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Inleiding 
In de strategische heroriëntatie is ervoor gekozen de regie en ondersteuning van inwoners met een langere afstand tot de 
arbeidsmarkt bij WoerdenWijzer onder te brengen. Deze nieuwe werkwijze noemen we Ferm Wijzer Light. De gemeente 
Woerden hecht waarde aan het zorgvuldig inrichten van deze werkwijze. Daarbij staan effectiviteit, privacy en 
haalbaarheid in de manier van werken voorop. Deze raadsinformatiebrief geeft u tevens eerste informatie over de 
toezeggingen R-36, R-37 en R-38, welke voortkwamen uit de raadsinformatiebrief inzake het projectplan Ferm Wijzer 
Light (D/21/015292).  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Werkwijze 2021  
Ferm Wijzer Light start op 1 juli 2021. In voorbereiding op die implementatie hebben we veel aandacht voor het zorgvuldig 
organiseren van de privacy maatregelen. Omdat de implementatie gelijk valt met de ontwikkelingen op het vlak van de 
nieuwe governance structuur van Ferm Werk, is besloten Ferm Wijzer Light in twee fasen te implementeren.  
 
Fase 1:  
Ferm Werk zal door middel van een mantelovereenkomst een specifiek mandaat in het kader van de Participatiewet 
overdragen aan WoerdenWijzer. Het betreft het mandaat inwoners met een werkfitscore C en D, zoals geduid in het 
projectplan, in hun doelen te begeleiden. De begeleiding van inwoners met een werkfitscore van C en D richt zich op 
maatschappelijke participatie en sociale activering. Het betreft de meest kwetsbare doelengroepen binnen de 
Participatiewet.   
 
In deze context is Ferm Werk opdrachtgever en WoerdenWijzer opdrachtnemer. Inwoners worden in eerste instantie niet 
van organisatie verplaatst. Hierdoor kan op meer laagdrempelige wijze worden gestart met de begeleiding door 
WoerdenWijzer. De regie op de opdracht Ferm Wijzer Light blijft bij de gemeente Woerden. Wij zijn hiermee ook 
verantwoordelijk voor het verzorgen van de privacy maatregelen, het inrichten van de nieuwe dienstverlening en de 



planning in opmaat naar de volledige overdracht. De mantelovereenkomst gaat 1 juli 2021 in en loopt parallel met de 
aanpassingen aan de governance structuur bij Ferm Werk.    
 
De komende periode wordt tevens benut voor een analyse van de begeleidingsbehoefte van de doelgroep. Dit is onder 
meer van belang om een exacte berekening te kunnen maken van de benodigde capaciteit. Hiermee blijft de 
risicoparagraaf 5.1 uit het projectplan actueel. Tijdens de evaluaties in Q4 2021 wordt de analyse in beeld gebracht en 
vervolgens met de raad gedeeld.  
 
Fase 2:  
In 2022 zal Ferm Wijzer Light, als onderdeel van de nieuwe governance structuur, verder worden geïmplementeerd. Dit 
betekent dat de inwoners met een werkfitscore van C en D, zoals geduid in het projectplan, worden overgedragen van 
Ferm Werk naar WoerdenWijzer. Zowel in regie als in begeleiding is WoerdenWijzer dan verantwoordelijk voor deze 
groep. De doelgroep wordt dan wel van organisatie verplaatst.  
 
Omdat de inwoners dan al enige tijd door WoerdenWijzer zijn begeleid, is de overstap voor hen overzichtelijk. De 
samenwerking met Ferm Werk blijft. Ferm Werk blijft het inkomensdeel voor de inwoners met een werkfitscore C en D 
verzorgen en ook de nieuwe instroom, inclusief de diagnostisering. Verder wordt met Ferm Werk samengewerkt wanneer 
inwoners in staat zijn de stap te zetten naar economische participatie en op het gebied van kennisdeling.  
 
Privacy  
De privacy van onze inwoners staat bovenaan. Hierom voeren we een DPIA (privacy assessment) uit om de privacy te 
borgen. Het gaat hier om gegevensverwerking en -uitwisseling, en registratie in systemen. Daarnaast trainen we de 
casemanagers van WoerdenWijzer zodat zij goed toegerust zijn om naast de uitvoering van de Wmo ook de 
Participatiewet uit te voeren.    
  
 
   
 
Financiën 
De doorontwikkeling Ferm Wijzer Light betekent uiteindelijk een geschatte bezuiniging van €175.000 per jaar bij Ferm 
Werk.  
 
De toeleiding van inwoners naar een passende plek door WoerdenWijzer wordt met een bezuiniging van 1,4 fte 
uitgevoerd. Indien de analyse van de begeleidingsbehoefte uitwijst dat WoerdenWijzer aanvullende capaciteit behoeft, 
wordt de raad hier tijdig over geïnformeerd.  
 
De raad heeft €90.000 beschikbaar gesteld voor de implementatie van Ferm Wijzer Light. Dit budget wordt onder andere 
gebruikt voor het privacy assessment en training van de casemanagers.  
  
 
   
 
Vervolg 

  De mantelovereenkomst wordt door Ferm Werk, in overleg met de stuurgroep Ferm Wijzer Light, opgesteld. 
  Het DPIA wordt door een externe partij uitgevoerd. 
  Op 1 juli 2021 gaat het reguliere proces van start.  
  In Q3 2021 wordt de raad bijgepraat in een themabijeenkomst (toezegging R-36).  
  Q4 2021 worden de eerste evaluaties uitgevoerd met als doel bij te sturen waar nodig. De uitkomsten van de 

evaluaties worden uiterlijk begin Q1 2022 met de raad gedeeld (toezegging R-37). 
  In 2022 gaat Ferm Wijzer Light in oorspronkelijke vorm door. 
  Uiterlijk Q4 2022 vindt een uitgebreide evaluatie van Ferm Wijzer Light plaats (toezegging R-38). 
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