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Onderwerp: Evaluatie project uitstroom gesubsidieerde arbeid 
 
 
Geacht gemeenteraadslid, 
 
In de commissie Samen leven van 14 januari 2010 heeft wethouder Van den Berg u geïnformeerd 
over het project Uitstroom gesubsidieerde arbeid. Zij heeft u in deze vergadering ook een evaluatie 
van dit project toegezegd, inclusief de financiële gevolgen. 
 
Met deze brief komen wij aan deze toezegging tegemoet. Wij gaan hierin kort in op het doel van 
het project, de resultaten en de financiële gevolgen, inclusief een overzicht van de reserve W-deel. 
 
Doel van het project  
Doel van het project was om een deel van de beschermde (gesubsidieerde) banen in overleg met 
de diverse werkgevers om te zetten naar een reguliere baan. 
Voor werknemers is een reguliere baan uiteraard te prefereren boven een gesubsidieerde baan. 
Voordeel voor de gemeente is dat er door uitstroom naar reguliere banen, ruimte ontstaat om 
gesubsidieerde banen te creëren voor een ander deel van het (diamanten) bestand. 
 
Resultaten van het project 
Het project is uitgevoerd voor de gemeenten Ridderkerk (ca. 60 gesubsidieerde banen) en 
Albrandswaard (ca. 10 gesubsidieerde banen). 
Bureau Activa heeft namens de gemeente met alle 25 werkgevers gesproken, met als resultaat dat 
voor 11 personen de gesubsidieerde baan is omgezet in een reguliere, vaste baan. Hierbij gaat het 
om 10 personen uit Ridderkerk en 1 persoon uit Albrandswaard. 
 
In schema: 

 Organisatie Aantal 
personen 

Herkomstgemeente 
werknemer 

1 Albeda College 1 Ridderkerk 

2 Stichting Extend 1 Ridderkerk 

3 Protestants Christelijk Primair 
Onderwijs 

3 Ridderkerk 

4 Zorgcentrum Riederborgh 2 Ridderkerk 

5 Stichting OMIJ Rijnmond 2 Ridderkerk 

6 Stadstoezicht  gemeente Rotterdam 1 Albrandswaard 

7 Stichting 3Primair 1 Ridderkerk 

 TOTAAL 11  
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Onderwerp: Uitvoering WSW Ridderkerk (vervolg)   

 
Voor de gemeente Ridderkerk betekent dit dat ca. 15% van het aantal werknemers met een 
gesubsidieerde baan uitgestroomd is. Dit is een  mooi resultaat en komt overeen met de 
verwachtingen die er bij de start van het project waren. 
Voor Albrandswaard valt de uitstroom (met 1 persoon) wat tegen. Reden hiervan is dat de meeste 
personen uit Albrandswaard met een gesubsidieerde baan werkzaam zijn bij of via SDW en het 
voor deze organisatie helaas niet mogelijk was mensen in reguliere dienst te nemen. 
 
Financiële consequenties en omvang reserve W-deel   
De totale kosten bedragen voor Ridderkerk € 383.000 en voor Albrandswaard € 48.000. 
De besparingen van het project zijn echter vele malen hoger, te weten: € 1,9 miljoen voor 
Ridderkerk en € 300.000 voor Albrandswaard. Deze besparing worden gerealiseerd doordat de 
structurele loonkostensubsidies komen te vervallen. 
Hieronder zijn de kosten en reserve W-deel voor 2009 weergegeven. 
 

1 Budget 2009 € 2.289.529 

2 Restant 2008 € 1.272.823 

3 Totaal beschikbaar voor 2009 (1+2) € 3.562.352 

4 Besteed in 2009 € 2.356.998 

5 Overschot 2009 (3-4) € 1.205.354 

 
Conclusie is dat in 2009 het W-deel volledig benut is en er een bedrag van € 67.000 uit de reserve 
W-deel gefinancierd is. De reserve W-deel is daarmee afgenomen tot € 1.2 miljoen. Omdat het 
maximale meeneempercentage per 2010 verlaagd is van 60% naar 25% mag de gemeente 
Ridderkerk € 301.338 ‘meenemen’ naar 2010 en zal er € 904.016 teruggaan naar het Rijk. 
 
Het project is in nauw overleg met de accountant uitgevoerd, omdat er enige onduidelijkheid was 
over het standpunt van het Ministerie van SZW. Discussiepunt was of gemeenten onder de huidige 
financieringsregels van het Participatiebudget de kosten in een keer ten laste van het Werk-deel 
mogen brengen. De accountant heeft aangegeven dat het project niet zal leiden tot een afkeurende 
accountantsverklaring, maar hooguit tot een aantekening bij de controle, waarna de gemeente zich 
bij het Ministerie van SZW zal moeten verdedigen.  
Wij zullen u van eventuele ontwikkelingen op de hoogte houden. 
 
Zoals opgenomen in de notitie arbeidsmarktbeleid willen we vanaf medio 2010 inzetten op: 

- loonwaardebepaling voor werknemers met een beschermde baan. Dit is in de gesprekken 
met de werkgevers in december 2009 al aangekondigd; 

- een strakke gemeentelijke regie op uitvoering / begeleiding van de gesubsidieerde arbeid. 
Hiermee verwachten we dat een dergelijk project in de toekomst niet meer nodig zal zijn. 

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders 
secretaris   burgemeester, 
 
 
 
 


