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Onderzoek Participatiebedrijf WNK/Haltewerk
In februari 2018 hebben de besturen van WNK Personeelsdiensten en Halte Werk
ingestemd met het onderzoeksvoorstel naar de vorming van een Participatiebedrijf. De
colleges van de HAL en BCH gemeenten zijn akkoord gegaan met de opdracht en de
bestuurlijke uitgangspunten. Gedurende het onderzoek bleek echter dat met de
bestuurbaarheid van het nieuwe participatiebedrijf en de financiële verhoudingen
gecompliceerd zullen zijn. Om die reden en gelet op de bestuurlijke wisselingen is
besloten verder onderzoek op te schorten. In plaats daarvan vindt eerst een informeel
bestuurlijk overleg plaats (naar verwachting oktober) voordat verdere vervolgstappen in
dit proces worden gezet.
De colleges van de BCH gemeenten hebben de volgende uitgangspunten vastgesteld
voor het vervolg:
- De integrale dienstverlening zoals deze in de B(U)CH gemeenten is vastgesteld, is
uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen;
- Vervolgstappen hebben geen gevolgen voor de huidige positie van de inwoners uit
de BCH gemeenten met een dienstbetrekking Wsw en
- Wij kunnen re-integratieactiviteiten in vrijheid inkopen.
Als gevolg van deze ontwikkelingen zal de aangekondigde informatiebijeenkomst voor de
gemeenteraden in september geen doorgang vinden.

Oktober ‘maand van het werk’
Oktober staat ook dit jaar weer in het teken van arbeidsmarktontwikkelingen. De maand van
het werk betekent dat het Regionaal Platform arbeidsmarktbeleid (RPA NHN), waar de
gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo onderdeel van uitmaken, verschillende
activiteiten gaat organiseren. En dat het RPA partijen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland
Noord uitnodigt om aan werk gerelateerde activiteiten (banenmarkten,
ondernemersbijeenkomsten, kennissessies, etc.) zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in
oktober. Zo organiseert het RPA bijvoorbeeld
 voor het derde jaar ‘Kracht on Tour’. Kracht on Tour maakt met workshops en
trainingen vrouwen bewust van hun talenten en het belang van economische
zelfstandigheid. In oktober en november zijn er meerdere bijeenkomsten en
inspirerende workshops gepland in: Hoorn, Alkmaar en Schagen. Voor meer
informatie, een overzicht van de workshops en aanmelden is er de Kracht on Tour
website: www.krachtontour-nhn.nl
 op 29 oktober het ‘Grootse werkfestival’ in Schouwburg Het Park in Hoorn. De
opbrengst? Een bron van inspiratie om arbeidsmarktvraagstukken gezamenlijk aan te
pakken. Voor meer informatie over het werkfestival kunt u terecht op de site van het
RPA: https://www.rpa-nhn.nl/agenda/125/het_grootste_werkfestival_2018
De BUCH-gemeenten werken op dit moment samen met de andere WSP NHN-partners aan
een campagne om het WSP-NHN meer naamsbekendheid te geven bij werkgevers in NoordHolland. Tijdens de maand oktober start deze campagne met een on- en offline
communicatie-inzet. Voor meer informatie over het Werkgevers Servicepunt (WSP NHN)
kunt u terecht op de site: www.wsp-nhn.nl De colleges van de BUCH-gemeenten hebben in
de zomer van vorig jaar een Actieplan Participatie vastgesteld waarvan de implementatie
nog steeds wordt uitgevoerd. In dit plan is één van de speerpunten om alle beschut
werkplekken in te vullen die jaarlijks bij ministeriële regeling worden bepaald. Naast de
gemeenten kunnen inwoners sinds 1 januari 2017 ook zelf een indicatie Beschut werk
aanvragen. We zoeken daarom actief naar de doelgroep om aan de jaarlijkse taakstelling te
voldoen en zullen naast de reeds ingezette acties- in de maand van het werk extra aandacht
besteden aan dit instrument. We gaan via de bestaande communicatiekanalen van de vier
gemeenten met berichten ‘beschut werk’ onder de aandacht brengen. We maken daarbij ook
gebruik van de landelijke campagne via www.beschutaandebak.nl In de volgende
nieuwsbrief geven wij u een terugkoppeling van de genoemde onderwerpen.
Bijeenkomst Sociaal Team Egmond: Zelfstandig op pad? Natuurlijk kan dat!
Op 28 augustus heeft het Sociaal Team Egmond de 'Bijeenkomst Vervoer' in Egmond aan
Zee georganiseerd. De bijeenkomst werd geopend door Yolan Koster, wethouder WMO.
Voor oudere inwoners of inwoners met een beperking kan zelfstandig reizen moeilijker
worden. Buren of familie vragen lukt niet altijd. Daarom organiseerde het Sociaal Team
Egmond de bijeenkomst en informeerde inwoners over verschillende vervoersmogelijkheden
(zoals Wonen plus, MEE op weg, de boodschappenbus, de rolstoelbus tot Regiotaxi, Valys
en gehandicaptenparkeerkaart tot de scootmobiel(pool), of algemeen openbaar vervoer en
vrijwilligers). Inwoners die op deze dag wilde komen en geen vervoer hadden werden
opgehaald met het nieuwe vervoersmiddel de MAX Mobiel. Het Sociaal Team en de
aanwezigen hebben de bijeenkomst als zeer positief ervaren.
Veilig werk voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo vinden het belangrijk dat vrijwilligers
en vrijwilligersorganisaties veilig hun werk kunnen doen en dat de organisaties een beleid
hebben voor sociale veiligheid. In opdracht van de gemeenten hebben de verschillende
vrijwilligers 'steunpunten' daarom een aantal instrumenten ontwikkeld die de
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vrijwilligersorganisaties kunnen helpen het beleid goed op te zetten.
Sociale veiligheid betekent: Bescherming tegen handelen van anderen. In het beleid worden
daarom omgangs-, en gedragsregels opgenomen waarover alle betrokkenen worden
geïnformeerd en er wordt een meldprotocol ontwikkeld rondom grensoverschrijdend gedrag.
Daarnaast wordt een vertrouwens(contact)persoon aangesteld. Een veilige organisatie geeft
daarmee vertrouwen aan alle betrokkenen.
Gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
De gratis regeling VOG van het Rijk wordt per 1 november 2018 uitgebreid om de veiligheid
in het vrijwilligerswerk te stimuleren. De nieuwe regeling gaat daarom gelden voor alle
vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. De bestaande regeling
komt te vervallen.
Vertrouwens(contact)persoon voor vrijwilligersorganisaties
Voor organisaties en verenigingen die (nog) geen eigen vertrouwens(contact)persoon
hebben is het mogelijk om hun vrijwilligers, leden en cliënten te wijzen op de mogelijkheid
van een externe vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan direct worden
benaderd.
Meer informatie of ondersteuningsvragen?
(Vrijwilligers)Organisaties en verenigingen kunnen voor meer informatie en ondersteuning bij
het opzetten van een sociaal veiligheidsbeleid terecht bij de verschillende ‘vrijwilligers
steunpunten’ in de 4 gemeenten. Zij kunnen zich bovendien aanmelden voor de training ‘Hoe
maak ik mijn organisatie veilig?’ via de website van de Vrijwilligers Academie:
www.vrijwilligersacademiebuch.nl .
De BUCH en Speaking Minds
De BUCH gemeenten doen mee met de methode van Speaking Minds. Volgens deze
methode hebben jongeren in onze regio meegedacht en hun conclusies en adviezen
gegeven over het armoedebeleid en de wijze waarop de gemeenten dit beleid beter kunnen
communiceren in onze gemeenten. De gemeenten werken de komende maanden een plan
uit op basis van deze adviezen. Gelijktijdig met het maken van dit plan worden al acties in
gang gezet c.q. uitgevoerd. Zoveel mogelijk samen met jongeren en betrokken professionals
wordt het plan uitgevoerd.
De BUCH in panel bij Speaking Minds congres
De BUCH gemeenten zijn uitgenodigd zitting te nemen in een panel op een landelijk congres
van Speaking Minds op 17 november a.s. in Utrecht. In Utrecht komen vertegenwoordigers
van gemeente, scholen en jongerenorganisaties samen om bevindingen over en
toekomstplannen voor Speaking Minds te presenteren. Kim de Ruijter en Dorianne
Zonneveld-Romeijn nemen namens De BUCH deel aan dit panel.
Jongeren aan zet
In Speaking Minds zijn jongeren aan zet om mee te denken en praten over armoede- en
schuldenbeleid in hun gemeente. Jongeren vertellen op dit congres over hun eigen inzet en
hun ervaringen tot nu toe. Naast hun ervaringen vertellen beleidsmakers, docenten en
andere professionals, die met jongeren werken over de opzet, werkwijze en uitvoering van
Speaking Minds.
Leren en verduurzamen resultaten
De deelnemers aan het congres over Speaking Minds kunnen ervaringen met elkaar delen
en van elkaar leren. Dit biedt tegelijkertijd een basis om met elkaar na te denken over
verduurzaming van de behaalde resultaten, zodat Speaking Minds een structureel onderdeel
van armoede- en schuldenbeleid wordt. Medewerkers van Speaking Minds vertellen
bovendien over hun toekomstplannen voor deze manier van werken met jongeren.
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Vanuit het BUCH-project zijn we in gesprek met het Horizoncollege, Stimulansz en de
projectleider van Speaking Minds om te onderzoeken of en zo ja hoe deze methode voor de
BUCH gemeenten duurzaam ingezet kan worden binnen het Sociaal Domein.
Horizon Onderwijsprijs 2018
Dit project, Speaking Minds, heeft de HC Onderwijsprijs 2018 gewonnen. Lees hier het
krantenartikel.
https://www.alkmaarsdagblad.nl/regio/onderwijsprijs-voor-studenten-die-gemeenten-adviseren-overarmoede

Stand van zaken Veilig Thuis
Voor de zomer bent u geïnformeerd over de situatie rondom de wachtlijsten en het
verscherpt toezicht bij Veilig Thuis. In de zomer heeft de inspectie Gezondheid en Jeugd
aanhoudende zorgen over de toekomstbestendigheid van Veilig Thuis geuit. Na een
aanvankelijke afname zijn de wachtlijsten in de zomer helaas weer opgelopen. Belangrijk om
hierbij in ogenschouw te nemen, is dat er geen wachtlijst is voor hoog urgente meldingen en
onderzoeken. Die is er afgelopen maanden ook nooit geweest. Veilig Thuis maakt bij alle
meldingen altijd gelijk een veiligheidsinschatting en pakt urgente zaken meteen op. Veilig
Thuis heeft de afgelopen maanden heel hard gewerkt om alle verbeterpunten van de
inspectie door te voeren. Er is extra inhuur ingezet om de wachtlijsten weg te werken en er is
extra personeel aangenomen. Wij hebben net (10-9) bericht ontvangen dat de inspectie tot
30 september 2018 de tijd neemt om een besluit te nemen over het vervolg. Zij geven aan
dat gezien de recente stand van zaken het verscherpt toezicht wordt verlengd of dat er een
aanwijzing wordt gegeven. Om u volledige en actuele informatie te geven, komen wij daarom
zo snel mogelijk separaat met een raadsinformatiebrief zodra het besluit van de inspectie
hierover is ontvangen.
Mantelzorgwaardering 2018
Mantelzorg is erg belangrijk en onmisbaar in de samenleving. Dat spreken de BUCH gemeenten uit met een waardering. Inwoners van Bergen, Uitgeest, Castricum en
Heiloo, die worden geholpen of verzorgd door een mantelzorger, kunnen hem of haar
daarom tot 1 oktober aanmelden voor de ‘Mantelzorgwaardering 2018’. De gemeente
stuurt een brief (en een aanmeldformulier) daarover naar de inwoners van wie de
gemeenten weten dat zij mogelijk mantelzorg krijgen. De waardering is bedoeld voor
mantelzorgers die in 2018 minstens drie maanden intensief voor een ander hebben gezorgd.
De aanvrager moet wonen in de gemeente. Deze mantelzorger(s) mogen ook buiten de
gemeente wonen. Ook mensen van wie de gemeente niet weet dat zij mantelzorg krijgen en
dus geen brief hebben ontvangen, kunnen iemand voordragen.
Over het aanmelden
Degene die de mantelzorg krijgt, kan op het aanmeldformulier mantelzorgwaardering 2018
één of meerdere mantelzorgers aanmelden. Het formulier moet uiterlijk 1 oktober 2018
worden opgestuurd naar de gemeente. Het adres staat op het aanvraagformulier. De
gemeente toetst eerst de aanvraag. Er wordt maximaal één waardering per huisadres
verstrekt. Is de aanvraag terecht, dan ontvangt de mantelzorger ruim voor de feestdagen een
cadeaubon als blijk van waardering voor zijn of haar goede zorgen. De hoogte van de
cadeaubon wordt begin november bepaald. Het formulier is ook te downloaden via de vier
websites en is af te halen bij de balie van het gemeentehuis of tijdens het spreekuur van het
Sociaal Team.
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Nationale Sportweek in september
Van 15 tot en met 29 september doen de BUCH gemeenten mee aan de Nationale
Sportweek. Tijdens deze week openen sportclubs en andere organisaties hun deuren en
verzorgen ze sportclinics en trainingen. Ook organiseren de buurtsportcoaches verschillende
activiteiten. Om inwoners kennis te laten maken met hoe leuk en gezond sporten en
bewegen is. Voor meer informatie over de activiteiten verwijzen wij u naar de
Facebookpagina’s van de buurtsportcoaches van de vier gemeenten én de website van de
Nationale Sportweek: www.nationalesportweek.nl en voor Castricum ook de website van
Team Sportservice Kennemerland.
‘Save the date’ - Vrijwilligers Bedankt!: 3 tot en met 11 november
Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers? Hun inzet verdient een bedankje. Daarom zetten
de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo samen met de steunpunten
vrijwilligerswerk en de welzijnsorganisaties ook dit jaar de vrijwilligers in het zonnetje. Onder
het motto 'Vrijwilligers Bedankt!' worden van 3 t/m 11 november tal van workshops en andere
activiteiten georganiseerd. Vrijwilligers kunnen gratis meedoen aan deze workshops en
activiteiten. De actie wordt gelijktijdig gehouden in Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo,
Heerhugowaard en Langedijk. Zij werken nauw samen om dit te organiseren. Inschrijven
voor het programma kan vanaf 1 oktober.
Bovenregionale inkoop Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
De afgelopen periode hebben we met 5 regio’s binnen Noord Holland gewerkt aan de
voorbereidingen voor de verwerving van de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering per 11-2019. Er is gekozen voor een bovenregionale samenwerking omdat vanuit VNG en de
ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS vanwege de duurzame borging en continuïteit
nadrukkelijk is aangedrongen op bovenregionale/provinciale samenwerking. Drie
Gecertificeerde Instellingen (GI’s) hebben aangegeven dat zij zich momenteel niet
inschrijven. Zij willen in overleg over de gestelde voorwaarden. Zij baseren zich op een
onderzoek van Berenschot om aan te dringen op hogere tarieven. In het rapport van
Berenschot worden geen tarieven genoemd. Er worden wel kostprijzen genoemd, zoals door
de GI’s zelf aangeleverd. Die verschillen echter per regio en per GI. In de vijf
samenwerkende regio’s zijn wij van mening dat er een maatschappelijk aanvaardbaar tarief
moet zijn. Daarom hebben wij de huidige geaccepteerde tarieven uit 2018 gebruikt en
daarvan een gewogen gemiddelde genomen. Het rapport van Berenschot kan hooguit
dienen als onderlegger voor gesprekken en er is ook meermaals toegezegd dat het rapport
zeker gebruikt zal worden in de verdere vorming van de functiegerichte bekostiging die de
regio’s nastreven. Op 17 september was hierover een Stuurgroep waaraan vanuit elke regio
bestuurders deelnemen en waar de vervolgstappen worden bepaald. In onze regio zijn dit
wethouder Elly Beens van de gemeente Heiloo en wethouder John Does van de gemeente
Heerhugowaard. Gemeenten verwachten voor 2019 de continuïteit van dienstverlening
geborgd te hebben.
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