1) Inleiding
Op 21 juli 2008 heeft het college besloten te starten met het project ‘Met Kompas Koersen
Naar Eigen Kracht’. Doel van dit project was het actief bemiddelen van WWB-klanten met
een lange afstand tot de arbeidsmarkt middels intensieve ondersteuning en begeleiding. Om
de ondersteuning en begeleiding te realiseren is de caseload (het aantal klanten van een
klantmanager) per 1 september 2008 gehalveerd en zijn tijdelijk extra externe
klantmanagers aangetrokken. De vaste klantmanagers kregen hierdoor eveneens meer
ruimte voor hun klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.
Conform afspraak is er in maart 2009 een tussenevaluatie geschreven. De resultaten waren
dermate positief, dat besloten werd het project te verlengen tot 01 januari 2010.
Gezien de reorganisatie en ontwikkelingen binnen de afdeling Werk & Inkomen, is de
projectmedewerkers uiteindelijk daarna nog een keer het verzoek gedaan hun inzet te
verlengen i.v.m. een juiste borging binnen de staande nieuwe organisatie.

2) Resultaten inhoudelijk
De caseload van de projectmedewerkers betrof gemiddeld 50 - 70 klanten per klantmanager.
Het betrof klanten uit het ‘granieten bestand’ waar relatief lang niet meer in geïnvesteerd
was.
De vaste klantmanagers hebben zich gedurende de projectperiode vooral gericht op de groep
mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt (± 50 per caseload); veelal de nieuwe
klanten waarvan werd vermoed dat het mogelijk was om binnen 3 maanden onafhankelijk
van de WWB-uitkering te geraken, evt. te verlengen met 3 maanden. Was het daarna niet
gelukt, dan stroomden deze klanten door naar het project ‘Kompas’. Nieuwe klanten
waarvoor al in de werkintake de inschatting werd gemaakt dat zij niet binnen maximaal 6
maanden bemiddelbaar zouden zijn naar de reguliere arbeidsmarkt werd direct overgedragen
aan project ‘Kompas”.
Voorts kwam de instroom vanuit Inkomen. Hier betrof het de klanten die na een herkeuring
weer arbeidsgeschikt verklaard werden of voor wie om andere redenen de ontheffing van de
arbeidsverplichting niet meer aan de orde was.
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De enige voorwaarde om in het project opgenomen te worden, was dat men arbeidsverplichtingen had.
‘Het doel was om deze doelgroep op een zo hoog mogelijke trede van de re-integratieladder
te laten participeren’.
Inmiddels zijn 569 klanten in het project opgenomen. Dit is ruim een kwart van het totale
WWB-klantenbestand van de afdeling Werk & Inkomen.
De resultaten per 01 februari 2010 zijn:
Re-integratieladder
Uitstroom

Totaal

Werkgeversbenadering
Workfirst
Gesubsidieerde
arbeid
Sociale
activering
Zorgtraject
Caseload

162

5

153

75

8

32

134

569

Omgerekend in percentages is de uitstroom 24% van de totale caseload van het project. Dit
is zowaar geen sinecure, zeker als we bedenken dat deze vooraf niet was ingeschat en ook
niet was opgenomen in de prestatie-indicatoren.
Daarnaast heeft 42% van de klanten van het project een of meerdere stappen voorwaarts
gezet op de re-integratieladder.
Vooraf zijn een aantal kritische prestatie indicatoren benoemd:
aantal
10% stroomt door naar de werkgeversbenadering

behaald afwijking
percentage

31

7%

- 3%

9

2%

- 8%

75

17%

+ 7%

153

35%

- 25%

10% valt uit en wordt overgedragen aan inkomen *

66

12%

- 2%

Klanten in caseload **

96

10% neemt deel aan Work First
10% stroomt door naar gesubsidieerde arbeid
60% van alle klanten zit op een sociaal
activeringstraject

Zorgtrajecten
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Totaal aantal klanten op de re-integratieladder

435

100%

Aantal uitstroom uit de re-integratieladder

134

24%

Totaal aantal klanten (inclusief uitstroom)

569

2

+ 24%

Bedoeld was hier om de uitval en overdrachten naar Inkomen te registreren van mensen die aanvankelijk
wel binnen de projectdoelstellingen pasten. Bij de start waren 19 mensen ten onrechte (zonder
arbeidsverplichtingen) toch overgedragen naar het project. Deze 19 zijn in het MIS geregistreerd. De 66
mensen die wel terecht in het project zaten, maar gaandeweg alsnog zijn overgedragen aan Inkomen (b.v.
omdat na medisch advies werd vastgesteld dat er tijdelijk geen arbeidsverplichtingen konden worden
opgelegd), zijn daar niet geregistreerd. Deze 66 mensen zijn in het overzicht geregistreerd in fase caseload.
** Het aantal mensen in de fase caseload is dus aanzienlijk lager. Naast de 66 mensen die dus naar
Inkomen zijn overgedragen, staan er 40 mensen in de wachtstand. 56 mensen zijn dus niet in beweging
gebracht tijdens de projectperiode.

Hetgeen we tekort komen op de prestatie-indicatoren deelname Work First, werkgeversbenadering, sociaal activeringstraject en uitval/terug naar Inkomen, wordt ruimschoots
gecompenseerd door de 24% uitstroom welke is gerealiseerd en vooraf niet tot de
mogelijkheden leek te behoren.
Uit de bijgevoegde analyse blijkt dat uitstroom niet uitsluitend bereikt is door
werkaanvaarding. Voornamelijk bij de start van het project zijn veel uitkeringen beëindigd
als gevolg van geconstateerde onrechtmatigheid. Ook dit was een gevolg van de intensieve
klantbenadering. Echter naarmate het project langer bestond, bleek het accent nadrukkelijk
te verschuiven naar werkaanvaarding, al dan niet met inzet van werkgelegenheidsinstrumenten.
Opvallend in de analyse (zie bijlage) is het grote aantal verhuizingen: 27. Hiernaar is een
apart onderzoek verricht onder diegenen die binnen de Nederlandse grenzen verhuisden. In
nagenoeg alle gevallen had men zich bij de nieuwe gemeente gemeld en in veel gevallen
was men daar ook een re-integratietraject gestart.
Tevens is de terugval na uitstroom gemeten. Over een periode van bijna 1,5 jaar zijn 11
mensen (= 2%) teruggevallen; zij hebben opnieuw een beroep op de WWB moeten doen.
Opvallend is voorts dat het aantal uitgestroomde mannen en vrouwen niet zo’n groot
verschil laat zien: respectievelijk 64 en 69.
Tot slot is nog een opvallend gegeven dat de grootste uitstroom plaatsvond in de groep die
een uitkeringsduur kende van 3 tot 5 jaar.
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3) Onderzoek naar methodiek en klanttevredenheid
De problematiek, de aanpak, de resultaten en de successen van het project zijn opgetekend
in een boek. Naast de projectopzet, is ook de methodiek wetenschappelijk onderbouwd. Dit
is gebeurd vanuit de empowerment-theorie.
Het project is beschreven en door ‘Interventies Naar Werk’ als een van de (toen 6, inmiddels
10) landelijk best practices t.b.v. de doelgroep langdurig werklozen gecertificeerd. Dit is
gebeurd op 24 maart 2009, amper een half jaar na de start van het project.
‘Interventies Naar Werk’ is een projectbureau, geïnitieerd door het Ministerie van SZW, in
samenwerking met UWV WERKbedrijf, de gemeenten Groningen, Rotterdam en Utrecht,
RWI en Boaborea.
Doelstelling van ‘Interventies Naar Werk’ is om op een uniforme wijze reintegratieprojecten in den lande te onderzoeken op effectiviteit.
Uit het onderzoek naar ‘Met Kompas Koersen Naar eigen Kracht’ komt duidelijk naar voren
dat niet de hoeveelheid beschikbare instrumenten voor de doelgroep langdurig werklozen
van doorslaggevende betekenis is, maar dat de werkzame bestanddelen van dit project
voornamelijk gestoeld zijn op de klantgerichtheid. Belangrijke factoren hierin zijn: het
opbouwen van een professionele vertrouwensrelatie, een respectvolle benadering, een ruime
bereikbaarheid en een kleine caseload. Kortom: tijd en aandacht voor de klant.
De werkzame bestanddelen uit de aanpak zijn nader beschreven en theoretisch onderbouwd.
Hiervoor is de zogenaamde ‘Gilde-methodiek’ ontwikkeld t.b.v. de professionalisering van
klantmanagers en de effectiviteit van re-integratie, met als focusvraag: ‘Wat werkt, voor
welke klant, op welke manier, in welke omstandigheden en waarom?’ Deze ‘Gildemethodiek’ wordt inmiddels door de onderzoekers (‘Het Gilde’) doorgezet in o.a.
Rotterdam, Haarlem, Groningen, Enschede, Purmerend en Tilburg.
Al vrij snel na de start van het project (3 maanden) is de tevredenheid gepeild onder de
klanten van het project. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het boek. Het onderzoek
spitste zich toe op de beleving van de dienstverlening door de klanten binnen het project.
Centraal hierin stonden:
-

de bereikbaarheid

-

de informatievoorziening

-

de klantbenadering door projectmedewerkers

-

contact met klantmanager

In totaal hebben 81 van de 290 klanten die een enquête toegezonden hebben gekregen
gereageerd. Dit is een respons van bijna 28%. Voor alle bovenstaande punten geldt dat 50%
van de klanten (of meer) de dienstverlening als “goed” heeft gekwalificeerd.
Een deel moest echter ook erg wennen aan een intensiever klantcontact.
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Het aantal binnengekomen klachten in de periode van 01 september 2008 tot 01 maart 2010
bedroeg 7. Hiervan zijn 3 klachten gegrond verklaard; 1 ongegrond, 1 nog in behandeling, 2
klachten zijn op onderdelen gegrond/ongegrond verklaard.
In de registratie van binnengekomen bezwaarschriften wordt geen onderscheid gemaakt in
teams. Derhalve is niet inzichtelijk hoeveel bezwaarschriften gericht waren tegen
beslissingen vanuit het project.

4) Resultaten proces
Naast de resultaten die zijn geboekt op het gebied van re-integratie heeft het project een
aantal aanvullende producten opgeleverd.
Re-integratieladder en wijze van administreren
De re-integratieladder als werkproces is als uitgangspunt gebruikt voor de wijze van
registreren in GWS. Hiermee zijn meerdere vliegen in een klap geslagen. Ten eerste is de
individuele progressie van de klant snel inzichtelijk en ten tweede hoeven er door de
klantmanager minder administratieve handelingen verricht te worden.
Methodiek: Invulling ‘intensieve begeleiding/methodiek beschrijving’
De begeleidingsmethodiek die binnen het project werd gehanteerd is uitvoerig beschreven in
het document ‘aanpak granieten WWB-bestand Schiedam’ (zie boek).
Kort samengevat komen in de aanpak de onderstaande uitgangspunten en klantbenadering
tot uitdrukking.
Klanten hebben behoefte aan houvast. Dat kunnen zij in eerste instantie vinden of creëren in
een eigen min of meer autonoom functionerend leefsysteem, dat hen ondersteunt
(hulpbronnen) en motiveert (overtuigingen en loyaliteiten) tot het gewenste productieve
gedrag. Noodzakelijke voorwaarde daarbij is dat de klantmanager zelf moet geloven in het
te behalen doel.
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De klantmanager biedt de klant hierbij een rationeel perspectief en aanknopingspunten om
mee verder te komen. Een traject betekent verandering. Weerstand tegen verandering is een
natuurlijk verschijnsel. Uitgangspunt bij het doorbreken van dit verschijnsel is dat weerstand
tegen verandering niet zinvol is. Het belemmert mensen in hun positieve ontwikkeling. De
veranderingsstrategie is gebaseerd op:
• verandering is een natuurlijk, onontkoombaar proces
• uit een verandering kan iets goeds ontstaan
• weerstand tegen verandering is meestal zinloos
• zichtbaar maken van vooruitgang verhoogt de intrinsieke motivatie.
Uitgangspunten in deze klantbenadering zijn:
1) gesprekstechniek
a. er van uitgaan dat de klant zelf regisseur is van zijn leven, niet de
omstandigheden of de mensen om zich heen
b. iedereen heeft kwaliteiten en de kunst is om deze boven water te krijgen
c. focus op de beweegredenen van mensen, wat zit achter het gedrag dat zij
vertonen
d. positieve verandering brengt vooruitgang
e. waar een wil is, is een weg. De wil is slechts ondergesneeuwd door angsten.
2) attitude van professional
f. nieuwsgierigheid naar de klant
g. de klant serieus nemen
h. hanteer de overtuiging: iedereen kan wel wat
i. in mogelijkheden denken
j. positiviteit uitstralen naar de klant.
3) randvoorwaardelijk
k. frequent contact.
Klantbenadering
Intensiveren van de ondersteuning en begeleiding van klanten uit zich niet alleen in de
intensiteit van de dienstverlening. Binnen het project zijn een aantal maatregelen genomen
die de klantvriendelijkheid moeten bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn het vervangen van
het telefonisch spreekuur tussen 9:00 uur en 10:00 uur door continue bereikbaarheid tussen
9:00 uur en 17:00 uur. Deze continue bereikbaarheid is aangevuld met een zogenaamde
‘binnen 24 uur terugbel afspraak’ indien de begeleidende klantmanager niet aanwezig is.
Het aanbod om de klant terug te bellen werd ook vaak ingezet als middel van
kostenbesparing voor de klant. Tevens ontving de klant het rechtstreekse emailadres. Naast
het feit dat ook dit een kostenbesparingsmiddel is, is het ook een mogelijkheid om langzaam
vertrouwen en veiligheid op te bouwen. Bellen is soms eng. Bovendien is mailverkeer niet
in tijd beperkt.
Bij het maken van afspraken met klanten werd altijd rekening gehouden met hun agenda. Er
werd waar mogelijk telefonisch contact gezocht om in overleg met de klant een
afspraakdatum/tijdstip te bepalen (‘wanneer schikt het u’). Het voordeel van deze werkwijze
is dat vrijwel alle klanten de gemaakte afspraak nakomen.
Producten/trajecten
In de projectbegroting is € 250.000,-- opgenomen voor de inzet van nieuwe begeleidingsinstrumenten. Over het algemeen konden de projectmedewerkers goed uit de voeten met
bestaande producten. Wel werd het als een belemmering ervaren dat er veelal trajecten zijn
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ingekocht, waar men een groepsgewijze aanpak kende. Dit betekende dat mensen soms te
lang moesten wachten alvorens deel te kunnen gaan nemen aan een re-integratietraject.
Met beide grote contractpartners hebben we hierin op management- en contractniveau
aanpassingen kunnen doen, waardoor kandidaten op ieder moment konden starten.
Samenwerking uitvoeringspartners
Binnen het project is er onderzoek gedaan naar de samenwerking met de vaste
contractpartners voor de re-integratie (BGS-arbeidsintegratie en FITh) en zijn waar nodig, in
goed en gezamenlijk overleg afspraken gemaakt over optimalisering van de samenwerking.
Medewerkers stonden wederzijds open voor positief-kritische feedback.
Een goede afstemming, samenwerking en bejegening is zowel binnen het projectteam
alsook naar de externe contractpartners essentieel voor het behalen van eerder genoemde
successen.
Een van de subopdrachten van het project was het in kaart brengen van partners die rond
sociale activering van klanten vaak een rol spelen. Onderstaand een overzicht.

BGS-Arbeidsintegratie
FITh bv
Pameijer
Bouman GGZ
Steunpunt Jongeren
Reactivate
Lokaal zorgnetwerk
Agens
Riagg
Top Relations
Reclassering
Samen Buurten
GGZ Delfland
Steunmantel
GGZ Beraad
Careyn
Steunpunt Mantelzorg
Woonplus Schiedam
Maatschappelijke dienstverlening NWN
Steunpunt vrijwilligerswerk
‘Gek op Werk’
Sport Verbroedert
Onafhankelijk arbeidsadviseur
Adviseur voor SW-aanmeldingen
Wijkzorgteam
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Maatwerktrajecten
Dat niet het aantal ter beschikking staande instrumenten/contracten doorslaggevend is
geweest voor de behaalde successen, blijkt ondermeer uit het gegeven dat er naast de twee
grote contractpartners slechts 7 maatwerktrajecten zijn ingezet.

5) Kosten en baten
In de adviesnota voor het project ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ is vastgesteld
dat de besparing op de WWB voor dit project geen doel op zich zou zijn. De afstand tot de
arbeidsmarkt van de doelgroep rechtvaardigde niet de verwachting dat er in grote mate
sprake zou zijn van uitstroom.
De kosten voor het project zijn begroot op € 1.753.600,00 per jaar.
Gezien de verlenging zijn extra personele kosten naar rato begroot van 01 september 2009
tot 01 april 2010 = 1 jaar en 7 maanden.
Bestaande uit:
Personele kosten projectleider,
klantmanagers en adm. Ondersteuning

begroot
1.906.080,00

werkelijke uitgaven
1.533.981,00 *

Werkmakelaar

149.760,00

Inkoop aanvullende instrumenten

250.000,00

33.415,00

Overheadkosten

150.000,00

45.888,00
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Hierbij dient te worden aangetekend dat:
-

nog niet alle facturen over de volledige periode verwerkt zijn*

-

het beroep dat vanuit het project ‘Kompas’ op de werkmakelaars is gedaan niet van
dien aard is dat er een volledige fte. belast is geweest met werkzaamheden vanuit
het project (naar schatting maximaal 0,25 fte., vooral in de beginfase)

-

er slechts 7 maatwerktrajecten ingekocht zijn voor een totaalbedrag van € 33.415,00

-

de overheadkosten begroot waren voor interne verrekening van huur en inrichting
werkplekken; deze interne verrekening heeft slechts ten dele plaatsgevonden

-

het klantenonderzoek, wetenschappelijke onderbouwing van de methodiek en het
uitbrengen van het boek, kosten DIVOSA-congres, Projectenparade etc. zijn
bekostigd uit overheadkosten, waarin een post onvoorzien van € 38.000,00 was
opgenomen.

Concluderend kan worden gesteld dat de uitgaven ruim binnen de begroting zijn gebleven.
Het laten participeren van WWB-klanten laat zich moeilijk in geld uitdrukken. De grootste
winst die met deze klanten geboekt wordt, is echter het maatschappelijke effect dat wordt
behaald door klanten zich te laten ontwikkelen.
Op basis van de resultaten tot 01 februari 2010 bedraagt de besparing op het WWBinkomensdeel:
134 x € 15.000,00 = € 2.010.000,00.
Uitgaven uit het Werkdeel en besparingen op het Inkomensdeel zijn echter niet met elkaar te
vergelijken. Bij de start van het project is door beleid/bedrijfsvoering berekend dat op het
moment dat de 100e klant uitgestroomd zou zijn, de kosten die gemaakt zijn op het
Werkdeel op het Inkomensdeel zijn bespaard.
6) Aandachtpunten
Bij het benoemen van resultaten is vooral gekeken naar het halen van een hogere trede op de
re-integratieladder. Dit houdt in dat alleen plaatsing op een hogere trede van de reintegratieladder als positief resultaat wordt gekwalificeerd. Een nuancering hierop is
gewenst. Veel klanten zijn jaren terug voor het laatst actief bemiddeld. Voor een deel van
deze klanten geldt dat zij pas echt zijn geholpen met een zorgtraject. Een zorgtraject geldt
nu echter niet als (positief) resultaat. Er is iets voor te zeggen om een adequaat en passend
zorgtraject ook als resultaat te benoemen.
Bij het inzetten van trajecten en instrumenten is het van belang dat er minder aanbodgericht
gewerkt wordt. De effectiviteit wordt vergroot zodra meer gekeken wordt naar wat er voor
die klant in die situatie nodig is (vraaggericht).
Voorts is het van belang om de randvoorwaarden voor het behalen van deze resultaten te
benoemen:
•
•
•
•
•
•

een kleine caseload
ruime bereikbaarheid
frequent klantcontact
in staat zijn tot het opbouwen van een professionele vertrouwensrelatie
respectvolle benadering
een consequente aansturing
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7) Overdracht naar staande organisatie
De gemeente Schiedam heeft besloten om de klantbenadering welke ontwikkeld is binnen
het project ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ leidend te laten zijn in de nieuwe
organisatie die per 01 februari 2010 van start is gegaan.
Aangezien de situatie er nu iets anders voor staat dan men had gehoopt, is volledige en
planmatige borging/overdracht van het project (op dit moment) niet mogelijk. Dit zal in de
komende tijd zijn beslag krijgen.

8) Presentaties
Het project heeft zowel in- als extern veel belangstelling genoten en er zijn veel presentaties
gegeven:























10-07-2008
17-07-2008
03-09-2008
09-09-2008
13-10-2008
13-11-2008
24-11-2008
02-12-2008
26-01-2009
03-02-2009
19-03-2009
07-05-2009
13-05-2009
20-05-2009
27-05-2009
02-06-2009
11-06-2009
12-06-2009
15-06-2009
19-08-2009
14-09-2009
15-09-2009

afdelingsbijeenkomst Werk en Inkomen
clusteroverleg Maatschappelijke Ontwikkeling
FITh BV
BGS-Arbeidsintegratie
groep leerlingen MBO-SJD voor studieopdracht
team Inkomensmanagement
team Klantmanagement
MT Werk en Inkomen
wethouder Sociale Zaken, directie, management
breed clusteroverleg Maatschappelijke Ontwikkeling
cliëntenparticipatie
Ondernemingsraad
GMT
bezoek wethouder aan projectmedewerkers i.v.m. 50ste uitstroom
meedraaien van Mw. S. Olsthoorn, journalist Binnenlands Bestuur
introductie projectgroep ‘PIEKEN in Schiedam’
HKH prinses Màxima tijdens DIVOSA-voorjaars jubileumcongres
DIVOSA-voorjaars jubileumcongres Jaarbeurs Utrecht
bedrijfsbezoek klantengroep First Train (BGS-Arbeidsintegratie)
bezoek vanuit gemeente Den Haag
bezoek vanuit SoZaWe Rotterdam
werkbezoek raadsleden
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 30-09-2009
 29-10-2009
 02-11-2009






12-11-2009
20-01-2010
11-02-2010
21-01-2010
25-01-2010

bezoek vanuit gemeente Capelle aan den IJssel
lunch t.g.v. 100ste uitstroom
introductie nieuwe gemeentesecretaris, de heer
nieuwe afdelingsmanager W&I, de heer van Maanen
DIVOSA-najaarscongres De Flint Amersfoort
Projectenparade StimulanSZ Nieuwegein
cliëntenparticipatie (update resultaten)
bezoek vanuit gemeente Arnhem
bezoek vanuit gemeente Lelystad

Redert

en

Het project heeft inmiddels landelijke bekendheid en waardering verworven. Dit uit zich
mede door verzoeken aan de projectleider voor presentaties tijdens netwerk- en
kennisdelingsbijeenkomsten en het verzorgen van een gastles aan een groep trainees bij de
Bestuursacademie, met de bedoeling hen breder te leren kijken naar re-integratie.

9) Conclusie
Het project ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ is in september 2008 van start
gegaan met de bedoeling het ‘granieten bestand’ op een zo hoog mogelijke trede van de reintegratieladder te laten participeren.
Door de overdracht van klanten naar het project konden de vaste klantmanagers met een nog
lagere caseload zich vooral richten op mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.
De binnen het project ‘Kompas’ behaalde resultaten zijn onder te verdelen in:
- financieel inverdieneffect van ruim € 2 miljoen per jaar op het I-budget (project is
gefinancierd uit het W-budget, dat terugbetaald moet worden aan het Rijk wanneer
gemeenten daarop overhouden)
- de wijze van klantbenadering heeft veel mensen in beweging gebracht
(empowered), waardoor mensen die reeds lange tijd afhankelijk waren van een
WWB-uitkering inmiddels hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen weer
hebben hervonden
- het enthousiasme dat deze manier van werken heeft opgeroepen bij zowel de klanten
als de projectmedewerkers
- het besluit van de gemeente Schiedam om de wijze van klantbenadering leidend te
laten zijn in de nieuwe organisatie Werk & Inkomen.

Mede namens de projectmedewerkers,

Mw. C.M.H. (Marlé) Nijhuis
projectleider ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’

maart 2010

Bijlagen:
- Re-integratieladder
- Monitor Re-integratieladder KPI’s
- Analyse klantenbestand
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