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Voorwoord 
 
Voor u ligt het 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. De doorlooptijd van dit onderzoek is langer dan u van 
ons gewend bent. Dit is te wijten aan recente ontwikkelingen bij de SDW en beschik-
bare capaciteit binnen de rekenkamer Middelburg.  
 
Wij hopen met dit rapport een bijdrage te leveren aan uw controlerende taak als 
gemeenteraad.  
 
 
 
 
 
Middelburg, januari 2010 
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Mr. Anne Mast, lid 
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Samenvatting 
 
Het uitgangspunt van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is dat mensen geactiveerd 
worden naar werk. Een bijstandsuitkering is in beginsel tijdelijk en biedt een basis om 
aan het werk te komen en in een eigen inkomen te voorzien. Voor veel mensen in de 
WWB blijkt het echter moeilijk om de stap te zetten naar een volwaardige baan. Zij 
hebben daarbij ondersteuning van de gemeente nodig, die verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van de WWB. Voor de gemeente Middelburg (en Vlissingen en Veere) 
is de Sociale Dienst Walcheren (SDW) de uitvoeringsorganisatie voor deze wet. 
 
Onder andere op verzoek van de commissie Maatschappelijke Zaken van de ge-
meenteraad Middelburg heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre de gemeente 
Middelburg succesvol is met het re-integreren van mensen met een bijstandsuitke-
ring naar werk. Het onderzoek bestrijkt de periode 2006 tot medio 2009. Het onder-
zoek is uitgevoerd langs een vijftal deelvragen: wat is het beleid; hoe effectief is de 
uitvoering; wat zijn de kosten; hoe is de informatievoorziening en het toezicht gere-
geld.  
 
Door dossieronderzoek en gesprekken met de SDW, klanten, klantmangers, re-
integratiebureaus, de sociale cliëntenraad en de gemeente Middelburg komt de 
rekenkamer tot de volgende 14 conclusies.  
1. Het coalitieakkoord heeft nauwelijks geleid tot het concreet benoemen van doe-

len op het onderzoeksgebied, m.u.v. het doel “terugdringen aantal WWB-
klanten”, deze is SMART gedefinieerd in de programmabegroting van de 
gemeente. De SDW gaat binnen deze opdracht een stuk verder en heeft 
redelijke SMART doelen geformuleerd in haar beleidsplan 2007-2010. 

2. De SDW bestaat uit een voldoende functionerende backoffice in Vlissingen en 
een frontoffice in Middelbrug. De klanten hebben alleen met Middelburg te ma-
ken en zijn overwegend tevreden. 

3. De klantmanagers zijn tevreden, maar zien verbetermogelijkheden op het ge-
bied van de interne informatievoorziening, managementaandacht, stabiliteit in 
het takenpakket en meer inzicht in de kosten van de re-integratieinstrumenten  

4. De Sociale Cliëntenraad Walcheren is minder tevreden en heeft de nodige ver-
beterpunten. De SCW spreekt regelmatig met de SDW, maar heeft het gevoel 
niet altijd gehoord te worden. 

5. Ook de RIB’s zouden graag verbetering zien in de terugkoppeling, de verant-
woordingsrapportage en wachten al geruime tijd op een nieuwe tender (de be-
staande contracten zijn allen inmiddels verlengd).  

6. Door zowel de leiding van de SDW als de RIB’s (mbt de tender), wordt aangege-
ven de periode tussen najaar 2009 en voorjaar 2010 te ervaren als een periode 
van stilstand, vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. 

7. Inmiddels zijn klantmanagers steeds vaker aanwezig bij de RIB’s, dus op de werk-
vloer. Zij zitten samen met de RIB direct “op de klanten” en hebben daardoor 
dagelijks inzicht in de voortgang en kunnen bijsturen indien nodig. Ook de con-
tacten tussen de RIB’s aan de ene kant en de contractmanager en de leiding 
van de SDW aan de andere kant zijn frequent en daarin wordt voldoende infor-
matie uitgewisseld om de vinger aan de pols te houden. 

8. De introductie van de SDW-banen heeft gezorgd voor een grote instroom in deze 
categorie van gesubsidieerde arbeid. De uitstroom uit de SDW-banen was over 
2008 51% en levert daarmee een substantiële bijdrage aan de uitstroom. De inde-
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ling in treden op de re-integratieladder zal dit naar verwachting nog verder ver-
beteren. 

9. Uit de twee klanttevredenheidsonderzoeken en de quickscan van de rekenka-
mer blijkt dat een zeer groot deel van de clienten zich goed bediend voelt door 
de SDW. Bij overdracht naar regulier werk verliest de SDW na een half jaar het 
contact met de klant.  

10. De beoogde prestaties en effecten uit het coalitieakkoord zijn lastig te meten, 
omdat zij niet SMART zijn gedefinieerd. Slechts één doel, klanten uit de WWB, is 
meetbaar neergeschreven door de gemeente. Deze doelstelling is gehaald. Ech-
ter de vraag is wel of met deze doelstelling gemeten wordt wat werd  beoogd? 
Doordat veel klanten doorstromen naar een SDW-baan lijkt het alsof zij succesvol 
zijn gere-integreerd, maar feitelijk zijn zij ingezet o gesubsidieerde arbeid..  

11. Het aantal draaideurclienten valt ten opzicht van het landelijke gemiddelde posi-
tief uit (15% t.o.v. 19% in 2007), 85% van de uitstroom lijkt dus duurzaam effectief 

12. De kosten die de SDW maakt zijn inzichtelijk, juist en volledig. Zowel de begroting 
als de verantwoording is voldoende transparant. Ook de accountant geeft hier-
over een positief oordeel. 

13. De doelmatigheid van de SDW is een lastig te beantwoorden vraag. Een veel-
gebruikte parameter is het aantal uitstromers gerelateerd aan de gemaakte kos-
ten. Een SDW-baan kost gemiddeld ruim 28.000 euro (waarvan ruim 18.000 euro 
aan loonkosten en bijna 10.000 euro aan trajectkosten) en een succesvolle be-
middeling naar reguliere arbeid kost ca 4.000 euro. Of dit ten opzichte van ande-
re instanties goed is, is niet te achterhalen vanwege gebrek aan eenduidige 
benchmarks. 

14. De gemeente ontvangt informatie over de begroting, de voortgang en de ver-
antwoording van de SDW.  De SDW handelt conform de verordening. 

 
Deze conclusies leiden tot de volgende 6 aanbevelingen: 
1. Zorg voor SMART-doelen. De nieuwe re-integratie-participatie-ladder kan helpen 

om concrete doelen per trede te bepalen en vervolgens daarop te sturen en te 
(laten) verantwoorden. Neem deze op in de programmabegroting van de ge-
meente. Sturing mag/moet op meer dan 1 doelstelling. Het coalitieakkoord 2010 
– 2014 kan uitgewerkt worden in meer concrete doelstellingen en mijlpalen op de 
diverse treden van de re-integratieladder. 

2. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek zal waarschijnlijk bevestigen dat het 
goed werken is bij de SDW, maar zal ook meer inzicht geven in verbetermogelijk-
heden. Dit laatste zorgt voor leervermogen van de SDW en kan leiden tot slimme-
re inrichting van processen en efficiëntere inzet van instrumenten.  

3. Het AB en DB moeten zorgen dat in tijden van verkiezingen de continuïteit (lees 
beslissingen nemen t.a.v. de beleidsvorming en strategie) gewaarborgd is. 

4. Het valt te overwegen om met klanten die enige tijd uit beeld zijn bij de SDW een 
evaluatie te houden over verbeterpunten t.a.v. de re-integratie en wellicht te le-
ren van de ervaringen nu zij weer enige tijd op eigen benen staan. Dit kan verbe-
terpunten opleveren voor de inrichting van de re-integratietrajecten of –
instrumenten.  

5. De SCW (Sociale Clientenraad Walcheren) is (ook) een belangrijk ijkpunt. Zorg 
dat zij zich erkend en gehoord voelt. 

6. Laat de SDW zichzelf benchmarken met de prestaties van vergelijkbare instellin-
gen, opdat zij leert en verbetert. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
1.1 Inleiding 

Een van de doelstellingen van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is om personen die 
een uitkering ontvangen op grond van deze wet te ondersteunen bij arbeidsinscha-
keling, zodat zij zelf kunnen voorzien in de kosten van bestaan. Het uitgangspunt van 
de WWB is dat mensen geactiveerd worden naar werk. Een bijstandsuitkering is in 
beginsel tijdelijk en biedt een basis om aan het werk te komen en in een eigen inko-
men te voorzien. Voor veel mensen in de WWB blijkt het echter moeilijk om de stap 
te zetten naar een volwaardige baan. Zij hebben daarbij ondersteuning van de ge-
meente nodig, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de WWB. Om re-
integratiemiddelen effectief en efficiënt in te kunnen zetten, is het belangrijk dat 
gemeenten vaststellen welke cliënten wel, en welke geen hulp nodig hebben om 
weer aan het werk te komen. Dat schept ruimte voor ondersteuning (in de vorm van 
trajecten) van cliënten die zonder die hulp de stap naar de arbeidsmarkt niet kun-
nen maken. Daarnaast is het van belang dat wie eenmaal aan het werk is, ook aan 
het werk blijft. Aangenomen wordt dat naarmate iemand langer aan het werk is, de 
kans afneemt dat hij in de uitkering terugvalt. Dat is niet alleen belangrijk voor de 
klant (langdurige economische zelfstandigheid) maar ook voor de maatschappij 
(hogere arbeidsparticipatiegraad). Ook voor gemeenten is dat gunstig. Zij hoeven 
dan niet steeds opnieuw aan dezelfde mensen een uitkering te verstrekken en hen 
ondersteuning aan te bieden bij re-integratie. Over hoe de gemeente Middelburg 
dit doet gaat dit rapport. 
 
 
1.2 Aanleiding 

De rekenkamer Middelburg heeft mede op verzoek van de commissie maatschap-
pelijke zaken (MaZa) een onderzoek gedaan naar re-integratie, het naar werk bege-
leiden van mensen in de bijstand. In het najaar van 2008 heeft de commissie MaZa 
de rekenkamer een aantal vragen meegegeven voor haar onderzoek. Deze vragen 
zijn meegenomen in de vraagstelling van het onderzoek. In dit onderzoek kijken we 
naar de Sociale Dienst Walcheren (SDW) als uitvoerder van de WWB namens de 
Walcherse gemeenten, Middelburg, Vlissingen en Veere. 
  
Naast het verzoek van de commissie MAZa zijn de belangrijkste overwegingen voor 
de rekenkamer: 
• De toegevoegde waarde en het maatschappelijke belang; 
• Het financiële belang; 
• De aanwezigheid van risico’s voor de doeltreffendheid en doelmatigheid. 
 
Toegevoegde waarde en Maatschappelijk belang. Het re-integratiebeleid raakt een 
grote groep Walchenaren. In totaal behoren in 2009 circa 2000  mensen op Walche-
ren (Middelburg ca 800) tot de doelgroep die begeleid moeten worden naar werk. 
Dit zijn mensen met een bijstandsuitkering, mensen met een gesubsidieerde baan en 
zogeheten niet-uitkeringsgerechtigden. Als gevolg van de WWB, ingevoerd in 2004, 
dient de nadruk in de uitvoering door gemeenten meer dan voorheen te liggen op 
het vinden van een reguliere baan voor deze doelgroep. De Tweede Kamer heeft 
een indringende discussie met het Kabinet gevoerd over de effecten van de re-
integratie-inspanningen van gemeenten. Op basis hiervan heeft de VNG op 18 au-
gustus 2008 een brief doen uitgaan om de gemeenten aan te sporen de effectiviteit 
van re-integratie te verbeteren.   
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Financieel belang. Sinds de invoering van de WWB mogen gemeenten geld dat 
overblijft bij het verstrekken van bijstandsuitkeringen zelf houden. Hierdoor profiteert 
de gemeente direct van het aan het werk krijgen van bijstandsgerechtigden. In 
Middelburg wordt de ontvangen rijksbijdrage voor de WWB-uitkering (het werkdeel) 
volledig doorbetaald aan SDW (dat bedroeg over 2008 ca EUR 11,5 miljoen, waar-
van EUR 4,4 miljoen bijdrage Middelburg). De bijdrage van de gemeente Middel-
burg voor de uitvoeringskosten van de SDW bedraagt in 2008 circa EUR 3 miljoen. Op 
31 december 2008 bedroeg het aantal Middelburgse WWB-cliënten 791 en  863 op 1 
januari 2008. Op 31 december 2006 bedroeg dit aantal  voor Middelburg 982. Het 
totale klantenbestand van de SDW bedroeg 2.436.  
 
Risico’s voor de doeltreffendheid en doelmatigheid 
Met de WWB is de inhoudelijke rol en het financiële belang van de gemeente bij het 
verstrekken van de uitkeringen en de re-integratie van uitkeringsgerechtigden sterk 
vergroot. Met deze grotere verantwoordelijkheid is ook het risico voor de gemeente 
navenant toegenomen. Hoewel de SDW operationeel verantwoordelijk is voor het 
re-integratiebeleid blijft de gemeente uiteraard wel verantwoordelijk voor de effec-
tieve en efficiënte uitvoering van het beleid.  
 
 
1.3 Doelstelling 
De rekenkamer wil met het onderzoek de doeltreffendheid en doelmatigheid be-
oordelen van het door de gemeente gevoerde re-integratiebeleid. Met de doeltref-
fendheid van het re-integratiebeleid bedoelen we de mate waarin de prestaties van 
de gemeente bij de uitvoering van het re-integratiebeleid bijdragen aan het berei-
ken van het beoogde effect van dat beleid: zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden 
zo snel mogelijk weer (blijvend) aan het werk helpen. Onder de doelmatigheid van 
het re-integratiebeleid verstaan we de mate waarin de beoogde resultaten (presta-
ties en effecten) worden bereikt met de inzet van de daartoe ingezette middelen.  
 
 
1.4 Probleemstelling  
Het onderzoek richt zich op de inspanningen die de gemeente sinds 2006 heeft ver-
richt om re-integratie van bijstandsgerechtigden te bevorderen. De probleemstelling 
van het onderzoek luidt: In hoeverre is de gemeente succesvol in het re-integreren 
van mensen met een bijstandsuitkering naar werk? 
 
 
1.5 Onderzoeksvragen en afbakening 
Om een antwoord te geven op de probleemstelling gaan we uit van de opzet, het 
bestaan en de werking van het re-integratiebeleid. Onder het re-integratiebeleid 
verstaan we in dit onderzoek alle activiteiten die de gemeente (dan wel anderen 
namens de gemeente) verricht bij het begeleiden van bijstandsgerechtigden naar 
werk. Hierbij onderscheiden we de hele beleidscyclus: 
• de beleidsformulering; 
• de uitvoering van het beleid door gemeente en re-integratiebedrijven; 
• de prestaties en de effecten waar de uitvoering toe leidt; 
• de kosten en de doelmatigheid van het beleid; 
• de informatievoorziening en de evaluatie van het beleid; 
• het toezicht op dit geheel. 
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In dit onderzoek richt de rekenkamer zich op de uitvoering van het re-
integratiebeleid van de gemeente Middelburg vanaf het oprichten van de SDW (1 
januari 2006) tot medio 2009.   
 
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de onderstaande 15 vragen, ver-
deeld over de 5 thema’s van de beleidscyclus: 
 
Te beantwoorden deelvragen  

I Bestuur & Beleid 

1 Zijn de doelen die de gemeente wil behalen met het re-integratiebeleid speci-
fiek, meetbaar,  realistisch, tijdgebonden en onderling consistent? 

II Werkwijze & Uitvoering 

2 Hoe zorgt de gemeente er voor dat een bijstandsgerechtigde in een passend 
traject voor arbeidsactivering en arbeidstoeleiding geplaatst wordt? 

3 Hoe is de organisatie van de SDW ingericht en functioneert dit adequaat? 
4 Waarborgt SDW dat het re-integratiebedrijf het traject op adequate wijze uit-

voert? 
5 Is er sprake van een goede voortgangsbewaking door SDW van de uitvoering 

van het traject? 
6 Bestaat het traject uit activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de 

arbeidsmarktpositie van de bijstandsgerechtigde? 
7 Wordt de uitvoering zonodig bijgestuurd op basis van informatie over de resulta-

ten van de trajecten? 
8 Voorziet SDW in goede cliëntenzorg tijdens en na afronding van een traject? 
III Resultaten & Effectiviteit 

9 Heeft de gemeente de beoogde prestaties en effecten gerealiseerd?  
IV Kosten & Doelmatigheid 

10 Bestaat voldoende inzicht in de kosten? 
11 Worden de middelen voor de instrumenten voor arbeidsactivering en arbeids-

toeleiding doelmatig besteed? 
V Informatie & Toezicht 

12 Verzamelt de gemeente gestructureerd informatie over het re-integratiebeleid?  
13 Heeft de gemeente het re-integratiebeleid geëvalueerd op factoren die het 

bereiken van prestaties en effecten stimuleren of belemmeren, en zo nodig op 
basis van de uitkomsten bijgestuurd?  

14 Vult het gemeentebestuur de toezichthoudende rol adequaat in?  
15 Krijgt de gemeenteraad daartoe tijdige, volledige en betrouwbare informatie 

over de gerealiseerde effecten, de geleverde prestaties en de werkelijke kos-
ten? 

 
 
1.6 Aanpak 
Het onderzoek is gestart met het doornemen van relevante beleids- en verantwoor-
dingsstukken op het terrein van de WWB en meer specifiek van de SDW; een gesprek 
met de vertegenwoordigers van de SDW; een gesprekl met de vertegenwoordigers 
van de Sociale CliëntenRaad Walcheren; de klantmanagers van de SDW; een (tele-
fonische) enquête met klanten van de SDW; interviews met vertegenwoordigers van 
een aantal grote re-integratiebureaus en een interview met de verantwoordelijke 
wethouder van Middelburg en de behandelend ambtenaar. Het conceptrapport is 
23 december 2009 voor wederhoor voorgelegd aan het college van B&W van Mid-
delburg. 
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1.7 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 gaan we kort in op de context en achtergrond van de Wet Werk en 
Bijstand. De volgende hoofdstukken volgen de beleidscyclus: bestuur & beleid; de 
werkwijze & uitvoering; de resultaten & de effectiviteit; de kosten & doelmatigheid 
en de informatievoorziening & het toezicht. De bevindingen leiden tot conclusies en 
aanbevelingen in hoofdstuk 8. Tot slot zijn opgenomen het wederhoorcommentaar 
van het college en de reactie van de rekenkamer hierop in het nawoord. 
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Hoofdstuk 2 Context & Achtergrond  
 
2.1 Inleiding 

In dit rapport presenteren we de uitkomsten van ons onderzoek naar het re-
integratiebeleid in de gemeente Middelburg. Het zou echter geen recht doen aan 
de inzet van alle betrokkenen binnen en buiten de gemeente als we de uitkomsten 
niet in een breder perspectief plaatsen. Zowel het beleid als de organisatie van het 
beleid zijn immers de afgelopen 10 jaar vrijwel voortdurend in beweging. Voor we in 
de komende hoofdstukken ingaan op de bevindingen en conclusies per aspect van 
het re-integratiebeleid schetsen we in dit hoofdstuk een aantal ontwikkelingen die 
van invloed zijn geweest op de wijze waarop re-integratie op dit moment wordt 
uitgevoerd in Middelburg. 
 
2.2 Landelijke ontwikkelingen 
Het landelijke beleid voor de sociale zekerheid, en daarbinnen het bijstandsbeleid, is 
de afgelopen tien jaar sterk veranderd. In een aantal stappen is het rijksbeleid steeds 
meer gericht op het stimuleren van gemeenten om een omslag te maken naar het 
re-integreren naar werk van zoveel mogelijk mensen. Dit heeft geleid tot veranderin-
gen in het beleid, de financiering van het beleid en de organisatie daarvan. 
 
1996 – Vernieuwde bijstandswet 
Al onder de vernieuwde Algemene bijstandswet (Abw), die van 1996 – 2004 van 
kracht was, hadden gemeenten de taak om de re-integratie van bijstandsgerech-
tigden te bevorderen. De gemeenten beschikten voor re-integratie over het budget 
voor Scholing en Activering. Daarnaast konden ze het WIW-budget3 en het ID-
budget4 inzetten voor gesubsidieerde arbeid. In de praktijk lag het accent in de pe-
riode 1996-2004 in veel gemeenten meer op het verstrekken van bijstandsuitkeringen 
dan op re-integratie naar werk. Onder de Abw ontvingen gemeenten de rijksmidde-
len voor de bijstand voor 90% op declaratiebasis, dat wil zeggen op basis van de 
feitelijke uitgaven. Doordat het financiële belang van de gemeente bij het vermin-
deren van de bijstand beperkt bleef tot 10%, werden gemeenten niet aangemoe-
digd mensen actief te re-integreren. Dit bekostigingsmodel had als ongewenst ne-
veneffect dat gemeenten die de bijstand niet erg doelmatig uitvoerden daarvoor 
in feite gecompenseerd werden. 
 
2001 – Fonds Werk en Inkomen 
De achterblijvende resultaten bij de re-integratie waren aanleiding tot nieuwe rege-
lingen en afspraken. In 2001 is het Fonds Werk en Inkomen ingevoerd. Met dit fonds 
werden bijstandsuitkeringen en de kosten van re-integratie van werkzoekenden be-
taald. Het gemeentelijke aandeel in de uitkeringen van de Abw steeg van 10% naar 
25%. Hierdoor kregen gemeenten een grotere financiële verantwoordelijkheid voor 
de bijstand. Het doel van deze regeling was het efficiënter maken van de uitvoering 
van de Abw en gemeenten te prikkelen tot meer aandacht voor re-integratie. 
 
2001 – Bestuurlijke afspraken ‘Agenda voor de Toekomst’ 
Om re-integratie van bijstandsgerechtigden te bevorderen, maakte de minister van 
SZW tussen 2001 en 2004 een serie bestuurlijke afspraken met de dertig grootste ge-
meenten. In het kader van de ‘Agenda voor de Toekomst’hebben deze gemeen-
ten afgesproken dat zij tot en met 2004, 300.000 extra re-integratietrajecten realise-
ren en dat eind 2006 40% van de deelnemers aan deze trajecten (120.000 deelne-
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mers) aan het werk is. De gemeenten hebben daarvoor een subsidie gekregen om 
de afspraken te helpen realiseren. 
 
2002 – Structuurwijziging uitvoering sociale zekerheid: werk boven uitkering 
Met de invoering van de wet SUWI op 1 januari 2002 is de uitvoering van de bijstand, 
WW en WAO5 herzien. Expliciet hoofddoel van de wet is werk boven uitkering. Met 
de wet kregen de gemeenten te maken met twee nieuwe organisaties. De Centra 
voor Werk en Inkomen (CWI’s, voortgekomen uit de publieke arbeidsbureaus) zijn 
sindsdien een belangrijke partner voor sociale diensten bij het beperken van de in-
stroom in de bijstand. Werkzoekenden kunnen bij het CWI terecht voor een baan en 
indien nodig voor het aanvragen van een uitkering. Het Uitvoeringsinstituut Werkne-
mersverzekeringen (UWV) beoordeelt of iemand recht heeft op een WW- of WAO-
uitkering en zorgt voor de betaling ervan. Het UWV is verantwoordelijk voor de re-
integratie naar werk van mensen uit deze uitkeringen, ook bij samenloop met bij-
stand. De oprichting van zowel CWI als UWV heeft veel aanloopproblemen gekend, 
waarvan ook de Sociale Dienst de gevolgen heeft ondervonden. Uit een recente 
evaluatie van de wet blijkt dat de samenwerking tussen gemeenten, CWI en UWV 
nog moet verbeteren. 
 
2002 – Private re-integratiemarkt 
Tot 2000 moesten gemeenten al hun re-integratietrajecten inkopen bij de publieke 
arbeidsbureaus. Vanaf 2000 verviel deze gedwongen winkelnering. Met de invoering 
van de wet SUWI in 2002 werden gemeenten net als het UWV verplicht een groot 
deel van hun re-integratietrajecten bij private re-integratiebedrijven in te kopen. De-
ze verplichting is voor gemeenten met ingang van 2006 overigens weer vervallen. 
Gemeenten kunnen nu dus weer meer re-integratietrajecten zelf uitvoeren. De priva-
tisering van de re-integratiemarkt heeft tot de oprichting van een groot aantal re-
integratiebedrijven geleid. De nieuwe markt heeft jaren nodig gehad om zich te ont-
wikkelen. In die periode zijn tal van re-integratiebedrijven failliet gegaan dan wel 
opgegaan in een groter geheel. Op dit moment zijn er in Nederland naar schatting 
ruim 650 re-integratiebedrijven actief. Bij het inkopen van trajecten voor bijstandsge-
rechtigden hebben de sociale diensten de eerste jaren moeten werken met onze-
kerheid over de kwaliteit en prestaties van re-integratiebedrijven. 
 
2004 – Wet Werk en Bijstand (WWB) 
Op 1 januari 2004 werd de Abw en een aantal andere wetten op het gebied van 
bijstand en gesubsidieerd werk vervangen door de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het 
uitgangspunt  van de WWB is dat iedere Nederlander in zijn eigen bestaan moet 
voorzien door middel van arbeid. Het hoofddoel van de WWB is dat bijstandsgerech-
tigden zo snel mogelijk aan een betaalde baan geholpen worden, oftewel ‘werk 
boven uitkering’. Het kabinet heeft hierbij als doelstelling geformuleerd dat de uit-
stroom naar regulier werk na een re-integratietraject in 2007 met 25% moet zijn ge-
stegen ten opzichte van 2004. Iedereen met een bijstandsuitkering is verplicht te sol-
liciteren. Ook banen die niet aansluiten bij opleiding en werkervaring moeten geac-
cepteerd worden (‘algemeen geaccepteerde arbeid’). Op basis van persoonlijke 
omstandigheden kan tijdelijk een ontheffing van de sollicitatieplicht ontleend wor-
den. Met de invoering van de WWB heeft de rijksoverheid de verantwoordelijkheid 
voor de bijstand verder gedecentraliseerd naar gemeenten. De ruimte voor eigen 
beleid en het financiële belang van gemeenten bij de re-integratie naar werk is 
hierdoor sterk vergroot. Hiermee wil het kabinet gemeenten verder stimuleren in de 
omslag naar het voeren van op uitstroom gericht re-integratiebeleid. Op basis van 
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budgetten voor zowel bijstandsuitkeringen (inkomensdeel) als het re-integratiebeleid 
(werkdeel) vullen gemeenten zelf hun re-integratiebeleid in. Geld dat overblijft van 
het inkomensdeel mogen gemeenten zelf houden. Geld dat overblijft van het werk-
deel mag voor 75% meegenomen worden naar het volgende jaar. Volgens de WWB 
waren gemeenten verplicht voor 1 januari 2005 het gemeentelijke re-
integratiebeleid vast te leggen in een verordening. De gemeenten zijn vrij de inhoud 
toe te snijden op de lokale situatie. 
 

2.3 Ontwikkelingen in Middelburg 
In 2005 hebben de gemeentebesturen van Middelburg, Veere en Vlissingen in het 
belang van het sociaal beleid op Walcheren gekozen voor één gezamenlijke Socia-
le Dienst Walcheren (SDW). Op 1 januari 2006 zijn de drie gemeentelijke sociale dien-
sten gefuseerd en is de SDW ontstaan. De SDW is gevestigd op twee locaties, de 
Frontoffice in het stadskantoor in Middelburg en de Backoffice in Vlissingen. Op bei-
de locaties zijn circa 50 fte werkzaam. 
 
De missie van de SDW luidt als volgt: De SDW zorgt voor het verkrijgen van een zelf-

standige bestaansvoorziening van zijn klanten en activeert klanten tot maatschap-

pelijke participatie. Daarnaast zorgt de dienst voor een klantgerichte, efficiënte en 

rechtmatige uitvoering van de WWB en aanverwante wetten. 
 
De SDW is geen onderdeel meer van één van de gemeenten maar een zelfstandig 
bestuursorgaan. De rechtsgrond is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling 
Sociale Dienst Walcheren. De SDW heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks 
Bestuur. Wethouders van de 3 gemeenten hebben in beide zitting. Vanaf 1 februari 
2007 vormen de SDW met het CWI en het UWV "Werkplein Walcheren" in het stads-
kantoor in Middelburg. Uitgangspunt hierbij is een betere dienstverlening. Per 1 ja-
nuari 2009 zijn het CWI en het UWV opgegaan in het UWV WERKbedrijf. 
 
Om meer zicht te krijgen op de fase waarin een klant zich bevindt en welke moge-
lijkheden hij/zij heeft wordt in veel gemeenten gewerkt met een zogenaamde re-
integratieladder. Bij de start van ons onderzoek vonden wij het opmerkelijk dat de 
SDW niet met deze methodiek werkt. Inmiddels heeft de SDW gekozen om ook met 
de re-integratieladder te gaan werken.  
 
2.4 De re-integratieladder.  
1Hoewel de gemeenten verschillende benaderingen hebben van het concept reïn-
tegratieladder blijkt uit de inventarisatie van reïntegratieladders dat gemeenten in 
wezen dezelfde systematiek hebben: voor cliënten die moeilijk bemiddelbaar zijn 
worden andere instrumenten ingezet dan voor cliënten die makkelijker kunnen uit-
stromen naar werk. Bij de meeste gemeenten komen de soort ingezette instrumen-
ten overeen. Per 2010 gaat de SDW over op het gebruik van de re-integratieladder. 
Hoewel deze nog niet volledig is geïmplementeerd, ziet deze er in hoofdlijnen als 
volgt uit. Onderstaand volgt een trapsgewijs overzicht van de verschillende instru-
menten en de positie van de cliënten die bij deze treden worden ingedeeld. 
 
Trede 0 Rust. De klant is medisch of psychisch langdurig of permanent niet in staat 
om te werken, of deel te nemen aan participatie-activiteiten. Dit moet onderbouwd 
zijn door een medisch advies. 
 
                                                 
1 Raad voor Werk en Inkomen april 2005 
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Trede 1 Zorg. Personen zijn niet in staat tot reïntegreren door ernstige beperkingen 
waarbij een zorgvraag wordt ingevuld. Ernstige ziekte of verslaving zijn voorbeelden. 
 
Trede 2 Sociale activering. Personen zijn nog niet in staat regulier werk te verrichten 
door ernstige beperkingen of ontbreken van basale vaardigheden. Hij of zij gaat 
vrijwilligerswerk verrichten of werken in een participatiebaan (behoud van uitkering). 
Sociale activering is een voortraject om de stap naar arbeidsactivering te kunnen 
maken of de stap naar arbeidstoeleiding. 
 
Trede 3 Arbeidsactivering. Voor personen die nog vaardigheden nodig hebben om 
regulier werk te gaan verrichten. De nadruk ligt op basisvaardigheden die onmisbaar 
zijn voor elke baan. 
 
Trede 4 Arbeidstoeleiding. Personen hebben ondersteuning nodig bij het vinden van 
werk. Dit bestaat o.a. uit proefplaatsingen, extra begeleiding, SDW-banen of andere 
vorm van loonkostensubsidie, korte cursus of training en leerwerktrajecten. 
 
Trede 5 Bemiddeling. Klanten worden in contact gebracht met beschikbare en ge-
schikte vacatures op de arbeidsmarkt. 
 
Trede 6 Regulier werk. Personen verrichten zonder ondersteuning regulier werk. 
 
 
 
In het volgende hoofdstuk gaan we in op het geformuleerde beleid op dit gebied 
door de gemeente Middelburg. 
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Hoofdstuk 3 Bestuur & Beleid 
 
3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat over het re-integratiebeleid van de gemeente Middelburg. We 
kijken naar de doelen en geven aan in hoeverre deze specifiek, meetbaar, realis-
tisch, tijdgebonden en consistent zijn. Ook betrekken we hierin de gestelde doelen 
van de SDW, omdat deze een afgeleide moet zijn van het beleid van de deelne-
mende gemeenten. Het gaat om de volgende beleidsdocumenten: 

• het Middelburgse coalitieakkoord 2006-2010; 
• gemeenschappelijke regeling SDW; 
• beleidsplan 2007-2010 SDW; 
• programmabegroting  Middelburg 2006/2007/2008/2009/2010, programma 

Maatschappelijke participatie en Zorg; 
• begroting en jaarstukken van de SDW 2006/2007/2008/2009. 

 
3.2 Coalitieakkoord 2006-2010 

In het coalitieakkoord 2006-2010 is in deel B, sociale programma’s,  aangegeven dat 
werk, opleiding, vrijwilligerswerk of andere vormen van zinvolle dagbesteding van 
cruciaal belang zijn voor mensen. Samen met het hebben van voldoende inkomen 
bepaalt dit in hoge mate de kansen om deel te nemen aan de samenleving. In het 
beleid zal extra ingezet worden op samenhang tussen het economisch en het soci-
aal beleid. Met werkgevers zullen afspraken gemaakt worden over het verhogen 
van de effectiviteit van reïntegratietrajecten, over het aanbieden van stageplaat-
sen (en over andere arbeidstrajecten) en over het bestrijden van discriminatie van 
allochtonen die beschikken over voldoende startkwalificaties. Het work-first principe 
zal zo effectief mogelijk worden ingezet. Vroegtijdige schoolverlaters zullen begeleid 
en gestimuleerd worden alsnog een startkwalificatie te halen. Het instrument van 
participatiebanen zal worden ingezet, bijvoorbeeld in het toezicht op straat en in het 
onderwijs. Voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt weinig kans maken zal in-
gezet worden op beschermde werkvormen en op het project buurtbedrijvigheid (dit 
ook in nauwe samenwerking met bestaande bedrijven en instellingen). Als werk niet 
mogelijk of niet meer aan de orde is, is vrijwilligerswerk vaak een uitstekende manier 
om actief te blijven in de samenleving. Het vrijwilligerswerk wordt in de komende 
raadsperiode verder gestimuleerd en ondersteund. Financiële drempels om te parti-
ciperen in de samenleving worden verlaagd door inzet van preventieve maatrege-
len, inzet van de bijzondere bijstand, inzet van het sociaal fonds en het participatie-
fonds, inzet van schuldhulpverlening en het verlagen van de drempel om deel te 
nemen aan activiteiten of lid te worden van een club.  
 
De onderstreepte passages zijn o.a. van toepassing in dit onderzoek. Omdat het een 
akkoord is op hoofdlijnen is het weinig specifiek, meetbaar en in tijd uitgedrukt. In de 
volgende beleidsstukken zullen we teruggrijpen op het coalitieakkoord om te verifië-
ren of de genoemde onderdelen daarin wel SMART vertaald zijn.  
 
De gemeenschappelijke regeling SDW regelt de doelen, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden van de SDW m.b.t. o.a. de WWB. Zo wordt geregeld dat de SDW 
jaarlijks een beleidsplan opstelt, met daarin een strategische visie, (ont-
werp)begrotingen en kwartaalrapportages en een jaarrekening. 
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3.3 Programmabegroting Middelburg 

In de programmabegrotingen is de kwantitatieve ambitie aangegeven volgend uit 
de 3-W-vragen. De enige prestatie die beschreven wordt is het terugdringen van het 
aantal WWB-cliënten. Opmerkelijk is dus dat de voornemens uit het coalitieakkoord 
niet hebben geleid tot het  “SMARTificeren” in de programmabegroting. Dit maakt 
het achteraf vaststellen of de voornemens zijn waargemaakt op z’n  minst moeilijk. In 
de jaarstukken wordt echter wel gesproken over het realiseren van de doelstellingen 
uit het beleidsplan van de SDW. 
 
3.4 Beleidsplan 2007 – 2010 SDW 
De nieuw opgerichte SDW bracht in augustus 2006 haar eerste beleidsplan uit. De 
ambitie: de 2.650 WWB-klanten in 2006 zijn in 2010 teruggebracht tot 1.850 en 800 
klanten vinden een baan. In 2007 350 en elk jaar daarna, 150. De helft hiervan vormt 
een “workforce”  van zo’n 400 mensen, die werk gaat verrichten op het vlak van 
bijvoorbeeld zorg, milieu of recreatie; werk in het belang van de samenleving. Ook 
de apparaatskosten van de organisatie verschuiven van ‘inkomen’ naar ‘werk’, de-
ze wordt gereduceerd van zo’n 50% in voorbije jaren tot circa 25%. Ook de kosten 
voor de overhead worden teruggebracht van 27% naar 20%. De bijstandskosten tot 
slot dalen van  29 miljoen begin 2007 naar 22 miljoen in 2010. 
 
Het beleidsplan is verder uitgewerkt in 7 programma’s (in de programmabegroting 
2009 is daar 1 programma bijgekomen) waarin het merendeel van de doelen speci-
fiek, meetbaar, realistisch en tijdgebonden is. De consistentie tussen de program-
ma’s is groot. 
 
In het beleidsplan (met een scope van 4 jaar) worden concrete doelen geformu-
leerd, de werkwijze en taakverdeling met het CWI geregeld, de doorlooptijden en 
de relatie met klanten en cliëntenraad beschreven. Ook is in de bijlage bij dit plan 
de inkoop van re-integratiediensten beschreven. 
 
In het beleidsplan 2007-2010 van de SDW zijn de volgende doelstellingen per speci-
fieke doelgroep geformuleerd: 

 
Jongeren: 
1. 120 jongeren zullen de uitkering beëindigen i.v.m. het vinden van een reguliere 

baan, al dan niet in combinatie met een (BBL)opleiding; 
2. 100 jongeren zullen de uitkering beëindigen i.v.m. de start van een dagoplei-

ding 
3. 60 jongeren zullen de uitkering op een andere manier beëindigen 
 
WWB-klanten tussen 23 en 64 jaar met uitstroomprofiel (in staat om werk te aanvaar-

den): 
4. In de periode 2007-1010 is het klantenbestand van de SDW met 400 afgenomen 
5. 400 klanten zijn(tijdelijk) werkzaam in gesubsidieerde banen 
 
Langdurig bijstandsafhankelijken 
6. Minimaal 180 MMM-trajecten inzetten 
7. Jaarlijks stromen 5 klanten door naar een vervolgtraject richting werk of sociale 

activering 
Allochtonen met taalachterstand 
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8. Opleiden van 150 allochtonen met een taalachterstand tot hoger taalniveau 
en waar mogelijk te begeleiden richting werk 

 
Alleenstaande ouders 
9. 400 alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 12 jaar (gehandicapten 

jonger dan 18 jaar) wordt een traject richting werk aangeboden (bijv., SDWerk-
baan) 

 
Nuggers (niet uitkeringsgerechtigden) en ANW-ers 
10.  Geen doelstelling, omdat zij geen prioriteit hebben binnen de re-integratie. 
 
 
3.5 Subconclusie beleid en bestuur 
Het coalitieakkoord heeft nauwelijks geleid tot het concreet benoemen van doelen, 
m.u.v. het doel “terugdringen aantal WWB-klanten”. De SDW gaat binnen deze op-
dracht een stuk verder en heeft SMART doelen geformuleerd in haar beleidsplan 
2007-2010. 
 
In het volgende hoofdstuk gaan we in op de werkwijze en uitvoering. 
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Hoofdstuk 4 Werkwijze & Uitvoering 
 
 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk gaan we in op de wijze van uitvoering van het beleid. Achtereen-
volgens komen aan bod: de werkwijze en organisatie van de SDW; de klantmana-
gers; de re-integratiebureaus (RIB), de cliëntenraad, de klanten, de verantwoordelij-
ke wethouder en behandelend ambtenaar. 
 
4.2 De werkwijze en de organisatie van de SDW 
De SDW zorgt voor het verkrijgen van een zelfstandige bestaansvoorziening van zijn 
klanten, en activeert klanten tot maatschappelijke participatie. Daarnaast zorgt de 
dienst voor een klantgerichte efficiënte en rechtmatige uitvoering van de WWB en 
aanverwante wetten en regelingen. Een van de speerpunten in het kader van de 
dienstverlening is een korte doorlooptijd. Doelstellingen met betrekking tot die door-
looptijden zijn opgenomen in de volgende programma’s: 
 
1. Programma Dienstverleningsconcept. 
2. Programma Poortwachter. 
3. Programma Reïntegratie. 
4. Programma Participatieprojecten. 
5. Programma Inkomensgarantie. 
6. Programma Armoede. 
7. Programma Handhaving. 
8. Programma Uitvoering. 
 
Voor ons onderzoek zijn vooral de programma’s 3, 4 en 5 relevant, waarvan voor-
namelijk programma 3 (Reïntegratie) het onderzoeksobject is.  Doel van het hier in 
neergelegde beleid is het terugdringen van het klantenaantal. Deze target is voor 
het jaar 2008, met een aantal van 160, gehaald. Dit is een percentage van 7,5%, 
terwijl het landelijk gemiddelde 5,5% bedroeg. Gezien de huidige economische situ-
atie en de vooruitzichten, is het voor het jaar 2009 en zeker 2010 nog maar de vraag 
of die positieve trend zich door zet. 
 
Er wordt gewerkt met een frontoffice (Middelburg) en een backoffice (Vlissingen); 
beiden kennen ongeveer 50 fte, totaal dus ca. 100 fte, waarvan 20 klantmanagers. 
Deze laatstgenoemde groep wordt ingezet op re-integratie. Er is een management-
team, waarin naast de directeur en de teammanagers ook de controller en 2 perso-
neelsfunctionarissen zitting hebben. Het hele traject van samenvoeging van de Wal-
cherse gemeenten is gerealiseerd in 2007. Daarvoor functioneerden er 3 afdelingen 
Sociale Zaken.  
 
Er is een Beleidsplan 2007-2010 tot stand gekomen en behandeld in de gemeente-
raden. In 2007 en 2009 zijn klant-tevredenheidsonderzoeken (KTO’s) gehouden en 
een vernieuwde website verstrekt informatie over de SDW. 
 
De Planning &Control-cyclus van de SDW  kent de volgende onderdelen: 
• Beleidsplan 4 jaar; 
• Begroting 1 jaar; 
• Doelstellingen algemeen; 
• Individuele doelstellingen (teamplannen); 
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• Prestatieindicatoren; 
• Kwartaalrapportages; 
• Programmabegroting en -rekening; 
• Begrotingswijzigingen; 
• Kwartaalrapportages (inclusief teamrapportages); 
• Jaarrekening. 
 
Het Dagelijks Bestuur stelt op, en het Algemeen Bestuur stelt –gehoord de 
gemeenteraden- vast. Het DB bestaat uit 3 wethouders, het AB uit dezelfde 3 
aangevuld met 3 andere wethouders. Het DB vergadert 1x per 6 weken, het AB 1x 
per kwartaal.  
In feite is er sprake van een interne èn een externe cyclus. Extern toezicht vindt 
plaats via SiSa2, verantwoording vindt plaats via de jaarrekeningen en de accoun-
tantsverklaring. De financiering loopt via de gemeenten; vroeger werden de rijksgel-
den doorgesluisd, nù is er  vanaf 2009 sprake van een begroting en verdeelsleutel 
per gemeente die gekoppeld is aan de doelstellingen.  
 
De re-integratieladder (zie hoofdstuk 2.4) gaat ook gebruikt worden bij de SDW. In 
hoofdlijnen geeft deze snel inzicht in de stappen/treden en aantallen klanten in de 
verschillende treden. 
 

De Re-integratieladder, oftewel het doorstroomdiagr am,  van medio 2009 ziet er aldus uit (de genoemde 

percentages zijn indicatief): 

 

                                                 
2 SISA staat voor Single Information Single Audit. Het is een systematiek die in Nederland door de 
Rijksoverheid is ingevoerd voor de verantwoording van onder andere specifieke uitkeringen aan lagere 
overheden. Hierdoor hoeven gemeenten en provincies voortaan nog maar op 1 moment (Single Infor-
mation) informatie aan het Rijk te leveren. Bij de controle van deze informatie wordt vervolgens ge-
steund op de controle die de organisatie zelf al uitvoert (Single Audit). De Rijksoverheid voert hiervoor 
geen aparte controle (meer) uit. Het komt er dus op neer dat de Rijksoverheid meer op hoofdlijnen zal 
sturen en meer verantwoordelijkheid bij de lagere overheden legt. 
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4.3 De klantmanagers 

We hebben gesproken met 13 klantmanagers (van de 20). Wat opvalt in alle ge-
sprekken is de trots en betrokkenheid die zij uitstralen. Hoewel zij aangeven dat het 
altijd beter kan, zijn ze over het algemeen tevreden met hun werk bij de SDW. Hier-
onder gaan we in op de belangrijkste opmerkingen die gedeeld worden door het 
merendeel van de klantmanagers.  
 
Werk. De vele projecten en de wisselingen in het werk zorgen voor veel uitdaging, 
maar ook voor de nodige onrust. “Het vergt iedere keer weer aanbpassen in een 
andere werkwijze en de omgang met klanten.” Elke klantmanager begeleidt onge-
veer 100 klanten. “Deze omvang is nog acceptabel, maar heel veel meer moet het 
niet worden.” Over het algemeen vind men het wel leuk, “maar het zijn wel veel 
ontwikkelingen tegelijkertijd.” Het gevoel van een periode consolideren zouden ve-
len prettig vinden. Door de plaatsing van klantmanagers op (veel nieuwe) projecten 
en bij de RIB’s (Re-integratiebureaus) ontstaat veel werkdruk voor de mensen die 
“achter” blijven. Zeker als ziekte en vakantie aan de orde is, is het soms bijzonder 
druk. De projecten, zeker waar de klantmanager bij het re-integratiebureau ter plek-
ke is, worden over het algemeen als positief ervaren en geven de klantmanagers het 
gevoel dat deze bijdrage aan een grotere effectiviteit en efficiency. Het werk ter 
plekke bij de RIB’s bevalt de klantmanagers erg goed, coördinator en werkgever is 
daar aanwezig op één plek en dat is goed voor de communicatie en begeleiding. 
Ook de (introductie van nieuwe) administratieve systemen kosten veel tijd. De schat-
tingen lopen uiteen van 30% tot 60% van de tijd die nodig is om gegevens vast te 
leggen in de administratie. “Dit is tijd die ten koste gaat van de tijd van de klanten”.  
 
Organisatie. “Front-officie en Back-office zijn een gedrocht.” Dit is een opmerking die 
nogal eens werd geruit tijdens de gesprekken. De meesten zijn het erover eens dat 
het bijeenbrengen van de gemeenten in de SDW efficiencywinst oplevert, maar er is 
ook de perceptie, dat het onderbrengen van een front- en backoffice op verschil-
lende fysieke locaties soms lastig is en de coördinatie en afstemming niet ten goede 
komt. Voor de klant is het prima, maar voor de interne organisatie is het niet altijd 
effectief en zeker niet efficiënt. De klantmanagers vinden dat het tijd wordt om het 
politieke compromis (Vlissingen de backoffice en Middelburg de frontoffice) onge-
daan te maken en huisvesting in 1 pand te realiseren. Hoewel ook de medewerkers 
wel inzien dat het onderbrengen op 1 plek meer reistijd van een aantal van hen met 
zich meebrengt. Het werkoverleg wordt als prettig en voldoende ervaren. Het betreft 
een goede mix van inhoudelijke aandacht voor het werk (het bespreken van cases 
met elkaar) en de betrokkenheid bij de organisatieontwikkelingen. Een paar maal is 
wel de snelheid van informeren genoemd. Het komt toch regelmatig voor dat wij in 
de krant moeten lezen over nieuwe ontwikkelingen of keuzes die gemaakt zijn, terwijl 
dit intern nog niet is besproken. 
 
Inhuur externen. Opvallend vaak werd een opmerking gemaakt over de (langduri-
ge) dure inhuur van externen. De perceptie is dat dit in de startfase van de SDW no-
dig was, maar dat we het nu toch op eigen kracht zouden moeten kunnen doen.   
 
Betrokkenheid. Alle klantmanagers weten wat de te realiseren doelen zijn van de 
SDW. Zij worden hierover goed geïnformeerd en krijgen ook regelmatig inzage in de 
voortgang. Het onderzoek van een afstudeerder heeft uitgewezen dat de betrok-



 

Re-integratie      januari 2010  blz 20 van 41 

kenheid en loyaliteit bovengemiddeld groot is binnen de SDW. Meerdere keren is in 
de gesprekken aangegeven dat aandacht en waardering van het management  
vaker en meer mag zijn. Over de eigen ontwikkeling wordt wisselend gedacht. Een 
aantal vindt de individuele ontwikkeling voldoende, maar een aantal geeft ook aan 
dat hier nog ruimte voor verbetering is. Er is echter weinig tijd en geld voor beschik-
baar. Men vindt het jammer dat de klanten wel een klanttevredenheidsonderzoek 
krijgen, maar dat een medewerkerstevredenheidsonderzoek nog niet heeft plaats-
gevonden. Men is over het algemeen tevreden met de acties die zijn uitgezet naar 
aanleiding van de uitkomsten van het eerste klanttevredenheidsonderzoek. Over het 
algemeen ervaren de klantmanagers de SDW als een organisatie met een open cul-
tuur en een prettig werkklimaat. “We zijn een lekker team”. 
 
Klachten. Klachten worden serieus behandeld. Eigenlijk zijn er opvallend weinig 
klachten. En ook het aantal lastige klanten valt mee. Er zijn natuurlijk klanten die boos 
en gefrustreerd zijn, maar er is weinig agressie. “We hebben overigens wel een goe-
de cursus omgaan met agressie gevolgd”. Bij klachten worden klanten geatten-
deerd op het bestaan van de Clientenraad.  
 
Kostenbewustzijn. Veel inzicht in de kosten van de SDW en de verschillende in te zet-
ten re-integratie-instrumenten hebben de klantmanagers niet. Eind vorig jaar is een 
bijeenkomst geweest over de kosten van de SDW en dit helpt hen wel in de bewust-
wording over de kosten van de instrumenten. “Dit mag nog beter.”  
 
Verschillen in regelgeving van de gemeenten. Een opmerkelijk verschijnsel waar de 
klantmanagers tegen aan lopen is het verschil in een aantal regels van de deelne-
mende gemeenten. Bijvoorbeeld op het gebied van bijzondere bijstand, om-niet-
vergoedingen en naturalisatie, bestaat verschillende regelgeving en is de toepassing 
afhankelijk van de gemeente waar men is ingeschreven.  Dit komt niet vaak voor, 
maar geeft wel ongelijkheid in de uitvoering van gelijke situaties. 
 
De re-integratiebureaus. Tussen de RIB’s is niet echt concurrentie, “we kennen hun 
sterke punten en ze bedienen eigelijk allemaal hun eigen markt.”  Een veelgehoorde 
opmerking is wel de vrijblijvendheid van de manier van werken van een aantal RIB’s. 
Zo is het idee dat er vooral een inspanningsverplichting bestaat en te weinig een 
resultaatverplichting.  
 
 
4.4 De re-integtratiebureaus 
Kern van de Wet Werk en Bijstand is reïntegratie. Om dit te effectueren worden re-
integratieinstrumenten ingekocht bij diverse externe bureaus. De grootste zijn de vol-
gende, met daarbij vermeld de kerncompetenties; 

- Fourstar: Poortwachter/diagnose; 
- Maecon: sociale activering/werkhuis; 
- LétE: arbeidsactivering/diagnose; 
- Wende: werk-leer-leef/leer/werktrajecten/niches; 
- Matchcare: bemiddeling/jobhunting. 

 
Met de (grote) re-integratiebureaus (RIB) zijn (meerjarige) contracten gesloten. Alle 
contracten zijn reeds verlopen en verlengd tot de nieuwe aanbesteding. Momenteel 
vindt herbezinning plaats op de inkoop; de redenen daarvoor zijn de volgende: 
- Bestaande contracten lopen af; 



 

Re-integratie      januari 2010  blz 21 van 41 

- De huidige economische recessie; 
- Afroming van het bestand; 
- Uitputting van het werkbudget. 
 
Die heroriëntatie die ook nodig is voor de beleidsbijstelling, wordt gefrustreerd door 
de gemeenteraadsverkiezingen. In de periode medio 2009 tot medio 2010 geven de 
bestuursleden aan besluiten te willen uitstellen tot na de gemeenteraadsverkiezin-
gen in maart 2010. Dit beïnvloedt de slagvaardigheid van de SDW om de noodzake-
lijke nieuwe koers in te zetten en dit te effectueren in contracten met de RIB’s. De 
huidige contracten kunnen verlengd worden tot uiterlijk 31 december 2010. 
 
Met uitzondering van LétE, zijn interviews met vertegenwoordigers van deze organi-
saties gehouden. Hierbij is relevante informatie uit de praktijk verstrekt omtrent sa-
menwerking onderling en met SDW. Hieronder enige noties. De samenwerking tussen 
RIB en SDW wordt goed en open genoemd. Met SDW wordt naar nieuwe financie-
ringsvormen gezocht. De toenemende werkeloosheid wordt als een uitdaging ge-
zien om nieuwe kansen in de markt te creëren. Er zit wel enige overlap in de treden 
van de re-integratieladder. Er blijft wel iets hangen van onderlinge concurrentie. Ge-
zien de komende verkiezingen gebeurt er niet zoveel meer op beleidsgebied; dit 
houdt ontwikkelingen tegen. Informatievoorziening door SDW kan wellicht wat snel-
ler, maar verloopt over het algemeen goed. 
 
Zowel op beleidsmatig als uitvoerend niveau wordt veel met elkaar meegedacht. 
Voorstellen zijn herkenbaar terug te vinden in beleidsopzetten van SDW. Er zijn weke-
lijks contacten met de klantmanagers en 1x per kwartaal met de directeur SDW. Om 
de 14 dagen vinden evaluatiegesprekken plaats. Zorg baart wel de piekbelasting; 
de oorzaak daarvan ligt bij SDW stelt men, met als reden de vele interne reorganisa-
ties. De aanmelding moet vlotter kunnen verlopen; wisselingen in het klantmanage-
ment zorgen voor mindere en tragere doorstroom. De feedback  door SDW op aan-
geleverde gegevens zou beter kunnen. Ontwikkelen van rapportages vanuit SDW 
zou via een gezamenlijke format moeten, dat geeft inzicht en eenduidigheid. Sinds 
de oprichting van SDW is er veel opgeknipt in de werkprocessen. Dit geef in een 
aantal gevallen verlies van kennis en inzicht in de vraag bij welke RIB men terecht 
moet. Besluitvorming op hoger niveau bij SDW, met name op het gebied van aan-
besteding contracten, zou sneller mogen. Momenteel zijn alle contracten verlengd 
(sommige voor de 2e keer), wachtend op de nieuwe aanbesteding. 
 
4.5 De cliëntenraad 
De Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) verstrekt informatie aan de cliënten van 
de SDW omtrent hun status en de van toepassing zijnde regelgeving. Tevens heeft zij 
regelmatig gesprekken met de betreffende (beleids)medewerkers van die dienst. De 
wettelijke status van de SCW bij de Sociale dienst is onduidelijk qua vormgeving; ook 
de landelijke koepel geeft in dit verband niet de gewenste duidelijkheid. De contac-
ten met de Zeeuwse Cliëntenraad verlopen incidenteel. Er is bij de SCW veel ver-
loop, op een harde kleine kern na, er zijn veel zieken en er is een lage instroom. Het 
zijn allen vrijwilligers, op bijna fulltime jobs. Probleem is ook het wenselijk geachte 
kennisniveau. Er zijn nu 6 leden, het maximum bedraagt 11 voor heel Walcheren. De 
vacatures worden moeizaam of niet gevuld. 
 
De SCW functioneert onafhankelijk van de SDW, de contacten daarmee zijn goed, 
maar “er worden daar bij de ambtenaren nogal eens fouten en onkunde gesigna-
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leerd.” Per jaar vindt er 6 x structureel overleg met de SDW plaats, en 3x met het be-
stuur. De directeur SDW is de contactpersoon voor de SCW.  Bij de gemeente Mid-
delburg vindt het overleg plaats via Het PAM (Platform Armoedebestrijding Middel-
burg) en 4x per jaar met de verantwoordelijk wethouder en 4x per jaar met de amb-
tenaren. 
 
DE SCW fungeert in het algemeen als een waakhond. Directeur SDW heeft tegen de 
SCW gezegd dat indien cliënten eenmaal door de SDW bij een re-integratiebedrijf 
geplaatst zijn, zij niet meer de klant kunnen zijn van de SCW omdat zij door dat feit 
niet meer de formele doelgroep zijn: de band is dan verbroken. Hooguit 10 % van de 
cliënten schakelt de SCW  in, simpelweg omdat zij onbekend zijn met dit fenomeen. 
Bezwaar of beroep wordt om de zelfde reden meestal niet ingesteld: “ “onmondig-
heid” beweert de SCW. Daar komt bij dat klantmanagers gewoon niet doorverwij-
zen, zoals bijvoorbeeld naar de bijzondere bijstand waar een aanvraagformulier 
voor nodig is. Het komt voor dat dezelfde namen van klantmanagers worden ge-
noemd die niet de service verlenen die er zou moeten zijn.  
 
De SCW noemt de volgende aandachtspunten waar zij de SDW regelmatig op wijst: 
• Onvoldoende tijd voor cliënten; 
• De beoogde fusie tussen SDW en LÉté kan een schijn opwekken van belangen-

verstrengeling, waardoor de objectiviteit in het gevaar komt; 
• Eenzijdige arbeidsvoorwaarden bij indiensttreding via de RIB’s; 
• Geen inspanningsverplichting van de RIB’s voor de cliënt om een passende baan 

te vinden; 
• Weinig bevredigend werk bij plaatsing in sociale werkplaatsen; 
• In een aantal gevallen disproportioneel thuisbezoek; 
• Onduidelijke wettelijke status van de SCR bij SDW.  
• In zijn algemeenheid moet er een betere selectie van klanten komen en moeten 

de ambtenaren beter worden opgeleid.  
• En voor wat de re-integratiebedrijven betreft: hoe bewaak je hun kwaliteit, wie 

controleert ze etc.  
• Voorts wordt gewezen op medische aspecten van klanten, vaak worden die 

gewoon genegeerd.  
• Ook de nazorg schiet veelal te kort. 
 
4.6 De klanten 
In 2007 is een eerste klantevredenheidsonderzoek gehouden. Dit onderzoek heeft 
een vervolg gekregen in 2009 en is in september van dat jaar gepubliceerd. Hieron-
der het algemene oordeel van het onderzoek 2009. De respons in 2007 was 19% en 
in 2009 15%. Dit is niet erg hoog 
 
Tevredenheid over dienstverlening SDW groter dan in 2007 

Het gemiddelde aandeel tevreden respondenten over  zestien 
dienstverleningsaspecten bedraagt 85 procent. Dat is hoger dan het gemiddelde in 
2007 (79 procent). De manier waarop medewerkers de cliënten begroeten oogst de 
meeste waardering (94 procent). De vraag ‘Vindt u dat u goede antwoorden krijgt?’ 
scoort het minst met 79 procent tevreden respondenten. Hieronder de totale tabel 
uit het KTO 2009 m.b.t. vragen die in 2009 en 2007 zijn gesteld. 
 

Tabel 2.1 uit het KTO 2009 Tevredenheid over dienstverleningsaspecten medewerkers SDW 

 % tevreden 
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Aspect  2007 2009 
manier waarop medewerkers u begroeten  93 94 
bereidheid medewerkers om vragen te beantwoorden 85 91 
manier waarop medewerkers tegen u spreken 87 90 
manier waarop medewerkers aandacht aan u besteden 83 88 
mogelijkheid voor u om vragen aan hen te stellen  80 88 
het beantwoorden van uw vragen door medewerkers 77 86 
mate waarin u hun antwoorden begrijpt 81 86 
snelheid waarmee medewerkers u komen helpen als u wachten moest 79 85 
snelheid waarmee medewerkers u helpen  76 84 
snelheid waarmee zij uw vragen beantwoorden 77 84 
moeite die zij nemen om vragen aan u te stellen 79 83 
inhoud van de antwoorden die medewerkers geven 75 83 
moeite die zij doen om naar uw persoonlijke verhaal te luisteren  77 82 
moeite die zij doen om uw persoonlijke situatie te begrijpen 72 80 
uitleg die zij geven over uw rechten en plichten  73 80 
mate waarin u goede antwoorden krijgt  71 79 
gemiddeld  79 85 

 
Uit deze KTO’s zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de SDW goed op 
weg is om haar ambitie te realiseren. 
 
Quick Scan Klanttevredenheid door de rekenkamer Middelburg. De rekenkamer 
heeft in maart 2009 80 (ex)klanten een brief gestuurd met de vraag of zij mee willen 
werken aan een (telefonisch) interview over de tevredenheid van de SDW.  
 
De respons was bijna de helft. Dit is voldoende om een representatief beeld van de 
doelgroep te schetsen. Opvallend was dat de bereikte mensen openhartig waren 
en graag bereid tot het geven van antwoorden. Hieronder de uitkomsten van de 
quick scan. 
 
Analyse geïnterviewde klanten SDW 

Verzonden brieven 80 

Contact gezocht 71 

Respons in aantallen 35 

Respons in procenten 49% 

Gemiddeld rapportcijfer op een schaal van 1- 10         6,7 

Score cijfer 6 of hoger 77% 

Score cijfer 7 of hoger 57% 

 
Uit de interviews blijkt een wisselend beeld. Van zeer positief tot (in mindere mate) 
zeer negatief. Voor een deel is dit uiteraard toe te wijzen aan de individuele om-
standigheden van de klanten. Over het algemeen valt op dat een groot aantal 
mensen zich de slachtofferrol aanmeet en het moeilijk vindt om vanuit eigen kracht 
aan de gang te gaan of te blijven. Kijkend naar de overeenkomsten tussen de ant-
woorden van de geïnterviewden blijkt toch een aantal conclusies te trekken. 
 

• Het contact met de klantmanagers is over het algemeen goed; 
• De ambitie die de klantmanagers de klanten voorhouden bij de start van het 

traject blijkt regelmatig hoger te zijn dan wat uiteindelijk wordt gerealiseerd; 
• De scholing past regelmatig niet bij de eigen ambities en interesses; 
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• De richting die de klantmanager aangeeft wordt regelmatig als dwingend er-
varen; 

 
4.7 Het bestuur, de wethouder en behandelend ambtenaar.  
Ten aanzien van de uitvoering van het voorgenomen beleid wordt de gemeente via 
begroting, kwartaalrapportages, begrotingswijzingen en jaarverslagen goed geïn-
formeerd. Deze worden besproken in het audit-committee, die het voorwerk doet 
voor DB, AB en gemeentebestuur. De kwaliteit van de rapportage van SDW wordt 
door de wethouder en de ambtenaar van behoorlijk niveau geacht. Op de effecten 
van het beleid is onvoldoende helderheid, maar de gemeente zou wel wat meer 
inzicht op de risico´s aan de voorkant willen hebben. Meer sturingsmogelijkheden, en 
inzicht op de inzet van middelen zou wenselijk zijn. De communicatie verloopt goed, 
en er is sprake van coöperatieve samenwerking met de medewerkers van SDW. De 
interne bedrijfsvoering en bijbehorende processen wordt een zaak van SDW en de 
RIB’s geacht. De hoofdlijnen van het beleid zijn helder, maar worden soms wel wat 
te detaillistisch geacht.  Voor wat betreft het fusietraject wat tussen de betrokken 
gemeentelijke sociale diensten heeft plaats gehad, blijft de vraag of de gemeente 
voldoende invloed kan uitoefenen, hoewel het geheel nu naar het oordeel van de 
gemeente goed draait. De scheiding tussen frontoffice en backoffice zou beter 
kunnen werken, en de doorlooptijd zou ook sneller moeten kunnen, hoewel men on-
der de wettelijke norm zit. De ideale situatie wordt één loket geacht. 
 
“Het eerste jaar van de fusie van de gemeentelijke sociale diensten was hectisch, en 
waren er zorgen. Nu staat er echter een organisatie waarmee voor de dag kan 
worden gekomen, SDW draait goed.” Ook de contacten lopen goed. Het gevoerde 
beleid komt regelmatig aan de orde in de gemeenteraad. De recessie heeft zijn in-
vloed, op het aantal werkelozen, dat baart zorgen. Doordat het budget neerwaarts 
moet worden bijgesteld, moet slimmer worden omgegaan met de beschikbare 
middelen.  Vanuit het AB wordt het te voeren beleid soms indringend besproken en 
eventueel bijgestuurd. In het algemeen wordt het voorgenomen beleid gereali-
seerd. De splitsing front/back/office wordt in de praktijk niet helemaal optimaal erva-
ren, dit zou beter kunnen. Werkplein functioneert op zich redelijk. De samenwerking 
met Veere en Vlissingen verloopt op alle niveaus goed. De hoofdvraag is hoe je zo 
effectief en efficiënt om gaat met het budget, zeker in een tijd van krimpende eco-
nomie, dit vereist kritisch denken en soms creatieve oplossingen. In een beperkt aan-
tal gevallen zijn penalty’s opgelegd, in de vorm van een inspanningsverplichting om 
de uitvoeringskosten te verlagen. Dit vindt plaats door een taakstelling die Middel-
burg en Vlissingen hebben opgelegd, hetgeen gelukt is gezien de programmabe-
groting 2010. 
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4.8 Subconclusie Werkwijze en Uitvoering 

Kijkend door de bril van de verschillende spelers naar de werkwijze van de SDW kun-
nen we het volgende conclusderen:  
• De SDW is de uitvoeringsorganisatie voor  reïntegratie van de Walcherse ge-

meenten.  
• Zij voert haar werkzaamheden uit in een frontoffice in Middelburg en een backof-

fice in Vlissingen. Deze spreiding is niet onoverkomelijk, maar vergt meer coördi-
natie en afstemming dan vestiging in 1 gebouw. 

• De werkzaamheden vinden plaats in een voortdurende verandering van regel-
geving en reorganisaties van de uitvoering.  

• De producten uit de planning- en controlcyclus van de SDW zijn volwassen en 
transparant. 

• Het werken met de re-integratieladder zal de inzichtelijkheid en de sturingsmoge-
lijkheden verder verbeteren.  

• De klanten blijken overwegend tevreden over de werkwijze van de SDW. Dit blijkt 
uit twee gehouden KTO’s (2007 en 2009) en een door ons uitgevoerde quick 
scan. De respons is niet zo groot (2007 en 2009, 19% resp. 15%). 

• Ook de klantmanagers zijn tevreden, maar zien wel verbetermogelijkheden in de 
interne informatievoorziening en managementaandacht, meer opleidings- en 
trainingsbehoefte, meer stabiliteit in een duidelijk werkpakket, inzicht in de kosten 
van de re-integratie-instrumenten en een medewerkertevredenheidsonderzoek 
kan de kwaliteit van de SDW nog verder verbeteren. 

• De clientenraad is minder tevreden. Zij noemt een fors aantal verbeterpunten, 
welke waarschijnlijk terecht is, maar als zij contact hebben met cliënten, dan zijn 
dat meestal cliënten die een klacht hebben. Zowel uit de objectief gehouden 
KTO’s als uit onze quick scan blijkt uiteraard dat klachten bestaan, echter de om-
vang daarvan op het totale bestand is klein. Individueel zal dit als zeer vervelend 
worden ervaren. 

• De RIB’s zijn over het algemeen tevreden, maar zien ook wel verbeterpunten. Zo 
is de nieuwe aanbesteding al uitgesteld en zijn contracten verlengd. Verder is er 
opvallend veel samenwerking tussen de RIB’s onderling en met de SDW over het 
verbeteren van instrumenten en het inventariseren van beleidskeuzes.  

• De ambtenaar en de verantwoordelijk wethouder van Middelburg zijn zeer te-
vreden over de werking van de SDW. 

• Opvallend is dat meerdere partijen aangeven het vervelend te vinden dat in de 
periode na de zomervakantie 2009 (en verwacht) tot in de late lente 2010 het be-
stuur geen relevante besluiten kan nemen vanwege de raadverkiezingen in 
maart 2010. 

 
In het volgende hoofdstuk gaan we in op de resultaten en de effectiviteit. 
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Hoofdstuk 5 Resultaten & Effectiviteit 
 
5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we in op de resultaten van de uitvoering. Is het beleid en de 
uitvoering effectief? We starten met een vergelijking op het landelijke en Zeeuwse 
niveau, waarna we kijken naar de Walcherse gemeenten. 
 
 
5.2 De landelijke cijfers 
Hieronder staan de cijfers van het CBS over de afgelopen jaren. Om te vergelijken 
zijn de cijfers van Nederland, Zeeland, Veere en Vlissingen geplaatst naast de cijfers 
van Middelburg.  

 
 
 

ABW/WWB-

uitkeringen totaal

ABW/WWB-

uitkeringen totaal, 

relatief

Regio's Perioden aantal per 1 000 
huishoudens

2004 362 950 51

2005 355 010 50

2006 329 380 46

2007 304 710 42

2008 292 340 40

2004 5 900 37

2005 5 880 36

2006 5 440 33

2007 4 910 30

2008 4 510 27

2004 1 000 49

2005 1 020 49

2006 970 46

2007 850 40

2008 790 37

2004 120 14

2005 120 14

2006 90 10

2007 90 10

2008 80 9

2004 1 460 69

2005 1 400 65

2006 1 320 61

2007 1 150 53

2008 1 090 50

Vlissingen

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 26-4-2009

Cijfers CBS Sociale 

zekerheidUitkeringen algemene 

bijstand

Nederland

Zeeland (PV)

Middelburg (Z.)

Veere
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5.3 De Walcherse cijfers 
Kijkend naar de procentuele daling in de periode 2004 – 2008 blijkt dat Zeeland het 
beter doet dan het landelijk gemiddelde en Middelburg iets achter blijft bij Vlissingen 
en vooral Veere heel hoog scoort.  

 
 
In onderstaande tabel is de realisatie (2006, 2007 en 2008) en doelstelling (voor 2009 
en 2010) aangegeven voor het terugdringen van de WWB-klanten. De gestage da-
ling is ingezet. Hoewel voor het jaar 2009 het zeer de vraag is of deze doelstelling 
nog realistisch is gezien de economische situatie. In de programmabegroting  2010 is 
al rekening gehouden met een  forse toename. Het betreft 11,3% stijging ten opzich-
te van de realisatie in 2008 en ruim 23 % ten opzichte van de verwachting voor 2009 
(programmabegroting 2009).  
 

 
 
Uit de jaarstukken van de SDW over 2008 blijkt volgens onderstaande tabel dat 
vooral de SDW-banen zorgen voor uitstroom. Dit is weliswaar uitstroom uit de uitke-
ring, maar leidt nog niet vanzelfsprekend tot reguliere arbeid. De helft (51%) van de 
uitstroom naar SDW-baan blijkt te leiden tot reguliere arbeid.  

Procentuele daling in

daling 2004-2008 2004 2008 %

Nederland 362.950 292.340 19,5%

Zeeland 5.900 4.510 23,6%

Middelburg 1.000 790 21,0%

Veere 120 80 33,3%

Vlissingen 1.460 1.090 25,3%

aantallen

Terugdringen aantal WWB-clienten (per einde jaar)
Jaar 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Walcheren 2642 2436 2143 1983 1843 2270
Middelburg 1039 982 863 791 712 880
Reductie t.o.v. vorig jaar (Middelburg) -5,5% -12,1% -8,3% -10,0% 23,6%
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De ontwikkeling van het klantenbestand ziet er als volgt uit: 

 
Sinds 2006 is een neerwaartse trend zichtbaar, welke overeenkomt met de ambities 
van de Walcherse gemeenten. 
 
“Draaideurklanten”. In de derde kwartaalrapportage 2008 van de SDW wordt inge-
gaan op de zogenaamde draaideurklanten. Klanten die binnen korte tijd weer op-
nieuw 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 uitstroom. Landelijk heeft de laatste meting plaatsge-
vonden over 2007. Landelijk bedroeg deze ratio 19%. Voor Walcheren bleek deze in 
dezelfde periode 15% en daarmee lager dan het landelijk gemiddelde. 
 
5.4 Subconclusie Resultaten & Effectiviteit. 
• Omdat Middelburg in haar programmabegroting op slechts 1 SMART vastgeleg-

de indicator stuurt, concluderen we dat op grond van deze cijferreeksen, de uit-
stroom tot en met 2008 conform het beleidsdoel verloopt; 

• Het aantal WWB-klanten daalt conform het beleidsplan van de SDW; 
• Het instrument SDW-banen lijkt succesvol; 
• Het percentage draaideurklanten ligt onder het landelijk gemiddelde. 
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Hoofdstuk 6 Kosten & Doelmatigheid 
 
6.1 Inleiding 

Doelmatigheid zegt iets over de kosten in relatie tot de effecten. In dit hoofdstuk 
brengen we de kosten in kaart van de uitkeringsgelden, de betalingen aan de RIB’s, 
de SDW-organisatie en koppelen dit vervolgens aan de doelmatigheidsvraag. 
 
 
6.2 Uitvoeringskosten 
 
In de jaarstukken van de SDW over 2008 staat de volgende verantwoording. 
 

 
 
 
De totale bestedingen komen als volgt tot stand: 

 
Het totaal aan lasten (15.362 MEUR) is als volgt opgebouwd 
 
 
Grote contracten RIB’s 2008 Realisatie in Meuro’s Realisatie in Meuro’s 

SDWerkbanen Randstad Rentree 
 
 
 

254  

SDWerkbanen Maecon 3.686  
SDWerkbanen Wende 1.631  
SDWerkbanen Matchcare 1.891  
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Poortwachter Workfirst Fourstar 1.879  
WEP met Lete 1.392  
SubTotaal grote contracten  10.733 

   
Overige uitgaven   
Arbeidsmarktinstrumenten 
• Diagnose en analyse 
• Beroepsgerichte scholing en training 
• Arbeidsbemiddeling* 

 
257 
330 
796 

 

Flankerend beleid 
• Premiebudget 
• Kinderopvangbudget 
• Onkostenvergoeding (o.a. reiskosten) 

 
176 

33 
123 

 

Persoonsgerichte instrumenten 
• Zorgtrajecten 
• Sociale activering 
• Gesubsidieerde arbeid 

 
94 

348 
1.402 

 

Subtotaal uitgaven geen contracten  3.559 

   
Algemene uitgaven 
• Fte’s tlv werkdeel (klantmanagers) 
• Aanschaf software 
• opleidingskosten 

 
931 
136 

3 

 

Subtotaal algemene uitgaven  1.070 

   
Totaal uitgaven  15.362 

 
De grote SDW-baan-contracten zijn nog onder te verdelen in Loonkosten en Traject-
kosten. Deze verdeling is als volgt. (in EUR x 1.000)  
 
 Totaal kosten SDW-banen Loonkostendeel Trajectkostendeel 

Totale kosten  10.733. 7.047 3.686 

Gemiddelde kosten 
per SDW-baan (376 

in 2008) 

28,545 18,742 9,803 

 
 
6.3 Subconclusie Kosten & Doelmatigheid 

• Uit deze tabellen is af te lezen dat de uitgaven aan de grote contracten vooral 
zijn toe te rekenen aan de toeleiding naar SDWbanen. Dit betekent dat de kos-
ten voor een gemiddelde SDW-baan in 2008 ruim 28.000 euro bedraagt. Hiervan 
is bijna 10.000 euro voor trajectkosten en ruim 18.000 euro voor loonkosten. 

• Of dit efficiënt is is niet te bepalen. Benchmarken met andere instellingen en cij-
fers zijn niet voorhanden, omdat er geen eenduidigheid is in definities. 

• De arbeidsbemiddeling kost in 2008 gemiddeld bijna 4.000 euro per uitstromer 
naar reguliere arbeid. 

 
In het volgende hoofdstuk gaan we in op de informatie en het toezicht. 
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Hoofdstuk 7 Informatie & Toezicht 
 
7.1 Inleiding 

In de GR (Gemeenschappelijk Regeling) SDW is opgenomen dat het DB van de SDW 
het AB en de colleges en raden van de volgende informatie voorziet: 
• Jaarlijks een vierjarig beleidsplan waarin een strategische visie is opgenomen;  
• Binnen vijf weken na afloop van elk kwartaal een kwartaalrapportage; 
• Voor 1 april de ontwerpbegroting voor het komende jaar; 
• Voor 1 mei de jaarstukken over het afgelopen jaar, voorzien van een accoun-

tantsverklaring. 
 
De bovenstaande stukken, alsmede de wijzigingen op de begroting worden tijdig 
aangeboden aan de raden. In de Middelburgse raad bestaat belangstelling voor 
de stukken en deze worden dan ook besproken. 
 
7.2 Conclusie Informatie & Toezicht 

Over informatie en toezicht kunnen we kort zijn.  De informatievoorziening is conform 
de GR en het toezicht uitgeoefend door AB en de raden is op basis van de SDW-
stukken voldoende transparant.  
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Hoofdstuk 8 Conclusies & Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk beoordelen we onze bevindingen aan de hand van de in de inlei-
ding gestelde deelvragen. Dit leidt tot onderstaand samenvattend overzicht. In 
zwart de vragen uit hoofdstuk 1, in blauw de bijbehorende conclusie(s) en in oranje 
de aanbeveling(en). 
 
Te beantwoorden deelvragen  

I Bestuur & Beleid 

1 Zijn de doelen die de gemeente wil behalen met het re-integratiebeleid speci-
fiek, meetbaar,  realistisch, tijdgebonden en onderling consistent? 
 
Conclusie. Het coalitieakkoord heeft nauwelijks geleid tot het concreet benoe-
men van doelen, m.u.v. het doel “terugdringen aantal WWB-klanten”, deze is 
redelijk SMART gedefinieerd in de programmabegroting van de gemeente. De 
SDW gaat binnen deze opdracht een stuk verder en heeft SMART doelen gefor-
muleerd in haar beleidsplan 2007-2010. 
 
Aanbeveling 1. Zorg voor SMART-doelen. De nieuwe re-integratie-participatie-
ladder kan helpen om concrete doelen per trede te bepalen en vervolgens 
daarop te sturen en te (laten) verantwoorden. Neem deze op in de programma-
begroting van de gemeente. 

II Werkwijze & Uitvoering 

2 Hoe zorgt de gemeente er voor dat een bijstandsgerechtigde in een passend 
traject voor arbeidsactivering en arbeidstoeleiding geplaatst wordt? 

 
Conclusie. De SDW als uitvoeringsorganisatie zorgt dat cliënten een passend tra-
ject krijgen aangeboden. De quickscan van de rekenkamer naar de tevreden-
heid van de clienten, leert dat verwachtingen en toezeggingen soms te optimis-
tisch zijn. 
 
De re-integratieladder kan helpen om nog meer gericht de juiste instrumenten 
en trajecten in te zetten. Zie aanbeveling I. 

3 Hoe is de organisatie van de SDW ingericht en functioneert dit adequaat? 
 
Conclusies. De SDW bestaat uit een voldoende functionerende backoffice in 
Vlissingen en een frontoffice in Middelbrug. De klanten hebben alleen met Mid-
delburg te maken en zijn overwegend tevreden, zij het dat de reisafstand voor 
de buitengebieden wat groot wordt ervaren en dat in een (gering) aantal geval-
len klanten ontevreden zijn. De klantmanagers zijn overwegend tevreden, maar 
zien verbetermogelijkheden op het gebied van de interne informatievoorziening, 
managementaandacht, stabiliteit in het takenpakket en meer inzicht in de kos-
ten van de re-integratieinstrumenten De Clientenraad is minder tevreden en 
heeft de nodige verbeterpunten. Ook de RIB’s zouden graag verbetering zien in 
de terugkoppeling, de verantwoordingsrapportage en wachten al geruime tijd 
op een nieuwe tender. Door zowel de leiding van de SDW als de RIB’s mbt de 
tender wordt, aangegeven de periode tussen najaar 2009 en voorjaar 2010 te 
ervaren als een periode van stilstand vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Inmiddels loopt een traject om te bezien of huisvesting op 1 locatie, met eventu-
eel andere aanbieders tot de mogelijkheden behoort. De interne samenwerking 
kan hierdoor nog verder verbeteren.  
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Aanbeveling 2. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek zal waarschijnlijk be-
vestigen dat het goed werken is bij de SDW, maar zal ook meer inzicht geven in 
verbetermogelijkheden. Dit laatste zorgt voor leervermogen van de SDW en kan 
leiden tot slimmere inrichting van processen en efficienter inzet van instrumen-
ten.  
 
Aanbeveling 3. Het AB en DB moeten zorgen dat in tijden van verkiezingen de 
continuïteit (lees beslissingen nemen t.a.v. de beleidsvorming en strategie) ge-
waarborgd is.     

4 Waarborgt SDW dat het re-integratiebedrijf het traject op adequate wijze uitvoert 

en verantwoordt het RIB  zich conform de afspraken met SDW? 
 
Conclusie. Inmiddels zijn klantmanagers steeds vaker aanwezig bij de RIB’s, dus 
op de werkvloer. Zij zitten samen met de RIB direct “op de klanten” en hebben 
daardoor dagelijks inzicht in de voortgang en kunnen bijsturen indien nodig. 
Ook de contacten tussen de RIB’s aan de ene kant en de contractmanager en 
de leiding van de SDW aan de andere kant zijn regelmatig en daarin wordt vol-
doende informatie uitgewisseld om de vinger aan de pols te houden.  

5 Is er sprake van een goede voortgangsbewaking door SDW van de uitvoering 

van het traject? 
 
Zie 4. 

6 Bestaat het traject uit activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de 
arbeidsmarktpositie van de bijstandsgerechtigde? 

 
Conclusie. De introductie van de SDW-banen heeft gezorgd voor een grote in-
stroom in deze categorie van gesubsidieerde arbeid. De uitstroom uit de SDW-
banen was over 2008 51% en levert daarmee een substantiële bijdrage aan de 
uitstroom. De indeling in treden op de re-integratieladder zal dit naar verwach-
ting nog verder verbeteren. 

7 Wordt de uitvoering zonodig bijgestuurd op basis van informatie over de resulta-

ten van de trajecten? 
 
Conclusie. Omdat de klantmanagers bij de RIB’s aanwezig zijn is bijsturing een-
voudig en direct te realiseren. Door dicht op de klant te zitten, bestaat meer con-
tact, meer interactie en leidt dit tot een groter effect op de inzet van klanten. 

8 Voorziet SDW in goede cliëntenzorg tijdens en na afronding van een traject? 
 
Conclusie. Uit de twee KTO’s en de quickscan van de rekenkamer blijkt dat een 
zeer groot deel van de clienten zich goed bediend voelt door de SDW. Bij over-
dracht naar regulier werk verliest de SDW na een half jaar het contact met de 
klant. De SCW spreekt regelmatig met de SDW, maar heeft het gevoel niet altijd 
gehoord te worden.  
 
Aanbeveling 4. 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.  
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Aanbeveling 5. De SCW is (ook) een belangrijk ijkpunt. Zorg dat zij zich erkend 
en gehoord voelt. 

III Resultaten & Effectiviteit 

9 Heeft de gemeente de beoogde prestaties en effecten gerealiseerd?  
 
De beoogde prestaties en effecten uit het coalitieakkoord zijn lastig te meten, 
omdat zij niet SMART zijn gedefinieerd. Slechts één doel, klanten uit de WWB, is 
meetbaar neergeschreven door de gemeente. Deze doelstelling is gehaald. 
Echter de vraag is wel of met deze doelstelling gemeten wordt wat werd  be-
oogd? Doordat veel klanten doorstromen naar een SDW-baan lijkt het alsof zij 
succesvol zijn gere-integreerd. Het aantal draaideurclienten valt ten opzichte 
van het landelijke gemiddelde positief uit (15% t.o.v. 19% in 2007), 85% van de 
uitstroom lijkt dus duurzaam effectief. 
 
Zie ook aanbeveling 1 

IV Kosten & Doelmatigheid 

10 Bestaat voldoende inzicht in de kosten? 

 
De kosten die de SDW maakt zijn inzichtelijk, juist en volledig. Zowel de begroting 
als de verantwoording is voldoende transparant. Ook de accountant geeft hier-
over een positief oordeel. 
 
De toedeling naar instrumenten van arbeidstoeleiding en –toedeling geeft mer 
verdieping. Ook hier gaat de re-integratieladder helpen om per trede meer zicht 
te krijgen in de kosten en daarmee ook de kosteneffectiviteit en –efficiency. Dit 
komt terug in aanbeveling 1. 

11 Worden de middelen voor de instrumenten voor arbeidsactivering en arbeids-

toeleiding doelmatig besteed? 
 
De doelmatigheid van de SDW is een lastig te beantwoorden vraag. Een veelge-
bruikte parameter is het aantal uitstromers gerelateerd aan de gemaakte kos-
ten. Een SDW-baan kost gemiddeld ruim 28 keuro (waarvan ruim 18 keuro aan 
loonkosten en bijna 10 keuro aan trajectkosten) en een succesvolle bemidde-
ling naar reguliere arbeid kost ca 4.000 euro. Of dit ten opzichte van andere in-
stanties goed is is niet te achterhalen vanwege gebrek aan eenduidige bench-
marks. 
 
Aanbeveling 6. Benchmark de prestaties van de SDW met vergelijkbare instellin-
gen. 

V Informatie & Toezicht 

12 Verzamelt de gemeente gestructureerd informatie over het re-integratiebeleid? 

 
De gemeente ontvangt informatie over de begroting, de voortgang en de ver-
antwoording van de SDW. In de verordening is dit goed geregeld en (het bestuur 
van) de SDW handelt hier ook naar. 
 
De inhoud van de informatie kan echter beter. Omdat dit nu niet geregeld is, is 
dit ook niet te wijten aan de SDW. De gemeente(raad) moet echter meer willen 
weten. Ook hier weer kan de re-integratieladder met meer inzicht in kosten en 
effecten per trede van de ladder zorgen voor meer inzicht en betere sturing op 
de beoogde effecten. Zie aanbeveling 1.  
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13 Heeft de gemeente het re-integratiebeleid geëvalueerd op factoren die het be-

reiken van prestaties en effecten stimuleren of belemmeren, en zo nodig op ba-
sis van de uitkomsten bijgestuurd?  

 
Omdat de doelstelling uit de programmabegroting (meer uitstroom uit de WWB)  
tot en  met 2008 werd behaald hebben wij geen expliciete sturing vanuit de ge-
meenteraad kunnen achterhalen. Het AB en DB stuurt uiteraard wel namens de 
gemeenten en vraagt ook instemming aan de raden op de verschillende mo-
menten van de planning en controlcyclus. 
 
(bij)sturing mag/moet op meer dan 1 doelstelling. Het coalitieakkoord 2010 – 
2014 moet uitgewerkt worden in meer concrete doelstellingen en mijlpalen op 
de diverse treden van de re-integratieladder. Zie aanbeveling 1. 

14 Vult het gemeentebestuur de toezichthoudende rol adequaat in? 
 
Het bestuur van de SDW verstrekt de informatie op tijd en daarmee kunnen het 
AB, colleges en raden voldoende toezicht uitoefenen. De inhoud, de antwoor-
den over effecitivteit en effficiency, hangt samen met de afspraken die daarover 
gemaakt zijn. Een adequatie toetsing start met het bestuur & beleid.  
 
Zie wederom aanbeveling 1.   

15 Krijgt de gemeenteraad daartoe tijdige, volledige en betrouwbare informatie 
over de gerealiseerde effecten, de geleverde prestaties en de werkelijke kos-

ten? 
 
Ja, maar zie ook 12 en 14. 

 
 
 
 

Wederhoor college & Reactie Rekenkamer op het weder-

hoor 
 
Hieronder treft u aan de letterlijke wederhoorreactie van het college van B&W m.b.t. 
het rapport.
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Nawoord Rekenkamer 
 
Hieronder gaan wij in op de bovenstaande wederhoorreactie van het college. Wij 
hanteren hierbij de volgorde van de brief van het college. 
 
Het is juist dat er geen interview met de directeur SDW is gehouden. In de lijst met 
geïnterviewden is deze omissie aangepast.  
 
De in het voorwoord omschreven langere doorlooptijd heeft onder andere te maken 
met de ontwikkelingen binnen de SDW, het meenemen van de uitslag van het 
tweede klanttevredenheidsonderzoek én met de capaciteitskeuze van de reken-
kamer. Mocht de indruk ontstaan dat dit gelegen is in de medewerking door de 
SDW, dan is dat geenszins het geval. In dit verband willen wij benadrukken dat wij 
gedurende de hele doorlooptijd van dit onderzoek van alle betrokken medewerkers 
van SDW in alle opzichten een uiterst snelle en inhoudelijk voortreffelijke medewer-
king hebben ontvangen. 
 
Voor de duidelijkheid is de nuancering “werkdeel WWB” ingepast in de tekst. 
 
Van uw opmerking dat het coalitieakkoord 2006-2010 niet de formele status van een 
beleidsdocument heeft, nemen wij kennis. Het coalitieakkoord is naar ons idee wel 
de basis voor het te voeren beleid en vanuit die optiek vinden wij het toch belangrijk 
om vanuit deze basis de realisatie in de praktijk te beoordelen.  
 
De passage over het directieteam is aangepast conform uw opmerking. 
 
Uw opmerking met betrekking tot het weerstandvermogen, betreft het reservefonds, 
waarin conform de gemeenschappelijke regeling maximaal 10% van het jaarbudget 
mag worden gestort (GR art 38 lid 8). De verplichte paragraaf weerstandsvermogen 
is een eis uit het BBV (en hieraan voldoet de SDW). Vanwege de onduidelijkheid en 
irrelevantie is de zin uit het rapport geschrapt. 
 
De passage “de cijfers zijn indicatief” is toegevoegd aan het overzicht van de re-
integratieladder. 
 
Dat de besluitvorming omtrent de splitsing tussen front-office en back-office en 
nieuwe huisvesting inmiddels heeft plaats gehad en dat de gevoelens daaromtrent 
bij de organisatie uitermate positief zijn, is een teken dat de afgegeven signalen seri-
eus zijn genomen. 
 
Uw opmerking over het doorzetten van bestaand beleid, in afwachting van de ge-
meenteraadsverkiezingen onderschrijven wij. De constatering dat tussen najaar 2009 
en voorjaar 2010 door een afwachtende houding vanwege de gemeenteraadsver-
kiezingen, wenselijke wijziging in het beleid,  niet of nauwelijks plaats vinden, blijft 
overeind.  
 
De opmerking inzake vergaderfrequentie PAM hebben wij genoteerd uit gesprekken 
met medewerkers van de SDW. In de tekst is 2 maal veranderd in 4 maal. 
 
We zijn het blijkbaar eens over de respons van het klanttevredenheidsonderzoek. 
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De passage over de kosten van een SDWerkbaan en uw opmerking daarover is een 
kwestie van interpretatie van de genoemde cijfers, het gaat uiteindelijk om de uit-
stroom/doorstroom en hieraan draagt ook WorkFirst bij op een zelfde wijze als een 
SDWerkbaan. Uiteraard onderschrijven wij het kwalitatieve nut van de SDW-banen 
en WorkFirst. 
 
Het is juist dat “instemming” gelezen dient te worden als zienswijzen.  
 
Met betrekking tot de inhoudelijke opmerkingen willen we raad meegeven dat stu-
ring in de programmabegroting op alléén de indicator uitstroom erg mager is. Zeker 
met de introductie van de re-integratieladder, die ook zorgt voor meer transparan-
tie, kan de gemeenteraad meer sturing geven aan de voorkant van het proces. 
Derhalve hebben wij onze opmerking daarover niet aangepast. 
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Bijlage Bronnen 
 
Rapporten, stukken & internetsites: 

• SDW Jaarstukken 2008 
• SDW Begroting 2009 
• SDW Begroting 2008 en begrotingswijzigingen en kwartaalrapportages 
• SDW Beleidsplan 2007 – 2010 
• SDW Jaarstukken 2007 
• Sterk door Werk, SDW-banen: Work First in optima forma 
• Rapport klanttevredenheidsonderzoek 2007 
• Rapport klanttevredenheidsonderzoek 2009 
• Rekenkamer Amsterdam, Re-integratie, begeleiding van bijstand naar werk, 

januari 2007 en vervolgonderzoek 2009 
• Inspectie Werk en Inkomen, Perspectief op duurzame uitstroom uit de WWB, 

december 2008 
• Rekenkamer Schouwen-Duiveland en Tholen, Effectiviteit en doelmatigheid 

van re-integratie in Schouwen-Duiveland en Tholen, februari 2008 
• VNG, plan van aanpak effectiviteit re-integratie, 18 augustus 2008 
• Raad voor Werk en Inkomen, WorkFirst: aanbevelingen aan gemeenten, fe-

bruari 2008 
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handboek meetmethoden 

voor effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid op persoonsniveau 
• Verordening Sociale Clientenraad Walcheren 
• Gemeenschappelijke regeling SDW 
• Programmabegrotingen gemeente Middelburg 
• Wet Werk en Bijstand (WWB) 
• Internetsite van de SDW 
• Internetsite van het ministerie van SZW 

 
 
Geïnterviewde personen 

• Controller SDW 
• Beleidsmedewerker SDW 
• 13 Klantmanagers SDW  
• 35 Klanten SDW 
• Vertegenwoordigers SCW  
• Verantwoordelijk Wethouder Middelburg 
• Behandelend ambtenaar Middelburg 

 


