
Bijlage 1. Vergelijking dienstverleningsmodellen

1 Zoals schuldhulpverlening, terugvordering en verhaal, re-integratie-activiteiten, loondispensatie, opleidingen 
2 Zoals schuldhulpverlening, uitvoering van beschut werken / leerwerkbedrijf,  awbz begeleiding en gespecialiseerde jeugdzorg 

 SRA Variant BCH Variant 
 Frontoffice Backoffice Frontoffice Backoffice Verantwoordelijkheid individuele gemeenten 
Strategische  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juridisch Vorm 

Eén geïntegreerd 
dienstverleningsconcept 
voor de doelgroep: 1D 
participatiewet 

Beleidsvoorbereiding bij de SRA Eén geïntegreerd dienstverleningsconcept voor de doelgroep: 3D 
(participatiewet, awbz, jeugdzorg) 

Beleidsvoorbereiding 3D, bijzondere bijstand, 
minimabeleid en schuldhulpverlening blijft bij lokale 
gemeenten  
 
 

Samenwerken Regio Alkmaar  Samenwerken Regio Alkmaar via congruent 
samenwerkingsverband 

 

Het participatiebudget en het (BUIG)budget van de deelnemende 
gemeenten worden bij deelname aan de SRA ter beschikking gesteld 

 Regie op het ontschot budget blijft bij lokale BCH 
gemeenten 

Gemeenschappelijke regeling Minder knellende samenwerkingsvorm, zoals een gezamenlijke 
serviceorganisatie (keuze is nog vrij te bepalen: vorm volgt inhoud) 

De huidige GR Wnk blijft in stand. In samenwerking 
met de 8 regio  gemeenten kan nog steeds worden 
gewerkt aan het uitvoeren van de SW, het 
herstructureren van het WNK en het inrichten van 
een nieuw instrument beschut werken. 

Tactisch Regie op het toeleiden naar werk en inkomen ligt bij de SRA: op centraal/ 
regionaal niveau 

Regie op het toeleiding naar het ondersteuningsarrangement 3D ligt bij 
lokale BCH gemeenten 

 

Operationeel SRA heeft loketfunctie voor werk en inkomen: niet duidelijk hoe 
front/back office ondersteunend zijn aan de uitvoering  

 Gezamenlijke backoffice ondersteunend 
aan de uitvoering: heeft geen loketfunctie: 
geen directe klant contacten  

 

Klantcontact voor werk en 
inkomen vindt plaats bij 
de SRA 
 

 Klantcontacten vinden 
te allen tijde via de 
lokale wijkteams plaats 

  

Een diagnose op het 
toeleiden naar werk en 
inkomen binnen SRA 
 
En aparte diagnose 
beschut werk binnen 
aparte units SRA 

Specialistische hulp1 gericht op werk en 
inkomen  wordt gesitueerd in SRA en is 
daardoor altijd dichtbij bereikbaar 
 
SW-bedrijf en leerwerkbedrijf als aparte 
twee aparte units binnen de SRA 

1e contact via 
keukentafelgesprek: 
brede 
vraagverheldering op 
het hele sociaal domein 
3D incl.  beschut werk  

Specialistische hulp2 gericht op 3D wordt 
gesitueerd in de gezamenlijke Backoffice en 
is daardoor altijd dichtbij bereikbaar 

 
 
 
 
SW-bedrijf en leerwerkbedrijf blijft onderdeel van 
het GR Wnk: blijft verantwoordelijkheid van de 8 
regio gemeenten 

Consulenten, Werk en 
inkomen, bijzondere 
bijstand in SRA: intake op 
1D: participatiewet 

Uitkeringen, Betalingen en mutaties,  
Administratie,  
Terugvordering,  
Sociaal rechercheur en handhaving 
Zelfstandigenloket  
Bijzondere bijstand 
Informatiehuishouding 1D 
 

Consulent Werk en 
inkomen incl. Wnk, 
bijzondere bijstand en 
minima, Wmo en 
Jeugd in wijkteams 
lokale gemeenten: 
intake op 3D 
(participatiewet, awbz, 
jeugdzorg) 

“Backbone”: 
- Administratiepool 
- Kennispool  
- Flexpool 

 
Kwaliteitstoetsing 
Informatiehuishouding 3D 
 

 

                                                           





 


