal toenemen in de tijd en de werkdruk in het 
team sterk verkleind. Tijdens de verkenning is uitgebreid stilgestaan bij casuistiek en 
zijn de te verwachten procesverbeteringen gedeeld; 

o VanMontfoort is een ondernemende organisatie en ziet de uitdaging van het door¬
ontwikkelen van het Stadsteam. Het overnemen van het Stadsteam vergroot voor 
VanMontfoort de portefeuille jeugd en het geeft een kans om ook in de Wmo te gaan 
ontwikkelen. De mogelijkheid om het Stadsteam over te nemen, geeft invulling aan de 
ambities van de organisatie. 

Afwegingen door het Stadsteam 
Vanuit het algemeen organisatorisch perspectief heeft VanMontfoort de voorkeur van het 
Stadsteam omdat het overall beeld aangeeft dat zij het Stadsteam meer kunnen bieden dan 
Woerden Wijzer op dit moment: 
- VanMontfoort heeft bewezen expertise op jeugd, daar waar Woerden zich nog moet 

gaan bewijzen; 
- Van Montfoort draagt zorg voor behoud van expertise en lokale aanpak van het Stads-

team Wmo, daar waar Woerden Wijzer de komende periode haar focus legt op het inrich¬
ten van Woerden Wijzer (nieuwe stijl); 

- De zelfstandige positie van het Stadsteam blijft behouden, daar waar onderdeel uitmaken 
van Woerden Wijzer betekent dat we onderdeel worden van een gemeente en heeft, on¬
dersteund door de Participatieraad, niet de voorkeur op dit moment; 

Bijkomende afwegingen zijn: 
- In juridische en financiële zin zijn er vanuit beide organisaties geen fundamentele risico's 

te benoemen door het Stadsteam. Beiden organisaties weten van de hoogte van be¬
staande subsidie van het Stadsteam en beiden geven aan een realistisch voorstel te 
kunnen maken. Beiden geven aan dat dit voorstel boven het bestaande subsidiebedrag 
zal uitkomen. Dit ligt in de lijn der verwachtingen, aangezien het Stadsteam zelf ook al 
aangeeft dat dit noodzakelijk is (programmaboek 2019); 

- Qua schaalgrootte en werkwijze sluit VanMontfoort goed aan op de huidige, maar ook.^ 



gewenste situatie van het Stadsteam op het gebied van jeugd. Bij een bestuurswisseling 
verwacht het Stadsteam op dit werkgebied nauwelijks een hick-up en ziet de organisatie 
als vanzelfsprekend te gaan excelleren op (proces)verbeteringen die doorgevoerd wor¬
den waarbij het inwonerspersectief voorop staat; 

- Het Stadsteam kan het effect op uitvoering van de Wmo niet goed overzien, aangezien 
deze materie nieuw is voor VanMontfoort. De Wmo vraagt op sommige vraagstukken, 
een andere benadering dan dat jeugd dat vraagt, doch het Wmo veld is aanzienlijk sta¬
bieler dan het jeugdveld. Daarbij heeft het Stadsteam inmiddels geruimte ervaring opge¬
daan. Er ligt enige kwetsbaarheid waar het gaat om het ontwikkelen van het voorliggende 
veld, omdat het Stadsteam daar ook een ontwikkelopgave heeft liggen. Samenspel met 
de ontwikkelingen in Woerden kan daarin mogelijk helpend zijn. Wanneer in het eerste 
jaar een inhoudelijke samenwerking met Woerden Wijzer. 

- Ambities van de locale problematiek (armoede, schulden, eenzaamheid, participatie en 
mantelzorg) vragen juist om een lokaal slagvaardig team dat in nauw conrtact met de lo¬
kale spelers gewenste inzet kan realiseren. Dit sluit goed aan op de bewezen werkwijze 
van VanMontfoort. 

- VanMontfoort is een bewezen partner waar het gaat om deskundigheidsbevordering rond 
jeugd; 

- Woerden Wijzer gaat zich ontwikkelen en maakt deel uit van een brede transitie in Woer¬
den. Alle plannen zijn doordacht en zullen nu gefaseerd worden uitgerold. De concrete 
resultaten gaan later in de tijd volgen; 

- De transformatie in Woerden, waarbij feitelijk Woerden Wijzer opnieuw wordt ingericht, 
vraagt alle aandacht. Het nu onderbrengen van het Stadsteam in deze organisatie zal 
met zich meebrengen dat het Stadsteam haar werkwijze gaat loslaten, overstapt naar het 
model Woerden Wijzer en feitelijk in een organisatie terecht komt die volop aan het trans¬
formeren is. Daarbij is de verwachting dat de focus in eerste instantie gaat liggen op een 
organisatorische verandering in plaats van het verbeteren van de dienstverlening op 
maat van de lokale situatie van Oudewater, waardoor het Stadsteam te maken krijgt met 
allerhande organisatorische perikelen; 

- VanMontfoort staat open om te verkennen of de de backoffice door Woerden uitgevoerd 
kan blijven worden; 

- Cumulus (systeem Woerden) zal zich gaan ontwikkelen en straks als maatwerk op het 
werkproces van Woerden Wijzer aansluiten. Het hanteren van een andere werkwijze in 
het Stadsteam zal maken dat Cumulus niet naadloos zal aansluiten op de wensen van 
het Stadsteam. Per definitie zal het Stadsteam daarmee op dit gebied suboptimaal wer¬
ken. VanMontfoort heeft nu ook geen alternatief voor een backofficesysteem. De Thuis¬
basis werkt samen met de gemeente Montfoort en hun systeem. Doch daar wordt geen 
gebruik gemaakt van Zorgned. Ook een overname door VanMontfoort brengt het Stads-
team waar het gaat om de het ondersteunende systeem geen vooruitgang ten opzichte 
van de huidige situatie; 

- Het model wat VanMontfoort (ondersteuningsplan is een advies/oordeel) hanteert in de 
gemeente Montfoort (gemeente beschikt) vraagt wel een nadere uitwerking samen met 
de gemeente Oudewater omdat dit afwijkt van de huidige situatie en het daarbij niet 
naadloos past in de huidige en toekomstige werkwijze (Woerden Wijzer en backoffice) 
van de gemeente Woerden; 

- VanMontfoort wil het Stadsteam in een aparte entiteit behouden en wil graag nog nader 
afwegen wat daarbij een best passende vorm is. Daarmee is de organisatie na overname 
nog steeds onafhankelijk van de gemeente georganiseerd. 
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2.4 Vanuit gemeentelijk perspectief 

Perspectief vanuit het Stadsteam 
- Beleidskaders en huidige afspraken met het Stadsteam Oudewater zijn geborgd; 
- Deskundigheid om mee te participeren in de gewenste ontwikkelingen waarbij er een 

continu samenspel is met de gemeente; 
- Kennis om de gemeente uit te dagen haar beleid steeds naar een hoger plan te tillen en 

dat te ondersteunen door er in de uitvoering aan mee te bouwen. Te denken aan de am¬
bities als: 
o uitbreiding (doorontwikkeling) casemanagement 
o een sterkere samenwerking met de huisartsen 
o een sterkere verbinding met het voorliggend aanbod en een uitbreiding van de alge¬

mene voorzieningen (preventie, de 0e lijn) 
o sterkere verbinding met werk en inkomen, waaronder ook de aanpak rond armoede 

en schulden 
o aanpak personen met verward gedrag, maatschappelijke opvang en begeleiding 
o aanpak ouderen langer zelfstandig thuis 
o meer inzet op informele hulp (mantelzorgondersteuning) 
Voor het Stadsteam zal vooral de zwaardere inzet op casusregie een uitbreiding van rol¬
len en taken betekenen. Hier is ook de intensivering van de samenwerking met de huis¬
artsen aan verbonden. 

Analyse van de gemeente Woerden en VanMontfoort 
Beide organisaties zullen in het bovenstaande kunnen voorzien. Relevante afwegingen in dit 
kader zijn in de voorgaande paragrafen genoemd. 
De ervaring van VanMontfoort kan wellicht zinvol zijn als kruisbestuiving voor de gemeente 
Woerden bij het verder ontwikkelen van Woerden Wijzer. De samenwerking met VanMont-
foort kan inhoudelijk versterkend werken in de samenwerking met de gemeente Woerden 
waar het gaat om procesverbeteringen en innovaties op inhoud. 
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3. ADVIES VAN HET STADSTEAM AAN HET C O L L E G E 

Het Stadsteam adviseert het College om VanMontfoort een voorstel te laten uitbrengen op 
het overnemen van de Stichting Stadsteam Oudewater, om de volgende redenen: 
- Woerden Wijzer is nu volop in ontwikkeling met organisatorische consequenties van 

dien. De verwachting is dat zij niet de aandacht die het Stadsteam nodig heeft kan bie¬
den; 

- De schaalgrootte van werken en organisatie sluit goed aan op de situatie in Oudewater. 
'De ene organisatie zal de andere niet opeten'; 

- VanMontfoort is bewezen effectief waar het gaat om het werken op kleine schaal en 
budgetbeheersing rond jeugd; 

- VanMontfoort is in staat gebleken om genuanceerd te besparen op de uitvoering en op 
hetzelfde moment te investeren in het ontwikkelen van de organisatie. De organisatie is 
gewend om te werken met een klein team en een beperkte subsidie zonder reserves. 

- VanMontfoort vindt het Stadsteam naar een hoger plan brengen, als eigenstandige orga¬
nisatie, een uitdaging. Op hetzelfde moment is daarmee de onafhankelijkheid van het 
Stadsteam geborgd, omdat VanMontfoort een externe organisatie is die werkt op basis 
van een opdracht van de gemeente. Daarnaast zal het Stadsteam in een aparte entiteit 
blijven bestaan; 

- VanMontfoort lijkt in staat te zijn om de huidige besturing van de organisatie naadloos 
over te nemen en samen met de gemeente Oudewater de ingezette ontwikkelingen voor 
te zetten en het Stadsteam te laten excelleren op inhoud. Het advies van het Stadsteam 
is ook om VanMontfoort te laten participeren in de ontwikkeling die de gemeente Woer¬
den maakt, waar het gaat om de uitvoering Wmo. Relevante thema's zijn: leren kennen 
van aanbieders en het aanbod, ondersteuningsplannen opstellen, mantelzorgondersteu¬
ning inbedden inde ondersteuningsplannen, begeleiding GGZ en het lokaal organiseren 
van zinvolle daginvulling versus (vrijwilligers)werk; 

- De samenwerking met VanMonfoort sluit samenwerking met de gemeente Woerden niet 
uit en kan zelfs op inhoud positief versterkend werken gezien de ervaring die VanMont-
foort heeft. 
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4. VERVOLGSTAPPEN 

Het vinden van een samenwerkingspartner of organisatie die de Stichting wil overnemen 
vergt een zorgvuldig proces wat uit een aantal stappen bestaat. Hoe klein de organisatie ook 
in omvang is. 

Indien de gemeente het advies overneemt dan zou het Stadsteam graag de volgende pro¬
cesstappen willen doorlopen in samenspel met de gemeente: 
- VanMontfoort stelt een voorstel op op basis van de verkregen gegevens van het Stads-

team en presenteert dit aan de gemeente en het Stadsteam (eind mei/begin juni gereali¬
seerd). Indien dit voorstel voldoende aanknopingspunten biedt om het proces te vervol¬
gen worden de onderhandelingen opgestart tussen de gemeente Oudewater en Van-
Montfoort. Het Stadsteam zal niet deelnemen aan de onderhandelingen en het voorstel 
alleen toetsen op relevante aspecten vanuit continuïteit van de organisatie en goed 
werkgeverschap. Zij zal daarin ook het personeel dat in dienst is vanuit de organisatie 
betrekken en hen om advies vragen, alsmede de Raad van Toezicht; 

- Indien de uitkomst van de onderhandelingen én het advies op het voorstel vanuit de or¬
ganisatie positief is wordt een intentieovereenkomst opgesteld. Daarin worden vrijwel al¬
tijd het voorbehoud van financiering en het voorbehoud van een boekenonderzoek opge¬
nomen. Daarnaast bevat de intentieovereenkomst een agenda voor het vervolg van het 
proces (juni); 

- Indien gewenst kan nog een boekenonderzoek worden uitgevoerd. Een boekenonder¬
zoek is bedoeld om te kunnen verifiëren of de door het Stadsteam gestelde informatie 
juist is en er geen verrassingen worden aangetroffen; 

- Na afronding van het boekenonderzoek wordt een overeenkomst opgemaakt. Hierin 
wordt de transactie in detail beschreven. Afhankelijk van de juridische vorm waar straks 
voor wordt gekozen wordt het type overeenkomst bepaald. Het zou onze wens zijn om 
het traject in juni/begin juli met elkaar te hebben afgerond. 
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