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Conclusies en aanbevelingen

Re-integratie in Den Helder
Op basis van het onderzoek komt de rekenkamercommissie Den Helder tot de volgende conclusies en
aanbevelingen:
Conclusies
1.

In een deel van de onderzoeksperiode (2008-2011) was er een gebrek aan regie op en inzicht in het
re-integratiebeleid
De gemeente Den Helder heeft het re-integratiebeleid de afgelopen jaren op verschillende manieren
uitgevoerd. Tot halverwege 2009 heeft de gemeente Den Helder de uitvoering van re-integratie zelf in de
hand gehad in samenwerking met externe partijen. In 2008 heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om de
gehele uitvoering van re-integratie, van de indiening van een aanvraag tot re-integratieactiviteiten, op
afstand te zetten en uit te besteden aan marktpartijen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de gemeente Den
Helder regie moest voeren over een aantal externe ketenpartners. In de praktijk blijkt dat deze regie
onvoldoende is gevoerd. De gemeente heeft de grip op de uitvoering verloren en verloor daarmee niet alleen
het zicht op de bereikte resultaten, maar ook op de klanten die met re-integratie te maken kregen. Dit blijkt
ook uit het feit dat de gemeente noch voorafgaand aan, noch gedurende het onderzoek, informatie over de
resultaten van uitgezette trajecten kon aanleveren.

2.

Het gebrek aan regie is onderkend en heeft vanaf 2011 geleid tot een kentering in het beleid, waarbij
Den Helder op het gebied van re-integratie weer uitvoeringsgemeente werd
De gemeente Den Helder heeft het voornoemde probleem onderkend en hiernaar gehandeld. Door de start
van het re-integratieproces weer naar de gemeente toe te halen, wordt sinds 2011 getracht grip op de
uitvoering te krijgen en daarmee meer zicht op het resultaat. Deze stap staat overigens haaks op het
uitgangspunt Den Helder als regiegemeente; de uitgesproken wens van de raad om alle uitvoering buiten de
deur te plaatsen. In de besluitvorming van de raad is deze beleidskentering ook niet expliciet te achterhalen.
De stap lijkt desalniettemin wel een stap in de goede richting; de gemeente krijgt immers weer vat op het
klantenbestand en is voor de kennis over de mogelijkheden van klanten niet meer geheel afhankelijk van
derden. Hierbij merken wij op dat de bedoelde kentering in het beleid de nodige eisen stelt aan de kennis en
kunde van de ambtelijke organisatie. In dit onderzoek is niet onderzocht of hiermee (voldoende) rekening is
gehouden.

3.

Het re-integratiebeleid in Den Helder kent geen expliciete doelen en er is nauwelijks informatie over
de resultaten
Dat de gemeente eerder de regie is verloren, hoeft niet per definitie te beteken dat de uitvoering niet goed is
geweest. De ontwikkeling van het klantenbestand en het inkomensdeel van de WWB kennen in Den Helder
een vergelijkbare ontwikkeling met de landelijke ontwikkelingen en zijn op basis van een benchmark ook
vergelijkbaar met andere gemeenten. Een probleem hierbij is dat, zoals eerder genoemd, de resultaten van
Den Helder slechts beperkt inzichtelijk zijn. De gemeente heeft geen expliciete doelen met betrekking tot
bestandsontwikkeling en -uitstroom geformuleerd. Wel zijn er inspanningsverplichtingen neergelegd bij de
ketenpartners. Voor het onderzoek zijn alleen van de WNK bedrijven resultaten beschikbaar gekomen
(overigens via de WNK bedrijven zelf). Hieruit blijkt dat zijde kwantitatieve streefcijfers, die zijn
opgenomen in hun inspanningsverplichtingen, niet hebben behaald. Het gebrek aan kennis van de klanten en
regie vanuit de gemeente en de daarmee samenhangende lacune in de informatievoorziening, maken dat
eigenlijk niemand precies weet wat er gebeurt. Registraties worden niet goed bijgehouden en zijn niet
volledig.

4.

Informatievoorziening over re-integratiebeleid aan de raad laat te wensen over
Ook de informatievoorziening naar de gemeenteraad laat te wensen over. De raad is begin 2012 al anderhalf
jaar niet meer separaat geïnformeerd aan de hand van managementsrapportage WIZ en de documenten van
de P&C-cyclus. Op basis van een sessie met raadsleden kan worden geconcludeerd dat de raad zich deels
buitenspel gezet voelt. De raad wordt niet voldoende geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van
het beleid, noch de resultaten van het beleid. Gezien het voorgaande bevreemdt dit niet. Het geeft echter wel
alle aanleiding om hier spoedig nadere afspraken over te maken.

Aanbevelingen
1.

Wie besluit over het vraagstuk regie of uitvoering?
De gemeenteraad van Den Helder heeft expliciet besloten een regiegemeente te willen zijn. Op het moment
dat kan worden geconcludeerd dat dit op een bepaald beleidsterrein leidt tot grote onvolkomenheden in de
beleidsuitvoering, zijn in essentie twee ingrepen mogelijk; het verder versterken van de regie, of het
afstappen van het uitgangspunt van de regie en zelf de uitvoering terugnemen. Ten aanzien van het reintegratiebeleid is in Den Helder in 2011 gekozen voor het laatste. Deze keuze is eigenstandig door het
college van B&W gemaakt, zonder de gemeenteraad hierin te betrekken. Gezien het feit dat dit haaks staat
op de uitgangspunten van de regiegemeente, is het de vraag of het college een dergelijk besluit zonder
instemming van de raad kan nemen. Wij bevelen de raad aan hierover een standpunt in te nemen voor
mogelijke toekomstige gevallen op andere beleidsterreinen.

2.

Herbevestigen uitgangspunten re-integratiebeleid, inclusief informatievoorziening
Hoewel de uitvoering van het re-integratiebeleid opnieuw ter hand is genomen door de gemeente zelf, is het
de vraag of en vanaf wanneer dit tot verbeteringen in het zicht op de beleidsuitvoering zal leiden. Er kan
immers nog altijd geen adequate informatie worden aangeleverd.
Wij bevelen aan om de uitgangspunten van het re-integratiebeleid opnieuw te bezien en te laten
(her)bevestigen door de gemeenteraad. Het gaat dan om zaken als:
- doelstellingen;
- werkwijze (wie, wat, hoe en wanneer);
- financiële kaders;
- inhoud, wijze en frequentie van informeren vanuit het college naar de raad.
Hierbij zou volgens de rekenkamercommissie een koppeling moeten worden gemaakt met de veranderingen
die de komende periode zullen plaatsvinden op het terrein van de sociale zekerheid. Door de invoering van
de Wet Werken naar Vermogen komen gemeenten voor grote keuzes te staan, die gepaard gaan met grote
bezuinigingen en eventuele financiële risico’s. Een goede informatievoorziening is zeker binnen de
ambtelijke organisatie essentieel om de nieuwe wet te kunnen uitvoeren en te bepalen waar de focus moet
komen te liggen. De raad zal de kaders moeten stellen waarbinnen deze veranderingen kunnen plaatsvinden.

3.

Informeren over feitelijke werking
Op basis van de voornoemde te stellen kaders bevelen wij de raad aan zich medio 2013 te laten informeren
over de beleidsuitvoering op het gebied van het re-integratiebeleid en de stand van zaken van het zicht
daarop op dat moment. Het betreft dan het informeren over de feitelijke werking van het beleid, getoetst aan
de door de raad opgestelde kaders.
***
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Bestuurlijke zienswijze op RKC~rapport "Re·integratie in Den Helder - Doelmatigheid en
doeltreffendheid van het re-integratiebeleid"

Geachte commissie,
Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 21 augustus 2012 doen wij u hierbij onze bestuurlijke zienswijze
toekomen op het door de Rekenkamercommissie uitgebrachte rapport "Re-integratie in Den HeIderDoelmatigheid en doeltreffendheid van het re-integratiebeleid".
Allereerst hechten wij er aan op te merken, dat wij van uw rapport met belangstelling hebben kennis
genomen. Als college herkennen wij er onze opvatting in, dat het gemeentelijk re-integratiebeleid binnen
het sociale domein als een belangrijk instrument moet worden gezien om meer inwoners bij de
maatschappij te betrekken en tot een verhoogde participatie aan de samenleving te bewegen, niet alleen
door het creêren en aanbieden van werk en opleidingsmogelijkheden op diverse niveaus, maar ook door
hen te stimuleren tot andere activiteiten dan werk alleen. Terecht wordt in het rapport aangegeven, dat de
gemeenteraad in dit verband een kaderstellende en controlerende rol vervult. Wij tekenen daarbij echter
aan, dat binnen het duale bestel ons college verantwoordelijk is voor de uitvoering van het reintegratiebeleid. Gemeenteraad en college zijn er naar ons oordeel samen verantwoordelijk voor, dat er
met betrekking tot het re-integratiebeleid en de uitvoering daarvan over en weer geen rolverwarring
ontstaat. Kort en goed, het gaat niet aan, dat zich een situatie voordoet, waarin het college op de stoel van
de raad zou zitten en de raad op de stoel van het college.
Vervolgens merken wij op, dat voor zover wij konden nagaan, het grootste deel van de door onze
gemeentesecretaris in het kader van ambtelijk wederhoor ingediende reacties 1 (bijlage 1) in de uiteindelijke
versie van uw rapport niet of slechts voor een deel is verwerkt. Van de in de ambtelijke reactie opgenomen
punten 1 t1m 23 zijn alleen de nummers 3, 4, 5,12,13 en 16 volledig en de nummers 10 en 23 slechts
gedeeltelijk verwerkt. Wij betreuren dat, omdat daarmee kennelijk weinig of niets is gedaan met vragen
naar de onderbouwing van bepaalde stellingen en met de navolgende aan uw commissie aangeboden
documentatie:
•
Beleidsnota Wet Werk en Bijstand
•
Regionaalinkoopmodel Reïntegratie Kop van Noord-Holland
•
R110.0022 inzake Uitvoeringsplan Raamwerkovereenkomst Actieplan Jeugdwerkgelegenheid
Noord-Holland Noord 2009-2010-2011
•
R110.0220 inzake Wijziging AanwijzingsbesluitWNK Bedrijven
•
Raadsinformatiebrief Nr. 079 (2009) inzake Gemeentelijke regie op de keten van Werk en
Inkomen
•
RI-18 (2010) inzake Stand van zaken Regie op de keten van Werk en Inkomen
•
RI-20 (2010) inzake Ontwikkeling budgetten WWB.

1 Vgl. brief gemeentesecretaris d.d. 17 april 2012 met kenmerk AU12.05134.
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In uw rapport over het gemeentelijk beleid inzake sociale veiligheid waardeerden wij ondermeer het
niveau van transparantie, ook voor zover in het rapport gemotiveerd werd aangegeven 2 , hoe een in
wederhoor verstrekte reactie er al dan niet was verwerkt.
Het lijkt ons verder van belang u te verwijzen naar de inhoud van een door ons op 18 september 2012
verzonden raadsinformatiebriet" (bijlage 2), waarin wij de raad hebben ingelicht over ontwikkelingen en
maatregelen binnen het sociaal domein, ondermeer met betrekking tot de uitvoering van het
gemeentelijk re-integratiebeleid binnen het tijdvak mei 2011 tot en met augustus 2012.

Wat de in het voorliggende rapport opgenomen CONCLUSIES betreft, komen wij tot de volgende reactie.
Ad Conclusie 1: In een deel van de onderzoeksperiode (2008-2011) was er een gebrek aan regie op
en inzicht in het re-integratiebeleid.
Deze conclusie zouden wij in die zin willen nuanceren, dat er naar ons oordeel niet zozeer sprake is
geweest van een gebrek aan regie op het re-integratiebeleid, als wel van enige tekortkomingen in de wijze,
waarop het re-integratiebeleid in de uitvoering werd aangestuurd. Hierbij kan worden aangetekend, dat
daarbij diverse factoren een rol hebben gespeeld. In de eerste plaats de door de gemeenteraad genomen
beslissing om de uitvoering van de re-integratie op afstand te zetten en onder te brengen bij marktpartijen.
Dit raadsbesluit was voor Den Helder baanbrekend en voor het re-integratiebeleid nooit eerder door de
gemeenteraad genomen. Ook de daaraan gekoppelde werkwijze bevatte volstrekt nieuwe elementen, te
weten:
1. het werken met marktpartijen binnen een daartoe gevormde lokale keten van werk en inkomen
2. binnen een meerjarige raamovereenkomst en jaarlijks per marktpartij te sluiten uitvoeringsovereenkomsten
3. op basis van daartoe aan marktpartijen verleend alleenrecht om specifieke diensten te verlenen;
dit laatste onderdeel was niet alleen voor Den Helder volstrekt nieuw, maar ook elders in
Nederland nog verre van gangbaar.
Niet alleen de gemeente, maar ook de marktpartijen dienden zich te voegen naar de gekozen nieuwe
werkwijze. Niet te ontkennen valt, dat bij de implementatie van de nieuwe werkwijze het toepassen van de
formule 'regie op afstand' in het begin zodanig heeft plaatsgevonden, dat zich bij alle actoren binnen de
keten, inclusief de gemeente, enige tekortkomingen hebben voorgedaan. Als college hebben wij deze
onderkend en maatregelen genomen, die de tekortkomingen dienden op te heffen en wel met behoud van
de regierol bij de gemeente, zij het daarbinnen met een versterking van de aansturing. Voor zover
bovengenoemde conclusie gewag maakt van een gebrek aan inzicht in het re-integratiebeleid wordt daar
in het rapport kennelijk onder verstaan het niet voorhanden zijn van een overzicht van de resultaten van
uitgezette trajecten. Vanwege eerdergenoemde tekortkomingen kon daar inderdaad niet in worden
voorzien. Voor zover op basis van een ontbreken van een overzicht met kwalitatieve en kwantitatieve
gegevens op het door u gewenste aggregatie-niveau de gevolgtrekking wordt gemaakt, dat er bij de
gemeente op cliênt-niveau geen informatie voorhanden zou zijn over de per cliênt geldende stand van
zaken, achten wij die gevolgtrekking onjuist.
Ad Conclusie 2: Het gebrek aan regie is onderkend en heeft vanaf 2011 geleid tofeen kentering in
het beleid, waarbij Den Helder op het gebied van re-integratie weer uitvoeringsgemeente werd.
Tegen de achtergrond onze eerdere reactie op conclusie 1 kunnen wij naar aanleiding van conclusie 2
aangeven, dat de gesignaleerde tekortkomingen in de aansturing van het re-integratiebeleid op
uitvoeringsniveau zijn onderkend en aanleiding vormden tot verbetering te komen. Een deel van die
verbetering was er in gelegen één onderdeel van het totale pakket aan re-integratie-taken, te weten de
intake, weer terug te halen bij de gemeente. Is de gemeente daarmee de rol van regiegemeente kwijt en
versmald naar uitvoeringsgemeente? Dat is naar ons oordeel niet het geval, omdat de overige taken bij de
marktpartijen zijn gebleven en de gemeente haar regie op de uitvoering juist heeft versterkt.
Ad Conclusie 3: Het re-integratiebeleid in Den Helder kent geen expliciete doelen en er is
nauwelijks informatie over de resultaten.
Deze conclusie kunnen wij hooguit voor een deel onderschrijven. Wat de expliciete doelen van het
gemeentelijk re-integratiebeleid betreft bent u in het kader van het ambtelijk wederhoor al gewezen op de
Beleidsnota Wet Werk en Bijstand en de voor Den Helder gekozen operationalisering in de
Raamovereenkomst Helder Werk en de met ketenpartners gesloten Uitvoeringsovereenkomsten. Deze
informatie heeft u naar ons oordeel niet genoegzaam in uw rapport verwerkt. Dat er nauwelijks informatie
voorhanden is over de resultaten kan weliswaar gelden voor het door u gehanteerde aggregatie-niveau,
2 Rapport inzake Sociale veiligheid, p. 60.
3 R112.0132 (2012).
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maar dit laat onverlet, dat er op cliênt-niveau wel degelijk informatie voorhanden is. Laatstgenoemde
informatie dient immers ook door de accountant te worden beoordeeld in het licht van de verantwoording
van voor individuele trajecten verrichte bestedingen. Dat "Het gebrek aan kennis van de klanten en regie
vanuit de gemeente en de daarmee samenhangende lacune in de informatievoorziening maken dat
eigenlijk niemand precies weet wat er gebeurt" achten wij een gechargeerde weergave van de feiten, die
wij in strijd achten met uw vaststelling, dat een en ander "niet per definitie (hoeft) te betekenen dat de
uitvoering niet goed is geweest". Dat binnen de uitvoering van het re-integratiebeleid de centrale registratie
in de vorm van totaal-overzichten tekort schiet, trekken wij ons aan; de in dit kader bedoelde registratie
wordt inmiddels verbeterd.
Ad Conclusie 4: Informatievoorziening over re-integratiebeleid aan de raad laat te wensen over.
Deze conclusie kunnen wij niet onderschrijven, met name niet omdat deze gebaseerd is op de in het
rapport gedane vaststelling. dat "de raad begin 2012 al anderhalf jaar niet meer separaat gelnformeerd
aan de hand van de managementsrapportage WIZ en de documenten van de P&C-cyclus". Zoals in de
brief in het kader van ambtelijk wederhoor4 al is aangegeven is met de gemeenteraad de afspraak
gemaakt, dat geen managementinformatie meer zou worden verstrekt, maar informatieverstrekking via
raadsinformatiebrieven zou plaatsvinden. Toepassing van laatstgenoemde werkwijze in 2011 en 2012,
aangevuld met de beantwoording van raadsvragen en diverse presentaties in de raadscommissie
Maatschappelijke Ontwikkeling over het onderwerp re-integratie beleid en aanverwante thema's brengen
ons tot de vaststelling dat de informatievoorziening aan de raad dienaangaande binnen de gegeven duale
rolverdeling tussen raad en college niet te wensen overlaat, al is een verbetering van de
informatieverstrekking natuurlijk altijd mogelijk. Wij staan altijd open voor wensen van de raad daaromtrent.

Wat de in het rapport opgenomen AANBEVELINGEN betreft, reageren wij als volgt.
Wat de eerste aanbeveling betreft behoeft er wat ons college betreft geen enkel misverstand over te
bestaan, dat de gemeenteraad beslist over de keuze om als regiegemeente te functioneren. Wij bestrijden
echter, dat ons college op eigen titel de keuze voor het concept regiegemeente heeft losgelaten. Wel
hebben wij er voor gekozen om op een enkel onderdeel de operationele regie dichter bij de uitvoering te
brengen, en wel zodanig, dat de regiefunctie naar de ketenpartners effectiever kan worden uitgeoefend.
Dat betekent niet, dat het concept regiegemeente is verlaten. Wanneer dat gebeurd zou zijn, was de
gemeente uitvoerder geweest naast andere ketenpartners en was volstrekt onduidelijk geworden wie de
regie heeft. Het beeld, dat wij in het rapport aantreffen is wat ons betreft gebaseerd op een te stringent
onderscheid tussen regiegemeente en uitvoeringsorganisatie. Tevens merken wij op, dat de door het
college gekozen inzet nadrukkelijk met de gemeenteraad is gecommuniceerd"'
Wat de tweede aanbeveling betreft conformeren wij ons aan het oordeel van de raad.
Met betrekking tot de derde aanbeveling betuigen wij graag onze adhesie.
Wij gaan er vanuit u met onderhavige bestuurlijke zienswijze naar genoegen te hebben gelnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en W~tuders van Den Helder,

~I--'~-

burgemeester
~
Schuiling

4 Vgl. het gestelde onder punt 20 in eerdergenoemde brief.
5 Vg1. het gestelde onder punt 12 in de brief alsmede de raadsinformatiebrîef RI1 0.0220.

Nawoord rekenkamercommissie

Nawoord
De rekenkamercommissie dankt het college van burgemeester en wethouders voor zijn
uitgebreide bestuurlijke zienswijze op de resultaten van het onderzoek naar re-integratie in Den
Helder.
Ten aanzien van de verwerking van de ambtelijke reactie op het onderzoeksrapport hecht de
rekenkamercommissie eraan drie zaken toe te lichten:
1. Het ambtelijk wederhoor is uitvoerig doorgesproken binnen de commissie en met de
onderzoeker. De reactie heeft, zoals gebruikelijk bij wederhoor, waar relevant geleid tot
aanpassingen en nuanceringen. Dit betekent evenwel niet dat alle opmerkingen vanuit het
ambtelijk wederhoor in lijn zijn met de onderzoeksresultaten. Het is aan de
rekenkamercommissie om hierover te besluiten.
2. Voor wat betreft een aantal reacties uit het ambtelijk wederhoor heeft de
rekenkamercommissie moeten constateren dat deze hun onderbouwing vonden in tot dan
toe niet aan de rekenkamercommissie ter beschikking gesteld onderzoeksmateriaal. Het
moment van ambtelijk wederhoor is een moment waarop het feitenonderzoek wordt
geacht te zijn verricht. Wederhoor is bedoeld om feitelijke omissies te kunnen tegengaan,
onduidelijkheden te kunnen verhelderen en zo nodig nuances te kunnen aanbrengen. Het
is echter niet het moment waarop voor het onderzoek relevante documentatie nog buiten
beeld van de rekenkamercommissie mag zijn. Daartoe doorloopt de
rekenkamercommissie een zorgvuldig onderzoeksproces, waar het aanleveren van alle
voor het onderzoek benodigde informatie nadrukkelijk onderdeel van uitmaakt. Ook
gedurende de looptijd van het onderzoek is het nog altijd mogelijk nadere documentatie
aan de rekenkamercommissie aan te leveren; de doorlooptijd van onderzoeken van de
rekenkamercommissie kent daartoe een ruime termijn.
3. In de gemeente Den Helder is het tot op heden geen usance dat de rekenkamercommissie
het ambtelijk apparaat gedetailleerd terugkoppelt op basis van het ambtelijk wederhoor.
De rekenkamercommissie is van mening dat een dergelijke schriftelijke terugkoppeling
zal bijdragen aan een nog transparanter onderzoeksproces en is voornemens deze
terugkoppeling in haar onderzoeksprocedure op te nemen.
Het verbaast de rekenkamercommissie dat het college in zijn reactie op de conclusies aangeeft
dat er gedurende de onderzoeksperiode wel sprake zou zijn van inzicht in het re-integratiebeleid
(trajecten en resultaten) op cliëntniveau, aangezien dit het laagst mogelijke aggregatieniveau
betreft. Toch kon deze informatie gedurende het onderzoek niet worden verstrekt voor de
onderzoeksperiode, ondanks herhaaldelijk verzoek van de onderzoekers. De onderzoekers hebben
in overleg met de rekenkamercommissie nog enige cijfers bij de uitvoerende organisatie WNK
kunnen achterhalen. Door de gemeente zelf is geen informatie over ingezette trajecten en
resultaten verstrekt.
Graag benadrukt de rekenkamercommissie nogmaals dat het ontbreken van hiervoor bedoelde
informatie niet per definitie hoeft te betekenen dat de uitvoering op het gebied van re-integratie
niet goed is geweest.
Het verheugt de rekenkamercommissie dat het college spreekt over verbeteringen ten aanzien van
de registratie op het gebied van re-integratie. De rekenkamercommissie hoopt dat dit ertoe leidt

dat de informatievoorziening beter zal aansluiten op de informatiebehoefte van de gemeenteraad,
opdat hij adequaat zijn rol kan spelen binnen het duale bestel.

Nota van bevindingen
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Inleiding
Sinds 2004 zijn gemeenten zelf financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet
Werk en Bijstand (WWB). Het is aan gemeenten zelf om te bepalen welke instrumenten in het
kader van re-integratie en participatie worden ingezet. Ook de verdeling van re-integratieinspanningen over verschillende klanten en doelgroepen kan zelf bepaald worden.
Na de invoering van de WWB bleek dat landelijk het bijstandsbestand snel daalde met inzet
van slechts een gedeelte van de beschikbare re-integratiemiddelen. Sinds de economische
crisis en recessie in 2008 is het bijstandsbestand weer aan het oplopen en blijken ook steeds
meer gemeenten het volledige re-integratiebudget te besteden (inclusief reserves). Daarnaast
heeft het kabinet aangekondigd fors te zullen bezuinigen op de re-integratiemiddelen. Voor
gemeenten is het dus zaak om met minder middelen toch een goed resultaat op het terrein
van re-integratie en participatie te boeken.
Welke aanpak werkt voor welke doelgroepen en hoe heeft de gemeente Den Helder het de
afgelopen jaren gedaan? Om antwoord te krijgen op onder andere deze vragen heeft de rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder een onderzoek laten uitvoeren naar de
doelmatigheid en doeltreffendheid van het re-integratiebeleid.

Onderzoeksvraag
De rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder (RKC) heeft voor dit onderzoek de
volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd:
In hoeverre is het re-integratiebeleid van de gemeente Den Helder in de periode 2008-2011
doeltreffend (d.w.z. effectief) en doelmatig (d.w.z. efficiënt) geweest?
Deze hoofdvraag is door de RKC in de onderzoeksopzet uitgewerkt in een aantal deelvragen,
waarbij de volgende onderwerpen centraal staan:
•

Het beleid van de gemeente en hoe dit tot stand is gekomen

•

De uitvoering van het beleid en de verantwoording

•

De beoordeling van het beleid en de eventuele evaluatie

Het onderzoek heeft betrekking op de periode 2008 tot heden.

Methodologie en toetsingskader
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden. Het gaat
hierbij om:
o

Document- en literatuurstudie waarbij zowel bronnen van de gemeente als andere bronnen gebruikt zijn

o

Interviews met sleutelfiguren binnen de gemeente

o

Interviews met ketenpartners

o

Een groepssessie met de fractiespecialisten

Re-integratie in Den Helder- CAB, Groningen

3

o

Interviews met klanten

o

Benchmark.

In de bijlage is een lijst van gebruikte documenten en geïnterviewde personen opgenomen.
Het toetsingskader wordt bepaald door drie normatieven:
• Wettelijke kaders
• De door de gemeenten zelf gestelde doelen
• De gemiddelde prestaties in vergelijkbare gemeenten (voor zover bekend)
Bij toetsing staan de volgende onderwerpen centraal:
Onderzoeksitems

Norm

Beleid (vastgestelde doelen
m.b.t. re-integratiebeleid):

Het beleid voldoet aan de wettelijke vereisten:
•
Er zijn verordeningen
•
Er is beleid voor niet uitkeringsgerechtigden (NUGGERS)
Het beleid is doelgericht
De doelen en de operationalisering daarvan zijn SMART1 gefor-

Uitvoering (inzet van reintegratie instrumenten):

Verantwoording aan de raad

Budgettair

muleerd
Het beleid is consistent in schrift en uitvoering.
Het beleid is consistent in schrift en uitvoering
Het instrumentarium sluit aan bij de doelen uit het beleid
Er zijn duidelijke resultaat afspraken met betrekking tot de uitvoering
Resultaten zijn afgezet tegen doelen en taakstellingen
Informatie is op maat
Informatie is tijdig
Informatie sluit aan bij de doelen
Informatie is in perspectief (vergelijking in tijd en met andere
gemeenten)
Informatie is volledig
Resultaten worden afgezet tegen doelen, taakstellingen en kosten
Kosten per instrument zijn inzichtelijk
Het beleid is uitgevoerd binnen de beschikbare middelen

Leeswijzer
Dit rapport geeft antwoord op de door de RKC gestelde onderzoeksvragen. Hierbij is het van
belang te vermelden dat de onderzoeksperiode 2008-heden opgesplitst kan worden in drie
periodes:
•

Tot halverwege 2009

•

Tot begin 2011

•

Vanaf 2011

In dit rapport wordt door middel van tussenkopjes onderscheid gemaakt tussendeze perioden.
De gemeente Den Helder was voor dit onderzoek niet in staat een overzicht aan te leveren
van de ingezette trajecten voor klanten en het resultaat daarvan. Via WNK zijn er wel resultaten beschikbaar gekomen. Hierbij gaat het dan alleen om de trajecten die WNK heeft uitgevoerd.

1 SMART is een principe voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen.
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In hoofdstuk 1 van het rapport wordt een korte inleiding gegeven over re-integratie in Nederland. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een schets van de arbeidsmarkt en het bijstandsbestand
in de gemeente Den Helder. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het re-integratiebeleid in de
gemeente en de daaruit voortvloeiende doelen. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de uitvoeringspraktijk in de gemeente Den Helder en van de betrokken partijen. In hoofdstuk 4
wordt ingegaan op de resultaten van het beleid. Hierbij wordt zowel gekeken naar de beleidsresultaten als naar de financiële realisatie van het gevoerde beleid. Hoofdstuk 5 richt zich op
de bedrijfsvoering en de informatievoorziening met betrekking tot het onderwerp. Het gaat
hierbij zowel om de informatieverzameling als om de wijze waarop de informatie naar de gemeenteraad is geregeld.
Cases
Voor het onderzoek zijn interviews gehouden met inwoners van de gemeente Den Helder die
in de dagelijkse praktijk met re-integratie te maken hebben gehad. Door het hele rapport heen
zijn ter illustratie delen van deze interviews in kaders opgenomen. Om inzicht te geven in de
persoonlijke omstandigheden van de inwoners, wordt hieronder een korte beschrijving weergegeven. De volledige portretten zijn opgenomen in de bijlage. Bij de betreffende kaders
wordt aangegeven om welke casus het gaat.

Case 1. Het gaat hier om een alleenstaande moeder die sinds 4 jaar een uitkering heeft. Ze heeft een MBOopleiding in de zorg op niveau 2 afgerond. Een jaar geleden is zij bij re-integratiebedrijf WNK terechtgekomen,
tot op dat moment had zij geen traject gevolgd en ook niet gesolliciteerd. Op dit moment volgt ze, met behoud
van uitkering, een traject bij een zorginstelling.
Case 2. Het gaat hier om een getrouwde man van 46 jaar van Oost-Europese afkomst. Meneer heeft één kind
en de tweede is op komst. Zijn vrouw werkt niet. Hij heeft verschillende banen gehad. Door een faillissement van
een bedrijf is hij via de WW in de bijstand beland. Hij heeft een aantal trajecten gevolgd en uiteindelijk is hij via
WNK-bedrijven bij zijn huidige werkgever terechtgekomen, waar hij een jaarcontract heeft gekregen voor zijn
werk als machinebediener. Meneer ontvangt sinds een aantal maanden geen uitkering meer.
Case 3. Het gaat hier om een alleenstaande man van 31 jaar die oorspronkelijk van Curaçao komt. Hij heeft
geen opleiding gevolgd en nog nooit gewerkt. In 2009 heeft de gemeente hem doorverwezen naar WNKbedrijven. Daar heeft hij een sollicitatiecursus en een budgettraining gevolgd. Hij heeft een traject als kok gevolgd bij Stichting Herstelling en vervolgens een traject in de productie, daar heeft hij een jaarcontract gekregen.
Sinds een aantal maanden ontvangt hij dus geen uitkering meer.
Case 4. Het gaat hier om een alleenstaande man van 32 jaar. In 2006 heeft hij bij Noorderkwartier een opleiding
tot lasser niveau 1 en 2 afgerond, waarna hij bijna twee jaar als lasser heeft gewerkt. De gemeente en Noorderkwartier betaalden toen beide de helft van zijn salaris. Hij kreeg echter last van slijtage aan zijn heup en moest
stoppen met zijn werk. Vervolgens heeft hij een traject van zes maanden in de groenvoorziening gevolgd. Op dit
moment staat hij op de wachtlijst voor de WSW. In de tussentijd doet hij vrijwilligerswerk in de groenvoorziening.
Hij ontvangt nog steeds een uitkering. Ook is hij in therapie bij de GGD.
Case 5. Het gaat hier om een gescheiden alleenstaande moeder van 41 jaar. Sinds de scheiding ontvangt ze
een uitkering en is ze bij Noorderkwartier terechtgekomen. Drie jaar geleden heeft ze via Noorderkwartier als
verkoopster in een bloemenwinkel gewerkt. Dit jaar heeft zij via WNK een leerwerkstage bij een bloemenwinkel
gedaan. Een maand geleden is dit traject afgelopen. Op dit moment is ze in afwachting van goedkeuring van de
gemeente voor het verrichten van vrijwilligerswerk bij de Oranjerie of het Vrouwencentrum. Zij ontvangt nog
steeds een uitkering en therapie bij de GGD.
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Hoofdstuk 1
Inleiding op het onderwerp
De invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) per 1 januari 2004 is onderdeel van de
modernisering van de sociale zekerheid zoals deze door de vorige kabinetten is ingezet.
Kerngedachte van de WWB is dat iedere Nederlander in zijn of haar eigen bestaan moet
voorzien (“werk boven inkomen”). Pas wanneer dat niet lukt, is een uitkering mogelijk. Een
aanscherping van de rechten en plichten, het afschaffen van regelingen voor gesubsidieerde
arbeid, het afschaffen van categoriale vrijstellingsregelingen (‘arbeidsplicht voor iedereen’) en
categoriale bijzondere bijstand zijn voorbeelden van belangrijke wettelijke maatregelen.
Voor gemeenten betekende de invoering van de WWB meer financiële verantwoordelijkheid
voor zowel de uitkeringen als de re-integratie van cliënten met een bijstandsuitkering. Deze
financiële verantwoordelijkheid is gepaard gegaan met een grotere beleidsvrijheid. Gemeenten mogen zelf keuzes maken met betrekking tot het in te zetten re-integratiebeleid en het
aanbod aan re-integratievoorzieningen dat zij cliënten ter beschikking stellen. Met de invoering van de WWB werden gemeenten verplicht de re-integratiedienstverlening maximaal uit te
besteden op de geprivatiseerde re-integratiemarkt. Met ingang van 1 januari 2006 hebben de
gemeenten meer ruimte gekregen om re-integratiediensten zelf uit te voeren.
Ook werd samenwerking in de keten bij de invoering van de WWB gestimuleerd. Gemeenten
moeten samenwerken met UWV-WERKbedrijf bij de diagnose en intake. Deze samenwerking
kan desgewenst verder uitgebreid worden.
Door

de

financiële

verantwoordelijkheid

van

de

gemeente heeft de

gemeente-

raad een belangrijke sturende en controlerende rol gekregen op het terrein van werk en inkomen. De gemeenteraad kan doelstellingen formuleren en de kaders stellen waarbinnen ge2

opereerd moet worden. Uit de WWB-monitor van Divosa blijkt dat sociale diensten echter
nog weinig gestuurd en gecontroleerd worden door hun gemeenteraad en het college van
B&W. Vaak ontbreekt er ook een bestuurlijke lange termijn visie op het gebied van werk en
inkomen.

1.1 Korte kenschets problematiek
De effectiviteit en doelmatigheid van re-integratie is al een aantal jaren een geliefd onderwerp
van (rekenkamer-)onderzoek. De rekenkamer van de gemeente Amsterdam concludeert in
3

haar rapport ‘Re-integratie - begeleiding van bijstand naar werk ’ dat de gemeente nog onvoldoende kostenbewust handelt bij het begeleiden van cliënten naar werk en dat zij de cliënten
beter in beeld moet houden als zij in een traject zitten. Een paar maanden eerder trekt de re4

kenkamercommissie van de gemeente Utrecht ongeveer gelijke conclusies: ‘De kennis over
de cliënten is onvoldoende en de gemeente weet niet of haar beleidsmaatregelen wel werken. Bovendien is niet duidelijk of de gemeente haar geld goed besteedt’.

2
3
4

CAB (2008) Divosa monitor 2008: Worstelen met invloed, Divosa Utrecht
Rekenkamer Amsterdam (2007): Re-integratie - begeleiding van bijstand naar werk, Amsterdam
Rekenkamercommissie Utrecht (2006) Maak werk van bijstand, Utrecht
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Uit diverse onderzoeken van het CAB blijkt dat gemeenten vaak nog worstelen met hun opdrachtgeverschap. Zo kent men het cliëntenbestand vaak onvoldoende, is er nog te weinig
kennis binnen sociale diensten over effectieve re-integratie-instrumenten en hebben gemeenteraden vaak nog onvoldoende nagedacht over de existentiële vraag waarom men aan reintegratie doet en wat dat aan resultaten moet opleveren.
Er zijn ook diverse onderzoeken die zicht geven op de effectiviteit van re-integratie6

instrumenten. Zo heeft het onderzoeksbureau SEOR onder meer een studie gedaan naar reintegratieactiviteiten bij zes verschillende sociale diensten en heeft het bureau SEO een zelf7

de onderzoek gedaan in de gemeente Amsterdam . Deze onderzoeken laten zien dat de effectiviteit van instrumenten samenhangt met de kenmerken van de cliënten waarvoor men ze
inzet. Zo blijkt bijvoorbeeld dat voor de meest kansrijke cliënten in het bijstandsbestand re8

integratietrajecten weinig effect sorteren. Uit onderzoek van Bureau Onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie in de gemeente Groningen blijkt dat bij het verkrijgen van werk persoonskenmerken een grotere invloed hebben dan het volgen van een re-integratietraject.
Tot slot is het belang van een effectieve en efficiënte besteding van de re-integratiemiddelen
groot: in 2010 konden alle Nederlandse gemeenten uit het werkdeel samen ruim 1,5 miljard
Euro besteden aan de re-integratie van bijstandscliënten (de gemeente Den Helder ontving
hier ruim 8 miljoen van). Kleine verbeteringen kunnen in dit verband al tot forse besparingen
leiden.
Momenteel staat de effectiviteit van re-integratie, de besteding van middelen en de wijze van
organisatie in Nederland ter discussie. Dit blijkt niet alleen uit verschillende onderzoeken van
rekenkamercommissies naar het re-integratiebeleid van gemeenten, maar ook uit het landelij9

ke en wetenschappelijke debat over de effecten van re-integratie .
De minister en staatssecretaris van SZW hebben in januari 2008 een brief naar de Tweede
Kamer gestuurd, met daarin de uitkomsten van een beleidsdoorlichting over het nut en de
10

noodzaak van re-integratie . Uit de beleidsdoorlichting, die betrekking heeft op de periode
2001-2005, komt een aantal zaken naar voren:
•

De bruto-effectiviteit11 van re-integratie neemt toe. Het blijkt dat er steeds meer bijstandsgerechtigden tijdens of na een re-integratietraject weer aan het werk komen.

5

Rekenkamercommissie Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel (2007), Doeltreffendheid en doelmatigheid van

re-integratie, Streekraad Oost-Groningen (2004), Monitor re-integratie Oost-Groningen, Groningen
6
7
8

SEOR (2006), Het gebruik van prikkels in de bijstand, Rotterdam
SEO (2006), Van bijstand naar werk in Amsterdam, Amsterdam
Bureau Onderzoek & IPC, gemeente Groningen (2004), Uit de bijstand: de resultaten van trajectactiviteiten, Gro-

ningen
9

Zie onder meer: Regioplan (2006) De re-integratiemarkt geijkt. Amsterdam: Regioplan; Koning, J. de, A. Gelder-

blom, K. Zandvliet & L. van den Boom (2005) Effectiviteit van re-integratie: de stand van zaken, literatuuronderzoek.
Rotterdam: SEOR.
10
11

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 28719, nr 43
Bruto-effectiviteit: de mate waarin mensen na een re-integratietraject uitstromen volgens het doel van het traject
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•

Een causale relatie tussen re-integratie en de kansen op de arbeidsmarkt is moeilijk
vast te stellen: Institutionele, macro-economische en individuele factoren zijn van invloed op de vraag of een persoon succesvol is op de arbeidsmarkt.

•

12

De netto-effectiviteit van re-integratie neemt iets toe. Uit een overzicht van 11 onderzoeken over de periode 1995-2005 blijkt dat van de bijstandsgerechtigden die aan
het werk komen tijdens of na een re-integratietraject een iets groter wordend deel dit
ook daadwerkelijk te danken heeft aan het gevolgde traject.

•

Het netto-effect van re-integratie varieert sterk per doelgroep en gebruikte instrumenten. Niet voor alle bijstandsgerechtigden is het volgen van een re-integratietraject
even zinvol. Het blijkt dat re-integratie het meeste effect heeft voor bijstandsgerechtigden die ver van de arbeidsmarkt afstaan. Hierbij kan gedacht worden aan ouderen
en langdurig werklozen. Verder komt naar voren dat met name werkervaringsplekken
en bemiddeling, of een combinatie daarvan, effectieve instrumenten zijn. Overigens
geldt voor alle doelgroepen en instrumenten dat hoe eerder men start hoe groter de
kans op resultaat is.

•

Re-integratie brengt mensen die niet direct aan het werk komen wel dichter bij de arbeidsmarkt. Niet alle trajecten binnen re-integratie zijn gericht op het toeleiden naar
regulier werk. Ook het activeren van bijstandsgerechtigden valt onder de noemer reintegratie. Het blijkt dat deze trajecten een positieve invloed hebben op de kansen op
de arbeidsmarkt.

•

Gemeentelijke budgetten worden steeds minder ingezet voor gesubsidieerde arbeid
en steeds meer voor activiteiten om mensen regulier aan het werk te helpen.

•

Re-integratie levert weinig rendement op in termen van besparing op de uitkeringslasten.

1.2 De arbeidsmarkt Den Helder
De gemeenten hebben vanuit de Wet Werk en Bijstand (WWB) de plicht om iedereen die een
bijstandsuitkering heeft te begeleiden naar werk. Om dit te bereiken hebben de gemeenten
via het werkdeel van het WWB-budget geld gekregen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden (NUG). De gemeente Den Helder keerde in 2010
1.560 WWB/WIJ-uitkeringen uit. Hierbij valt vooral de sterke toename in 2010 op, waardoor
de gemeente Den Helder bijna terug is op het niveau van 2006.
Tabel 1: kerngegevens gemeente Den Helder
Activiteit
2006
Kerngegevens:
Aantal inwoners
58.227
Beroepsbevolking
26.500

2007

2008

2009

2010

57.795
26.000

57.526
26.200

57.403
26.200

57.207
26.200

Bijstand (onder de 65)
Aantal bijstandsuitkeringen (WWB+WIJ)

1.580

1.500

1.360

1.290

1.560

5,9%

5,7%
-5%

5,2%
-9%

4,9%
-5%

5,8%
21%

% van het totaal aantal huishoudens
Ontwikkeling
Bron: ministerie SZW

12

Netto-effectiviteit: de mate waarin mensen na een re-integratietraject dankzij dit traject uitstromen volgens het
doel van het traject.
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De arbeidsmarkt in de gemeente Den Helder kenmerkt zich sinds 2008 door een lagere participatie van burgers op de arbeidsmarkt dan in de provincie of het gemiddelde van Nederland.
Tabel 2. Deelname aan de arbeidsmarkt, 2008/2009
13

14

Netto participatie

Den Helder
Noord-Holland
Nederland

Bruto participatie

2008

2009

2010

2008

2009

2010

63,6%
70,2%
68,2%

65,2%
69,6%
67,8%

66,2%
69,1%
67,1%

66,1%
72,7%
70,9%

68,4%
73%
71,2%

68,6%
72,9%
71%

Bron: CBS:

In vergelijking met het landelijke en provinciale beeld kent de gemeente Den Helder relatief
veel lager en middelbaar opgeleiden, het aantal hoger opgeleiden ligt lager dan het provinciaal en landelijk gemiddelde. De grootse groep inwoners van Den Helder heeft een middelbaar
opleidingsniveau.
Tabel 3. Beroepsbevolking naar opleidingsniveau, 2009
Laag onderwijsniveau
Den Helder
Noord-Holland
Nederland

Middelbaar onderwijsniveau

28%
20%
24%

Hoog onderwijsniveau

55%
40%
43%

17%
40%
33%

Bron: CBS

In de gemeente Den Helder waren in 2009 28.462 arbeidsplaatsen (zie tabel 4).Dit is meer
dan de beroepsbevolking van de gemeente. Banen worden echter ook ingevuld door inwoners van andere gemeenten, vooral op het terrein van defensie. Qua werkgelegenheid heeft
de gemeente Den Helder een relatief groot aantal banen binnen de overheid (onder meer de
marine) en zorg. De afgelopen jaren hebben vooral vervoer en opslag, handel en cultuur,
sport en recreatie een sterke groei doorgemaakt. Het onderwijs en de overige dienstverlening
15

laten een zeer forse krimp zien .
16

Uit onderzoek

blijkt dat de kansen voor laag opgeleiden op een baan in de regio rondom

Den Helder relatief klein zijn. Er zijn relatief weinig banen voor lager opgeleiden terwijl het
aanbod van laagopgeleiden hoog is. Overigens blijkt wel dat hoe dichter men de Randstad
nadert, hoe groter het aanbod voor lager opgeleiden wordt.

13

Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking.
14 Het aandeel van de beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking
15
Alleen veranderingen die absoluut een substantieel verschil maken zijn opgenomen
16

Divosa Monitor 2007, Atlas voor gemeenten, in opdracht van Divosa, Utrecht
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Case1
‘Ik zou heel graag bij de zorginstelling waar ik mijn traject volg willen blijven werken. Ik vind het werk
hartstikke leuk en ook met collega’s en bewoners is het erg leuk. Het probleem is alleen dat er geen
vacatures zijn. Binnenkort komt er misschien iets vrij voor vier uur per week. Dat is niet veel, maar ik
wil de vier uur als het kan wel pakken. Misschien kan het van daaruit verder uitgebouwd worden.’
Case 2
‘Ik heb zelf een tijdje naar werk gezocht, maar dat is niet gelukt. Dat komt volgens mij vooral door mijn
hoge leeftijd. Ik ben relatief duur en bedrijven zoeken juist goedkope arbeidskrachten. Daarnaast wil ik
graag in de buurt van mijn woonplaats werken en dat is lastig te vinden.’
Case 3
‘Ik zou het liefst in de horeca willen werken, maar er is in die richting niks te vinden.’

Tabel 4. Verdeling werkgelegenheid Den Helder, 2010

Aantal
arbeidsplaatsen

Sector
Landbouw, bosbouw en visserij
Industrie en energie

Ontwikkeling
2005-2010 (%)

Aandeel (%)
465

2%

2%

887

3%

-8%

Bouwnijverheid

1.026

4%

2%

Groot- en detailhandel

3.549

12%

7%

Vervoer en opslag

1.221

4%

26%

Horeca

979

3%

4%

Informatie en communicatie

221

1%

-3%

Financiële instellingen

647

2%

22%

2.041

7%

-16%

Zakelijke dienstverlening
Openbaar bestuur en overheid

10.265

36%

4%

Onderwijs

1.581

6%

-15%

Gezondheids- en welzijnszorg

4.783

17%

-6%

375

1%

7%

422

1%

-14%

28.462

100%

0%

Cultuur, sport en recreatie
Overige dienstverlening
Totaal
Bron: Werkgelegenheidsregister Lisa

Het UWV-WERKbedrijf houdt ook gegevens bij over de arbeidsmarkt. Hieruit blijkt dat in de
17

afgelopen jaren het aantal niet werkende werkzoekenden (NWW) in de gemeente Den Helder na een afname weer aan het stijgen is. Het aandeel NWW op de beroepsbevolking ligt
hoger dan landelijk. De openstaande vacatures laten in 2010 ineens weer een sterke stijging
zien. Landelijk zien we juist dat de daling doorzet.
Tabel 5. Kerncijfers arbeidsmarkt UWV-WERKbedrijf, gemeente Den Helder en Nederland
December
December
December
Den Helder
2007
2008
2009

Niet werkende werkzoekenden (NWW)
% NWW op beroepsbevolking
Ontwikkeling openstaande vacatures
Nederland

% NWW op beroepsbevolking
Ontwikkeling openstaande vacatures

1.908
7,3%
-14,3%
December
2007

6,0%
-8,5%

1.570
6%
-28,2%
December
2008

5,3%
-18,1%

1.661
6,3%
-39,5%
December
2009

6,5%
-9,3%

December
2010

1.744
6,7%
21,9%
December
2010

6,3%
-15%

Bron: UWV-WERKbedrijf

17 Niet werkende werkzoekenden: alle bij het CWI ingeschreven werkzoekenden die op dit moment geen
baan hebben. Dus zowel cliënten met een bijstandsuitkering, maar ook cliënten met een WW-uitkering of
mensen zonder uitkering.
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1.3 Bestandsanalyse
In de afgelopen jaren is het volume van het WWB-cliëntenbestand onder de 65 jaar van de
gemeente Den Helder teruggelopen van 1.520 cliënten eind december 2006 naar 1.480 cliënten eind december 2010 (zie tabel). Daar waar het bestand in Den Helder ten opzichte van
december 2006 nog een daling laat zien, is er landelijk sprake van een stijging. In 2010 is het
bestand in Den Helder echter sterk toegenomen. Het lijkt er op dat de omvang van het bijstandsbestand in de gemeente wat later de gevolgen van de recessie laat zien.
e

Tabel 6: ontwikkeling bijstandsbestand onder de 65 jaar, 4 kwartaal van het jaar

Den Helder
Provincie
Noord-Holland
Nederland

December
2006
1.520

December
2007
1.420

December
2008
1.280

December
2009
1.210

December
2010
1.480

Ontwikkeling
Dec 2006-2010
-2,6%

55.310

50.710

48.350

51.170

55.800

0,9%

300.950

273.980

258.780

280.800

306.980

2,0%

Bron: CBS

Als we de kenmerken van het bijstandsbestand van de gemeente Den Helder bestuderen,
valt in eerste instantie op dat de leeftijdsgroepen tussen de 35 en 55 jaar het sterkst vertegenwoordigd zijn. Verder valt uit de onderstaande figuur af te lezen dat er tot 2010 binnen alle
leeftijdsgroepen een forse daling heeft plaatsgevonden. In 2010 zijn alle groepen juist weer
aan het groeien. Opvallend is de sterke groei van de klanten onder de 35 jaar. Dit is in overeenstemming met het landelijke beeld. De groep bijstandsgerechtigden van 56 jaar en ouder
laat nauwelijks dynamiek zien en blijft in absolute aantallen vrijwel gelijk.
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Figuur 1. Aantal bijstandsuitkeringen naar leeftijd in de gemeente Den Helder
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Ongeveer tweederde van het bijstandsbestand van de gemeente Den Helder bestaat uit
vrouwen. Het aandeel mannen is echter sterk toegenomen in 2010. Dit komt overeen met het
landelijke beeld.
Figuur 2. Percentage bijstandsuitkeringen naar geslacht in de gemeente Den Helder
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40%

33%

33%

31%

32%

30%
20%
10%
0%
december 2006

december 2007

man

december 2008

december 2009

december 2010

vrouw

Bron: CBS

Veruit de grootste groep bijstandsgerechtigden heeft langer dan een jaar een uitkering. Ook
hier zien we dat na een krimp het aantal uitkeringen korter dan een jaar in 2010 sterk toeneemt. Dit wordt veroorzaakt door een sterke toename van de instroom in de bijstand.
Tabel 7. Uitkeringsgerechtigden naar uitkeringsduur (afgerond op 10-tallen)
december
december
december
Uitkeringsduur
2006
2007
2008

Korter dan 12 maanden
Langer dan 12 maanden

220
1.360

190
1.310

170
1.190

december
2009

140
1.150

december
2010

430
1.140

Bron: CBS
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Hoofdstuk 2
Re-integratiebeleid in Den Helder
Dit hoofdstuk beschrijft het re-integratiebeleid van de gemeente Den Helder. Allereerst wordt
ingegaan op de visie op re-integratie. In paragraaf 2.2 staat de vertaling van de visie in doelen taakstellingen centraal. Aan de hand hiervan wordt antwoord gegeven op de volgende
deelvragen:
•

Heeft de gemeente Den Helder in de periode vanaf 2008 een duidelijke doelstelling
en visie geformuleerd met betrekking tot het re-integratiebeleid?

•

Zijn in de doelstellingen de economische situatie en mogelijkheden binnen de regio
betrokken?

•

Zijn de doelstellingen voldoende SMART geformuleerd?

2.1 Visie op re-integratie
Op basis van het coalitieprogramma, het beleidskader participatie en verschillende raadsin18

formatiebrieven kan de visie op re-integratie gedestilleerd worden. Een expliciete visie is niet
terug te vinden in de documenten.
Eén van de doelen van het collegeprogramma 2010-2014 luidt: ‘Den Helder betrekt meer inwoners bij de maatschappij en laat ze meedoen door het creëren en aanbieden van werk en
opleidingen op diverse niveaus (inclusief HBO). Daarnaast worden mensen gestimuleerd tot
andere activiteiten dan werk’. Het college van de gemeente Den Helder wil zoveel mogelijk
mensen laten meedoen aan de samenleving door scholing en werk. Zelfredzaamheid van
haar inwoners heeft zij hoog in het vaandel staan. In het beleidskader voor participatie (‘Iedereen kan iets en iedereen kan iets betekenen’, juli 2009) staat dan ook dat de raad en het
college staan voor:
- Meer mensen aan het werk
- Bevorderen zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie
De wethouder voor ondermeer arbeidsmarktbeleid en sociale voorzieningen verstaat onder
re-integratie het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Voor
alle klanten die vanuit de WWB geholpen worden moet werk het ultieme doel zijn. Er zijn
subdoelen voor hen die nog niet direct aan het werk kunnen. Voor de onderkant van het bestand, het zogenaamde granieten bestand, geldt dat zij vaak te kampen heeft met een multiprobleemsituatie. Voor deze groep en voor de klanten die langdurig in een bijstandssituatie
zitten geldt dat participatie of sociale activering aan bod is. Dit dient, aldus de wethouder, niet
gefinancierd te worden uit de WWB-gelden.
Wat betreft de participatie van inwoners van de gemeente Den Helder staat een integrale, efficiënte, laagdrempelige en zoveel mogelijk vraaggerichte dienstverlening centraal.

18

Raadinformatiebrieven Nr 61 en Nr. 85.
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2.2 Doel- en taakstellingen
Het beleid en de beschrijving van de uitvoering is in de gemeente Den Helder niet in één gemeenschappelijk document opgeschreven. Op basis van de verordeningen, het beleidskader
participatie, de afgesloten raamovereenkomsten met re-integratiebedrijven, raadsbrieven en
het raadmemo van 20 oktober 2010 wordt hieronder een beeld geschetst.
In de re-integratieverordening van de gemeente Den Helder (2006) staat het volgende doel
van re-integratie: ‘Het college streeft actief naar deelname aan het arbeidsproces c.q. maatschappelijk proces van de doelgroep, zoals die is gedefinieerd in de wet’.
In de documenten van de gemeente Den Helder komen we de volgende doelstellingen tegen:
- Beperking van de instroom in de bijstand (preventie)
- Beperking van de periode van bijstandsverlening (uitstroom)
Dit zijn dezelfde doelstellingen zoals die vanuit de wet aan gemeenten worden gesteld wat
betreft re-integratie van haar bijstandsgerechtigden. De gemeente Den Helder heeft zelf geen
aanvullende concrete doelstellingen opgesteld. Wel heeft zij voor haar ketenpartners - waar
we in hoofdstuk 3 nader op in zullen gaan - prestatie-indicatoren geformuleerd. Onderstaande
prestatie-indicatoren gelden voor de periode juli 2010 tot juli 2011. Deze zijn niet opgenomen
in een beleidsplan maar worden genoemd in de aanwijzingsbesluiten van de ketenpartners.
WNK-bedrijven:
‘Opdrachtnemer spant zich in om 50% van de netto-uitstroom uit Helder Werk Vervolg te laten uitstromen naar regulier werk. Opdrachtnemer spant zich in om 80% van de nettouitstroom de loonwaarde te laten stijgen naar een volgende trede op de werkladder (gemeten
met Dariuz) en tevens spant de opdrachtnemer zich in om 80% van de netto-uitstroom een
trede te laten stijgen op de participatieladder.’
Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer:
‘Opdrachtnemer spant zich in om bij 50% van de klanten die uitstromen (netto-uitstroom) de
loonwaarde te laten stijgen naar meer dan 30% (gemeten met Dariuz) en tevens spant de
opdrachtnemer zich in om 80% van de netto-uitstroom een trede te laten stijgen op de participatieladder.’
Stichting Vakwerk:
‘Opdrachtnemer spant zich in om bij 80% van de netto-uitstroom de loonwaarde te laten stijgen naar meer dan 30% en tevens spant de opdrachtnemer zich in om 80% van de nettouitstroom een trede te laten stijgen op de participatieladder.’
Stichting Oranjerie De Groene Parel
‘Opdrachtnemer spant zich in om bij 80% van de netto-uitstroom de loonwaarde te laten stijgen naar meer dan 30% en tevens spant de opdrachtnemer zich in om 80% van de nettouitstroom een trede te laten stijgen op de participatieladder.’
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2.3 Beleidswijzigingen
Beleid en doelgroepen
De aandacht verschuift in 2011 naar cliënten die relatief dicht bij de arbeidsmarkt staan en
weinig steun nodig hebben om weer aan het werk te gaan. Dit zijn cliënten met een gunstig of
matig perspectief op de arbeidsmarkt. Het gaat vooral om jongeren tot 27 jaar, alleenstaanden van 27 tot 45 jaar en mensen die niet langer dan één jaar zonder werk zitten. Deze mensen krijgen een traject aangeboden. Naast trajecten bij ketenpartners, wil men ook trajecten
in de vorm van projecten aan gaan bieden. Projecten moeten vooral succesvol zijn en tot uitstroom naar de arbeidsmarkt leiden. De gemeente wil zoveel mogelijk cliënten op de reguliere
arbeidsmarkt plaatsen. Hiervoor heeft zij volgens de startnotitie werken naar vermogende beschikking over een drietal instrumenten, namelijk:
Loonkostensubsidie: Het verstrekken van een subsidie aan een werkgever bij het in dienst
nemen van een bijstandsgerechtigde
Loondispensatie: Een werkgever betaalt alleen het percentage van het loon dat de klant
productief is. Het overige gedeelte wordt aangevuld. Dit instrument kan pas van vanaf 2013
worden ingezet).
Wet Vermindering Afdracht loonbelastingen en premie volksverzekeringen (WVA): fiscale stimuleringsregeling voor ondermeer het aanbieden van opleidingsplaatsen
De gemeente Den Helder wil cliënten zonder perspectief op de arbeidsmarkt prikkelen tot
maatschappelijke participatie. Dit gebeurt door middel van sociale activering. Cliënten moeten
een tegenprestatie leveren voor het ontvangen van een uitkering, bijvoorbeeld door het verrichten van vrijwilligerswerk. De gemeente probeert hiermee te voorkomen dat cliënten in een
sociaal isolement terechtkomen. Sommige cliënten zonder perspectief hebben zorg nodig, dit
valt buiten het re-integratiebeleid. Uit de interviews blijkt dat voor participatie in de huidige situatie minder aandacht is. Draaideurcliënten krijgen geen nieuw traject aangeboden, omdat
dit volgens de gemeente doorgaans weinig succesvol is. Zij blijven daarmee in de WWB, tenzij ze op eigen kracht werk vinden.
Uit de interviews binnen de gemeente komt naar voren dat men in 2011 sterker is gaan inzetten op maatwerk en op de poortwachterfunctie. Uit de documenten van de gemeente blijkt
dan ook dat van 2012 de nieuwe instroom in de WWB eerst een bepaalde periode zelf actief
op zoek naar werk moet. De gemeente gaat de toegang tot een inkomensvervangende uitkering dus beperken door een zoekperiode in acht te nemen.
Tot slot gaat de gemeente actief werken aan het afbouwen van de ID/WIW. Zij gaat hiervoor
gesprekken voeren met werkgevers om te kijken of de arbeidsovereenkomst ook zonder
loonsomsubsidie kan worden voortgezet. Sommige ID-medewerkers hebben een arbeidscontract bij de gemeente. Deze mensen krijgen een ambtelijke aanstelling, zodat zij niet meer uit
het WWB-budget betaald hoeven te worden. In het kader van de Wet Werken naar Vermogen
wil de gemeente op termijn de ID-regeling omvormen door de loonwaarde van klanten te laten bepalen. Hierbij wordt de loonwaarde (het percentage dat iemand productief is) betaald
door werkgever en betaalt de gemeente de aanvullende uitkering.
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2.4 Beoordeling van de doelen
In deze paragraaf wordt voor de afzonderlijke doelen bekeken in hoeverre zij meetbaar zijn.
Hierbij worden de volgende normen gehanteerd:
Tabel 8. Gehanteerde normen SMART
Norm
Specifiek
concreet en niet voor meerdere uitleg vatbaar; het is duidelijk welke prestaties en effecten worden beoogd en op welke doelgroep het beleid zich richt;
Meetbaar
is vastgelegd hoe wordt gemeten of het doel bereikt is?
Acceptabel
Wordt niet opgenomen omdat dat in deze context niet aan de orde is: in
een politieke context bepaalt de raad de doelen, die de opdracht vorm aan
het college en daarmee de organisatie.
Realistisch
zijn de doelen bereikbaar?
Tijdsgebonden
voorzien van een tijdpad met tussendoelen en een einddatum

Doelstellingen
In de voorgaande paragrafen is een aantal doelen en taakstellingen weergeven. Hieronder
worden deze beoordeeld.
De twee doelstellingen vanuit de wet, beperking van de instroom in de bijstand en beperking
van de periode van bijstandsverlening, zijn algemene doelstellingen. Wat betreft de eerste
doelstelling, zien wij in de documenten van de gemeente Den Helder geen vertaling naar
concrete taakstellingen terug. Vanaf 2011 is de gemeente sterker in gaan zetten op de poortwachterfunctie door een zoekperiode verplicht te stellen. Dit is duidelijk gericht op het verminderen van de instroom in de bijstand, maar hier zijn geen concrete percentages (hoeveel procent moet die instroom verminderen) en geen tijdspad aan gekoppeld.
De tweede doelstelling, beperking van de periode van bijstandsverlening is grotendeels
SMART gemaakt door middel van de aan de ketenpartners gestelde prestatie-indicatoren.
Omdat deze alleen op inspanningsverplichting zijn gericht zijn ze echter niet meetbaar.
Taakstellingen
Hieronder beoordelen we de taakstellingen per onderdeel van SMART.
Specifiek: twee zaken zijn niet geheel duidelijk in de taakstellingen. Ten eerste zou ‘nettouitstroom’ duidelijker gedefinieerd kunnen worden. Zijn dit alle mensen die uit een bepaald
traject stromen? Of zijn dit de mensen die uit de WWB stromen? Ten tweede scheppen de
woorden ‘opdrachtnemer spant zich in’ onduidelijkheid. Het benoemen hiervan suggereert dat
het niet om een keiharde taakstelling gaat, maar om een inspanningsverplichting.
Meetbaar: de taakstellingen zouden goed meetbaar zijn als de woorden ‘Opdrachtnemer
spant zich in’ weggelaten zouden worden. De huidige formulering veronderstelt een inspanningsverplichting die ketenpartners moeten leveren en niet zozeer een concrete taakstelling.
Zou de inspanningsverplichting in de taakstelling niet genoemd worden, dan zijn resultaten
meetbaar. Aandachtspunt is de loonwaardemeting (bepalen voor welk deel een klant productief is voor bepaald werk) door Stichting Vakwerk. In principe heeft zij invloed op de meting
van haar eigen resultaat
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Realistisch: omdat de doelen uitgaan van een inspanningsverplichting kunnen deze niet realistisch genoemd worden. Een inspanning kan ook geen resultaat opleveren.
Tijdsgebonden: in de taakstellingen staat geen tijdspad aangegeven.
Als we naar de taakstellingen kijken, dan kunnen we concluderen dat de gemeente, naast uitstroom naar regulier werk, ook participatie als doelstelling heeft. Er wordt immers gekeken
hoeveel treden mensen zijn gestegen op de participatieladder. Wel lijken dit tussendoelen te
zijn, omdat tegelijkertijd de loonwaarde moet zijn gestegen en mensen daarna waarschijnlijk
in een vervolgtraject zullen stromen. De wethouder gaf al aan dat uitstroom naar regulier werk
het ultieme doel is, maar dat er subdoelen zijn geformuleerd voor cliënten voor wie dit nog
niet haalbaar is. Dit zien wij terug in de taakstellingen, die ook stappen richting arbeidsmarkt
als doel benoemen. Het gaat hier bijvoorbeeld om: iemand een trede laten stijgen op de participatieladder.

2.5 Beantwoording deelvragen
Heeft de gemeente Den Helder in de periode vanaf 2008 een duidelijke doelstelling en
visie geformuleerd met betrekking tot het re-integratiebeleid?
Hoewel de gemeente een aanzet heeft gedaan tot het vertalen van de landelijke wet- en regelgeving, ontbreekt een duidelijke visie. De visie blijft erg op hoofdlijnen en heeft geen lokale
invulling of inkleuring gekregen. Qua doelstellingen blijkt dat zij deze alleen heeft opgelegd
aan de ketenpartners en niet aan zichzelf.
Zijn in de doelstellingen de economische situatie en mogelijkheden binnen de regio betrokken?
Uit de stukken blijkt nergens dat de economische situatie en mogelijkheden binnen de regio
een rol hebben gespeeld bij de doelstellingen. Wel is er in de uitvoering rekening gehouden
met de regio, door de activiteiten specifiek te beleggen bij instelling in de eigen gemeente of
waar de gemeente belangen in heeft.
Zijn de doelstellingen voldoende SMART geformuleerd?
De doelstellingen zijn onvoldoende SMART geformuleerd, door het ontbreken van een kwantitatieve onderbouwing en een lokale inkleuring. De taakstellingen die de gemeente heeft opgesteld zijn door de formulering meer inspanningsverplichtingen. Er zijn kwantitatieve indicatoren aan gekoppeld, maar geen harde doelen. Onduidelijk blijft hoe het resultaat geïnterpreteerd dient te worden omdat de inspanningsverplichting niet als eis gesteld wordt.
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Hoofdstuk 3
De uitvoeringspraktijk
Dit hoofdstuk beschrijft de uitvoering van re-integratie in de gemeente Den Helder. Allereerst
wordt ingegaan op de wijze waarop de uitvoering binnen de gemeente en haar partners is ingericht. Vervolgens wordt ingegaan op de ketenpartners. Tot slot worden de wijzigingen in de
uitvoering weergegeven. Aan de hand hiervan wordt antwoord gegeven op de volgende deelvragen:
•

Op welke wijze is omgegaan met de doelgroepen; zijn de (potentiële) cliënten beoordeeld en geclassificeerd op de mate van afstand tot de arbeidsmarkt en welke keuzes zijn er op grond daarvan gemaakt?

•

Welke instrumenten en projecten zijn er ontwikkeld met het oog op de te realiseren
doelstellingen?

•

Hoe heeft de selectie, contractering en opdrachtformulering van re-integratiepartijen
plaatsgevonden?

•

Heeft de gemeente voldoende regie (controle en aansturing) gevoerd over de te bereiken doelen en de aanpak hiervan?

•

Op welke wijze heeft budget beheer door de gemeente plaatsgevonden?

3.1 De organisatie van re-integratie
Tot halverwege 2009
Tot halverwege 2009 heeft de gemeente Den Helder de uitvoering van re-integratie zelf in de
hand gehad in samenwerking met externe partijen. In 2008 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gehele uitvoering van re-integratie, van de indiening van een aanvraag tot reintegratieactiviteiten, op afstand te zetten en uit te besteden aan marktpartijen. De reden hiervoor is dat het college de expertise en capaciteit binnen de gemeente op dat moment onvoldoende achtte om de wettelijke doelstellingen te realiseren. Bovendien is ‘regievoeren en niet
meer alles zelf uitvoeren’ één van de kernpunten van de gemeentelijke organisatievisie 20072010.
Tot juni 2008 fungeerde Noorderkwartier als uitvoeringsorganisatie van de WWB. Per 18 november 2008 is de gemeente overgestapt naar WNK-bedrijven, van oorsprong een WSWbedrijf. WNK-bedrijven neemt vanaf dat moment namens de gemeente plaats in de keten van
Werk en Inkomen en is als hoofdaannemer op gaan treden. Als reden hiervoor komt in de interviews de expertise van WNK-bedrijven ten opzichte van Noorderkwartier naar voren.
De afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Den Helder voert de regie op de keten
Werk, Inkomen en Zorg. Zij is verantwoordelijk voor de goedkeuring van het trajectplan van
elke cliënt. WNK-bedrijven doet de diagnosestelling, stelt een trajectplan op en volgt vervolgens de uitvoering van het trajectplan, al dan niet bij de ketenpartners.
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Case 1
Met de gemeente heb ik vrijwel geen contact. In de vier jaar dat ik een uitkering ontvang,
ben ik er misschien drie keer geweest.
Case 2
Met de gemeente heb ik bijna geen contact gehad. Zij hebben mij meteen doorverwezen
naar WNK-bedrijven, daar moest ik, of mijn vrouw, verplicht naartoe.
Case 3
Ik heb geen contactpersoon bij de gemeente, zij hebben mij direct doorverwezen naar
WNK-bedrijven.
Case 5
Contact met de gemeente heb ik niet, zij hebben mij nog nooit gebeld. Alles loopt via WNKbedrijven.

Vanaf 2010
Onderstaande figuur toont het proces van re-integratie. Deze figuur geldt voor 2010. In 2010
is een aantal dingen gewijzigd ten opzichte van de jaren daarvoor. Deze staan in de tekst benoemd. Ook in 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de uitvoering van re-integratie. Hier
gaan we later nader op in.
Figuur 3. Uitvoeringsproces re-integratie Den Helder 2010
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In 2008 werd de intake van cliënten op het werkplein uitgevoerd. Vanaf 2010 begint het proces bij WNK-bedrijven met de Helder Werk Intake. Allereerst voert WNK de rechtmatigheidstoets uit en kijkt zij of men überhaupt recht heeft op een uitkering in het kader van de
WWB of de WIJ, of dat men direct bemiddelbaar is door UWV. Dit gebeurt aan de hand van
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een groepsbijeenkomst en een individueel gesprek. Cliënten die hier geen recht op blijken te
hebben, worden terugverwezen naar UWV Werkbedrijf of naar een voorliggende voorziening.
Voor cliënten die wel recht hebben op een WWB/WIJ-uitkering volgt een diagnosestelling.
Hierbij maakt men gebruikt van het instrument Dariuz en een bedrijfsarts. Laatstgenoemde
doet een onderzoek naar de belastbaarheid. Aan de hand van de diagnose maakt men een
eerste selectie richting zorg. Cliënten die geen benutbare mogelijkheden hebben, en daarmee
een loonwaarde lager dan 20%, stromen in de WWB of WIJ. Zij krijgen een uitkering en eventueel een zorgtraject aangeboden. Mensen die wel benutbare mogelijkheden hebben krijgen
meteen een traject aangeboden of stromen door naar Helder Werk Assessment. De intakefase duurt maximaal een maand. Cliënten krijgen (nieuwe instroom) of behouden (zittend bestand) hun uitkering.
Case 1
‘WNK heeft een intake met mij afgenomen. Ik moest mijn CV en allemaal andere papieren aanleveren. Ik heb toen aangegeven dat ik graag iets in de zorg wilde doen. WNK
heeft vervolgens gekozen wat het beste bij mij paste en uiteindelijk volg ik nu een traject
bij een zorginstelling. Het heeft een paar maanden geduurd voordat WNK dit voor mij had
geregeld.’

In het Helder Werk Assessment wil men ‘op systematische en onafhankelijke manier naar
de kwaliteiten en persoonlijkheid van een persoon kijken in relatie tot arbeidsmarktpotentieel’.
Het gaat hier om individueel maatwerk en het betreft een integraal programma. Werken wordt
gecombineerd met ‘een objectivering van zich voordoende problemen’. Werken kan plaatsvinden binnen WNK-bedrijven, maar kan ook bij ketenpartners of andere externe partijen zijn.
De regie ligt bij WNK-bedrijven. Verschillende instrumenten kunnen in deze fase worden ingezet zoals Eerder Verworven Competenties (EVC), beroepskeuze- en capaciteitenonderzoek. Ook kunnen externe deskundigen worden ingezet, bijvoorbeeld de GGZ of Reclassering.
Helder Werk Assessment kent een opsplitsing in cliënten jonger dan 27 jaar (de WIJdoelgroep) en cliënten ouder dan 27 jaar (de WWB-doelgroep). Het verschil zit in de duur van
het traject - voor jongeren is dit maximaal drie maanden, voor de oudere groep maximaal vier
maanden - en in de inzet van het instrument werk. Voor de oudere groep hoeft het assessment niet per se heel uitgebreid te zijn en werk wordt dan ook niet altijd ingezet. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met psychische of fysieke belemmeringen.
In de periode voor 2010 kregen nieuwe cliënten die deelnamen aan het Helder Werk Assessment een arbeidsovereenkomst aangeboden in de vorm van een lege dienstbetrekking. Zij
houden daarmee recht op een inkomen. In 2010 neemt men deel aan het assessment met
behoud van uitkering.

Case 3
‘Voordat ik door WNK op een traject ben geplaatst, heb ik een sollicitatiecursus en een
budgettraining gevolgd. Over deze cursussen ben ik tevreden. Daarna heb ik een traject
van drie maanden gevolgd als kok bij de Herstelling. Ik had graag in de horeca willen
werken, maar er is niets in deze richting te vinden. Ik wilde niet thuis blijven zitten en een
paar weken na afloop van mijn traject stelde WNK een traject in de productie voor. Verder waren er niet zoveel mogelijkheden. Ik had nog nooit zoiets gedaan, maar wilde het
wel doen. Bij dit bedrijf heb ik uiteindelijk een jaarcontract gekregen en het bevalt goed.’
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Aan het einde van het Helder Werk Assessment wordt de loonwaarde van cliënten bepaald
en op basis daarvan volgt een advies voor een vervolgtraject. Voor cliënten met een loonwaarde van 20-30% is maatschappelijke participatie het advies. Cliënten worden bij ketenpartners op een traject geplaatst en WNK monitort de trajecten.
Cliënten die een loonwaarde boven de 30% hebben, stromen door naar Helder Werk Vervolg. Het gaat hier om cliënten die bemiddeld kunnen worden naar werk of naar een leerwerktraject. Het traject is dus gericht op arbeidsparticipatie. Helder Werk Vervolg bestaat uit
twee delen. Voor mensen met een loonwaarde tussen de 30% en 50% is er het voorschakeltraject arbeidsparticipatie. Dit vindt plaats binnen WNK, duurt drie maanden en men behoudt
zijn of haar uitkering. In de periode voor 2010 ontving men in deze fase een vervolg arbeidsovereenkomst. Verloning wordt nu alleen nog ingezet voor cliënten die bij een werkgever
worden gedetacheerd. Aan het einde van de drie maanden volgt opnieuw loonwaardebepaling.
Voor mensen met een loonwaarde van meer dan 50% luidt het advies ‘Leren/Werken’. Hiervoor zijn drie opties:
- Vervolgplan Arbeidsparticipatie met verloning
- Inzet directe bemiddeling door Team Werkt
- Inzet leerwerktraject, eventueel in samenwerking met ketenpartners

Case 5
‘Dit jaar heb ik via WNK-bedrijven een leerwerkstage gedaan bij een bloemenwinkel. Dit
vond ik erg leuk en ik vond het goed dat ik op deze manier werkervaring op kon doen. Mijn
Nederlands is niet zo goed en ik vind het belangrijk om de taal te leren en om in mijn werk
contact met andere mensen te hebben. Ik wil graag een beroep leren. Een maand geleden
is mijn traject afgelopen. Ik heb zelf geen ideeën wat ik zou kunnen doen. WNK-bedrijven
heeft voorgesteld dat ik vrijwilligerswerk zou kunnen doen bij de Oranjerie of het Vrouwencentrum. Dit wil ik graag doen. Op dit moment wacht ik op goedkeuring van de gemeente.’

De inzet van directe bemiddeling door Team Werkt duurt maximaal zes maanden. Verder is
de duur van het traject maatwerk. Elke drie maanden volgt een nieuwe loonwaardebepaling.
Binnen de trajecten in het kader van Helder Werk Vervolg kunnen de volgende activiteiten
worden uitgevoerd: directe bemiddeling naar werk met of zonder loonkostensubsidie, inzet
leerwerktrajecten, jobcoaching en detachering. In 2010 was de duur maximaal drie maanden,
daarna weer maatwerk.
Uit een interview met WNK-bedrijven blijkt dat het proces van re-integratie, zoals hierboven
beschreven, nooit op deze manier van de grond is gekomen. Dit kwam deels omdat de verwachtingen van de gemeente en WNK-bedrijven uit elkaar liepen. De gemeente verwachtte
van WNK-bedrijven dat zij een uitgebreide rechtmatigheidstoets zou doen aan het begin van
het proces. Volgens WNK is het echter onmogelijk om in dat stadium al een uitgebreide toets
te doen. Zij sprak dan ook van een globale rechtmatigheidstoets en ging ervan uit dat er later,
in de back-office, nog een uitgebreide beoordeling door de gemeente plaats zou vinden.
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Naast de inrichting van de backoffice speelde een onderzoek door een extern bureau naar
mogelijke bezuinigingsposten voor de gemeente. Aan de hand hiervan werd besloten om de
duur van de trajecten in het kader van Helder Werk Vervolg in te korten tot maximaal drie
maanden. Voorheen was hier sprake van maatwerk. Hierdoor kwam, aldus WNK, hun productenboek onder druk te staan. Zij had het gevoel beperkt te zijn in haar mogelijkheden door
de tijdslimiet. In 2011 is Helder Werk Vervolg weer maatwerk geworden.
Case 2
Ik ben niet tevreden over de dienstverlening van WNK-bedrijven. Ik heb aangegeven dat ik
graag aan het werk wilde en iets wilde doen waar ik iets van zou leren, bijvoorbeeld een
certificaat halen in de elektra waarmee ik mijn kansen op de arbeidsmarkt kan vergroten.
Aan de trajecten die ik heb gevolgd heb ik niks gehad, want ik leerde er niks van. Bovendien is er nooit iemand van WNK-bedrijven komen kijken hoe ik het deed. Na een maand of
acht stelde WNK-bedrijven mij mijn huidige werkgever voor. Ik denk dat WNK-bedrijven al
veel eerder met een werkgever had kunnen komen, maar dat ze mij hebben willen vasthouden omdat ze daar geld van de gemeente voor krijgen.
Case 3
Over WNK ben ik wel tevreden, zij hebben mij goed geholpen. Nadat ik ben uitgestroomd,
heb ik geen contact meer met mijn contactpersoon gehad.
Case 4
Ik ben tevreden over het contact met WNK.
Case 5
Ik ben erg tevreden over de begeleiding door WNK-bedrijven. Mijn contactpersoon is een
lieve vrouw die mij goed geholpen heeft.

Sluitende aanpak
Wat betreft re-integratie geldt binnen de gemeente Den Helder de zogenaamde ‘sluitende
aanpak’. Dit wil zeggen dat men niet mag terugvallen in een uitkeringssituatie. Als men na
een traject niet is uitgestroomd naar regulier werk, maar men heeft zich wel ingezet en is gemotiveerd, dan krijgt men een loonwaarde gedreven participatievoorziening. Cliënten kunnen
dan ‘conform hun loonwaarde presteren in passende (loonvormende) arbeid’. Dit vindt plaats
in combinatie met loonkostensubsidie of loonsuppletie.

3.2 Ketenpartners
Cliënten worden in sommige gevallen toegeleid naar participatievoorzieningen bij externe partijen. Met vier van deze partijen, de ketenpartners, heeft de gemeente een raamovereenkomst getekend, welke geldig is tot 1 januari 2014. De gemeente Den Helder heeft aan deze
ketenpartners een alleenrecht voor participatievoorzieningen toegekend. Dit betekent dat de
gemeente de regels van Europese aanbesteding niet hoeft te volgen en de voorzieningen
rechtstreeks bij de ketenpartners kan inkopen. Het alleenrecht geeft een duidelijke afbakening
van doelstellingen en doelgroepen. Wat betreft alle ketenpartners, met uitzondering van
WNK-bedrijven, gaat het om cliënten die ver van de arbeidsmarkt af staan en een loonwaarde
hebben tussen de 20% en 30%. De gemeente heeft met de ketenpartners geen afspraken
gemaakt over concrete aantallen cliënten die naar de ketenpartners toegeleid moeten wor-
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den, wel heeft de gemeente een inspanningsverplichting om zo veel mogelijk klanten toe te
leiden.

De volgende partijen hebben een alleenrecht:
- WNK-bedrijven
- Stichting Herstelling Den Helder
- Stichting Vakwerk (voorheen ROC Projectencentrum)
- Stichting Oranjerie De Groene Parel
- Stichting Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer
Stichting Herstelling Den Helder
Stichting Herstelling Den Helder heeft het alleenrecht voor de volgende doelgroep: ‘Langdurig
werklozen en vroegtijdig schoolverlaters die te ver van de arbeidsmarkt af staan om zelfstandig daaraan te kunnen deelnemen. Vaak is er sprake van meervoudige problematiek en weet
de klant niet goed wat hij wil’.
Het gaat bij de Herstelling om een zogenaamd arbeidsdisciplineringstraject. Hierbij leren clienten basisvaardigheden om bij een werkgever te functioneren of een beroepsopleiding te
kunnen volgen. Deelnemers verrichten herstelwerkzaamheden aan de forten van de Stelling
Den Helder en de voormalige Rijkswerf Willemsoord.
De Stichting Herstelling is in 2010 failliet gegaan.
Stichting Oranjerie De Groene Parel
Stichting Oranjerie De Groene Parel heeft het alleenrecht voor de volgende doelgroep: ‘Cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, vaak met een combinatie van beperkingen en
bijna altijd psychosociale beperkingen. Deze mensen zijn niet actief in het reguliere arbeidsproces en dienen hun arbeidsvaardigheden te onderhouden of versterken.’
Cliënten wordt een beschermde werkplek geboden binnen het botanisch complex waardoor
het zelfvertrouwen wordt versterkt. Doel is het bevorderen van betrokkenheid bij werk en collega’s. Het traject duurt zes maanden.
Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer
Het alleenrecht geldt wat betreft Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer voor de volgende
doelgroep: ‘Cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die nog niet klaar zijn voor
bemiddeling naar de arbeidsmarkt en eerst sociaal geactiveerd dienen te worden’.
Cliënten verrichten fysieke werkzaamheden in de natuur. Er wordt een werkpakket op maat
geboden, gericht op sociale activering. Het traject duurt zes maanden.
Stichting Vakwerk
Stichting Vakwerk heeft het alleenrecht voor de volgende doelgroep: ‘Personen (onder andere mensen die recht hebben op een WWB-uitkering) met een afstand tot de arbeidsmarkt,
jongeren zonder startkwalificatie van 16 tot 27 jaar met een afstand tot het reguliere schoolsysteem c.q. werk en inburgeraars met het profiel re-integratie, zonder geldige startkwalificatie en met een dermate grote afstand tot de arbeidsmarkt dat directe bemiddeling naar werk
niet succesvol zal zijn ’.
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Bij Stichting Vakwerk kunnen leerwerktrajecten worden gevolgd en in de assessmentfase van
Helder Werk kan een beroepenoriëntatie ingezet worden. Ook voert de Stichting Vakwerk de
loonwaardebepaling diagnose uit. De duur van een traject is vier of zes maanden.
Rol WNK
Tot en met 2009 werden klanten die na deelname aan het assessment het advies maatschappelijke participatie hadden gekregen door WNK-bedrijven terugverwezen naar de gemeente, die ze vervolgens op een traject bij één van de ketenpartners plaatste. De bedoeling
was dat cliënten vanaf 2010 door WNK-bedrijven werden doorverwezen naar ketenpartners,
soms al vanaf dag één. In de praktijk werkte dit niet goed, aldus WNK-bedrijven. Reden hiervoor was dat niet duidelijk was of de doorverwijzing met of zonder traject bij WNK-bedrijven
plaats zou vinden. Uiteindelijk is besloten om dit zonder traject te doen. WNK-bedrijven verwees dus wel door naar ketenpartners, maar niet in de rol van een re-integratiebedrijf.
Daarnaast was er volgens WNK sprake van onenigheid met de ketenpartners, omdat WNKbedrijven in 2010 weinig mensen kon aanleveren. Volgens WNK waren de cliënten er op dat
moment simpelweg niet. Dit is opmerkelijk, omdat de instroom in dat jaar volgens de cijfers
van de gemeente hoger lag dan in de jaren daarvoor. Volgens WNK lag de instroom juist erg
laag in dat jaar. WNK kon niet zoveel mensen aanleveren als de ketenpartners nodig hadden.
Volgens WNK ligt hier het probleem van de ketenpartners; zij zijn naast een reintegratiebedrijf ook een stadsvoorziening. De ketenpartners wilden cliënten graag een jaar
houden, omdat zij deze mensen nodig zouden hebben om te kunnen blijven voortbestaan. De
vraag is volgens WNK of het belang van het plaatsen van een cliënt gezocht moet worden in
het voortbestaan van de ketenpartners of in de persoonlijke groei van cliënten.
De trajecten bij ketenpartners kunnen op twee manieren worden gezien: als maatschappelijke
participatie en als tijdelijke overbrugging naar werk, om te groeien in loonwaarde. Een traject
bij een ketenpartner kan, als het gaat om een tijdelijke overbrugging, onderdeel zijn van Helder Werk Vervolg. Als het gaat om maatschappelijke participatie ligt de regie bij de gemeente.
WNK heeft dus zicht op de resultaten bij ketenpartners als cliënten daar geplaatst zijn als onderdeel van Helder Werk Vervolg, niet als de doelstelling sociale activering is.

3.3 Wijzigingen in de uitvoering
Tot halverwege 2009
Tot halverwege 2009 heeft de gemeente Den Helder de uitvoering van re-integratie zelf in de
hand gehad. Het was de keuze van de gemeenteraad om de uitvoering van re-integratie vanaf 2009 uit te besteden en bij lokale partijen onder te brengen. Uit de interviews met de gemeente komt naar voren dat het de gemeente in die periode ontbrak aan regie op de uitvoering van re-integratie. Tevens wordt aangegeven dat de gemeente weinig zicht had op de resultaten van de ingezette trajecten, het was onduidelijk wat er precies gebeurde en wat de
kosten waren. Dit kwam vooral doordat er geen duidelijke afspraken over verwachtingen en
verantwoording waren gemaakt. Daarnaast kon de manier van gehele outsourcing allerlei ongewenste neveneffecten hebben, zoals afroming en onvoldoende verdeling over de verschillende ketenpartners. Volgens de gemeente was de kwaliteit van de dienstverlening overigens
goed.
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Vanaf 2011
Vanaf 2011 is ervoor gekozen re-integratie weer meer in eigen beheer te nemen. Het beleid
en de regie over de uitvoering zijn daarmee weer bij de gemeente komen te liggen. De intake
van klanten wordt niet meer door WNK-bedrijven gedaan, maar gebeurt door Team Werk zelf.
Aan de hand van een methodiek wordt met klanten samen bepaald waar de kracht en de
(on)mogelijkheden van de klant liggen. Op basis hiervan wordt een traject ingezet. De gemeente kan de belastbaarheid laten onderzoeken door WNK-bedrijven. De daadwerkelijke
uitvoering van re-integratie doet de gemeente niet zelf. Hiervoor heeft zij nog steeds haar ketenpartners. Wel zorgt zij voor de toeleiding naar re-integratie- of participatietrajecten en heeft
zij de regie over de uitvoering. De gemeente moet sturen op input, doorstroom en output.
In raadsinformatiebrief RI10.220 wordt de raad geïnformeerd over de verandering. Deze brief
heeft echter alleen betrekking op de toets op rechtmatigheid, die in het vervolg bij de gemeente zal plaatsvinden. De hiervoor genoemde verschuiving van intake, diagnose en toeleiding wordt nergens expliciet vermeld..
Case 4
Bij de gemeente heb ik een contactpersoon voor mijn uitkering. Met haar heb ik vaak contact, maar dat komt altijd vanuit mijzelf. Als ik vragen heb, dan bel ik haar. Lange tijd heb ik
geen contact gehad met de gemeente. Ik ben tevreden over het contact met de gemeente,
zij helpen mij.

Op dit moment zit de gemeente in een transitiefase. In deze fase wordt de uitvoering van het
beleid weer binnen de eigen deuren gehaald. Hierbij is het volgens de geïnterviewden onder
andere van belang dat de gemeente haar eigen cliënten weer leert kennen. Daarnaast dient
er meer transparantie te komen en moeten ketenpartners de gemeente meer informeren.
Kortom, de gemeente moet de regie weer in handen krijgen over voor wie, wat en waarom
wordt gedaan en wat dat oplevert. Overigens gaat het hier niet om nieuw beleid maar om een
aanscherping van het beleid dat past binnen de beleidsnota participatie die in 2009 in de raad
is behandeld.
Het productenboek van WNK is in 2011 nagenoeg hetzelfde als de jaren daarvoor. Aanvullingen zijn:
- Directe bemiddeling, bedoeld om mensen vanuit het zittende bestand en vanaf de poort direct naar werk te begeleiden. Het gaat hier om maatwerk en korte trajecten van drie tot zes
maanden.
- Project ‘arbeidsmogelijkheden’. Hiervoor levert WNK-bedrijven consulenten aan de gemeente om een screening te doen van het zittende bestand. Het gaat hier om een inhaalslag voor
2010, omdat er toen veel dingen zijn blijven liggen, onder andere het cliëntvolgsysteem is niet
goed bijgehouden. De consulenten van WNK-bedrijven gaan aan de slag om het cliëntvolgsysteem compleet maken, cliënten op traject zetten, door te verwijzen naar een uitkering, etc.

3.4 Beantwoording van de deelvragen
Op welke wijze is omgegaan met de doelgroepen; zijn de (potentiële) cliënten beoordeeld en geclassificeerd op de mate van afstand tot de arbeidsmarkt en welke keuzes
zijn er op grond daarvan gemaakt?
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In 2008 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gehele uitvoering van re-integratie, van de
indiening van een aanvraag tot re-integratieactiviteiten, op afstand te zetten en uit te besteden aan marktpartijen. Hierbij is de diagnose van klanten, de bepaling tot welke doelgroep
men behoort en de toeleiding naar een traject bij de WNK-bedrijven belegd. De afdeling
Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Den Helder voert de regie op de keten Werk, Inkomen en Zorg. Zij is verantwoordelijk voor de goedkeuring van het trajectplan van elke client. De verdere monitoring van de trajecten werd ook belegd bij de WNK.
Sinds 2011 trekt de gemeente Den Helder de diagnose weer meer naar zichzelf toe. De gemeente zal bepalen wat een cliënt kan, tot welke doelgroep men behoort en welk traject wordt
ingezet. Ook is de focus komen te liggen op kansrijke cliënten. Het gaat hierbij om jongeren
en alleenstaanden tot 45 jaar. Voor participatie en activering is minder aandacht. Verder wordt
draaideurcliënten geen nieuw traject meer aangeboden.
Welke instrumenten en projecten zijn er ontwikkeld met het oog op de te realiseren
doelstellingen?
De gemeente Den Helder heeft lange tijd gewerkt met twee hoofdlijnen in haar instrumentarium. De WNK zorgt voor de trajecten in het kader van arbeidsactivering. In dit kader zijn er
workfirst, directe bemiddeling naar werk met of zonder loonkostensubsidie, inzet leerwerktrajecten, jobcoaching en detachering. De vier overige ketenpartners zorgen voor activering en
participatie. Het gaat hier om activiteiten voor cliënten die ver van de arbeidsmarkt af staan
en een loonwaarde hebben tussen de 20% en 30%. De trajecten zijn gericht op het opbouwen van arbeidsritme en sociale activering.
Hoewel het doel van de gemeente is om ook zelf projecten op te zetten, Voorbeelden hiervan
zijn volgens de gemeente Den Helder leer/werkrestaurant DOK 51 en het leer/werkproject
Marinebedijf.
Hoe heeft de selectie, contractering en opdrachtformulering van re-integratiepartijen
plaatsgevonden?
In 2008 heeft de gemeenteraad van Den Helder ervoor gekozen om de gehele uitvoering van
re-integratie buiten de deur te plaatsen. Reden hiervoor was dat het college de expertise en
capaciteit binnen de gemeente op dat moment onvoldoende achtte om de wettelijke doelstellingen te realiseren. Bovendien is ‘regievoeren en niet meer alles zelf uitvoeren’ één van de
kernpunten van de gemeentelijke organisatievisie 2007-2010. Er is in Den Helder een keten
Werk en Inkomen ontwikkeld waarbij besloten is de uitvoering aan lokale partijen te gunnen.
Met deze ketenpartners heeft de gemeente een raamovereenkomst getekend, deze heeft een
looptijd tot 1 januari 2014. De gemeente Den Helder heeft aan deze ketenpartners een alleenrecht voor voorzieningen toegekend. Dit betekent dat de gemeente de regels van Europese aanbesteding niet hoeft te volgen en de voorzieningen rechtstreeks bij de ketenpartners
kan inkopen. Het alleenrecht geeft een duidelijke afbakening van doelstellingen en doelgroepen. De gemeente heeft met de ketenpartners geen afspraken gemaakt over concrete aantallen cliënten die naar de ketenpartners toegeleid moeten worden, wel heeft de gemeente een
inspanningsverplichting richting de ketenpartners.
Heeft de gemeente voldoende regie (controle en aansturing) gevoerd over de te bereiken doelen en de aanpak hiervan?
Eén van de uitgangspunten bij de keuze voor de uitbesteding van de totale uitvoering van reintegratie was ‘regievoeren en niet meer alles zelf uitvoeren’, één van de kernpunten van de
gemeentelijke organisatievisie 2007-2010. In de praktijk is echter gebleken dat de gemeente
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de regie is verloren. Uit de interviews met de gemeente komt naar voren dat het de gemeente
in die periode ontbrak aan regie op de uitvoering van re-integratie. Tevens wordt aangegeven
dat de gemeente weinig zicht had op de resultaten van de ingezette trajecten, het was onduidelijk wat er precies gebeurde en wat de kosten waren. Dit kwam vooral doordat er geen duidelijke afspraken over verwachtingen en verantwoording waren gemaakt. Daarnaast kon de
manier van gehele outsourcing allerlei ongewenste neveneffecten hebben, zoals afroming en
onvoldoende verdeling over de verschillende ketenpartners.
De gemeente erkent dat zij de regie weer meer in eigen handen moet nemen en de ambtelijke organisatie heeft vanaf 2011 weer meer naar zichzelf toegetrokken. Zo doen medewerkers
van gemeente de diagnose van de cliënt en de toeleiding naar trajecten weer. Tevens wordt
de monitoring van trajecten weer bij de gemeente belegd, in plaats van bij de WNK-bedrijven,
De ketenpartners dienen de resultaten en verantwoording weer aan de gemeente te rapporteren.
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Hoofdstuk 4
Resultaten
In hoofdstuk 2 zijn de doelen die gemeente Den Helder heeft opgesteld voor het reintegratiebeleid weergegeven. Dit hoofdstuk zal ingaan op het resultaat dat de gemeente bereikt heeft. Aan de hand hiervan wordt antwoord gegeven op de volgende deelvragen:
•

In hoeverre heeft de gemeente de beoogde prestaties en effecten bereikt en tegen

•

Hoe heeft de gemeente Den Helder gepresteerd in vergelijking met vergelijkbare

welke kosten?
gemeenten?

4.1 Resultaten in- en uitstroom bijstandscliënten
De ontwikkeling van het WWB/WIJ-bestand in de gemeente Den Helder wordt bepaald door
de instroom versus de uitstroom in een jaar. Tot 2010 nam het bestand jaarlijks af, de snelheid waarmee de afname plaatsvond liep wel terug. In 2010 is het bestand juist weer toegenomen.
Tabel 9. Dynamiek in de WWB en WIJ in Den Helder.
Instroom

Uitstroom

Ontwikkeling bestand

2007

280

420

-13%

2008

270

360

-7%

2009

280

290

-1%

2010

410

210

+13%

Bron: gemeente Den Helder en CBS (bewerking CAB)

4.2 Ingezette trajecten
Zoals eerder aangegeven zet de gemeente Den Helder verschillende trajecten in het kader
van re-integratie. Het aantal ingezette trajecten blijkt sinds 2007 sterk afgenomen. Waar in
2007 nog 45% van de klanten een traject volgde, is dit in mei 2011 nog slechts 14%.
Tabel 10. Ingezette trajecten ten opzichte van het aantal cliënten

Totaal aantal trajecten*

December

December

December

December

Mei

2007

2008

2009

2010

2011

711

413

338

224

232

Totaal aantal cliënten

1.568

1.398

1.251

1.516

1.647

% cliënten op traject

45%

30%

27%

15%

14%

*Exclusief gesubsidieerde arbeid (deze klanten maken geen deel meer uit van het klantenbestand)
Bron; gemeente Den Helder

In 2008 valt bijna de helft van de trajecten onder het kopje ‘overig’. Het gaat hier vooral om
trajecten bij de SW-voorziening Noorderkwartier en Agros. Deze bedrijven zijn in het kader
van Helder Werk vanaf 2009 niet meer bij de uitvoering betrokken. Het contract met Argos is
beëindigd vanwege tegenvallende resultaten en Noorderkwartier heeft zich terug getrokken
van de re-integratiemarkt voor WWB-ers.
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Hoewel het aantal trajecten in de gesubsidieerde arbeid in de gemeente Den Helder sinds
2007 afneemt is het aandeel hiervan in 2011 nog steeds 38% van het totaal aantal trajecten.
Het valt op dat er weinig trajecten lopen bij de zogenaamde ketenpartners. Deze ketenpartners geven aan dat zij meer klanten zouden willen hebben. Vanuit WNK wordt aangegeven
dat deze klanten er niet zijn.
Tabel 11. Aantal lopende trajecten aan het einde van de maand
December

December

December

December

Mei

2007

2008

2009

2010

2011

Gesubsidieerde arbeid

133

117

109

93

87

Eigen trajecten (ex ID/WIW)

33

40

43

25

40

WNK

83

111

177

139

99

Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer

15

6

5

5

7

ROC Projectencentrum

77

38

22

9

23

Oranjerie

8

10

7

4

5

Herstelling

12

6

3

nvt

nvt

Overig

483

202

81

42

58

Totaal

844

530

447

224

232

Bron: gemeente Den Helder

4.3 Resultaten
De gemeente Den Helder was voor dit onderzoek niet in staat een overzicht aan te leveren
van de ingezette trajecten voor klanten en het resultaat daarvan. Uit de raadsbrief van 20 december 2011 (RV11.0095) blijkt dat de gemeente Den Helder slecht zicht heeft op de resultaten. Zo benoemd zij dat in 2010 van 98% van de uitstroom de reden daarvan onbekend was.
Als reden hiervoor wordt aangegeven dat deze gegevens niet in het systeem verwerkt zijn.
Via WNK zijn er wel resultaten beschikbaar. Hierbij gaat het dan alleen om de trajecten die
WNK heeft uitgevoerd. In deze paragraaf zullen we deze gegevens weergeven. Hierbij maken
we onderscheid tussen de verschillende instrumenten die WNK heeft toepast. Het gaat hier
om:
•

WIJ Assessment

•

Helder Werk Assessment

•

Work First

•

WIJ Vervolg

•

Helder Werk Vervolg

WIJ Assessment
Nieuwe instroom in de WIJ met benutbare mogelijkheden komt voor een assessment bij
WNK. Het doel van dit assessment is het maken van een diagnose van de klant, waarna besloten kan worden welk vervolgtraject ingezet kan worden. Sinds 2007 zijn er 120 trajecten in
het kader van het WIJ Assessment afgerond.
Het resultaat van de afgeronde trajecten is divers. Voor 45% van de afgeronde trajecten geldt
dat zij hebben geleid tot doorstroom naar een vervolgtraject of scholing en 34% van de trajecten heeft geen vervolg gekregen. Opvallend hierbij is dat 19% van de trajecten beëindigd is
vanwege motivatie of houding van de klant.
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Hoewel het niet het doel is van het assessment is 10% uitgestroomd naar regulier werk.
Tabel 12. Resultaat afgeronde trajecten WIJ Assessment (vanaf 1 januari 2007 t/m oktober 2011)
WIJ

Aantal

Omzetting naar Helder Werk Vervolg WIJ (= WIV)

Percentage

Uit de bijstand?

49

41%

Nee

Aansluitend SW-dienstverband

1

1%

Ja

Leerwerktraject

1

1%

Ja

Verhuizing

4

3%

Ja

Inkomensvoorziening niet toegekend

9

8%

Ja

Retour in overleg met opdrachtgever

1

1%

Nee

Ontslag op eigen verzoek

4

3%

Nee

Retour opdrachtgever geen akkoord vervolg

7

6%

Nee

19

16%

Nee

Einde contract ziek uit dienst

4

3%

Nee

Studie/scholing

3

3%

Ja

Einde assessment: inzet zorg

6

5%

Nee

12

10%

Ja

Einde contract motivatie/houding

Regulier werk (zonder loonkostensubsidie)
Totaal

120

Bron: WNK-bedrijven

Helder Werk Assessment
Nieuwe instroom in de WWB met benutbare mogelijkheden komt voor een assessment bij
WNK. Het doel van dit assessment is het maken van een diagnose van de klant, waarna besloten kan worden welk vervolgtraject ingezet kan worden. Sinds 2007 zijn er 455 trajecten in
het kader van het Helder Werk Assessment afgerond.
Het resultaat van de afgeronde trajecten is divers. Voor ruim de helft van de afgeronde trajecten geldt dat zij hebben geleid tot doorstroom naar een vervolgtraject (55%). En 34% van de
trajecten heeft geen vervolg gekregen. Een groot deel hiervan is doorverwezen naar een
zorgtraject Opvallend hierbij is dat 6% van de trajecten beëindigd is vanwege motivatie of
houding van de klant.
Hoewel het niet het doel is van het assessment is 10% uitgestroomd naar regulier werk.
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Tabel 13. Resultaat afgeronde trajecten Helder Werk Assessment (vanaf 1 januari 2007 t/m oktober 2011)
Helder Werk Assessment
Aantal
Omzetting naar Helder Werk Vervolg

Percentage

Uit de bijstand?

249

55%

Nee

Leerwerktraject

1

0,2%

Ja

Verhuizing

6

1%

Ja

Ontslag op staande voet

7

2%

Nee

Ontslag op eigen verzoek

7

2%

Nee

Retour opdrachtgever geen akkoord vervolg

9

2%

Nee

25

6%

Nee

Einde contract detentie

4

1%

Ja

Einde contract ziek uit dienst

3

1%

Nee

Studie/scholing

3

1%

Ja

87

19%

Nee

Einde contract motivatie/houding

Einde assessment: inzet zorg
Einde assessment: advies zorg

5

1%

Nee

46

10%

Ja

Afronding nazorg (regulier werk)

2

0,4%

Ja

Overig

1

0,2%

Onbekend

Totaal

455

Regulier werk (zonder loonkostensubsidie)

Bron: WNK-bedrijven

Workfirst
Voor een aantal klanten in de gemeente Den Helder is workfirst ingezet. Dit instrument heeft
tot doel klanten zo snel mogelijk weer uit de uitkering te krijgen. Sinds 2007 zijn er 159 trajecten in het kader van workfirst afgerond.
De resultaten van de trajecten laten zien dat een derde van de afgeronde trajecten uitstroom
uit de uitkering tot gevolg heeft gehad. De uitstroom naar regulier werk ligt op 28%.
Bijna een derde van de trajecten wordt beëindigd door ontslag, waarvan de 13% op staande
voet.
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Tabel 14. Resultaat afgeronde trajecten Work First (vanaf 1 januari 2007 t/m oktober 2011)
Work First

Aantal

Omzetting naar Helder Werk Assessment

Percentage
15

9%

Uit de bijstand?
Nee

Loonkostensubsidie

1

1%

Ja

Aansluitend SW-dienstverband / wachtlijst SW

2

1%

Ja/nee

Verhuizing

4

3%

ja

Retour in overleg opdrachtgever
Ontslag op staande voet
Ontslag
Ontslag van rechtswege
Ontslag op eigen verzoek
Einde contract ziek uit dienst
Einde contract zonder verlenging
Studie/scholing

5

3%

nee

21

13%

Nee

4

3%

Nee

16

10%

Nee

7

4%

Nee

7

4%

Nee

31

20%

Nee

1

1%

Ja

Regulier werk (zonder loonkostensubsidie)

13

8%

Ja

Afronding nazorg (regulier werk)

32

20%

Ja

Totaal

159

Bron: WNK-bedrijven

WIJ Vervolg
Voor klanten waarvan na het WIJ assessment is gebleken dat zij bemiddeld kunnen worden
naar werk of naar een leerwerktraject is het traject WIJ vervolg opgezet. Het doel van het traject is arbeidsparticipatie. Sinds 2007 zijn er 43 trajecten in het kader van WIJ vervolg afgerond. Voor 7% van de klanten wordt ook daadwerkelijk regulier werk bereikt en 16% wordt teruggeleid naar school of een studie.
Het overgrote deel van de trajecten wordt afgerond zonder dat er een resultaat is bereikt. In
een kwart van de gevallen wordt door de gemeente Den Helder geen toestemming voor een
vervolg van het traject gegeven. In de praktijk betekend dit dat klanten terugstromen naar de
gemeente
Tabel 15. Resultaat afgeronde trajecten WIJ Vervolg (vanaf 1 januari 2007 t/m oktober 2011)
Wij Vervolg

Aantal

Percentage

Uit de bijstand?

Inzet zorg (FsV einde traject)

3

7%

Verhuizing

1

2%

Ja

Retour in overleg opdrachtgever

3

7%

Nee

Ontslag op eigen verzoek

1

2%

Nee

Retour opdrachtgever geen akkoord vervolg

Nee

11

26%

Nee

Einde contract motivatie/houding

5

12%

Nee

Einde contract geen verlenging

3

7%

Nee

Einde contract detentie

1

2%

Ja

Einde contract ziek uit dienst

4

9%

Nee

Studie/scholing

7

16%

Ja

Einde assessment: inzet zorg

1

2%

Nee

Regulier werk (zonder loonkostensubsidie)

3

7%

Ja

Totaal

43

Bron: WNK-bedrijven
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Helder Werk Vervolg
Voor klanten waarvan na het assessment Helder Werk is gebleken dat zij bemiddeld kunnen
worden naar werk of naar een leerwerktraject is het traject Helder Werk Vervolg opgezet. Het
doel van het traject is arbeidsparticipatie.
Van de 237 trajecten in het kader van Helder Werk vervolg hebben er 83 geleid tot uitstroom
uit de uitkering, waarvan 68 naar regulier werk (29%). Opvallend is het grote aantal klanten
dat uitstroomt om reden van ontslag, 16% van de totale uitstroom.
Tabel 16. Resultaat afgeronde trajecten Helder Werk Vervolg (vanaf 1 januari 2007 t/m oktober 2011)
Helder Werk Vervolg

Aantal

Percentage

Uit de bijstand?

Loonkostensubsidie

1

0,4%

Ja

Aansluitend SW-dienstverband / wachtlijst SW

9

4%

ja/nee

Inzet zorg (FsV einde traject)

46

19%

Nee

Verhuizing

3

1%

Ja

Retour in overleg opdrachtgever

6

3%

Nee

Ontslag op staande voet

30

13%

Nee

Ontslag

2

1%

Nee

Ontslag op eigen verzoek

4

2%

Nee

Retour opdrachtgever geen akkoord vervolg

17

7%

Nee

Einde contract motivatie/houding

23

10%

Nee

Einde contract detentie

1

0,4%

Ja

14

6%

Nee

Wajong

1

0,4%

Ja

Studie/scholing

9

4%

Ja

Einde assessment: inzet zorg

1

0,4%

Nee

Regulier werk (zonder loonkostensubsidie)

52

22%

Ja

Afronding nazorg (regulier werk)

Einde contract ziek uit dienst

16

7%

Ja

Overig

2

1%

Onbekend

Totaal

237

Bron: WNK-bedrijven

Case 1
‘Ik denk niet dat het traject dat ik nu volg bij de zorginstelling bijdraagt aan het vinden van
een baan. Op dit moment kom ik er verder immers ook niet. Ik heb nog geen baan gevonden. Mijn traject is nu met drie maanden verlengd. In de komende drie maanden moet
ik zorgen dat ik een baan vind, want mijn traject kan niet nog een keer verlengd worden.
Mijn begeleider bij de zorginstelling heeft mij aangeraden een gesprek aan te gaan met
iemand van de andere locatie van de instelling om te kijken of ik daar aan de slag kan.
Dat heb ik gedaan, maar ik weet nog niet of dat iets heeft opgeleverd. Ik wil in ieder geval
heel erg graag aan het werk.’
Case 2
‘Over mijn huidige werk als machinebediener ben ik tevreden. De onregelmatige diensten
hebben, met een jong gezin, niet mijn voorkeur maar dat is niet anders.’
Case 3
‘Het werk dat ik nu doe in de productie bevalt mij goed, hoewel ik het liefst iets in de horeca zou willen doen.’
Case 4
‘De gevolgde trajecten hebben mij goed geholpen’
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4.4 Financiën
Gemeenten krijgen voor de uitvoering van de WWB gelden van het Ministerie van Sociale
Zaken. Bij deze gelden wordt onderscheid gemaakt tussen gelden voor de inkomensvoorziening van bijstandsgerechtigden (het zogenaamde inkomensdeel) en gelden voor de uitvoering
van re-integratie (het zogenaamde werkdeel). Het werkdeel maakt sinds 2009 onderdeel uit
van het participatiebudget. Gemeenten krijgen jaarlijks een werkbudget toegekend, samen
met de overschotten uit voorgaande jaren maakt dit het beschikbare werkbudget.
Wanneer we kijken naar de inkomsten en uitgaven van de gemeente Den Helder binnen de
WWB, dan zien we dat in de periode 2007-2009 op het inkomensdeel een overschot gerealiseerd is. In 2010 is voor het eerst een tekort zichtbaar. Dit tekort ligt wel lager dan het landelijke tekort op het inkomensdeel van 8%.
Wat betreft het werkdeel, is er in de periode 2007-2008 sprake van een fors overschot. In deze periode is een aanzienlijk deel van het toegekende re-integratiebudget niet benut. Dit
overschot is meegenomen naar de volgende jaren. Daarna is er een oplopend tekort te zien.
De gemeente Den Helder wijkt hierin af van het landelijke beeld. Het landelijk beeld is dat
veel gemeenten een overschot hebben op het werkdeel. In 2010 hebben de gemeenten gemiddeld 4% van hun werkdeel overgehouden19.
Tabel 17. Overzicht financiën Inkomensdeel

Inkomensdeel

2007

2008

2009

2010

Toegekend budget
Inkomsten
Uitgaven
Overschot/tekort
% overschot /tekort
Werkdeel

€ 19.780.870
€ 451.134
€ 18.982.797
€ 1.249.207
6%
2007

€ 18.634.960
€ 726.842
€ 18.601.431
€ 760.371
4%
2008

€ 18.443.150
€ 1.051.610
€ 17.509.733
€ 1.985.027
11%
2009

€18.167.069
€543.488
€19.425.051
€-693.862
-4%
2010

€ 7.747.751

€ 7.857.157

€ 8.127.339

€ 8.656.303

€11.569.156
€183.725,26
€ 8.209.506
€ 3.543.375,30
31%

€11.400.532
€ 110.754,84
€ 8.590.112,92
€ 2.921.173,92
26%

€11.048.518
€177.900,06
€11.694.637,12
€ -468.219,06
-4%

€ 8.741.718
€ 208.000,93
€ 9.704.792,08
€ -755.073,15
-9%

Toegekend budget
Beschikbaar budget
(toegekend
incl.
overschot
eerdere
jaar)
Inkomsten
Uitgaven
Overschot
% overschot
Bron: Ministerie SZW

In de onderstaande tabel worden de uitgaven vanuit het werkdeel uitgesplitst naar de verschillende partners die de gemeente Den Helder heeft op het terrein van re-integratie. In deze
tabel wordt de inzet van de WNK in het kader van Helder Werk goed zichtbaar; vanaf 2009
gaat ruim een derde van het budget naar dit project. Opvallend is dat hoewel het aantal trajecten bij ondermeer Stichting vrijwillig landschapsbeheer en de oranjerie sterk is afgenomen,
de kosten ongeveer gelijk blijven of zelf toenemen.

19

Divosa-monitor 2010, CAB in opdracht van Divosa, juni 2010
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Tabel 18. Uitgaven werkdeel naar partner

2007
Loonkosten Herstelling
Stichting Herstelling
ROC Projectencentrum
Stichting
vrijwillig
landschapsbeheer
Oranjerie
Project HelderWerk
Overig
Totaal

2008

2009

2010

€109.233,13
€ 963.953,35

€111.160,53
€ 600.000

€117.259,66
€ 714.000

€119.096,82
€ 649.754,32

€ 633.300,71

€ 805.324,36

€ 737.943,16

€ 625.410,46

€105.233,19
€ 75.152,25

€108.000
€ 72.000

€ 6.615.786,70
€ 8.502.659,33

€ 6.700.004,70
€ 8.396.489,59

€108.000
€ 85.680
€ 4.419.303,94
€ 5.373.316,85
€11.555.503,61

€107.720
€112.677,25
€ 3.154.810,92
€ 3.863.908,08
€ 8.633.377,85

Bron: gemeente Den Helder

4.5 Vergelijking met andere gemeenten
Wanneer we kijken naar de dynamiek in het WWB/WIJ bestand van de gemeente Den Helder
dan vallen twee dingen op. In de eerste plaats blijkt de gemeente Den Helder een veel minder
grote instroom in de WWB/WIJ te hebben dan andere gemeenten. Aan de andere kant blijft
echter ook de uitstroom uit de bijstand achter bij andere gemeenten.
`
Tabel 19. In- en uitstroom in de WWB en WIJ tot 65 jaar
2008
2009
Instroom
Uitstroom Instroom

Uitstroom

2010(t/m september)
Instroom
Uitstroom

Den Helder

21%

22%

23%

19%

28%

13%

Delfzijl

42%

34%

47%

27%

38%

25%

Holland

34%

28%

43%

23%

36%

18%

Terneuzen

39%

33%

52%

33%

36%

24%

Heerenveen

40%

29%

44%

29%

34%

21%

Harderwijk

28%

24%

40%

19%

29%

17%

Tiel

39%

27%

46%

23%

30%

15%

35%
32%

27%
26%

41%
38%

23%
22%

32%
29%

20%
18%

ISD Kop van Noord-

Gemeenten

50.000-

100-000 inwoners
Nederland
Bron: CBS, bewerking CAB

De gemeente Den Helder laat op het inkomensdeel een vergelijkbaar beeld zien als andere
gemeenten. Het overschot op het inkomensdeel is in 2010 omgezet naar een tekort.
Ook met betrekking tot het werkdeel is er een structureel tekort ontstaan. De gemeente Den
Helder wijkt hiermee enigszins af van andere gemeenten waar nog steeds overschotten zijn
op het werkdeel.
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Tabel 20. Percentage overschot/tekort ten opzichte van het inkomens en beschikbare werkdeel
% overschot op het inkomensdeel
2008

2009

2010

Den Helder

4%

11%

-4%

Delfzijl

10%

-7%

-9%

10%

-10%

Nb

Terneuzen

14%

15%

10%

Heerenveen

4%

6%

2%

Harderwijk

3%

2%

-19%

Tiel

2%

-3%

-10%

2009

2010

ISD

Kop

van

Noord-Holland

% overschot op het beschikbare werkdeel
2008
Den Helder

26%

-4%

-9%

Delfzijl

27%

11%

nb

41%

25%

41%

Terneuzen

16%

-19%

Nb

Heerenveen

39%

14%

Nb

Harderwijk

37%

38%

Nb

Tiel

-3%

11%

nb

ISD

Kop

van

Noord-Holland

Bron: min SZW, Divosa, bewerking CAB

4.6 Beantwoording van de deelvragen
In hoeverre heeft de gemeente de beoogde prestaties en effecten bereikt en tegen welke kosten?
De gemeente Den Helder heeft weinig tot geen doelen voor zichzelf opgesteld. Daar waar zij
dit wel doet gaat het om de vertaling van de geest van de wet. Bekijken we de resultaten, dan
blijkt dat de gemeente er goed in is geslaagd de instroom in de WWB/WIJ te beperken, maar
qua bevordering van de uitstroom achterblijft.
Voor de ketenpartners heeft zij wel inspanningsverplichtingen opgesteld. Zo geldt voor de
WNK dat zij 50% van de netto-uitstroom uit Helder Werk Vervolg moet laten uitstromen naar
regulier werk. Het resultaat van WNK blijft hierbij ver achter: Helder Werk Vervolg telt een netto uitstroom van 29% naar regulier werk. Voor WIJ Vervolg geldt dat 23% van de uitstroom
naar werk of scholing gaat. Tot slot heeft Workfirst er voor gezorgd dat een derde van de uitstroom naar regulier werk gaat.
Voor de overige partners (Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer, Stichting Vakwerk en Stichting Oranjerie De Groene Parel) konden voor dit onderzoek geen resultaten aangeleverd
worden. Daarom kan niet bepaald worden of zij aan de inspanningsverplichting voldaan hebben.
Qua financiën blijkt de gemeente Den Helder in zwaar weer terecht gekomen te zijn. Sinds
2010 blijkt de gemeente onvoldoende middelen van het Rijk te ontvangen om alle uitkeringen
te kunnen betalen. Ook op het werkdeel is ondertussen een tekort ontstaan. In de toekomst
worden de middelen nog beperkter door de aangekondigde bezuinigingen. In de onderstaan-
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de tabel staat de ontwikkeling van het budget dat voor re-integratie beschikbaar weergegeven.
Omvang werkdeel participatiebudget
2010

€7.382.779

2011

€6.844.730

2012

€3.171.425

2015 (schatting)

€2.400.000

Hoe heeft de gemeente Den Helder gepresteerd in vergelijking met vergelijkbare gemeenten?
In vergelijking met andere gemeenten presteert de gemeente Den Helder gemiddeld. De gemeente is er in geslaagd het aantal klanten dat instroomt lager te houden dan in vergelijkbare
gemeenten. Aan de andere kant blijft de uitstroom achter bij de andere gemeenten.
Wanneer we kijken naar de financiën dan laat de gemeente Den Helder op het inkomensdeel
een vergelijkbaar beeld zien als andere gemeenten. Op het werkdeel is een structureel tekort
ontstaan. Hiermee wijkt de gemeente af van andere gemeenten waar in de meeste gevallen
nog steeds overschotten zichtbaar zijn.
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Hoofdstuk 5
Informatievoorziening
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de informatievoorziening over re-integratie
binnen de gemeente Den Helder. Het gaat hierbij om de informatievoorziening binnen de
ambtelijke organisatie, maar ook om de informatievoorziening naar de gemeenteraad. Aan de
hand hiervan wordt antwoord gegeven op de volgende deelvragen:
•

Op welke wijze werd de raad c.q. het college geïnformeerd over de gerealiseerde
doelstellingen?

•

Wie heeft wanneer de verschillende besluiten genomen en hoe was de rolverdeling?

•

Zijn het beleid en de beleidsuitvoering over de periode 2008-2010 geëvalueerd?

•

Is onderzocht wat het oordeel was van de cliënten over de stimulering door de gemeente, de kwaliteit van de dienstverlening en de klantvriendelijkheid?

5.1 Klant-, uitvoerings- en procesinformatie
De gemeente Den Helder beschikt over een cliëntvolgsysteem, waarin informatie over de clienten van de sociale dienst wordt bijgehouden. Het gaat hierbij om kenmerken van de cliënt
als geslacht en opleidingsniveau, maar ook om de inschatting van de kans op werk. In het clientvolgsysteem wordt ook bijgehouden welke trajecten een cliënt volgt en welk resultaat dit
heeft. De registratie is echter niet compleet. Dit blijkt ondermeer uit het feit dat gevraagde informatie over cliënten tijdens dit onderzoek niet geleverd kon worden.
Naast de informatie in het cliëntvolgsysteem zijn er met de re-integratiebedrijven afspraken
gemaakt over rapportages die zij op moeten leveren met daarin overzichten van de totale resultaten die zij behalen. Ook moeten zij laten zien wat er op individueel niveau met cliënten
gebeurt. In de contracten die de gemeente heeft afgesloten met re-integratiebedrijven zijn afspraken gemaakt over de voortgangsrapportages. Tijdens het onderzoek is gebleken dat deze rapportages door de gemeente niet aangeleverd kunnen worden. De re-integratiebedrijven
geven aan dat deze er wel zouden moeten zijn. Uit de interviews komt een onduidelijk beeld
naar voren. Sommige personen geven aan dat er een goed zicht was én is over welke resultaten de re-integratiebedrijven behalen, andere personen geven juist aan dat er geen zicht
was op resultaten, kosten en effecten. Ook over de aanwezigheid van voortgangs- en verantwoordingsinformatie is onduidelijkheid. Tijdens het onderzoek kon deze niet geleverd worden.
De gemeente Den Helder erkent dat zij hier een probleem heeft en geeft aan dat dit één van
de redenen is om de re-integratie weer meer naar zich toe te trekken en de regie meer in
handen te nemen. Daarnaast speelt ook het verlies van inhoudelijke kennis binnen de gemeente hierbij een rol. Verder wordt een nieuwe informatievoorziening opgezet. Door de regie
meer zelf in handen te hebben wil de gemeente de inzet van instrumenten en de daarmee
gepaard gaande kosten weer meer in de hand krijgen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat
de gemeente vooralsnog weinig personeel heeft dat deze regie kan oppakken. Dit maakt de
nieuwe werkwijze erg kwetsbaar.
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5.2 Gemeenteraad
Met de invoering van de WWB hebben gemeenten een grote mate van beleidsvrijheid en een
sterke financiële verantwoordelijkheid gekregen om te bepalen hoe ze re-integratie binnen de
eigen gemeente vormgeven. De gemeenteraad moet op hoofdlijnen het re-integratiebeleid
bepalen en vervolgens controleren of het college van Burgemeester en Wethouders dit goed
uitvoert. Deze controlerende taak is met het verminderde toezicht door het Rijk in belang toegenomen. De controle door de gemeenteraad kan leiden tot bijsturen van het beleid en/of de
uitvoering. Dit heeft alles te maken met het 'dualisme' in het gemeentebestuur, waarbij de
gemeenteraad en het college van B&W duidelijk gescheiden rollen hebben:
•

de gemeenteraad stelt beleidskaders vast en controleert het college van B&W.

•

het college van B&W neemt de dagelijkse besluiten en neemt de uitvoering voor zijn
rekening.

Uit verschillende landelijke onderzoeken blijkt dat de invulling van de eigen rol door de gemeenteraad sinds de invoering van het dualisme in het gemeentebestuur nog in ontwikkeling
20

is .
Teneinde de gemeenteraad in staat te stellen zijn controlerende en toezichthoudende taken
zo goed mogelijk uit te voeren, zal zij optimaal geïnformeerd moeten worden. Hierbij gaat het
21

met name om een viertal aspecten :
1.

Informatie op maat, dus niet te gedetailleerd en niet onnodig uitgebreid, maar wel tijdig genoeg om te komen tot bijsturing waar dat nodig is.

2.

Informatie die aansluit bij SMART geformuleerde doelstellingen.

3.

Het in perspectief plaatsen van behaalde resultaten: hoe doen we het ten opzicht van

4.

Informatie zodanig aanbieden dat deze beleidsrelevant is.

het verleden of hoe doen we het ten opzichte van vergelijkbare gemeenten?

De informatie aan de gemeenteraad moet daarbij tijdig, volledig en betrouwbaar zijn. Met ‘tijdig’ wordt bedoeld dat de informatie op een zodanig moment openbaar wordt dat daar in de
oordeelsvorming rekening mee gehouden kan worden. Met ‘volledig’ wordt bedoeld dat de informatie het beleid adequaat weerspiegelt en aansluit bij de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Met ‘betrouwbaar’ wordt bedoeld dat de informatie geen materiële onjuistheden
bevat. Dit zijn de minimale vereisten voor de informatie aan de gemeenteraad, zodat zij in
staat wordt gesteld om goed toezicht te houden op de uitvoering van het re-integratiebeleid
en invulling kan geven aan haar controlerende taak.
Om de informatievoorziening aan de gemeenteraad te kunnen beoordelen zijn vergaderverslagen van de gemeenteraad beoordeeld in de periode 2008-2011. Deze informatie wordt afgezet tegen de vier hierboven genoemde aspecten van informatievoorziening.

20

21

IWI (2006) De rol van de gemeenteraad bij de Wet werk en bijstand
RWI (2008) Sturingsinformatie lokaal re-integratiebeleid
RWI (2008) Sturingsinformatie lokaal re-integratiebeleid
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Tabel 20. Onderwerpen over re-integratie die in de raad(scommissie) zijn behandeld (excl. stukken ter informatie)
Onderwerp

Behandeling gemeenteraad

Marap Management informatie WIZ 2007
Managementinformatie WIZ eerste halfjaar 2008
Uitwerking bestuursopdracht toekomst WIZ

Presentatie Actief Talent
Presentatie UWV-WERKbedrijf
Afstemmingsverordening WWB
Gemeentelijke regie op de keten werk en inkomen
Management informatie WIZ 2008
Presentatie Noorderkwartier
Verordeningen WWB en WIJ
Raamovereenkomst Helder Werk
Managementinformatie WIZ 2009
Regie keten Werk en Inkomen in relatie tot Stichting
Herstelling Den Helder.
Ingediende moties over de Stichting Herstelling Den
Helder.
Verordeningen WWB en WIJ
Startnotitie Werken naar vermogen
Maatregelen beperking uitgaven sociale domein

3 maart 2008
10 november 2008
8 december 2008
12 januari 2009
20 april 2009
22 juni 2009
24 augustus 2009
7 september 2009
7 september 2009
26oktober 2009
7 december 2009
8 februari 2010
10 mei 2010
13 september 2010
8 november 2010
10 januari 2011
7 februari 2011
28 maart 2011
28 februari 2011
5 september 2011
3 oktober 2011

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder heeft de afgelopen jaren regelmatig gesproken over het onderwerp re-integratie. Alle beleidsplannen en verordeningen over het onderwerp zijn in de raad behandeld. Ook financiële en organisatorische veranderingen zijn aan de
orde geweest.
Wanneer we inhoudelijk kijken naar de behandeling van de verschillende raadsstukken dan
blijkt dat de raad weinig wijzigingen op de voorgestelde plannen heeft doorgevoerd of voorgesteld. De plannen werden in een vergevorderd stadium aan de raad beschikbaar gesteld
en bevatten geen keuzes meer.
De wijze waarop de raad geïnformeerd wil worden over de uitkomsten en resultaten van het
beleid is onderwerp van discussie geweest. Deze discussie gaat zowel over de tijdigheid van
informatie als over de vorm waarin dit wordt weergegeven. Het is daarom opvallend dat er
sinds mei 2010 geen managementinformatie meer is behandeld.
Een discussie over de richting van het re-integratiebeleid en het in te zetten instrumentarium
is sinds de invoering van de WWB niet gevoerd. Een voorbeeld hiervan is de vervanging van
Noorderkwartier door de WNK-bedrijven. Dit is in de raad behandeld, waarbij gesproken is
over de wijze van uitvoering. Maar de raad heeft zich niet over het instrumentarium an sich
uitgesproken. Wel zijn er enig keren schriftelijke vragen gesteld over re-integratie, evenals
moties over het inzetten van de maatschappelijke instellingen op het terrein van participatie.
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Ook de verandering om de regie op het terrein van re-integratie weer sterker naar de gemeente toe te trekken is niet expliciet in de raad aan bod gekomen.
In het kader van het onderzoek heeft er een sessie met fractiespecialisten uit de gemeenteraad van Den Helder plaats gevonden. Uit deze sessie komt naar voren dat er veel ontevredenheid bestaat over de gang van zaken rondom de besluitvorming. Vanuit de raad wordt
door verschillende partijen aangegeven dat zij ontevreden zijn over de besluitvorming. Zij geven aan dat er geen keuze meer is voor de partijen omdat dat dit al door de organisatie of het
college is voorgekookt. Er is volgens hen wel discussie mogelijk in de commissievergadering,
maar wanneer er een raadsvergadering is worden de besluiten zonder discussie aangenomen. De rol van de commissie wordt hiermee volgens de fractiespecialisten gemarginaliseerd
tot discussieforum.
Uit de documentstudie en de interviews blijkt dat de raad op twee manieren op de hoogte
wordt gesteld van de uitvoering en resultaten van het re-integratiebeleid. In de eerste plaats
via de P&C cyclus. In de begroting en het jaarverslag worden het programma Werk en Inkomen opgenomen en verantwoord. De raad heeft op dat moment de mogelijkheid hier op in te
springen.
In de tweede plaats ontving de raad met enige regelmaat managementinformatie van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ). Deze managementinformatie gaf een overzicht van de
ontwikkelingen op het terrein van Werk en Inkomen en armoedebeleid en bestond uit verschillende kengetallen als de ontwikkeling van het bestand en de in- en uitstroom, (met afhandeltermijn en het aantal re-integratietrajecten in de gemeente over een bepaalde periode).
De managementinformatie WIZ is in mei 2010 voor het laatst in de raad aan bod geweest.
De managementinformatie geeft een beperkt beeld van de ontwikkelingen die plaats vinden.
Hoewel de ontwikkelingen in beeld worden gebracht zegt dit niets over de effectiviteit. Voorbeeld hiervan zijn de gegevens over de beëindigde uitkering. Onduidelijk is welk deel van de
uitkeringen is beëindigd vanwege uitstroom naar werk. Tevens ontbreekt een overzicht van
ingezette middelen. Daar waar een beeld gegeven wordt van de inzet van trajecten blijft het
bij een totaal van trajecten en gesubsidieerde arbeid. Op welk terrein trajecten worden ingezet blijft onduidelijk. Met deze informatie krijgen raadsleden geen inzicht in de effecten van
het beleid en de gemaakte kosten. Sturing en controle worden voor de raad hiermee lastig, zo
niet onmogelijk.
De raad geeft aan dat zij meerdere malen heeft gevraagd om een betere informatievoorziening. Hiervoor zouden zij zelf een format hebben aangedragen. Dit format is volgens hen
nooit overgenomen door het College en de organisatie. De ambtelijke organisatie geeft aan
voornemens te zijn een kwartaalrapportage aan de raad te leveren.
Wanneer de vier eerder genoemde aspecten van informatievoorziening aan de gemeenteraad worden afgezet tegen de resultaten uit de documentstudie en het interview met de gemeenteraad, ontstaat het volgende beeld.
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Tabel 21. Aspecten van informatievoorziening aan de gemeenteraad

1.

De informatie is op maat, dus niet te gedetailleerd en niet onnodig uitgebreid, maar wel tijdig
genoeg om te komen tot bijsturing waar dat nodig is.

De belangrijkste sturingsdocumenten voor de gemeenteraad (documenten uit de P&C cyclus)
geven de gemeenteraad op hoofdlijnen beperkt de mogelijkheid om te sturen op het reintegratiebeleid. Omdat effectiviteit ontbreekt, kan niet op het instrumentarium of het soort instrumenten gestuurd worden. Doordat de managementinformatie al lange tijd niet verstrekt
wordt zijn de sturingsmogelijkheden sterk afgenomen.
2.

De informatie sluit aan bij SMART geformuleerde doelstellingen.

Er zijn vrijwel geen doelen opgesteld en deze komen ook niet terug in de verantwoordingsinformatie.
3.

Behaalde resultaten worden in perspectief geplaatst: hoe doen we het ten opzicht van het
verleden of hoe doen we het ten opzichte van vergelijkbare gemeenten?

De managementinformatie gaat over meerdere maanden maar een vergelijking met eerdere
jaren is niet aanwezig. Er wordt op het terrein van bestandsontwikkeling een vergelijking gegeven met alle gemeenten met 30 tot 60 duizend inwoners. Meer behaalde resultaten zijn niet inzichtelijk Het overzicht is voor het laatst in mei 2010 in de raad geweest.
4.

Informatie wordt zodanig aangeboden dat deze beleidsrelevant is;

De aan de gemeenteraad voorgelegde beleidsplannen en visies bevatten geen keuzes. Wel
kan de raad in het debat eigen ideeën inbrengen die meegenomen kunnen worden. In de praktijk blijkt dit in de raadscommissie te gebeuren, maar wordt de discussie in de raad niet voortgezet.

5.3 Beantwoording van de deelvragen
Op welke wijze werd de raad c.q. het college geïnformeerd over de gerealiseerde doelstellingen?
De wethouder heeft wekelijks overleg met de afdeling Werk en Inkomen. In dit overleg wordt
hij geïnformeerd over de stand van zaken en de ontwikkelingen. De raad wordt geïnformeerd
via de P&C-cyclus. Dit houdt in dat bij de begroting, jaarrekening en de tussenrapportages
het programma Werk en Inkomen een eigen plek heeft. Daarnaast krijgt de raad informatie op
verschillende tijdstippen. De informatie is echter te beperkt om daadwerkelijk inzicht te krijgen
in de behaalde resultaten. Sturing is op basis van de aangeleverde informatie vrijwel onmogelijk omdat er geen informatie over het effect van het beleid gerapporteerd wordt. Daarnaast
ontbreekt een koppeling tussen de kosten en de resultaten. In veel gevallen is informatie voor
de raad niet beschikbaar.
Wie heeft wanneer de verschillende besluiten genomen en hoe was de rolverdeling?
Het voor dit onderzoek belangrijkste besluit, de keuze voor volledige uitbesteding, is door de
raad genomen op voorstel van het college. Daarnaast heeft de raad besloten dat de reintegratietaken zoveel mogelijk lokaal belegd moesten worden. De invulling van de contracten
van de verschillende ketenpartners is door de ambtelijke organisatie gedaan, in samenspraak
met het college. Er bestaat veel ontevredenheid over de gang van zaken rondom de besluitvorming. Vanuit de raad wordt door verschillende partijen aangegeven dat zij ontevreden zijn
over de besluitvorming. Zij geven aan dat er geen keuze meer is voor de partijen omdat dat
dit al door de organisatie of het college is voorgekookt. Er is volgens hen wel discussie moge-
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lijk in de commissievergadering, maar wanneer er raadsvergadering is worden de besluiten
zonder discussie aangenomen.
Op het terrein van het beleid en de veranderingen daarin is het de raad die de kaders gesteld
heeft. Uiteindelijk worden de wijzigingen door het College ingevuld. Zij geeft aan dat dit binnen de rolverdeling past. De raad neemt daarnaast de verordeningen op voorstel van het College aan.
Zijn het beleid en de beleidsuitvoering over de periode 2008-2010 geëvalueerd?
Er is binnen de gemeente veel kennis aanwezig over de periode 2008-2010. Mede op basis
hiervan worden veranderingen doorgevoerd, waaronder de keuze om de diagnose en toeleiding naar trajecten weer binnen de eigen muren te halen. Een uitgewerkte evaluatie van de
periode is echter niet voorhanden.
Is onderzocht wat het oordeel was van de cliënten over de stimulering door de gemeente, de kwaliteit van de dienstverlening en de klantvriendelijkheid?
Binnen de WWB is de gemeente verplicht om cliëntenparticipatie vast te leggen in een verordening. De gemeente kan hierbij kiezen voor een klanttevredenheidsonderzoek of een cliëntenraad. De gemeente Den Helder heeft gekozen voor een cliëntenraad. Deze raad wordt om
advies gevraagd over beleidswijzigingen en kan ongevraagd haar mening of advies geven. In
dit onderzoek is niet gebleken dat de gemeente onderzocht heeft wat cliënten van het beleid
en de uitvoering daarvan vonden.
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Bijlage 1
Algemene bronnen
•

CAB (2009/2010) Divosa monitor 2009&2010, in opdracht van Divosa, Utrecht

•

CAB en Atlas voor gemeenten (2007/2008) Divosa Monitor 2007& 2008, in opdracht van
Divosa, Utrecht

•
•

IWI (2006) De rol van de gemeenteraad bij de Wet werk en bijstand, Den Haag
Rekenkamer Amsterdam (2007): Re-integratie - begeleiding van bijstand naar werk, Amsterdam

•

Rekenkamercommissie Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel (2007), Doeltreffendheid en doelmatigheid van re-integratie, Streekraad Oost-Groningen (2004), Monitor reintegratie Oost-Groningen, Groningen

•

Rekenkamercommissie Utrecht (2006) Maak werk van bijstand, Utrecht

•

RWI (2008) Sturingsinformatie lokaal re-integratiebeleid, Den Haag

•

RWI (2008) Sturingsinformatie lokaal re-integratiebeleid, Den Haag

•

SEO (2006), Van bijstand naar werk in Amsterdam, Amsterdam

•

SEOR (2006), Het gebruik van prikkels in de bijstand, Rotterdam

Bronnen van de gemeente Den Helder
•

Aanwijzingsbesluiten participatievoorzieningen Stichting Oranjerie De Groene Parel, Stichting ROC Kop Noord Holland, Stichting De Herstelling, WNK bedrijven en Stichting werkgroep vrijwillig landschapsbeheer, 2010 Den Helder

•

Beleidsnota minimabeleid, 2009 gemeente Den Helder

•

Coalitieprogramma 2006-2010. Gewoon samen doen!, gemeente Den Helder

•

Iedereen kan iets en iedereen kan iets betekenen. Een beleidskader voor participatie,
2009, Den Helder

•

Managementinformatie PBZ 2004-juli 2011, gemeente Den Helder

•

Nota weerstandvermogen en risicomanagement 2011, gemeente Den Helder

•

Overeenkomst uitvoering ex ID ex Triton, 2009 gemeente Den Helder

•

Raadsinformatiebrief nr. RV11.0095 (2011) gemeente Den Helder

•

Raadsinformatiebrief 61, gemeente Den Helder

•

Raadsinformatiebrief 85, gemeente Den Helder

•

Raadsinformatiebrief: maatregelen beperking uitgaven sociale domein, 2011 Den Helder

•

Raamovereenkomst Helder Werk, 2010 gemeente Den Helder

•

SGBO/Stimulansz (2011) Benchmark WWB vierde kwartaal 2010, Utrecht

•

Uitvoeringsovereenkomst participatievoorzieningen Stichting Oranjerie De groene parel 1
juli 2010 tot 1 juli 2011, 2011 gemeente Den Helder

•

Uitvoeringsovereenkomst participatievoorzieningen Stichting Vakwerk 1 juli 2010 tot 1 juli
2011, 2011, Den Helder

•

Uitvoeringsovereenkomst participatievoorzieningen Stichting werkgroep vrijwillige landschapsbeheer 1 juli 2010 tot 1 juli 2011, 2011, gemeente Den Helder

•

Uitvoeringsovereenkomst participatievoorzieningen WNK bedrijven 1 juli 2010 tot 1 juli
2011, 2011 gemeente Den Helder
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Geïnterviewde personen
•

Dhr. Visser, wethouder Werken, gemeente Den Helder

•

Mevr. Menkveld, Afdelingsmanager Onderwijs, Welzijn en Sport, gemeente Den Helder

•

Dhr. de Vries afdelingshoofd Publiekszaken, gemeente Den Helder

•

Dhr. Van Kruiningen, teamleider zorg gemeente Den Helder

•

Dhr Brederveld, beleidsmedewerker gemeente Den Helder

•

Dhr. Hoornsman, financieel specialist afdeling publiekszaken gemeente Den Helder

•

Mevr. Ulje, intern controller gemeente Den Helder

•

Dhr. Van Eijk, Directeur Re-integratie, WNK bedrijven

•

Mevr. Koorn, projectleider loondispensatie WNK bedrijven

•

Dhr. Van Riet, Manager Diagnose & Expertise Centrum WNK bedrijven

•

Klanten gemeenten Den Helder

•

Fractiespecialisten gemeenteraad Den Helder.
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Bijlage bij bestuurlijke reactie

BIJLAGE 1

Aan de Rekenkamercommissie
t.a.v. mevrouw B.J. Glashouwer RE RI eiSA, voorzitter
Postbus 36
1780 AA DEN HELDER

behandeld door
Concemstaf
dhr. mr. ThA.J. Koning
telefoon (0223) 67 8177

verzendgegevens

datum : 17-04-2012
kenmerK: AU12.05134
bijlagen : 8

uw gegevens
brief van : 20 maart 2012
kenmerK: AU12.03610

onderwerp

Ambtelijk wederhoor concept-rapport "Re-Integratle in Den Helder"

Geachte mevrouw Glashouwer,
Naar aanleiding van uw brief d.d. 20 maart 2012 kan ik u hierbij namens de ambtelijke organisatie van de
gemeente Den Helder berichten, dat ik in het kader van ambtelijk wederhoor van het door de
Rekenkamercommissie uitgebrachte concept-rapport "Re-integratie in Den Helder" met belangstelling heb
kennisgenomen.
Gelet op de inhoud daarvan zou ik u hierbij graag de volgende reactie willen doen toekomen:
1. Algemeen.
Het concept-rapport bevat constateringen, waarvan niet duidelijk is op welke feiten of welke
andere bron(nen) die gebaseerd zijn. Ik verwijs hiervoor naar de hierna onder 17. en 18 vermelde
voorbeelden.
2.

Beschikbaarheid overzicht trajecten.
In de Inleiding, p. 4, laatste alinea, luidt de tweede volzln:"De gemeente Den Helder was voor dit
onderzoek niet in staat een overzicht aan te leveren van de ingezette trajecten voor klanten en het
resultaat daarvan'. Voor een goed begrip van deze omstandigheid dan wel de beeldvorming
dienaangaande lijkt het mij van belang u er op te wijzen, dat bij de nieuwe opzet van onze lokale
keten van werk en inkomen WNK Bedrijven op uitvoerend niveau zou functioneren als centrale
instantie dan wel 'hoofdaannemer' voor de initiêle diagnostiek en doorverwijzing van klanten naar
de relntegratiebedrijven. De relntegratiebedrijven koppelden hun resultaten terug naar WNK
Bedrijven. Voor de gemeente Den Helder was de centrale registratie van gegevens bij een en
ander inbegrepen. De implementatie-fase van de nieuwe opzet wees vervolgens uit, dat voor
diagnosestelling en doorverwijzing een andere aanpak moest worden ontwikkeld. Bij de daarop
betrekking hebbende conversie is het werkproces voor de centrale registratie van gegevens
onvoldoende ingepast. Bij de realisatie van het bureau werk bij de gemeentelijke afdeling
Publiekszaken krijgt de centrale registratie alle aandacht.

3. Afstand tot de arbeidsmarkt.
In Hoofdstuk 2, par. 2.1, p. 13, alinea 2, regel 2, wordt melding gemaakt van "het begeleiden van
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkf. Het bijvoegelijk naamwoord "grote" vormt hier
echter geen criterium en kan bijgevolg vervallen.
4. Loondispensatie.
In Hoofdstuk 2, par. 2.3, p. 15, alinea 2, regel 3/4, wordt het instrument "Loondispensatie" vermeld.
Dit is onjuist, omdat dit instrument nog geen deel uitmaakt van door de raad vastgesteld beleid,
zoals dat met ingang van 1 januari 2013 gaat gelden. Wellicht kan er als beoogd instrument in een
voetnoot melding van worden gemaakt.
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5.

Ingangsdatum.
In Hoofdstuk 2, par. 2.3, p. 15, alinea 4, regel 3 dient na WWB ter venmljding van misverstanden te
worden toegevoegd:"met ingang van 1 januari 2012".

6.

ID-regeling.
In Hoofdstuk 2, par. 2.3, p. 15, is van alinea 5 de inhoud en de strekking onjuist. Bij besluit van de
gemeenteraad wordt de ID-regeling ingetrokken en wel met ingang van 1 mei 2012.

7.

Lokale inkleuring re-integratlebeleid.
In Hoofdstuk 2, par 2.5, p. 17, alinea 1 wordt aangegeven, dat de gemeente geen duidelijke visie
op re-integratie heeft. Dit is onjuist. Het gemeentelijk re-integratie beleid, zoals ingericht en
geformuleerd naar aanleiding van de invoering van de WWB in 2004 in de "Beleidsnota Wet Werk
en Bijstand"', is nog onverkort van kracht en heeft in de tussentijd inhoudelijk nagenoeg geen
wijzigingen ondergaan. In operationele zin is de gemeentelijke visie geactualiseerd in de vorm van
de raamovereenkomst Helder Werk en de met de keten partners gesloten
uitvoeringsovereenkomsten. Hoewel eerdergenoemde beleidsnota buiten uw tijdshorizon valt, is
het wel van belang om het bestaande beleid binnen het perspectief van de betreffende beleidsnota
te zien.

8.

Regionale context.
In Hoofdstuk 2, par. 2.5, p. 17, alinea 2, wordt aangegeven, dat "nergens (uit blijkt), dat de
economische situatie en mogelijkheden binnen de regio een rol hebben gespeeld bij de
doelstellingen". Dit is onjuist. In het verlengde van de hierboven onder 7. genoemde beleidsnota
heeft de gemeente Den Helder in samenwerking met andere gemeenten in de regio een
"Regionaalinkoopmodel Reïntegratie Kop van Noord-Holland" gerealiseerd2 . Hoewel ook dit
Inkoopmodel buiten uw tijdshorizon valt, heeft het binnen de implementatie van het reintegratiebeleid wel degelijk een eigen rol gespeeld. Verder verwijs ik naar het Uitvoeringsplan
Raamwerkovereenkomst Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Regio Noord-Holland-Noord 20092010-2011, dat de raad in raadsinformatiebrief RI1 0.0022 (2010)3 is aangeboden.

9.

Organisatie re-integratie.
In Hoofdstuk 3, par. 3.1, p. 18, wordt gesteld:'Tot juni 2008 fungeerde Noorderkwartier als
uitvoeringsorganisatie van de WWB". Voor een goed begrip dient hieraan te worden toegevoegd,
dat Noorderkwartier sinds jaar en dag functioneert als het regionale WSW-bedrijf, dat zich tijdelijk
op de re-integratiemarkt heeft begeven. Het in juni 2008 eenzijdig opzeggen door Noorderkwartier
van met de gemeente Den Helder gesloten overeenkomsten op het terrein van re-integratieactiviteiten leverden mede de noodzaak op om tot een andere opzet te komen.

10. Inspanningsverplichtingen.
In Hoofdstuk 3, par. 3.2, p. 22, wordt gesteld:'( ... ) wel heeft de gemeente een
inspanningsverplichting". Dit is een vrij nietzeggende zinsnede, die bovendien onjuist is. De
zinsnede zou geschrapt kunnen worden of vervangen door een passage als:"Zowel de
keten partners als de gemeente zijn over en weer inspanningsverplIchtingen aangegaan".
11. Regie op de uitvoering.
In Hoofdstuk 3, par. 3.3, p. 24, laatste alinea wordt op basis van interviews met de gemeente
gesteld, dat "het de gemeente in die periode ontbrak aan regie op de uitvoering van re-integratie.
Tevens wordt duidelijk dat de gemeente weinig zicht had op de resultaten van de ingezette
trajecten, het was onduidelijk wat er gebeurde en wat de kosten waren'. Dit is wat kort door de
bocht. Daarbij moet immers worden aangetekend, dat op basis van de met WNK en overige
keten partners gemaakte afspraken door de gemeente de regie op de uitvoering op afstand was
gezet. Als gemeente zit je er daarmee minder bovenop. Nadat de daaraan verbonden nadelen zich
in de praktijk hadden laten gelden Is door het college besloten, dat de gemeente ook de
operationele regie weer in eigen handen zou nemen. Zie hieronder verder onder 12.
12. Besluitvorming terugnemen regie.
In Hoofdstuk 3, par. 3.3, p. 25, alinea 1, bevat als laatste volzin:'Het is niet duidelijk wie deze
keuze heeft gemaakt, er zijn geen verdere stukken te vinden die hierover informatie verschaffen".
Opgemerkt kan worden, dat het besluit om de regie op de uitvoering terug te nemen genomen is
door het college bij de beslissing om met WNK de Uitvoeringsovereenkomst 2011-2012 aan te
gaan. De tekst van deze overeenkomst is in handen van de onderzoekers gesteld. Een en ander is
1 Zie bijlage 2.
2 Zie bijlage 3.
3 Zie bijlage 4.
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overigens aan de raad kenbaar gemaakt in raadsinformatiebrief R110.0220 "Wijziging
Aanwijzingsbesluit WNK Bedrijven,,4.
13. Projecten
In Hoofdstuk 3, par. 3.4, p. 26, alinea 2, luidt de laatste volzin:"Hoewel het doel van de gemeente
is om ook zelf projecten op te zetten, hebben wij hier tijdens het onderzoek geen voorbeelden van
gevonden". In dit verband kan b.v. gewezen worden op de projecten leerlwerkrestaurant DOK 51
en leer/werkproject Marinebedrijf.
14. Controle en aansturing.
In Hoofdstuk 3, par. 3.4, p. 26, laatste alinea, luidt de tweede volzin:"ln de praktijk is echter
gebleken dat de gemeente de regie is verloren". Dit is onjuist. Zoals hierboven onder 11. is
aangegeven heeft de gemeente er indertijd juist bewust voor gekozen de operationele regie op
afstand te zetten. Toen die beleidskeuze niet effectief bleek, is het daarop teruggekomen. De term
"verliezen" van regie is in dat kader derhalve in strijd met de feiten en de dienaangaande
gemaakte beleidskeuze.
15. Hernomen regie.
In Hoofdstuk 3, par. 3.4, p. 27, bevatten regels 4/5 de volgende passage:"De gemeente erkent dat
zij de regie weer meer in eigen handen moet nemen en de ambtelijke organisatie heeft vanaf 2011
weer meer naar zichzelf toegetrokken". Dit is in zoverre onjuist, dat hier sprake is van een
college besluit om de eerdergenoemde beleidskeuze te hernemen; de ambtelijke organisatie heeft
vervolgens geheel in lijn met de betreffende besluitvorming gehandeld.
16. Ingezette tralecten
In Hoofdstuk 4, par. 4.2, p. 28, laatste alinea wordt aangegeven, dat de SW-voorziening
Noorderkwartier en Agros vanaf 2009 niet meer bij de uitvoering waren betrokken. Hierbij kan
worden aangetekend, dat Noorderkwartier zichzelf heeft teruggetrokken en dat de samenwerking
met Agros werd beêindigd wegens tegenvallende resultaten.
17. Afname tralecten.
In Hoofdstuk 4, par. 4.4, p. 34, laatste alinea, luidt de voorlaatste zin:"Opvaliend is dat hoewel het
aantal trajecten bij ondermeer Stichting vrijwillig landschapsbeheer en de oranjerie sterk is
afgenomen, de kosten ongeveer gelijk blijven of zelfs toenemen". Hierbij kan worden aangetekend,
dat voor deze vaststelling in het concept-rapport een cijfermatige onderbouwing ontbreekt.
18. Personeel aspect.
In Hoofdstuk 5, par. 5.1, p. 38, laatste alinea, luiden de laatste twee volzinnen:"Belangrijk hierbij is
te vermelden dat de gemeente vooralsnog weinig personeel heeft dat deze regie kan oppakken.
Dit maakt de nieuwe werkwijze erg kwetsbaar'. Daarbij kan worden aangetekend, dat niet ons
duidelijk is, waarop deze vaststelling Is gebaseerd.
19. Rol gemeenteraad.
In Hoofdstuk 5, par. 5.2, p. 39, alinea 3 onder pt 1 wordt gesproken over "bijsturing". Dit begrip is
niet geheel juist gelet op de duale verhouding tussen college en raad. Bijgevolg zou eerder van
"wijziging van beleid" gesproken kunnen worden.
20. Managementinformatie.
In Hoofdstuk 5, par. 5.2, p. 40, alinea 2 luidt de slotzin:"Het is daarom opvallend dat er sinds mei
2010 geen managementinformatie meer is behandeld". Dat is niet zozeer opvallend als wel een
gevolg van een met de raad gemaakte afspraak, dat geen managementinformatie meer zou
worden verstrekt, maar informatieverstrekking in de vorm van raadsinformatiebrieven zou
plaatsvinden.
21. Richting re-integratiebeleid.
In Hoofdstuk 5, par. 5.2, p. 40, laatste alinea, eerste volzin, wordt aangegeven, dat "Een discussie
over de richting van het re-integratiebeleid en het in te zetten instrumentarium (... ) sinds de
invoering van de WWB niet (is) gevoerd". Dat is op zich juist, maar vloeit voort uit de
omstandigheid dat (a) de WWB nog altijd het wettelijke kader is, waarmee de gemeente heeft te
werken, (b) van enige noodzaak voor wijziging van beleid niet is gebleken. Waar wijzigingen van
beleid voorbehouden zijn aan de raad, behoren wijzigingen in de uitvoering van het beleid tot de
verantwoordelijkheid van het college, die deze uiteraard wel terugkoppelt naar de raad'.
4 Zie bijlage 8,
5 Vgl. het aangaan van de Raamovereenkomst Helder Werk, die de raad In het kader van een wen5en~ en bedenkingenprocedure Is
voorgelegd (RB10.0DDB).
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Voorbeelden daarvan ziJn de raadsinformatlebrieven over de 'Gemeentelijke regie op de keten van
Werk en Inkomen" (Nr. 79 (2009))6, "Stand van zaken Regie op de keten van Werk en Inkomen"
(RI-1S (2010» 7 en "Ontwikkeling budgetten WWB" (RI-20 (2010))'.
22. Format informatievoorziening.
In Hoofdstuk 5, par. 5.2, p. 41, voorlaatste alinea wordt een door de raad aangedragen format voor
de informatievoorziening aan de raad vermeld, dat door college en ambtelijke organisatie "nooit
overgenomen" zou zijn. Vermoedelijk is hier sprake van een misverstand. Het bedoelde format kan
in heilicht van hetgeen hierboven onder 20. is vermeld alleen bestaan hebben uit het format van
de raadsinformatiebrief. Dat format wordt toegepast. De laatste volzin van genoemde alinea, "De
ambtelijke organisatie geeft aan voornemens te zijn een kwartaalrapportage aan de raad te
leveren", kan worden geschrapt, omdat deze onjuist is. Het college heeft hieromtrent geen besluit
genomen.
23. Begrip "uitkomsten".
In Hoofdstuk 5, par. 5.3, p. 42, alinea 1, voorlaatste volzin, komt het woord 'uitkomsten" voor. In
samenhang met de daaraan voorafgaande zinnen wordt hiermee kennelijk gedoeld op "effecten
van beleid". Suggestie: vervang het eerste begrip door het tweede.
Wellicht ten overvloede wijs ik u er op, dat het concept-rapport (nog) diverse tekstuele onjuistheden en/of
misslagen bevat, die naar mijn mening voor correctie in aanmerking komen. De vermelding daarvan is
gemakshalve in de bij dit schrijven gevoegde bijlage 1 opgenomen.
Ik hoop u hiermee en met bijgevoegde informatie naar genoegen te hebben ingelicht. Mochten de
betreffende gegevens een nadere toelichting behoeven, dan kan daarover uiteraard met de onderzoekers
een afspraak worden gemaakt
Zoals te doen gebruikelijk zal ons college na ontvangst van het door de Rekenkamercommissie
vastgestelde rapport u desgevraagd zijn bestuurlijke zienswijze doen toekomen.

Hoogachtend,
de gemeentesecretaris van Den Helder,

smg

6 Zie bijlage 5.
7 Zie bijlage 6.
BZie bijlage 7,

BIJLAGE 2
Raadslnformallebrlef
Nr. R112.0132 (2012)

Betreft: ontwikkelingen Sociale Zaken

Aan de leden van de Gemeenteraad

Overzicht ontwikkelingen en maatregelen binnen hel sociaal domein
Bij het aantreden van dit college in 2010 is gesteld dat het sociaal domein (uitkeringen, re-Integratie,
schuld hulp) een hoge prioriteit heeft. We zijn dan ook slagvaardig aan de gang gegaan en hebben tal
van zaken opgepakt om hier invulling aan te geven. In deze Raadslnformatlebrief zetten we voor u op
een rij wat er de afgelopen periode binnen de afdeling PublIekszaken en deze portefeuille heeft
plaatsgevonden. Hierbij staan wij vooral stil bij de periode mei 2011 tot heden, omdat vanaf dat
moment veel zaken zichtbaar In beweging zijn gekomen.
Raadsbesluit 2009
In 2009 heeft uw gemeenteraad het besluit genomen om met een raamovereenkomst voor de reIntegratie te gaan werken, waarbij aan (lokale) partijen het alleenrecht Is gegeven. Dit besluit is vanaf
2010 door ons verder uitgevoerd en verder ontwikkeld. Ook zijn we gestart met het anders inrichten
van onze organisatie zodat we onze klanten beter kunnen helpen. Vanaf (medio) 2011 zijn tal van
zaken in dit kader in een stroomversnelling gekomen.
Wettelijke en economische ontwikkelingen
De wettelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. We hebben de afgelopen periode samen
met u diverse malen stilgestaan bij de ontwikkelingen die het sociaal domein doormaakt. In bijlage 1
vindt u een overzicht van deze momenten. Daarnaast heeft ook de economie zijn weerslag op wat er
In de kop van Noord-Holland en Den Helder gebeurt. Nadat de organisatie "In de stand" was gebracht
voor de nieuwe Wet werken naar vermogen werd deze wet op 29 mei jongstleden controversieel
verklaard. Hierdoor konden alle acties die zorgvuldig waren voorbereid weer worden teruggedraaid,
zoals de huishoudtoets. Overigens hebben van de 37 klanten die begin 2012 waren afgewezen op
grond van de huishoudtoets, er 5 alsnog een uitkering aangevraagd. Hiervan is aan 3 een uitkering
toegewezen.
Periode mei 2011 tot en met augustus 2012
Op dit moment ontvangen 1618 inwoners van Den Helder een gemeentelijke uitkering. Dat zijn er
slechts 11 meer dan In mei 2011. Een stijging van 0,6% terwijl de sociale diensten in Nederland een
stijging te zien geven van bijna 3%. In grafiek 1 is deze geringe stijging weergegeven. Het
uitkeringsbestand In Den Helder blijft dan ook vrij stabiel. We hadden gezien de economische
omstandigheden rekening gehouden met een sterke stijging maar deze is uitgebleven. Werd In 2011
nog uitgegaan van een maandelijkse stijging van 25 klanten, uiteindelijk Is dit aantal beduidend lager
uitgevallen. In vergelijking met andere gemeenten doen we het op dit gebied dan ook goed. Het laat
zien dat onze nieuwe aanpak begint te werken. We zijn strenger aan de poort en slagen er samen met
onze ketenpartners steeds beter in onze cliênten te laten uitstromen naar een opleiding of baan.

Nog leveel ui/keringen
Hoewel het aantal jongeren tot 27 jaar Is gedaald van 250 ( 16%) In mei 2011 naar 160 (10%) op dit
moment, is dit aantal echter nog steeds te hoog. Den Helder behoort ook nog steeds bij de
gemeenten met procentueel de meeste uitkeringsgerechtigden. Dat is vooral onplezierig voor al die
mensen die nu tegen hun wens In thuis zitten en niet volop deelnemen aan de maatschappij, maar het
legt ook een zware druk op de gemeentefinanciën, de gemeentelijke organisatie en andere
Instellingen in onze stad. Een uitkering kost ons immers € 14.500,00 per jaar en flink wat ambtelijke
uren.
Diverse maatregelen
De afgelopen anderhalf jaar Is dan ook gewerkt aan allerlei maatregelen om meer (potentiële)
uitkeringsgerechtigden aan een baan, opleiding of activiteit te helpen. Soms ingegeven door
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wijzigingen in de landelijke wetgeving, maar ook door aanpassingen in lokaal beleid, nieuwe
afspraken met partners en organisatorische wijzigingen. De puzzelstukjes lijken nu in elkaar te vallen.
Doelmatigheid aan de poort
In september 2011 is het team Werk gestart met een nieuwe aanpak en tijdelijke extra inzet. Er is
vanaf toen steviger gekeken naar doelmatigheid i.p.v. rechtmatigheid aan de poort. Dus niet meer: u
vraagt wij draaien, maar waarmee kunnen wij u op weg helpen?
Duidelijker keuze voor doelgroepen
Ook Is er duidelijker gekozen voor bepaalde doelgroepen waar extra op ingezet gaat worden:
jongeren tot 27 jaar en alleenstaanden tot 45 jaar. Zij staan vaak het dichtst bij de arbeidsmarkt en
hebben de minste belemmeringen om snel aan het werk te kunnen. De instroom van jongeren is sinds
januari vrijwel nihil doordat ze eerst wettelijk verplicht zijn vier weken naar werk te zoeken.
Meer inzicht in de kaartenbak
In augustus 2011 hebben we ook de verantwoordelijkheid van de 'kaartenbak' weer naar ons
toegehaald. We willen weten wie onze klanten zijn, wat we willen en wat ze kunnen. In de zomer van
2012 Is deze Inhaalslag afgerond, met al onze cllèlnten Is vaak meer dan eens gesproken. Ook is er
een nieuw administratief systeem aangeschaft waarmee we de klanten beter van dient kunnen zijn en
vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen. D~ systeem genaamd Szeebra gaat vanaf 1
oktober as. van start. De medewerkers worden hier nu volledig op geschoold. We hebben nu weer
zicht op ons klantenbestand wat ons het volgende Inzicht verschaft.
Klantenbestand
Participatie ladder
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Werkelijkheid is weerbarstig
Uiteindelijk gaat het hierom: een uitkering moet geen laatste vangnet zijn, maar een springplank naar
nieuwe mogelijkheden. Bovenstaand overzicht laai echter zien dat de werkelijkheid weerbarstig is.
Ten eerste blijken veel van onze klanten zeer moeilijk bemiddelbaar vanwege medische of psychische
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problemen. Een gedeelte van deze mensen kan wel aan het werk, maar bijvoorbeeld een beperkt
aantal uren, of met intensieve begeleiding. Ook staat een aanzienlijk deel van onze klanten door
gebrek aan opleiding, werkervaring, of omdat ze al jaren een uitkering ontvangen, zo ver van de
arbeidsmarkt af, dat bemiddeling nauwelijks mogelijk is. De totale omvang dat dit zogenoemde
'granieten' bestand, is circa 1000 personen.
Doostromen naar werk blijft lastig
Toch blijken ook de overgebleven ruim 600 beter bemiddelbare klanten niet eenvoudig aan passend
werk te komen. Ook niet via een re-integratietraject van een van onze partners met wie we in het
voorjaar nieuwe afspraken hebben gemaakt. ZIJ boeken op zich goede resultaten maar het gaat niet
snel. De voornaamste reden is dat werknemers op dit moment niet zitten te springen om warknemers,
zeker niet als die ook nog extra begeleiding nodig hebben. Dit is dan ook een groot zorgpunt voor ons.
Het blijkt erg moeilijk te zijn warkgevers te interesseren voor mensen uit onze kaartenbak. Veelvuldig
wordt door de werkgever "nul op het rekest" gegeven.
Concrete uitstroom en sociale activering
De gegevens hierna gaan over de periode september 2011 tot en met juli 2012 (het moment van het
ingaan van het nieuwe jaarcontract). Van de 4 ketenpartners heeft slechts 1 gezorgd voor directe
uitstroom naar werk. Het betreft hier het WNK. In de afgelopen periode heeft het WNK gezorgd voor
een directe uitstroom van 38 klanten. Daarnaast is veel ingezet, na doorlichting van het
klantenbestand op assessment en het plaatsen op trajecten. Deze trajecten zullen naar verwachting
ook tot een gedeeltelijke uitstroom leiden. De overige 3 keten partners hebben zich vooral begeven in
het traject van de activering (De Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer Den Helder en Oranjerie) en
voorbereidende acties op verdere inzet naar werk (Vakwerk).
Blijven inzeilen op uitstroom naar werk
Bovenstaande baart ons zorgen, maar wij blijven actief inzetten op primair de doelgroep die met enige
ondersteuning van ons uitkeringsonafhankelijk gemaakt kan worden. Hienmee willen wij zo snel
mogelijk binnen binnen het zogeheten l-deel komen. Anders gezegd: we willen onze uitkeringen
volledig kunnen betaien van het rijksgeld dat we daarvoor krijgen, en niet meer hoeven bij te betalen.
Daarnaast ook stevig inzeilen op activeren
Direct begeleiden naar werk blijft dus heel lastig. We gaan als college echter niet zitten wachten totdat
de banen zich voor onze klanten vanzelf aanbieden. Daarom zetten we ook steeds steviger in op het
activeren van onze klanten. Actief bezig zijn is gezond en nuttig. Je krijgt er een grotere eigenwaarde
van en een betere betrokkenheid bij wat er leeft en speelt in de stad, gericht op de toekomst. We
vinden dat we als overheid mensen moeten stimuleren aan de slag te gaan, dat is sociaal beleid. We
worden daarin gesteund door de huidige Wet Werk en Bijstand en hebben ook hoge verwachtingen
van de nieuwe wet die in de plaats komt van de dit jaar controversieel verklaarde Wet werken naar
venmogen.
Kaartenactie richting cliënten: Tegenprestatie
In de WWB staat al aangegeven: ontvang Je een uitkering, dan hoor je daar ook wat voor terug te
doen, uiteraard binnen je mogelijkheden. Een eerste stap hierin was het verzenden van een
uitnodigingskaart aan al onze klanten om lets terug te doen voor de maatschappij. Bijvoorbeeld in het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de zorg, het onderhoud van de Stelling en
Willemsoord. Of te helpen op het strand of tijdens evenementen. Daar hebben we 74 reacties op
gehad. Ongeveer 50 van deze klanten zijn in contact gebracht met een van onze partners of met een
andere organisatie. We hebben nog niet geêvalueerd hoe het er nu met deze klanten voor staat. Een
tweede kaartenactie volgt binnenkort.
Instellingen gevraagd: heeft u handen nodig7
Daarnaast hebben we alle maatschappelijke instellingen in de stad gevraagd of zij nog vrijwilligers uit
ons bestand kunnen gebruiken. Hier hebben we veel positieve reacties op gekregen. Momenteel
werken we aan het in contact brengen van onze klanten met deze instellingen. Dezelfde vraag gaan
we binnenkort ook stellen aan ondernemers in onze gemeente. We zijn heel erg benieuwd naar hun
reacties.
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SamenvaHend
Alles overziende verzoeken wij u:
- kennis te nemen van de inhoud van deze Raadsinformatiebrief
- op de ingeslagen weg voort te mogen gaan en de ruimte te geven in dit kader te handelen
- in te stemmen met een kwartaalsgewijze informatievoorziening aan de commissie Maatschappelijke
Ontwikkeling.

Den Helder, 18 september 2012.

Î'

BUrge~eester en Wethouders
van Den Helder,
,
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Bijlage 1
Informatievoorziening aan de raadscommissie mbt re-Integratie, klantenbestand en activering
Met dit overzicht zullen wij zeker niet volledig zijn maar worden wel de meest in het oog springende
onderwerpen en momenten benoemd. Naast deze Informatie aan de raadscommissie heeft in de
gemeenteraad met de behandeling en vaststelling van de gemeentebegroting en kademota's de
nodige besluitvorming op de verschillende onderwerpen plaatsgevonden.

28 februari 2011
Commissie MO: Startnotitie Werken naar Vermogen. De Startnotitie Werken naar Vermogen heeft als
kem om vanuit het re-integratiebeleid te investeren in klanten met perspectief op de reguliere
arbeidsmarkt. Doel van de bespreking is opinievorming over nieuw beleid.
6 apri/2011
Raadsinfobrief: Ontwikkelingen budgetten sociale zekerheid en regelingen minimabeleid vanaf 2011
19 juli 2011
Raadsinformatiebrief: Maatregelen beperking uitgaven sociale domein

5 september 2011
Commissie MO: Toelichting met betrekking tot de maatregelen beperking uitgaven sociale domein.
3 oktober 2011
Commissie MO: Presentatie beperking uitgaven in het sociale domein. Wethouder Tumhout-van den
Bosch en wethouder Visser geven een presentatie over de maatregelen in het sociale domein. De
maatregelen hebben tot doel de uitgaven in het sociale domein te beperken.
1 november 2011
Raadslnformatiebrief: Wijzigingen In het sociaal domein en de bijzondere bijstand
December 2011
Raadsinformatiebrief: Over de beêindlglng van loonkostensubsidies voormalige ID- en WIW-banen
December 2011
Lancering Geldkompas op basis van raadsinitiatief.
6 december 2011
Raadsinformatiebrief: Over de financiële positie Noorderkwartier NV
20 december 2011
Beantwoording van raadsvragen over re-integratie, gesteld door de Stadspartij op 10 november.
20 februari 2012
Commissie MO: Presentatie van twee re-integratiebedrijven (Vakwerk en WNK) en presentatie
afdeling Publiekszaken over de voortgang en ontwikkelingen bij re-integratie en de stappen die de
afdeling PublIekszaken hierbij maakt.

21 mei 2012
Commissie MO: Presentatie integrale decentralisaties in het sociale domein.
26juni2012
Raadsinformatiebrief: Bestuursopdracht projectorganisatie Sociaal Domein Kop van Noord-Holland
10 september 2012
Commissie MO: Beleidsplan Schuldhulpverlening
24 september 2012
Commissie MO: Notitie Tegenprestatie
29 oktober 2012
Commissie MO: - Presentatie Noorderkwartier en WNK over gezamenlijk aanpak I werkwijze in de
toekomst
- Presentatie ingediende aanvraag eenmalige uitkering.
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Bijlage 2. Diverse grafieken
Grafiek 1: Ontwikkeling klantenbestand
Per maand staat aangegeven de instroom, uitstroom en tot slot het totaal aantal klanten.
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Grafiek 2: Eigen kosten I-deel
EIgen kosten J...deel
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Door een hogere rijksbijdrage en een andere werkwijze aan de poort dragen we nu flink minder zelf bij
aan de uitkeringen van onze klanten. Legden we er in mei 2011 ongeveer € 300.000 per maand bij,
nus is dat circa € 50.000 per maand. De te piek in juni is het gevolg van uitbetaling van
vakantiegelden.
Het lijkt ons ook goed u ook nog cijfennalig mee te nemen in de ontwikkeling van het I-deel.

2010
29-12-2009:
28-7-2010:
19-10-2010:

Voorlopige beschikking € 19.853.755,00
Nader voorlopig budget € 17.805.921,00
Definitief budget
€ 18.167.070,00.

€ 19.425.051,00
€ 564.120,00.
€ 18.861.931,00.

De werkelijke uitgaven waren
De werkelijke ontvangsten via debiteuren waren
De totale uitgaven waren derhalve (het saldo)
Het uiteindelijk tekort was

€ 693.861,00.

2011
21-10-2010: Voorlopige beschikking
10-7-2011: Nader voorlopig budget
30-09-2011: Definitief budget

€ 17.976.964,00
€ 17.555.171,00
€ 17.599.118,00.
€ 22.525.769,00
€ 686.316,00.
€ 21.839.453,00.
€ 4.240.335,00.

De werkelijke uitgaven waren
De werkelijke ontvangsten via debiteuren waren
De totale uitgaven waren derhalve (het saldo)
Het uiteindelijk tekort was

2012 (tot en met augustus)
30-09-2011: Voorlopige beschikking
juli 2012: Nader voorlopig budget
Definitief budget:

€ 19.732.156,00
€ 21.817.517,00
nog onbekend

De werkelijke uitgaven waren tot en met augustus
De werkelijke ontvangsten via debiteuren waren
De totale uitgaven waren derhalve (het saldo)
Het tekort Is (voorlopig tot en met augustus)
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€ 15.670.405,00
€ 418.890,00
€ 15.251.515,00.

€ 415.603.00.
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Grafiek 3: Debiteuren ontvangsten t.o. v. begroting
Debiteuren ontvangsten t.o,v. gemeente begroting
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Op dit moment worden diverse acties ondernomen om deze opbrengst in 2013 nog verder op te
hogen.

Grafiek 4: Openstaande werkprocessen
Openstaande werkprocessen
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De openstaande werkprocessen geven een beeld van de werkvoorraad van de afdeling. De
werkvoorraad neemt langzaam maar zeker af waardoor er meer ruimte ontstaat voor een meer
gerichte aanpak van de gestelde prioriteiten. In deze werkvoorraad is ook opgenomen de
openstaande lopende (re-integratie) trajecten. in totaal op dit moment 907.
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Reactie op het ambtelijk wederhoor

Datum: 27 april 2012
Onderwerp: Reactie hoor en wederhoor

RKC Den Helder
T.a.v. Dhr. M Versteeg.
Postbus 36
1784 MC Den Helder

Geachte heer Versteeg,
Beste Mark,
Op 18 april 2012 hebben wij van de rekenkamercommissie de ambtelijke reactie op het rekenkamerrapport “Reintegratie in Den Helder” ontvangen. Hieronder geven wij per punt aan of wij een aanpassing in het rapport hebben
gemaakt. Wanneer dit niet het geval is zullen we hiervoor en verklaring geven.
1.

Wij delen deze mening niet punt 17 is op bronmateriaal gebaseerd. Voor punt 18 geldt dat wij deze
verwijderen. Bij de desbetreffende punten zullen wij hier nader op ingaan.

2.

Wij hebben de gemeente Den Helder meerdere malen gevraagd naar de informatie over ingezette trajecten
en resultaten. De gemeente heeft dit niet kunnen leveren. Ook wanneer er voor is gekozen dat WNK deze
gegevens zou beheren moet de gemeente voor haar eigen controle over de gegevens kunnen beschikken.
Zij is immers degene die betaalt. Daarnaast had de gemeente de vraag ook door kunnen zetten naar de
WNK bedrijven zodat ze op die manier de cijfers aan ons kon leveren. De gemeente heeft hier geen actie op
ondernomen. Door ons eigen verzoek aan WNK hebben we nog enige cijfers kunnen achterhalen.

3.

Is aangepast.

4.

In de tekst is er toegevoegd dat dit pas vanaf 2013 is.

5.

Is toegevoegd.

6.

Dit besluit is genomen nadat het onderzoek was afgerond. Daarom zien wij geen reden het huidige

7.

Er is tijdens het onderzoek meerdere malen om een beleidsplan gevraagd. Dit plan was volgens onze

onderzoek aan te passen.
contactpersoon niet aanwezig. Nu duikt er opeens een plan op. Dit plan is voor zover wij begrepen hebben
bij bijna niemand in de organisatie bekend en er wordt dan ook niet mee gewerkt. Daarnaast is het plan erg
gedateerd. Het is correct dat de wet nog steeds van kracht is, maar er zijn kleine wijzigingen opgetreden in
de wet en ook de omgeving, economie en arbeidsmarkt is veranderd. Een niet geactualiseerd plan uit 2004
is naar onze mening dan ook gedateerd. Wij hebben in overleg met de rekenkamercommissie dan ook
besloten dit niet te verwerken.
8.

Samen inkopen is naar onze mening iets anders dan gebruik maken van de mogelijkheden die de regio
biedt. Verder is de vraag gericht op de doelstellingen. Wij hebben geen reden om aan te nemen dat deze
context een rol heeft gespeeld bij de doelstellingen.

9.

Wij zien dit als een toelichting die de gemeente zelf kan doen. Overigens bestaan er binnen de raad nogal
wat vraagtekens over de vrijwilligheid waarmee het contract is opgezegd.

10. Deze constatering is wat ons betreft correct. De gemeente heeft een inspanningsverplichting om klanten
aan te leveren. Dit heeft tot een lichte aanpassing in het rapport geleid.
11. Naar onze mening is de zinsnede wel correct. Immers als de gemeente de uitvoering op afstand zet is het
misschien nog wel belangrijker om de regie te behouden. Het is geld van de gemeente dat besteed wordt en
waarover de gemeente zich moet verantwoorden. Daarnaast gaan wij er vanuit dat de gemeente in haar
controlerende rol op uitvoeringspartners zicht wil hebben of de effecten. Daarnaast is deze tekst gebaseerd
op geaccordeerde gespreksverslagen.
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12. Het besluit van het college heeft betrekking op een gedeelte van de doelgroep en betreft alleen een
rechtmatigheidtoets. De overname van de intake en diagnose, maar ook de toeleiding naar trajecten en het
sturen op resultaat wordt in dit document niet genoemd. De tekst is aangepast, waarbij is aangegeven dat er
wel een besluit is genomen over dit deel. Tot slot willen wij benadrukken dat wij deze raadsbrief niet van de
gemeente hebben ontvangen.
13. Hoewel wij pas in deze reactie van de genoemde projecten horen zullen we deze opnemen.
14. Zie punt 11 en 12.
15. Zie punt 11 en 12.
16. Is aangepast.
17. In tabel 11 is te zien dat het aantal trajecten bij deze partners afneemt. In tabel 18 is te zien dat dit niet geldt
voor de uitgaven. Wat ons betreft is daarmee een onderbouwing geleverd.
18. Is verwijderd uit het rapport. Wij hebben dit begrepen uit gesprekken maar dit is niet in de geaccordeerde
gespreksverslagen opgenomen.
19. Dit is een interpretatie. Bijsturing kan wat ons betreft ook in een duaal stelsel.
20. Deze afspraak is ons onbekend. De raad zelf geeft het gemis van de managementinformatie aan.
21. Wij constateren dat de raad zich op afstand heeft laten zetten. Hoewel de WWB het wettelijk kader was en
is, is de omgeving wel veranderd. Zo hebben we te maken gehad met een recessie, afnemende budgetten
en kleine wijzigingen. De raad kan alles overlaten aan het college maar volgens ons is het zinvol als de raad
haar visie op het beleidsterrein zelf nog eens tegen het licht houdt en kijkt of deze nog voldoet in de huidige
tijd. Acht jaar is wat ons betreft erg lang om geen inhoudelijke discussie te voeren.
22. Het betreft hier de mening van een delegatie van de raad. De kwartaalrapportage is genoemd in een
geaccordeerd gespreksverslag. Er staat hier ook expliciet vermeld dat het de ambtelijke organisatie is die dit
van plan is en niet dat dit een bestuurlijke keuze is.
23. Uitkomsten is vervangen door resultaten.
De tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd.
Met vriendelijke groet,

Eelco Westerhof
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