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Voorwoord 
 

 
Voor u ligt het aanvullend rapport van het onderzoek naar de re-integratie in het 
kader van de Wet Werk en Bijstand, wat namens de Walcherse gemeenten 
wordt uitgevoerd door de Sociale Dienst Walcheren. Dit rapport geeft een ver-
dere verdieping en gaat in op de vragen zoals deze gesteld zijn door de raads-
fracties. Dit rapport moet samen met het basisrapport worden gelezen en be-
oordeeld.  
 
Wij vertrouwen er op met dit rapport een bijdrage te leveren aan uw controle-
rende taak als gemeenteraad.  
 
 
 
 
 
Middelburg, juli 2010 
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0. Inleiding 
 
In dit aanvullend onderzoek geven we antwoorden op de vragen welke in het 
basisonderzoek in de ogen van de raad onvoldoende diepgaand zijn beant-
woord. Wij waren van mening dat het rapport op hoofdlijnen voldoende inzicht 
geeft in de ontwikkelingen m.b.t. de reïntegratie. Echter naar aanleiding van de 
behandeling in de commissie MAZA van 3 februari jl. waren er heel veel vragen 
naar verdieping. In dit aanvullende onderzoek geven wij op een groter detail 
niveau en meer gericht op de letterlijke vragen van raadsleden onze bevindin-
gen.  
 
Leeswijzer. Deze aanvulling is zelfstandig leesbaar, maar moet voor de volledig-
heid gelezen en beoordeeld  worden in samenhang met het basisrapport. Daar 
waar nodig verwijzen we naar de tekst uit het basisrapport. De lezer moet zich er 
van bewust zijn dat het jaar 2009 anders is verlopen dan de voorgaande jaren. 
Vooral vanwege de economische neergang zijn gestelde doelen onhaalbaar 
geworden en is de reïntegratieladder geïntroduceerd, waardoor vergelijking 
met voorgaande jaren lastig te herleiden is.  
 
Aan de hand van de onderstaande indeling gaan we in op alle gestelde vragen 
in de raadscommissie MZ en de aanvullende vragen uit de gesprekken die wij 
nog hadden na verschijnen van het basisrapport met twee raadsleden. Omdat 
veel vragen vergelijkbaar zijn hebben we gekozen voor onderstaande clustering. 
De complete vragenlijst is opgenomen in bijlage 1. Tot slot merken wij op, dat wij 
niet zijn ingegaan op een aantal vragen met betrekking tot de gemoedstoe-
stand van (ex)-cliënten. 
 
1. Effectiviteit: antwoorden over het succesvol zijn van reïntegratie, draaideu-

ren, de reïntegratieladder en uitstroom;  
2. Proces: antwoorden over het procesverloop, het verloop van trajecten;  
3. SDW: antwoorden m.b.t. het functioneren van de Sociale Dienst Walcheren; 
4. RIB: antwoorden op het functioneren van de Reïntegratie Bureaus; 
5. SCW: een aantal opmerkingen m.b.t. de Sociale Cliëntenraad Walcheren. 
6. Daar waar nodig sluiten we het onderwerp af met aanvullende aanbeve-

lingen op het basisrapport. 
 
 
1. Effectiviteit 

 
In hoofdstuk 5 van het basisrapport is de effectiviteit beschreven. Hieronder 
gaan we expliciet in op de gestelde vragen. En gaan we in op een aantal re-
cente cijfers over 2009. We gaan achtereenvolgens in op: succesvolle trajecten, 
contractverlengingen, de afgenomen uitstroom in 2009, draaideurklanten en het 
“rondpompen” van cliënten.  
 
De doelstelling van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is om personen die een uitke-
ring ontvangen op grond van deze wet te ondersteunen bij arbeidsinschakeling, 
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zodat zij kunnen voorzien in de kosten van bestaan. Het uitgangspunt van de 
WWB is dat mensen geactiveerd worden om weer te gaan werken.  
 
Succesvolle trajecten. De belangrijkste vragen over het effect van de trajecten 
en de doorlooptijd van de trajecten zijn niet eenduidig te beantwoorden. Bepa-
lend bij de vraag of een traject geslaagd is, is de definitie die men geeft aan het 
begrip “geslaagd traject”. Door de jaren heen en met voortschrijdend inzicht is 
de SDW tot de conclusie gekomen dat er meer maatwerk geleverd moet wor-
den. De RIB’s hebben elk hun specialisatie om dit maatwerk te leveren. Voor 
sommige cliënten is een stap op de reïntegratie ladder het maximaal haalbare,  
wat dan een geslaagd traject kan worden genoemd. Daarnaast hebben de 
verschillende RIB’s hun eigen specialisatie met bijbehorende doelgroepen. De 
tijdsduur om een traject te doorlopen is gekoppeld aan het aantal treden van 
de re-integratie ladder. Er wordt door de SDW niet gemonitord hoe het gesteld is 
met de cliënten die na afloop van een traject uitstromen uit de WWB. Door de 
SDW wordt sinds 2008  bijgehouden of een cliënt een contactverlenging heeft 
gekregen.  
 
Maatwerk. Door het nieuwe beleid, het hanteren van de reïntegratieladder en 
de aanscherping van de prestatie-indicatoren in de diverse contracten met de 
RIB’s kan meer persoonsgebonden maatwerk geboden worden. De oorspronke-
lijke doelstelling was “plaatsing op een reguliere ongesubsidieerde baan”, later is 
dit aangevuld met “behoud van uitkering”. Het gaat om de indicatoren: 

- te behalen streefaantallen 
- scoringspercentages (oorspronkelijk 50%) medio 2009 80% voor minimaal 6 

maanden 
- maximaal percentage trajecten zonder succes 
- maximaal percentage voortijdige uitval. 

In een aantal gevallen houdt dit in dat inderdaad meerdere trajecten op die 
ladder worden ingezet. De SDW krijgt hierdoor meer zicht op de ontwikkeling en 
opgedane ervaring en de verdere voortgang van een cliënt.  Het blijkt dat het 
UWV een informatiesysteem heeft dat beter aansluit bij de wensen om cliënten 
te kunnen volgen. Deze informatie is bij de SDW voorhanden maar geeft daar 
extern geen informatie over. 
 

Dalende uitstroom. In 2009 is een einde gekomen aan de dalende trend en is 
een stijging voor het eerst sinds de oprichting van de SDW zichtbaar. Hieronder 
een overzicht van de cijfers.  
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Het uitstroompercentage is afgenomen van 51% per ultimo 2008 naar 39% per 
ultimo 2009.  
 
Aantallen uitroom 
naar reguliere ar-
beid (SDWerkbanen) 

t/m 31-12-2008: bij in 2009: t/m 31-12-2009: 

Totaal uitstroom 550 437 987 
Waarvan regulier 

werk 

282 (= 51%) 99 381 (= 39%) 

                 
Het uitstroompercentage geeft aan welk deel van het totaal aan uitgestroomde 
SDWerkbaan-deelnemers op een reguliere baan terecht is gekomen.  
 
Zoals uit de cijfers blijkt geeft de afname van het uitstroompercentage aan dat 
er in het jaar 2009 in verhouding minder projectdeelnemers zijn uitgestroomd 
naar een reguliere baan dan in de jaren voorafgaand aan 31-12-2008 (de mees-
te projecten zijn gestart eind 2006): van gemiddeld zo’n 140 per jaar in de eerste 
jaren naar 99 in het jaar 2009. 
 
Factoren die daarbij zeker een rol gespeeld hebben: 

1. De gevolgen van de economische recessie, die in het afgelopen jaar ook in 
Zeeland merkbaar zijn geworden. Merkbaar in die zin dat werkgevers huiverig 
werden om nieuw personeel in dienst te nemen. Het organiseren van onbe-
taalde werkervaringsplaatsen voor de project-deelnemers lukte vaak nog 
wel, maar zodra een mogelijke indiensttreding voor minimaal 6 maanden (= 
duurzame uitstroom) ter sprake kwam haakten de meeste werkgevers af. Er 
waren in 2009 beduidend minder vacatures, dus ook minder uitstroomkansen 
voor de projectdeelnemers 
 

2. Binnen de projecten was, vaker dan voorheen het geval was, sprake van  
instroom van uitkeringsgerechtigden die door een diversiteit aan problemen, 
de zgn. “multi-problematiek”, een intensievere begeleiding en ondersteuning 
vereisten. Gaandeweg het traject bleek dan dat het doel “arbeidsmarkt-
toeleiding” te hoog gegrepen was. Zo mogelijk werd er een overplaatsing 
geregeld naar een passender project, bijvoorbeeld een project meer gericht 
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op participatie. Maar vaak ook was een voortijdige uitval dan (SPATIE)wel 
een niet-succesvolle uitstroom onvermijdelijk.  
 

3. In 2009 is het besluit genomen om SDWerkbanen-met-loon selectiever in te 

gaan zetten. Binnen dat kader zijn ook verzoeken vanuit de contractpartners 
om verlenging van het dienstverband van projectdeelnemers kritischer be-
zien op aanwezig perspectief op reguliere uitstroom. Bleek dat perspectief 
onduidelijk of was er nog een langdurige toeleiding aan de orde, dan werd 
het dienstverband niet verlengd en kon de deelnemer  het reïntegratietraject 
nadien voortzetten met behoud van uitkering. Door de mogelijkheid van ver-
lenging van het dienstverband minder te benutten zijn ook veel projectdeel-
names uiteindelijk niet geëindigd in een reguliere uitstroom. 
 

4. Tot slot zijn er in 2009 nog zeker een 15-tal deelnemers uitgestroomd naar een 
reguliere parttimebaan omdat dit voor hen op dat moment, het hoogst 
haalbare was. Er was echter nog deels sprake van uitkeringsafhankelijkheid, 
en daarom  zijn deze deelnemers voor het projectresultaat niet meegeteld 
als reguliere uitstroom.  

 
Onderstaand is uit het jaarrapport van de SDW over 2009 de uitstroomreden op-
genomen. In het basisrapport staan in paragraaf 5.3 de cijfers tot en met 2008.  
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“Draaideurklanten”. Een aantal vragen gaat over de zogenaamde “draaideur-
klanten”. Indien een cliënt na een reintegratietraject wederom in de bijstand 
komt dan is dat uiteraard bekend. Er worden echter geen aparte statistieken 
bijgehouden na het reïntegratie traject. In de derde kwartaalrapportage 2008 
van de SDW wordt ingegaan op deze zogenaamde draaideurklanten. Klanten 
die binnen korte tijd weer opnieuw aankloppen bij de SDW. De uitstroom was 
blijkbaar niet (blijvend) effectief. Om dit in kaart te brengen is de draaideurratio 

ontwikkeld. Deze ratio geeft aan welk deel van de uitstroom binnen twaalf 
maanden weer bijstandsafhankelijk is. Hoe lager de ratio, hoe duurzamer de uit-
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stroom. Landelijk heeft de laatste meting plaatsgevonden over 2007. Landelijk 
bedroeg deze ratio 19%. Voor Walcheren bleek deze in dezelfde periode 15% en 
daarmee lager dan het landelijk gemiddelde. In de SDW-jaarrapportage 2009 is 
geen melding gemaakt van dit cijfer. We hebben de SDW gevraagd dit cijfer te 
leveren. De SDW heeft deze analyse gemaakt en komt uit op 17%. Van de klan-
ten die in 2008 zijn uitgestroomd zit 17%  binnen 12 maanden weer opnieuw in de 
uitkering. De Totale meetperiode is  1 jan 2008 t/m 31 dec 2009.  Het landelijke 
cijfer is onbekend. 
 
In gesprekken met de SDW geeft zij een vernieuwde betekenis aan het begrip 
“draaideurklanten”: “ Tot voor kort werd ‘draaideur’ gezien als negatief: een 

klant ging een traject in en daarna weer terug in de uitkering. Inmiddels spreken 

we steeds meer over het belang van participatie, al dan niet met behoud van 

uitkering of met loon. ‘Draaideur’ zal dus steeds meer voor gaan komen, en 

wordt daarmee positief in plaats van negatief: de klant kan steeds weer op-

nieuw participeren.” Het is niet aan de rekenkamer om te beoordelen of het be-
grip “draaideurklant” een positieve of negatieve beleving oproept. Uit het ant-
woord van de SDW blijkt wel dat (gesubsidieerde) participatie belangrijker wordt 
dan alleen maar de uitstroom naar reguliere arbeid. 
 
”Rondpompen”. Een vergelijkbare vraag gaat over het rondpompen van men-
sen in trajecten. Allereerst is onduidelijk wat “rondpompen” (SPATIE)is. En over 
welke tijdsduur moet een traject bepaald worden. Rondpompen kan zijn: het 
deelnemen aan meerdere trajecten bij verschillende RIB’s. Het is bekend dat er 
enkele cliënten hebben deelgenomen aan meerdere trajecten. Dit is gebeurd in 
overleg met het RIB en de klantmanager. Het doel is de cliënt aan een reguliere 
baan te helpen. Gezien het feit dat er medio 2009 een  beleidswijziging bij de 
SDW heeft plaatsgevonden en de re-integratieladder is ingevoerd is deze han-
delwijze meer gestructureerd. Door de SDW wordt geen informatie bij gehouden 
hoelang cliënten  uit de WWB stromen.  
 
Aanbeveling: We verwijzen naar onze aanbeveling 1 uit het basisrapport. Zorg 
voor SMART-doelen welke de SDW moet (laten) behalen. De nieuwe re-
integratie-participatie-ladder kan helpen om concrete doelen per trede te be-
palen en vervolgens daarop te sturen en te (laten) verantwoorden door de 
SDW. Neem deze op in de programmabegroting van de gemeente. Een aanvul-
ling hierop is, de SDW te laten rapporteren over de zogenaamde “draaideur-
klanten”.  
 
 
2. Proces 
 
Met proces bedoelen we alle handelingen die plaats vinden tussen de intake 
van een potentiële cliënt en de uitstroom naar reguliere arbeid. Hieronder volgt 
een korte aanvulling op vooral hoofdstuk 4 en 6 uit het basisrapport. 
 
Formeel heeft het dagelijks bestuur van de SDW de regie op dit proces en is de 
operationele uitvoering in handen van de directie van de SDW.  
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In de intake wordt rekening gehouden met alle facetten van de persoonlijke 
situatie van de cliënt en wordt de cliënt geïnformeerd over zijn rechten en plich-
ten en worden de geestelijke en fysieke (on)mogelijkheden van de cliënt inge-
schat of wordt indien nodig een keuring uitgevoerd. De  klantmanager is hét 
aanspreekpunt van de cliënt. Hij/zij is het eerste contactpunt voor vragen en 
problemen en zorgt ook voor tussentijdse evaluaties 
 
Omdat alle gegevens van de cliënten privacygevoelig zijn, wordt hier ook heel 
zorgvuldig mee omgegaan. In het kader van de vereiste kwaliteitsborging en 
daarmee corresponderende certificatie hanteren de SDW en de RIB’s  privacy-
reglementen met als sluitstuk het klachtrecht. Dit laatste is ook geregeld bij SDW 
waar cliënten sinds 2009 gebruik kunnen maken van het digitaal loket waar zij 
hun persoonlijke gegevens kunnen inzien. 

 
Na de intake wordt beoordeeld wat het traject wordt voor en met de betreffen-
de cliënt. De klantmanager is hierbij steeds de spil die de vorderingen van de cli-
ënt volgt. Het hoogste doel is natuurlijk een vaste baan. Voor een aantal cliënten  
zijn fases ingelast die voorbereiden op terugkeer naar een vaste baan. Dit kan 
een stageplek zijn, een sollicitatietraining of het leren van een vak en/of het op-
doen van ervaring via een werkfabriek. Afhankelijk van welke activiteiten men 
verricht krijgt de cliënt loon voor werk. Het kan voorkomen dat een cliënt nadeli-
ge financiële gevolgen ondervindt van een re-integratietraject, bijvoorbeeld 
doordat geen of minder kwijtschelding wordt verleend. Door de SDW is de ar-
moedeval onderkend en is dit steeds een punt van aandacht van de klantma-
nager, die met de cliënt naar oplossingen en mogelijkheden zoekt. 
 
Aanbeveling: Ook hier geldt dat de reïntegratieladder kan helpen in het 
inzichtelijk maken van de juiste instrumenten die aangeboden worden aan 
cliënten. Graag verwijzen we ook naar aanbeveling 4 uit het basisrapport: Het 
valt te overwegen om met klanten die enige tijd uit beeld zijn bij de SDW een 
evaluatiegesprek te houden over verbeterpunten t.a.v. de re-integratie en 
wellicht te leren van de ervaringen nu zij weer enige tijd op eigen benen staan. 
Dit kan verbeterpunten opleveren voor de inrichting van de re-
integratietrajecten of –instrumenten.  
 
 
3. SDW 

 
Een aantal vragen spitst zich toe op de SDW. Hieronder word daar op ingegaan. 
 
De cliënten krijgen via de SDW en de RIB’s een informatiebulletin en mondelinge 
toelichting over verzekering, belastingdienst, formulieren etc. In dit stadium wordt 
ook rekening gehouden met bijvoorbeeld de laaggeletterdheid van cliënten. 
Kortom er wordt al in een vroeg stadium getracht om te voorkomen dat er (fi-
nancieel) nadeel zou kunnen ontstaan, hoewel dat natuurlijk door persoonlijke  
omstandigheden niet altijd op voorhand kan worden voorkomen.  
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Ook wordt bij de intake informatie verstrekt over zaken zoals heffingskortingen en 
kinderopvang. Omdat ontbreken daarvan herintreding ernstig kan belemmeren. 
Daarbij is de situatie per RIB verschillend: een aantal heeft contac-
ten/contracten met kinderopvangverblijven, andere RIB’s laten dit over aan de 
klantmanager van de SDW omdat die in een aantal gevallen betere contacten 
en/of mogelijkheden heeft. 
 

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) van de SDW. Het eerste onderzoek is uitge-
voerd door de SDW in samenwerking met de Hogeschool Zeeland. Het tweede 
KTO is uitgevoerd door I&O Research te Enschede; het laatste rapport is in au-
gustus 2009 uitgebracht en staat vermeld op de site van SDW. De KTO’s van de 
RIB’s (ook door een onafhankelijke, certificerende instantie uitgevoerd) onder-
schrijven het positieve beeld. Uit de KTO’s blijkt dat de ambities gesteld door de 
SDW gerealiseerd zijn. Zie ook ons basisrapport paragraaf 4.6. 
 
Aanbeveling: De aanbevelingen 4 en 6 uit ons basisrapport zijn: Een medewer-
kerstevredenheidsonderzoek zal waarschijnlijk bevestigen dat het goed werken is 
bij de SDW, maar zal ook meer inzicht geven in verbetermogelijkheden. Dit laats-
te zorgt voor leervermogen van de SDW en kan leiden tot slimmere inrichting van 
processen en efficiëntere inzet van instrumenten. En benchmark de prestaties 
van de SDW met vergelijkbare instellingen.  
 
 
4. Reïntegratiebedrijven 

 
Certificering. De meeste bedrijven(RIB) zijn aangesloten bij Blik op Werk. De ge-
hanteerde en door SDW vereiste keurmerken zijn BOREA en/of ISO 9001. Deze 
certificatie-eis is neergelegd in de contracten die SDW met genoemde bedrijven 
sluit. Deze certificatie houdt ook in dat er regelmatig klanttevredenheidonder-
zoeken (kto) gedaan(uitgevoerd) worden en ook worden gepubliceerd. Deze 
KTO’s vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de instantie die de certi-
ficering verzorgt. Deze KTO vinden dus ook plaats bij klanten van de SDW. Deze 
onderzoeken vinden anoniem plaats en beslaan in principe alle cliënten van 
een RIB, dus niet specifiek de klanten van de SDW. Op de site van blik op werk 
zijn de KTO’s na te lezen:  
 http://www.blikopwerk.nl/applications/zoek/bedrijf/werknemer/Overzicht.aspx  
 
De klantmanagers bepalen vanuit hun specifieke deskundigheid zelf, en dus niet 
de cliënt, welk traject en dus welk RIB het best passend is. De RIB’s en met name 
de klantmanagers daarvan, motiveren altijd een verlenging; dat is ook een in de 
contracten gestelde eis. Met alle RIB’s vindt overigens regelmatig en gestructu-
reerd werkoverleg plaats met SDW omtrent de status van de zich in hun porte-
feuille bevindende cliënten; soms is dat 1x per week soms maandelijks. 

 
De nazorg die de RIB’s leveren is moeilijk meetbaar.  Als een cliënt een baan ge-
vonden heeft bij een externe werkgever en het werkproces loopt normaal dan 
zal een RIB  geen bemoeienis meer met de cliënt hebben. Contractueel zorgt de 
RIB wel voor de nodige nazorg. 
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De beloning die het RIB ontvangt is conform het overeengekomen contract tus-
sen SDW en de RIB en is het resultaat van inkooponderhandelingen.  
 
De RIB’s hebben een vastgesteld protocol en een gedragscode (onderdeel van 
de certificering) over hoe ze omgaan met de cliënten van de SDW. Er zijn duide-
lijke afspraken gemaakt hoe te handelen. De klantmanager, de intermediair tus-
sen klant en RIB, speelt daarin een belangrijke rol in. Zo wordt ook in samen-
spraak met de klantmanager de werkervaringsplaats gecontroleerd. De eerst-
verantwoordelijke hiervoor is het RIB. 
 
Als een cliënt zelf een baan vindt tijdens het integratietraject dan kan het RIB 
een bonus claimen. Dit geld tot een periode van 3 maanden na beëindiging 
van het  traject. Overigens maken enkele RIB’s, gezien de administratieve in-
spanning en kosten daar tot op heden geen gebruik van. 
 
In tegenstelling tot de UVW wordt er door de SDW geen score bijgehouden van 
de prestaties van de  RIB’s. Het contract is het referentiekader voor het controle-
ren van afspraken en op basis daarvan wordt gedeclareerd. 

 
Uit de gesprekken met Fourstar en Maecon is uitdrukkelijk gebleken dat veel in-
spanning wordt gepleegd om cliënten rijp te maken voor intreding; dit gebeurt 
niet via gesimuleerde werkplekken, maar via contacten met bedrijven waar 
mensen opgeleid worden om een vak te leren en diploma’s/certificaten te be-
halen in een reële werkomgeving en zo ook alvast praktijkervaring kunnen op-
doen. Ook in onze interviews met (ex)cliënten hebben we hierover positieve 
opmerkingen gekregen.   
 
In principe is er geen sprake van ongelijke beloning per RIB; wel is het zo dat uit-
gaande van een 36-urige werkweek en iemand die maar voor 32 uur werkt, uit-
betaald wordt volgens de verdeelsleutel 32/36 van het minimumloon met in de 
meeste gevallen een toeslag van € 25 
 
De contracten tussen SDW en RIB. Teneinde haar reïntegratietaak feitelijk uit te  
kunnen voeren heeft SDW  in 2006 een aanbestedingsprocedure gevolgd. Het 
uitgangpunt hierbij is om de reïntegratie op afstand en via marktwerking te or-
ganiseren. In het kader daarvan is een bestek opgesteld, met selectie- en gun-
ningcriteria en zijn vervolgens offertes uitgebracht. Op basis hiervan is er 
uiteindelijk gegund; dit vond plaats in de vorm van inkoopcontracten. Het 
bestek en genoemde criteria vormen onderdeel van deze contracten. 
 
Wij hebben de gevolgde aanbestedingsprocedure zelf niet verder onderzocht. 
Wij hebben inzage gehad in de contracten met de belangrijkste partners (Mae-
con, Matchcare, Fourstar en Wende) wat geen aanleiding was voor verder on-
derzoek. 
 
Met genoemde RIB’s zijn na het oorspronkelijk onderzoek (nogmaals) interviews 
gehouden teneinde wenselijk geachte verdieping te verkrijgen. De contracten 
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zijn te typeren als “duurovereenkomsten tot dienstverlening” en wel voor be-
paalde tijd. De  contracten zijn in principe gesloten voor de duur van 1  jaar, in-
gaande 2006, met uitloop voor lopende opdrachten tot en met 2007. Hierna 
geldt een mogelijkheid tot verlenging. In deze contracten worden de RIB’s tool-
kits gegeven tegen een fixed fee, met de mogelijkheid voor extra facturatie voor 
meerwerk en –in aanvang- bonusregeling. De af te leggen verantwoording is 
expliciet geregeld.  
 
Het procesverloop bestaat uit: intake, begeleiding, uitstroom en nazorg. Voor 
wat betreft dit laatste is tijdsduur en inhoud gedetailleerd geregeld. In de con-
tracten met de RIB’s is de nazorg “pact of deal” en uitdrukkelijk opgenomen. Er 
wordt van uitgegaan dat 20 /25 % van de cliënten nazorg behoeft. Het begint er 
mee dat de klantmanager na plaatsing een complete set arbeidsvoorwaarden 
en andere documenten verzorgt. De nazorg bestrijkt 3 tot 6 maanden, afhanke-
lijk van het contract. Per 2 weken is er telefonisch contact, zonodig met een ge-
sprek. 1x per maand neemt de jobhunter contact op met de werkgever, zono-
dig vindt er vervanging plaats; dit noemt men de plaatsingsgarantie. 
 
In zijn algemeenheid constateren we dat de contracten via marktwerking tot 
stand komen. De controle op en de begeleiding van de overeenkomsten vindt 
bij SDW plaats door twee contractmanagers. Deze ontvangen maand- en/of 
kwartaalrapportages van de RIB’s, overleggen regelmatig omtrent voortgang, 
behaalde targets en facturatie; zonodig sturen zij bij. In principe zijn de contrac-
ten qua opzet identiek, zij het dat op onderdelen- verband houdende met de 
specifieke deskundigheid van de RIB’s- verschillen bestaan. Dit is te verklaren 
door het feit dat zij zich op verschillende treden van de reintegratieladder be-
wegen; hetgeen ook zijn neerslag vindt in de per RIB gehanteerde tarieven. 
 
Na de  oorspronkelijke looptijd zijn de contracten verlengd en tussentijds herzien 
in de vorm van addenda. 
Het tijdspad van de contracten ziet er aldus uit: 
1. Oorspronkelijk contract: periode 1 december 2006 tot 1 april 2008 (Maecon 

per 1 juni 06 en Fourstar periode 1 september 2007 tot 28 februari 2008) 
2. Addendum: 1 april 2008 tot 1 april 2009 (Fourstar: 31 december 2007 tot 1 

januari 2010) 
3. Verlenging tot 31 december 2009 ( was al verlengd, zie 2). 
4. Addendum: 31 december 2009 tot 31 december 2010 (Maecon per 1 juli 

2006). 
 
Via genoemde addenda zijn inhoudelijke wijzigingen aangebracht in het aantal 
te behandelen cliënten, het tarief, en de wenselijk geachte scoringspercenta-
ges. Dit alles hield verband met het zich wijzigend economisch tij medio 2009 
waardoor de SDW genoodzaakt was tot een beleidswijziging. Tevens vond in 
2009 een omslag plaats van het doel “het realiseren van een dienstverband”, 
naar “werk met behoud van uitkering”.  
 
Een nieuwe speler is Orionis, een dochter-BV van LÉté die per 8 september 2009 
door SDW en LÉté is opgericht; organisatorisch hangt deze onder LÉté. Doel van 
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deze special purpose vennootschap is: mensen structuur geven via scholing en 
vorming, om ze vervolgens aan een baan te helpen. Uitvoering van genoemd 
doel vindt plaats via het verwerven van opdrachten voor reintegratiebedrijven 
en het doen uitvoeren van deze activiteiten; daartoe worden met derden, 
waaronder de RIB’s, contracten gesloten 
 
 
Aanbeveling:  
Ten opzichte van het basisrapport willen we hier een aanvullende aanbeveling 
doen. De SDW zou de afgesproken prestaties van de contracten met de RIB’s 
per kwartaal en per jaar beter kunnen monitoren en hierover ook de raad infor-
meren; dit geldt ook voor de uitkomsten van het flankerend beleid, met name 
qua extra kosten, zodat transparantie ontstaat omtrent behaalde targets en 
daarmee gepaard gaande (extra) geldstromen. Dit geldt ook voor de verlen-
gingspremies en bonusregelingen. 
 
 

5. Sociale Cliënten raad Walcheren 
 
Tot slot maken wij nog enige opmerkingen over de Sociale Cliëntenraad Wal-
cheren (SCW).  Uit diverse gesprekken met geïnterviewden heeft de Rekenkamer 
geconstateerd dat de bemensing erg mager is. In ons basisrapport hebben we 
ook gesteld dat er onduidelijkheid is met betrekking tot de werking van de Socia-
le Cliëntenraad Walcheren(SCW) en dat het overleg met SDW op enige punten 
verbetering  behoeft.  
 
Op 26 april 2010 heeft uw raad  een raadsvoorstel aangenomen onder nummer 
10-63 “Vaststellen van de verordening Sociale Cliëntenraad Walcheren”1. Deze 
verordening was nodig omdat per 1 oktober 2009 de Wet Investeren in Jonge-
ren(WIJ) in werking is getreden. Inhoudelijk is er niet veel aan de verordening 
veranderd alleen is de doelgroep vergroot. Met artikel 47 van de WWB stelt de 
gemeenteraad bij verordening regels vast over de wijze waarop personen vol-
gens WWB of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van 
de wet. 
 
Artikel 7 lid 4 van voornoemde verordening stelt dat de SDW er zorg voor draagt 
dat de SCW ,op haar verzoek, door een ambtelijk secretaris wordt ondersteund. 
Daar er bij de SCW zorg  was over de onafhankelijkheid over een ambtelijk se-
cretaris is daar nooit om verzocht. Mondeling heeft de Rekenkamer vernomen 
dat men thans anders tegen eventuele ambtelijke ondersteuning aankijkt. 
 
 

                                                
1 Wethouder Van Klinken. Over de Sociale Cliëntenraad zegt hij dat daar 1 geheel van ge-

vormd is en de bemensing vrij mager is. Als het aantal cliënten toeneemt, moet gekeken 

worden of daar meer  body aan gegeven kan worden. 
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Aanbeveling: M.b.t. de SCW hebben we ook een aanvullende aanbeveling. Op 
verzoek van de SCW dient de SDW haar zorgtaak voor ondersteuning van de 
SCW pro-actiever uit te voeren. Deze aanbeveling ligt in het verlengde  van on-
ze aanbeveling 5 uit het basisrapport: De SCW is (ook) een belangrijk ijkpunt. 
Zorg dat zij zich erkend en gehoord voelt. 
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6. Wederhoorreactie van het college 
Hieronder treft u aan de integrale reactie van het college op het concept aan-
vullend rapport. 
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7. Nawoord Rekenkamer    
De Rekenkamer heeft het conceptrapport op 25 juli voor wederhoor aan het 
College van Burgemeester en Wethouders aangeboden. Bij schrijven van 24 au-
gustus 2010 heeft het College van B&W haar wederhoor aan de Rekenkamer 
verzonden. Deze is integraal opgenomen. De rekenkamer zal hieronder ingaan 
op de gemaakte opmerkingen en houdt de volgorde aan zoals in het weder-
hoor is vermeld. 
 

Feitelijke onjuistheden en opmerkingen 
Pag.   5 einde 2e alinea De Rekenkamer heeft geen data kunnen vinden waar 
de montering over hoe het is gesteld met de  cliënten uit blijkt en hoe deze mo-
nitoring plaat vindt. 
 
Pag. 5 3e alinea De tekst is hierop aangepast. 
 
Pag .5 Het is juist dat dit 50% moet zijn, dit is in de tekst aangepast. 
 
Pag 5 Deze suggestie is verwerkt in de tekst. 
 
Pag.9 Het is de SDW niet gelukt tijdig deze cijfers voor het uitbrengen van dit 
rapport aan te leveren bij de rekenkamer. Als wij deze cijfers ter beschikking 
hebben, zullen we hierover de raad informeren. 
 
Pag 10 en 11 Deze opmerkingen is verwerkt in de tekst. 
 
Pag. 11 De tekst uit het rapport achten wij duidelijk. 
 
Pag.11 Deze opmerking is verwerkt in de tekst. 
 
Pag.12 Het is goed te vernemen dat de SDW bezig is een benchmark te ontwik-
kelen. 
 
Pag. 12  Prestatiemeting, zoals geschied bij het UWV, is volgens de Rekenkamer  
niet hetzelfde als een evaluatie.  
 
Pag 13 Hiervan nemen we kennis (2x). 
 
Pag. 14 De data van Meacon en Orionis zijn uit dossieronderzoek naar voren ge-
komen. 
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Bijlage 1 Vragen m.b.t. Re-integratie 
 
De antwoorden op de vragen zijn in de tekst terug te vinden in de volgende 
hoofdstukken: 
 
Hoofdstuk Vraagnummers uit onderstaande lijst 

Effectiviteit 1 2 3 4 7 8 9 18 19 23 24 28 29 30 31 34 35 38 39 41 42 43 44 45 46 
A B H J R 

Proces 10 13 14 15 17 20 22 27 32 33 36 37 48 53 57 58 59 60 
G K L M N P 

SDW 50 51 52 61 62 64 65 
F 

RIB 5 6 11 12 16 21 26 47 48 49 54 55 56 63 
C D E I N P Q S 

 
 
Vragen gesteld door de Sociale Cliëntenraad 

1. Hoe is het gesteld met de cliënten na afloop van een ogenschijnlijk ge-
slaagd traject? 

2. Heeft de werkgever het contract verlengd? 
3. Is men in de WW of terug in de bijstand gekomen? 
4. Heeft de opgedane ervaring geleid tot werk elders? 
5. Zijn de cliënten tevreden over de nazorg door de RIB’s als zij werken bij een 

externe werkgever? 
6. Staat de nazorg van de RIB in verhouding tot de beloning die ze daarvoor 

krijgen?  
7. Hoe vergaat het de cliënten die voor de 2e of meerdere keer een verlening 

van een workfirst of SDW-baan hebben? 
8. Heeft het inzetten van meerdere trajecten wel zin? 
 
Vragen gesteld door de SP 
9. Hoeveel cliënten krijgen een baan voor onbepaalde tijd?  
10. Als ze die baan niet krijgen waar zijn ze dan gebleven?  
11. Hoe gaan RIB’s om met hun cliënten? 
12. Is er een gedragscode voor RIB’s? 
13. Wie controleert de werkervaringsplaatsen? 
14. Vindt er in de loop van het traject een evaluatie plaats? 
15. Wordt er rekening gehouden met de laaggeletterdheid van cliënten? 
16. Krijgt het RIB ook een bonus als cliënten zelf een baan vinden?  
17. Wat gebeurt er als een traject niet goed loopt met een cliënt? 
18. Hoeveel cliënten krijgen meerdere keren een contract aangeboden?  
19. heeft het zin om cliënten meerdere keren een zelfde of gelijkwaardig con-

tract aan te bieden? 
20. Krijgt de cliënt een passend re-integratietraject aangeboden? 
21. Welk re-integratiebureau komt als beste uit de bus? 
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Vragen gesteld door Groen Links  
22. Hoe worden mensen geplaatst? 
23. Welke percentage komt uiteindelijk in loondienst terecht?  
24. Hoeveel cliënten worden “rondgepompt”?  
25. Wat is er met ID-banen gebeurt? Deze bestaan  niet meer.  
26. Aan welke randvoorwaarden moeten RIB’s voldoen om diensten te kunnen 

uitvoeren voor de SDW? 
 
Vragen gesteld door de PvdA 

27. Interview meer cliënten dan in andere steden!  
28. Hoe effectief is het re-integratieproces?  
29. Worden de doelen bereikt?  
30. Verbeterd het leven van de cliënten die een traject volgen? 
 
Vragen gesteld door de CU 

31. Hoe effectief is re-integratie?  
32. De fractie wil graag een keurmerk voor RIB’s! 
 
Vragen gesteld door de PPKM 
33. Het mag geen papieren onderzoek zijn! 
 
Vragen gesteld door het CDA 

34. Wat zijn de effecten en de rendementen?  
35. Wat is het beeld van de tevredenheidonderzoeken? 
36. Wie heeft de regie? 
37. Welke medewerkercapaciteit kan worden ingezet om de rol van de RIB’s 

over te nemen? 
 
Vragen gesteld door de VVD  
38. Wat is de kwaliteit en de effectiviteit?  
39. Wat gebeurt er met cliënten die buiten de boot vallen? 
 
Vragen gesteld door MT  

40. Kan het CWI de rol van de RIB’s over nemen?  
41. Heeft de cliënt d.m.v. het re-integratietraject werk gevonden?  
42. Zo ja, is dat bij één externe werkgever of zijn er meerdere plaatsingen ge-

weest?  
43. Is er daadwerkelijk sprake van uitstroom (minimaal een contract van 6 

maanden bij een reguliere werkgever)?  
44. Hoe lang en vanaf welk moment in het re-integratietraject werkt men in-

middels bij een externe werkgever? 
45. Is de cliënt na afloop van het re-integratiecontract of na plaatsing bij een 

externe werkgever inde WW terecht gekomen? Of in de Ziektewet? Of te-
rug in de Bijstand? Of zonder inkomen geraakt door problemen tijdens het 
traject of bij een externe werkgever?  

46. Hoeveel re-integratietrajecten heeft de cliënt in totaal gehad? En is er spra-
ke (geweest) van verlenging(en) van contracten?  

47. Is een eventuele verlenging deugdelijk gemotiveerd door het RIB?  
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48. Wat is de totale duur van de (gezamenlijke) trajecten geweest? 
49. Heeft de cliënt die momenteel een contract heeft met een RIB de indruk 

dat er een reëel perspectief is op werk? 
50. Is de cliënt gewezen op het feit dat hij/zij de mogelijkheid heeft om zelf een 

keuze te maken uit de gecontracteerde RIB's?  
51. Zo nee, vindt de cliënt dat er op een zorgvuldige wijze een keuze is ge-

maakt door de SDW en dat dit een adequate keuze was? 
52. Is er (voldoende) rekening gehouden met eventuele (medische) beperkin-

gen? Of hebben SDW en/of RIB ondanks het aangeven door de cliënt van 
beperkingen doorgeduwd?  

53. Is er een keuring aangeboden voordat met werkzaamheden is begonnen? 
54. Hoe heeft de cliënt de dienstverlening van het RIB in het algemeen erva-

ren? 
55. Hoe wordt men bijvoorbeeld behandeld door medewerkers van een RIB en 

worden afspraken nagekomen?  
56. Is er voldoende opleiding/ondersteuning/ geboden of is het beperkt geble-

ven tot werken in een gesimuleerde omgeving (alleen m.b.t. FourstaR en 
Maecon)? M.a.w.: hebben deze RIB’s zich onderscheiden van reguliere 
werkgevers? 

57. Is er zorgvuldig omgegaan met privacygevoelige gegevens van cliënten? 
58. Heeft de cliënt daadwerkelijk werkzaamheden verricht voor het ontvangen 

loon (m.b.t. o.a. Wende en Matchcare)?  
59. Gedurende hoeveel weken/maanden van het totale traject? 
60. Heeft de cliënt nadelige financiële gevolgen ondervonden van een re-

integratietraject, bv. doordat geen of minder kwijtschelding werd ver-
leend?  

61. Is de cliënt gewezen op de mogelijkheid om deel te (blijven) nemen aan 
de collectieve zorgverzekering van de Gemeente en/of is daar gebruik van 
gemaakt?  

62. En is er voldoende informatie verstrekt over zaken zoals heffingskortingen en 
kinderopvang? 

63. Ongelijke beloning bij diverse RIB’s? 
64. Claim van 50% uitstroom bij RIB’s klopt aantoonbaar niet! 
65. Kwaliteit van de contracten? 
 
 
In het vervolgonderzoek hebben we nog met een aantal raadsleden en de 
voorzitter van de SCW gesproken en de volgende vragen opgetekend.  

 
Mevr. J.N. van Nieuwenhuizen : 
A. Welk inzicht bestaat er -met betrekking tot doorstroming- bij SDW in de 

bestanden van de RIB’s? Toelichting: het gaat om de “netto doorstroom” 
op de reïntegratie ladder, opname van doorstroom op die ladder in de 
vorm van bv één stap geeft een vertekend beeld.. 

B. Heeft de RK naar UVW gekeken ? 
C. Heeft de RK de commerciële gegevens van de RIB’s onderzocht? Zij twij-

felt aan de juistheid van die gegevens. 
D. Vindt er nazorg plaats, en zo ja hoe is die gestructureerd? 
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E. Met betrekking tot de RIB’s is er sprake van certificatie, dit is echter een 
randvoorwaarde; in hoeverre is er sprake van een echt mensontwikkel-
bedrijf zoals bv bij Orionis? 

F. Welke concrete inspanningen worden gepleegd om mensen op een ho-
ger niveau te krijgen? 

G. Hoe staat het in concreto met de sollicitatieondersteuning? 
H. SDW stelt aanvullende middelen aan de RIB’s ter beschikking voor oplei-

ding en training: hoe wordt daar in de praktijk mee omgegaan en wor-
den de resultaten gemeten? Kijk naar SDW Goes, die op dit onderdeel 
mèèr regie voert. 

I. Heeft de RK met SCW gesproken en vindt zij ook dat die in diverse opzich-
ten beter zou kunnen en moeten functioneren? 

 
W.P. Steketee: 
J. Inzake rondpompen: kijkt de RK naast de aantallen en percentages, ook 

naar het financiële plaatje? 
K. Waarom krijgt de Raad sinds 2e helft 2009 alleen de algemene cijfers om-

trent uitstroom, en niet pèr RIB en ook niet pèr loonkostensubsidie? 
L. Hoe is de omslag in het beleid van SDW in de jaarstukken van de accoun-

tant verwerkt? 
M. Toelichting WS: zie de jaarrekening van de gemeente 2008 op pagina 173 

waar 6/7mio is opgenomen, terwijl dit voor 2009 nog slechts 5 mio was. 
Wenselijk is een splitsing in inkomensdeel èn participatiebudget. 

N. Hoe zit ORIONIS BV contractueel in elkaar?  
O. Heeft de hoogte van de loonkostensubsidie een helder verband met de 

lengte van het traject? 
P. Wat is de status van de Kenniswerf Vlissingen, en hoe zit dit in elkaar? 

 
C. Clarijs: 
Q. Staat de nazorg die de RIB’s verrichten in verhouding tot de beloning die 

zij ontvangen? 
R. Heeft het inzetten van een 2e, 3e en 4e traject wel zin? 
S. De RK heeft een steekproefsgewijs KTO verricht; kijk nog eens naar het 

onderzoek van  de RK Amsterdam waar een splitsing is gemaakt tussen 
cliënten die nog een traject volgen èn de categorie die dit al heeft afge-
rond. 

 
Geïnterviewde personen en/of instanties: 

 
- Controller SDW; 
- Vertegenwoordiger SCW; 
- Algemeen directeur L’etÈ; 
- Vestigingsmanager UWV; 
- De Raad: fractievertegenwoordigers van Groen Links en Lokale Partij 

Middelburg; 
- De RIB’s: FourstaR, Maecon, Matchcare en Wende. 


