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1. Inleiding 

 
In het jaarplan 2008 van de Rekenkamer West-Brabant is voor de gemeente 
Bergen op Zoom een onderzoek naar het onderwerp re-integratiebeleid 
opgenomen. De keuze voor dit onderwerp is ingegeven door het inhoudelijk en 
financieel belang: 
- vanuit het perspectief van betrokkenen biedt re-integratie aan betrokkenen 

mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en zo mogelijk 
arbeidsparticipatie en een zelfstandige inkomensvoorziening; 

- vanuit maatschappelijk oogpunt bezien is het re-integratiebeleid een middel om 
te voorkomen dat groepen inwoners langdurig "aan de kant" staan. Daarbij zijn 
een verhoging van de arbeidsparticipatie en een afname van het beroep op 
inkomensvoorzieningen belangrijke voorwaarden om een zodanig economisch 
draagvlak te bereiken en behouden dat een voldoende inkomensvoorziening 
kan worden geboden aan hen voor wie geen mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie aanwezig blijken te zijn; 

- omdat de gemeenten vanaf 2004 in hoge mate risicodragend zijn geworden 
voor de aan inkomensvoorzieningen verbonden kosten is een effectief en 
doelmatig re-integratiebeleid ook uit financieel oogpunt van groot belang voor 
de gemeente. 

 
Het belang van dit onderwerp heeft er enerzijds toe geleid dat het re-
integratiebeleid bij de voorbereiding van het jaarplan 2008 door de Rekenkamer 
benoemd is als een van de onderzoeksprioriteiten. Anderzijds is door de 
gemeenteraad van de gemeente Bergen op Zoom een verzoek ingediend om dit 
onderwerp op te nemen in het onderzoeksprogramma 2008. Derhalve is besloten 
om dit onderwerp in het jaarplan 2008 op te nemen. 
 
Na de vaststelling van het onderzoeksprogramma biedt de Rekenkamer aan de 
gemeenteraden de mogelijkheid om het onderzoeksprogramma te bespreken, en 
daarbij in het bijzonder aan te geven aan welke informatie behoefte is met 
betrekking tot de voor die gemeente opgenomen onderwerpen. In een gesprek met 
een vertegenwoordiging van de raad op 10 december 2007 is een aantal punten 
benoemd waarop de gemeenteraad behoefte heeft aan nadere informatie en 
analyses. Bij het formuleren van de onderzoeksvragen is er naar gestreefd om - 
binnen de mate van het mogelijke - deze aandachtspunten op te nemen in het 
onderzoek. 
 
Het veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksteam bestaande 
uit  drs. J. Bouwmeester, drs. R.  Esselink en dhr. J. Severijn (allen verbonden aan 
I&O Research).   
Vanuit de Rekenkamer werd het onderzoek begeleid door een projectteam  
bestaande uit de Rekenkamerleden drs. M.G. van Schadewijk, drs. L.A.R Sturm (tot 
januari 2009) en dr. J. Naafs (vanaf januari 2009).   
 
Leeswijzer  
In hoofdstuk 2 worden het onderzoekskader en de onderzoeksaanpak toegelicht. In 
hoofdstuk 3 worden de door de gemeenteraad vastgestelde kaders beschreven en 
getoetst.  In hoofdstuk 4 wordt vervolgens ingegaan op de wijze waarop het proces 
van re-integratie is ingericht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 onderzocht op welke 
wijze de gemeente de resultaten van het beleid monitort. In aansluiting daarop 
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wordt in hoofdstuk 6 onderzocht op welke wijze de gemeenteraad over de 
voortgang van het beleid wordt geïnformeerd. 
In hoofdstuk 7 wordt de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in het 
perspectief geplaatst van de werkgelegenheidsontwikkeling in de regio West-
Brabant, en wordt een vergelijking gemaakt tussen de ontwikkelingen in de 
gemeente Bergen op Zoom en de ontwikkelingen in een aantal omliggende 
gemeenten.  
 
In hoofdstuk 8 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen. Met het oog op de 
complexiteit en omvang van de rapportage is gekozen voor een zelfstandig 
leesbare, en daardoor ook wat meer uitgebreide  formulering van conclusies en 
aanbevelingen.  
 
De zo tot stand gekomen conceptrapportage is op 3 juni 2009 aangeboden aan het 
College van burgemeester en wethouders voor bestuurlijk hoor en wederhoor.  De 
reactie van het College is toegevoegd als hoofdstuk 9.  
In hoofdstuk 10 is het Nawoord van de Rekenkamer opgenomen.  
  
 



   

     Onderzoek Re-integratiebeleid 
 
7 

2. Onderzoekskader  
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet toegelicht. Eerst wordt de centrale 
vraagstelling geformuleerd. Daarna worden de centrale begrippen gedefinieerd, 
Vervolgens wordt de vraagstelling van het onderzoek uitgewerkt tot een 
normenkader. Dit normenkader heeft als leidraad gediend bij de 
informatieverzameling en analyse. 
De laatste paragraaf van dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de wijze waarop 
het onderzoek is uitgevoerd.  
 

2.1.   Onderzoeksvragen 

De centrale vraag in dit onderzoek is:  
 
“Kan het re-integratiebeleid in de gemeente Bergen op Zoom als doeltreffend en 
doelmatig worden aangemerkt”?  
 
Deze vraag wordt uitgewerkt in een viertal deelvragen: 

1. Leidt de kaderstelling door de gemeenteraad tot heldere en meetbaar 
geformuleerde vaststelling van doelen, beoogde resultaten c.q. daarvoor 
beschikbaar te stellen middelen? 

2. Slaagt het College erin om op basis van inzicht in de mogelijkheden en 
beperkingen van cliënten c.q. inzicht in de mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt, dit te vertalen in haalbare resultaatgerichte re-
integratietrajecten? 

3. Is de informatiehuishouding ingericht op het verkrijgen van zodanige 
kwantitatieve en kwalitatieve inzichten dat kan worden vastgesteld of de 
re-integratietrajecten daadwerkelijk tot de beoogde resultaten leiden? 

4. Leidt dit tot een adequate informatievoorziening aan de gemeenteraad, 
zodanig dat de raad invulling kan geven aan haar controlerende rol en 
(lerend van de resultaten) op verbeterde wijze invulling kan geven aan de 
kaderstellende rol voor de volgende cyclus?  

 
Binnen deze vraagstelling gaat de aandacht in het bijzonder uit naar: 

 de wijze waarop de gemeente komt tot een diagnose van de mogelijkheden 
van cliënten om al dan niet toe te kunnen treden tot de arbeidsmarkt; 

 de doelen c.q. het doelbereik met betrekking tot dat deel van de 
uitkeringsgerechtigden, waarvoor op grond van de diagnose wordt 
geconstateerd dat (her)intreding naar betaald werk niet reëel haalbaar te 
achten is; 

 de doelen en inzet van de gemeente met betrekking tot ANW-ers en niet-
uitkeringsgerechtigden. 
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De onderzoeksvragen zijn schematisch weergeven in de regelkring in figuur 2.1  
 
 

 

 
 
 

Met dit schema wordt tot uitdrukking gebracht dat het re-integratiebeleid zich 
kenmerkt als een dynamisch beleid, waarbij lerend van ervaringen en inspelend op 
nieuwe ontwikkelingen het beleid zich steeds verder ontwikkelt. 

 
 

Onderzoeksperiode 
Het onderzoek richt zich op de opzet en werking van het re-integratiebeleid in de 
periode 2004-2008.   
 

 
Bij het onderzoek betrokken doelgroepen 
De gemeente is in het kader van het re-integratiebeleid verantwoordelijk voor de 
re-integratie op de arbeidsmarkt van: 
a. bijstandsgerechtigden;  
b. Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden  
c. personen werkzaam op een additionele arbeidsplaats (ID-banen, WSW) 
 
Het onderzoek richt zich op de re-integratie van de onder a en b genoemde 
doelgroepen. Gezien het bijzondere karakter is geen onderzoek gedaan naar de re-
integratie van personen die werkzaam zijn op een additionele arbeidsplaats.  
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2.2.  Normenkader 

 
De vraagstelling van het onderzoek is verder geconcretiseerd en uitgewerkt tot een 
normenkader met bijbehorende toetsingscriteria.  
 
 

Onderzoeksvraag 1:  

Leidt de kaderstelling door de gemeenteraad tot heldere en meetbaar geformuleerde vaststelling van 

doelen, beoogde resultaten c.q. daarvoor beschikbaar te stellen middelen? 

Normen toetsingscriteria 

 

De kaders die de gemeenteraad 

stelt zijn realistisch 

 
 Zijn de door de raad vastgestelde kaders gebaseerd op inzicht in 

de uitgangssituatie van de doelgroep, de beoogde doeltreffend-
heid van het instrumentarium en de daarvoor benodigde 
middelen 

 Mate waarin ambities voor specifieke groepen in overeenstem-
ming zijn met de uitgangssituatie/zwaarte van de problematiek 

 Mate waarin beschikbaar gestelde middelen in balans zijn met 
de beoogde resultaten 

  
 

De kaders die de gemeenteraad 

stelt, bieden voor elk van de 

deelpopulaties/groepen een 

strategisch/tactische basis voor 

het vaststellen van heldere en 

meetbare doelen, c.q. de 

hiervoor beschikbaar te stellen 

middelen  

 
 Zijn er specifieke doelen benoemd voor specifieke deelpopulaties 

of groepen? Met name:  
 uitkeringsgerechtigden, voor wie (her)intreding naar betaald 
    werk niet of niet binnen afzienbare termijn haalbaar is 
 ANW-ers  
 NUG-gers (niet-uitkeringsgerechtigden) 

 Zijn de beoogde effecten gekwantificeerd? 

 

De gestelde kaders hebben 

daadwerkelijk geleid tot het 

vaststellen van heldere en 

meetbare doelen en daarvoor 

beschikbaar te stellen middelen 

 

 

 

 
 Op basis van de gestelde kaders zijn tactische/operationele 

doelen vastgesteld  
 Wijze waarop doelen zijn uitgewerkt: duurzame uitstroom naar 

regulier werk, uitstroom gesubsidieerd werk of maatschap-
pelijke participatie 

 Mate waarin deze doelen voldoen aan de SMART-criteria 
 Mate waarin de doelen binnen de gestelde kaders vallen c.q. 

zijn af te leiden uit de kaders die de raad stelt 
 Eventuele tussentijdse bijstelling van doelen en achtergronden 

daarvan (politieke achtergrond, ingegeven door veranderende 
omgeving/problematiek en/of bijstelling van aanvankelijk te 
hoog of te laag gestelde ambities) 
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Onderzoeksvraag 2: Slaagt het College er in om op basis van inzicht in de mogelijkheden en 

beperkingen van cliënten c.q. inzicht in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, dit te vertalen in 

haalbare resultaatgerichte re-integratietrajecten? 

 
Normen toetsingscriteria 

 

Het college beschikt over inzicht 

in de mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt 

 
 
 In hoeverre zijn er relaties tussen re-integratiebeleid en andere 

beleidsvelden binnen de gemeente, zoals bijvoorbeeld 
Economische Zaken, Welzijn en Onderwijs 

 Is er een leidraad, ‘huishoudelijk reglement’ over de wijze van 
samenwerking 

 Op welke wijze oriënteert de gemeente zich op de relevante 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

 Welke externe contacten onderhoudt de gemeente met het oog 
op re-integratie van werkzoekenden  

 
 

Het college koppelt cliënten aan 

de meest geschikte trajecten  

 

 
 
 Wijze waarop de gemeente komt tot een diagnose van de 

mogelijkheden van cliënten om al dan niet toe te kunnen treden 
tot de arbeidsmarkt 

 Welke methodieken worden toegepast 
 Hoe vindt de oriëntatie op de (mogelijkheden op de) regionale 

arbeidsmarkt plaats 
 wijze waarop cliënten bij de aanpak betrokken worden  
 deskundigheid/ opleiding medewerkers gemeente 

 Totstandkoming van contracten voor de re-integratietrajecten  
 Transparantie wijze van inkoop  
 Wijze van aanbesteding bij re-integratiebedrijven: meerdere 

inschrijvingen, onderhands, gehanteerde selectiecriteria, kosten 
 Aansluiting inkoopcriteria bij gekozen instrumenten, middelen en 

diagnose cliënten 
 Definiëring te behalen resultaat, gebruik van prestatieafspraken 
 Risico’s op ongewenste neveneffecten (met name: ontstaan van 

kansrijke vs kansarme groepen) 
 

 

Het college beschikt 
voorafgaande aan inkoop over 
globaal inzicht in de 
doeltreffendheid van re-
integratietrajecten 
 

 

 Belang van succesrate van re-integratiebedrijven bij inkoop 

 
De uitvoering van trajecten is 
doelmatig  

 
Klantmanagement:  

 taken en verantwoordelijkheden,  
 case-load 
 aard en omvang relatienetwerk 
 deskundigheid en kennis consulenten van de arbeidsmarkt 
 kwaliteit en gebruik cliëntvolgsysteem 
 beschikbaarheid leidraad, ‘huishoudelijk reglement’ over 

wijze van klantmanagement  
 
Samenwerking met re-integratiebedrijven:  

 Wijze waarop proces van doorverwijzing verloopt 
 Toezicht op nakomen afspraken: kwaliteitscontrole en 

trajectmonitoring   
 
 



 

     Onderzoek Re-integratiebeleid 
 

11 

 
Samenwerking met CWI:  

 Hoe zijn taken verdeeld 
 Worden er prestatieafspraken gemaakt 
 Hoe verloopt vacaturebemiddeling 
 Hoe vindt overleg en afstemming plaats 

 
Samenwerking met UWV:  

 overdracht cliënten 
 overleg en afstemming 

 
Tevredenheid van cliënten 
 

 
Onderzoeksvraag 3: Is de informatiehuishouding ingericht op het verkrijgen van zodanige 

kwantitatieve en kwalitatieve inzichten dat kan worden vastgesteld of de re-integratietrajecten 

daadwerkelijk tot de beoogde resultaten leiden? 

Normen toetsingscriteria 

 

De informatiehuishouding 

genereert actuele, relevante 

informatie over de resultaten 

van re-integratie inspanningen 

 
 
 Heeft de gemeente een cliëntvolgsysteem, en hoe wordt het 

bijgehouden en gebruikt? 
 Hoe verkrijgt de gemeente informatie over de trajectuitvoering 

vanuit re-integratiebedrijven? 
 

 
Onderzoeksvraag 4: Leidt dit tot een adequate informatievoorziening aan de gemeenteraad, zodanig 

dat de raad invulling kan geven aan haar controlerende rol en (lerend van de resultaten) op verbeterde 

wijze invulling kan geven aan de kaderstellende rol voor de volgende cyclus? 

Normen toetsingscriteria 

 

De raad ontvangt tijdig, 

relevante, actuele en 

betrouwbare informatie 

 
 
 Welke informatie wordt hoe, wanneer en met welke frequentie 

aan de raad beschikbaar gesteld?  
 Aard en kwaliteit (compleet, actueel, betrouwbaar) van de 

verstrekte informatie over de resultaten van re-
integratietrajecten 

 
 

De rapportage en 

terugkoppeling aan de 

gemeenteraad bevat voldoende 

handvatten om beleid en 

resultaten te beoordelen 

 
 
 Mate waarin op basis van deze informatie is vast te stellen of de 

re-integratietrajecten daadwerkelijk tot de beoogde resultaten 
leiden  

 Mate waarin de raad op basis van de verkregen informatie 
inzicht krijgt in de resultaten en verbetermogelijkheden 

 Mate waarin de raad op basis van de verkregen informatie 
onderbouwde keuzen kan maken ten aanzien van nieuwe of 
bijgestelde doelen en prioriteiten in de volgende periode 
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Overstijgende, centrale vraag: Kan het re-integratiebeleid in de gemeente Bergen op Zoom als 

doeltreffend en doelmatig worden aangemerkt? 

Normen toetsingscriteria 

 

Uitvoering re-integratiebeleid is 
doeltreffend  

 
 Geleverde beleidsprestaties 

 aantal en kenmerken geplaatste cliënten op 
arbeidstoeleidingstrajecten 

 aantal en kenmerken geplaatste cliënten met 
loonkostensubsidies 

 aantal en kenmerken geplaatste cliënten op trajecten sociale 
activering 

 
 Niet gerealiseerde beleidsprestaties 

 aantallen en kenmerken cliënten waarvoor niet in een 
arbeidstoeleidingstraject of traject sociale activering is voorzien; 

 aantallen en kenmerken cliënten waarvoor wel in een 
arbeidstoeleidingstraject of traject sociale activering was 
voorzien. maar dit gedeeltelijk of geheel niet is gerealiseerd 

 
 Mate waarin prestaties hebben geleid tot realisering beoogde 

resultaten:  
 omvang uitstroom naar werk en mate waarin uitstroom 

duurzaam karakter heeft 
 omvang uitstroom anders dan werk 
 plaatsingen op activeringstrajecten 
 ontwikkeling bijstandsvolume in Bergen op Zoom per jaar sinds 

2004 (in- en uitstroom, saldo) 
 samenstelling bijstandspopulatie (naar afstand tot de 

arbeidsmarkt) 
 bereikte resultaten m.b.t. het ‘granieten’ bestand (de relatief 

kansarme restgroep) 
 bereikte resultaten t.a.v. Nuggers en t.a.v. ANW-ers 
 

 Mate waarin prestaties niet hebben geleid tot realisering beoogde 
resultaten:  
 aantallen en kenmerken van cliënten die wel een arbeids-

toeleidingstraject of traject sociale activering hebben doorlopen, 
maar waarbij dit niet heeft geleid tot beoogde resultaten. 

 
 Invloed macro-economische factoren in relatie tot invloed 

gemeentelijk beleid: regionale ontwikkeling werkgelegenheid, 
beroepsbevolking en werkloosheid per jaar sinds 2004 

 Hoe verhouden de bereikte resultaten zich tot de resultaten in 
andere gemeenten: ontwikkeling bijstandsvolume in 
referentiegemeente per jaar sinds 2004? 
 

 
Uitvoering re-integratiebeleid is 
doelmatig  

 
 Mate waarin de aanpak voldoende rendement biedt in verhouding 

tot de kosten 
 Omvang van gerealiseerde uitstroom in relatie tot totale kosten 

re-integratiebeleid 
 Verhouding kosten-resultaten vergeleken met landelijke cijfers 
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2.3.   Uitvoering van het onderzoek 

Het onderzoek bestond uit deskresearch, interviews en een analyse van cliënt-
dossiers. Hieronder worden deze onderdelen nader toegelicht. 

 
 

Deskresearch 
Om een beeld te krijgen van het (voorgenomen) beleid van de gemeente Bergen 
op Zoom zijn in eerste instantie de relevante documenten bestudeerd. Het gaat 
onder meer om het collegeprogramma, beleidsnota’s, verordeningen, kwartaal-
rapportages, diverse evaluaties, aanbestedingen en raadsmededelingen. 
 
Verder is een aantal statistische bronnen bestudeerd. Dit geeft een beeld van de 
arbeidsmarktsituatie en –ontwikkeling in Bergen op Zoom rondom de kernthema’s 
beroepsbevolking, werkgelegenheid en werkloosheid. Deze externe factoren zijn 
van belang bij de interpretatie van de geconstateerde ontwikkeling van het 
bijstandsvolume in Bergen op Zoom.  

 
 

Diepte-interviews 
Na de deskresearch volgde een aantal gesprekken met medewerkers van de 
gemeente Bergen op Zoom en externe partijen. Binnen de gemeente zijn onder 
meer gesprekken gevoerd met de directeur van de Sector Maatschappelijke 
Dienstverlening (SMD), het hoofd van de afdeling Sociale Zaken, en enkele 
beleidsmedewerkers en klantmanagers. Deze gesprekken zijn gebruikt om een 
beeld te krijgen van de inhoud van het beleid, het uitvoeringsproces en de wijze 
waarop de informatiehuishouding en -voorziening is ingericht.  
In de gesprekken met (vertegenwoordigers van) cliënten en externe partijen is het 
verkregen beeld verder getoetst. Hierbij is gesproken met vertegenwoordigers van 
de Cliëntenraad, de re-integratiebedrijven Alexander Calder en Frame, en het CWI. 
 
 
Analyse van individuele cliëntdossiers 
Het laatste onderdeel van het onderzoek bestond uit de analyse van een 15-tal 
individuele cliëntdossiers. 
Het betrof een willekeurige selectie van dossiers van cliënten die uitzicht hebben op 
werk. Bij deze analyse is gekeken in hoeverre de constateringen uit de eerdere 
onderzoeksfasen in de dossiers terug te vinden zijn, zonder dat een statistisch 
verantwoorde steekproef werd beoogd. Hierbij ging de aandacht uit naar het re-
integratiedeel en dan in het bijzonder naar de aanwezigheid van verslagen van 
intakegesprekken, voortgangsgesprekken, rapportages van re-integratiebedrijven 
en externe informatie over de cliënt (bijvoorbeeld REA-indicaties, 
beoordelingsgesprekken van gesubsidieerde werkgevers). 
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3. Kaderstelling door de gemeenteraad 
 

3.1.   Inleiding  

In dit hoofdstuk richt de aandacht zich op de eerste deelvraag in dit onderzoek: 
Leidt de kaderstelling door de gemeenteraad tot heldere en meetbaar 
geformuleerde vaststelling van doelen, beoogde resultaten c.q. daarvoor 
beschikbaar te stellen middelen? 
 
Voor de beantwoording zijn de documenten geanalyseerd waarin het re-
integratiebeleid van de gemeente Bergen op Zoom is vastgelegd. De belangrijkste 
zijn: 
- Kadernota Arbeidsmarktbeleid (2003); 
- Projectplan ‘Werk Voorop’ (2005); 
- De Re-integratieverordening (2006); 
- Evaluatie ‘Werk Voorop’ (2008). 
Daarnaast wordt elk jaar in de Programmabegroting aangegeven welke concrete 
acties / resultaten dienen te worden gerealiseerd.   
 

3.2.   Kadernota Arbeidsmarktbeleid (september 2003) 

 
Achtergrond en algemene doelstellingen 
In de raadsvergadering van 25 september 2003 is de ‘Kadernota 
Arbeidsmarktbeleid in Bergen op Zoom’ vastgesteld. Het doel van de nota is om, 
met het oog op de ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsmarktbeleid, de 
bezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid en de invoering van de Wet Werk en 
Bijstand per 1 januari 2004, te komen tot een herijking van het uitstroombeleid.  
 
In de nota wordt het re-integratiebeleid geplaatst binnen de context van het 
bredere arbeidsmarktbeleid, dat op zich weer onderdeel is van het Lokaal Sociaal 
Beleid.  
 
Het Lokaal Sociaal Beleid richt zich op: 
- versterken van de sociale samenhang 
- bevorderen van de maatschappelijke participatie  
- voorkomen en bestrijden van maatschappelijke achterstanden. 
 
Met het integrale arbeidsmarktbeleid van de gemeente Bergen op Zoom wordt 
beoogd: 
- te komen tot volwaardige participatie van alle burgers van de gemeente Bergen 

op Zoom die voor de verwerving van hun inkomen afhankelijk zijn van arbeid 
en, indien dit tijdelijk niet mogelijk is: 

- hen bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt, door middel van het aanbieden van 
maatwerk, te ondersteunen. 
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Doelgroep uitkeringsgerechtigden 
 
doelstellingen 
Mede gezien de invoering van de dan nieuwe Wet werk en Bijstand per 1 januari 
2004 is de aandacht in de kadernota met name gericht op de re-integratie van 
uitkeringsgerechtigden.   
Met betrekking tot deze doelgroep worden in de nota vijf doelstellingen benoemd: 

1. bevorderen van het verkrijgen van arbeid in dienstbetrekking en (indien dit 
vooralsnog niet reëel is); 

2. verstrekken van een –tijdelijk- inkomen; 
3. aanbieden van activiteiten in het kader van maatschappelijke participatie; 
4. tegengaan van fraude en oneigenlijk gebruik; 
5. voeren van adequaat armoedebeleid. 

 In het kader van de re-integratie van bijstandsgerechtigden zijn de doelstellingen 1  
 en 3 van belang. 

 
analyse uitgangssituatie  
In de nota is een analyse opgenomen van de uitgangssituatie per 1-1-2003. Het 
aantal klanten (uitkeringsgerechtigden incl. rechthebbende partner) bedroeg op dat 
moment 1.793.  
 
Om inzicht te geven in de mogelijkheden tot toetreding tot de arbeidsmarkt wordt 
gebruik gemaakt van een ordening naar vier fasen: 
 
1: cliënten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt (3 maanden) 
2:   cliënten met een middellange afstand tot de arbeidsmarkt (12 maanden) 
3:  cliënten die tijdelijk ongeschikt zijn voor werk of een lange afstand tot de 
      arbeidsmarkt hebben (24 maanden) 
4:  cliënten die vanwege medische beperkingen geen zicht hebben op werk.  

 
Op basis van een analyse van het bestand werd voor de situatie per 1-1-2003 de 
volgende verdeling vastgesteld:  
- fase 1:       5,0 % 
- fase 2:       3,5 % 
- fase 3:   14,5 % 
- fase 4:   77,0 % 
 
Daarnaast werden nog de volgende kenmerken beschreven: 

- ongeveer 30% van de uitkeringsgerechtigden genoot ontheffing van de 
arbeidsvoorwaarden conform de wettelijke bepalingen (zorgtaak voor 
kinderen jonger dan 5 jaar of op grond van leeftijd). 

- 40% van de klanten had in mindere of meerdere mate medische, 
psychologische, sociale en/of andere beperkingen. 

- ongeveer 25% van alle uitkeringsgerechtigde was allochtoon. 
- 40% van alle uitkeringsgerechtigden had geen opleiding of alleen een 

basisopleiding. 
- 28% had een opleiding op LBO-of MAVO-niveau. 
- ruim 46% van alle klanten was ouder dan 45 jaar. 

 
 
 
 



 

     Onderzoek Re-integratiebeleid 
 

16 

 Doelgroep ANW-ers en niet-uitkeringsgerechtigden 
In de nota wordt aangegeven dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor de re-
integratie van: 

- personen met een uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet 
(verder aangeduid als ANW-ers); 

- personen zonder uitkering (verder aangeduid als ”Nuggers”, niet-
uitkeringsgerechtigden). 

 
Terugblikkend op de praktische ervaringen tot dat moment wordt geconstateerd 
dat tot 2003 alleen “Nuggers” gebruik hadden gemaakt van gemeentelijke 
ondersteuning bij re-integratie,  en dat dan nog slechts in beperkte mate.  
In de nota wordt er van uitgegaan dat voor deze “’Nuggers” in de periode 2003—
2006 in totaal 50 tot 75 trajecten benodigd zullen zijn.  Deze zijn bedoeld voor 
leden van de doelgroep die zich zelf bij de gemeente melden.  Er wordt geen beleid 
geformuleerd om “Nuggers” actief te bereiken. 
Voor de doelgroep ANW-ers wordt niet in ondersteuning bij re-integratie voorzien. 
 
 
Sociaal-economische ontwikkelingen  
In de nota is ook een inventarisatie van de ontwikkelingen op sociaal-economisch 
gebied opgenomen. Samenvattend wordt geconstateerd dat er vier ontwikkelingen 
te onderkennen zijn: 
- stabiliserende werkgelegenheid in 2002 en een lichte toename van het aantal 

banen in 2003, 
- daling van de vacaturemarkt in 2002 en 2003, 
- groei van de beroepsbevolking, en 
- stijgende werkloosheid. 
 
Om te voorzien in zo recent mogelijke informatie is aan het slot van de betreffende 
paragraaf nog een kader toegevoegd waarin de actuele economische situatie wordt 
toegelicht. Beschreven wordt dat ”op basis van de meest recente gegevens het er 
op lijkt dat het herstel van de economische groei zich niet eerder zal inzetten dan 
2005. Gevolg voor de werkgelegenheid is dat deze krimpt en de werkeloosheid in 
Nederland zal groeien tot bijna een half miljoen. Tevens is gebleken dat er in het 
personeelsbestand van het MKB veel “lucht” zit, naar verwachting zijn hier 150.000 
arbeidsmarktplaatsen te veel. Oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat het MKB 
te laat heeft gereageerd op de economische ontwikkelingen. Om de kosten te 
drukken lijken ook hier ontslagen niet te vermijden. Een andere ontwikkeling die 
zich momenteel voordoet is de stijging van het aantal faillissementen; het niveau 
hiervan is ultimo 2002 gestegen tot het hoogste niveau sinds 10 jaar.  
Dat voorgaande ontwikkelingen hun invloed op de regionale en lokale 
arbeidsmarktsituatie zullen hebben is helder, echter de mate waarin en de wijze 
waarop is nog onbekend. Aanpassing van het beleid lijkt niet te vermijden”.   

 
 

Beoogde aanpak c.q. daarvoor beschikbare middelen  
Per 1-1-2003 waren er 1793 inwoners met recht op een uitkering. Daarvan was 
voor 283 cliënten al in een re-integratietraject voorzien.  Om tot een sluitende 
aanpak te komen waren voor bestaande cliënten in de periode 2003-2004 derhalve 
nog 1510 trajecten nodig.  
Daarnaast werd rekening gehouden met een instroom van 600 nieuwe cliënten per 
jaar, ofwel 1200 trajecten in de periode 2003-2004.  
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Het totaal aantal uitkeringsgerechtigden waarvoor in de periode 2003-2004 nieuwe 
re-integratietrajecten zullen worden ontplooid werd daarmee berekend op 2710 
cliënten.  
 
Voor een deel van de cliënten wordt de re-integratie begeleid door de inkoop van 
re-integratietrajecten. Op grond van de analyse van het bestand uitkerings-
gerechtigden c.q. verwachte aanvragen van niet-uitkeringsgerechtigden  werd voor 
de volgende klantgroepen voorzien in de inkoop van trajecten: 
 
tabel 3.1.: voorgenomen inkoop van trajecten in de periode 2003/2004 
 

minimum maximum

 Allochtonen 75 125
 Verslaafden 20 25
 Klanten met een meervoudige problematiek 130 175
 Niet-uitkeringsgerechtigden 50 75
 Woonwagenbewoners 20 25
 Overige uitkeringsgerechtigden 250 300

Totaal indicatief 545 725  
 
 
In de prognose is voorzien in een minimum- en maximumvariant; gemiddeld wordt 
uitgegaan van 650 trajecten in zowel 2003 en 2004. Uit de offertes van aanbieders 
blijkt een gemiddelde trajectprijs ad € 3.740, zodat in totaal € 2.4 mln nodig is.  
Daarnaast wordt ook op andere wijze (Traverse, Salus, opleiding) nog in re-
integratieactiviteiten voorzien. De kosten hiervan bedragen ca. € 0,2 mln,  zodat in 
totaal € 2,6 mln nodig is.  
Hiervoor is – zonder reserves aan te spreken - € 1,5 mln beschikbaar, zodat een 
tekort resteert ad € 1,1 mln.  In de nota wordt geconstateerd dat voor de verdere 
bekostiging van de geplande activiteiten een beroep zal worden gedaan op ESF-
subsidie.  
 
 
Afspraken m.b.t. de te realiseren uitstroom 
Een belangrijke vraag is uiteraard tot welk resultaten deze aanpak dient te leiden. 
In de nota wordt beschreven dat bij de een eerdere beleidsnota over het 
uitstroombeleid in 2002 als resultaatverplichting was uitgegaan van een reductie 
van het uitkeringsbestand met 10% vergeleken met het bestand per ultimo 2001. 
Dit werd niet gerealiseerd.  Dit kwam, zo wordt in de nota verklaard,  deels door de 
verslechterende economische omstandigheden, maar ook omdat onvoldoende 
rekening was gehouden met de effecten van de individuele keuzes van burgers 
zoals verhuizingen, echtscheidingen en "overige reden" van instroom. Tot deze 
laatste categorie worden gerekend: ontslag uit detentie, interen van vermogen en 
herleven van het recht op uitkering na een maand volledige weigering van de 
uitkering.  
Het gevolg hiervan was dat de instroomcijfers de uitstroomcijfers overtroffen. 
In het Beleidsplan Abw 2003 werd daarom  een inspanningsverplichting 
opgenomen om te komen tot uitstroom naar regulier werk van 8% van het 
gemiddelde uitkeringsbestand.  
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In de Nota arbeidsmarktbeleid wordt gesteld dat de gemeente, in absolute 
aantallen, de uitstroom van 8% kan realiseren maar dat de instroom naar 
verwachting hoog zal blijven. Het wijzigen van de inspanningsverplichting in een 
resultaatsverplichting wordt wel haalbaar geacht, mits daarbij de 
uitstroomresultaten losgekoppeld worden van de verschillende instroomredenen. 
Een relatie tussen kosten en beoogde effecten wordt niet gelegd. Ervaringscijfers 
op dit gebied worden niet in de stukken opgenomen. Wanneer het beoogde effect 
wordt beperkt tot uitstroom naar werk, kan uit de stukken wel de prijs daarvoor 
worden bepaald: de beoogde uitstroom naar werk van circa 150 personen kost dan 
2,6 miljoen en dus ongeveer € 18.000 per persoon. 
 
 
Jaarlijkse vaststelling beleidskaders 
In de nota wordt gesteld dat het beleidskader jaarlijks op haar uitgangspunten zal 
worden beoordeeld en, indien noodzakelijk, aangepast. Aangegeven wordt dat de 
doelstellingen zullen worden bepaald aan de hand van een analyse van het 
gemeentelijk uitkeringsbestand en de ervaringen met de werking van het re-
integratiebeleid. In dit kader zal ook bestuurlijk en ambtelijk regulier integraal 
overleg moeten plaatsvinden over het inhoudelijk te voeren sociaal-economisch 
beleid, en zullen afspraken worden gemaakt over gemeentelijke samenwerking. 
 

3.3.   Meerjarenprogrammabegroting 2004-2007 (november 2003) 

In de programmabegroting 2005-2009 zijn als beoogde resultaten opgenomen:  
- Sluitende aanpak is leidend: de uitstroom van alle nieuwe (en bestaande 

klanten) voor de doelgroepen naar een reguliere arbeidsplaats dan wel een 
maatschappelijk zinvolle activiteit binnen een vooraf vastgestelde periode; 
derhalve - eind 2004 - 100% van het zittende bestand en de nieuwe instroom in 
een traject; 

- In het kader van de Stimuleringsmaatregel geldt voor 2004 de doelstelling van 
519 trajecten en 178 uitstroom naar reguliere arbeid 

- Uitstroom naar regulier werk van 8% (van het gemiddelde uitkeringsbestand 
gedefinieerd als de som van de standcijfers per 1-1 en 31-12, gedeeld door 2) 

- Op jaarbasis gemiddeld 50 deelnemers actief in sociale-activeringsprojecten. 
 
De middelen voor het re-integratiebeleid maken onderdeel uit van het budget voor 
het Programma 3 “Sociale Voorzieningen”, en worden binnen dat budget niet apart 
gespecificeerd.  (NB: dit geldt ook voor de latere programmabegrotingen, en wordt 
daar niet meer afzonderlijk vermeld).  

 

3.4.   Het project ‘Werk Voorop’ (2005-2007) 

 
Aanvraag en toekenning 
In de Kadernota Arbeidsmarkt beleid was het voornemen opgenomen om een 
beroep te doen op ESF-subsidies. In 2004 is gestart met de aanvraag van subsidie 
voor een geïntensiveerde aanpak gericht op toeleiding naar werk, inclusief de 
ontwikkeling van de bijbehorende methodiek en het instrumentarium. In eerste 
aanleg werd daartoe met behulp van externe ondersteuning het masterplan 
“Integrale aanpak arbeidsmarktvraagstukken” en het daaruit voortvloeiend 
projectprogramma Net Werk 1 voorbereid. Voor dit project werd ESF-subsidie 
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aangevraagd, en in februari 2005 werd bij raadsmededeling de raad geïnformeerd 
dat op een totale begroting ad € 3.540.000 een subsidie ad € 1.770.000 was 
toegekend.   
 
In juli 2005 werd in een volgende raadsmededeling de raad geïnformeerd dat als 
gevolg van een aantal financiële ontwikkelingen als gevolg van de invoering van de 
Wet werk en bijstand alsmede de afschaffing van de gesubsidieerde arbeid de 
subsidieaanvraag voor Netwerk 1 was ingetrokken, en vervangen werd door een 
nieuwe aanvraag voor het project Werk Voorop.  
Uit de door de gemeente gegeven toelichting blijkt dat het gaat om “een 
innoverende methodiek voor de toeleiding van uitkeringsgerechtigde 
werkzoekenden, waarbij als uitgangspunt geldt dat klanten direct na melding voor 
een uitkering, in een werktoeleidingstraject worden genomen en geplaatst worden 
op een werkplek voor minimaal 20 uren. Van daaruit worden zo nodig verdere 
instrumenten, zoals bijvoorbeeld vacature-matching, scholing, sollicitatietraining 
en/of arrangementen voor werkgevers ingezet om klanten op een reguliere 
arbeidsplaats te krijgen”. 
 
Door de gemeente is subsidie aangevraagd voor de beoogde projectperiode van 
drie jaar. De kosten hiervan werden geraamd op ca. € 4,4 mln.  
In april 2006 is door het Agentschap SZW een beschikking afgegeven, waarbij voor 
het project een bedrag van maximaal € 2.224.000,- aan subsidie is toegezegd voor 
de co-financiering (50% van de totale projectkosten) van 600 
arbeidstoeleidingstrajecten, arbeidsuren van klant-managers, scholing van klanten, 
opleiding van klantmanagers en indirecte kosten van het project Werk Voorop in de 
periode 2005 tot en met 2007.  

 
 

Doelgroep 
De methodiek is gericht op klanten met perspectief op toetreding tot de 
arbeidsmarkt. De klanten met zodanige medische of sociale beperkingen dat geen 
perspectief op mogelijkheden tot betaald werk bestaat (spoor 4, circa 63% van het 
uitkeringenbestand) vallen niet onder de werking van dit ESF-subsidieproject, 
aangezien zij  niet voldoen aan het criterium van 'werkzoekende' die als zodanig 
ingeschreven staat bij het CWI. 
 
Het project was bij aanvang gericht op cliënten die zich voor het eerst melden voor 
een uitkering en perspectief hebben op werk. Omdat werd geconstateerd dat door 
de latere start en de lagere instroom van nieuwe cliënten het aantal deelnemers 
aanzienlijk lager was dan vooraf was begroot, is medio 2006 besloten om de 
doelgroep van Werk Voorop uit te breiden  met klanten uit het lopend bestand.1 
 
 
Beoogde resultaten 
Binnen het project Werk voorop heeft de gemeente zich ten doel gesteld in de 
periode van 1-1-2005 tot en met 31-12-2007 600 clienten die geheel of 
gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn op arbeidstoeleidingstrajecten te plaatsen. De te 
realiseren uitstroom werd bepaald op 360 klanten.  
 
 

                                                      
1 Kwartaaloverzicht Afdeling Sociale Zaken eerste halfjaar 2006, paragraaf 1.5.  



 

     Onderzoek Re-integratiebeleid 
 

20 

Hierbij is geen prognose gemaakt van de kosten per cliënt die uitstroomt naar 
werk. Een vergelijking van de kosten met de werkwijze van vóór Werk Voorop was 
daardoor niet te maken. Wanneer het begrote bedrag van 4,4 miljoen euro wordt 
gedeeld door de beoogde uitstroom naar werk (360 cliënten), komen de kosten per 
succesvolle uitstromer uit op circa €12.000 per cliënt, overigens inclusief een 
zekere mate van investering in de vorm van opleidingskosten voor klantmanagers.  
 

3.5.   Meerjarenprogrammabegroting 2005-2009 (november 2004) 

 
In de programmabegroting 2005-2009 zijn als beoogde resultaten opgenomen:  
- Poortwachtersfunctie: 35% instroombeperking, d.w.z. in deze gevallen wordt de 

uitkeringsaanvraag niet doorgezet; 
- Toeleiden naar werk in 90% van de gevallen binnen 5 werkdagen na de 

uitkeringsaanvraag;  
- Uitstroom 8% (conform nota arbeidsmarktbeleid september 2003); 
- Extra inzet met als doel het creëren van arbeidsplaatsen. 

 

3.6.   Meerjarenprogrammabegroting 2006-2009 

 
In de programmabegroting 2006-2009 zijn als beoogde resultaten opgenomen:  
- Poortwachtersfunctie: 35% instroombeperking, d.w.z. in deze gevallen wordt de 

uitkeringsaanvraag niet doorgezet in combinatie met de inzet van Hoogwaardig 
Handhaven; 

- Toeleiden naar werk in 90% van de gevallen binnen 5 werkdagen na de 
uitkeringsaanvraag; 

- Uitstroom 8% (conform nota arbeidsmarktbeleid september 2003). 
- Extra inzet met als doel het creëren van arbeidsplaatsen. 
 

3.7.   Re-integratieverordening (april 2006) 

 
Achtergrond en doelen 
Door middel van de re-integratieverordening van 2006 geeft de gemeenteraad 
procedureel-inhoudelijk invulling aan het uitgangspunt "werk boven uitkering". De 
verordening regelt de verschillende vormen van ondersteuning die tot inschakeling 
van arbeid moeten leiden in situaties waarin algemeen geaccepteerde arbeid niet 
voorhanden is en sollicitaties tot onvoldoende resultaat hebben geleid. Het 
uiteindelijk doel is duurzame uitstroom naar reguliere arbeid.  
 
De verordening is in april 2006 door de gemeenteraad vastgesteld en vervangt de 
verordening uit 2004. Bij de totstandkoming van de nieuwe verordening is de 
gemeenteraad nadrukkelijk betrokken, door de bespreking in twee vergaderingen 
van de raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening en Cultuur en plenair in 
de gemeenteraad. In de besprekingen worden door de gemeenteraad de principes 
‘werk boven uitkering’ en ‘leveren tegenprestatie naar vermogen voor uitkering’ 
breed onderschreven.  
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Doelgroepen 
 
Discussie is er wel over de afbakening van doelgroepen en over de mogelijkheid 
dan wel verplichting om geschoold te worden. De discussie heeft er toe geleid dat 
de conceptverordening van het college is bijgesteld. Concreet betekent dit dat 
uitkeringsgerechtigden van 57,5 jaar en ouder eenmalig worden beoordeeld op 
arbeidsmarktperspectief. Deze bepaling bevat echter wel het voorbehoud dat 
“ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aanleiding kunnen zijn om het arbeidsmarkt-
perspectief opnieuw te beoordelen”.  
 
In de Verordening is ook een bepaling opgenomen m.b.t. cliënten waarvoor geen 
reëel perspectief op werk is. In artikel 9, lid 3 wordt bepaald dat “personen 
waarvan is vastgesteld dat zij door medische, sociale of psychische belemmeringen 
geen, dan wel voorlopig geen realistisch perspectief hebben om arbeid in welke 
vorm dan ook te verrichten, naar vermogen activiteiten in het kader van 
maatschappelijke participatie dienen te verrichten.” 
 
Van belang is ook de bepaling in artikel 3, lid 4, waarin wordt bepaald dat geen 
recht op ondersteuning bestaat indien het netto-inkomen van het gezin de 
toepasselijke bijstandsnorm onderscheidenlijk de toepasselijke grondslag 
overstijgt.  
Deze bepaling heeft naar zijn aard geen betekenis voor de uitkeringsgerechtigden 
(die per definitie aan deze voorwaarde voldoen), en is daarmee in het bijzonder 
van betekenis voor niet-uitkeringsgerechtigden die een beroep zouden willen doen 
op ondersteuning door de gemeente bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt.    
 
 
Middelen 
In de verordening worden de mogelijke vormen van ondersteuning opgesomd die 
bij kunnen dragen aan een spoedige terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt. 
Hieronder wordt ook ‘Werk Voorop’ genoemd en het aanbieden van gesubsidieerde 
arbeidsplaatsen waarbij de te verstrekken loonkostensubsidie voor de duur van 
maximaal 1 jaar wordt toegekend. Ten aanzien van de loonkostensubsidie is ook 
opgenomen dat het college nadere regels kan stellen wat betreft de hoogte en duur 
van de loonkostensubsidie en de premie.  
 

3.8.   Collegeprogramma 2006-2010 (augustus 2006) 

In augustus 2006 verschijnt het Collegeprogramma 2006-2010, met als titel 
"Samen werken aan een sterker Bergen". Dit collegeprogramma is de uitwerking 
van het in mei 2006 gesloten coalitieakkoord "Mensen, de stad en het bestuur. 
Verbinding en daadkracht". 
In het Coalitieprogramma 2006-2010 is m.b.t het re-integratiebeleid het volgende 
opgenomen: "Werk voor uitkering staat centraal in het beleid. Zoveel mogelijk 
mensen moeten doorstromen naar werk. Als terugkeer naar werk niet mogelijk is 
wordt gezocht naar vormen van maatschappelijke participatie”.  
 
In het Collegeprogramma wordt dit uitgewerkt binnen het thema Sociale 
Samenhang.  Hierin is als beleidspunt opgenomen “Re-integratie van 
werkzoekenden moet leiden tot arbeidsperspectief”. Als beoogd resultaat  in 2010 
wordt benoemd: “streven naar jaarlijks meer mensen “uit” dan “in” de uitkering. 
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Uitstroom van 8 procent van het gemiddelde bestand op jaarbasis. Wachtlijsten 
met 30 procent verminderd”. 
 
Onder de titel “Toegankelijk sociaal beleid gericht op arbeidsparticipatie” wordt dit 
als volgt toegelicht:  Wie kan werken, werkt in Bergen op Zoom. Met dat 
uitgangspunt worden projecten en activiteiten opgestart die moeten leiden tot 
extra banen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar jongeren die zonder 
startkwalificatie het onderwijs vroegtijdig verlaten. Voor mensen van wie het echter 
niet te verwachten is dat ze snel een “echte” baan zullen vinden, worden 
maatschappelijk zinvolle projecten opgezet (op het gebied van sport, onderwijs, 
cultuur en promotie). Die projecten zijn overigens niet vrijblijvend: ze moeten 
daadwerkelijk helpen een eerste stap te zetten op weg naar reguliere arbeid. 
 
In het Collegeprogramma worden door de wethouders  ook de prioriteiten in hun 
portefeuilles toegelicht. Ten aanzien van het re-integratiebeleid is opgenomen:  
“Maar zeker zo belangrijk is het dat er voldoende werk is voor de inwoners van 
Bergen op Zoom. Als het aan Van Eekelen ligt, wordt er veel energie gestoken in 
met name die categorie die in het verleden lastig aan de bak kwam. “Het 
economisch tij zit wat dat betreft mee. En als je het nu niet lukt om mensen met 
een uitkering aan een baan te krijgen, dan weet ik niet wanneer het wel lukt”, 
aldus de wethouder. Van Eekelen schroomt niet zich daarbij stevig op te stellen in 
de richting van (Bergse) werkgevers. “We moeten ze soms een handje helpen. 
Door bijvoorbeeld ondernemers die gemeentelijke opdrachten uitvoeren, te 
verplichten daarvoor ook een aantal van onze uitkeringsgerechtigden in dienst te 
nemen”. 

 

3.9.   Meerjarenprogrammabegroting 2007-2010 (november 2006) 

 
In deze programmabegroting zijn als beoogde resultaten opgenomen2:  
- Poortwachtersfunctie: 35% instroombeperking, d.w.z. in deze gevallen wordt de 

uitkeringsaanvraag niet doorgezet in combinatie met de inzet van Hoogwaardig 
Handhaven; 

- Toeleiden naar werk in 90% van de gevallen binnen 5 werkdagen na de 
uitkeringsaanvraag;  

- Uitstroom 8% (conform nota arbeidsmarktbeleid september 2003). 
- Extra inzet met als doel het creëren van arbeidsplaatsen; 
- In samenwerking met CWI en EZ heeft SoZa een arbeidsmarktmonitor 

ontwikkeld die inzicht geeft in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de 
toekomst; 

- Werkgevers zijn tevreden over de service van het werkgeversservicepunt en 
beoordelen die met een 7;  

- 30 % van de klanten uit spoor 4 is geplaatst in een traject voor sociale 
activering. 

 
 
 

                                                      
2 Met gearceerde tekst is aangegeven op welke punten de omschrijvingen gewijzigd zijn t.o.v. de 
programmabegroting 2006-2009.  
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3.10.   Raadsmededeling “Visie op arbeidsmarktbeleid” (sept.2007) 

Op 12 september 2007 heeft het College aan de gemeenteraad de 
raadsmededeling “Visie op arbeidsmarktbeleid” toegezonden, waarbij als doel werd 
aangegeven het “raadplegen van gevoelens”. Aangegeven wordt dat als gevolg van 
een aantal ontwikkelingen op bestuurlijk vlak en economisch gebied het 
noodzakelijk wordt geacht om het arbeidsmarkt- en participatiebeleid te herzien. 
Op bestuurlijk vlak worden genoemd: 
- de invoering van de leerwerkplicht voor jongeren; 
- recht op ontheffing sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen tot 

5 jaar als thema waar de gemeente mee aan de slag moet; 
- stimuleren van zelfstandig ondernemerschap uit een uitkeringssituatie; 
- realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kleinschalige bedrijven 

in buurten. 
 
Op economisch gebied wordt geconstateerd dat in de jaren 2007 en 2008 de 
werkgelegenheid sneller toeneemt dan het arbeidsaanbod. De verwachting van het 
Centraal Planbureau is dat tot 2009 het aantal vacatures onverminderd hoog zal 
zijn. Over de periode 2002-2005 is een fors aantal personen van de arbeidsmarkt 
verdwenen of aanzienlijk later op de arbeidsmarkt verschenen (herintredende 
vrouwen, jongeren die langer hebben doorgestudeerd). Deze groep is nog niet 
(terug-)gekomen op de arbeidsmarkt waaruit de conclusie getrokken kan worden 
dat er sprake is van een resterende arbeidsreserve. 
 
Hoewel het aantal vacatures toeneemt blijft er een discrepantie bestaan tussen de 
vraag en het aanbod. Ongeveer de helft van het aantal ingeschreven niet-
werkende-werkzoekenden beschikt niet over een startkwalificatie. Daarnaast is er 
in dit bestand sprake van een oververtegenwoordiging van vrouwen en ouderen 
(45-plussers). Wat betreft de inschrijvingsduur is het zo dat, eind 2008, 70% van 
het aantal ingeschrevenen langer dan 1 jaar bij het CWI geregistreerd staat. De 
hiervoor vermelde doelgroepen vormen een eventueel risico met het oog op het 
realiseren van uitstroom naar werk van, in eerste instantie, uitkeringsgerechtigden. 

 
Beschreven wordt dat “met het oog op het verder bevorderen van de uitstroom uit 
de uitkering al een aantal activiteiten in gang is gezet: 
- ontwikkeling werkgeversservicepunt inclusief het leerwerkloket; 
- voorbereiden modernisering Wet sociale werkvoorziening in WVS-verband; 
- nieuwe aanpak reintegratie; meer zelf doen door de gemeente/klantmanager 

waardoor maatwerk nog meer geborgd kan worden; 
- intensiveren in de ketensamenwerking; 
- het beschikbaar stellen van leer-/werkplekken door de gemeente; 
- studie naar de ontwikkeling van een Opstap Diensten Centrum, een 

bedrijfsverzamelgebouw waarin laagdrempelige werkzaamheden, 
werkervaringsplaatsen en de praktijkcomponent van opleidingen worden 
samengebracht, waar de klant zich werknemerscompetenties eigen kan maken 
en praktijkervaring kan opdoen (baanvaardig worden); 

- verbindingen WMO-WWB worden gezocht. 
 
In de raadsmededeling wordt geconstateerd dat “deze activiteiten met name 
gericht zijn op uitkeringsgerechtigden waarbij nog wel sprake is van realistisch 
perspectief op een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Het wordt echter steeds 
moeilijker om het huidige WWB-bestand uit te laten stromen naar werk. Ook door 
de regering is aangegeven dat uitstroom naar werk niet voor een ieder 
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realiseerbaar is zodat het belang van sociale activering -als eindpunt- nog 
nadrukkelijker aan de orde moet komen. Ook wat dit onderdeel betreft zouden wij 
met u van gedachten willen wisselen met het oog op de totstandkoming van het 
nieuwe participatiebeleid dat dan ook gekoppeld wordt aan het nieuwe 
arbeidsmarktbeleid”. 
 

3.11. Meerjarenprogrammabegroting 2008-2011 (oktober 2007) 

In deze programmabegroting zijn als beoogde resultaten opgenomen3:  
- Poortwachtersfunctie: 35% instroombeperking, d.w.z. in deze gevallen wordt de 

uitkeringsaanvraag niet doorgezet in combinatie met de inzet van Hoogwaardig 
Handhaven, ketensamenwerking en groepsvoorlichting. 

- Binnen 5 werkdagen na de uitkeringsaanvraag heeft de klantmanager met 90% 
van de potentiële klanten reeds contact gehad om trajecten in te zetten. 

- Extra inzet met als doel het creëren van arbeidsplaatsen, ervaringsplaatsen, 
vrijwilligersplaatsen. 

- Uitstroom 8% (conform nota arbeidsmarktbeleid september 2003). In 2008 
vindt een onderzoek plaats of deze norm nog reëel is. 

- In samenwerking met CWI en EZ heeft SoZa een arbeidsmarktmonitor 
ontwikkeld die inzicht geeft in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de 
toekomst. 

- Werkgevers zijn tevreden over de service van het werkgeversservicepunt en 
beoordelen die met een 7. 

- 30% van de klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (ontheven van 
arbeidsverplichting) is geplaatst in een traject voor sociale activering. 

 

3.12. Meerjarenprogrammabegroting 2009-2012 (oktober 2008) 

De omschrijving in deze programmabegroting komt geheel overeen met de 
hiervoor opgenomen beschrijving in de programmabegroting 2008-2011.   
 

3.13. Nota Arbeidsmarktbeleid 2008 (oktober 2008) 

In oktober 2008 is de nieuwe nota Arbeidsmarktbeleid vastgesteld. In de nota 
wordt geconstateerd “dat het aan deze nota voorafgaande beleid was vastgelegd in 
een nota die dateert uit 2003. Dat is een poos geleden en in de tussentijd is veel 
veranderd in de maatschappij. In de nieuwe nota arbeidsmarkt- en 
participatiebeleid wordt een koers uitgezet voor de gemeente, klanten en 
ketenorganisaties tot en met 2012” 
 
 
Missie 
In de nota wordt de volgende missie geformuleerd: “De gemeente Bergen op Zoom 
benut het arbeidspotentieel in de regio optimaal en schept randvoorwaarden die 
bijstandsgerechtigden in staat stellen een hogere graad van maatschappelijk 
betekenisvolle activiteiten te verrichten. Mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt krijgen speciale aandacht van Bergen op Zoom.” 

                                                      
3 Met gearceerde tekst is aangegeven op welke punten de omschrijvingen gewijzigd zijn t.o.v. de 
programmabegroting 2007-2010.  
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 Regionale samenwerking 
Een belangrijk uitgangspunt is dat het arbeidsmarkt- en participatiebeleid zich niet 
alleen richt op de eigen gemeente, maar op de regio. In dat verband is van belang 
dat de regiogemeenten eerder in 2008 afspraken hebben gemaakt met de 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om: 
- het aantal bijstandsuitkeringen voor 2012  met 25% te reduceren (1920 

mensen minder in de bijstand); 
- het aantal mensen in de WW in de regio met 1.952 te verminderen.  
Deze toezegging is als uitgangspunt gehanteerd bij het opstellen van de nota. 
 
 
Economische situatie 
In de nota wordt in de paragraaf Economie geconstateerd dat “Wereldwijd de 
economie hard getroffen lijkt door de kredietcrisis in de Verenigde Staten. Het 
Centraal Planbureau (CPB) verwacht voor 2008 een daling van de groei van de 
Nederlandse economie tot 2,25%. Op 6 april 2008 verklaarde de minister van 
Financiën te verwachten dat de economische groei iets hoger uitvalt dan de 
geraamde 2,25 procent. Dat zou komen door overloopeffecten van vorig jaar. In 
2007 was de groei groter dan verwacht. Voor 2009 houdt Bos rekening met een 
lager groeipercentage. Het vacaturevolume is volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) op recordhoogte.” 
 
 
Doelen 
Dit wordt uitgewerkt naar vier doelstellingen:  

1. verhoging van de maatschappelijke participatie van de bevolking: 30% van 
de uitkeringsgerechtigden zonder arbeidsverplichting  participeert naar 
vermogen; 

2. Verlaging van het aantal uitkeringsgerechtigden met minimaal 8% per jaar; 
3. Activering van niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers): CWI en gemeente : 

bemiddelen 90 Nuggers voor 2012 naar werk; 
4. Uitkeringsgerechtigden reïntegreren naar duurzaam werk. 

 
 

Doelgroepen 
Uit de missie en formulering van doelen blijkt dat de gemeente voornemens om in 
het bijzonder aandacht te geven aan:  
- maatschappelijke participatie van uitkeringsgerechtigden zonder arbeids-

verplichting; 
- arbeidsparticipatie van niet-uitkeringsgerechtigden. 
 
Daarnaast wordt in de nota ook genoemd: 
- re-integratie van bijstandsgerechtigden in de leeftijdsgroep van 45-plussers; 
- verhoging arbeidsparticipatie van vrouwen (ook herintreders) 
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3.14. Re-integratieverordening (november 2008) 

In november 2008 is door de gemeenteraad  een herziene re-integratieverordening 
vastgesteld. Met de verordening wordt aangesloten op de uitgangspunten van 
“maatwerk”.  
Tevens is (in aansluiting op de in december 2007 vastgestelde Kademota 
Armoedebeleid) voorzien in een verruiming van de premies voor 
(gedeeltelijke)uitstroom naar werk 
 
 
Ten opzichte van de voorgaande verordening is ook het beleid ten aanzien van de 
zogenaamde niet –uitkeringsgerechtigden (nuggers) sterk verruimd. Waar in de 
Verordening uit 2006 nog werd bepaald dat “geen recht op ondersteuning bestaat 
indien het netto-inkomen van het gezin de toepasselijke bijstandsnorm 
onderscheidenlijk de toepasselijke grondslag overstijgt”  is in de nieuwe 
verordening de grens gelegd bij een bruto gezinsinkomen dat hoger ligt dan 150% 
van het sociaal minimum.  
 

3.15. Toegekend budget arbeidsre-integratie 

Het Werkdeel binnen de WWB is een geoormerkt budget dat door gemeenten moet 
worden besteed aan de re-integratie op de arbeidsmarkt van 
bijstandsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers) en personen met een 
Anw- uitkering. Vertrekpunt daarbij is dat aan gemeenten die een zwaardere re-
integratietaak hebben, relatief meer middelen worden toegekend. De verdeling van 
dit budget was tot 2006 volledig gebaseerd op historische budgetaandelen. Met 
ingang van 2006 is een nieuwe verdeling in werking getreden, die deels bestaat uit 
een historische component en deels uit een objectieve component. De historische 
component wordt stapsgewijs afgebouwd. In 2011 zal de verdeling volledig op 
basis van objectieve maatstaven plaatsvinden. 
 
Voor de gemeente Bergen op Zoom heeft de andere wijze van verdeling niet of 
nauwelijks tot wijziging in het beschikbare budget geleid. In de periode 2004 t/m 
2009 heeft het toegekende budget voor arbeidsre-integratie zich als volgt 
ontwikkeld: 
 
- 2004  € 4.941.000 
- 2005 € 4.975.000 
- 2006 € 5.123.000 
- 2007 € 4.926.000 
- 2008 € 4.869.621 
- 2009    € 5.023.095 
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4. Het re-integratieproces 
 
 

4.1.   Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de tweede deelvraag uit het onderzoek centraal: 
Slaagt het College erin om op basis van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen 
van cliënten c.q. inzicht in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, dit te vertalen in 
haalbare resultaatgerichte re-integratietrajecten? 
 
Om op deze vraag antwoord te geven: 
- zijn documenten geraadpleegd waarin het re-integratieproces wordt 

beschreven; 
- zijn interviews gehouden met medewerkers van de gemeente die betrokken 

zijn bij de uitvoering van het re-integratiebeleid; 
- heeft een gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de 

cliëntenraad; 
- is door onderzoek van vijftien dossiers getoetst of de bevindingen in 

documenten en gesprekken ook bevestigd worden door de weerslag daarvan in 
de dossiers.  

 
De aard van de bevindingen brengt met zich mee dat de aandacht in dit hoofdstuk 
vooral gericht is op het proces waarlangs uitkeringsgerechtigden met perspectief 
op werk begeleid worden naar uitstroom.  
 
In het slot van dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op de wijze waarop begeleiding 
wordt gegeven aan de twee andere onderscheiden doelgroepen, te weten: 
- uitkeringsgerechtigden met een zodanig grote afstand tot de arbeidsmarkt dat  

uitstroom naar werk vooralsnog niet reëel te achten is; 
- uitkeringsgerechtigden ingevolgde de ANW en niet uitkeringsgerechtigden.  
 

4.2. Het re-integratieproces in de periode 2004-2005 

 
Zoals in hoofdstuk 1 werd aangegeven heeft in het onderzoek het accent gelegen 
op de periode 2006-2007. Om de werkwijze in deze periode in perspectief te 
plaatsen wordt onderstaand eerst kort ingegaan op de werkwijze in de periode 
2004-2005. 
 
In de beschreven aanpak is het uitgangspunt dat de klantmanager met de klant 
een re-integratietraject afspreekt. Dit traject kan uit verschillende deeltrajecten 
bestaan. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van de diagnose, waarbij de 
aanwezige vaardigheden en persoonlijke omstandigheden worden vastgesteld. 
Deze bepalen op welk niveau de cliënt instapt en welke instrumenten ingezet 
worden. Het doel van het re-integratietraject is dat de klant na inzet van het 
instrumentarium steeds doorgroeit totdat het niveau van uitstroom naar regulier 
werk is bereikt en duurzame uitstroom gerealiseerd is.  
 
De consequentie van deze aanpak is dat aan cliënten die een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben in eerste instantie trajecten worden aangeboden die uitgaan 
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van maatschappelijke participatie en vrijwilligerswerk of dat gekozen wordt voor 
zorgtrajecten. Cliënten met een geringe afstand tot de arbeidsmarkt krijgen 
trajecten aangeboden die gericht zijn op scholing, training on the job, waar nodig 
gecombineerd met flankerende maatregelen. 
 
Van 2003 tot en met april 2006 zijn ook trajecten ingekocht bij re-
integratiebedrijven ten behoeve van klanten die vrijgesteld waren van de 
arbeidsverplichtingen vanwege een meervoudige problematiek (ingedeeld in de 
toenmalige fase 4). Bij een deel van deze klantencategorie werd op de lange 
termijn enig perspectief gezien op terugkeer naar de arbeidsmarkt of de 
mogelijkheden tot sociale activering. Deze werkwijze vloeide voort uit de sluitende 
aanpak, de taakstelling in het kader van de Stimuleringsregeling Klantmanagement 
en  de Kadernota Arbeidsmarktbeleid 2003. 
 
De trajecten die worden aangeboden, zogeheten ‘integrale trajecten en modules’ 
worden ingekocht bij re-integratiebureaus. Voor sociale activering wordt ook 
gebruik gemaakt van de projecten van de stichting Samen-Werken. De 
beleidsmatige inzet is dat alle cliënten op een traject geplaatst worden, maar in 
2003 wordt geconstateerd dat hiervoor de structurele financiële middelen 
ontbreken.  

 
Eveneens in 2003 is geconstateerd dat er onvoldoende inzicht is in het functioneren 
van contractpartners (Re-integratiebedrijven) en in de effectiviteit van de 
activeringsprojecten. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het ‘integraal’ 
uitbesteden van trajecten, waardoor de consulenten de cliënten niet vaak zien en 
anderzijds door het ontbreken van een goed functionerend systeem van monitoring 
en informatie-uitwisseling. 
 

4.3. Re-integratie naar werk: het project Werk Voorop (2005-2007) 

Onderstaand wordt het proces beschreven en geanalyseerd waarbij 
uitkeringsgerechtigden met perspectief op werk worden begeleid naar 
daadwerkelijke uitstroom.  De procesbeschrijving richt zich op de werkwijze zoals 
die is ingevoerd bij het project Werk Voorop. 
 
 
Uitgangspunten 
In de Kadernota Arbeidsmarktbeleid is gesteld dat het ambitieniveau op het gebied 
van re-integratie alleen is te realiseren met behulp van externe middelen van het 
ESF. Deze ESF-subsidies leveren extra middelen in de vorm van cofinanciering en 
hiermee worden de financiële risico’s voor de gemeente aanzienlijk gereduceerd.  
 
In 2004 is gestart met de aanvraag van subsidie voor een geïntensiveerde aanpak 
gericht op toeleiding naar werk, inclusief de ontwikkeling van de bijbehorende 
methodiek en het instrumentarium. Na diverse bijstellingen is in juni 2005 het 
projectplan Werk Voorop met de subsidieaanvraag ingediend bij het Agentschap 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanvraag is gehonoreerd, waarbij de 
toegekende ESF-subsidie niet afhankelijk is gesteld van de uitstroom van klanten.  
 
De financiering met behulp van ESF-middelen brengt met zich mee dat Werk 
Voorop zich uitsluitend richt op ‘werkzoekenden’ die zijn ingeschreven bij het CWI.  
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Het project richt zich bij de aanvang op cliënten die zich voor het eerst melden 
voor een uitkering en perspectief hebben op werk. In de stukken wordt niet 
ingegaan op de positie van cliënten met perspectief op werk uit het zittend bestand 
die nog geen traject volgen dat op werk gericht is. De kans dat er cliënten tussen 
wal en schip vallen blijft onbesproken. 
 
De kern van de werkwijze bestaat uit het plaatsen van klanten in een 
werktoeleidingstraject, direct na melding voor een uitkering. Het betreft een 
plaatsing op een werkplek voor minimaal 20 uren. Om klanten op een reguliere 
arbeidsplaats te krijgen, worden zo nodig aanvullende instrumenten ingezet, zoals 
bijvoorbeeld vacaturematching, scholing, sollicitatietraining en/of arrangementen 
voor werkgevers.  
 
 
Poortwachterfunctie 
‘Aan de poort’ worden potentiële cliënten er op gewezen dat het uitgangspunt is 
dat wie kan werken ook moet werken en dat deelgenomen moet worden aan een 
cursus van twee weken ‘In en uit de bijstand’. Een deel van de potentiële 
aanvragers ziet om deze redenen af van het aanvragen van een uitkering. De 
poortwachterfunctie wordt daarnaast vormgegeven door potentiële cliënten door te 
verwijzen naar andere voorliggende voorzieningen.  
  
 
Cursus ‘In- en uit de bijstand’ 
De mensen die voor een uitkering in aanmerking (willen) komen, gaan in principe 
allereerst 20 uur per week gedurende 2 weken naar de cursus ‘In en uit de 
bijstand’, die wordt gegeven door Frame. Hier worden de rechten en plichten in een 
uitkeringssituatie uiteengezet en wordt aandacht gegeven aan onder andere 
budgetteren en solliciteren. Belangrijk hierbij is ook dat de wijze van deelnemen 
aan de cursus een beeld oplevert over de klant (onder andere mogelijkheden en 
belemmeringen in de sociale en medische sfeer en motivatie). Deze inzichten 
worden in een rapportage opgenomen en betrokken bij de diagnose van de klant.  
De cursus wordt ingekocht. Bij de start zijn verwachtingen geformuleerd over de 
doorstroom naar de verschillende ‘sporen’ (20 procent spoor 1, 60 procent spoor 2 
en 20 procent spoor 3) en zijn prestatie-indicatoren vastgelegd. Deze hebben 
betrekking op de wachttijd voor de cursus, de tijdsduur voor het vervaardigen van 
het advies, de bezettingsgraad van de cursus en de klanttevredenheid.  
Er wordt geregistreerd welke klanten zijn uitgenodigd, welke klanten daadwerkelijk 
zijn komen opdagen en welke klanten hebben aangegeven de uitkeringsaanvraag 
al dan niet te handhaven. 
 
 
Diagnose: indeling in sporen 
De klantmanager houdt een intakegesprek met de klant, dat mede leidt tot een 
diagnose van de cliënt. Deze diagnose is het startpunt voor het op te stellen 
trajectplan. Voor een goede diagnose is beheersing van gesprekstechnieken en 
inzicht in houding en gedrag van mensen van groot belang. Bij de diagnose wordt 
ook de rapportage betrokken die door Frame over het functioneren van de cliënt bij 
de cursus ‘In en uit de bijstand’ is gemaakt, als de cursus is gevolgd. De cursus 
wordt afgesloten met een advies aan de klantmanager over het te volgen ‘spoor’ 
en de inzet van aanvullende instrumenten. Verdere input kan bestaan uit een 
rapportage van de arts, indien er aanleiding voor een medisch onderzoek is.  
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De gecombineerde input leidt tot een voorlopige diagnose, die na bespreking met 
de cliënt tot een ‘definitieve’ diagnose leidt. In de diagnose wordt aangegeven 
welke punten aangepakt moeten worden om de cliënt aan het werk te kunnen 
krijgen, waarbij ook een hiërarchie is aangebracht (‘wat eerst’).  
 
Bij ‘Werk Voorop’ wordt gewerkt met 4 zogenaamde ‘sporen’. Daarbij wordt het 
doel van het traject omschreven als “vergroten van de economische waarde van de 
klant voor de arbeidsmarkt”. Dit doel dient in spoor 1 via een ‘intensief 
bemiddelingstraject’ bereikt te worden, in spoor 2 via een 
‘werkvoorbereidingstraject’ en in spoor 3 via een ‘werkactiveringstraject’. Spoor 4 
is bedoeld voor cliënten met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij 
vrijwilligerswerk en sociale activering (voorlopig) het hoogst haalbare is. Deze 
cliënten zijn daarom (voorlopig) ontheven van de arbeidsplicht en vallen daarom in 
feite niet onder de werkwijze van ‘Werk voorop’. Het spoor 1 werd uitbesteed aan 
het CWI en de sporen 2 en 3 aan het re-integratiebedrijf.  
 
 
Uitvoering trajectplannen 
Uit de intake en de diagnose volgt een doelgerichte trajectaanpak, verwoord in een 
trajectplan, dat tevens een contract is met de klant. In het contract met de klant 
wordt onderscheid gemaakt tussen wat de klantmanager zal doen, wat de cliënt 
moet doen en waaruit het specifieke re-integratietraject zal bestaan. Tot de hier 
opgenomen afspraken behoren ook afspraken over kinderopvang, wanneer dat 
nodig is. Deze concrete activiteiten worden benoemd met startdatum en 
doorlooptijd. Dit trajectplan is strak geprotocoliseerd, waardoor de samenwerking 
van de klantmanager met anderen in de organisatie en daarbuiten (CWI, Re-
integratiebureaus, medisch deskundigen) is geregeld en opgelegd. In het 
schriftelijk dossier (trajectplan) is vastgelegd welk contact er is tussen 
klantmanager en anderen en is de uitkomst van eventueel mondeling contact 
opgenomen. Het onderhouden van een netwerk van partners in het re-
integratieproces is op deze manier ook geregeld en te volgen. 
 
 
Inkoop van trajecten  
De volledige trajecten van Werk Voorop (spoor 2 en 3) zijn ingekocht bij één 
leverancier, na aanbesteding. Een belangrijke overweging hierbij was dat op deze 
manier een gunstige prijs kon worden bedongen. De kwaliteit van de leverancier 
was reeds bekend vanuit de uitvoering van het re-integratiebeleid vóór 2005. Een 
andere belangrijke overweging was dat door het in zee gaan met (in hoofdzaak)  
één uitvoerder, het maken van afspraken eenvoudiger zou worden. Voor spoor 1 
worden sollicitatietrajecten vormgegeven door de gemeente in samenwerking met 
het CWI. 
 
 
Loonkostensubsidie 
Met de invoering van de Wwb kreeg de gemeente de mogelijkheid om het 
instrument loonkostensubsidie in te zetten. De mogelijke inzet van dit instrument 
is geregeld in de Re-integratieverordening (2006) en gemaximeerd op één jaar, 
waarbij het stellen van nadere voorwaarden voor hoogte en duur is gedelegeerd 
aan het college. 
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Met betrekking tot hoogte en duur van van de loonkostensubsidie is het 
uitgangspunt dat de uitkeringsgerechtigde die bij een werkgever wordt geplaatst, 
beschikt over een dusdanige arbeidsproductiviteit/capaciteit dat de werkgever daar 
direct al voordeel van heeft. Het verstrekken van een loonkostensubsidie die de 
volledige bruto-loonkosten dekt is dan ook niet reëel. Daarnaast wordt 
aangenomen dat, in de loop van de tijd, de productiviteit van de 
uitkeringsgerechtigde zal toenemen en de loonkostensubsidie als gevolg daarvan 
kan worden verlaagd. Nadrukkelijk is het de bedoeling om, in het kader van de 
inzet van de loonkostensubsidie, maatwerk te verrichten. 
 
 
Samenwerking 
 
Intern 
In het projectplan wordt gewezen op de gewenste samenwerking met Economische 
Zaken, met name voor het benaderen van bedrijven en het maken van een 
marketingplan daartoe. De regievoering vanuit de afdeling Sociale Zaken is volgens 
het projectplan en ook in de praktijk echter bepalend. In het ‘projectjaar 2007’ is 
de interne samenwerking met Economische Zaken versterkt om meer in 
gemeenschappelijk verband werkgevers te benaderen, waarbij reguliere 
bedrijvencontacten gecombineerd worden met het in beeld krijgen van 
mogelijkheden voor re-integratie van clienten.  
De samenwerking met Economische zaken heeft op beleidsmatig niveau verder 
inhoud gekregen door de actualisatie van de nota Arbeidsmarktbeleid uit 2008. 
Door de organisatorische inbedding is een koppeling met beleidsterreinen als 
‘welzijn’ en Wmo logisch. Dat, en de focus op uitstroom naar werk, verklaart dat de 
samenwerking met deze andere relevante gemeentelijke afdelingen nauwelijks 
wordt benoemd. Voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt er 
via interne samenwerking gebruik gemaakt van flankerende zorgarrangementen 
die primair zijn gericht op cliënten die hierop zijn aangewezen en die zijn 
vrijgesteld van sollicitatieplicht.  
 
Extern 
In het uitvoeringsplan Werk Voorop staat een sterke regievoering vanuit de 
gemeente Bergen op Zoom, Sociale Zaken centraal. In het plan wordt in dat kader 
geconstateerd dat het aantal uitvoerders waarmee een contract wordt aangegaan 
beperkt dient te zijn en dat met deze uitvoerders goede afspraken moeten en 
kunnen worden gemaakt.  
Deze uitgangspunten hebben deels ook betrekking op de samenwerking in de 
keten; wel wordt er nog aan toegevoegd dat het gebruik maken van elkaars sterke 
punten centraal moet staan in de samenwerking en niet de regelgeving. In 
concreto betekent dit voor de samenwerking met het CWI dat een strakke 
taakverdeling wordt voorgestaan, waarbij de gemeente de uitkeringsintake uitvoert 
en het CWI de werkzoekende uitkeringsgerechtigden bemiddelt naar werk. Vanuit 
het verleden (vóór 2005) is er bij vanuit de gemeente Bergen op Zoom zorg op dit 
laatste terrein, maar geconstateerd wordt dat het CWI dan, dat door het 
aantrekken van gespecialiseerde accountmanagers die verantwoordelijk zijn voor 
de werkgeverscontacten binnen een bepaalde sector, haar positie op de 
arbeidsmarkt versterkt heeft en haar organisatie omgevormd heeft naar een 
vraaggestuurde organisatie waarbij de vraag van werkgever centraal staat. Het 
doel van de samenwerking is om samen met het CWI op te trekken en zodoende 
meer werkgevers  te bereiken en te voorkomen dat werkgevers voor hetzelfde doel 
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meerdere keren worden benaderd (één gezicht naar buiten). Eind 2005 wordt een 
pilot uitgevoerd met deze taakverdeling, die vervolgens geïmplementeerd wordt. 
De samenwerking krijgt verder gestalte door de verantwoordelijkheid van het CWI 
voor in het kader van het project Werk Voorop voor verschillende onderdelen. 
De geplande strikte taakverdeling tussen CWI en Sociale Zaken is tijdens de 
projectperiode ook inderdaad zo tot stand gekomen. De samenwerking bij de 
benadering van werkgevers is gaandeweg het project vormgegeven. In het 
projectjaar 2007 is een werkgeversbenadering ontwikkeld door samenwerking met 
het CWI, die gekenschetst wordt als ‘intensieve bemiddeling’ en die ingezet wordt 
voor klanten met een geringe afstand tot de arbeidsmarkt. De samenwerking wordt 
door de betrokkenen als bevredigend beoordeeld. 

 
Een directe samenwerkingsrelatie met het UWV wordt niet benoemd in het 
projectplan. Vanzelfsprekend krijgt deze deels vorm via het CWI, maar 
(bijvoorbeeld) vooraankondigingen van het einde van een WW-uitkering zijn niet in 
het plan afgesproken. 
 
In het plan wordt de werkgeversbenadering uitdrukkelijk aan de orde gesteld, maar 
niet in het kader van samenwerking geplaatst. Het CWI wordt hierbij wel een 
centrale rol toegedacht voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Weinig 
uitgewerkt is in het plan een plaats ingeruimd voor ‘social return’ van bedrijven 
waarmee de gemeente zaken doet. In dit verband: banen of werkervaringsplaatsen 
voor werklozen binnen de gemeente. Effectuering heeft niet of nauwelijks plaats 
gevonden en het onderwerp is in 2008 nog actueel4.  
 
De samenwerking met het CWI/UWV (nu: UWV/Werkbedrijf) vindt in de praktijk 
met name op uitvoerend niveau plaats bij de overdracht en intake van cliënten. 
Deze samenwerking is in de cliëntendossiers (indien van toepassing) goed 
gedocumenteerd en laat zien dat de onderlinge afspraken worden nageleefd.  
Bij de totstandkoming van de nieuwe werkwijze voor het CWI en UWV in het 
werkbedrijf (vraaggericht) heeft op beleidsmatig niveau afstemming 
plaatsgevonden tussen gemeente en de participanten. Volgens de geïnterviewden 
van zowel (toen nog) CWI en Sociale Zaken is die samenwerking goed verlopen en 
zijn er geen beleidsmatige tegenstellingen. In samenwerking met CWI en UWV 
heeft de gemeente in 2007 een Werkgeversservicepunt "Werkplein 13" opgericht. 

   
   

Prestatie-indicatoren 
De aanpak is in december 2005 gedetailleerd beschreven in het “Uitvoeringsplan 
2005-2008 Werk Voorop”.  In het plan wordt beschreven welke activiteiten worden 
ondernomen voor cliënten met verschillende mate van afstand naar de 
arbeidsmarkt (nu benoemd als sporen 1 t/m 4, naar zijn aard overeenkomend met 
de eerder genoemde indeling in vier fasen in de Kadernota Arbeidsmarktbeleid).  
 
Op basis van een rekenmodel wordt een raming gemaakt van het aantal 
deelnemers  per type activiteit (medische keuringen, sollicitatietrajecten, 
werkvoorbereidings- en werkactiveringsplekken, etc.). Per activiteit wordt een 
verfijnd stelsel van prestatie-indicatoren benoemd. Een samenvattend overzicht 
daarvan is als bijlage 1 bij deze nota gevoegd.  

 

                                                      
4 Gemeenteraadsmotie 26 juni 2008 
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4.4. Re-integratie naar werk: invoering van Maatwerk 

In 2008 zijn op basis van een interne evaluatie onderdelen van de werkwijze van 
‘Werk Voorop’ herzien. Gezien het aan deze wijzigingen ten grondslag liggende 
uitgangspunt is aan de vernieuwde werkwijze de naam “Maatwerk” toegekend. In 
deze paragraaf zal worden toegelicht, wanneer er veranderingen zijn doorgevoerd, 
tot welke aanpassingen dit heeft geleid.  
 
 
Interne evaluatie, invoering Maatwerk 
De financiering door het ESF liep door tot en met 2007. Eind 2007 liep ook het 
contract met het re-integratiebedrijf af. In verband hiermee heeft een 
heroverweging van de tot dan gehanteerde werkwijze plaatsgevonden. Aan de 
basis hiervan lag een interne evaluatie. De belangrijkste conclusies waren: 

- Het contractmanagement vergde erg veel inspanning.  
- Op basis van de gerealiseerde uitstroom leek het re-integratiebedrijf het 

niet slecht te doen, maar de uitstroom kwam niet tot stand door de 
inspanningen van het bureau alleen. Om de doelstellingen te halen moest 
de gemeente ook zelf middelen c.q. instrumenten inzetten.  

- De instrumenten die opgenomen waren in de trajecten bleken niet allemaal 
nodig of nuttig voor de cliënten.  

- Een deel van de trajecten duurde te lang. Dit had tot gevolg dat cliënten het 
gevoel van urgentie verloren en minder gemotiveerd raakten. 

 
Vanuit de ervaringen met het ESF-project Werk Voorop is vervolgens door de 
afdeling Sociale Zaken een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Deze nieuwe werkwijze, 
Maatwerk genoemd, is in 2008 ingevoerd. Centraal staat dat enerzijds de 
veranderende karakteristieken van de klanten en anderzijds de ervaring van de 
klantmanagers en de ervaringen met leverancier(s) er toe leiden dat gekozen 
wordt om via maatwerk de re-integratie zelf meer ter hand te nemen. Niet 
gewijzigd is de poortwachterfunctie en de inzet van de cursus ‘In en uit de 
bijstand’. 

 
 

Diagnose 
De klantmanager doet een grondige intake met de klant. Hij kan daarbij gebruik 
maken van het Competence Test Centre (CTC) van CWI. Uit de intake moet een 
diagnose volgen die leidt tot een doelgerichte trajectaanpak, verwoord in een 
trajectplan, een contract met de klant. Voor een goede diagnose is beheersing van 
gesprekstechnieken en inzicht in houding en gedrag van mensen van groot belang.  
In de situatie met Maatwerk wordt niet meer zo nadrukkelijk gewerkt met sporen, 
al is het ‘oude’ spoor 1 (de intensieve bemiddeling door het CWI) in feite blijven 
bestaan. Voor de sporen 2 en 3 is de maatwerk benadering in de plaats gekomen, 
waarbij niet een geheel traject wordt ingekocht, maar instrumenten ten behoeve 
van de cliënt worden ingezet. Een hulpmiddel bij het inzetten van de instrumenten 
is een indeling van de cliënten in ‘willers/niet kunners’, ‘kunners/niet willers’ en 
‘niet willers/niet kunners’. De ‘kunners/willers’ met goede kansen volgen het oude 
spoor 1. De formulering van de doelen is ook meer maatwerk geworden en beperkt 
zich niet meer uitsluitend tot ‘vergroten van de economische waarde’ van de cliënt. 
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Schematisch ziet dit er als volgt uit: 
 

Cursus in- en uit de bijstand 

Diagnose (ev. met CTC van CWI) en trajectplan 

(I.) 

Willers/ 

kunners  

(circa 33%)  

(II.) 

Willers/ 

niet kunners  

(circa 33%) 

(III.) 

Niet willers/ 

kunners  

(circa 20%) 

(IV.) 

Niet willers/ 

niet kunners  

(circa 15 %) 

Jobcentre 
(CWI) 

 

maatwerk 

-opleiding 

-training 
(assertiviteit, 
motivatie, faalangst) 

-werknemersvaardig-
heden (ODC) 

-jobcoach 

werkplaats incl. 
motivatietraining 

maatwerk 

-opleiding 

-training (asserti-
viteit, motivatie, 
faalangst)  

-werknemersvaar-
digheden (ODC) 

-jobcoach 

werkplaats incl. 
motivatietraining 

Primair 
jobhunter 

Primair klantmanager Primair 
klantmanager 

Primair klantmanager 

uit naar 1. of 3. uit  

eventueel via 1. 

naar 3. of 2. 

of naar spoor 4 

 
Het schema richt zich op de groep cliënten met uitzicht op werk. Deze trajecten 
zijn niet van toepassing op cliënten aan wie vrijstelling is verleend (‘spoor 4’) 
Ook zijn de zeer eenvoudig te bemiddelen cliënten (‘spoor 1’) niet opgenomen; 
deze cliënten worden bemiddeld door het CWI.  

 
De klantmanagers stellen een diagnose: wat is de afstand tot de arbeidsmarkt en 
welke instrumenten zijn nodig om deze te overbruggen. ‘De arbeidsmarkt’ is 
‘arbeid’. De klantmanager heeft arbeid voor de klant in gedachten waaraan ook 
daadwerkelijk behoefte is. Klantmanagers spreken met de klanten af welke afstand 
zij constateren tot de arbeidsmarkt, wat ze gaan doen om die te overbruggen, 
welke instrumenten ze gaan inzetten daarvoor. Op welke arbeid ze zich gaan 
richten en wanneer de jobhunter en het jobcentre worden ingeschakeld.  

 
 

Trajecten 
Een traject kan bestaan uit:  

I. direct naar de jobhunter en het jobcentre;  
II. diverse instrumenten om gericht op werk het ‘niet kunnen’ op te lossen en 

minimaal 4 weken voor het einde van het traject naar jobhunter/jobcentre 
III. direct naar de werkfabriek met motivatietraining om het ‘niet willen’ aan te 

pakken 
IV. naar Opstap Diensten Centrum (Stichting Samen Werken) en/of inzet van 

andere instrumenten met daarna jobhunter/jobcentre 
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Als traject wordt in dit geval aangemerkt: alle instrumenten samen die ingezet 
worden ten behoeve van de re-integratie van een persoon. De klant tekent 
daarvoor een contract. Het is van begin af aan duidelijk dat werk het doel is. Een 
traject duurt maximaal 12 maanden voor nieuwe spoor 2 klanten en 18 maanden 
voor nieuwe klanten die ingedeeld worden in spoor 3.  

 
Ook als de klant wordt ‘uitbesteed’ aan werkfabriek, ODC of jobhunter en als de 
klant in het traject zit, houdt de klantmanager de vinger aan de pols. Hij doet er 
alles aan om de klant structureel te doen uitstromen naar een reguliere baan, met 
voldoende loon om niet meer afhankelijk te zijn van de uitkering. Er zijn afspraken 
gemaakt over rapportage, terugkoppeling en afstemming. 
 
 
Inkoop 
Aan de leveranciers worden eisen gesteld rond ervaring met de doelgroep en met 
de instrumenten en wat betreft de resultaten die met de doelgroep zijn geboekt: 
 heeft ervaring met de doelgroep en met de instrumenten (25% zelf); 
 heeft aantoonbare resultaten met de doelgroep geboekt (re-integratie % 
      > 25% binnen 12 / 18 maanden afhankelijk van het spoor); 
 heeft een visie op de doelgroep en op de diverse groepen van instrumenten in  
  relatie tot het gewenste resultaat, die overeen komt met die van de gemeente; 
 kan per instrument aangeven wat het resultaat is op de diverse dimensies van 
  de problemen die de klant kan hebben; 
 voert minimaal 25% van de diensten zelf uit. 
 
Daarnaast wordt als eis gesteld het – tijdig - voldoende diensten kunnen leveren, 
flexibiliteit in de levering wat betreft tijd, periode en inhoud en de bereidheid tot 
less cure, less pay/ no cure, no pay, (indien van toepassing) per instrument. 

 

4.5. Projecten en contracten m.b.t. re-integratie naar arbeid  

 
Het re-integratiebeleid in het kader van werk Voorop / Maatwerk heeft geleid tot 
een groot aantal projecten / contracten.  Om inzicht te geven in deze concrete 
uitwerking van het beleid worden onderstaand de in de periode 2006-2008 
uitgevoerde projecten en contracten kort toegelicht.  
 
Intensieve sollicitatie begeleiding (CWI, doorlopend) 
Bedoeld voor cliënten in spoor 1 (korte afstand naar de arbeidsmarkt). CWI 
verzorgt persoonlijke begeleiding (20 uur per week), gericht op: 

- uitwerking CV 
- sollicitatietechnieken 
- presentatietechnieken 
- intensief zoeken naar geschikte vacatures.  

 
Werktrajecten Werk Voorop (2006-2007) 
Door re-integratiebedrijf leveren van werktrajecten, werkkwalificerende activiteiten 
en maatschappelijke activering voor cliënten in spoor 2 en 3.  
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Cursus "In en uit de bijstand"  
Verzorgen van cursussen voor een periode van 6 maanden voor alle 
arbeidsgeschikte en leerbare klanten die een WWB-uitkering aanvragen. De cursus 
is gericht op:  

- veranderen mindset 
- aanleren werknemers- en sollicitatievaardigheden 
- info over rechten en plichten 
- persoonlijke financiën 

 
Project Springplank 
Door de Stichting Samen Werken worden 50 cliënten uit het uitkeringsbestand van 
de gemeente Bergen op Zoom, gedurende een periode van 1 jaar, ingezet binnen 
de projecten welke de stichting uitvoert, conform het zogenaamde 
werkplaatsmodel. De taakstelling voor de stichting is om 10 cliënten uit te plaatsen 
naar regulier werk. Het project heeft een vervolg gekregen in de vorm van 
Springplank 2 en 3. 
 
Stichting Samenwerkende Adviserende Professionals 
Verzorgen van indicatiestellingen en arbeidsgerelateerde beoordelingen 
 
Opleiding Woonzorgserviceverlener + AKA 
Scholing van toekomstige ondersteuners in het kader van mantelzorg, aanbieden 
van opleiding MBO-AKA (arbeidsmarkt Kwalificerend Assistent)  en het bevorderen 
van doorstroom naar een kwalificerende beroepsopleiding.  
 
Project "Move On” 
Bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar die niet in het bezit zijn van een 
zogenaamde startkwalificatie. Doel van het traject is het voorkomen van 
schooluitval, c.q. er voor zorgen dat deze groep alsnog een startkwalificatie haalt.  
 
Taxibedrijf Geers 
Opleiding tot beroepschauffeur kleinschalig personenvervoer.  
 
Dienstencentrum Midden- en Kleinbedrijf 
Met WWB-cliënten wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor minimaal 1 
jaar. De cliënt wordt vervolgens gedetacheerd bij een werkgever. Het doel is de 
economische waarde van de cliënt te laten toenemen en definitieve uitstroom te 
realiseren.  
 
Randstad HR Solutions inzet jobhunters ten behoeve van uitstroom 
De inzet van jobhunters ten behoeve van uitstroom van bijstandsgerechtigden  
d.m.v. matching klanten met regionale vacatures. Daarnaast ook de coaching van 
klantmanagers.  
 
Project Uitstroom 
Re-integratie alsmede verloning van klanten d.m.v. sluiten van een 
arbeidsovereenkomst.  
 
De Trap 
Overeenkomst met het Werkvoorzieningschap, gericht op het realiseren van 
uitstroom d.m.v. regulier werk voor een periode van 6 maanden.  Doel: aanleren of 
verbeteren werknemersvaardigheden.  
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Randstad Transport 
Opleiding tot beroepschauffeur, waarbij voor minimaal 1,5 jaar voorzien wordt in 
werk als beroepschauffeur.  
 
Teleteam 
Haalbaarheidsonderzoek instroom arbeidsgehandicapte nieuwe medewerkers.  
 
Taxibedrijf Buuron 
Opleiding tot beroepschauffeur kleinschalig personenvervoer.  
 
Overeenkomsten met 4 re-integratiebedrijven 
In oktober 2007 is met 4 re-integratiebedrijven (Accessio Re-integratiebedrijven 
Cardan Zuid West BV, Frame en Workstar) een – inhoudelijk grotendeels 
gelijkluidende - overeenkomst gesloten voor re-integratietrajecten in de periode 15 
oktober 2007 tot 14 oktober 2008.  
 
In de overeenkomsten wordt als doel omschreven: “beoogd wordt door het sluiten 
van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat en hem of haar vervolgens 
eventueel te detacheren bij werkgevers in de regio, de economische waarde van de 
deelnemer te laten toenemen en definitieve uitstroom te realiseren.” 
 
De re-integratiebedrijven krijgen daartoe elk uiterlijk 15 oktober 2007 de namen 
van minimaal 20 kandidaten aangeleverd. 
Als resultaatsverplichting wordt onder meer afgesproken dat het re-integratie-
bedrijf: 

- de kandidaat, indien geschikt, voor 15 november 2007 een contract 
aanbiedt voor 1 jaar; 

- er zorg voor draagt dat minsten 50% van de deelnemers, aansluitend op 
het dienstverband of eerder, een regulier dienstverband hebben van 6 
maanden; 

- indien noodzakelijk Nederlandse taallessen aanbiedt, leidend tot een 
taalniveau gelijk aan NT2. 

 
Door de gemeente wordt per cliënt een loonkostensubsidie beschikbaar gesteld 
tussen € 19.600 en € 21.900 per jaar, waarbij als declaratiemoment wordt 
vermeld: voor 15 december 2007. Uitgaande van 20 geplaatste cliënten bij elk van 
de vier re-integratiebedrijven bedragen de totale kosten derhalve € 1,6 mln. 
Daarnaast wordt een vergoeding verleend i.v.m. reiskosten en de kosten van 
Nederlandse taallessen.  
 
Indien de overeengekomen 50% uitstroom wordt over- of onderschreden geldt 
voor het meerdere / mindere een bonus / malus ad € 2.500 per cliënt.  
 
In oktober 2008 zijn overeenkomsten met een vergelijkbare strekking gesloten 
voor de periode oktober 2008 / oktober 2009. 
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4.6. Re-integratie niet-uitkeringsgerechtigden en ANW-ers 

Het algemene uitgangspunt rond re-integratie is dat de instantie die 
verantwoordelijk is voor de inkomensvoorziening, ook verantwoordelijk is voor de 
begeleiding bij de re-integratie. Vanuit die taakverdeling is de gemeente dan ook 
verantwoordelijk voor de begeleiding bij de re-integratie van inwoners aan wie een 
(Wwb-)uitkering wordt verstrekt.  
 
Daarnaast is de gemeente óók verantwoordelijk voor de re-integratie van Anw-ers 
en niet-uitkeringsgerechtigden (aangeduid met Nuggers). Bij het onderzoek zijn 
geen processen of projecten aangetroffen die op deze doelgroep zijn gericht.  
Omdat de gemeente de leden van doelgroep niet actief benadert, en een sterk 
beperkende inkomenseis is geformuleerd, worden voor deze doelgroep ook niet of 
nauwelijks re-integratie-activiteiten ondernomen. In situaties waarin dat wel het 
geval is, kan gebruik gemaakt worden van deelmodules van de re-integratie-
trajecten voor uitkeringsgerechtigden.  
 

4.7. Maatschappelijke participatie 

Het re-integratiebeleid van de gemeente Bergen op Zoom gaat in principe uit van 
uitstroom naar werk. Voor cliënten voor wie dat vooralsnog niet reëel is, dienen de 
activiteiten zich op maatschappelijke participatie te richten en wordt indien nodig 
zorg geboden. 
 
De nadere uitwerking van dit principe in trajecten gericht op maatschappelijke 
participatie is beperkt. Activering (buiten die gericht is op werk op termijn) komt 
nauwelijks voor. In de onderzoeksperiode zijn twee projecten gestart die ten doel 
hebben om cliënten te activeren. 
 
Sociaal Uitzendbureau 
In het kader van het Innovatieprogramma Werk en Bijstand hebben de gemeenten 
Ireda, Roosendaal en Bergen op Zoom het projectplan  ‘Sociaal uitzendbureau’ 
ontwikkeld. Dit project heeft ten doel om nieuwe manieren te ontwikkelen om tot 
activiteiten te komen voor nog niet bemiddelbare Wwb-cliënten. Vanuit Bergen op 
Zoom zullen 25 uitkeringsgerechtigden worden geplaatst gedurende 1 jaar. Eind 
2006 waren er 5 lopende trajecten, waren er 3 gestopt en was 1 cliënt regulier 
uitgestroomd. 
 
Stichting Samenwerken 
In 2006 is aan de Stichting Samenwerken opdracht is verleend om 50 cliënten te 
plaatsen binnen sociale activering projecten. Het doel is om 20% van deze groep 
uiteindelijk te begeleiden en te bemiddelen naar reguliere arbeid. Daarnaast 
worden 5 bijstandscliënten – welke inmiddels een opleiding ebben afgerond tot 
arbeidsconsulent – voor de duur van 1 jaar op basis van een arbeidsovereenkomst 
in dienst genomen.   

 
Naar zijn aard is in beide projecten maatschappelijke participatie geen doel op zich. 
Het gaat om werkervaringsplaatsen. Bij beide projecten is de sociale activering er 
(mede) op gericht  om de cliënten op termijn toegang tot de arbeidsmarkt te 
verschaffen.  
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5. Monitoring en analyse resultaten re-integratie-
beleid 
 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gezocht op de derde onderzoeksvraag:  
- Is de informatiehuishouding ingericht op het verkrijgen van zodanige kwanti-
tatieve en kwalitatieve inzichten dat kan worden vastgesteld of de re-
integratietrajecten daadwerkelijk tot de beoogde resultaten leiden? 

 
Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag wordt eerst ingegaan op de 
opzet van de informatiehuishouding: op welke wijze worden gegevens opgeslagen, 
en welke informatie kan daaraan worden ontleend?  
 
Om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit en doelmatigheid wordt vervolgens op 
basis van de beschikbare informatie ingegaan op:  

- de ontwikkeling van de instroom (werking poortwachtersfuntie); 
- de ontwikkeling van het “bestand” uitkeringsgerechtigden (aantallen, 

samenstelling)5; 
- de resultaten m.b.t. uitstroom naar werk c.q. maatschappelijke participatie. 

 

5.2. Benodigde c.q. beschikbare informatie 

 
Informatie op cliëntniveau 
De meest gedetailleerde monitoring is gericht op het niveau van de individuele 
cliënten.  Hierbij kan onderscheid gemaakt worden naar: 
- de individuele dossiers; 
- de vastlegging van kerngegevens in GWS4All.  

 
De dossiervorming is vooral gericht op het bijhouden van de voortgang rond de 
trajectplannen van individuele cliënten. Uit het dossieronderzoek blijkt dat de 
actualisatie van deze dossiers zeer frequent plaatsvindt (vaak wekelijks). Hierin is 
ook de correspondentie met de Re-integratiebedrijven te vinden. Daarin komt ook 
(indien van toepassing) aan de orde of geleverde diensten overeenkomstig de 
afspraken tot stand komen.  
 
De gemeente gebruikt GWS4All als ‘cliëntvolgsysteem’. Geconstateerd kan worden 
dat het cliëntvolgsysteem goed wordt gevuld en bijgehouden. De ‘papieren 
dossiers’ zijn goed op orde en bevatten voldoende informatie om te kunnen 
bepalen hoe de re-integratie verloopt.  
 
 

 Bestandsanalyse, benodigde informatie 
Alhoewel de informatie op cliëntniveau de basis is voor een goede 
informatiehuishouding, is die informatie op zich niet voldoende om op het niveau 
van management en bestuur sturing te kunnen geven aan het re-integratiebeleid. 

                                                      
5 In deze rapportage zijn uitsluitend aantallen Wwb-cliënten opgenomen (en niet IOAW en IOAZ). 
Kleine afwijkingen met cijfers waarin deze wel zijn begrepen zijn daarom mogelijk. 
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Zowel de waarborging van de privacy als het grote aantal hierbij betrokken cliënten 
leiden er toe dat voor deze sturing informatie op een hoger aggregatieniveau nodig 
is.  Om tot een beoordeling van de doeltreffendheid en doelmatigheid te kunnen 
komen daarbij is nodig dat verbanden kunnen worden onderzocht tussen: 
- tijdstip instroom; 
- aard van de beperkingen;  
- overige kenmerken (leeftijd, geslacht, etc.); 
- wel of niet volgen van traject, aard van dat traject; 
- effect in de zin van vermindering van beperkingen; 
- effect in de zin van al dan niet uitstroom;  
- tijdstip uitstroom; 
- aard van de uitstroom (werk, verhuizing, relatie e.d.); 
- al dan niet voorkomen van eventuele herinstroom. 
 
 
Bestandsanalyse, beschikbare informatie 
 
prestatie-indicatoren 
In hoofdstuk 4 is beschreven dat in het Uitwerkingsplan  van het re-integratie Werk 
Voorop een gedetailleerd schema is opgenomen van de aard en aantallen te 
verrichten activiteiten, waarbij per activiteit prestatie-indicatoren zijn benoemd (zie 
ook bijlage 1).  
Alhoewel dat op grond van dit uitvoeringsplan wel werd verwacht, heeft de 
Rekenkamer in de praktijk geen monitoring van deze prestatie-indicatoren 
aangetroffen.  
 
maandelijkse directiemonitor 
Binnen de gemeente wordt maandelijks een Monitor voor het programma Sociale 
Voorzieningen opgesteld. Toegespitst op het re-integratiebeleid wordt in de monitor 
inzicht gegeven in: 
- ontwikkeling inkomsten en uitgaven van het “Werkdeel” van de WWB; 
- aantallen cliënten die uit traject zijn uitgestroomd naar arbeid, of anderszins 

zijn uitgestroomd; 
- trajectresultaten via re-integratiebureaus en via CWI; 
- overzichten (gedetailleerd) per project en contract, met inzicht in werkelijke 

resultaten en kosten t.o.v. vooraf geraamde resultaten en kosten. 
 

kwartaaloverzichten 
De informatievoorziening aan de gemeenteraad krijgt in hoofdzaak vorm en inhoud 
door het opstellen van de kwartaaloverzichten van de afdeling Sociale Zaken. Dit 
overzicht bestrijkt het gehele werkgebied van de afdeling. Binnen dit geheel is het 
re-integratiebeleid één van de aandachtsgebieden.   
 
In het kwartaaloverzicht wordt inzicht geboden in:  
- de ontwikkeling van het bestand uitkeringsgerechtigden (in- en uitstroom 

werkelijk t.o.v. in- en uitstroom geraamd); 
- de werking van de poortwachtersfunctie (aantallen ingekomen / gehonoreerde 

aanvragen Wwb); 
- de aan re-integratietrajecten verbonden kosten; 
- de voortgang van de belangrijkste  projecten, met inzicht in werkelijke 

resultaten en kosten t.o.v. vooraf geraamde resultaten en kosten. 
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De kwartaaloverzichten worden uitgebracht na afloop van resp. het eerste, tweede 
en derde kwartaal. Na afloop van het jaar wordt over de beleidsrealisatie 
verantwoording afgelegd in het beleidsverslag bij de jaarrekening (zie onder). Er 
wordt dus geen afzonderlijk kwartaaloverzicht over het vierde kwartaal uitgebracht. 
  
beleidsverslag bij de jaarrekening 
In het beleidsverslag bij de jaarrekening wordt in een vast, voor elk programma 
geldend format inzicht gegeven in de beleidsrealisatie.  Ten opzichte van de 
kwartaalrapportages omvat dit format daardoor minder gedetailleerde informatie 
dan in de meer uitgebreide kwartaaloverzichten gebruikelijk is.  Het beleidsverslag 
geeft – in aansluiting op de inhoud van de programmabegroting - inzicht in: 
- de werking van de poortwachtersfunctie (aantallen ingekomen / gehonoreerde 

aanvragen Wwb); 
- de mate waarin de organisatie er in slaagt om binnen 5 dagen na de 

uitkeringsaanvraag de toeleiding naar werk te starten; 
- de creatie van extra arbeidsplaatsen; 
- de realisatie van de norm ad 8% uitstroom; 
- de ontwikkeling van de arbeidsmarktmonitor; 
- het werkgeversservicepunt.  
In hoofdstuk 6 wordt, in het kader van de informatievoorziening van de 
gemeenteraad, nog verder ingegaan op de informatiewaarde van het 
beleidsverslag. 
 
verantwoording subsidies 
Naast de directiemonitor is verantwoordingsinformatie beschikbaar in het kader 
van toegekende subsidies, in het bijzonder m.b.t. de verantwoording van de 
toegekende ESF-subsidie voor de uitvoering van het project Werk Voorop.  
 
 
Voor onderzoek benodigde informatie gedeeltelijk beschikbaar  
Bij de analyse van de beschikbare informatie is geconstateerd dat de 
kwartaaloverzichten een goed overzicht bieden in de uitvoering van de wet Werk 
en Bijstand. Toegespitst op het re-integratiebeleid is op het niveau van projecten 
en contracten gedetailleerde informatie beschikbaar over de beoogde c.q. 
gerealiseerde deelname, kosten en uitstroom.   
 
Om de effectiviteit van het beleid te kunnen beoordelen is inzicht nodig in de 
gevolgen die het beleid heeft voor de leden van de doelgroepen. Vanuit dat 
perspectief is het een beperking dat de informatievoorziening uitsluitend gericht is 
op de cliënten die deelnemen aan projecten en contracten.  Er is geen informatie 
beschikbaar over de ontwikkelingen bij cliënten die niet aan deze trajecten  
deelnemen (bijvoorbeeld toename of afname van kansen en belemmeringen). 
Datzelfde geldt t.a.v. cliënten die wel aan een traject hebben deelgenomen, maar 
waar dat (nog) niet heeft geleid tot uitstroom.  
 
Bij de informatie die beschikbaar is omtrent projecten en contracten ligt het accent 
op aantallen deelnemers en aantallen gerealiseerde uitstroom; het is niet mogelijk 
een verbinding te leggen met kenmerken als bijvoorbeeld het tijdstip van instroom,  
leeftijd en opleidingsniveau. Ook is het niet mogelijk om vast te stellen of en in 
welke mate sprake is van herinstroom.  
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verzoek om aanvullende informatie 
Omdat  werd geconstateerd dat niet alle voor het onderzoek benodigde informatie 
beschikbaar was, is aan de organisatie gevraagd of het mogelijk was om alsnog 
aanvullende beschikbare informatie beschikbaar te stellen. Daartoe is een schema 
voorgelegd dat het na invulling mogelijk zou maken om een aantal essentiële 
verbanden nader te onderzoeken. Vanuit de ambtelijke organisatie is aangegeven 
dat het zonder zeer aanzienlijke arbeidsinzet en doorlooptijd niet mogelijk was om 
deze informatie beschikbaar te stellen.    
Voor de analyses in de volgende paragrafen is derhalve uitgegaan van de 
informatie die in de kwartaaloverzichten, jaarrekeningen en verantwoording van 
subsidies is opgenomen. 
 

5.3. Instroom (werking poortwachtersfunctie)  

Zowel uit een oogpunt van doeltreffendheid als doelmatigheid wordt het meest 
optimale resultaat bereikt als voorkomen kan worden dat inwoners een beroep 
moeten doen op een uitkering. Met het oog hierop is in het beleid ingezet op een 
versterking van de poortwachtersfunctie. Als beoogd resultaat is aangegeven dat 
dit diende te leiden tot een beperking met de instroom met 35%.  
 
De resultaten zijn samengevat in tabel 5.1. De hierin opgenomen getallen zijn 
ontleend aan de kwartaaloverzichten.  
 
Opgemerkt wordt dat in de kwartaaloverzichten soms onjuiste, in de zin van nog 
onvolledige informatie wordt verstrekt.  Zo wordt in het eerste kwartaal van 2008: 
- het aantal ingekomen aanvragen gesteld op 194 
- waarvan gehonoreerd: 119 
- zodat de beperking in het overzicht met prestatie-indacatoren wordt berekend 

op 37%. 
 
In realiteit waren op dat moment nog niet alle aanvragen uit het eerste kwartaal 
ook daadwerkelijk afgehandeld. Uit het hierna volgende kwartaalbericht blijkt dat 
na afhandeling daarvan het aantal toekenningen in het eerste kwartaal is 
toegenomen tot 142.  Daardoor daalt de prestatie-indicator tot 27%. 
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tabel 5.1.  beperking instroom als gevolg van poortwachterfunctie 
 

 Aanvragen Gehonoreerd Beperking 

Jan-mrt 2005 175 153 -13 % 

Apr-jun 2005 149 122 -18 % 

Jul-sep 2005 Geen gegevens1 Geen gegevens1  

Okt-dec 2005 Geen gegevens1 Geen gegevens1  

Geheel 2005 Geen gegevens1 Geen gegevens1 -41 %1 

Jan-mrt 2006 202 138 -32 % 

Apr-jun 2006 159 129 -19 % 

Jul-sep 2006 139 106 -24 % 

Okt-dec 2006 Geen gegevens1 Geen gegevens1  

Geheel 2006 Geen gegevens1 Geen gegevens1 -29%1 

Jan-mrt 2007 160 114 -29 % 

Apr-jun 2007 193 107 -45 % 

Jul-sep 2007  122 110  -10 % 

Okt-dec 2007 195 98 -50% 

Geheel 2007 670 429 -36%1 

Jan-mrt 2008 194 142 -27%  

Apr-jun 2008 189 107   

Jul-sep 2008 171 100   
  
  NB: 1 bron: Jaarrekening.  

NB2: in de systematiek van de afdeling Werk en Inkomen worden voor de eerste drie 
kwartalen van een jaar rapportages gemaakt met detailinformatie, maar in het 4e kwartaal 
niet. In de Jaarrekening is minder detailinformatie over de Poortwachterfunctie opgenomen 
en deze is niet anderszins toegankelijk. 
 
Ondanks deze methodische kanttekening wordt geconcludeerd dat de versterking 
van de poortwachterfunctie tot de beoogde resultaten heeft geleid. Dat blijkt uit de 
berekeningen, die op zich ook in lijn zijn met hetgeen op grond van het in het 
voorgaande hoofdstuk beschreven proces als resultaat verwacht mocht worden. 
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5.4. Ontwikkeling cliëntenbestand  

 
 

Ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden 
In tabel 5.2. is de ontwikkeling weergegeven van het aantal uitkeringsgerechtigden 
op grond van de WWB.   

  
 tabel 5.2.  Ontwikkeling aantallen uitkeringsgerechtigden 

 Totaal <65 jr. > 65 jr. 

januari ‘04 1.330 1.220 110 

januari ‘05 1.390 1.240 150 

januari ‘06 1.250 1.080 170 

januari ‘07 1.150 970 180 

januari ‘08 1.000 810 190 

november ‘08 1.040 850 190 

december ‘08    

 
Uit de tabel blijkt dat het aantal uitkeringsgerechtigden sedert 2004 aanmerkelijk is 
afgenomen. Dit is het per saldo effect van twee ontwikkelingen: 

a. de toename van het aantal 65+ ers dat een uitkering op grond van de 
WWB ontvangt. Dit is op zijn beurt een gevolg van de vergrijzing, met als 
bijzonder  aandachtspunt dat een aantal inwoners van allochtone afkomst 
pas op latere leeftijd genaturaliseerd is zodat ook pas vanaf dat moment 
een recht op een AOW-uitkering is opgebouwd. De gemeente voorziet in 
een toevoeging tot het niveau van het sociaal minimum; 

b. de per saldo afname op grond van in- en uitstroom uit de WWB. Uit de 
tabel blijkt dat binnen een periode van vier jaar het aantal 
uitkeringsgerechtigden onder de 65 jaar met een derde is afgenomen. 
 

  
 Samenstelling naar leeftijdscategorieën 

In de Kadernota Arbeidsmarktbeleid van 2003 is een aantal kenmerken vermeld 
die een relevant inzicht geven in de samenstelling van het bestand. Onderstaand 
wordt ingegaan op de (informatie over) de ontwikkelingen sedert dat tijdstip.  
 
Als eerste de samenstelling naar leeftijd. In de hiervoor genoemde Kadernota werd 
vermeld dat ruim 46% van de klanten ouder was dan 45 jaar.  
 
In aansluiting hierop wordt ook in de kwartaaloverzichten informatie over de 
verdeling naar leeftijd openomen. Een methodisch aandachtspunt is hierbij dat 
hierin een andere indeling naar leeftijdscategorieën wordt gehanteerd.   
 
Indien de gegevens uit  het eerste en laatste  beschikbare kwartaaloverzicht (1e 
kwartaal 2006 resp. 3e kwartaal 2008) met elkaar worden vergeleken, ontstaat het 
in tabel  5.3.  weergegeven beeld: 
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    tabel 5.3. aantallen uitkeringsgerechtigden per  leeftijdscategorie 

 31-03-2006 In % 30-09-2008 In % 

18-21 13  1 % 8  1 % 

21-23 38 3 % 13 1 % 

24-30 119 9 % 97 9 % 

31-40 318 24 % 219 19 % 

41-50 271 21 % 236 21 % 

51-64 391 30 % 369 33 % 

>64 164 12 % 186 16 % 

 
 

Uit de tabel blijkt dat in deze periode het aandeel 64+ zowel procentueel als  
absoluut is toegenomen. Dit hangt samen met de hiervoor geschetste ontwikkeling 
m.b.t. het onvolledig opbouwen van recht op AOW door inwoners van allochtone 
afkomst. 
 
Geconstateerd wordt dat in alle leeftijdscategorieën onder 65 jaar sprake is van 
een getalsmatige afname.  Dat geldt het sterkst voor de leeftijdscategorieën  
tussen 18 en 23 jaar, en tussen 31 en 40 jaar.  
Alhoewel ook in de categorie tussen 51 en 64 jaar getalsmatig sprake is van een 
afname, is het aandeel relatief wel toegenomen.  

 
 

Medische, psychologische, sociale en/of andere beperkingen 
In de Kadernota Arbeidsmarktbeleid 2003 werd aangegeven dat 40% van de 
klanten in mindere of meerdere mate medische, psychologische, sociale en/of 
andere beperkingen had. Dit aspect komt in de kwartaalrapportages niet terug. Wel 
wordt in de raadsmededeling “’Visie op arbeidsmarktbeleid” van september 2007 
aangegeven dat 55% van de cliënten op enige wijze in de categorie “niet-kunnen” 
wordt ingedeeld.   
 

 
Etniciteit 
In de Kadernota Arbeidsmarktbeleid 2003 werd aangegeven dat 25% van de 
klanten van allochtone afkomst was. Dit aspect komt in de kwartaalrapportages of 
in andere documenten niet meer terug. 

 
 

Samenstelling cliëntenbestand: indeling naar fasen 
In de Kadernota Arbeidsmarktbeleid van 2003 was een overzicht opgenomen van 
de verdeling van het cliëntenbestand over de fasen 1 t/m 4.  Ook in de 
raadsmededeling “Visie op arbeidsmarktbeleid” van september 2007 was een 
overeenkomstige indeling opgenomen (nu naar ’sporen’). De indelingscriteria zijn 
overigens niet gelijk, maar betreffen in beide gevallen tot op zekere hoogte wel de 
afstand tot de arbeidsmarkt (fase/spoor 1: geringe afstand, fase/spoor 4: grote 
afstand). De fase-indeling was afkomstig van het CWI en betrof uitsluitend de 
afstand tot de arbeidsmarkt. De indeling in sporen vanaf Werk Voorop heeft 
betrekking op het type traject dat van toepassing wordt geacht.    
In de onderstaande tabel worden de uitkomsten op de beide peildata naast elkaar 
gezet.  
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 tabel 5.4.  Toedeling cliënten naar fasering en sporen 
 

 01-01-20036  30-06-20077 

       

Fase 1 5,0 % Spoor 1 8,0 % 

Fase 2 3,5 % Spoor 2 24,0 % 

Fase 3 14,5 % Spoor 3 8,0 % 

Fase 4 77,0 % Spoor 4 60,0 % 

 
 
Als fase 4 en spoor 4 worden vergeleken, dan blijkt dat in de loop der jaren anders 
wordt aangekeken tegen de mogelijkheden van cliënten om de arbeidsmarkt op 
afzienbare termijn te betreden.  
 
 
Vrijstelling van sollicitatieverplichting 
In spoor 4 is er sprake van een dergelijke grote afstand tot de arbeidsmarkt, in 
combinatie met persoonlijke belemmeringen, over het algemeen van medische 
aard, dat er een vrijstelling van sollicitatieverplichting is van meer dan 6 maanden. 
Dit percentage vrijstellingen van 60 procent is fors hoger dan het landelijke 
gemiddelde. Deze zit afhankelijk van welk bron men neemt op 25 procent (CBS) of 
32 procent (Divosa). Beide cijfers zijn gebaseerd op omvangrijk 
steekproefonderzoek. Het percentage van 77% in fase 4 van 2003 wil overigens 
niet zeggen dat het aantal vrijstellingen toen nog hoger lag. De indeling in fase 4 is 
gebaeerd op afstand tot de arbeidsmarkt en houdt niet automatisch een vrijstelling 
van de sollicitatieplicht in. Met andere woorden, in fase 4 zitten behalve cliënten 
met vrijstelling van sollicitatieplicht ook moeilijk bemiddelbare clienten die nog wel 
geacht werden te solliciteren. 

 

5.5. Re-integratie uitkeringsgerechtigden met perspectief op werk  

 
Uitstroom in de periode 2002-2005 
Zoals eerder aangegeven richt dit onderzoek zich met name op de doeltreffendheid 
en doelmatigheid van het re-integratiebeleid in de periode 2006-2007. Om de 
ontwikkelingen in perspectief te kunnen plaatsen wordt vooraf kort ingegaan op de 
resultaten van het re-integratiebeleid in de voorafgaande periode 2002-2005.  
 
In deze periode heeft de gemeente gebruik gemaakt van de Tijdelijke 
Stimuleringsregeling Bevordering Activering en Uitstroom AWB, IOAW of IOAZ. 
Beoogd werd om een uitstroom te realiseren van 547 cliënten.  
 
Uit de rapportage over het eerste kwartaal 2006 bleek zorg over de realisatie. 
Aangegeven werd dat tot 31 december 2005 een uitstroom was gerealiseerd van 
slechts 299 klanten. Omdat de regeling was verlengd tot 2006 was er nog een 
mogelijkheid om in 2006 alsnog het beoogde aantal te halen.  Indien dat niet 

                                                      
6 Kadernota Arbeidsmarktbeleid, september 2003 
7 raadsmededeling Visie op arbeidsmarktbeleid, 12 september 2007 
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haalbaar zou blijken te zijn, diende de gemeente per niet uitgestroomde klant een 
bedrag ad € 1344 terug te betalen.  
 
In de rapportage over het eerste halfjaar wordt gemeld dat de in de 
Stimuleringsregeling opgenomen eis dat de klant duurzaam moest zijn 
uitgestroomd (minimaal 6 maanden) was komen te vervallen.  Met het oog hierop 
werd de verwachting uitgesproken dat alsnog de beoogde uitstroom ad 547 
cliënten gerealiseerd zou kunnen worden.  
 
Uiteindelijk zijn, zo blijkt uit de door de accountant goedgekleurde einddeclaratie, 
519 cliënten op de zo geformuleerde wijze aangemerkt als uitgestroomd naar werk.  
De verdeling over de jaren is weergegeven in tabel 5.5.  

 
tabel 5.5. uitstroom naar werk in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling 
 

 
jaar uitstroom 

2002 2,0 

2003 50,5 

2004 131,5 

2005 174,5 

2006 160,5 

totaal 519,0 
 
 
 

Uitgangspositie bij start van het project Werk Voorop 
Met de invoering van Werk Voorop werd een ingrijpende wijziging doorgevoerd in 
de opzet van het re-integratieproces. Bij de re-integratie van cliënten met 
perspectief op werk zijn daarom twee deelgroepen te onderscheiden:  
a.  nieuwe cliënten vanaf 1 februari 2006.  
b. al bestaande cliënten vóór de start van het project Werk Voorop in februari  
     2006. 
 
ad a: Het project Werk Voorop was in aanvang uitsluitend gericht op nieuw 
instromende cliënten met perspectief op uitstroom naar arbeid. Op basis van 
modelmatige berekeningen van de omvang van de instroom c.q. de  afstand naar 
de arbeidsmarkt werd uitgegaan van de realisatie van 600 trajecten. De te 
realiseren uitstroom werd bepaald op 360 klanten. 
 
ad b: Het bestand Wwb van Bergen op Zoom bestond op het moment van 
daadwerkelijk starten van Werk Voorop (februari 2006) uit 1.317 cliënten (stand 1 
januari 2006, Monitor Werk en Inkomen). Dit is inclusief cliënten van 65 jaar of 
ouder. Hiervoor gecorrigeerd zijn er dan 1.173 cliënten onder de 65 jaar.  
In de projectaanvraag wordt de groep cliënten met perspectief op werk  geschat op 
37% (dat is ca. 430 cliënten).  

 
 
 
 

Gerealiseerde re-integratietrajecten 
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Van de voorgenomen 600 trajecten over de gehele periode zijn er 400 
gerealiseerd. Het lagere aantal vindt zijn oorzaak voor een deel in de latere start 
van het project werk voorop. Er was van uitgegaan dat het project zou starten in 
2005, maar door o.a. een langdurig proces van aanbesteding is het project in 
realiteit in februari 2006 gestart. 
Daarnaast was als gevolg van de gunstige economische ontwikkeling en de werking 
van de poortwachtersfunctie de instroom van cliënten ook lager dan was voorzien.  
 
Omdat door de latere start en de lagere instroom van nieuwe cliënten het aantal 
deelnemers aanzienlijk lager was dan vooraf was begroot is begin 2006 besloten 
om de doelgroep van Werk Voorop uit te breiden met klanten uit het lopend 
bestand.8 
 
kosten en subsidie ESF 
Oorspronkelijk was voor het gehele project € 4.450.000 begroot. In de 
einddeclaratie zijn de subsidiabele kosten berekend op € 940.000. Het verschil 
wordt veroorzaakt doordat: 
- een lager aantal cliënten heeft deelgenomen dan vooraf was geraamd; 
- de kosten van scholing lager waren was geraamd (gemiddelde kosten per 

cursus € 505 i.p.v. € 2.000); 
- een deel van de vooraf als subsidiabel veronderstelde kosten in werkelijkheid 

niet subsidiabel bleek te zijn (begeleiding spoor 1 cliënten door CWI, 
maximering toegestane kosten overhead) 

 
 
Uitstroom, algemeen 
In het beleidsverslag bij de jaarrekening wordt de beleidsrealisatie gemeld ten 
opzichte van de in de programmabegroting vermelde voornemens. Ten opzichte 
van de beoogde 8% uitstroom is in de beleidsverslagen de volgende (summiere) 
toelichting aangetroffen: 
 
Rekening 2005  
Uitstroom naar werk 94, gemiddeld uitkeringsbestand is 1382, derhalve 6,8% 
 
Rekening 2006 
Uitstroom naar werk: 8,45% 
 
Rekening 2007 
Behaald: beginstand 1229, eindstand 1065 
 
Uit de beschrijvingen blijkt dat ook in de verantwoordingsinformatie de 8% norm 
verschillend wordt gedefinieerd / geïnterpreteerd: 
- in 2005 en 2006 wordt de norm berekend op basis van het aantal cliënten dat 

is uitgestroomd naar werk; 
- in 2007 wordt de norm berekend op basis van de vermindering van het aantal 

uitkeringsgerechtigden (al dan niet het gevolg van uitstroom naar werk).  
 

 
Het CBS levert met enige vertraging (laatste cijfers hebben betrekking op 2007) 
cijfers over de uitstroom uit de Wwb en over uitstroom naar werk. Daarnaast biedt 

                                                      
8 Overzicht eerste halfjaar 2006, paragraaf 1.5.  
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de Wwb-Kernkaart cijfers over de totale kosten voor re-integratiebeleid. Deze 
gegevens maken het mogelijk om een relatie te leggen tussen prestaties en 
kosten. In dit geval worden alle kosten zichtbaar gemaakt, dus niet alleen directe 
trajectkosten. In de bedragen zijn ook begrepen de kosten voor gesubsidieerde 
arbeid en loonkostensubsidies. 
 
tabel 5.6. uitstroom en kosten, 2004 - 20079 

  
uitstroom 
(<65 jaar) 

kosten  
uitstromer  

uitstroom 
werk 

kosten 
uitstromer 
naar werk  

Bergen op Zoom 2004 500 € 11.459  195 € 29.381  

 2005 405 € 8.151  165 € 20.007  

 2006 460 € 6.897  220 € 14.420  

 2007 440 € 12.188  215 € 24.943  

Steenbergen 2004 70 € 7.379  30 € 17.217  

 2005 65 € 9.390  30 € 20.345  

 2006 75 € 9.342  45 € 15.569  

 2007 70 € 10.745  35 € 21.491  

Roosendaal 2004 565 € 8.400  225 € 21.093  

 2005 560 € 6.270  260 € 13.505  

 2006 710 € 5.156  395 € 9.268  

 2007 535 € 12.308  330 € 19.954  

Woensdrecht 2004 55 € 10.181  25 € 22.398  

 2005 55 € 6.972  20 € 19.172  

 2006 90 € 5.975  35 € 15.363  

 2007 45 € 12.485  15 € 37.456  
 Bron: CBS, Kernkaart Wwb 

 
In tabel 5.6 wordt zichtbaar dat Bergen op Zoom betrekkelijk veel uitgeeft aan re-
integratie gerelateerd aan de uitstroom en de uitstroom naar werk. Een factor die 
daarbij een rol speelt is de gesubsidieerde arbeid en de loonkostensubsidies. In 
tabel 5.7 is te zien dat het relatieve deelname aan gesubsidieerde banen 
(gerelateerd aan het aantal re-integratietrajecten) betrekkelijk hoog ligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tabel 5.7. gesubsidieerde banen, 2004 – 2007, aantal en percentage 

                                                      
9 De Kernkaart stelt deze gegevens helaas niet per gemeenteklasse beschikbaar, zodat moet worden 
volstaan met een vergelijking met individuele referentiegemeenten. 



 

     Onderzoek Re-integratiebeleid 
 

50 

  2004 2005 2006 2007 

Bergen op Zoom aantal 180 60 155 190 

 percentage 26% 7% 19% 22% 

Steenbergen Aantal 20 15 15 10 

 percentage onbekend 19% 18% 13% 

Roosendaal aantal 95 70 120 150 

 percentage 9% 7% 10% 14% 

Woensdrecht aantal 20 15 20 45 

 percentage onbekend 7% 10% 21% 
 Bron: Kernkaart Wwb 

 
Bergen op Zoom heeft begin 2004 besloten het beslag op de re-integratiegelden 
(Werkdeel) door het toenmalige bestand aan ID-ers en WIW-ers drastisch terug te 
brengen; in 2004 bedroeg deze claim 87 procent, voor 190 ID-ers en WIW-ers. Dit 
gebeurde door enerzijds het aantal WIW te laten dalen tot nul door natuurlijk 
verloop en het aantal ID-ers tot 30 procent van het oorspronkelijke bestand te 
laten dalen. Anderzijds is de subsidie voor de blijvers stapsgewijs teruggebracht. 
Dit resulteert in een kostenuitzetting voor WIW-ers en ID-ers van € 390.000  over 
2007 tegenover een kostenpost van circa  € 5.000.000 op jaarbasis bij de aanvang 
van 2004. Na het afbouwen van de bovengenoemde banen (5 WIW-ers en 40 ID-
ers) wordt het  instrumenten  loonkostensubsidie ingezet, waarmee ook 
aanzienlijke kosten gemoeid kunnen zijn, maar dat een tijdelijk karakter heeft.  
 
De uitstroom naar werk ontwikkelt zich in Bergen op Zoom van 39 procent van de 
totale uitstroom in 2004 tot 49 procent in 2006 en 48 procent in 2007. Vergeleken 
met gemeenten in dezelfde grootteklasse liggen deze percentages duidelijk hoger. 
Van de omliggende gemeenten realiseert Roosendaal betere percentages (tabel 
5.8). 
 
tabel 5.8. beëindiging uitkering door aanvaarding werk als percentage uitstroom, 
2004 - 2007 

  
uitstroom 
(<65 jaar) 

uitstroom 
werk percentage   

Bergen op Zoom 2004 500 195 39%  

 2005 405 165 41%  

 2006 460 220 48%  

 2007 440 215 49%  

Steenbergen 2004 70 30 43%  

 2005 65 30 46%  

 2006 75 45 60%  

 2007 70 35 50%  

Roosendaal 2004 565 225 40%  

 2005 560 260 46%  
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 2006 710 395 56%  

 2007 535 330 62%  

Woensdrecht 2004 55 25 45%  

 2005 55 20 36%  

 2006 90 35 39%  

 2007 45 15 33%  

Gemeenteklasse 2004   30%  

 2005   32%  

 2006   onbekend  

 2007   42%  
Bron: Kernkaart Wwb 
 
In hoeverre de inzet van re-integratiebedrijven heeft bijgedragen aan de 
gerealiseerde uitstroom en uitstroom naar werk valt niet na te gaan.  
Wel wordt in de Directiemonitor tijdens Werk Voorop aangegeven hoe de 
stroomcijfers van het ingezette re-integratiebureau er uit zien. Uit de aard der zaak 
kan dit bij Maatwerk niet in deze vorm. 
 
Resultaten bij cliënten die aan het project Werk Voorop hebben 
deelgenomen 
In het projectplan Werk voorop was uitgegaan van een totale uitstroom naar werk 
van 400 cliënten bij 600 trajecten, een succesrate derhalve van 67%. 
Uit de definitieve vaststelling van de ESF-subsidie voor het project Werk Voorop 
blijkt dat 400 cliënten een traject hebben gevolgd, waarvan 179 klanten zijn 
uitgestroomd naar werk. Het succespercentage bedraagt dus 50%.  
In de toelichting bij de einddeclaratie voor de ESF-subsidie wordt toegelicht “dat de 
prestaties van het re-integratiebedrijf tegenvallen”.  
 
De directe kosten voor de re-integratietrajecten bedragen € 965,- per traject. De 
totale kosten per traject, verantwoord binnen het project, zijn € 2.350. Wanneer 
deze uitgaven worden gerelateerd aan de uitstroom naar werk, bedragen de directe 
kosten per naar werk uitgestroomde cliënt € 2.160 en de totale kosten € 5.250 per 
naar werk uitgestroomde cliënt.  
 
Omdat een deel van de realisatie tot na het eind van de projectperiode is 
doorgeschoven, zijn de berekende kosten per gerealiseerd traject binnen het 
project wat te laag; de afdeling becijfert ze op circa € 2.500 per traject en per 
uitgestroomde cliënt naar werk op € 5.600.  
 
Wat betreft de hier opgevoerde kosten geldt nadrukkelijk dat het project gericht is 
op uitstroom naar werk van personen die daar op relatief korte termijn geschikt 
voor worden geacht. Een vergelijking met de totale re-integratiekosten is daarom 
niet zonder meer te maken. 
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Resultaten bij cliënten die niet aan het project Werk Voorop hebben 
deelgenomen  
 
Een beperking bij het onderzoek is dat op basis van de beschikbare informatie niet 
kan worden geconstateerd: 
 of alle nieuw ingestroomde cliënten ook daadwerkelijk het re-integratietraject 

op basis van Werk Voorop hebben doorlopen; 
 of en in hoeverre dat ook het geval is geweest voor bestaande cliënten. 
 
Met het oog op de geconstateerde kwaliteit van het daarvoor geïntroduceerde 
proces (zie hoofdstuk 4) is aannemelijk dat in elk geval een groot deel van de 
nieuw ingestroomde cliënten het re-integratieject heeft doorlopen.  
Dat geldt echter niet voor de bestaande cliënten. Alhoewel de doelgroep wel tot 
de bestaande cliënten is uitgebreid, is het op grond van de kwantitatieve 
verhoudingen niet aannemelijk dat dit tot een volledige deelname uit deze groep 
heeft geleid.  
Dit betekent dat er een (substantiële) groep cliënten is waarvoor geldt dat wel 
een perspectief naar de arbeidsmarkt aanwezig wordt geacht, maar in de periode 
2006-2007 niet hebben deelgenomen aan een re-integratietraject.  
Op grond van de beschikbare informatie kan de omvang en samenstelling van 
deze groep niet worden vastgesteld. Evenmin kan worden vastgesteld of en 
hoeveel personen uit deze groep zijn uitgestroomd.  
Indien en voor zover cliënten uit deze groep én niet hebben deelgenomen aan re-
integratietrajecten én per eind van de onderzoeksperiode nog 
uitkeringsgerechtigd zijn, is er (in deze situaties is stilstand veelal achteruitgang) 
een risico dat de afstand tot de arbeidsmarkt verder is toegenomen.  
 
 

Terugval 
 
Een belangrijke factor bij de beoordeling van de effectiviteit van het re-
integratiebeleid is de mate van terugval.  
 

 aantal % 

2004 190 37% 

2005 105 23% 

2006 100 20% 

2007 95 19% 

 
Van terugval is sprake indien betrokkene opnieuw afhankelijk wordt van een 
bijstandsuitkering nadat in de voorafgaande periode van 12 maanden de 
bijstandsuitkering werd beëindigd.  
 
Het percentage terugval is  het aantal  terugvallers ten opzichte van het totale 
aantal beëindigde bijstandsuitkeringen in de periode 1 januari t/m 31 december 
van het verslagjaar.  
 
De gegevens zijn beschikbaar tot en met 1997. In dat jaar ligt het percentage 
terugval in Bergen op Zoom met 19% licht lager dan het gemiddelde in 
gemeenten van dezelfde grootteklasse (21%).  
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5.6. Invloed loonkostensubsidies op resultaten uitstroombeleid  

 
In de voorgaande paragrafen is gebruik gemaakt van aantallen uitstroom zoals die 
in de registratie van de gemeente en in de statistieken van het CBS zijn verwerkt.  
De Rekenkamer merkt hierbij wel op dat de aantallen in betekenende mate zijn 
beïnvloed door de plaatsing van cliënten bij re-integratiebedrijven onder 
toekenning van een loonkostensubsidie.  
 
Tot en met 2005 werd door de gemeente Bergen op Zoom nog geen gebruik 
gemaakt van het instrument loonkostensubsidie. Vanaf 2006 zijn contracten 
gesloten met re-integratiebedrijven, er toe leidend dat: 
- aan de betrokken cliënten een arbeidscontract  voor een jaar werd 

aangeboden; 
- aan het re-integratiebedrijf een loonkostensubsidie werd toegekend. 
 
Omdat de cliënten werkzaam zijn op een arbeidscontract worden ze in de 
registraties niet langer als uitkeringsgerechtigde beschouwd, en telt de plaatsing bij 
het re-integratiebedrijf op dat moment als uitstroom naar werk. Alhoewel dit in 
juridische zin correct is, is in termen van effectiviteit op dat moment echter nog 
geen sprake van reguliere uitstroom. Ook op termijn wordt die daadwerkelijke 
uitstroom slechts gedeeltelijk gerealiseerd. In de contractvorming (zie ook 
paragraaf 4.5) wordt rekening gehouden met 50% daadwerkelijke uitstroom, 
hetgeen impliceert dat 50% na afloop van het arbeidscontract (overigens via eerst 
een WW-uitkering) terugkeert als uitkeringsgerechtigde.  
 
Nu in 2005 dit instrument nog niet werd ingezet, maar vanaf 2006 substantiële 
aantallen cliënten op deze basis zijn geplaatst (resp. 103 en 143 plaatsingen in 
2006 en 2007) heeft dit ook een substantieel effect op het aantal cliënten waarvoor 
uitstroom naar werk is geregistreerd en gerapporteerd.  
 
 
Overeenkomst met vier reïntegratiebedrijven 
Met 4 re-integratiebedrijven is in oktober 2007 een overeenkomst afgesloten 
waarin ook het gebruik van loonkostensubsidie wordt geregeld. In oktober 2008 
zijn de resultaten van deze overeenkomsten beschikbaar gekomen. Alle re-
integratiebedrijven hebben hun (50%-)taakstelling gehaald en hebben dus recht op 
de afgesproken bonus (tabel 5.10). Voor de gemeente betekent de gerealiseerde 
uitstroom een besparing op het inkomensdeel. Overigens hebben 6 cliënten zonder 
te zijn uitgestroomd er voor gekozen geen beroep te doen op bijstand. 
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tabel 5.10. re-integratietrajecten okt 2007 – okt 2008 

Instroom Uitstroom Verschil 

Cardan 20 13 7 

Fourstar 20 14 6 

Frame 20 10 10 

Accessio 20 10 10 

totaal 80 47 33 

 
 

5.7. Re-integratie uitkeringsgerechtigden zonder perspectief op 
werk  

 
Omvang doelgroep  
De methodiek van Werk Voorop is naar zijn aard gericht op klanten die kunnen 
werken. Al naar gelang hun afstand tot de arbeidsmarkt, worden arbeidsgeschikte 
klanten ingedeeld in spoor 1, 2, of 3. De klanten met zodanige medische of sociale 
beperkingen dat geen perspectief op mogelijkheden tot betaald werk bestaat, 
worden ingedeeld in spoor 4 en komen in aanmerking voor een zorgtraject. Deze 
klantengroep - die bij aanvang van het project naar inschatting van de afdeling 
circa 63% van het uitkeringenbestand vormt - valt niet onder de werking van dit 
ESF-subsidieproject, aangezien deze klanten niet voldoen aan het criterium van 
'werkzoekende' die als zodanig ingeschreven staat bij het CWI. 
 
De omvang van deze groep is zeer substantieel. In de raadsmededeling Visie op 
arbeidsmarktbeleid (2007) wordt aangegeven dat klanten in spoor 4, dat is 60% 
van het aantal cliënten, een ontheffing hebben van de arbeidsmarktverplichting. 
Dit is landelijk gezien een hoog aandeel. In een CBS onderzoek uit 2007 onder 159 
gemeenten10 is dit percentage gemiddeld 25 procent en in de Divosamonitor 2007 
is dit 33 procent; verschillen zijn volgens Divosa ontstaan omdat het om 
steekproefonderzoek gaat. 
 
In de interviews met medewerkers van Sociale Zaken is het hoge aandeel cliënten 
zonder sollicitatieverplichting aan de orde gesteld. In deze gesprekken zijn geen 
exacte percentages aan de orde geweest, maar is de conclusie bevestigd dat het 
om ruim de helft gaat. 
 
Uit het CBS-onderzoek blijkt overigens ook dat de verschillen tussen de gemeenten 
zeer groot zijn. De verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door de 
beleidsvrijheid die gemeenten op dit punt hebben. Bij de door het CBS onderzochte 
gemeenten is er een relatie met de leeftijd van de cliënt (jongeren minder vaak 
een ontheffing) en de duur van de uitkering (vaker ontheffing bij lange 
inschrijfduur). Het CBS benadrukt overigens dat de gegevens niet generaliseerbaar 
zijn tot een landelijk beeld. 
 
 

                                                      
10 Ontheffing van de arbeidsverplichting, CBS, 2007 
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Alhoewel de bovengenoemde vergelijkende gegevens dus geen basis bieden voor 
het formuleren van conclusies, geven ze wel aanleiding tot de vraag of en hoe bij  
eenmaal in dit spoor opgenomen cliënten wordt geëvalueerd of er wellicht toch 
mogelijkheden ontstaan tot uitstroom naar werk.  
In het onderzoek is niet gebleken dat op systematische wijze zo’n onderzoek is 
uitgevoerd.  

  
 
 Maatschappelijke participatie 

In de programmabegrotingen is opgenomen dat 30% van de klanten ‘met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt’, dat wil zeggen met een ontheffing van 
arbeidsverplichting (al dan niet tijdelijk), geplaatst dient te zijn op een traject voor 
sociale activering. Dit gaat dus om klanten in spoor 4 en de klanten in spoor 3 die 
een tijdelijke ontheffing hebben. 
 
Vanuit het cliëntvolgsysteem kan niet bepaald worden welke activerings-
inspanningen worden geleverd. Dit zou vanuit de schriftelijke dossiers mogelijk 
moeten zijn. Vanuit de interviews is bekend dat ‘echte’ activeringsinspanningen 
met name toegerekend worden aan cliënten die worden toegeleid naar werk.  
In de monitoren (kwartaalrapportages en directiemonitor) is niet zichtbaar 
gemaakt welke activeringsinspanningen, bijvoorbeeld in rechtmatigheids-
gesprekken, worden geleverd ten aanzien van cliënten die geen perspectief hebben 
op werk.  
 
In de Monitoren en de jaarverslagen is geen realisatie opgenomen van trajecten 
voor cliënten uit deze groep, afgezien van ‘Springplank’. Wel wordt in 2008 in het 
concernbericht opgemerkt dat een deel van dit cliëntenbestand (350 cliënten) is 
gescreend en dat ‘als er mogelijkheden zijn’ er een trajectplan wordt gemaakt. De 
voorwaarden voor activering zijn daarmee verder ingevuld. Gemeld wordt dat in 
Werk Voorop de realisatie ook achterbleef doordat een groter deel van de instroom 
niet in staat is te werken.   
 

5.8. Re-integratie ANW-ers en niet-uitkeringsgerechtigden 

De (re-integratie) inspanningen ten aanzien van Nuggers en Anw-ers zijn beperkt 
gebleven tot het ‘standaardaanbod’ van het CWI, dat wil zeggen het wijzen op 
vacatures en hoe die te vinden. Er hebben niet of zeer beperkt re-
integratietrajecten plaatsgevonden voor deze doelgroep. In aansluiting daarop 
heeft geen monitoring plaatsgevonden.  
 

5.9. Inzet toegekend budget voor arbeidsre-integratie 

Het budget voor het re-integratiebeleid bestaat in principe uit het ‘Werkdeel’, 
vermeerderd of verminderd met het overschot of tekort van het voorgaan jaar. In 
tabel 5.10 is de ontwikkeling hiervan weergegeven. 
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tabel 5.10. ontwikkeling budget re-integratiebeleid 2004 – 2008. 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Toegekend budget 4.942 4.975 5.123 4.926 4.870 

Overschot voorgaand jaar 349 -438 1.236 3.187 2.751 

Beschikbaar 5.291 4.537 6.359 8.113 7.621 

Uitgaven 5.729 3.301 3.172 5.362 4.894 

Overschot -438 1.236 3.187 2.751 2.726 

  Bron: Kernkaart Wwb, Ministerie van SZW. 
  NB: bedragen x € 1.000. 

 
Een belangrijk deel van de uitgaven bestaat uit kosten voor gesubsidieerde arbeid. 
Aan het begin van de periode gaat het om ID en WIW banen. Deze worden 
vervolgens afgebouwd, zowel naar aantal als naar de hoogte van de subsidie per 
gesubsidieerde arbeidsplaats. Tegelijk is er een toename van het aantal banen 
waarvoor loonkostensubsidie wordt verstrekt, met een eveneens oplopend budget 
voor dit re-integratie-instrument. Deze ontwikkeling is weergegeven in tabel 5.11. 
 
tabel 5.11. ontwikkeling gesubsidieerde banen 2004 – 2008. 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Aantal WIW en ID 205 104 52 47  

Uitgaven WIW en ID 3.638 641 917 777 847 

Aantal loonkostensubsidie   1031 1431  

Uitgaven loonkostensubsidie   368 2.431 2.079 

Aandeel budget gesubsidieerde arbeid 64% 19% 40% 60% 60% 

Bron: Gemeente Bergen op Zoom. 
1Berekend vanuit Kernkaart Wwb. 
NB: bedragen x € 1.000. 

 
De inzet van financiële middelen uit het werkdeel van het budget voor werk en 
inkomen heeft geleid tot een substantieel voordeel op het resultaat in het 
inkomensdeel. Waarin de begroting 2007 er van werd uitgegaan dat de 
uitkeringslasten voor deze cliënten ten laste van het inkomensdeel zouden worden 
gebracht,  zijn deze uitkeringslasten komen te vervallen.  In plaats daarvan wordt 
nu een loonkostensubsidie betaald, welke ten laste komt van et werkdeel.  
 
In het jaarverslag 2007 wordt binnen Programma 3 Sociale Voorzieningen een 
voordeel gemeld ad € 848.000 met de toelichting “gebudgetteerde uitgaven ten 
laste van werkdeel WWB gebracht met als gevolg overschot op reguliere 
budgetten” 
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6. Informatievoorziening gemeenteraad 
 

6.1.   Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk werd de aandacht gericht op de vraag of de 
informatiehuishouding is ingericht op het verkrijgen van zodanige kwantitatieve en 
kwalitatieve inzichten dat kan worden vastgesteld of de re-integratietrajecten 
daadwerkelijk tot de beoogde resultaten leiden. 
In aansluiting hierop komt in dit hoofdstuk de vraag aan de orde of dit leidt tot een 
adequate informatievoorziening aan de gemeenteraad, zodanig dat de raad 
invulling kan geven aan haar controlerende rol en (lerend van de resultaten) op 
verbeterde wijze invulling kan geven aan de kaderstellende rol voor de volgende 
cyclus.  

 

6.2.   Informatie m.b.t. vooraf gestelde doelen en resultaten  

In de diverse beleidsdocumenten en in de programmabegroting zijn doelen en 
beoogde resultaten benoemd. In deze paragraaf wordt getoetst of en hoe de 
gemeenteraad wordt  geïnformeerd over de realisatie hiervan. Onderscheid wordt 
gemaakt naar opgenomen informatie in: 

- de kwartaaloverzichten 
- de jaarrekening 
- overige documenten 

 
poortwachtersfunctie 
Vanaf de Programmabegroting 2005-2009 is jaarlijks als beoogd resultaat 
opgenomen: 35% instroombeperking, d.w.z. in deze gevallen wordt de 
uitkeringsaanvraag niet doorgezet. 
De gemeenteraad wordt zowel in de kwartaaloverzichten als in het beleidsverslag 
bij de jaarrekening geïnformeerd over de realisatie. Zoals in hoofdstuk 5 werd 
aangegeven is een methodische kanttekening dat in de kwartaaloverzichten er 
soms ten onrechte geen rekening mee werd gehouden dat op het moment van 
rapportage nog niet alle aanvragen ook daadwerkelijk waren afgehandeld. Doordat 
deze werden meegerekend als “’tegengehouden bij de poort” werd in die 
kwartaaloverzichten een te hoog realisatiepercentage gemeld.  
Behoudens deze kanttekening wordt de raad tijdig en adequaat geïnformeerd over 
de werking van de poortwachtersfunctie.  

 
toeleiden naar werk in 90% van de gevallen binnen 5 werkdagen na de 
uitkeringsaanvraag  
Zowel in de kwartaalrapportages als in het beleidsverslag bij de jaarrekening wordt 
de realisatie gerapporteerd. 

 
uitstroom 8% (conform nota arbeidsmarktbeleid september 2003) 
In het beleidsverslag bij de jaarrekening wordt de realisatie gerapporteerd. Zoals in 
de voorgaande hoofdstukken al werd aangegeven, zijn deze cijfers op verschillende 
wijzen te interpreteren.  
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extra inzet met als doel het creëren van arbeidsplaatsen, ervarings-plaatsen, 
vrijwilligersplaatsen 
Vanaf de Programmabegroting 2005-2008 is opgenomen: extra inzet met als doel 
het creëren van arbeidsplaatsen. Vanaf de Programmabegroting 2008-2011 is 
daaraan toegevoegd: het creëren van ervaringsplaatsen en  vrijwilligersplaatsen. 
 
In het beleidsverslag bij de jaarrekening  2006 is opgenomen: 29 cliënten in 
project Randstad.  

 
ontwikkelen arbeidsmarktmonitor 
Vanaf de Programmabegroting 2007-2011 wordt het ontwikkelen van een 
arbeidsmarktmonitor jaarlijks als beoogd resultaat opgenomen. In het 
beleidsverslag 2007 is opgenomen dat, in samenwerking met CWI en Economische 
Zaken, Sociale Zaken een arbeidsmarktmonitor heeft ontwikkeld die inzicht geeft in 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. In het zelfde 
beleidsverslag wordt gesteld dat resultaten van de monitoring (‘de vulling’) zullen 
volgen in 2008.  Resultaten in deze vorm zijn in 2008 niet gepresenteerd. 
 
tevredenheid werkgevers over werkgeversservicepunt 
Vanaf de Programmabegroting 2007-2011 wordt jaarlijks als beoogd resultaat 
opgenomen: Werkgevers zijn tevreden over de service van het 
werkgeversservicepunt en beoordelen die met een 7. 
 
In het beleidsverslag 2007 is opgenomen: werkgeversservicepunt is in 2007 
geopend. Tevredenheidonderzoek volgt in 2009.  
 
sociale activering 
Vanaf de Programmabegroting 2007-2011 wordt jaarlijks als beoogd resultaat 
opgenomen: 30% van de klanten uit spoor 4 is geplaatst in een traject voor sociale 
activering. In het jaarverslag 2007 wordt een iets ander beoogd resultaat vermeld: 
30% van de klanten uit spoor 3/4 is geplaatst in een traject voor sociale activering 
(NB: spoor 3 is toegevoegd). Als realisatie wordt vermeld: randvoorwaarden zijn 
ingevuld;  Resultaat zal in 2010 worden gerealiseerd. 
 
In de rapportages over het eerste, tweede en derde kwartaal wordt als vast 
aandachtspunt vermeld: “extra aandacht zal worden geschonken aan de 
zorgklanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door middel van goede 
begeleiding zal er naar worden gestreefd deze groep sociaal te activeren, 
bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, en, indien mogelijk, op langere termijn oor de 
arbeidsmarkt gereed te maken”. Er wordt geen informatie gegeven over de mate 
van realisatie.  
 
Project Werk Voorop 
Voor de projectperiode van 1-1-2005 tot en met 31-12-2007 werden 600 
arbeidstoeleidingstrajecten gepland voor cliënten die geheel of gedeeltelijk 
arbeidsgeschikt waren. De te realiseren uitstroom werd bepaald op 360 klanten. De 
verantwoording over het project heeft plaatsgevonden via Raadsmededelingen, 
waar de feitelijke realisatie van de trajecten en de uitstroom naar werk op 
jaarbasis is gerapporteerd. Deze vorm van rapportage  was ook nodig in verband 
met de verantwoording richting de subsidieverstrekker (ESF). 
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6.3.   Informatievoorziening m.b.t. inzet financiële middelen  

 
De kaderstellende rol van de Raad met betrekking tot de inzet van financiële 
middelen voor de verschillende instrumenten beperkt zich tot het vaststellen van 
het totale budget voor de Wwb.  
 
De financiële verantwoording in het beleidsverslag is eveneens summier, met wel 
een verklaring voor de verschillen tussen begroting en rekening. In de 
kwartaaloverzichten van de afdeling Werk en Inkomen wordt gemonitord in 
hoeverre de realisatie van het totale re-integratiebeleid zich in lijn met begroting 
ontwikkelt.  

 
In de ‘directiemonitor’ Monitor Sociale Voorzieningen is beter te volgen wat voor de 
verschillende instrumenten wordt ingezet, maar gaat het tot 2008 om een 
onderverdeling in hoofdcategorieën: kosten voor WIW-banen, voor ID-banen, voor 
scholing en activering en voor het ESF-project (Werk Voorop). Inzicht in de 
ontwikkeling van de substantiële post loonkostensubsidie wordt niet gegeven. In de 
nieuwe monitor van 2008 is het wel mogelijk om de ontwikkeling van de uitgaven 
voor loonkostensubsidie te volgen, maar alleen indien men weet welk instrument 
schuilt achter welke project, omdat de verantwoording op projecten plaatsvindt. 
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7. Ontwikkelingen in regionaal perspectief 
 
Om de resultaten van het re-integratiebeleid van de gemeente Bergen op Zoom op 
waarde te kunnen schatten, wordt in dit hoofdstuk een vergelijking gemaakt met  
de werkgelegenheidontwikkeling in de regio. Ook wordt een vergelijking gemaakt 
tussen de ontwikkeling van het bijstandsvolume in Bergen op Zoom met een aantal 
omliggende gemeenten. Hiertoe worden vooral gegevens van het CBS gebruikt 
omdat die voor alle gemeenten beschikbaar zijn. Een afwijking van cijfers die de 
gemeente zelf levert is daarom mogelijk. 
 

7.1.   Werkgelegenheid 

De ontwikkeling van de regionale werkgelegenheid is van belang voor de omvang 
van het uitkeringenbestand. Bij een groeiend aantal banen in de regio, zijn de 
kansen op re-integratie voor niet-werkenden groter. Andersom bemoeilijkt een 
stagnerende of afnemende werkgelegenheid toetreding tot de arbeidsmarkt.  
 
Welnu, de uitgangssituatie is sinds het van kracht worden van de Wwb gunstig 
geweest. In de regio West Noord-Brabant is de werkgelegenheid in de periode 
januari 2004 - 2009 met 6,1 procent gegroeid. Dit is iets hoger dan de 
werkgelegenheidsgroei in Nederland als geheel. Hierbij is wel opvallend dat de 
werkgelegenheid in Bergen op Zoom in dezelfde periode afnam met 1,7 procent, 
wat neerkomt op 540 personen. Deze afwijkende ontwikkeling is waarschijnlijk te 
verklaren door de sterke positie van de industriële sector in Bergen op Zoom, waar 
de werkgelegenheid trendmatig daalt.  
 
Tabel 7.1: Aantal banen, januari 2004 – januari 2009. 
 

 
Bergen op 

Zoom Steenbergen Roosendaal Woensdrecht 
West Noord-

Brabant 

januari ‘04 32.200 6.500 38.500 8.680 281.820 

januari ‘05 31.020 6.450 39.000 8.810 282.230 

januari ‘06 31.120 6.610 38.950 9.440 284.910 

januari ‘07 32.200 6.740 40.280 9.830 296.580 

januari ‘08 31.750 6.640 39.740 9.750 291.900 

januari ‘09 31.660 6.780 41.550 10.080 300.140 

jan.’04 – ‘09 -1,7 +4,3 +7,9 +16,1 +6,1 

Bron: LISA. 
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7.2.   WW-bestand 

Voor de instroom in de Wwb is de werkloosheidssituatie van belang. Een deel van 
de instroom in de bijstand komt immers vanuit de WW. In alle geanalyseerde 
West-Brabantse gemeenten is het aantal werkloosheidsuitkeringen na een 
aanvankelijke groei in 2004 en begin 2005, de afgelopen jaren flink afgenomen. De 
daling doet zich ook in Bergen op Zoom voor, zij het in iets mindere mate als de 
andere regiogemeenten. 
 

 
Figuur 7.1: Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen, 1e kwartaal 2004 – 4e kwartaal 
2008, beginstand, geïndexeerd (1e kwartaal 2004= 100) 
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Bron: CBS. 
 
Het aantal bij het CWI geregistreerde niet-werkende werkzoekenden is in de 
periode 2005-2008 in de gehele regio afgenomen; in Bergen op Zoom met -42 
procent het sterkst. 
 
 

7.3.   Ontwikkeling Wwb  

 
Afnemend aantal cliënten 
Het aantal Wwb-cliënten in Bergen op Zoom is tussen 2004 en 2008 gestaag 
afgenomen. Op 1 januari 2005 is het totaal aantal cliënten 1.390 en op 1 
november 2008 is dit 1.040, hetgeen een afname van een kwart (25 procent) 
betekent. Echter, in de loop van 2008 is het aantal cliënten toegenomen.  
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Figuur 7.2: Ontwikkeling aantal Wwb-cliënten Bergen op Zoom, 1 januari 2004 -1 
november 2008, < 65 jaar. 
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* Gegevens van 1 november 2008. Bron: CBS. 
 
Om de behaalde resultaten van de gemeente Bergen op Zoom in perspectief te 
kunnen plaatsen is een vergelijking gemaakt met de ontwikkeling van het 
bijstandsvolume in andere gemeenten in West Noord-Brabant.  
Het aantal Wwb-ers in Bergen op Zoom daalde tussen 1 januari 2004 en 1 
november 2008 met 290 uitkeringsgerechtigden, wat neerkomt op een daling van 
22 procent. Dit percentage ligt iets onder het gemiddelde voor West Noord-Brabant 
(-23 procent). In Roosendaal heeft zich de sterkste reductie van het aantal Wwb-
ers voorgedaan (-41 procent). 
 
Tabel 7.2: Ontwikkeling aantal Wwb-ers, 1 januari 2004 – 1 november 2008 
 

 
Bergen op 

Zoom Steenbergen Roosendaal Woensdrecht 
West Noord-

Brabant 

 totaal <65 jr. totaal <65 jr. Totaal <65 jr. totaal <65 jr. totaal <65 jr. 

januari ‘04 1.330 1.220 220 210 1.570 1.460 220 200 10.340 9.660 

januari ‘05 1.390 1.240 210 200 1.430 1.320 220 210 10.390 9.670 

januari ‘06 1.250 1.080 230 220 1.460 1.330 210 190 9.880 9.050 

januari ‘07 1.150 970 200 190 1.190 1.050 170 160 9.030 8.150 

januari ‘08 1.000 810 200 190 1.000 850 180 160 8.190 7.230 

november ‘08 1.040 850 180 170 930 780 180 170 8.000 7.000 
Bron: CBS; afronding door CBS op tientallen. 
 
Vanuit het re-integratiebeleid bezien is met name de ontwikkeling van het aantal 
Wwb-ers jonger dan 65 jaar van belang (de groep cliënten die nog beschikbaar is 
voor de arbeidsmarkt). De afname van deze groep in Bergen op Zoom (-30 
procent) steekt relatief gunstig af tegenover de gemeenten Steenbergen en 
Woensdrecht. Roosendaal realiseert ook voor deze groep de sterkste daling (-47 
procent). 
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Figuur 7.3: Ontwikkeling aantal Wwb-ers (<65 jaar), 1 januari 2004 – 1 november 
2008, geïndexeerd (januari 2004 = 100) 
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Bron: CBS. 
 
 

 Wwb-aandeel neemt af 
Het aandeel Wwb-ers als percentage van de totale bevolkingsgroep 20-65 jaar is in 
Bergen op Zoom de afgelopen jaren in sterkere mate gedaald dan in de 
regiogemeenten. Van 3,0 procent in 2004 naar 2,1 procent in november 2008 (-0,9 
procentpunt), tegenover een daling van 0,7 procentpunt in de regio.  
Desondanks is het aandeel Wwb-ers in Bergen op Zoom als percentage van de 
totale bevolking nog steeds het hoogste van de regio. 
 
Tabel 7.3: Wwb-ers jonger dan 65 jaar, als percentage van de bevolking 20-65 
jaar, januari 2004-januari 2008 
 

 
Bergen op 

Zoom Steenbergen Roosendaal Woensdrecht 
West Noord-

Brabant 

januari ‘04 3,0 1,4 3,1 1,5 2,6 

januari ‘05 3,1 1,4 2,8 1,6 2,6 

januari ‘06 2,7 1,5 2,8 1,4 2,4 

januari ‘07 2,4 1,3 2,2 1,2 2,2 

januari ‘08 2,1 1,3 1,8 1,2 1,9 

november ‘08 2,1 1,2 1,7 1,3 1,9 

Bron: CBS. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de totale ontwikkeling van het Wwb-bestand in 
Bergen op Zoom in grote lijnen overeenkomt met de ontwikkeling in West Brabant. 
De volumereductie in de gehele regio heeft te maken met de gunstige economische 
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ontwikkeling, en dan met name de groeiende werkgelegenheid. In deze situatie 
doet Bergen op Zoom het beter dan Steenbergen en Woensdrecht, maar minder 
goed dan Roosendaal.  
 
Het aantal re-integratietrajecten in Bergen op Zoom ligt in de periode 2005 – 
eerste helft 2008 relatief hoog, zo blijkt uit gegevens van het CBS.  
 
Hoewel het aantal Wwb-cliënten dalend is, neemt het aantal re-integratietrajecten 
volgens het CBS nog niet af. In bijvoorbeeld Roosendaal is dit wel het geval. Een 
verklaring is dat er meer kortlopende trajecten worden gestart en dat het bereik 
wordt vergroot. Overigens is onder re-integratietrajecten ook gesubsidieerde arbeid 
verantwoord (circa 150 in Bergen op Zoom). 

 
Tabel 7.4: Re-integratietrajecten door gemeenten, beginstand, 2005 – 2008 
 

 Bergen op Zoom Steenbergen Roosendaal Woensdrecht Alle gemeenten 

1e helft 2005 870 40 1.340 170 7.520 

2e helft 2005 890 80 1.240 180 8.050 

1e helft 2006 840 90 1.150 190 7.890 

2e helft 2006 830 60 1.140 160 7.940 

1e helft 2007 840 60 1.020 180 7.580 

2e helft 2007 860 60 1.000 190 7.330 

1e helft 2008 790 60 1.020 210 7.750 

Bron: Statistiek Re-integratie door Gemeenten – CBS, 2004 niet beschikbaar. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 
 

De conclusies worden in dit hoofdstuk gepresenteerd aan de hand van de 
beantwoording op de vier deelvragen van het onderzoek. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een overstijgende conclusie over de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van het beleid en een aantal aanbevelingen. 

 

8.1.   Drie fasen 
Alvorens in te gaan op de conclusies en aanbevelingen is het nuttig eerst vast te 
stellen dat in de beleidsvorming en –uitvoering in Bergen op Zoom vier fasen 
kunnen worden onderscheiden: 
 
fase 1: vóór invoering Wet werk en Bijstand (t/m 2003) 
Deze fase is niet in dit onderzoek betrokken. Op grond van de documenten en 
interviews kan wel worden geconstateerd dat in deze fase nog een sterke nadruk 
lag op de inkomensondersteuning, en in nog beperkte mate invulling werd gegeven 
aan de taken op het gebied van re-integratie. 
 
fase 2: invoeringsfase (2004-2005) 
In deze fase is de dan nieuwe Wet Werk en Bijstand in de gemeente ingevoerd. De 
basis daarvoor werd gelegd in de kadernota Arbeidsmarktbeleid van september 
2003. Het beleid was in deze fase gericht op een sluitende aanpak. Uitgangspunt 
was dat aan alle uitkeringsgerechtigden op enige wijze een traject gericht op re-
integratie naar werk dan wel maatschappelijke participatie zou worden 
aangeboden. 
 
fase 3: “Werk Voorop” (2006-2007) 
Alhoewel in deze fase het beleid als zodanig niet werd bijgesteld (de Kadernota 
Arbeidsmarktbeleid bleef van kracht, en in het beleid werd ook uitdrukkelijk het 
streven naar het bevorderen van maatschappelijke participatie gehandhaafd) werd 
een hoge prioriteit toegekend  aan: 
a. het beperken van de instroom in een uitkering (versterking 

poortwachtersfunctie); 
b. voor nieuw ingestroomde uitkeringsgerechtigden die geacht werden te kunnen 

werken: strakke begeleiding naar daadwerkelijke uitstroom naar werk.    
 
fase 4: Maatwerk (2008 e.v.) 
In deze fase zijn beleid en prioriteitenstelling in beginsel hetzelfde gebleven, maar 
is wel een belangrijke wijziging opgetreden in de uitvoering. Waar in de fase van 
Werk Voorop de re-integratietrajecten werden opgedragen aan één extern re-
integratiebedrijf, neemt de gemeente  - om meer maatwerk mogelijk te maken, en 
te voorkomen dat onderdelen van standaardtrajecten onnodig en ondoelmatig 
worden ingezet -  in deze fase de regie in eigen hand.  
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8.2.   Kaderstelling 

 
De eerste vraag in dit onderzoek is of de kaderstelling door de gemeenteraad leidt 
tot heldere en meetbaar geformuleerde vaststelling van doelen, beoogde resultaten 
c.q. daarvoor beschikbaar te stellen middelen.  
 
De Rekenkamer constateert dat er niet één antwoord is op deze vraag, omdat de 
antwoorden verschillen per doelgroep. Onderscheid moet worden gemaakt tussen:  
- uitkeringsgerechtigden met arbeidsmarktperspectief; 
- uitkeringsgerechtigden met zodanige belemmeringen dat uitstroom naar werk 

(vooralsnog) niet reëel haalbaar is;  
- Anw-ers en Nuggers (niet uitkeringsgerechtigden).  
 
 

 Uitkeringsgerechtigden met arbeidsmarktperspectief 
 
strategische beleidsvorming 
De doelen die de gemeente voor deze doelgroep nastreeft zijn inhoudelijk bezien 
duidelijk: wie kan werken, moet ook werken. Dit uitgangspunt werd op zich al  
geformuleerd in de Nota Arbeidsmarktbeleid van 2003, maar heeft duidelijk een 
extra impuls gekregen bij de invoering van het project Werk Voorop.  
 
Een aandachtspunt is wel dat er in de beleidsvorming niet of nauwelijks een 
verband is gelegd tussen de ontwikkelingen op economisch gebied  en de ambities 
die de gemeente nastreeft. In de kadernota Arbeidsmarktbeleid van 2003 werd nog 
gewezen op de op dat moment sombere vooruitzichten m.b.t. de ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt. In de daarop volgende beleids- en voortgangsdocumenten is geen 
verband gelegd met de inmiddels aanmerkelijk positiever ontwikkelingen ten 
aanzien van werkgelegenheid c.q. de gevolgen daarvan voor de aanpak en het 
niveau van de beoogde resultaten.   

 
concretisering naar meetbare doelen en resultaten  
Om beleidsmatig te kunnen sturen is het gewenst dat de gemeenteraad in zijn 
kaderstellende rol de ambities concretiseert in meetbare beoogde resultaten. 
Daarmee wordt ook de basis gelegd voor de invulling van de controlerende functie. 
De Rekenkamer constateert dat de doelen voornamelijk zijn vertaald in twee, 
gedurende de gehele onderzoeksperiode geldende resultaatsdoelstellingen: 
a. door verscherping van de poortwachtersfunctie moet de instroom met 35% 

worden beperkt; 
b. het re-integratiebeleid moet leiden tot een jaarlijkse uitstroom van 8%. 
Zoals hiervoor aangegeven hebben de wijzigende economische omstandigheden 
geen aanleiding gegeven om te komen tot een bijstelling van de beoogde 
resultaten.  
 
Bij de beoordeling van de helderheid en meetbaarheid moet onderkend worden dat 
het niet eenvoudig is om de resultaten eenduidig te definiëren. Ondanks dat er wel 
enkele methodische kanttekeningen bij te plaatsen zijn biedt de formulering en 
berekeningswijze van de werking van de poortwachtersfunctie een redelijk 
bruikbare basis voor de sturende en controlerende rol van de gemeenteraad.  
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Bij de normering ad 8% uitstroom zijn wel een aantal kritische kanttekeningen te 
plaatsen: 
- het is de Rekenkamer niet duidelijk waarop de norm gebaseerd is. In de nota 

Arbeidsmarktbeleid van 2003 werd nog gesteld dat de doelstellingen zullen 
worden bepaald aan de hand van het gemeentelijk uitkeringsbestand en de 
ervaringen met het beleid. De Rekenkamer heeft deze werkwijze niet in de 
praktijk toegepast zien worden; 

- de norm wordt op verschillende wijze beschreven en/of geïnterpreteerd: 
letterlijk staat in de Nota Arbeidsmarktbeleid van 2003 en opvolgende 
beleidsnota’s dat  8% van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden dient 
uit te stromen naar werk. In de praktijk wordt de norm zo geïnterpreteerd dat 
het aantal bijstandsgerechtigden per einde van het jaar met 8% t.o.v. de 
omvang aan het begin van het jaar moet zijn afgenomen;  

- meer principieel is de vraag aan de orde of het zinvol is om de normering van 
de uitstroom naar werk te definiëren als percentage van het totale bestand van 
uitkeringsgerechtigden. Nu uitstroom naar werk slechts voor een deel van de 
uitkeringsgerechtigden mogelijk is, zou het logischer zijn om de doelstelling 
ook aan deze groep cliënten te relateren (in de huidige opzet wordt de 
ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden en daarmee het “resultaat”” 
van het re-integratiebeleid bijvoorbeeld mede beïnvloed door de toename die 
optreedt door de toename binnen het aantal uitkeringsgerechtigden van 
65+ers.  Deze toename staat echter geheel los van het gevoerde re-
integratiebeleid).  

 
In dit verband wordt opgemerkt dat in het kader van het project Werk Voorop een 
eigen doelformulering werd gehanteerd waarbij zowel de aard en omvang van de 
inspanningen (600 werktoeleidingstrajecten) als te realiseren uitstroom naar werk 
(360 cliënten) concreet werden beschreven.  Aan deze heldere wijze van 
kaderstelling is echter in de volgende periode c.q. in de recent vastgestelde 
Kadernota Arbeidsmarktbeleid geen vervolg gegeven.  
 
 
Uitkeringsgerechtigden (vooralsnog) zonder arbeidsmarktperspectief 

 
strategische beleidsvorming  
Uit de beleidsnota’s en de re-integratieverordening blijkt dat de gemeente voor 
deze groep streeft naar maatschappelijke participatie. In de Programmabegroting 
wordt vanaf 2007 als beoogd resultaat opgenomen dat 30% van de klanten uit 
spoor 4 is geplaatst in een traject voor sociale activering. 
 
In de beleidsnota’s wordt echter niet of nauwelijks aangegeven wat onder de term 
maatschappelijke participatie wordt begrepen. Dit komt in het bijzonder ook tot 
uitdrukking in de Raadsmededeling “Visie op arbeidsmarktbeleid” van september 
2007, waarin wordt gesteld dat “het echter steeds moeilijker wordt om het huidige 
WWB-bestand uit te laten stromen naar werk. Ook door de regering is aangegeven 
dat uitstroom naar werk niet voor een ieder realiseerbaar is zodat het belang van 
sociale activering -als eindpunt- nog nadrukkelijker aan de orde moet komen. Ook 
wat dit onderdeel betreft zouden wij met u van gedachten willen wisselen met het 
oog op de totstandkoming van het nieuwe participatiebeleid dat dan ook gekoppeld 
wordt aan het nieuwe arbeidsmarktbeleid”. 
De Rekenkamer heeft niet kunnen vaststellen dat aan deze gedachtewisseling 
invulling is gegeven. Weliswaar is in de nieuwe Kadernota Arbeidsmarktbeleid het 
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streven naar maatschappelijke participatie opnieuw als doel van beleid 
geformuleerd, maar ook daarin ontbreekt het nog aan inzicht in de concreet 
beoogde inhoudelijke betekenis daarvan.  
Wel wordt, en dat kan mogelijk de basis vormen voor een meer concrete 
formulering van het beleid, het voornemen uitgesproken om “de mogelijkheden 
van participatie in kaart te brengen”. 
 
concretisering naar meetbare doelen en resultaten  
De opname in de Programmabegroting dat 30% van de klanten uit spoor 4 dient te 
worden geplaatst in een traject voor sociale activering is op het eerste gezicht  
meetbaar geformuleerd. Omdat gezien het bovenstaande het beleid als “diffuus” 
moet worden aangemerkt, en dit beoogd resultaat op geen enkele wijze wordt 
onderbouwd, is er echter geen grond om dit beoogde resultaat als realistisch aan te 
merken.  

 
 

Niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-ers 
 
strategische beleidsvorming 
Uit de Kadernota Arbeidsmarktbeleid blijkt dat de gemeente onderkent dat zij 
verantwoordelijk is voor de re-integratie van deze doelgroepen, maar deze niet 
actief benadert. Daarnaast is in de re-integratieverordening 2005 als voorwaarde 
voor gemeentelijke ondersteuning bij re-integratie opgenomen dat het netto-
inkomen van het gezin de toepasselijke bijstandsnorm niet mag overschrijden, 
waarmee de mogelijke aanspraken vanuit deze doelgroepen sterk worden beperkt.  
 
In de nieuwe Kadernota Arbeidsmarktbeleid wordt de “Activering van niet-
uitkeringsgerechtigden” evenwel opnieuw als taak van de gemeente onderkend.  
Ook is in de nieuw vastgestelde verordening de inkomenseis aanmerkelijk 
aangepast. Dit betekent dat voor deze groep een nieuw perspectief ontstaat.   
Dat geldt wellicht ook voor inwoners met een ANW-uitkering. Deze worden echter 
in de nieuwe Kadernota niet expliciet benoemd.  
 
concretisering naar meetbare doelen en resultaten  
De Rekenkamer constateert een tegenstrijdigheid in de kaderstelling. Enerzijds 
wordt de verantwoordelijkheid t.o.v. deze doelgroepen wel onderkend, anderzijds 
wordt  op strategisch niveau hieraan geen actieve invulling gegeven. Doordat op 
tactisch niveau sterk beperkende inkomenseisen werden gesteld is in de 
onderzochte periode deze doelgroep nagenoeg uitgesloten van actieve bemoeienis. 
Dat komt ook tot uitdrukking in de omstandigheid dat de gemeente ten aanzien 
van deze doelgroep geen concreet beoogde resultaten heeft vastgesteld.   
 

8.3.   Uitvoering van het beleid 

 
De tweede vraag in het onderzoek is of het college er in slaagt om op basis van 
inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van cliënten c.q. inzicht in de 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt, dit te vertalen in haalbare resultaatgerichte re-
integratietrajecten? 
 
Net als bij de eerste onderzoeksvraag is hierop niet één antwoord te geven, maar 
zijn er belangrijke verschillen tussen de onderscheiden doelgroepen.  
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Uitkeringsgerechtigden  met perspectief op werk  
Eerder is geconstateerd dat in het beleid van de gemeente duidelijke doelen 
worden gesteld m.b.t. de uitkeringsgerechtigden met perspectief op werk. Wie kan 
werken, moet ook werken. Het blijkt dat in aansluiting daarop het proces van de 
voorbereiding en uitvoering van de re-integratietrajecten geheel is vernieuwd: 
- de invoering van het diagnosegesprek met gebruikmaking van profielen; 
- de betrokkenheid van de cliënten bij het opstellen van het trajectplan, er ook in 

resulterend dat de cliënt door ondertekening aangeeft medeverantwoordelijk 
voor de realisatie te zijn; 

- de verplichte deelname aan de cursus “In en uit de bijstand”; 
- de introductie van het werkgeversservicepunt; 
- de in de trajecten opgenomen mogelijkheden tot plaatsing op externe en 

interne werkplekken; 
- sollicitatiebegeleiding; 
- de mogelijkheden tot inzet van flankerend beleid (kinderopvang, premies). 
De Rekenkamer is positief over de sterk toegenomen professionaliteit van het zo 
tot stand gekomen proces.   
 
De Rekenkamer is ook positief over het initiatief om, in samenspraak met de 
betrokken trajectbegeleiders, tot een evaluatie te komen van de doeltreffendheid 
en doelmatigheid van de gehanteerde werkwijze. Bij deze evaluatie werd 
geconstateerd dat de in de tot dan toe ingekochte trajecten onderdelen waren 
opgenomen die niet voor alle cliënten nodig of nuttig waren. Ook duurden de 
trajecten soms te lang, met als risico dat cliënten minder goed doordrongen 
raakten van de werkelijke urgentie en minder gemotiveerd kunnen raken.  Op 
grond hiervan is een omslag gemaakt naar een aanpak op basis van Maatwerk, 
waarbij de gemeente in eigen regie een specifiek op de cliënt gericht  traject 
samenstelt. 
De Rekenkamer merkt hierbij wel op dat de resultaten van de evaluatie niet 
systematisch zijn vastgelegd, en niet concreet is aangegeven tot welke 
verbeteringen de nieuwe aanpak dient te leiden.  Gemist wordt een 
implementatieplan waarin op basis van concreet geformuleerde resultaten, een 
stelselmatige planning tot een volgbaar geheel van activiteiten en mijlpalen wordt 
gekomen. Hierdoor ontbreken concrete maatstaven om te beoordelen of de nieuwe 
werkwijze in de praktijk ook metterdaad tot de beoogde verbeteringen leidt.   

 
Eén van de belangrijke aandachtspunten daarbij is dat de Rekenkamer bij dit 
onderzoek niet heeft kunnen constateren of: 
a. duidelijk is op welke gronden en voor welke cliënten een zodanig perspectief op 

werk wordt verondersteld dat zij in aanmerking komen voor een traject; 
b. allen die daarvoor in aanmerking komen ook daadwerkelijk een traject 

doorlopen.  
Dit aandachtspunt betreft met name cliënten die al langduriger 
uitkeringsgerechtigd zijn. Uit de aanpak van “Werk Voorop” blijkt dat deze aanpak 
in aanvang uitsluitend gericht was op nieuw instromende uitkeringsgerechtigden 
waarvoor een reëel perspectief op werk was. In een latere fase is daar ook door 
een aantal cliënten uit het bestaande bestand aan deelgenomen. Het is echter niet 
duidelijk of daarmee dan ook alle potentieel in aanmerking komende cliënten 
hierbij betrokken zijn. Op grond van de verhoudingen tussen aantallen cliënten en 
trajecten is het aannemelijk dat dit voor een deel van de bestaande cliënten niet 
het geval is geweest.  
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Tot slot vestigt de Rekenkamer de aandacht op de belangrijke rol die in de huidige 
uitvoering wordt toegekend aan het instrument loonkostensubsidie. Tot en met 
2005 werd door de gemeente Bergen op Zoom nog geen gebruik gemaakt van het 
instrument loonkostensubsidie. Vanaf 2006 zijn contracten gesloten met bedrijven, 
er toe leidend dat: 
- aan de betrokken cliënten een arbeidscontract voor een jaar werd aangeboden; 
- aan het bedrijf een loonkostensubsidie werd toegekend. 
De omvang van deze contracten is zowel wat betreft aantallen cliënten als omvang 
van de geldstromen als substantieel aan te merken. Zowel in het vierde kwartaal 
2007 als in het vierde kwartaal 2008 zijn met vier bedrijven contracten afgesloten 
met bij elk deelname van 20 cliënten en een loonkostensubsidie ad ca. € 20.000 
per cliënt; in totaal derhalve een opdrachtwaarde ad € 1,6 mln per jaar.  
Alhoewel deze vorm van uitvoering past binnen de verordening had de Rekenkamer 
het passend geacht om in de informatievoorziening over de overgang naar 
Maatwerk óók deze ontwikkeling expliciet te betrekken.  
 
 

 Uitkeringsgerechtigden zonder perspectief op werk  
Het beleid van de gemeente ten aanzien van uitkeringsgerechtigden zonder 
perspectief op werk, is als “diffuus”’ aan te merken. Alhoewel de gemeente zich tot 
doel stelt dat 30% van de klanten uit spoor 4 wordt geplaatst in een traject voor 
sociale activering, is niet duidelijk op welke wijze dat inhoud dient te krijgen.  
Er is dan ook geen gestructureerd proces tot stand gekomen waarbij wordt 
onderzocht voor welke leden van deze doelgroep er mogelijkheden zijn tot sociale 
activering, c.q. deze cliënten ook daadwerkelijk naar sociale activering worden 
begeleid. Wel zijn enkele projecten gestart; de daarbij betrokken aantallen zijn 
echter niet van dien aard dat daarmee de beoogde 30% plaatsing kan worden 
gerealiseerd.  
 

 
Niet-uitkeringsgerechtigden en ANW-ers 
In het beleid is onderkend dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor de re-
integratie van deze doelgroepen, maar er zijn geen afspraken opgenomen om deze 
doelgroep actief te benaderen. Met de opgenomen inkomenseis in de Re-
integratieverordening is ook het aantal inwoners dat voor ondersteuning in 
aanmerking zou kunnen komen sterk beperkt. 
Hierbij sluit aan dat ook geen gestructureerd proces voor deze doelgroep tot stand 
is gekomen. Hierbij wordt overigens wel opgemerkt dat in voorkomende situaties 
wel gebruik gemaakt zou kunnen worden van modules uit het proces zoals dat voor 
de re-integratie van uitkeringsgerechtigden tot stand is gekomen. 

 

8.4.   Informatie m.b.t. doeltreffendheid en doelmatigheid 

 
De derde onderzoeksvraag was of de informatiehuishouding is ingericht op het 
verkrijgen van zodanige kwantitatieve en kwalitatieve inzichten dat kan worden 
vastgesteld of de re-integratietrajecten daadwerkelijk tot de beoogde resultaten 
leiden. 
Ook hier is het nodig en nuttig om onderscheid te maken naar de drie  
onderscheiden doelgroepen.  
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Uitkeringsgerechtigden  met perspectief op werk  
 
1.  De vraag kan op verschillende niveaus beantwoord worden. Allereerst is er het 
niveau van de individuele cliënt. Om de ontwikkelingen per cliënt te registreren en 
te kunnen evalueren maakt de gemeente gebruik van GWS4All als 
‘cliëntvolgsysteem’. Geconstateerd kan worden dat het cliëntvolgsysteem goed 
wordt gevuld en frequent wordt bijgehouden. De ‘papieren dossiers’ zijn goed op 
orde en bevatten voldoende actuele informatie om te kunnen bepalen hoe de re-
integratie verloopt.  
 
2.  Daarnaast is ook informatie nodig over het verloop van de verschillende typen 
trajecten. De Rekenkamer constateert dat de gemeente beschikt over een 
gedetailleerde “directiemonitor” waarin per traject het aantal deelnemers en de (tot 
dan toe) bereikte resultaten worden vastgelegd. Dit biedt een voldoende inzicht in 
de mate waarin projecten al dan niet bijdragen aan de doelen van het beleid.   
 
3.  Tenslotte is informatie nodig omtrent de samenstelling van de doelgroep(en), 
de aard van de beperkingen en daarop aansluitend mogelijke strategieën en 
instrumenten om alsnog uitstroom naar werk te bevorderen. De Rekenkamer 
constateert dat in dit opzicht de informatievoorziening niet toereikend is. Zoals de 
gemeente zelf overigens ook al bij herhaling heeft geconstateerd ontbreekt het nog 
aan bruikbare bestandsanalyses.  
 
De doelen van het re-integratiebeleid worden wel kernachtig samengevat onder de 
titel “niemand aan de kant”. Dit doel brengt met zich mee dat de 
informatievoorziening zich niet alleen in verantwoordende zin moet richten op de 
aantallen die weer aan het arbeidsproces zijn gaan deelnemen, maar ook en juist 
vooral  in beleidsvormende zin op de kenmerken van de cliënten waarvoor dat doel 
(nog) niet bereikt is.  
  
 
Uitkeringsgerechtigden zonder perspectief op werk 
Het hiervoor genoemde tekort aan bestandsanalyses geldt voor de groep cliënten 
met perspectief op werk, maar in het bijzonder voor de omvangrijke groep cliënten 
waarvoor geen perspectief op werk aanwezig wordt geacht. De Rekenkamer heeft 
geen systematische analyse aangetroffen waarin wordt vastgesteld op grond van 
welke criteria cliënten niet in staat worden geteld om deel te nemen aan de 
arbeidsmarkt, c.q. de mogelijkheden die er met inzet van gemeente én cliënt toch 
zouden kunnen ontstaan om hier verandering in te brengen.  
 
 
Niet-uitkeringsgerechtigden en ANW-ers 
De (re-integratie) inspanningen ten aanzien van Nuggers en Anw-ers zijn beperkt 
gebleven tot het ‘standaardaanbod’ van het CWI, dat wil zeggen het wijzen op 
vacatures en hoe die te vinden. Er hebben niet of zeer beperkt re-
integratietrajecten plaatsgevonden voor deze doelgroep. In aansluiting daarop 
heeft geen monitoring plaatsgevonden. 
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8.5.   Informatievoorziening aan de gemeenteraad 

 
De vierde vraag in het onderzoek is of dit leidt tot een adequate 
informatievoorziening aan de gemeenteraad, zodanig dat de raad invulling kan 
geven aan haar controlerende rol en (lerend van de resultaten) op verbeterde wijze 
invulling kan geven aan de kaderstellende rol voor de volgende cyclus.  
 
 
Uitkeringsgerechtigden  met perspectief op werk  
De informatiehuishouding binnen de gemeente is de basis waarop de 
informatievoorziening aan de gemeenteraad wordt samengesteld. In de gemeente 
Bergen op Zoom krijgt die informatievoorziening vooral inhoud in de vorm van de 
kwartaaloverzichten van de afdeling Sociale Zaken. Deze overzichten geven een 
gedetailleerd inzicht in de ontwikkelingen binnen het taakveld van deze afdeling, en 
stellen de raad in staat om tot op uitvoeringsniveau mee te kijken naar de aanpak 
en resultaten.  
 
Daarnaast wordt de gemeenteraad uiteraard ook geïnformeerd door middel van het 
jaarverslag. Daarbij geldt dat de inhoudelijke informatiewaarde van het jaarverslag 
aanmerkelijk lager is dan in de kwartaalrapportages. Omdat de afspraak is 
gemaakt dat in de periode waarin een bijdrage wordt geleverd aan het jaarverslag 
géén kwartaaloverzicht wordt opgesteld leidt dit tot het opmerkelijke gevolg  dat 
de raad drie maal tijdens het jaar diepgaand, en éénmaal aan het eind van het jaar 
aanmerkelijk minder diepgaand wordt geïnformeerd over de voortgang.  
 
Een minimumeis die aan de informatievoorziening aan de raad kan worden gesteld 
is dat de voortgangs- en verantwoordingsdocumenten informatie leveren omtrent 
de doelen die bij de kaderstelling werden geformuleerd. Geconstateerd wordt dat 
de informatievoorziening op hoofdlijnen aan deze eis voldoet.  
Opgemerkt wordt wel dat met de toenemende inzet van het instrument 
loonkostensubsidie een vertekening ontstaat m.b.t. de mate waarin de gemeente 
er in slaagt om de norm van 8% uitstroom te realiseren. Op het moment waarop 
de cliënt op deze wijze wordt geplaatst bij een bedrijf wordt met dat bedrijf een 
arbeidscontract gesloten en wordt de cliënt in de gemeentelijke registratie 
opgenomen als “uitgestroomd naar werk”. In realiteit wordt wel een traject ingezet 
dat wel beoogt tot duurzame uitstroom te leiden, maar is die uitstroom nog niet 
gerealiseerd, en keert een substantieel deel van de cliënten na beëindiging weer 
terug in de uitkering. Gezien de aantallen is het effect op de uitkomsten als 
aanmerkelijk aan te duiden.  
 
 
Uitkeringsgerechtigden zonder perspectief op werk 
Alhoewel al vanaf 2007 in de Programmabegroting als beoogd resultaat is 
opgenomen dat 30% van de klanten uit spoor 4 is geplaatst zal worden in een 
traject voor sociale activering wordt in de voortgangs- en verantwoordings-
rapportages niet of nauwelijks op de mate van realisatie ingegaan. De 
informatievoorziening is ontoereikend om invulling te kunnen geven aan de 
controlerende rol van de raad. 
 
Er is in zeer beperkte mate zicht op de samenstelling bijstandspopulatie, 
bijvoorbeeld naar afstand tot de arbeidsmarkt. Mede om die reden is het ook 
onduidelijk wat er gebeurt met de relatief kansarme restgroep (het ‘granieten’ 
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bestand), laat staan dat daar concrete resultaten over te melden zijn. Het is op 
basis van de beschikbare gegevens niet mogelijk inzicht te krijgen in de aantallen 
en kenmerken van cliënten voor wie niet in een arbeidstoeleidingstraject of traject 
sociale activering is voorzien. Ook is niet duidelijk in welke mate voor deze groep 
een arbeidstoeleidingstraject of traject sociale activering was voorzien, maar dit 
niet is gerealiseerd. De informatievoorziening is ontoereikend om invulling te 
kunnen geven aan de beleidsvormende en kaderstellende rol van de raad voor de 
volgende periodes. 

 
 
Niet-uitkeringsgerechtigden en ANW-ers 
In de voortgangs- en verantwoordingsrapportages aan de gemeenteraad is geen 
informatie opgenomen m.b.t. niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-ers. 
 

8.6.   Doeltreffendheid en doelmatigheid  

 
De centrale, overstijgende onderzoeksvraag is of het re-integratiebeleid in de 
gemeente Bergen op Zoom als doeltreffend en doelmatig kan worden aangemerkt? 
 
 
Doeltreffendheid: uitkeringsgerechtigden  met perspectief op werk 
 
beoordeling uitstroom op grond van door gemeente zelf geformuleerde 
doelstellingen 
De doeltreffendheid wordt primair beoordeeld op basis van de twee belangrijkste 
doelen die de gemeenteraad in zijn kaderstellende rol heeft vastgesteld:   
- beperking instroom met 35%; 
- jaarlijkse uitstroom van 8% van het gemiddeld uitkeringsbestand. 
 
Zowel uit een oogpunt van doeltreffendheid als doelmatigheid wordt het meest 
optimale resultaat bereikt als voorkomen kan worden dat inwoners een beroep 
moeten doen op een uitkering. Met het oog hierop is in het beleid ingezet op een 
versterking van de poortwachtersfunctie. Als beoogd resultaat is aangegeven dat 
dit diende te leiden tot een beperking met de instroom met 35%.   
In de jaren 2005, 2006 en 2007 is een instroombeperking van respectievelijk 41, 
29 en 36 procent gerealiseerd. Geconcludeerd mag worden dat de versterking van 
de poortwachtersfunctie tot de beoogde resultaten heeft geleid. 
 
Zoals eerder aangegeven wordt de 8%-norm verschillend beschreven en 
geïnterpreteerd. Indien de interpretatie wordt gevolgd die in de laatste jaren in de 
praktijk werd toegepast, betekent dit dat het aantal bijstandsgerechtigden per 
einde van het jaar met 8% t.o.v. de omvang aan het begin van het jaar moet zijn 
afgenomen. Op grond van de gegevens van het CBS (zie paragraaf 7.2.) zijn in de 
periode 2004-2008 dan de volgende resultaten bereikt: 
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totaal <65 jaar afname <65 jaar

januari ‘04 1.330 1.220
januari ‘05 1.390 1.240 4,5% 1,6%
januari ‘06 1.250 1.080 -10,1% -12,9%
januari ‘07 1.150 970 -8,0% -10,2%
januari ‘08 1.000 810 -13,0% -16,5%
november ‘08 1.040 850 4,0% 4,9%  
 
In de tabel11 is onderscheid gemaakt naar de aantallen bijstandsgerechtigden 
totaal, en de aantallen jonger dan 65 jaar. Omdat het re-integratiebeleid alleen op 
die laatste groep gericht is, wordt bij de beoordeling getoetst op de ontwikkeling 
van het aantal uitkeringsgerechtigden < 65 jaar.  
Uit de tabel blijkt dat, na nog een aanvankelijke toename in 2004, het aantal 
bijstandsgerechtigden in de periode 2005-2007 aanmerkelijk is afgenomen. In 
2008 is evenwel weer een stijging opgetreden.  
Opgemerkt wordt wel dat in de aantallen per januari 2008 en november 2008 
(nagaan) niet meer de cliënten zijn opgenomen die met een loonkostensubsidie bij 
één van de vier re-integratiebedrijven werden geplaatst. Inhoudelijk bezien is hier 
nog geen sprake van uitstroom. Indien voor deze aantallen (op elke datum 80 
cliënten) wordt gecorrigeerd daalt de afname in 2007 tot 8,2%, en is in 2008 
sprake van een stijging van 4,5%. 
  
Geconstateerd wordt dat op grond van de door de gemeente zelf geformuleerde 
doelen het re-integratiebeleid in de periode 2005-2007 als effectief, en in 2008 als 
niet effectief  wordt aangemerkt.  

 
beoordeling in regionaal perspectief 
Geconcludeerd kan worden dat de totale ontwikkeling van het Wwb-bestand in 
Bergen op Zoom in grote lijnen overeenkomt met de ontwikkeling in West Brabant 
en de gestelde doelen in de periode 2005-2007 zijn gehaald. De volumereductie in 
de gehele regio heeft te maken met de gunstige economische ontwikkeling, en dan 
met name de groeiende werkgelegenheid. In deze situatie doet Bergen op Zoom 
het beter dan Steenbergen en Woensdrecht, maar minder goed dan Roosendaal. 
 
nog niet in re-integratietrajecten betrokken cliënten 
De Rekenkamer constateert dat – op zich begrijpelijk – bij de beoordeling van het 
re-integratiebeleid veel aandacht uitgaat naar de “succesrates”, de mate waarin 
trajecten daadwerkelijk tot uitstroom naar werk leiden. De effectiviteit daarvan is 
het hoogst bij cliënten die uit een oogpunt van “kunnen”” en “’willen” al zo dicht 
mogelijk bij de arbeidsmarkt staan.  
De Rekenkamer merkt daarbij wel dat vanuit het beginsel “niemand aan de kant” 
de re-integratie naar werk uitgangspunt dient te zijn bij alle cliënten waarvoor niet 
op objectieve gronden vrijstelling van arbeidsplicht is verleend.  Alhoewel daarover 
geen registratie beschikbaar is, kan uit de wel beschikbare informatie worden 
afgeleid dat er met name onder al langduriger tot het bestand behorende cliënten 
(van de periode vóór invoering Werk Voorop) cliënten zijn waarvoor niet, of althans 
niet in recente jaren, een op uitstroom naar arbeid gericht re-integratietraject heeft 
plaatsgevonden. Indien en voor zover dit het geval is, leidt dit voor betrokkenen 
tot verdere afstand t.o.v. de arbeidsmarkt. Voor dit deel van de doelgroep is het 
beleid dus niet effectief, eerder het tegendeel.  

                                                      
11 Realisatie Wwb, exclusief IOAW, IOAZ 
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Doeltreffendheid: uitkeringsgerechtigden zonder perspectief op werk 
In het Collegeprogramma 2006-2010  is als uitgangspunt geformuleerd dat “als 
terugkeer naar werk niet mogelijk is, gezocht wordt naar vormen van 
maatschappelijke participatie”. Aansluitend hierop is in de Programmabegroting 
vanaf 2007 als beoogd resultaat opgenomen dat 30% van de klanten uit spoor 4 is 
geplaatst zal worden in een traject voor sociale activering. Nu door de gemeente 
hier nauwelijks invulling aan is gegeven moet  dit onderdeel van het re-
integratiebeleid als ineffectief worden aangemerkt.  
 
Dit klemt temeer omdat uit een vergelijking met andere gemeenten blijkt dat het 
aantal cliënten aan wie een vrijstelling van arbeidsplicht verleend is, 
verhoudingsgewijs aanmerkelijk groter is dan het  gemiddeld: 
- in de raadsmededeling Visie op arbeidsmarktbeleid (2007) wordt aangegeven 

dat klanten in spoor 4, dat is 60% van het aantal cliënten, een ontheffing 
hebben van de arbeidsmarktverplichting; 

- in een CBS onderzoek uit 2007 onder 159 gemeenten is dit percentage 
gemiddeld 25 procent en in de Divosamonitor 2007 is dit 33 procent 
(verschillen zijn volgens Divosa ontstaan omdat het om steekproefonderzoek 
gaat). 

 
 

 Doeltreffendheid: niet-uitkeringsgerechtigden en ANW-ers  
Alhoewel de gemeente onderkent dat zij ook verantwoordelijk is voor de re-
integratie van deze groepen inwoners is door het opnemen van een scherpe 
inkomenseis in de re-integratieverordening de toegang zeer beperkt, en is ook 
overigens  in de onderzoeksperiode hieraan niet actief invulling gegeven.  Vanuit 
maatschappelijk perspectief is dit onderdeel van het re-integratiebeleid derhalve 
niet effectief.  
 
 

 Doelmatigheid 
In de onderzoeksperiode heeft de gemeente voor de uitvoering van het re-
integratie jaarlijks een bijdrage van het Rijk ontvangen ad ca. € 5 mln. In 2004 
was een zeer substantieel deel van dit budget (€ 3,6 mln) nog benodigd voor de 
bekostiging van de ID- en WIW-banen. Dit is daarna snel afgebouwd. In de periode 
2005-2008 bedroegen de gemiddelde kosten per jaar € 0,8 mln. Geconstateerd 
wordt dat deze afbouw doelmatig is verlopen.  
 
In 2006-2007 is eenmalig een ESF-subsidie toegezegd ad € 2,2 mln. Deze is 
slechts in beperkte mate benut. Waar bij de toekenning werd uitgegaan van een 
totaal aan subsidiabele lasten ad € 4.450.000 zijn in de einddeclaratie deze 
vastgesteld op € 940.000. 
Voor een deel was dit het gevolg van de op zich gunstige ontwikkeling dat de 
instroom van nieuwe cliënten lager was dan aanvankelijk was voorzien. Met het 
oog hierop is begin 2006 besloten om de doelgroep van Werk Voorop uit te breiden 
met klanten uit het lopend bestand.  
Binnen de gemeente is geen registratie beschikbaar van het aantal cliënten uit het 
lopend bestand waarvoor geen vrijstelling van arbeidsplicht was verleend (en in 
beginsel dus in aanmerking zouden komen voor een re-integratietraject) en het 
aantal cliënten dat daadwerkelijk in het kader van de ESF-subsidie aan zo’n traject 
heeft deelgenomen. Voor zover waarneembaar is dat slechts voor een beperkt 
aantal cliënten het geval geweest. Achteraf bezien hadden de mogelijkheden van 
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de ESF-subsidie beter benut kunnen worden, zodat de uitvoering als onvoldoende 
doelmatig wordt beoordeeld. 
 
De Rekenkamer tekent hierbij wel aan dat tekortkomingen in doelmatigheid mede 
bezien moeten worden in de context van de invoering van een nieuwe, 
omvangrijke en complexe taak bij de Nederlandse gemeenten.  Ook al door de 
aanvankelijk verplichte inschakeling van re-integratiebedrijven heeft dit bij veel 
gemeenten tot invoeringsproblemen geleid. De Rekenkamer beoordeelt het in dat 
opzicht als positief dat ook vanuit de organisatie de werkwijze kritisch is 
geëvalueerd. Hierbij werd geconstateerd dat de instrumenten die waren 
opgenomen in de trajecten niet allemaal nodig of nuttig waren voor de cliënten, en 
daarnaast de begeleiding van de uitbestede re-integratietrajecten ook veel 
inspanningen vergde van de gemeente zelf.  Uit een oogpunt van effectiviteit en 
doelmatigheid is vervolgens overgegaan op de werkwijze in het kader van 
Maatwerk.  
 
De aanpak op grond van Maatwerk is nog te recent ingevoerd om tot een 
beoordeling van de doelmatigheid te kunnen komen. Een aandachtspunt is wel de 
inzet van het instrument loonkostensubsidie. In oktober 2007 is met vier re-
integratiebedrijven een overeenkomst gesloten voor re-integratietrajecten in de 
periode 15 oktober 2007 tot 14 oktober 2008, waarbij door de gemeente per cliënt 
een loonkostensubsidie ad ca. € 20.000 werd verleend. Daarbij werd als 
declaratiemoment vermeld: voor 15 december 2007. Alhoewel de vroege betaling 
kennelijk nodig was om onderuitputting op het Werkdeel te voorkomen, is dit in 
algemene zin een ongewenste handelwijze.  
 
Gezien het verschil in uitgangssituatie en aanpak is het niet mogelijk om tot een 
zuivere vergelijking te komen van de kosten die in Bergen op Zoom gemaakt 
worden voor de uitstroombevordering met de kosten in andere gemeenten.  Indien 
de totale kosten van het re-integratiebeleid worden omgeslagen over  het aantal 
naar werk uitgestroomde cliënten zijn in de onderzoeksperiode de kosten in Bergen 
op Zoom licht hoger dan gemiddeld in de regio, en ook hoger dan het landelijk 
gemiddelde.    
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8.7. Aanbevelingen 

 
 
Inzicht in doelgroep 
 

1. De groep cliënten zonder werkinspanningsverplichtingen is in Bergen op 
Zoom relatief groot. Aanbevolen wordt om: 

- eenduidig de criteria vast te stellen op grond waarvan vrijstelling 
van arbeidsplicht kan worden verleend; 

- over te gaan tot slechts tijdelijke vrijstellingen;  
- een eenmalig onderzoek uit te voeren onder dat deel van het 

huidige bestand naar de mogelijkheden en afstand tot de 
arbeidsmarkt, met ook als invalshoek te onderzoeken waarom het 
aandeel in Bergen op Zoom zo hoog is; 

2. Uit het onderzoek blijkt  dat niet alle cliënten waaraan geen vrijstelling van 
arbeidsplicht is verleend ook daadwerkelijk een re-integratietraject hebben 
doorlopen. Geadviseerd wordt om de stand van zaken te inventariseren. 
 

 
Kaderstelling 

 
3. Geadviseerd wordt om bij veranderingen in de economische situatie c.q. 

daaruit volgende ontwikkelingen in de arbeidsmarkt  te bezien tot welke 
nieuwe mogelijkheden en beperkingen dit leidt in het re-integratiebeleid, 
en de beleidsdoelen en het beleidsinstrumentarium waar nodig daarop aan 
te passen. 

4. Geadviseerd wordt om voor de doelgroep “uitkeringsgerechtigden met 
perspectief op werk” concrete, specifiek op deze doelgroep toegesneden 
doelstellingen te formuleren. In overweging wordt gegeven om de doelen 
te koppelen aan het jaar van instroom, zodanig dat - bijvoorbeeld - na 1 
jaar 50%, na 2 jaar 80% en na 3 jaar 100% van de doelgroep is 
uitgestroomd naar arbeid. 

5. Geadviseerd wordt om voor de doelgroep “uitkeringsgerechtigden zonder 
perspectief op werk” concreet inhoud en vorm te geven aan de 
doelstellingen op het gebied van maatschappelijke participatie, en op basis 
daarvan meetbare, realistische resultaatsdoelstellingen te formuleren. 

6. Geadviseerd wordt om in het beleid ook expliciet de doelgroep ANW-
gerechtigden te betrekken. 

 
Uitvoering 

 
7. Geadviseerd wordt om alsnog een implementatieplan op te stellen voor de 

verdere ontwikkeling van de uitvoering op grond van Maatwerk, en daarbij 
resultaatsdoelen en mijlpalen te formuleren op grond waarvan vastgesteld 
kan worden of de beoogde verbeteringen ook daadwerkelijk gerealiseerd 
worden. 

8. Gezien het sterk toegenomen belang van het instrument 
loonkostensubsidie in combinatie met het plaatsen bij re-
integratiebedrijven wordt geadviseerd de werking van dit instrument twee 
jaar na invoering te evalueren. 



 

     Onderzoek Re-integratiebeleid 
 

78 

9. Geadviseerd wordt om te komen tot een zodanige opdrachtverlening aan 
re-integratiebedrijven dat betaling plaats vindt na vastgestelde levering 
van de overeengekomen prestaties. 

 
 

Informatievoorziening m.b.t. doeltreffendheid en doelmatigheid 
 
10. Geadviseerd wordt om in de vorm van kengetallen de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van het beleid te monitoren. Daarbij kan onder meer gebruik 
gemaakt worden van de terzake al voorgenomen, maar niet gerealiseerde 
monitoring bij het project Werk Voorop (zie bijlage 1). 

11. Geadviseerd wordt om bij de monitoring de aandacht niet alleen te richten 
op de aantallen cliënten die zijn uitgestroomd naar werk, maar ook en juist 
op de cliënten waarvoor dat (nog) niet gelukt is. 

12. Geadviseerd wordt om bij de meting van het aantal cliënten dat is 
uitgestroomd naar werk een correctie toe te passen voor cliënten die met 
inzet van het instrument loonkostensubsidie bij een re-integratiebedrijf zijn 
geplaatst. 

 
Informatievoorziening aan de gemeenteraad 

 
13. Geadviseerd wordt om aan de gemeenteraad niet alleen informatie aan te 

bieden die nodig is voor de invulling van de controlerende rol, maar ook en 
juist informatie die de raad ondersteuning biedt bij de beleidsvorming voor 
volgende periodes. 

14. Gezien het sterk uiteenlopende informatieniveau van kwartaalrapportages 
en jaarverslag wordt geadviseerd om te komen tot eenduidige afspraken 
over de aard en diepgang van de aan de gemeenteraad aan te bieden 
informatie over de uitvoering van het beleid.  
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9. Reactie College op conceptrapport 
 
 
Op 3 juni 2009 heeft de Rekenkamer het conceptrapport aangeboden voor 
bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 6 
juli 2009. De inhoud van deze brief is op de volgende pagina’s integraal 
opgenomen.  
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 10.  Nawoord 
 

 
De Rekenkamer heeft kennis genomen van de reactie van het college, en 
constateert dat overwegend wordt ingestemd met de op basis van het onderzoek 
geformuleerde conclusies en aanbevelingen. 

 
toenemende nadruk op uitstroom naar werk 
Op enkele punten geeft de inhoud aanleiding tot een nadere reactie. Een eerste 
aandachtspunt is dat het College aangeeft dat de “conclusie dat er voor 2004 een 
sterke nadruk lag op inkomensondersteuning” niet erg genuanceerd is, en tekort 
doet aan inspanningen die de toenmalige trajectbegeleiders verrichtten, de 
uitbesteding van trajecten aan Kliq en de inzet ten aanzien van de WIW- en ID-
banen”.  
Opgemerkt wordt dat de stelling dat in de periode voor 2004 een sterke nadruk lag 
op inkomensondersteuning als een relatieve, en niet als een absolute kwalificatie is 
bedoeld. Inderdaad werden ook vóór 2004 al inspanningen m.b.t. re-integratie 
verricht.  Met de invoering van de dan nieuwe Wet werk en Bijstand kregen de 
gemeenten vanaf 2004 echter aanmerkelijk verdergaande verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en middelen om hieraan invulling te geven. Uit de Kadernota 
Arbeidsmarktbeleid blijkt dat dit heeft geleid tot herijking van het uitstroombeleid, 
waarbij, sterker dan voorheen, de prioriteit werd gelegd bij uitstroom naar werk.  

 
uitstroom naar werk; invloed plaatsing m.b.v. loonkostensubsidies op 
gepresenteerde resultaten 
Een aantal punten in de brief van het College richten zich op de conclusies en 
aanbevelingen m.b.t. de meting van de resultaten van het uitstroombeleid, in het 
bijzonder de invloed daarop van de inzet van het instrument loonkostensubsidies. 
Kort samengevat wordt gesteld dat: 
- dit instrument beschouwd wordt als hulpmiddel bij het realiseren van duurzame 

uitstroom naar werk; 
- geen onderbouwing wordt gegeven van de stelling dat een substantieel deel van 

de cliënten na beëindiging weer terug in de uitkering komt; 
- de onder 12. genoemde aanbeveling om bij de meting van het aantal cliënten 

dat is uitgestroomd naar werk een correctie toe te passen voor klanten die met 
inzet van een loonkostensubsidie zijn geplaatst, niet wordt overgenomen.  

 
De Rekenkamer wijst er op dat het hier de meting van een door de raad 
vastgestelde prestatie-indicator betreft, en het derhalve – overigens net als bij de 
andere aanbevelingen - aan de gemeenteraad is om de aanbeveling al dan niet 
over te nemen.  
Het betreft hier de plaatsing van cliënten bij re-integratiebedrijven onder 
gelijktijdige toekenning van een loonkostensubsidie. Uit het onderzoek blijkt dat dit 
instrument een belangrijke plaats inneemt. Zo werden in het vierde kwartaal van 
2007 (en later ook in het vierde kwartaal van 2008) 80 cliënten op deze wijze  bij 
re-integratiebedrijven geplaatst. 

 
In het beleid is als te realiseren resultaat gedefinieerd dat jaarlijks 8% uitstroom 
moet worden bereikt, in de praktijk zo geïnterpreteerd dat het aantal uitkerings-
gerechtigden met 8% dient af te nemen. Omdat bij de boven omschreven plaatsing 
bij een re-integratiebedrijf aan betrokkenen een arbeidscontract wordt 
aangeboden, betekent dit in formele zin dat de uitkering bij de start van dat traject 
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wordt beëindigd. In de voortgangs- en verantwoordingsrapportages  komt dit 
vervolgens tot uitdrukking als een uitstroom van cliënten naar werk, c.q. een 
afname van het aantal uitkeringsgerechtigden.   
 
De Rekenkamer constateert dat vanuit het oogpunt van effectiviteit  bezien (en 
daar zijn prestatie-indicatoren voor bedoeld) een vertekend beeld ontstaat van de 
werkelijkheid. Zoals het College ook zelf stelt is dit instrument een hulpmiddel bij 
het realiseren van duurzame uitstroom naar werk. Het beoogde effect,  de 
uiteindelijke uitstroom naar werk is daarmee nog niet gerealiseerd. 
Indien de plaatsing bij een re-integratiebedrijf niet tot duurzame uitstroom leidt, 
komen de cliënten weer terug in de uitkering. Dat kan om beduidende aantallen 
gaan. Dat blijkt ook uit de realisatiecijfers over 2008, waaruit blijkt dat na een jaar 
33 van de 80 cliënten (nog) niet waren uitgestroomd naar werk.  
Om tot een correct inzicht in de effectiviteit van het uitstroombeleid te komen 
beveelt de Rekenkamer aan om bij de meting van de prestaties van het re-
integratiebeleid een tussencategorie “plaatsing bij re-integratiebedrijf” op te 
nemen, en deze pas aan te merken als uitstroom naar werk indien plaatsing op een 
reguliere arbeidsplaats (zonder loonkostensubsidie) is gerealiseerd.  
 
De Rekenkamer heeft nog willen nagaan wat het effect hiervan is op de uitkomsten 
over 2007 en 2008, maar heeft dit niet cijfermatig kunnen vaststellen. In de nota 
is daarom volstaan met de conclusie dat de invloed aanmerkelijk is.  

 
implementatieplan Maatwerk 
De Rekenkamer heeft op grond van het onderzoek geconstateerd dat er goede 
redenen waren om in de vorm van “Maatwerk” wijzigingen aan te brengen in het 
proces waarlangs de re-integratie gestalte krijgt. Daarbij wordt wel aangetekend 
dat bij de invoering van Maatwerk niet SMART is aangeven welke verbeteracties 
zouden worden uitgevoerd, wanneer deze dienden te zijn gerealiseerd, en vooral: 
op basis van welke indicatoren zou kunnen worden vastgesteld of de veranderde 
werkwijze ook inderdaad tot betere resultaten leidt. 
Alhoewel het beoogde resultaat van de verbeteracties naar zijn aard vooraf dient te 
worden gedefinieerd biedt de nu in uitvoering zijnde evaluatie een goede 
gelegenheid om ten behoeve van de verdere doorontwikkeling alsnog tot 
concretisering te komen.  
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Bijlage 1:  Samenvattend overzicht prestatie-indicatoren voor de  
 activiteiten in het kader van Werk Voorop.   
 
 

In het “Uitvoeringsplan re-integratie 2005-2008 Werk Voorop” wordt op basis van 
een rekenmodel aangegeven welke type en aantallen activiteiten voor de 
verschillende groepen cliënten worden geraamd. Per activiteit zijn prestatie-
indicatoren benoemd. In deze bijlage is een samenvattend overzicht opgenomen 
van de geraamde aantallen c.q. benoemde prestatie-indicatoren.  

 
Het betreft de volgende activiteiten 
a) medische keuringen; 
b) cursus “in en uit de bijstand”; 
c) sollicitatietraject (spoor 1); 
d) werkactiveringsplaatsen en maatschappelijke activeringsplaatsen (spoor 2  
       en 3); 
e) losse instrumenten; 
f) ontwikkelen arrangementenmodel; 
g) samenwerkingsafspraken maken met CWI  
h) doorontwikkelen van werkgeversbenadering 
i) doorontwikkelen van zorgnetwerk (spoor 4); 
j) kwaliteitsbevordering klantmanagers 
 
In het Uitvoeringsplan is daarnaast ook voorzien in de invoering van een 
structureel Klanttevredenheidsonderzoek. Gezien de samenhang met de prestatie-
inidicatoren is ook dit voornemen in deze bijlage opgenomen.  
 
 
a.  Medische keuringen  
 
Aantallen  
Op basis van het rekenmodel verwachten we jaarlijks 210 klanten medisch te laten 
keuren.  
 
Prestatie-indicatoren 
 Aantal medische keuringen met conclusie arbeidsongeschikt; 
 Aantal medische keuringen met conclusie gedeeltelijk arbeidsongeschikt; 
 Aantal medische keuringen met conclusie arbeidsgeschikt; 
 Aantal maatregelen in verband met ongeoorloofd verzuim; 
 Tijdsduur tussen aanvraag medisch advies door klantmanager en schriftelijk  

advies door SAP.    
 
 

b.  Cursus “In en uit de bijstand”  
 

Aantallen  
Op basis van het rekenmodel zullen jaarlijks 315 klanten gebruik maken van de 
cursus “In en uit de bijstand”. Uitgaande van het feit dat 25% van de klanten (79 
klanten) die deel gaan nemen aan de cursus onvoldoende de Nederlandse taal 
machtig zullen zijn, start iedere 2 weken een cursus voor mensen met voldoende 



 

     Onderzoek Re-integratiebeleid 
 

88 

kennis van de Nederlandse taal en één maal in de maand een cursus voor mensen 
met onvoldoende kennis van de Nederlandse taal.  

 
Prestatie-indicatoren 
Omdat er, voor zover bekend, landelijk geen ervaring is opgedaan met een 
dergelijk product is het moeilijk om gevalideerde prestatie-indicatoren aan te 
geven. Om te kunnen sturen op de resultaten worden de volgende indicatoren 
gebruikt:   
 10% van de klanten vindt werk dan wel doet afstand van het recht op bijstand  
 voordat hij instroomt in de cursus; 
 20% van de ingestroomde klanten stroomt door naar spoor 1 (intensieve  
 bemiddeling); 
 60% van de ingestroomde klanten stroomt door naar spoor 2 (werkvoor- 
 bereidingstraject); 
 20% van de ingestroomde klanten stroomt door naar spoor 3 (werk- 
  activeringstraject). 
 Bezettingsgraad van de twee cursussen is minimaal 80%; 
 Gemiddelde tijdsduur tussen de aanmelding en deelname van klanten is  

maximaal 2 weken voor de reguliere cursus en maximaal 1 maand voor de  
 taalcursus; 
 De tijdsduur van het ontvangen van het schriftelijk advies over de klant aan  
  de klantmanager en de afsluiting van de cursus van de klant is maximaal 2  

werkdagen; 
 De gemiddelde klanttevredenheid over de cursus en de dienstverlening is  
  positief. 

 
 

c. Sollicitatietraject  
 

Aantallen 
Op basis van het rekenmodel zullen op jaarbasis 185 klanten gebruik maken van 
het sollicitatie-traject. Omdat niet alle klanten de volledige 3 maanden deel zullen 
nemen aan het sollicitatie-traject, bijvoorbeeld omdat men eerder werk heeft 
gevonden, kan volstaan worden met de continue beschikbaarheid van 30 plekken 
gedurende 20 uur per week.  

 
Prestatie indicatoren 
De volgende cijfers worden aangehouden als sturingscijfers: 
 148 (80%)van de ingestroomde klanten vindt reguliere arbeid; 
 37 (20%) van de ingestroomde klanten stroomt door naar spoor 2  
  (werkvoorbereidingstraject); 
 Bezettingsgraad van de cursus is minimaal 80%; 
 Gemiddelde tijdsduur tussen de aanmelding en deelname van klanten is   
  maximaal 1 week; 
 De gemiddelde klanttevredenheid over de dienstverlening en activiteiten is   
  voldoende of beter. 
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d. Beheer van werkplekken: werkvoorbereidingsplekken en 
werkactiveringsplekken  

 
Aantallen  
Op basis van het rekenmodel zullen vanuit de cursus “In en uit de bijstand” en 
spoor 1 op jaarbasis 139 klanten instromen naar spoor 2 en 46 naar spoor 3, 
samen 185 klanten. Verwacht wordt dat 60% van de deelnemers (111 kandidaten 
op jaarbasis) geplaatst kunnen worden op de zogenaamde “externe werkplekken”. 
De resterende 40% (74 kandidaten op jaarbasis) worden geplaatst op de “interne 
werkplekken” en werkplekken van de gemeente.  

 
Prestatie indicatoren 
 het percentage van de ingestroomde klanten per spoor op een werk- 
  activeringsplek dat een reguliere arbeid vindt dan wel doet afstand van recht   
  op bijstand (47% voor spoor 2 en 38% voor spoor 3); 
 10% van de ingestroomde klanten op een spoor 2 stroomt door naar spoor 3  
   (werkactiveringstraject); 
 Het aantal klanten op een externe werkplek (60%) , een interne werkplek   
  (20%) en een werkplek van de gemeente (20%); 
 Het maximum van 5 werkdagen na aanmelding dat een klant op een werkplek   
  wordt geplaatst; 
 Het gemiddeld aantal maanden per spoor dat een klant op een werkplek zit   
  voordat er uitstroom naar werk is (voor spoor 2 minder dan 9,5 maanden,    
  voor spoor 3 maximaal 18 maanden); 
 Gemiddeld 20 uur zit een klant op een werkplek (onderverdeeld naar spoor en   
  soort werkplek); 
 Het gemiddelde kostbedrag per klant dat uitstroomt naar werk per spoor; 
 De waardering van klanten over de dienstverlener; 

 
 

e. Losse instrumenten 
 
Toelichting 
Losse instrumenten zijn instrumenten welke de klantmanager op ieder moment in 
kan zetten indien dit noodzakelijk is.  
 
Op basis van een diagnose zijn de volgende losse producten mogelijk, naast de 
reeds genoemde: 
 intensieve taaltraining; 
 assertiviteitstrainingen; 
 motivatietraining; 
 werkplekbegeleiding (nazorg) 
 kinderopvang 
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Aantallen 
Bij de inkoop van de losse instrumenten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van mantel-overeenkomsten waarbinnen een bundeling van instrumenten 
plaatsvindt. Er worden geen afspraken gemaakt over aantallen klanten omdat hier 
vooralsnog geen gegevens beschikbaar zijn.  

 
Prestatie indicatoren 
Per instrument zullen met de aanbieder afspraken worden gemaakt over de te 
leveren prestaties en de prestatie-indicatoren. 

 
 

f. Ontwikkelen arrangementenmodel 
 

Aantallen 
De verwachting is dat hoofdzakelijk klanten van spoor 2 en in mindere mate 
klanten van spoor 3  in aanmerking komen voor bemiddelen met hulp van het 
arrangementenmodel. Klanten van spoor 1 hebben immers een bijzonder laag re-
integratieprofiel. De klanten van spoor 2 hebben een re-integratieprofiel van 
meerdere maanden uitkering (tot ongeveer 1 jaar). In vergelijking met de klanten 
van spoor 3 (die een grotere investeringsbehoefte hebben) zijn klanten van spoor 
2 aantrekkelijker voor werkgevers dan klanten van spoor 3, gezien de afstand tot 
de arbeidsmarkt die zij hebben. Geschat wordt dat 50% van de spoor 2 klanten en 
25% van de spoor 3 klanten in aanmerking komen voor een arrangementenmodel. 
Dit komt neer op 70+ 11=81 klanten per jaar. 

 
Prestatie-indicatoren  
 80% van de gevallen waarbij het arrangementenmodel is ingezet moeten   
  leiden tot een dienstverband van 6 maanden; 
 het aantal klanten van spoor 2 (minimaal 70) en 3 (minimaal 11) dat met een    
  arrangement geplaatst wordt; 
 het 75% van de klanten met een arrangement blijft meer dan 1 jaar uit de   
  uitkering; 
 het gemiddelde bedrag (per maand dat iemand geplaatst is) dat een  
  arrangement kost per klant (van spoor 1, 2 of 3) (maximaal 75% van een   
  maanduitkering); 
 aantal participatiebanen; 
 het aantal per gebruikt arrangementsoort; 
 het aantal werkgevers dat een arrangement gebruikt; 
 het aantal per soort functie waarbij het arrangementenmodel is toegepast; 
 het aantal werkgevers dat op een zwarte lijst voor arrangementen komt,  
  wegens niet houden aan afspraken; 
 de positieve waardering van werkgevers over de inhoud van het  
  arrangementenmodel en de dienstverlening 
 de tijdsduur tussen aanvraag en formalisering van een arrangement; 
 het aantal afgewezen arrangementen. 
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g. CWI  
 

Aantallen 
Op basis van het rekenmodel zal het CWI, uitgaande van de nieuwe instroom van 
klanten, jaarlijks 185 klanten bemiddelen naar werk (46 klanten uitstroom spoor 1, 
139 uitstroom spoor 2,  in overleg met Calder).  

 
Prestatie-indicatoren 
 percentage uitstroom op jaarbasis van klanten per spoor naar reguliere arbeid  
    (80% van spoor 1); 
 aantal geacquireerde vacatures voor onze klanten (10 per maand); 
 het gemiddeld aantal maanden voordat klanten naar regulier werk zijn   
  bemiddeld (2 maanden voor spoor 1); 
 het gemiddeld aantal klantcontacturen per klant per maand (voor spoor 1,   
  minimaal 4 uur per klant, afgezien van sollicitatietraject); 
 het aantal arrangementenmodellen door het CWI afgesloten met werkgevers; 
 positieve tevredenheid van klanten over de dienstverlening; 
 uitvoering van de activititeiten conform de ESF-vereisten. 
 

 
h. Matchingsunit 

 
Aantallen 
Omdat de matchingsunit onderdeel is van het bemiddelingsproces van het CWI 
wordt het aantal klanten dat via de matchingsunit wordt behandeld, op basis van 
het rekenmodel, begroot op 227 klanten op jaarbasis (= spoor 1-3).  

 
Prestatie-indicatoren 
 Vacatures dienen uiterlijk de 2e dag nadat ze bij het CWI bekend zijn, te   
  worden verspreid onder de deelnemers; 
 Binnen 2 dagen na melding dienen geschikte kandidaten te worden   
  voorgedragen aan de matchingsunit; 
 Binnen 5 werkdagen na binnenkomst van de vacature bij het CWI dienen   
  geschikte kandidaten voorgedragen te worden bij de werkgever. 
 Een opbouw van het matchingspercentage van 40% gedurende het eerste half   
  jaar naar een matchingspercentage van 70% na een periode van een jaar.  
 Gemiddeld aantal dagen dat een vacature niet vervuld wordt; 
 Gemiddeld aantal dagen dat een klant niet bemiddeld wordt. 

 
 

h. Ontwikkeling social return 
 

Toelichting 
Onze doelstelling is dat in 2006 het college een besluit neemt over de toepassing 
van social return in de gemeente. Social return biedt veel mogelijkheden voor de 
gemeente om vanuit de opdrachtgeversrol extra inzet van opdrachtnemers te 
realiseren voor de doelgroep van de WWB en van de WMO. Nadat er een 
beleidsplan met kaders over social return  is goedgekeurd zal er een 
uitvoeringsplan ontwikkeld worden.  
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Aantallen 
Nog nader te bepalen aan de hand van het beleidsplan.  
 
Prestatie-indicatoren 
Het formuleren van prestatie-indicatoren is onderdeel van het proces om te komen 
tot een wijze waarop social return wordt vormgegeven. 
Prestatie-indicatoren die bij social return aan de orde zijn, zijn: 
 Het aantal klanten dat via social return werk heeft gekregen; 
 Het aantal klanten dat via social return een leerbaan heeft gekregen; 
 Het aantal klanten dat via social return een werkvoorbereidingsplek,  
 werkactiveringsplek of maatschappelijke activeringsplek heeft gekregen; 
 Het bedrag dat jaarlijks door werkgevers via social return is ingezet voor de   
  bemiddeling van klanten naar werkplekken, leerbanen en werkstages; 
 Het aantal aanbestedingen dat jaarlijks met social return door de gemeente is   
  uitgezet; 
 De jaarlijkse kosten voor de projectorganisatie. 

 
 

i. Doorontwikkelen van zorgtrajecten  
 

Aantallen 
Omdat deze vorm van dienstverlening niet geregistreerd wordt is onbekend 
hoeveel klanten aangewezen zijn op zorg/hulpverlening. Door de registratie op dit 
punt aan te passen zal een beter inzicht ontstaan in het aantal klanten dat 
hulpverlening krijgt. Vooralsnog  wordt uitgegaan van de aantallen die aangegeven 
zijn in het beleidsplan re-integratie 2005, namelijk 147 klanten van spoor 4 en een 
x-aantal klanten van de overige sporen die een beroep zullen doen op enige vorm 
van zorg/hulpverlening.  
 
Prestatie-indicatoren 
Nader te bepalen 

 
 

j.  kwaliteitsbevordering klantmanagers 
 

Aantallen 
De klantmanagers krijgen intensief scholingstraject, met de volgende onderdelen 
daarin opgenomen: 
 Individuele diagnose of assessment om de individuele kwaliteiten en  
  leerpunten in beeld te krijgen; 
 Groepsgewijze training (vaardigheden, houding en kennis); 
 Individuele supervisie inclusief training on the job; 
 Groepsgewijze intervisie. 
Alle klantmanagers werk en inkomen zullen dit scholingstraject volgen. In totaal 
zullen dit naar verwachting 20 klantmanagers zijn.  
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Prestatie-indicatoren 
 De competenties van klantmanagers zijn na het scholingstraject verbeterd; 
 De tevredenheid van de klantmanagers over het resultaat van de scholing is in   
  80% van de gevallen voldoende of beter. 

 
Klanttevredenheidsonderzoek 
 
De klant is een belangrijke peiler bij de bewaking van de kwaliteit van 
dienstverlening omdat ook hij geconfronteerd wordt met de dienstverlening door 
het bedrijf. Door het houden van een structureel klanttevredenheidsonderzoek kan 
de kwaliteit van de dienstverlening vanuit het oogpunt van de klant worden 
onderzocht. De klant wordt gevraagd om, zodra de dienstverlening door het bedrijf 
wordt beëindigd, een klanttevredenheidsenquete in te vullen. Het 
klanttevredenheidsonderzoek heeft betrekking op: 
 de wijze van benadering; 
 de mate van ondersteuning bij verkrijgen van arbeid; 
 de mate waarin afspraken worden nagekomen. 

 
Begin 2006 zal een onderzoeksformulier worden opgesteld zodat de uitvoerende 
organisaties vanaf de start van hun activiteiten hiermee kunnen werken. Voorts 
is/zal bij de aanbesteding van de dienstverlening standaard een 
evaluatieverplichting (worden) opgenomen. 

 


