Beter Voor Dordt
Voorstraat 367
3311 CT Dordrecht
www.betervoordordt.nl

Dordrecht, 28 januari 2013
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht (via griffiemail)
I.a.a. de Leden van de Gemeenteraad
Betreft: Artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden
Geacht College,
Baanbrekend Drechtsteden is een samenwerkingsverband tussen Randstadgroep Nederland en de
Sociale Dienst Drechtsteden, gestart in 2011. Op www.flexnieuws.nl (zie bijlage 1) is het volgende te
lezen:
Praktisch en juridisch gezien is Baanbrekend een tussenvorm, het is letterlijk een publiek-private
samenwerking. Er wordt niet volledig geoutsourced, het team is fifty-fifty opgebouwd uit intercedenten van
Randstad en klantmanagers van de Gemeente.
In artikel 55 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden staat het volgende:
Artikel 55
1. Wijziging van de regeling kan plaatsvinden bij daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen
van alle deelnemende gemeenten en alle deelnemende publiekrechtelijke lichamen.
2. Zowel het Drechtstedenbestuur, als de bestuursorganen van de deelnemers aan deze regeling kunnen
voorstellen doen tot wijziging van de regeling.
3. Een besluit tot wijziging dat conform het gestelde in het eerste lid tot stand is gekomen, treedt in
werking op
de in het wijzigingsbesluit genoemde datum.
1) Is onze stelling juist dat bij het aangaan van de publiek-private samenwerking met Randstad
instemming van alle lokale raden vereist was en dat dit ook geldt bij continuering van de
samenwerking? Indien u van mening bent dat onze stelling onjuist is, kunt u dan aangeven
waarom? Indien onze stelling naar uw mening juist is, waarom is dan niet aan de lokale raden
instemming gevraagd?
2) In bovenstaand citaat staat dat niet volledig geoutsourced wordt en het team is opgebouwd uit
intercedenten van Randstad en Klantmanagers van de gemeente. Hoe verhoudt outsourcen zich
tot de re-organisatie van vorig jaar waarbij mensen boventallig verklaard zijn?
In 2012 is vanuit diverse politieke partijen op verschillende momenten gevraagd om inzicht te krijgen in
het functioneren en de resultaten van Baanbrekend Drechtsteden. Door de wethouder is aangegeven dat
eind 2012 een evaluatie plaats zal vinden. Deze resultaten zijn verwoord in een raadsinformatiebrief aan
de Drechtraad, gedateerd 17 januari 2013 (zie bijlage 2).
3) Beter Voor Dordt is van mening dat deze evaluatie (tevens) aan de individuele gemeenteraden
had moeten worden aangeboden aangezien de gemeenten financieel verantwoordelijk zijn bij een
tekort bij de SDD. Deelt u deze mening? Indien dit niet het geval is, waarom niet?

In de bestuursrapportage 2012 valt te lezen dat de doelstelling was, om het aantal bijstandsuitkeringen te
verlagen tot 4.324 ultimo 2012 en dat de SDD er van uit gaat dat zonder bijstelling van beleid dit
gerealiseerd kan worden. Op 1 september 2012 blijkt echter dat er op dat moment 4.783
bijstandsuitkeringen zijn (bron: antwoorden van de SDD op 14 september 2012 aan Beter Voor Dordt, zie
bijlage 3. )
4) Kunt u aangeven hoeveel bijstandsuitkeringen er waren per 1 januari 2013?
Wij gaan er van uit dat het antwoord op vraag 2 (aanzienlijk) boven het streefgetal van 4.324 is.
5) Hoe reëel vind u (achteraf) de stelling in de bestuursrapportage 2012 dat een verlaging tot 4.324
uitkeringen te realiseren is.
6) Heeft u overwogen om het achterblijven bij de oorspronkelijke doelstelling eerder mede te delen
aan cq. Te bespreken met de Gemeenteraad en/of de Drechtraad? Indien dit het geval is, waarom
heeft dat dan niet plaatsgevonden? Indien dit niet het geval is, waarom niet?
Bij steeds meer gemeenten wordt de participatieladder gebruikt. De Participatieladder is een
meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in hoeverre iemand, bijvoorbeeld een Wwb'er meedoet in de
samenleving. De ladder is onderverdeeld in zes treden: van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder
ondersteuning. Door dit twee keer te meten, (bijvoorbeeld voor en na inzet van een voorziening uit het
Participatiebudget) wordt zichtbaar of de mate van participatie is verhoogd. Daarmee worden de
resultaten van het participatiebeleid transparant.( letterlijk overgenomen van www.participatieladder.nl )
De SDD blijkt de participatieladder niet te gebruiken.
7) Waarom wordt de participatieladder door de SDD niet gebruikt terwijl dit “gepromoot”wordt door
o.a. Divosa en VNG?
Op 1 september 2012 was de bestandsverdeling binnen de SDD als volgt:
Kansrijk
nog niet kansrijk
niet kansrijk participatie
niet kansrijk
doelgroepen
nog niet ingedeeld
totaal

568
1.099
334
2.117
109
556
------------- +
4.783

Doel van Baanbrekend Drechtsteden is de matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt binnen
de Drechtsteden te verbeteren en is gericht op de bovenkant ( 80-100% loonwaarde) van het nieuwe en
zittende bestand ( citaat RIB Drechtsteden van 17 januari 2013). Verderop in de RIB staat dat er
onvoldoende beeld was van de mogelijkheden van SDD cliënten. Dit is “verholpen”middels de CV-aktie
van de SDD in de 2e helft 2012.
8) Kunt u aangeven hoeveel van het participatiebudget besteed wordt aan Baanbrekend
Drechtsteden en hoeveel er dan overblijft voor mensen met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt?
9) Welke instrumenten worden ingezet voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt?
10) Deelt u onze mening dat het beter is de samenstelling van het klantenbestand leidend te laten zijn
bij de keuze voor een re-integratie-instrument in plaats van andersom? Indien dit niet het geval is,
waarom niet?
11) Deelt u onze mening dat het beter zou zijn geweest eerst voldoende inzicht te hebben in de
samenstelling van het klantenbestand alvorens contractafspraken met derden te maken? Indien dit
niet het geval is, waarom niet?
12) Tussen de start van Baanbrekend (2011) en het inzicht krijgen in mogelijkheden klanten via de
“CV-aktie” (2e helft 2012) zit anderhalf jaar. Kunt u aangeven waarom dit zolang geduurd heeft?

13) Wij vinden het onbegrijpelijk dat klaarblijkelijk tot 2e helft 2012 er onvoldoende beeld was van de
mogelijkheden van de klanten van de SDD. Kunt u aangeven wat de oorzaak is dat daarvoor er
blijkbaar onvoldoende inzicht in het bestand geweest is?
Gebleken is dat de resultaten over 2011 en 2012 achtergebleven zijn bij de doelstellingen wat onder
andere veroorzaakt wordt doordat het netwerk van Randstad Groep Nederland onvoldoende is
aangehaakt bij Baanbrekend Drechtsteden (Bron: RIB van 17 januari 2013)
14) Beter Voor Dordt gaat er van uit dat het aanboren van het netwerk van RGN een belangrijke reden
geweest is voor het starten met het samenwerkingsverband Baanbrekend Drechtsteden. Kunt u
aangeven wat de reden is dat niet eerder is vastgesteld dat het netwerk van RGN onvoldoende is
aangehaakt.
U concludeert dat Baanbrekend Drechtsteden aanzienlijk hoger scoort dan voorheen werd bereikt door
Werkgevers Service Punt (WSP) en re-integratiebureaus. In het begin van de raadsperiode werd als
(1 van de) doelstelling(en) van de SDD aangegeven het zoveel mogelijk op traject hebben van
bijstandgerechtigden. Hiervoor waren ook onder andere Brugtrajecten en Springplanktrajecten ingekocht
voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.
15) In hoeverre is bij de vergelijking tussen Baanbrekend en WSP/Re-integratiebureaus sprake van
een vergelijkbare doelgroep? Immers, Baanbrekend richt zich tot mensen die kansrijk geacht
worden.
16) Kunt u aangeven hoeveel mensen duurzaam zijn uitgestroomd naar regulier werk via
Baanbrekend Drechtsteden?
17) Kunt u aangeven hoeveel van de mensen die bij Baanbrekend Drechtsteden gestart zijn in een
Re-integratie Werk Overeenkomst (RWO) van 3 maanden en na afloop van de RWO weer in de
WWB terecht zijn gekomen en hoeveel mensen zijn doorgestroomd naar regulier werk?
18) Uit gesprekken met mensen die bij Baanbrekend Drechtsteden middels een RWO uitgestroomd
waren, bleek dat een aantal van hen niet of nauwelijks daadwerkelijk gewerkt hebben maar
“betaald thuis zaten”met als opdracht te blijven solliciteren. Herkent u deze signalen? Bent u
bereid hierover met Baanbrekend Drechtsteden in gesprek te gaan?
Baanbrekend Drechtsteden is een samenwerkingsverband met Randstadgroep Nederland.
19) In hoeverre is er ook naar andere samenwerkingspartners gekeken bij de start van Baanbrekend
en nu bij de evaluatie?
20) Aangezien zowel in 2011 als in 2012 de resultaten tegenvielen lijkt het Beter Voor Dordt
rechtvaardig om resultaatsverplichtingen aan te gaan met Baanbrekend. Is daar nu al sprake van
en indien dit niet het geval is, bent u dan bereid om resultaatafspraken te maken met Baanbrekend
en daar financiële gevolgen aan te koppelen?
In de RIB van 17 januari 2013 staat dat de aanbeveling gedaan wordt Baanbrekend als HET
uitstroomkanaal naar werk te zien. Tevens staat er dat niet doorzetten van de ingezette koers met BBD
een desinvestering is en de naam in de markt schaadt.

21) In hoeverre neigt dit naar uitsluiten van andere private partijen?
22) Kunt u bovenstaande stelling toelichten?
23) Beter Voor Dordt is van mening dat inzetten van het juiste instrument, passend bij de
samenstelling van het klantenbestand van de SDD de enige afweging dient te zijn bij de keuze
voor een re-integratie-instrument. Deelt u deze mening? Indien dat niet het geval is, waarom niet?
Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie Beter Voor Dordt,

Dick van Antwerpen
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Baanbrekend – publiek-private samenwerking
Mensen die in de bijstand zitten of komen, worden door Baanbrekend, een co-creatie tussen de Gemeente en Randstad,
begeleid naar betaalde banen. Dit zijn vaak zeer arbeidsintensieve trajecten, maar er zijn inspirerende voorbeelden.
Verschillende gemeentelijke Sociale Diensten werken nu sinds 2011 samen met Randstad om uitkeringsgerechtigden
aan het werk te helpen middels Baanbrekend, een innoverend concept van de Gemeente en Randstad.
Teamwork
Praktisch en juridisch gezien is Baanbrekend een tussenvorm, het is letterlijk een publiek-private samenwerking. Er
wordt niet volledig geoutsourced, het team is fifty-fifty opgebouwd uit intercedenten van Randstad en klantmanagers
van de Gemeente.

Gezamenlijke expertise
Op de locaties van Baanbrekend werken adviseurs van zowel de Gemeente als Randstad dagelijks met elkaar samen. Ze
maken gebruik van elkaars expertise. Daarin schuilt de kracht van deze publiek-private samenwerking. Adviseurs van
Randstad kunnen veel leren over wettelijke mogelijkheden, sociale wetgeving en de doelgroep. De adviseurs van de
Gemeente kunnen veel leren over de commerciële aanpak, het maken van de match tussen vraag en aanbod en kennis
van de arbeidsmarkt. De Sociale Dienst levert de fysieke lokatie. De leiding van de lokaties van Baanbrekend is in
handen van Randstad en een programma manager van de Gemeente. Juridisch staan deze adviseurs op de payroll van
hun eigen werkgever.

Rogier Schweitzer
Het concept is door samenwerking tussen verschillende functionarissen van Randstad Nederland en de gemeente
Drechtsteden tot stand gekomen. Het verloningsconcept voor de Re-integratie Praktijk Overeenkomst is mede
ontwikkeld door Rogier Schweitzer. Hij is werkzaam als salesmanager bij Randstad Payroll Solutions en werkte eerder
10 jaar bij Randstad HR Solutions, onder meer als rayonmanager. In die rol heeft hij veel ervaring opgedaan met reintegratietrajecten.
Click
“Alleen als er een click is, komt het van de grond. Er moet werkelijk lokaal overeenstemming zijn over het belang van
publiek-private samenwerking, dat is de voorwaarde voor succes,” zegt Schweitzer vanuit eerdere ervaringen.
Baanbrekend… hoe begon het?
Rogier Schweitzer: “Jacqueline van Beek, operationeel directeur van Randstad Payroll Solutions, sprak met Yvonne
Bieshaar, de directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden. Ze zei tegen haar: ‘jullie kunnen als Randstad
mogelijkheden bieden voor doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, jullie hebben het netwerk van de
uitzendbranche en hebben kennis in huis van re-integratie, waarom werken wij niet samen?’ Op basis van dit verzoek
zijn verschillende onderdelen van Randstad samen met de Sociale Dienst van de gemeente Drechtsteden in gesprek
gegaan om vorm te geven aan de co-creatie tussen Randstad en de gemeente.

Er lopen nu vier projecten. Sinds maart 2011 zijn we actief in Drechtsteden. We hebben inmiddels ook een vestiging in
Leeuwarden (Baanbrekend Fryslân), waar binnenkort ook een tweetal andere Friese gemeenten zich bij aansluiten.
Verder heeft Baanbrekend een vestiging voor de drie samenwerkende gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
en een vestiging in Nieuwegein. Inmiddels neemt landelijk de belangstelling toe. Om de groei van Baanbrekend te
kanaliseren en het concept te standaardiseren is Inge Dijkstra aangesteld als Operationeel directeur vanuit Randstad.”
Nederland als voorbeeld voor Europa
Recent was de intensivering van de samenwerking tussen UWV en ABU in het nieuws, onder meer door een bezoek
vanuit Europa. Mevrouw Wallis Goelen van de Europese Commissie (directeur Arbeid en Arbeidsmobiliteit) en Gregorio

de Castro (beleidsadviseur van het directoraat-generaal Arbeidszaken) hebben op maandag 29 oktober een bezoek
gebracht aan Nederland. Een werkbezoek aan UWV Werkplein in Nieuwegein en kennismaking met de praktijk op de
vestiging van Baanbrekend, was onderdeel van het programma.

Mevrouw Wallis Goelen en de heer De Castro lieten zich uitgebreid informeren over de effectiviteit van dit concept om te
zien of deze samenwerking ook elders in Europa kan worden toegepast. In een aantal Europese landen is de
arbeidsvoorziening nog voornamelijk een publieke zaak. Nederland neemt met zijn publiek-private beleid en projecten
een voorloperspositie in.
Nieuw arbeidspotentieel
Over de motivatie van Randstad om dit project te starten, zegt Rogier Schweitzer: “De demografische ontwikkelingen in
ons land worden steeds meer een uitdaging. Het arbeidspotentieel loopt terug. Daar anticiperen we op. Bij de gemeente
is alle specifieke kennis bekend van de regelgeving rondom bijstandsuitkeringen en hoe je mensen stapsgewijs uit de
bijstand kunt leiden. Omgekeerd hebben wij vanuit onze uitzendexpertise een groot netwerk van werkgevers in de
regio’s. De combinatie van beide perspectieven maakt de publiek-private samenwerking tot een succes.”
Commitment
“Commitment en leiderschap is ook een voorwaarde”, zo licht Rogier toe. “Je hebt lokaal mensen nodig – zoals Jan de
Jong, Hoofd Werk en Inkomen van de gemeente Nieuwegein – die over de juiste overtuiging en daadkracht beschikken
om het project van de grond te tillen. Positieve medewerking van alle stakeholders is nodig, want het heeft veel voeten
in de aarde voordat de samenwerking een feit is.”

De betrokken gemeenten zijn gemotiveerd. De praktijk wijst uit dat deze publiek-private samenwerking kans van
slagen heeft, waardoor de belangstelling voor het concept toeneemt. Gemeentelijke Sociale Diensten zien zich gesteld
voor grote bezuinigingen. In 2011 kreeg de gemeente nog 3,5 miljoen voor re-integratie. In 2012 is dat budget

teruggebracht naar 1,5 miljoen euro. Pragmatische oplossingen om mensen vanuit de bijstand te begeleiden naar de
arbeidsmarkt zijn dus hard nodig.
No cure less pay
Wat is het verdienmodel bij dit concept? Randstad krijgt een vaste kostprijs betaald voor de mensen die vanuit
Randstad werkzaam zijn bij Baanbrekend. Verder wordt gewerkt volgens no-cure, less pay. Met andere woorden: aan
elke geslaagde bemiddeling verdient Randstad beter. Volgens Jan de Jong, Hoofd Werk en Inkomen Nieuwegein, is deze
samenwerking voor beide partijen profijtelijk.

Werkgever draagt bij aan integratie
De werkgever investeert in de werknemer. De focus ligt op een normaal arbeidscontract, dat kan tijdelijk zijn,
bijvoorbeeld via een uitzendbureau, of vast. Ook is er een mogelijkheid om uitkeringsgerechtigden, die nog niet 100%
productief zijn, samen met de werkgever verder te ontwikkelen. Als tegenprestatie voor de inspanningen van de
werkgever ontvangt de werkgever voor de periode, waarin de uitkeringsgerechtigde nog niet voldoende productief is,
een gereduceerd tarief. Doelstelling van alle partijen moet echter zijn om de uitkeringsgerechtigde zo snel mogelijk
naar een reguliere overeenkomst te begeleiden. Zo draagt de werkgever dus een steentje bij aan de ontwikkeling van
de doelgroep.
Hoe werkt het in de praktijk?
De concrete situatie bij de dienst Werk en Inkomen in Nieuwegein was als volgt: 900 mensen krijgen een
bijstandsuitkering. Al die mensen zijn gescreend via workshops. Uit de screening en intake bleek dat 27% klaar was
voor een baan op de arbeidsmarkt. Die mensen hebben hun cv ingevuld in hun eigen E-portfolio. Vervolgens is in mei
van dit jaar voor die groep de matching gestart met het vacature-aanbod in de regio. Inmiddels zijn ruim 120 mensen
daadwerkelijk bemiddeld en weer actief op de arbeidsmarkt in parttime of fulltime banen.
De matchingsperiode beslaat 3 tot 6 maanden, waarbij een coachingstraject van maximaal 6 maanden wordt ingezet.
Na succesvolle matching stromen de deelnemers door naar tijdelijke of vaste banen.

1000 succesvolle matches
Landelijk zijn nu via Baanbrekend 1000 succesvolle matches tot stand gekomen vanuit de bijstand naar de
arbeidsmarkt, zo besluit Rogier Schweitzer tijdens de presentatie bij Baanbrekend Nieuwegein, ter gelegenheid van het
werkbezoek van mevrouw Wallis Goelen, directeur Arbeid en Arbeidsmobiliteit van de Europese Commissie.
Tekst en foto’s: Hinke Wever

Bijlage 2

Bijlage 3
Aan Beter voor Dordt
T.a.v. Dick van Antwerpen

Op 2 september 2012 vraagt u in een mail aan de Raadsgriffie hoe de verdeling is van het
klantenbestand van de SDD over de treden van de participatieladder. Daarnaast vraagt u welke
participatie-instrument de SDD – naast Baanbrekend- ter beschikking heeft.
Indeling bestand naar arbeidsperspectief
De SDD deelt haar klanten niet in volgens de participatieladder, maar naar de mate van
arbeidsperspectief. De voornaamste reden hiervoor is de ervaring dat een duidelijke focus op
mogelijkheden mensen sterker tot zelfstandigheid motiveert. Een focus op beperkingen daarentegen,
kan leiden tot een negatief zelfbeeld bij de klant, wat de afstand tot de arbeidsmarkt vergroot, het
zogenoemde lock-in effect van negatieve of probleemgerichte klantbenadering. Op 1 september 2012
is de indeling van het bestand als volgt.
Kansrijk
Nog niet kansrijk
Niet kansrijk participatie
Niet kansrijk
Doelgroepen
Nog niet ingedeeld
Totaal

568
1.099
334
2.117
109
556
4.783

De participatie-instrumenten die de SDD ter beschikking staan
Vanaf 2010 werkt de SDD volgens ‘Werken aan zelfstandigheid’, het re-integratiebeleid voor de
periode 2010-2013. De instrumenten zijn zoveel mogelijk gericht op werk en toeleiding naar werk,
maar kent ook het product ‘maatschappelijke participatie’, voor mensen die geen perspectief hebben
op regulier werk. Naast het product ‘maatschappelijke participatie’, dat voornamelijk wordt ingevuld
met vrijwilligerswerk, hebben de regisseurs beschikking over test- en trainingproducten,
gezondheidsbevorderende producten, opleiding, begeleiding naar werk en vormen van
arbeidstraining.
Toin Coolen
Senior beleidsmedewerker SDD
14 september 2012

