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Betreft: Advies inzake Bedrijfsplan DOOR Naar Werk

Geacht college,

Met veel belangstelling hebben de Adviesraad VWI en de klankbordgroep Re-integratiemiddelen
(bestaande uit leden van de Adviesraad VWI en Adviesraad Wmo) kennis genomen van het
bedrijfsplan, dat deel uitmaakt van het project DOOR naar werk. Mede naar aanleiding van het
verschijnen van het bedrijfsplan zijn voornoemde adviesorganen, middels een heldere presentatie,
geïnformeerd over de actuele stand van zaken aangaande het project DOOR naar werk. De
Adviesraad VWI wil u graag complimenteren voor de wijze waarop de informatievoorziening tot
dusver heeft plaats gevonden. De geboden mogelijkheid om deel te nemen aan de werksessies is als
zeer nuttig en positief ervaren.
De Adviesraad VWI bedankt u voor uw schriftelijke reactie d.d. 16 juni 2016 op ons advies inzake
het adviesrapport DOOR naar werk. In uw reactie wordt onder meer in algemene bewoordingen uw
hoge ambitieniveau nader toegelicht. Samen met het thans voorliggende bedrijfsplan stemt dit de
Adviesraad VWI vooralsnog hoopvol en neemt het vertrouwen toe dat bij het opzetten en
implementeren van de nieuwe organisatiestructuur daadwerkelijk aandacht zal worden besteed aan
een effectieve resultaatgerichte aanpak van de problematiek van de participatiedoelgroep, waarvoor
wij in ons advies van 22 maart jl. en nu bij deze gelegenheid opnieuw nadrukkelijk aandacht vragen..
De Adviesraad VWI wenst u veel succes met de verdere uitwerking en implementatie van het
transitie- en transformatieproces en blijft hierbij graag op dezelfde pro-actieve wijze betrokken als tot
dusver het geval is geweest.

Met vriendelijke groet,

H.J.H.J. van den Hout, voorzitter
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