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Geachte leden van de raad,
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben in 2014 besloten om de gemeenschappelijke regeling
Stroomopwaarts (SOW) op te richten. Deze gemeenschappelijke regeling bestaat uit de drie afdelingen
sociale zaken en de drie leerwerk bedrijven van de MVS-gemeenten. De medewerkers van die
afdelingen en Ieerwerkbedrijven zijn overgegaan naar de nieuwe Organisatie Stroomopwaarts. De
ondersteunende diensten op het gebied van staf en bedrijfsvoering worden vanuit de gemeenten
geleverd via het zogenaamde “hostingsmodel’.
Efficiëntere en betere uitvoering Participatiewet
Doel van de oprichting van Stroomopwaarts als regionaal participatiebedrijf is om tot efficiëntere en
betere uitvoering van de participatiewet te komen. Door een gezamenlijk regionaal participatiebedrijf op
te richten kunnen ondernemers beter bediend worden, kan de match tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt beter gemaakt worden, kan de continuiteit en de kwaliteit van de dienstverlening beter
geborgd worden en kan er effectiever beleid gevoerd worden op het gebied van inkomensondersteuning
en de arbeidsparticipatie en ontwikkeling van kwetsbare doelgroepen. Daarnaast kunnen structurele
kostenvoordelen bereikt worden door onder andere de optimalisatie van processen en het realiseren van
efficiënte huisvesting.
Volwassen participatiebedrijf
Stroomopwaarts heeft zich in de afgelopen 3,5 jaar ontwikkeld tot een volwassen participatiebedrijf met
een duidelijke positie binnen de regio. Een participatiebedrijf van en voor onze gemeenten dat in onze
opdracht en samen met ons streeft naar optimale arbeidsparticipatie en naar een zo effectief mogelijke
inkomensondersteuning (uitkering en minimaregelingen) en Schuidhuipverlening van onze inwoners.
Hostingsmodel tijdelijke oplossing
Zowel in de opbouw en samenstelling van de organisatie als in de governance van de
gemeenschappelijke regeling zijn in de afgelopen periode aanpassingen doorgevoerd om
Stroomopwaarts nog beter en slagvaardiger te kunnen laten opereren. Tegelijkertijd kunnen en moeten
er ook in de komende periode nog belangrijke stappen gezet worden in de doorontwikkeling van
Stroomopwaarts. Zo was vanaf de start van Stroomopwaarts al duidelijk dat het “hostingsmodel”
waarlangs de bedrijfsvoering is georganiseerd een tijdelijke oplossing was die niet optimaal functioneert.

Gezamenlijk opdracht voor evaluatie en advies doorontwikkeling
Bij de oprichting van Stroomopwaarts is afgesproken dat het functioneren van de Gemeenschappelijke
Regeling na drie jaar wordt geëvalueerd. De colleges van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en
Schiedam hebben gezamenlijk opdracht gegeven voor het uitvoeren van deze evaluatie en voor het
opstellen van een richtinggevend advies over de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering van de
gemeenschappelijke regeling. Doel is om richting te geven aan en focus aan te brengen in de stappen
die in de komende periode gezet moeten worden om ons gezamenlijke participatiebedrijf een nog beter
functionerende Organisatie te maken en de dienstverlening voor inwoners en ondernemers verder kan
verbeteren. De planning is om de opdrachten in april aan te besteden en in mei te starten met de
uitvoering van de onderzoeken. De verwachting is dat in het najaar de colleges en de raden van de drie
gemeenten op basis van de rapportage kunnen besluiten over vervolgstappen.
Wij zullen de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek aan u presenteren in een
raadsbijeenkomst.
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