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Inleiding 
 
De aanleiding voor deze notitie is tweeledig: 
 In april dit jaar werd de Startnotitie arbeidsmarktbeleid in BAR-verband opgesteld. 

Behalve een meer algemene beschrijving van het arbeidsmarktbeleid en een gezamenlijke 
aanbestedingsprocedure voor re-integratie, werd daarin ook de nadere uitwerking van de 
gemeentelijke regiefunctie op de WSW opgenomen. De BAR-gemeenten willen namelijk meer 
kwaliteit bieden aan WSW-geïndiceerden en zich niet langer alleen op afstand met deze 
doelgroep bemoeien. Dat past ook in het beleid van de landelijke overheid om door extra 
investeringen meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen. “Het is de 
bedoeling dat mensen met een arbeidsbeperking in het nieuwe stelsel in beginsel bij gewone 
werkgevers gaan werken. Er zullen echter altijd mensen zijn die alleen kunnen participeren in een 
beschutte omgeving. Die mogelijkheid blijft ook bestaan. De plannen hebben geen gevolgen voor 
mensen die nu in de sociale werkvoorziening werken.” Aldus de reactie van het kabinet op de 
voorstellen van de Commissie de Vries. 

 
 Eind 2008 besloten de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk uit te treden uit de 

gemeenschappelijke regeling Drechtwerk. Op basis van de notitie “Sociale werkvoorziening voor 
de BAR-gemeenten in een nieuw jasje” werd besloten de uitvoering van de WSW (Wet sociale 
werkvoorziening) in BAR-verband nader uit te werken. Daarbij werden als uit te werken punten 
aangegeven: 
- Een nieuwe partner zoeken voor de uitvoering van de SW-onderdelen beschut binnen en 

beschut buiten. 
- Voor de onderdelen detachering en begeleid werken aansluiting zoeken bij de WWB-

dienstverlening van de gemeenten in het kader van re-integratie. 
- Vormgeven van de gezamenlijke regiefunctie op de SW. 
Gedurende het overgangsjaar 2009 werden de belangrijkste taken (tijdelijk) ondergebracht bij de 
WHW-bedrijven in Oud-Beijerland en BGS Schiedam. 
 
Omdat het uittredingsbesluit Drechtwerk alleen van toepassing is op de gemeenten Ridderkerk en 
Barendrecht en de gemeente Albrandswaard de uitvoering van de WSW heeft ondergebracht bij 
SoZaWe Rotterdam / Roteb, zal bij de vormgeving van de WSW-regiefunctie in BAR-verband 
uiteraard aandacht worden besteed aan deze verschillende posities van de gemeenten. 
 

In de hierna volgende notitie is e.e.a. uitgewerkt in de volgende hoofdstukken: 
 
1. Uitgangspunten. 
2. Invulling regiefunctie WSW in BAR-verband (wachtlijstbeheer, doelgroepenbeleid). 
3. Keuze SW-bedrijven. 
4. Financiën. 
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1. Uitgangspunten 
 
We maken een omslag van een passieve naar een actieve rol op het gebied van de sociale 
werkvoorziening. Praktijk tot nu toe is dat we “geen omkijken hebben” naar de doelgroep WSW-
geïndiceerden “want dat regelt het SW-bedrijf”. 
Een actievere rol, die zoals gezegd door de rijksoverheid c.q. de Commissie de Vries wordt 
gepropageerd, is het uitgangspunt in deze notitie. 
Dat betekent dat we zelf actief de mensen die op de wachtlijst staan benaderen en bijvoorbeeld 
regelmatig checken of zij nog beschikbaar zijn voor een WSW-dienstbetrekking. Daarnaast krijgen 
klantmanagers een actievere rol. Net als bij hun contacten met WWB-klanten en re-integratiebedrijven 
volgen zij de ontwikkeling van WSW-medewerkers. In overleg met het SW-bedrijf wordt gekeken of 
mensen zich zodanig kunnen ontwikkelen dat zij vanuit het SW-bedrijf gedetacheerd of geplaatst 
kunnen worden bij een reguliere werkgever. 
Ook voor mensen op de wachtlijst kan begeleiding en scholing worden ingezet ter voorbereiding op 
een plaatsing bij een reguliere werkgever of op plaatsing bij een SW-bedrijf zodra er zicht is op 
vrijkomende ruimte in de taakstelling. 
Vanuit die actieve rol (ook administratief en financieel er “bovenop te zitten”) zijn de verschillende 
onderwerpen hierna beschreven. 
Omdat ook landelijk via pilots wordt ingezet op deze actieve rol stellen we voor voorlopig voor 
een periode van twee jaar deze insteek te kiezen. Vervolgens evalueren we of dit ook het 
beoogde effect heeft nl. dat meer mensen regulier en minder beschut gaan werken.  

 
2. WSW regiefunctie 
 
In dit hoofdstuk komen de volgende onderdelen van de gemeentelijke regiefunctie aan de orde: 
wachtlijstbeheer, klantmanagement, financieel en administratief beheer, beleidsontwikkeling, 
benodigde formatie en financiën en tot slot de concrete invulling. 
 
2.1. Wachtlijstbeheer 
 
2.1.1.Algemeen 
De per 1 januari 2008 gewijzigde Wet sociale werkvoorziening geeft gemeenten ruimere 
mogelijkheden om regie te voeren op de sociale werkvoorziening. Belangrijk element in deze regierol 
is het wachtlijstbeheer. Het wettelijk kader voor het beheer van de wachtlijst wordt gevormd door de 
betreffende artikelen in de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de daarop gebaseerde 
uitvoeringsregels. De wet wijst het beheer van de wachtlijst expliciet toe aan het college. Dit betekent 
overigens niet dat de gemeente dat ook verplicht zelf moet uitvoeren. Zij kan deze taak mandateren 
aan derde partijen zoals de uitvoeringsorganisatie (SW-bedrijf). 
We kiezen er voor dit niet onder te brengen bij een SW-bedrijf maar het in eigen beheer te 
doen. En we kiezen er voor het in BAR-verband samen te doen en niet elke gemeente apart. 
We hebben hiervoor de volgende argumentatie: 
 
Nu er door de BAR-gemeenten niet langer wordt deelgenomen aan een gemeenschappelijke regeling 
(WGR) voor de uitvoering van de WSW (Ook Albrandswaard zit niet in een WGR maar heeft een 
contract met SoZaWe Rotterdam / Roteb) is er een keuzemogelijkheid om het beheer van de 
wachtlijst in BAR-verband op te pakken.  
Voor het uitvoeren van deze taken (registreren van WSW-geïndiceerden op de wachtlijst, 
geïndiceerden periodiek informeren en benaderen voor eventuele ondersteuningstrajecten, 
controleren of zij nog beschikbaar zijn, enzovoort) kiezen we voor een samenwerkingsmodel zoals de 
opzet van de gezamenlijke inkoop en ICT in BAR-verband. Dit geeft invulling aan de basisgedachte 
dat we door meer samenwerking minder kwetsbaar zijn en kwalitatief kunnen verbeteren. Fouten als 
overrealisatie (meer mensen plaatsen dan waarvoor het Rijk een vergoeding geeft) door onjuiste 
overzichten van het aantal gerealiseerde plaatsingen, willen wij door een zorgvuldige registratie in de 
toekomst voorkomen. 
Door deze functie onder te brengen in een gemeentelijk klantmanagers-team kan ook het beste 
worden ingespeeld op de groeigedachte en op eventuele wisselingen in de WSW-taakstelling. Als 
bijvoorbeeld de doorstroom toeneemt en het aantal geïndiceerden voor begeleid werken, neemt het 
aantal taken toe. (zie ook 2.2.) 
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Voordeel van deze keuze is ook dat we als gemeenten een meer directe greep krijgen op de 
uitvoering en er zoals beoogd een directe koppeling kan worden gelegd met de gemeentelijke 
regiefunctie van klantmanagers voor WWB’ers en Nuggers. We zijn dan niet afhankelijk van derden 
voor het aanleveren van informatie. We hebben direct controle over vervolgacties voor onze cliënten. 
 
2.1.2. Prognosemodel 
Gemeenten krijgen een Rijksbijdrage voor een per jaar vastgesteld maximum aantal te plaatsen 
WSW-geïndiceerden. Om die vastgestelde taakstelling optimaal te benutten moet goed op 
ontwikkelingen in de wachtlijst en bij SW-bedrijven ingespeeld kunnen worden. 
Hiervoor kan gewerkt worden met een zogenaamd prognosemodel.  
In dit model wordt voor een kalenderjaar de voorspelbare uitstroom van WSW-werknemers in beeld 
gebracht. Het model wordt maandelijks up-to-date gehouden zodat inzichtelijk wordt wanneer en 
hoeveel geïndiceerden van de wachtlijst geplaatst kunnen worden op een WSW-werkplek. Belangrijk 
hierbij is om met alle SW-bedrijven waar WSW-medewerkers zijn geplaatst deze afspraken te maken 
over het up-to-date houden van de lijst (voorzienbaar vertrek wegens pensionering en verhuizing 
bijvoorbeeld). 
 
2.2. Klantmanagement 
Een actief beheer van de wachtlijst houdt meer in dan alleen geïndiceerden registreren en 
doorverwijzen naar een SW-bedrijf of een begeleidingsorganisatie voor begeleid werken. 
Regelmatig zal de beschikbaarheid van de geïndiceerden op de wachtlijst getoetst moeten worden. 
Daarnaast kunnen geïndiceerden worden voorbereid op plaatsing in een dienstbetrekking of bij een 
reguliere werkgever.  
Zoals hiervoor in par. 2.1.2. genoemd krijgt de gemeente met het gebruik van een prognosemodel 
zicht op de wachttijd voor geïndiceerden en kan mogelijk aan de hand hiervan beleid ontwikkelen om 
te komen tot versnelde uitstroom. Hiervoor kunnen middelen uit het WWB-werkdeel worden ingezet of, 
in overleg, re-integratiebudgetten van het UWV. De gemeente kan bijvoorbeeld besluiten WSW-
geïndiceerden op de wachtlijst een voortraject aan te bieden bij het uitvoeringsbedrijf of elders met 
behoud van uitkering. Zo kan de inactieve wachttijd voor geïndiceerden aanmerkelijk worden bekort. 
Om een indruk te hebben van de omvang van het benodigde klantmanagement hierna een paar 
cijfers. 
Van de WSW-geïndiceerden op de wachtlijst van Barendrecht (15 personen) hebben er 11 een 
indicatie Begeleid Werken. Voor Ridderkerk is dat 30 waarvan 20 met een indicatie Begeleid werken. 
Voor Albrandswaard……. 
 
Overigens past hierbij de relativering dat bij een volle taakstelling de mogelijkheden beperkt zijn. 
Begeleiding en ontwikkeling van mensen op de wachtlijst moet passen binnen een perspectief op 
plaatsing. Mensen een half jaar activeren en dan weer gewoon op de wachtlijst laten zitten is funest 
voor de motivatie.  
  
De klantmanager gaat daarom na welke geïndiceerden op de wachtlijst in aanmerking komen voor 
activering en hoe dat kan worden ingevuld: 
• Scholing en activering van geïndiceerden 
• Aanbieden van een voortraject 
• Aanbieden van een dienstverband ter voorbereiding van een dienstbetrekking onder de WSW 
• Bevordering van doorstroom uit de WSW. 
 
2.3. Financieel en administratief beheer 
Wij zullen in een handboek voor de uitvoering de verschillende processen vastleggen. In ieder geval 
wordt de routing beschreven voor het (her)indicatieproces van het UWV naar de administratieve 
beheerder van de wachtlijst en naar de klantmanager(s). 
Ook afspraken over het vastleggen van basisgegevens van de geïndiceerden, statistische gegevens 
en benodigde rapportages worden hierin beschreven. Zo houden we zicht op de taakstelling, 
benodigde herindicaties en zonodig aanbieden van scholings- en activeringstrajecten. 
Concrete taken op dit terrein zijn: 
- registreren van WSW-geplaatsten volgens administratieve eisen van het Rijk 
- registreren van geïndiceerden op de wachtlijst 
- geïndiceerden actief en periodiek informeren over de wachtlijst en verplichtingen 
- periodiek controleren of mensen nog beschikbaar zijn 
- bewaken van de taakstelling 
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- protocollen en werkprocessen vastleggen 
- prognosemodel opstellen en bijhouden 
 
2.4.Beleidsontwikkeling 
 
2.4.1.Doelgroepenbeleid 
Op de wachtlijst staan WSW-geïndiceerden die, vanwege een maximum aan de gemeentelijke 
taakstelling, nog geen WSW-dienstbetrekking aangeboden hebben gekregen maar daarvoor wel 
beschikbaar zijn. De volgorde waarin de personen op de wachtlijst een dienstverband aangeboden 
krijgen wordt in principe bepaald door de volgorde van plaatsing op de wachtlijst (fifo). Wanneer de 
gemeente van deze algemene regel wil afwijken, bijvoorbeeld om voorrang te geven aan bepaalde 
doelgroepen, dan kan dat, maar daarvoor moet dan een verordening worden opgesteld. 
 
Aan welke groepen zou je voorrang kunnen geven? 
Op basis van de keuze die vorig jaar is gemaakt om van de uitvoering van de WSW en de WWB (Wet 
werk en bijstand) meer één geheel te maken, zou de beleidskeuze om meer aandacht aan de 
jeugdigen te besteden (Actieplan Jeugdwerkloosheid), ook doorgevoerd kunnen worden in de sociale 
werkvoorziening. Deze keuze zal dan in een verordening nader uitgewerkt moeten worden. Het aantal 
jongeren (< 27 jaar) op de wachtlijst van Barendrecht bedroeg op 23-10-2009: 2 en in Ridderkerk: 7 
en in Albrandswaard….. 
 
Daarnaast is een doelgroep op de WSW-wachtlijst personen met een WWB-uitkering. Hoewel betwist 
kan worden waarom je iemand met een WWB-uitkering voorrang zou moeten geven boven iemand 
met een ziektewet-uitkering, speelt hier natuurlijk ook het financiële belang voor de gemeente een rol. 
Als het lukt om iemand van de wachtlijst met een WWB-uitkering via begeleid werken of beschut te 
plaatsen dan bespaart de gemeente een bijstandsuitkering. 
 
Vòòr de keuze van prioriteitsgroepen pleit dat dit past in een actief wachtlijst beheer. We kunnen 
experimenteren met voortrajecten, personen met een indicatie Begeleid Werken proberen bij een 
“gewone” werkgever te plaatsen met een loonkostensubsidie, creatieve oplossingen zoeken in overleg 
met bijvoorbeeld Stichting OMIJ, Zorgboerderijen, Humanitas, Pameijer, enzovoort. 
 
Tegen de keuze van doelgroepen pleit dat het gaat om kleine aantallen. De keuze voor bijvoorbeeld 
jongeren en WWB-ers kan tot gevolg hebben dat iemand die nummer 1 of 2 op de lijst staat toch nog 
een tijd moet wachten als nummer 3 en 5 voorgaan. 
We willen ook voorkomen dat mensen langer dan een paar jaar op de wachtlijst staan. 
 
Alles afwegende stellen we voor de doelgroepen jongeren en WWB-ers als prioriteitsgroepen 
aan te wijzen maar dit te koppelen aan het besluit om extra te investeren in doorstroom. Dat 
betekent dat het klantmanagement in overleg met de SW-bedrijven waar mensen beschut zijn 
geplaatst stimuleert dat mensen doorstromen naar reguliere arbeidsplaatsen. 
 
Ter illustratie een korte samenvatting van de wachtlijst en taakstelling per 1 oktober 2009: 
 
 Wachtlijst Taakstelling 
Barendrecht 15 waarvan 11 BW 76,65 
Albrandswaard 10 38,43 
Ridderkerk 30 waarvan 20 BW 163,78 
 
2.4.2.  Intrekken indicatiebeschikking 
De wet biedt gemeenten de mogelijkheid de (her)indicatiebeschikking in te trekken. Dat kan nodig zijn 
als de geïndiceerde passende arbeid onder aangepaste omstandigheden weigert, de dienstbetrekking 
wordt opgezegd omdat de geïndiceerde niet meewerkt aan behoud of bevordering van de 
arbeidsbekwaamheid dan wel het verkrijgen van arbeid onder aangepaste omstandigheden, of als de 
geïndiceerde niet meewerkt aan zijn herindicatie. 
Ook wegens ontslag om dringende redenen of wanneer de geïndiceerde niet (meer) beschikbaar is 
voor een WSW-dienstbetrekking kan de gemeente de indicatiebeschikking intrekken. 
 
Het komt niet vaak voor maar als je niks regelt behoudt de geïndiceerde zijn rechten. Door het 
vaststellen van een beleidsregel kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat iemand na ontslag weer 
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bovenaan de wachtlijst komt te staan en de gemeente gehouden is de geïndiceerde na korte tijd 
opnieuw een dienstbetrekking aan te bieden.  
 
Om voornoemde redenen hebben we besloten gebruik te maken van deze bevoegdheid en 
daartoe een beleidsregel vastgesteld (als bijlage bij deze notitie gevoegd ter informatie). 
 
2.4.3. Verordeningen 
De nieuwe Wet sociale werkvoorziening van 1 januari 2008 bracht o.a. met zich mee dat in ieder geval 
twee verordeningen moesten worden opgesteld: De verordening Persoonsgebonden budget begeleid 
werken (PGB-verordening) en de Verordening Clientenparticipatie WSW. 
Deze verordeningen zijn door Barendrecht vorig jaar vastgesteld en door Ridderkerk dit jaar. 
Omdat de verordeningen van Barendrecht nog zijn geschreven op de situatie waarin Drechtwerk de 
WSW uitvoerde voor Barendrecht en Ridderkerk, moeten de Barendrechtse verordeningen nog 
worden aangepast. 
In Ridderkerk zijn ze reeds aangepast aan de gewijzigde situatie en in Albrandswaard moet dit nog 
plaatsvinden. 
Inhoudelijk worden in de PGB-verordening geen andere wijzigingen voorgesteld dan dat de uitvoering 
in plaats van bij Drechtwerk bij de gemeente zelf komt te liggen. De PGB-verordening kan daarom 
voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk op dezelfde manier worden vastgesteld. 
Voor de aanpassing van de verordening Cliëntenparticipatie heeft zowel in Barendrecht als 
Albrandswaard overleg plaats gevonden met de  Cliëntenplatforms en zij hebben er beiden mee 
ingestemd dat voor de participatie van de WSW-doelgroep aansluiting wordt gezocht bij het 
Cliëntenplatform WWB. Volstaan kan daarom (voor Barendrecht) worden met het vaststellen van een 
gewijzigde verordening Cliëntenparticipatie (zie bijlage) en tegelijkertijd intrekken van de vorig jaar 
vastgestelde Verordening Cliëntenparticipatie WSW. 
Ook Albrandswaard gaat deze verordeningen nog dit jaar voorleggen aan de Raad. 
 
Voorgesteld wordt de bijgevoegde verordeningen vast te stellen en de Verordeningen 
Cliëntenparticipatie WSW en Cliëntenparticipatie WWB in te trekken 
 
2.4.4. Beleidsontwikkeling algemeen 
De nieuwe Wet sociale werkvoorziening, wetswijzigingen, voorstellen van Commissie de Vries, 
enzovoort zijn voortdurende aandachtspunten. Door het gezamenlijk inzetten van beleidscapaciteit 
hiervoor kunnen de BAR-gemeenten tijdig op genoemde ontwikkelingen inspelen. Door hier samen 
aandacht aan te besteden en eventueel afspraken te maken over takenverdeling kan op termijn 
tijdswinst worden geboekt en de kwaliteit van de advisering worden verbeterd. 
 
2.5. Benodigde formatie en financiën 
Klantencontacten, administratief beheer en beleidsontwikkeling bij elkaar opgeteld bepalen de totaal 
benodigde formatie. Hoewel nog ervaring moet worden opgedaan met de nieuwe actieve werkwijze 
gaan we van het volgende uit: 
- op basis van de ervaring bij Drechtwerk en op basis van de gesprekken die we met de andere 

SW-bedrijven hebben gevoerd 
- op basis van de huidige taakstelling en de wachtlijstgegevens en de samenstelling van die 

wachtlijsten kan naar verwachting voorlopig volstaan worden met de formatie zoals aangegeven in 
de notitie “Sociale Werkvoorziening voor de BAR-gemeenten in een nieuw jasje”: 

- Wachtlijstbeheer   : 0,3 FTE € 14.790,= 
- financieel beheer, P&C 

en bewaken taakstelling rijk :  0,2 FTE €   9.860,= 
- gezamenlijke beleidsontwikkeling : 0,2 FTE €  12.260,= 
- klantmanagement SW-medewerkers:: 1,5 FTE €  73.950,= 

                                                               € 110.860,= 
 

Op basis van een verdeling van de kosten over de gemeenten naar rato van de taakstelling per 
gemeente (zie par. 2.4.1.) betekent dat de volgende kosten per gemeente: 
- Barendrecht  :  27% =   29.932 
- Albrandswaard : 14% =   15.521 
- Ridderkerk  : 59% =   65.407 
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In de begroting van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is met genoemde 
uitgaven in 2010 al rekening gehouden. 
 
2.6. Concrete invulling 
 
Wachtlijstbeheer 
Administratief + financieel beheer = 0,5 fte onderbrengen bij gemeente Ridderkerk. 
Argumenten hiervoor zijn: 
- Splitsen van deze taak per gemeente brengt weer teveel overleg en afstemming met zich mee. 
- Alles in één hand = goed overzicht.  
- Indicaties van UWV en informatie van SW-bedrijven kan allemaal naar één adres. 
- Financiële verantwoording naar het Ministerie (SiSa) kan voor de gemeenten op dezelfde manier 
vorm worden gegeven. 
 
Klantmanagement 
Om kwetsbaarheid tegen te gaan en om de eerder genoemde integratie in de werkprocessen van de 
WWB te bevorderen wordt 1 fte ingezet in het team van Ridderkerk en 0,5 fte in Barendrecht. Het 
team van Ridderkerk verzorgt dan het klantmanagement voor zowel Ridderkerkse als 
Albrandswaardse WSW-ers / WSW-geindiceerden. 
Er wordt samengewerkt zoals in de BAR-teams Inkoop en ICT.  
Met Sociale Zaken Rotterdam zullen nadere afspraken gemaakt worden over de overdracht van de 
regiefunctie die nu nog voor Albrandswaard wordt uitgevoerd. Uit eerdere contacten met Sozawe 
Roterdam is gebleken dat zijn geen bezwaar hebben om dit in de loop van het eerste kwartaal van 
2010 aan de BAR-gemeenten over te dragen. 
 
Beleid 
Afgesproken wordt dat voorlopig voor de duur van de pilot (actief wachtlijstbeheer en 
klantmanagement), minimaal 2 van de 3 BAR-beleidsmedewerkers de sociale werkvoorziening voor 
0,1 fte extra in hun takenpakket hebben. Zij kunnen sparren met elkaar, taken verdelen en rapporteren 
over de resultaten van de aanpak aan de colleges. 
Zie ook 2.4.4. 
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Contracten met SW-bedrijven 
 
In vervolg op de afspraken die voor het overgangsjaar 2009 werden gemaakt met BGS en WHW, zal 
vastgesteld moeten worden met welke SW-bedrijven de BAR gemeenten vanaf 2010 willen 
samenwerken. 
Als mogelijke samenwerkingspartners zijn de huidige vijf SW-bedrijven geselecteerd waar de BAR-
gemeenten momenteel WSW-ers geplaats hebben: WHW, BGS, Roteb, Promen en Drechtwerk. 
Deze bedrijven zijn ook qua geografische ligging de meest voor de hand liggende 
samenwerkingpartners. 
 
 

 
 
 
Om een keuze te kunnen maken beschrijven we de diverse SW-bedrijven kort, aan de hand van een 
aantal van te voren vastgestelde criteria (zie bijlage) 
 
Op basis van deze beschrijving en afweging hebben we besloten om vanaf 2010 met de 
volgende SW-bedrijven samen te werken: Roteb, Promen en Drechtwerk. 
 
Dat ook Drechtwerk (weer) in beeld is heeft vooral te maken met het totaalaanbod dat we op deze 
manier aan de WSW-geïndiceerden kunnen bieden. 
De uittreding uit de WGR Drechtwerk staat daar immers los van. 
 
Behalve met de SW-bedrijven waar WSW-geïndiceerden in een dienstbetrekking worden geplaatst, 
zullen daarnaast afspraken worden gemaakt met begeleidingsorganisaties en reguliere werkgevers 
om WSW-geïndiceerden (met een indicatie begeleid werken) te begeleiden en te plaatsen in een 
reguliere baan. 
Bovendien zal afstemming tussen de SW-bedrijven en reguliere werkgevers plaatsvinden als zij 
WSW-geïndiceerden willen detacheren. De regisseur werk / medewerker arbeidsmarkt hebben hierin 
een regierol. Ook voor wat betreft het inschakelen van instellingen als Stichting OMIJ e.d. 
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Bijlage Beschrijving en beoordeling SW-bedrijven 
 
Hieronder zijn 5 SW bedrijven beschreven aan de hand van een aantal criteria: 
 
I. Promen 
Promen voert voor 14 gemeenten de WSW uit (gemeenschappelijke regeling). Totaal: 1.225 SE. 
Daarnaast zijn er enkele andere gemeenten die bij dit bedrijf enkele WSW-ers geplaatst hebben (o.a. 
enkele personen vanuit Albrandswaard en Ridderkerk). 
 
a.Aanbod 
Promen heeft drie locaties: twee in Gouda en één in Capelle aan de IJssel. 
Gouda: verpakkings- en montagewerk, groen- en schoonwerkzaamheden en groepsdetacheringen. 
Capelle: machinale houtbewerking, elektro, montage, groen- en schoonmaakwerkzaamheden en 
verpakken. Daarnaast is het aanbod steeds meer gericht op werk buiten het SW-bedrijf 
(detacheringen, begeleid werken) in de branches: schoonmaak, catering en zorg, huishoudelijke 
diensttaken en groenonderhoud en onderhoud openbare ruimte. 
 
b. Bereikbaarheid 
(gemeten is de reistijd vanaf de gemeentehuizen van de drie gemeenten). 
Locatie Capelle a/d/ IJssel 

 Vanaf Ridderkerk Vanaf Albrandswaard Vanaf Barendrecht 
Openbaar vervoer 47’ 49’ 57’ 
Auto 34’ 40’ 32’ 

 
Locatie Gouda 

 Vanaf Ridderkerk Vanaf Albrandswaard Vanaf Barendrecht 
Openbaar vervoer 1 uur en 23’ 1 uur en 15’ 1 uur en 11’ 
Auto 56’ 1 uur en 2’ 54’ 

 
c. Mogelijkheden voor beschut binnen / buiten en detachering 
Alle mogelijkheden aanwezig. 
beschut binnen: 543 SE (44%) 
beschut buiten:  313 SE (26%) 
detachering/BW:  369 SE (30%) 
 
d. Financieel 
2008 is afgesloten met een positief saldo van ca. € 1 miljoen euro. De gemeentelijke bijdrage is € 
26.275 (rijksbijdrage per SE). Uit deze bijdrage worden alle kosten betaald (dus geen extra bijdrage 
voor bijv. vervoerskosten etc.) Daarnaast is de extra gemeentelijke bijdrage ca. € 460 p.p. bestemd 
voor sluitende exploitatie WSW. Ook voor niet bij de GR aangesloten gemeenten geldt deze 
gemeentelijke bijdrage waarbij het een all inn tarief is. Uit deze bijdrage worden alle kosten betaald.  
Het risico is daarmee dus afgekocht en ligt bij de 14 GR gemeenten. 
 
e. Goed werkgeverschap 
Promen investeert in opleiding: Voor het schooljaar 2008/2009 is € 620.000 begroot, voor 2009/2010 
is € 450.000 begroot, waarbij daarnaast veel gebruik gemaakt zal worden van de (gratis) opleidingen 
van het ROC. Daarnaast vinden nog div. interne trainingen plaats. 
In 2009 is o.a. een opleidingsklas gestart voor machinaal houtbewerking en beveiliging op MBO 2 
niveau voor gecertificeerd beveiliger. Andere opleidingen zijn in ontwikkeling. Er worden geen MTO’s 
(medewerkers Tevredenheid Onderzoeken) gedaan. 
Opleiding is gericht op doorstroming op werkladder en WWB trajecten. 
Het ziekteverzuim was in 2008: 10,7% (12% landelijk). 
 
f. Ervaringen met dit bedrijf 
Zowel vanuit Albrandswaard als Ridderkerk zijn enkele personen bij Promen werkzaam. De 
ervaringen zijn positief. 
Promen komt over als pro-actieve organisatie, richt zich ook op reintegratie van niet WSW-ers en 
probeert medewerkers zo hoog mogelijk op werkladder te plaatsen. Verzorgt voor div. gemeenten 
participatiebanen, opstapbanen, leerwerktrajecten en jongerentrajecten (WIJ).  
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Houdt innovaties bij, ontwikkelt zich (bijvoorbeeld ontwikkeling om machines niet meer zelf aan te 
schaffen i.v.m. kwetsbaarheid), beweging van het traditionele SW-werk naar dienstverlening. 
 
II. BGS (Berckenrode groep Schiedam) 
BGS voert voor de gemeente Schiedam de WSW uit. Het bedrijf heeft één locatie, in Schiedam. 
In totaal gaat het om ca. 510 SE. 
Daarnaast is BGS-arbeidsintegratie verantwoordelijk voor de uitvoering van reintegratietrajecten voor 
bijstandsgerechtigden, en voor de overgebleven ID- en Wiw banen. 
 
a. Aanbod 
BGS heeft aanbod in Groen & Milieu (aanleg en onderhoud particulier en openbaar groen), Handling 
(stickeren, inpakken, sealen, mantagewerk), Hout, Dienstverlening (enquetewerk, postbezorging), 
grafisch (drukkerij). 
 
b. Bereikbaarheid 
(gemeten is de reistijd vanaf de gemeentehuizen van de drie gemeenten). 

 
Locatie BGS te Schiedam 

 Vanaf Ridderkerk V.a.Albrandswaard V.a. Barendrecht 
Openbaar 
vervoer 

1 uur 41’ 57’ 

Auto 44’ 22’ 38’ 
 

 
c. Mogelijkheden voor beschut binnen / buiten en detachering 
Alle mogelijkheden aanwezig. 
Verhouding 2008:  
beschut binnen: 334 SE  (66%) 
beschut buiten:    99 SE  (29%) 
detachering/BW:  76 SE  (15%) 
 
d. Financieel: gemeentelijke bijdrage per SE / jaarlijkse extra kosten 
2008 is afgesloten met een positief saldo van ca. € 1.007.000,--; hiervan is € 877.000,-- toegevoegd 

aan de reserve. 
De gemeentelijke bijdrage is € 26.275 (rijksbijdrage per SE). Uit deze bijdrage worden alle kosten 
betaald (dus geen extra bijdrage vanuit Barendrecht en Ridderkerk voor bijv. vervoerskosten etc.). 
De gemeente Schiedam blijft verantwoordelijk voor het reistekort. 
Huidige afspraken met BGS voor Barendrecht en Ridderkerk voor 2009 zijn: doorsluizing van de 
Rijksgelden per WSW-er én € 1.000 per plaatsing. 
 
e. Goed werkgeverschap 
BGS investeert in diverse opleidingen: in 2008 heeft ca. 25% van de WSW-doelgroep een opleiding 
gevolgd.  
BGS doet geen MTO’s. Het ziekteverzuim is met 7% laag (landelijk 08: 12%). 
 
f. Ervaringen met dit bedrijf 
Vanuit de BAR-gemeenten zijn momenteel maar enkele personen bij BGS geplaatst, de ervaringen 
zijn dus beperkt. 
BGS is vooral vanuit Albrandswaard snel bereikbaar, vanuit de andere 2 gemeenten is de reistijd 
aanmerkelijk langer. 
 
 
III. WHW 
 
WHW bedrijven voert voor 5 gemeenten de WSW uit.  
Het bedrijf heeft één locatie, in de gemeente Oud-Beijerland. 
Daarnaast zijn er enkele andere gemeenten die bij dit bedrijf een of enkele WSW-ers geplaatst 
hebben (o.a. 1 persoon vanuit Barendrecht). 
In totaal gaat het om ca. 200 SE (226 personen). 
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a. Aanbod 
WHW biedt werk in de volgende branches: elektromontage, montage, verpakken, metaalbewerking, 
groenvoorziening.  
Daarnaast zijn enkele personen gedetacheerd bij enkele gemeenten voor plantsoenonderhoud, en bij 
kinderboerderijen (dierverzorging en onderhoud) en bij regionale bedrijven. 
b. Bereikbaarheid 
 
Locatie WHW te Oud-Beijerland 
 Vanaf Ridderkerk Vanaf Albrandswaard Vanaf Barendrecht 
Openbaar vervoer 48’ 41’ 36’ 
Auto 24’ 43’ 20’ 

 
c. Mogelijkheden voor beschut binnen / buiten en detachering 
Alle mogelijkheden aanwezig, maar wordt weinig ingezet op detachering / BW.  
In totaal ca. 200 SE. 
Verhouding 2008:  
beschut binnen: 120 SE (61%) 
beschut buiten:    70 SE (36%) 
detachering/BW:   6 SE  (3%) 
 
d. Financieel 
De gemeenten van de GR betalen de Rijkssubsidie aan WHW en daarnaast nog een bedrag van 75 
cent per inwoner (waarvan in 2008 60 cent terugbetaald is). Dit is incl. de evt. vervoerskosten. 
Voor 2009 is met de BAR-gemeenten afgesproken: doorsluizen Rijkssubsidie én € 1.000 per 
plaatsing, excl. evt. vervoerskosten woon-werkverkeer. 
 
2008 is afgesloten met een positief saldo (ca. € 700.000 in algemene reserve). 

 
e. Goed werkgeverschap:  
De begeleiding vindt plaats daar waar nodig. Er worden geen MTO’s gedaan. 
BGS investeert in diverse opleidingen: in 2008 heeft ca. de helft van de WSW-doelgroep een opleiding 
/ cursus gevolgd. 
Het ziekteverzuim is 9.1% (12% landelijk in 2008). 
 
f. Ervaringen met dit bedrijf 
Vanuit de BAR-gemeenten is momenteel maar 1 persoon bij WHW geplaatst, de ervaringen zijn dus 
beperkt. 
WHW komt minder pro-actief over als de andere SW-bedrijven. WHW zoekt bijv. minder intensief naar 
verbreding van de doelgroep en ontkokering zoals bedoeld door de commissie de Vries (bijv. door het 
aansluiting bij mogelijkheden voor reintegratie van andere doelgroepen van sociale zaken).  
Ook in antwoord op de kredietcrisis is het bedrijf minder actief op zoek naar het aanboren van nieuwe 
mogelijkheden en doen van innovaties. 
WHW heeft bovendien mondeling aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in een constructie waarbij 
WSW-ers bij plaatsing kunnen kiezen uit het aanbod meerdere SW-bedrijven.  
  
 
IV. Drechtwerk 
 
Drechtwerk is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten. Barendrecht en Ridderkerk zijn vanaf 
2009 uit de GR getreden. Momenteel zijn ca. 145 SE vanuit Ridderkerk en xx cor! SE vanuit 
Barendrecht hier vervuld. Vrijgekomen plekken worden niet meer ingevuld bij Drechtwerk. 
Totaal: 1.650 fte WSW (2008, excl. begeleid werken). 
 
a. Aanbod 
Drechtwerk biedt werk in de volgende branches: groen (onderhoud, schoonhouden, verwijderen 
zwerfvuil), kassenwerk (kwekerij, interieurbeplanting, onderhoud), dienstverlening (schonmaak, 
wasserij, gevelreiniging), bedrijfscatering, schilderwerk, metaal & assemblage, elektronica. 
DrechtwerkPersoneel detacheert medewerkers bij bedrijven, instellingen en overheden; individueel of 
in groepsverband (productiewerk, assemblage). 



 12

Er is sprake van een zeer divers aanbod. 
 
b. Bereikbaarheid 
 
Locatie Drechtwerk (hoofdkantoor) 
 Vanaf Ridderkerk Vanaf Albrandswaard Vanaf Barendrecht 
Openbaar vervoer 1 uur en 8’ 1 uur en 20’ 1 uur 
Auto 23’ 53’ 27’ 

 
c. Mogelijkheden voor beschut binnen / buiten en detachering 
Alle mogelijkheden aanwezig. Bij Drechtwerk is trend ‘van binnen naar buiten’ merkbaar. Het % 
mensen dat begeleid werkt of gedetacheerd is neemt jaarlijks toe. 
Verhouding 2008: 
beschut binnen:  47% (2007: 50%) 
beschut buiten:   29% (2007: 33%) 
detachering/BW: 24% (2007: 16%) 

 
d. Financieel 
Drechtwerk heeft 2008 afgesloten met een exploitatietekort van € 3,9 miljoen tekort. 
De aan de GR deelnemende gemeenten dragen samen bij aan het exploitatietekort. 
De aangesloten gemeenten leveren de volgende financiele bijdragen: doorsluizing Rijksgelden, 
jaarlijkse bijdrage in het tekort en bijdrage in vervoerskosten woon-werkverkeer. 
 
e. Goed werkgeverschap 
Het verzuimpercentage is met 15,5% hoog (landelijk: 12%). 
Drechtwerk investeert in scholing: ca. 40% heeft een opleiding / cursus gevolgd. 
Het is niet bekend of er MTO’s zijn gehouden.  
 
f. Ervaringen met dit bedrijf 
Ridderkerk en Barendrecht zijn in 2008 uit de gemeenschappelijke regeling getreden, vanwege 
financiele redenen. Administatief en financieel komt Drechtwerk minder sterk over. 
Drechtwerk heeft een groot aanbod, waardoor maatwerk voor clienten goed mogelijk is. 
 
 
V. Roteb / Sozawe Rotterdam 
Bij Roteb zijn de WSW-ers van o.a. de gemeente Rotterdam ondergebracht. Sozawe Rotterdam doet 
het wachtlijstbeheer voor Albrandswaard en verzorgt de financieel administratieve zaken. 
Onder Roteb vallen verschillende bedrijven, waar mensen met diverse achtergronden werken (WSW, 
WWB, mensen zonder uitkering etc.). In totaal werken er 5.500 personen, waarvan 1.900 bij Roteb. 
Daarnaast werken er nog WSW-ers (600 SE) bij Stadstoezicht. Detachering en begeleid werken 
gebeurt door Werkstad. 
De regie op de uitvoering (plaatsing, wachtlijstbeheer) verzorgt SoZaWe van de gemeente Rotterdam. 
Bij Roteb zijn verschillende WSW-ers uit andere gemeenten werkzaam (Ridderkerk: 19 SE, 
Albrandswaard: 38 SE en Barendrecht: 40,32 SE) 
 
a. Aanbod 
Roteb heeft verschillende bedrijven, o.a. Roteb Reiniging en Roteb impact (verpakking, repro, 
confectieatelier). Daarnaast houdt Roteb zich bezig met reparatie (Roteb Lease), beheer en 
onderhoud van specialistische voertuigen, groen (Roteb MiltiGroen), loonwerk en kwekerij, montage 
(Roteb Montaz) en assemblage, handling, elektromontage, metaalbewerking (Roteb Ultimate), 
rioolreiniging & ongediertebestrijding en recycling (Roteb Service).  
 
b. Bereikbaarheid 
 

Locatie Roteb te Rotterdam, Zuidpolderplein 
 Vanaf Ridderkerk Vanaf Albrandswaard Vanaf Barendrecht 
Openbaar 
vervoer 

55’ 47’ 57’ 

Auto 36’ 23’ 28’ 
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NB: de locaties van de verschillende Roteb bedrijven zijn verspreid over de stad (o.a. bij Zevenkamp 
en Bovendijk). De reistijd verschilt uiteraard per lokatie en kan afwijken van hierboven. 
 
c. Mogelijkheden voor beschut binnen / buiten en detachering 
Alle mogelijkheden aanwezig. Verhouding 2008 (globaal): 
beschut binnen:  40%  
beschut buiten:   40%  
detachering/BW: 20% 
 
d. Financieel:  
De begrotingen van Roteb laten vaak een tekort zien. Voor 2010 is een niet sluitende begroting 
ingediend. Het tekort wordt aangevuld door de gemeente Rotterdam. 
Andere gemeenten die WSW-ers bij Roteb geplaatst hebben sluizen alleen de Rijksvergoeding door. 
 
e. Goed werkgeverschap 
Roteb Educatiecentrum verzorgt een scala aan trainingen, en ontwikkelt deze in eigen huis. 
Bijvoorbeeld: veilig weren, catering, scholing, Nederlands op de werkvloer. 
Roteb stelt voor individuele personennen groepen scholingstrajcten op. De 20 trajectprogramma’s 
lopen uiteen op het gebied van metaal tot groenvoorziening. Roteb heeft een bedrijfsschool, een doe-
zelf-school en praktijkschool. 
 
f. Ervaringen met dit bedrijf 
Roteb lijkt een innovatief bedrijf dat samenwerkt met opdrachtgevers uit zowel de collectieve als 
commerciële sector. Vernieuwing en realiseren van (leer)werkmogelijkheden staan centraal in de 
bedrijfsvoering.  
Roteb heeft een groot aanbod, waardoor maatwerk voor clienten goed mogelijk is. 
 
 
Afweging 
 
Het bovenstaande voor de verschillende bedrijven tegen elkaar afwegend, komen wij tot de keuze om 
vanaf 2010 met Promen, Roteb en Drechtwerk verder te gaan.  
Argumenten hiervoor zijn: 

- de ervaringen met zowel promen als Roteb zijn zeer positief, en beter dan met de drie andere 
SW-bedrijven; de negatieve ervaringen met Drechtwerk betreffen vooral dubbele 
verantwoordelijkheid van de gemeente binnen de gemeenschappelijke regeling 
(verantwoordelijk voor de WSW én eigenaar van het bedrijf). 

- De bedrijven hebben het grootst percentage personen geplaatst via detachering / begeleid 
werken (Promen: 30%, Drechtwerk 24%, Roteb: 20%); 

- Voor Albrandswaard betekent deze keuze een handhaving van de bestaande situatie. Dit is 
wenselijk, omdat voor Albrandswaard de noodzaak om voor een ander SW-bedrijf te kiezen 
minder groot is (Albrandswaard maakte immers geen deel  uit van de GR met Drechtwerk). 
Albrandswaard heeft momenteel de meeste WSW-ers geplaatst bij Roteb. 

- De drie bedrijven samen bieden een uitstekend en divers aanbod, waardoor plaatsing van 
WSW-geïndiceerden in allerlei branches mogelijk is (groen, horeca, verpakking, montage, 
schoonmaak, houtbewerking). Ook zijn er veel contacten met werkgevers in de regio, 
waardoor detachering / begeleid werken, en dus nóg meer maatwerk mogelijk is. 
Samenwerking met meer dan 3 bedrijven vergoot weliswaar nog meer de mogelijkheden tot 
maatwerk, maar voegt gezien de diversiteit van het aanbod niet heel veel toe. Voor de 
uitvoering is samenwerking met meer dan drie bedrijven minder gewenst (niet efficiënt en 
onoverzichtelijk). 
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Bijlage: voorstel beleidsregel Intrekken indicatie 
 

De huidige wet biedt gemeenten de mogelijkheid (her)indicatiebeschikkingen in te trekken. 
Het is belangrijk duidelijke beleidsregels te formuleren over de toepassing van deze bevoegdheid. 
Immers: als de gemeente geen beleidsregels formuleert, kan het in geval van (verwijtbaar) ontslag 
bijvoorbeeld betekenen dat de geïndiceerde weer bovenaan de wachtlijst komt te staan zodat deze 
persoon na korte tijd opnieuw weer recht heeft op een dienstbetrekking. 

 
Voorstel: intrekken van de indicatie indien de geïndiceerde op de wachtlijst of in een WSW-
dienstverband: 
 passende arbeid onder aangepaste omstandigheden weigert 
 niet meewerkt aan behoud / bevordering van de arbeidsbekwaamheid of het verkrijgen van 

(aangepaste) arbeid  
 niet meewerkt aan zijn/haar herindicatie 
 ontslagen wordt bij het bedrijf waar hij/zij een WSW-dienstverband heeft vanwege grove 

nalatigheid, dronkenschap en soortgelijke vergrijpen. 
 

Argument voor dit voorstel is: wanneer men zelf niet serieus meewerkt aan het behoud van de WSW-
werkplek dan wel de plek op de wachtlijst, is het niet wenselijk deze plak bezet te houden voor iemand 
die wel gemotiveerd is en graag aan de slag wil. 
Overigens heeft het intrekken van de indicatie geen permanente uitsluiting van mensen tot gevolg. 
Intrekking leidt tot verlies van rechten voor 1 jaar en een lagere plaats op de wachtlijst.  

 
 


