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Datum 2 oktober 2002

Onderwerp Social Return on Investment

Ons kenmerk SW20021002

Geacht college,
Bijgaand treft u het evaluatieverslag Social Return on Investment aan over het jaar 2001 conform
uw verzoek van 1 5 mei 2001.
Het aantal personen dat via de Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw (SSPB) een
opleiding volgt in het kader van leerlingbouwplaatsen is fors te noemen. In de vorige rapportage
waren in totaal 22 leerlingen op diverse projecten in opleiding. In het jaar 2001 is het aantal
leerlingen op de diverse projecten opgelopen tot 47. Een toename dus van meer dan 100 procent.
Ook het aantal personen dat via DordtMij bv aan het werk was op de diverse projecten is
toegenomen. In het vorige verslag waren er in de loop van 2000, 32 personen kortere of langere
tijd werkzaam via DordtMij. In het jaar 2001 betrof dit een aantal van 81. Ook hier een toename van
meer dan 100 procent. Voor de goede orde moet daarbij opgemerkt worden dat niet iedereen een
volledig jaar gewerkt heeft. Soms betrof het een periode van enkele weken maar veelal een langere
periode. Dat betekende dat men voor kortere of langere tijd geen beroep op een uitkering deed. Zoals
aangegeven in het verslag had 79 % van de doelgroep een uitkering voordat men voor DordtMij ging
werken. Overigens hebben 17 personen in die periode een structurele baan verworven, deels in de
sector Infra of in de sector Bouw, maar veelal elders. Dat betekent dat men door de werkervaring in
Social Return kans heeft gezien om elders structureel werk te kunnen aanvaarden en dus geen
beroep meer hoeft te doen op een uitkering.
In de bijlage no. 1 (voortgangsrapportage) van het verslag vindt u een overzicht van de via
Stadswerken aangemelde projecten. Om een aantal redenen, waarvan de belangrijkste is dat een
deel van de doelgroep niet of onvoldoende geschikt is voor de aangeboden funkties, blijft ongeveer
een kwart van de arbeidsplaatsen onbezet. Aangezien het hier veelal gaat om uitvoering door derden,
terwijl het voor het projectbureau vaak om dezelfde handelingen gaat, zou voor een volledige
bezetting van die plaatsen op zich geen extra capaciteit van het projectbureau Social Return nodig
zijn.
Met de recente toename van het aantal werklozen mag verondersteld worden dat het in de komende
jaren beter mogelijk moet zijn om tot een volledige bezetting van de beschikbare plaatsen te komen
zonder directe stijging van de kosten.
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Datum 2 oktober 2002
Ons kenmerk TvE/WvR

Samengevat kom ik tot de ik tot de conclusie dat Social Return zonder meer beantwoord aan de
doelstelling. Door de uitbreiding van het aantal Leerlingbouwplaatsen wordt er een goede impuls
gegeven aan de vakopleidingen voor de bouw in Dordrecht en in de regio.
Door de inzet van langdurig werklozen via DordtMij doet een groot aantal personen werkervaring op
of stroomt, vanuit een uitkeringssituatie, definitief door naar een structurele arbeidsplaats. De door
het projectbureau ontwikkelde expertise en opgebouwde netwerk kan zeker een bijdrage leveren aan
een het bestrijden van langdurige werkloosheid nu de markt zich weer ongunstig lijkt te ontwikkelen.
Tenslotte merk ik nog op dat u bij bovenvermeld besluit heeft aangegeven dat het uitstroombeleid
nader geëvalueerd, besproken en mogelijk gewijzigd zou moeten worden bij de bespreking over de
sociale pijler. Van de heer B. Blasé, ambtelijk eindverantwoordelijke voor de de sociale pijler heb ik
vernomen dat er met betrekking tot de bedoelde evaluatie geen prioriteit is gegeven in het
programma sociale pijler.

Hoogachtend,

N.

C.H.A.J. van Netten
Directeur
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Dordrecht

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT
Rapportage 2001

Ton van Ekelen
Wil van Rijen
Dordrecht, april 2002
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Rapportage Social Return on Investment
periode 1 januari 2001 - 31 december 2001

1.

1.1

INLEIDING

VAN EXPERIMENTEEL NAAR STRUCTUREEL

5% regeling
Begin juni 1998 is "Social Return on Investment" als een experiment van start gegaan.
Doelstelling van dit experiment is om te bevorderen dat langdurig werklozen uit de gemeente
Dordrecht uit kunnen stromen naar een reguliere arbeidsplaats dan wel om hen werkervaring
op te laten doen en daarmee de kansen op reguliere arbeid te vergroten. Om dat te bereiken
heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de inzet van langdurig
werklozen bij gemeentelijke projecten vast te stellen op 5 % van de opdrachtsom exclusief
BTW. Deze '5%-regeling' is opgenomen in de contractstukken en is van toepassing in de
volgende gevallen:
a.
gemeentelijke aanbestedingen vanaf ƒ 100.000,
(thans gesteld op € 50.000,-)
b.
gemeentelijke opdrachten voor de levering van diensten vanaf ƒ 100.000,(ziea)
c.
uitgifte van grond ten behoeve van de vestiging van bedrijven en van
woningbouwprojecten
Medio 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het instrumentarium
van Social Return uit te breiden met het vestigen van Leerlingbouwplaatsen. Het college wil
voorts dat hieraan zoveel mogelijk prioriteit gegeven wordt.
In april 2001 is door de directeur van Stadswerken aan het college een beleidsvoorstel
aangeboden met daarin de vraag de volgende beslissing te nemen:
1)
Kennis te nemen van de resultaten van Social Return over de periode juni 1999/juni
2000 en actuele resultaten per eind maart 2001.
2)
De experimentstatus van het bureau Social Return op te heffen en een meer structureel
karakter te geven. De bureaukosten ad ƒ 250.000,- per jaar ten laste te brengen van
de meerjarenbegroting tot 2005
3)
Handhaven van de eindverantwoordelijkheid onder de directeur Stadswerken.

1.2

MOTIVERING VAN HET BESLUIT

Het college heeft in mei 2001 het voorstel van de directeur Stadswerken volledig
overgenomen en heeft eraan toegevoegd dat het uitstroombeleid integraal dient te worden
geëvalueerd en betrokken dient worden bij de besprekingen bij de dag over de Sociale Peiler.
Bij de behandeling in de daarop volgende raadscommissie Onderwijs en Welzijn werd
Projectbureau Social Return
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unaniem een positief advies uitgebracht. Niet alleen werd positief gedacht over de bereikte
resultaten maar tevens werd het belang onderkend van het in stand houden van dit
instrument en het bijbehorende netwerk voor de periode waarop de werkloosheid zal •
toenemen.

1.3

POSITIONERING

Het besluit van het college houdt tevens in dat er een eind is gekomen aan de onduidelijke
positionering van het Projectbureau Social Return (Welzijn - Stadswerken). Unaniem is
gekozen voor handhaving van de eindverantwoordelijkheid onder de directeur Stadswerken.

2.

ONTWIKKELINGEN

2.1

INFORMELE BIJEENKOMSTEN SUCCESVOL

Niet alleen het opzetten van netwerken maar ook het onderhouden daarvan is heel
belangrijk. Dat geldt ook voor Social Return. Het is namelijk gebleken dat niet volstaan kan
worden met het uitvoeren van de betreffende besteksparagraaf. Dit betekent ondermeer dat
DordtMij overgaat tot het plaatsen van een of meer langdurig werklozen. Indien er op dat
moment geen geschikte kandidaten zijn dient DordtMij die poging na enige tijd te herhalen.
Als dat na een paar maanden wederom niet tot een succesvolle plaatsing leidt dan bestaat er
ook bij de aannemers en projectontwikkelaars de neiging om het daarbij te laten. In de
praktijk komt dat neer op het niet of niet voldoende toepassen van de '5% regeling'. De
aannemer meent aan zijn verplichtingen voldaan te hebben en zal geen poging meer doen
om DordtMij te verzoeken de betreffende vacatures op te vullen. Ook bij een mislukte
plaatsing, wat uiteraard ook voorkomt, menen sommigen al gauw aan de verplichting voldaan
te hebben. Dat moest veranderen en daarom is er een constructie bedacht waarbij de
maximale inzet verkregen kon worden. Via een informele bijeenkomst bij de Stichting
Samenwerkende Praktijkopleiding Bouw (SSPB), waarbij alle betrokken partijen aanwezig
zijn, wordt uitvoerig ingegaan op de naleving van de Social Return overeenkomst. In het
informele doch serieuze overleg (niemand kan zich achter de ander verschuilen) komen alle
zaken die goed of fout ging aan de orde. Indien de inzet van uren op het betreffende project
niet gehaald kan worden wordt aangedrongen op inzet op andere werken in de regio. Hieraan
wordt veelal gevolg gegeven.
De open sfeer, de aanwezigheid van alle betrokkenen, de beschikbaarheid over alle
relevante informatie en de druk vanuit het projectbureau Social Return om aan de
verplichtingen te voldoen, leiden ertoe dat er concreet zaken gedaan kunnen worden. We
kunnen dus vaststellen dat deze aanpak succesvol blijkt te zijn.
2.2

VERDERE ONTWIKKELINGEN LEERLINGBOUWPLAA TSEN

Zoals uit bijgaand overzicht (* Resultaten onder hoofdstuk 3) blijkt, is er nog steeds een
toename van het aantal Leerlingbouwplaatsen. Dit is zondermeer een gevolg van het
regelmatig overleg in goede samenwerking met de SSPB en het landelijke Kennisinstituut
voor bouwonderwijs Bouwradius. Waar mogelijk wordt bij de toepassing van Social Return
steeds prioriteit toegekend aan Leerlingbouwplaatsen boven de reguliere arbeidsplaatsingen.

Projectbureau Social Return

Pag 3

In een aantal gevallen blijkt het evenwel niet mogelijk om een Leerlingbouwplaats te vestigen.
Veelal heeft dit te maken de aard van de werkzaamheden en de daaraan verbonden criteria
die gelden voor een Leerlingbouwplaats. Om toch de mogelijkheden voor de leerlingert in de
bouw optimaal te benutten zijn er inmiddels twee varianten ontwikkeld, nl de zogenaamde
'groepsopleidingen ' en de 'individuele leerlingbouwplaatsen'. Hoewel dit in formele zin dus
geen Leerlingbouwplaatsen zijn wordt in de praktijk zoveel mogelijk aangesloten bij de
opleidingscomponent. Bouwradius onderschrijft deze ontwikkeling en bevordert mede de
instroom van kandidaten in overleg met de SSPB.
Mede op verzoek van het projectbureau Social Retum hanteert Bouwradius tegenwoordig
een informatie-brochure voor aannemers en projectontwikkelaars.
Het aantal Leerlingbouwplaatsen komt niet voor op het overzicht op bijlage 1 (met
uitzondering van de nummer 16 en 20) aangezien die lijst betrekking heeft op infra-structurele
projecten die via het ingenieursbureau van Stadswerken worden aangemeld. Het overzicht
Leerlingbouwplaatsen is te vinden in bijlage 3. (Overzicht leerlingbouwplaatsen SSPB t.b.v.
Social Retum). Bij Leerlingbouwplaatsen gaat het veelal om werken die via Stadsontwikkeling
(projectontwikkelaars) worden aangemeld. Anders dan bij de civiele werken via Stadswerken
is hier geen sprake van een in de besteksparagraaf opgenomen contractbepaling. In plaats
daarvan is een inspanningsverplichting opgenomen in de exploitatie-overeenkomstHet
vestigen van Leerlingbouwplaatsen vindt overigens niet alleen in Dordrecht maar ook in
andere gemeenten in de regio Drechtsteden plaats. Het SSPB zorgt, in overleg met
Bouwradius, voor plaatsing en de begeleiding van deze leerlingen.
2.3

DORDTMIJ EFFECTIEVER DOOR ONDERAANNEMING STRAK BV

Ondanks de goede samenwerking met DordtMij blijft het opvullen van vacatures een lastige
zaak. De doelgroep is de afgelopen jaren behoorlijk afgeroomd. Wat overblijft is een groep
personen die geen of weinig opleiding heeft, de Nederlandse taal niet beheerst en de nodige
sociale vaardigheden ontbeert. Dat betekent dat er bij de inzet van langdurig werklozen eerst
extra voorbereidingen nodig zijn om iemand met succes te kunnen plaatsen. Dat is op zich
niet nieuw maar het vergt een intensievere benadering. Dat betekent een nog nauwkeuriger
diagnose van de kandidaat. Hieraan wordt terecht veel aandacht besteed. Uiteindelijk gaat
het om het voldoende kwalificeren van kandidaten. DordtMij speelt daar op in. Uiteraard kan
DordtMij geen goed geschoolde vakmensen leveren, maar er is een ontwikkeling in de bouw
gaande waarbij het minder gaat om deze vakmensen maar meer om heel specifieke
werkzaamheden die met een beperkte scholing toch vakbekwaam uitgevoerd kunnen
worden.
Dit doet zich onder andere voor bij het construeren en bewerken van gipswanden. DordtMij
heeft hier, met samenwerking met de SSPB een vakopleiding voor ontwikkeld. Het gaat
hierbij om het zogenaamde 'spackspuiten' en 'metal stuc'. Vanaf het begin wordt de theorie
gekoppeld aan de praktijk.Als gevolg van deze veelgevraagde praktijkopleiding heeft DordtMij
voor deze werkzaamheden een eigen BV opgericht die enerzijds aansluit op de vraag in de
markt en anderzijds tegemoet komt aan de beperkte mogelijkheden van de doelgroep. In de
bouw spreekt man graag van 'strak' werk. Omdat er marktgericht gewerkt moet worden heeft
DordtMij een even simpele als doeltreffende formule gevonden n.l 'Strak in de regel en
flexibel voor de mensen'. Een ander voordeel van deze organisatie is dat men als
onderaannemer rechtstreeks ingezet kan worden door een aannemer of projectontwikkelaar.
De ervaring leert dat het opvullen van vacatures via een korte lijn met de projectontwikkelaar
en de aannemer moet lopen. Zodra daar de onderaannemer bijkomt kant de plaatsing een
stuk moeilijker verlopen. Met de STRAK bv hebben we dus meer mogelijkheden gekregen
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om onze vacatures op te vullen omdat er nu een directe relatie is tussen der aannemer of
projectontwikkelaar en 'onze eigen' onderaannemer
2.4

CONVENANT LEERLINGBOUWPLAATSEN REGIO DRECHTSTEDEN

Vanuit het projectbureau is er periodiek overleg met Bouwradius. Een van de taken van
Bouwradius is het vaststellen of een bepaald bouwproject voldoet aan de eisen voor het
vestigen vaan een Leeriingbouwplaats. Bij die besprekingen is ook de coördinator van de
SSPB aanwezig. Naast het overleg met het projectbureau Social Return maakt de
vertegenwoordiger van Bouwradius ook deel uit van het Regionaal overleg
Leerlingbouwplaatsen dat voorgezeten wordt door de wethouder van onderwijs van de
gemeente Dordrecht.
In navolging van de positieve ontwikkeling van Leerlingbouwplaatsen bij de gemeente
Dordrecht heeft Bouwradius er hard aan gewerkt om een aantal andere gemeenten uit deze
regio te betrekken bij het vestigen van Leerlingbouwplaatsen. Dit heeft geresulteerd in een
Convenant tussen Bouwradius, de SSPB, hetNVOB, woningstichtingen Progrezen
Woondrecht en de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Hendrik Ido
Ambacht en Alblasserdam. De ondertekening vond in Dordrecht plaats eind december 2001.
Bovengenoemde organisaties en de gemeenten zullen in de toekomst deel uitmaken van het
periodieke overleg onder voorzitterschap van Dordrecht.
2.5

OPLEIDING INFRA

Zoals reeds onder punt 2.3 is aangegeven wordt het projectbureau bij de invulling van de
vraag naar langdurig werklozen steeds meer geconfronteerd met het feit dat de personen die
in aanmerking komen om geplaatst te worden geen of weinig opleiding hebben. Voor de
bouwkundige projecten heeft Dordtmij daar nu extra mogelijkheden voor gecreëerd via Strak
bv. Naast deze mogelijkheid voor een langdurig werkloze zal voor Infra ook bezien worden of
een opleidingscomponent analoog aan de opleiding voor Leerlingbouwplaatsen tot de
mogelijkheden behoort.Voor de Infraprojecten is er zo'n korte specifieke opleiding nog niet. In
samenwerking met Dordtmij en de SSPB wordt door het projectbureau Social Return nu de
mogelijkheid onderzocht een dergelijke opleiding op te starten. Het doel is te komen tot een
aantal korte opleidingen afgestemd op het merendeel van de werkzaamheden die voorkomen
bij de aanleg van wegen-, riolering- en groenprojecten. Hierbij moet gedacht worden aan
opleidingen tot aankomend grondwerker, rioleringswerker, opperman enz. Door deze
opleidingen zal de doelgroep niet geheel onwennig tegenover de aangeboden
werkzaamheden staan en zal ervoor beide partijen een win-win situatie ontstaan. De
aannemer krijgt mensen die 'al iets kunnen' en de kandidaat krijgt een grotere kans om
geplaatst te worden. Dit onderwerp is bij de periodieke contacten met aannemers aan de
orde geweest. Er werd zeer positief gereageerd op het initiatief om voor Infra een dergelijke
basis opleiding te ontwikkelen.
Binnenkort zal het eerste (concept) voorstel voor dit opleidingstraject gepresenteerd worden.
Inmiddels is geblekeken dat aansluiting bij de stichting Samenwerkingsverband
Praktijkopleidingen Grond-, water-, en wegenbouw (SPG) tot de mogelijkheden behoort.
2.6

ORIËNTATIE UITBREIDING ARBEIDSBEMIDDELING KLIQ

Als gevolg van de in werking treding van de nieuwe SUWI-wet (Structuur Uitvoering Werk en
Inkomen) per 1 april 2001 is Arbeidsvoorziening opgedeeld in een publiek en een privaat
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deel. Het publieke deel is ondergebracht in het Centrum voor Werk en Inkomen. Naast
Arbeidsvoorziening maken ook de gemeenten (Sociale Dienst) en de Uitvoeringsorganisaties
voor sociale zekerheid (o.a. GAK) hiervan deel uit. Het andere deel is geprivatiseerd en is
thans werkzaam als reïntegratie bedrijf onder de naam KLIQ Employabilty.
Tot het moment van deze ingrijpende wijziging nam het Arbeidsbureau Dordrecht deel aan
Social Return en zorgde daarmee, naast DordtMij voor het opvullen van de vacatures. Sinds
de splitsing bij Arbeidsvoorziening heeft het Arbeidsbureau die rol niet meer uitgevoerd.
Onlangs is de draad weer opgepakt en zal bezien worden in hoeverre KLIQ die vroegere taak
kan invullen.
De uitvoering van KLIQ Employabilty gebeurt door de afdeling Werving en Selectie van de
vestiging te Dordrecht. KLIQ richt zich primair op direct bemiddelbare kandidaten middels
directe uitplaatsing of 'verionen'. KLIQ werkt daarbij samen met het eigen verionigsbedrijf
Flexpay en gerenommeerde uitzendorganisaties in de bouwsector. KLIQ heeft al langer
ervaring met de samenwerking met de sector bouw door de '5 %-regeling' van de gemeente
Rotterdam. Op basis van contractuele afspraken met de verschillende brancheorganisaties
uit de bouw zijn geen kosten verbonden aan de bemiddelingsactiviteiten van KLIQ ten
behoeve van de uitvoering van Social Return. Aangezien DordtMij niet in staat blijkt om alle
vacatures tijdig en volledig te bezetten heeft het Projectbureau Social Return onlangs een
oriënterend gesprek gehad met KLIQ Employabilty. Om de bestaande relatie met DordtMij te
respecteren zullen de uitgangspunten en gevolgen van een toekomstige samenwerking eerst
met DordtMij besproken worden.
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3

RESULTATEN ( periode 1-1-2001 - 31-12-2001 )

3.1

AANMELDINGEN

totaal aantal aangemelde projecten
totaal aantal aangemelde contracturen
totaal aantal ingevulde contracturen

3.2

AANTAL ( STRUCTURELE) ARBEIDSPLAATSEN

aantal mensen dat doorgestroomd is naar regulier werk
aantal in dienst getreden mensen op contractbasis bij DordtMij

3.3

3
7

AANTAL INDIVIDUEEL GEPLAATSTE LEERLINGEN

aantal individueel op bouwplaatsen geplaatste leerlingen in 2001

3.6

8
25
3
2
3
12

AANTAL GROEPSOPLEIDINGEN

aantal groepsopleidingen gestart in 2001
aantal leerlingen totaal op deze bouwplaatsen

3.5

17
26

AANTAL LEERLING BOUWPLAATSEN

aantal leerlingbouwplaatsen gestart in 2001
aantal leerlingen totaal op deze bouwplaatsen
aantal opgeleverde leeriingbouwplaatsen in 2001
aantal leerlingbouwplaatsen in voorbereiding in 2001
aantal leeriingbouwplaatsen in onderhandeling in 2001
aantal projecten aangemerkt als potentiële leerlingbouwplaats in 2001

3.4

36
100.014
16.063

15

VERGELIJKING PERIODE 1-1-2000 en 31-12-2000

totaal aantal ingevulde contracturen was in 2000 7979. In 2001 is dit 16.063)
waarvan 5.044 uur betrekking had op reeds in 2000 gestarte projecten,
totaal aan Leerlingen in 2000 was 31 (in 2001 is dit 57)
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4.

TOELICHTING RESULTATEN

4.1 AANGEMELDE CONTRACTUREN IN 2001

In de vorige paragraaf worden onder punt 3.1 het totaal aantal contracturen vermeld. In 2001
waren er in totaal 100.014 contracturen aangemeld verdeeld over 36 projecten. In dat aantal
contracturen zijn ook uren opgenomen van werken die wel in 2001 zijn aangemeld doch pas
in 2002 van start zijn gegaan dan wel een of meerdere jaren looptijd (tot 2005) hebben. Het
aantal contracturen dat nog niet beschikbaar kwam in 2001 komt neer op een totaal van ca.
50.000 uur.
De in hoofdstuk 3 vermelde resultaten hebben dan betrekking op de overige ca. 50.000
contracturen. Overigens blijkt dat in bepaalde gevallen de aanneemsom niet zonder meer
uitgedrukt kan worden in mensjaren/contracturen. Zo bestaat b.v. de reconstructie
Rijksstraatweg (bijna 9.000 contracturen) hoofdzakelijk uit de levering van asfalt. Het totale
werk duurde slechts 3 weken en was zo specialistisch van aard dat geen inzet van langdurig
werklozen zinvol was. Een en ander is in goed overleg met het projectbureau Social Return
tot stand gekomen.
Van het eerder genoemde beschikbare aantal contracturen (50.000) alsmede de nog lopende
projecten het jaar 2000 heeft DordtMij 12.976 uur ingevuld en Arbeidsvoorziening 2480.
totaal dus 16.063,50 uur. Daarnaast zijn er 8 Leerlingbouwplaatsen gestart een 3-tal
groepsopleidingen.
De hierboven vermelde toelichting op contracturen heeft betrekking op de situatie waarbij de
gemeente Dordrecht fungeert als opdrachtgever. De in het bestek opgenomen bepaling
inzake de 5%- regeling/ vestiging Leerlingbouwplaats is daarbij contractueel vastgelegd en
derhalve afdwingbaar (boete-clausule).
Met betrekking tot de door de Gemeente Dordrecht afgesloten exploitatieovereenkomst met
projectontwikkelaars/grondexploitatie maatschappijen is eveneens een bepaling iopgenomen
inzake de 5% -regeling/vestiging Leerlingbouwplaats. Aangezien de gemeente in dit geval
niet als opdrachtgever maar als verkoper optreedt is in die gevallen een bepaling omtrent
een inspanningsverplichting opgenomen. Geen formeel afdwingbare bepaling dus.
In de praktijk blijkt evenwel dat de projectontwikkelaars/grondexploitatie maatschappijen
bereid zijn in de geest van de 5%-regeling/vestiging Leeriingbouwplaats te handelen en zijn
er goede ervaringen opgedaan met de inzet van (langdurige werklozen en leerlingen.

4.2 GEREALISEERDE ARBEIDSPLAATSEN

DordtMij heeft in het jaar 2001 in totaal 26 personen in dienst genomen. Dit betreft zowel de
opvulling van de normale beschikbare vacatures en de personen die in dienst getreden zijn
bij Strak bv. In die zelfde periode zijn er een aantal personen direct dan wel via DordtMij
doorgestroomd naar een reguliere baan. (zie de aantallen onder 3.2)
4.2.1

KENMERKEN SAMENSTELLING DOELGROEP DORDTMIJ

Volgens de opgave van DordtMij bestaat de doelgroep die in 2001 via DordtMij voor Social
Return gewerkt heeft voor 80% uit allochtonen en 20 % uit autochtonen. Van de totale groep
had 80 % direct voorafgaande aan het werk voor Social Return, een bijstandsuitkering. In
totaal heeft 37 % van de doelgroep een LBO opleiding (3 personen met een MAVO diploma)
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de overige personen hebben geen opleiding gevolgd na de lagere school dan wel een LBOopleiding zonder diploma. De doelgroep bestaat uitsluitend uit mannen.
Het grote aantal Antillianen (56,8%) is te verklaren omdat DordtMij enkele jaren geleden
gestart is met een specifiek Wijkgericht Antillianenproject. Via mond op mond reclame is er
een grote instroom vanuit deze groep bij DordMij ontstaan. Het achterblijven van Turken en
Marokkanen is een gevolg van het over het algemeen slecht beheersen van de Nederlandse
taal.
Voor een gedetailleerd overzicht zie bijlage 4.
4.3 GEREALISEERDE LEERLINGBOUWPLAATSEN

In totaal zijn er in 2001 8 Leerlingbouwplaatsen beschikbaar gekomen. Nieuw is dat er
daarnaast ook nog eens 3-tal groepsopleidingen beschikbaar kwamen en ook een 15-tal
individuele leerlingen geplaatst konden worden, (zie de aantallen onder 433 t/m 3.5).
4.3.1 OPLEIDINGSRESULTATEN LEERLINGBOUWPLAATSEN

Reguliere opleidingen
Van het SSPB is vernomen dat van de personen die deelgenomen hebben aan de reguliere
opleiding Leerlingbouwplaats 80 % inmiddels de opleiding met een diploma heeft afgerond.
De overige 20 % is nog in opleiding. Er is geen enkele persoon voortijdig uitgevallen.
Individuele opleidingen
Van de Individuele opleidingen Leerlingbouwplaats is 60 % inmiddels geslaagd en 25 % is
nog bezig aan de opleiding. Een kleine groep van 15 % heeft de opleiding voortijdig gestaakt
(o.a. ziekte of andere vakrichting).
Groepsopleidingen
Van de 4 personen die in het kader van de groepsopleiding de opleiding assistent
Leerlingbouwplaats gevolgd hebben, heeft er maar één de opleiding met een diploma
afgerond. De overige drie personen zijn afgevallen. Deze opleiding werd voor het eerst in
deze vorm gegeven. Van de nieuwe lichting (20 personen) worden betere resultaten
verwacht.
De resultaten van de reguliere opleiding zijn zonder meer uitstekend te noemen. Ook de
individuele opleiding blijkt goed aan te slaan. De resultaten bij de groepsopleiding zijn
beduidend minder, maar hierbij moet opgemerkt worden dat het hier om langdurig werklozen
gaat met weinig of geen vooropleiding, met de nodige taalproblemen en over het algemeen
een gebrek aan sociale vaardigheden. De SSPB (vakopleiding voor de bouw) heeft ervaring
op moeten doen met deze nieuwe opleiding. Naar verwachting zal het met de tweede lichting
(zie boven) beter gaan.
Voor een gedetailleerd overzicht zie bijlag 3.

4.4

TOTAAL AANTAL PLAATSINGEN

Als alle plaatsingen bij elkaar opgeteld worden komt dat neer op 26 via DordtMij en 57 via de
SSPB. hetgeen neerkomt op een totaal van 83 personen. Daarnaast zijn nog 17 personen
doorgestroomd naar een structurele baan.
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Gelet op de doorgaans niet of nauwelijks geschoolde kandidaten is dat een positief resultaat
te noemen, Tevens kan vastgesteld worden dat Social Return een belangrijke bijdrage levert
aan de groei van het aantal vakopleidingen in de sector Bouw.
Het totaal aantal plaatsingen van zowel DordtMij als via het SSPB betekent bijna een
verdubbeling van de aantallen in 2000 (zie 3.6)

5.

TOELICHTING OP BIJLAGE 1

Van de 36 gestarte werken in 2001, zijn er 22 gereed gekomen. Het aantal besteede uren
wordt aangeven in kolom l. In kolom M wordt door middel van een code aangeven wat er
uiteindelijk met het project is gebeurd.
In 9 gevallen kon er niet of niet tijdig een kandidaat op de beschikbare vacatures geplaatst
worden. Veelal is via onderhandeling met de aannemer toch nog een compensatiemogelijkheid geschapen om op een ander werk de "verplichte" uren in te laten vullen. In twee
gevallen (01, en 14) waren er geen kandidaten beschikbaar en kon ook later geen
compensatie geboden worden. In alle andere gevallen was het werk te specialistisch of ging
het om werken die nagenoeg uit de levering van materialen bestonden. Er is steeds gestreefd
om uit de onderhandeling met de aannemer een maximaal resultaat te behalen met de inzet
van werklozen op een later tijdstip dan wel op een ander werk.
Het niet direct op kunnen vullen van vacatures heeft alles te maken met de kwaliteit van het
op dat moment beschikbare kandidaten. Als gevolg van het aantrekken van de
werkgelegenheid in de afgelopen jaren is er zonder meer sprake van afroming van het
werklozenbestanden.Het geschikt maken voor de arbeidsmarkt van de huidige doelgroep is
een tijdrovende bezigheid. Nu de werkloosheid weer wat toeneemt zal het aanbod van
werklozen ongetwijfeld weer groeien.

Ton van Ekelen
Wil van Rijen
Dordrecht, april 2002
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toelichting:

Rapportage 2001

code

nr.

: het projectbureau wijst aan elk project een eigen nummer toe

A

maximaal invulling contracturen

project

: korte omschrijving van het betreffende project

B

uren doorgeschoven naar andere werken

cat.

: categorie

1 =

aanbesteed werk Stadswerken

C

geen kandidaten voor opvulling contracturen

betreft:

2 =

opdracht voor levering van diensten

D

werk zaamheden te specialistisch

rapportage over de inzet van langdurig werklozen

3 =

clustering van opdrachten

E

werk deels te spedallstlsch/deels geen kandidaten beschikbaar

4 =

grondultglfte projectontwikkeling

F

door afwijking van de planning op moment van uitvoering geen kandidaten beschikbaar

5 -

bedrijfsvestiging of uitbreiding

G
H
"

vnl. leveranties materialen
contracturen Ingevuld op andere werken
in combinatie met leerilngbouwplaats

uitvoering DordtMIj

A

B

C

D

E

datum

nr

f

ontvangst

project

10-01-2001

def. inrichting Zeehavenbuurt fase 2

01/02

10-01-2001

aanleg kademuur Achterhakkers

01/03

16-01-2001

aanleg skatebaan Dokweg

01/04

01-02-2001

vernieuwing landhoofden draalbrug

contr.

cat

1
1
1
1
1
1
1

ondernemer

ijilijjljiji
liiH^iji ü

il

iÜiÜüSÜi !!
iliiÜiSiii !l

wegen/riolering/groen

De Vries Werkendam

waterbouwkundig

KWS Zuid-H-Zuid
Aannemingsbedrijf Hakkers

wegenbouw
sloop/belon/grond/straatwerk

14-02-2001

fietspad Vissersdjjk Oost

07-03-2001
30-03-2001

Amstelwljck bouwijpmaken 1e fasa
aanleg fietspad Dübbelmonde

01/08
01/09
01/10

06-04-2001
19-04-2001
04-05-2001

Nieuwe haven
Herinrichting Statenpleln
remmingwerken merwedekade

01/11

14-05-2001

AWTSfasel

01/12

15-05-2001

voorbel. Ringweg en hoofdontsl. deel 2.3

01/13

15-05-2001

riool Torenplein Vest

01/14

10-05-2001

verbouwing v.m. Stadswacht Hellingen 1 1

01/15

riolering Snelliusstraat

01/16
01/17

10-05-2001
29-05-2001
23-05-2001

Rledijkshaven
herstraten Octant

4

01/18

10-05-2001

Spirea: parkeerterrein

1

01/19
01/20

10-05-2001
03-07-2001

Kunstgrasveld DMHC Schenkeldljk
uitbreiding kantoren Brandweer

1

01/21

03-07-2001

gevelrenovatie Stadskantoor

1

01/22

02-08-2001

reconstr. Rijksstraatweg fase 1

1

01/23

03-09-2001

definitieve Inr. Jonkvr. v.d.Santheuvelweg

1

'"•: :.^«Ö:-;i;'
V"- 2080'::;;

01/24

05-10-2001

reconstructie Rijksstraatweg

1

• .'&«)•':"'

KWS

01/25

17-10-2001

AWTS 2e fase

1

4000:

Visser en Smit

01/26

17-10-2001

Camphulzenstraat

1

•isa5-: : :

01/27

18-10-2001
17-10-2001

herinrichting Ploegstraat Corridor
herbestrating Herman Hesse-erf

1

:12T5

1

:::4SO : '

definitieve aanleg Donker Ouyvisweg
herbouw bezoekerscentrum Holl.Bieschb.

1

01/30

05-11-2001
02-10-2001

01/31

08-11-2001

1

01/32

08-11-2001

woonrijpmaken Dordtsche Hout fase 4
noojreconstnjctie Krlspijnseweg

1
1
1
1
1

Himiü
lüüil
liüMi
iilüisiüülilij
ÜÜigoüii

ilüiêili

1
1
1
1

1

1
1

01/33

20-11-2001

Bleljenhoek fase 1

1

01/34

03-12-2001

DK3 bwrm ringweg/def. aanleg hoofdonlsl.

1

01/35

10-12-2001
11-12-2001

kademuur BI. poortsplein
damwand 2e merwedehaven

1

01/36

1

Ü^oöiÜ

m$$im
lilüjüilj
li^Hlü
ijistfiilE
ËüisS

:

,- •srit-<
•

7W -:
l

'•.:~Öa' '~:-

';:'**«:;:::ii|ü|ediüii^
:i:!;:Miè5;:!:;:i

sijjjiiij
ü^wjH

aard werkzaamheden

A.C.de Groot

01/05

100:014;::

l
besteed

J
verschil

K

2001

m.u.- totaal

gereed

Pro). SR

iippppjlipi!!!!

la
la
|a
ia
Ja
ja
la
la

4495

la
la
la
la
la
la
la
la
nee
la
la
la

174

Ja

250

Ja
Ja
nee
la
la
fa
la
la
la
nee
nee

1

2

3

4

0
0

0
0

0

0

0

0

0

101

0

0

0

323

25

6

857
2000
259
3244

|

ÜÜIili!!!!!!!!!

KWS Zuid-H-Zuid

wegenbouw / riolering / groen

24

328,5

244

0

18.5

VerzJjl aannemlngsbedrijfb.v.
Dordtse Weg- en waterbouw

wegenbouw / riolering
wegenbouw /riolering

156

742

152

0

0

0

0

0

525
268

Van de Lindeloof
Combinatie Blnnestad
Kraaljeveld's aannemingsbedrijf

wegenbouw
wegenbouw / riolering
sloop/fundering/staalwerk

120

156

0

0

109

176

165

169.5

0

0

7424.5
330.5

Hogenboom Spljkenlsse

bouw / riolering

0

116

116

84

0

^

64,5

jif|ijijijj!!|!j|

1564

Gebr. van Kessel

wegenbouw

0

0

0

0

Verzljl

riolering

0

0

0

0

Oonincx Bouwservice b.v.

bouw

0

0

0

0

JMB- Etten-Leur

wegenbJriolerlng

0

102,5

0

0

Era Bouw BV
van der Graaf

bouw
wegenbouw

0

160

390

661

NüÜÜÜWSÜÜÜÜ

33989

0

0

0

0

JiÜJÜiiilÜJJJ

895

van der Graaf

wegenbouw

0

0

0

48

Oranjewoud

groen
bouw

0

0

0

0

0

0

0

1442

ÜÜüülüi

4673

bouw

0

566

568

664

jiiJÜijijlSÜJ!

-563

KWS

bouw

0

0

0

0

Verzijl

wegenbouw / riolering

0

0

0

342.5

lüüjüüi

1657,5

wegenbouw

24

328.5

244

246

persleiding

0

0

0

108

L. Timmer

riolering / verharding

0

0

0

262

lijüül!

Verzijl
Kloens

grondwerk/groen/verhardlngen
wegenbouw

iMlÜSaiMÜi

1055

Westbrabanl Wegenbouw
afgebrandll

wegenbouw

iiiiiliii

3715

bouw

0

0

0

0

DWW

0

0

0

53

ililiiüi

417

V.H. Infra

wegenbouw
wegenbouw-riolering

0

0

0

104

ÜijiüliÉJÜiii!

841

Oonincx
Gebr. van kessel

wegenbouw
wegenbouw-riolering-groen

0

0

0

107,5

0

0

0

0

lilljijlli

752.5
3465

Vooraankondiging: Zie 02-05
Kraaljeveld Barendrecht

sloopwerk-beton werk
waterbouw

0

0

0

24

:!;:;i:::ÜÜ4:i!;il!;:;!

-24

0

0

0

0

|H|S||||

345

De Kok bouwgroep
S.M.B, wervelrelnlging

0

0

0

220

305

344

B

407

0

0

0

0

iiiliii

iiiiii
iyiiiÉii

üüüii

iiiiüiüi

lüüüii

317.5

207
625

8600
1537,5
3892

Üiüiüiipi!!!!!!

iiiijiiitoiiiiiii

üiiü^iiiil
jjjjjjgjjljllj

vla DordtMij
via Arbeidsvoorziening

ingevulde contracturen in 2001(start 2000)
ingevulde contracturen In 2001 (start 2000)
totaal

H

k w a r t a l e n 2001

01/06
01/07

01/29

S

m. u.

01/01

01/28

'

963
-604

720

88994,5

üüiiÜSSSÏfc::::!

JllJjjjÖJlll
629,0

3528

1912

4950,5

iSjjpMSB:

88.994,50

L

akkoord

M
code

C
D
B
E
A
A
F/C

A
E

la
la

D

Ja
la

G
H

la

C
A
•

la
la
ia
la
ia
la
la

H
D/G
D/G

A'
A/H

G

nee
nee
nee
nee
nee
nee

la
|a
nee
nee
nee
nee

ia
la

C
F/C

-L

Besteksbepaling anno 2002

01 21 01 SOCIAL RETURN on INVESTMENT
leerlingbouwplaatsen / inzet langdurig
werlozen.

01

De inschrijver is verplicht 5% van de aanneemsom
(met een benedengrens van € 50.000) excl. BTW
te besteden aan:
1. het vestigen van een leerlingbouwplaats
2. het inzetten van langdurig werklozen.

02

Voor het bepalen van de mate en aard van inzet van langdurig
werklozen dan wel het vestigen van een leerlingbouwplaats, conform
lid 01 gelden de navolgende uitgangspunten:
- per € 500.000,- aanneemsom excl. BTW moeten in totaal
1 mensjaar (= 1600 mensuren) langdurige werklozen worden ingezet.
- bij een afwijkend bedrag wordt naar rato de mate van inzet, zoals
bedoeld onderlid 01, bepaald.

03

Onder langdurig werkloze wordt verstaan iemand die langer dan een
jaar werkloos is en die als zodanig ingeschreven staat bij een Centrum
voor Werk en Inkomen (CWI).
Onder een leerlingbouwplaats wordt verstaan een door Bouwradiussupport erkend bouwwerk waar leerlingen als groep in het kader van
hun opleiding onder leiding van opgeleide leermeesters beton-,
metsel- en/of timmerwerk uitvoeren.

04

De gemeente Dordrecht zal zich inspannen de aanlevering
van kandidaten aan de aannemer te bevorderen. Voorwaarde hierbij
is dat de aannemer een planning opstelt van inzet van werklozen
op het project en deze zendt naar het Projectbureau Social Return on
Investment, Postbus 312,3300 AH Dordrecht. In de planning moeten
zijn opgenomen de aard van de werkzaam heden en de mate waarin
langdurig werklozen worden ingezet, uitgedrukt in mensuren/dagen per
werkweek. Deze planning dient uiterlijk de vijftiende werkdag na de
dag waarop hem het werk is opgedragen in bezit te zijn van het
Projectbureau Social Return on Investment.
De uitvoering daarvan vindt plaats door inschakeling van organisaties
voor arbeidsbemiddeling die door het Projectbureau Social Return on
Investment van de gemeente Dordrecht hiervoor zijn geselecteerd.
Vervolgens vindt overleg plaats tussen de aannemer en een van deze
organisaties met betrekking tot de inzet van kandidaten als bedoeld
onder lid 01.
Deze organisaties dragen zorg voor da aanlevering van de kandidaten.
Tevens zorgen zij, zo mogelijk, voor vervangende kandidaten bij
tussentijdse uitval.

05

Werklozen worden, indien nodig, door of namens de onder lid 04
bedoelde organisaties geschoold. Op het moment van inzet in het
arbeidsproces beschikken zij in beperkte mate over vakbekwaamheid.
In een overeenkomst tussen de leverende organisaties en de
aannemer worden de afspraken hierover vastgelegd.

06

Indien de aannemer zelf zorgt voor de inzet van langdurig werklozen,
dient hij dit voorafgaand aan de uitvoering van het werk aan het
projectbureau Social Return on Investment te rapporteren.
Voorafgaand aan de eindafrekening moet de aannemer in dat geval
aan het projectbureau een overzicht verschaffen van de personen die
zijn ingezet, voorzien van Sofl-nummers en de aard en mate van inzet,
uitgedrukt in mensuren.

07

Het gemeentelijk projectbureau Social Return on Investment
(contactpersoon de heer A.F.M. van Ekelen telefoon 078-639 6643
en de heer W.H.M. van Rijen telefoon 078-639 8608) ziet toe op de
naleving van afspraken door alle bij de inzet van langdurig werkloze
betrokken partijen. Het projectbureau maakt daarbij ondermeer
gebruik van de verslaglegging van de onder lid 04 genoemde
organisaties.
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Indien de aannemer zijn verplichtingen aangaande het vestigen van
een leerlingbouwplaats dan wel de 5% inzet langdurige werklozen
conform lid 01 van dit artikel niet of niet volledig nakomt, vindt een
inhouding naar rato, op basis van een inhouding groot € 50.000 per
mensjaar, op de aanneemsom plaats. Deze inhouding vindt niet plaats
indien buiten schuld van de aannemer de beoogde inzet van langdurig
werklozen niet is bereikt. De bewijslast hiervoor berust bij de
aannemer.

