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1. Wat is de verandering in maatschappelijke kosten en baten bij deze 10 cliënten van 

Ferm Werk, door deelname aan deze pilot van Limes? 

In het totaal zijn in 2016 (en begin 2017) 10 kandidaten door Ferm Werk aangeleverd en in traject 

genomen door Limes. Het traject van drie kandidaten is beëindigd zonder resultaat. Limes is van 

mening dat deze kandidaten onvoldoende gemotiveerd waren en/of dat sprake was van een te 

complexe problematiek. De trajecten hebben een verschillende doorlooptijd, uiteenlopend van 

enkele maanden tot meer dan een jaar. Volgens Limes hebben alle zeven kandidaten inmiddels 

betaald werk zodat zij zouden kunnen uitstromen uit de uitkering. Volgens Ferm Werk zijn drie 

kandidaten echt uitgestroomd. Een kandidaat was nugger (niet uitkeringsgerechtigde), bij een 

kandidaat is het onduidelijk of deze is uitgestroomd en in twee gevallen zijn de inkomsten van de 

kandidaat wel verhoogd maar zijn zij nog onvoldoende om geheel uit te stromen. 

 

De trajecten die Limes heeft uitgevoerd zijn hoogst waarschijnlijk in veel gevallen zinvol geweest 

in die zin dat gewerkt is aan problematiek van kandidaten waardoor hun afstand tot de 

arbeidsmarkt is verkleind. Als puur gekeken wordt naar de resultaten in termen van duurzaam 

betaald werk en uitstroom uit de uitkering, zijn deze niet klinkend. Uitstroom heeft niet in alle 

gevallen plaatsgevonden en waar dat wel is gebeurd is het zeer de vraag of het gaat om 

duurzame uitstroom. 

 

2. In hoeverre is deze verandering duurzaam en welke instrumenten (coaching, 

casemanagement, loonkostensubsidie, etc.) zijn daarvoor ingezet? 

Het is moeilijk na te gaan in hoeverre de veranderingen duurzaam zijn. Zie ook de beantwoording 

van de vorige vraag. De precieze inhoud van de trajecten is bij ons niet bekend vanwege 

privacyoverwegingen. De indruk is dat de trajecten vooral hebben bestaan uit gesprekken, 

praktische ondersteuning bij het realiseren van randvoorwaarden en het leggen van contacten 

met potentiële werkgevers. Ferm Werk heeft van kandidaten teruggekregen dat zij nauwelijks aan 

werkgevers zijn voorgesteld en/of dat geen gebruik is gemaakt van een netwerk van Limes 

 

3. Limes geeft aan dat de kosten voor het project niet kostendekkend waren en in hoge 

mate op basis van ‘no cure no pay’. Wat zijn de financiële afspraken met Limes inzake 

deze pilot? Wat zou een kostendekkende afspraak hebben gekost? 

Limes heeft € 5.000,= subsidie ontvangen voor de opstart. Voor de 10 trajecten is € 1.000,= per 

traject betaald en bij succesvolle uitstroom is nog eens € 1.750,= betaald. Er was sprake van “no 

cure, less pay’’. Limes geeft aan dat deze subsidie niet kostendekkend was. Gezien de 

doorlooptijd van de trajecten en de (door Limes opgegeven) intensiteit, is het aannemelijk dat de 

werkelijke kosten van een traject hoger zijn. Hoe hoog valt moeilijk aan te geven maar in re-

integratieland is een trajectprijs van € 5.000,= niet vreemd 

 

4. Herkennen en delen Ferm Werk e/o gemeente Woerden de bevindingen opgenomen bij 

de discussie 

In algemene zin niet. De bevindingen zijn erg scherp geformuleerd en daardoor moeilijk te 

ondersteunen. Meer specifiek: 

 

- Het project toont aan dat kandidaten in categorie 3 wel degelijk kosteneffectief naar werk geleid 

kunnen worden (vgl één bijstandsuitkering voor een jaar bedraagt ongeveer €15.000) 

Ferm Werk bestrijdt dat kandidaten uit categorie 3 zijn aangemeld. Er zijn 3 mensen uit categorie 

1 aangemeld en 6 mensen uit categorie 2. Daarnaast nog een nugger. 

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/brief-limes-loopbaancoaching-inzake-eindrapportage-pilot-burgers-naar-werk-inkomen-en-zelfredzaamheid-i-r-t-investeringsfonds-sociaal-domein-merged.pdf
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Wat betreft de kosteneffectiviteit: het hangt er vanaf wat daaronder wordt verstaan; met name of 

het gaat om duurzame uitstroom naar betaald werk. Een traject is alleen kosteneffectief als 

kandidaten een bepaalde periode niet afhankelijk zijn van een uitkering om in hun 

levensonderhoud te voorzien. Of daarvan sprake is bij de Limes-trajecten valt op dit moment nog 

niet definitief te zeggen, maar op basis van de voorlopige resultaten is geoordeeld dat deze 

trajecten onvoldoende effectief zijn 

 

- Dit zou nooit gelukt zijn zonder de totale problematiek van de persoon te adresseren. 

Wij erkennen dat bij inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt problemen op 

meerdere levensterreinen kunnen spelen. Een integrale benadering is dan zinvol. Limes gaat uit 

van een integrale (holistische) benadering maar het is de vraag hoe intensief die moet zijn. Zo 

past het ondersteunen van een kandidaat bij echtscheiding in onze ogen niet in die integrale 

aanpak. 

 

- Deze mensen met sancties achter de broek zitten werkt contraproductief. 

Hierop valt geen eenduidig antwoord te geven. De Participatiewet biedt meerdere instrumenten 

om inwoners te motiveren inspanningen te verrichten om betaald werk te vinden. Het opleggen 

van maatregelen is zo’n instrument. Dat instrument wordt door Ferm Werk zeer terughoudend 

ingezet en dat is zeker niet gebeurt bij de kandidaten van Limes. Wel kan het zijn dat zij hebben 

verwezen naar de mogelijkheid dat een sanctie wordt opgelegd. 

Opmerkelijk is dat Limes in één geval heeft aangedrongen op het opleggen van een sanctie. 

Ferm Werk zag hiertoe geen aanleiding. 

 

- Het project zou veel sneller resultaat opgeleverd hebben als de gemeente en Ferm Werk dit 

project omarmd hadden. Dit project is het een illustratie van de bevindingen zoals verwoord in het 

advies : ‘Iedereen Doet Mee’ van de Participatieraad van 13 januari 2017. 

Het is niet juist dat gemeente en Ferm Werk het project niet omarmd hebben. Wel is het zo dat 

de moeizame communicatie en samenwerking tussen Limes, gemeente en Ferm Werk 

gaandeweg het project geen goed hebben gedaan. Zoals is aangegeven in de reactie van 

college is een verklaring achteraf dat onvoldoende scherpe afspraken zijn gemaakt over de 

aanlevering van kandidaten, het niveau van kandidaten, de doorlooptijd van de trajecten en de 

definitie van voldoende resultaat om de ‘’succes-fee’ te ontvangen. Dat Limes in een paar 

gevallen succes heeft geclaimd zonder volledige informatie te verstrekken, heeft het vertrouwen 

niet bevorderd. 

 

- Een reactie van de gemeente op dit project kunnen wij helaas niet toevoegen omdat , na 

herhaald verzoek, wij die nog niet hebben mogen ontvangen. 

Zie vraag 5 

 

5. Wat is de reden dat dit eindrapport niet voorzien is van een reactie van de gemeente 

Woerden e/o Ferm Werk? 

Een formele reactie van het college is in eerste instantie uitgebleven omdat de eindrapportage 

van Limes niet gericht was aan het college maar aan de behandeld ambtenaar. Deze heeft (door 

capaciteitsgebrek) verzuimd om tijdig een reactie te geven. Onlangs is dat hersteld door een 

gesprek te voeren met Limes op grond waarvan het college een formele reactie heeft gegeven. 

 

6. Wat is de reden dat de gemeente Woerden niet van plan is dit project voort te zetten? 

In de reactie van het college wordt hierop antwoord gegeven. Belangrijk is dat subsidiëring vanuit 

het innovatiefonds sociaal domein per definitie eenmalig is waarna het project op eigen benen 

moet kunnen staan. Daarnaast zijn wij er niet van overtuigd dat Limes daadwerkelijk meerwaarde 

heeft boven de inzet van instrumenten door Ferm Werk. Tenslotte heeft Ferm Werk aangegeven 

de samenwerking met Limes niet te willen voortzetten; Ferm Werk heeft meer vertrouwen in 

andere instrumenten en samenwerking met andere partijen. 
 


