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Van:  

Verzonden: vrijdag 8 december 2017 12:27

Aan: !Griffie

Onderwerp: Eindrapportage pilot Gemeente Woerden tbv Gemeenteraad

Bijlagen: LIMES  einddocument pilot Gemeente Woerden Burgers naar werk tbv 

germeenteraad 12-17.docx

Geachte, 
Bijgaand ontvangt u de eindrapportage van de pilot die gemeente Woerden in het kader van het 
Investeringsplan Sociaal Domein heeft uit laten voeren door Limes Loopbaancoaching. 
Wij stellen het op prijs dat de raadsleden komende maandag inzage hebben voor de vergadering rondom 
burgerinitiatief, uitvoering Participatiewet en resultaten van een subsidie die hiervoor is verleend. 
Wij zijn ten alle tijd bereid een toelichting te geven. 
Met vriendelijke groet, 
 

  
  

   
 

 
 
 

     
 

paul baas

Simone Leushuis 
Paul Baas 
Limes Loopbaancoaching Woerden 

.



LIMES  Loopbaancoaching 

  De weg naar werk >>> 

__________________________________________________________________________________ 

Eindrapportage pilot Gemeente Woerden- Limes:  
“ Burgers naar werk, inkomen en zelfredzaamheid” 

 
 

Kenmerk: Investeringsfonds Gemeente Woerden: ZK15001273 

Opdracht : 18 december 2015   eindrapportage oktober 2017 

Project “ Burgers naar werk, inkomen en zelfredzaamheid” , investeringsplan sociaal domein. 

 

Doel:  

Dit burgerinitiatief  had als doel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer te geleiden 

naar werk en hen zo in staat te stellen weer een maatschappelijke bijdrage te leveren. 

 

Project 

De pilot omvatte tien mensen  van de leeftijd tussen 40 en 60 jaar. Hun verblijftijd in de bijstand 

varieerde tussen een half en 5 jaar. De veel te trage selectie vond plaats door Ferm Werk. Hierdoor 

liep het project ernstige vertraging op: de laatste kandidaat werk aangemeld begin 2017. Alle 

kandidaten behoorden tot categorie 3 (een indeling die zegt dat de kandidaten een lange afstand tot 

de arbeidsmarkt hebben) 

De meesten kandidaten (5) hebben zich geïsoleerd van hun omgeving. Belangrijke reden: geen geld 

en geen  relatie of inwoning bij i.v.m.  korten op uitkering. Vaak had men nauwelijks contact met 

verwanten of omwonenden. Alle kandidaten hebben meerdere problematieken, dus alleen een baan 

krijgen is slechts een onderdeel. Van hun problematiek.  Limes heeft  met alle kandidaten partner- of 

geen partnerproblematieken behandeld. Ook schuldenaflossing speelt mee, scheidingsafwikkeling, 

huisuitzetting en woongerelateerde  - en familiaire problemen.  Limes nam contact op met 

woningbouwvereniging, advocaat, maatschappelijk werk, Woerden Wijzer, Kwadraad, HR afdeling 

Woerden, contacten met bedrijven vooraf aan de sollicitaties. Bij de aanvang van de trajecten 

ondervonden wij veel angst en boosheid bij de kandidaten. Daartoe hebben wij veel gesprekken 

gevoerd om het vertrouwen bij de kandidaten terug te laten vinden. 

Twee kandidaten bleken ziek te zien en dus niet naar werk geleid te kunnen worden. Een kandidaat 

wilde niet werken en werd dus terugverwezen naar Ferm Werk. 

Ten behoeve van de kandidaten heeft Limes  ook de subsidie-condities voor potentiele werkgevers 

moeten uitzoeken. 

 

Resultaat 

Van de totale populatie van 10 personen zijn er 7 naar duurzaam werk begeleid. De trajecten namen 

tussen de 2 en 18 maanden.  Kosten  voor het gehele project :  €27.500, wat niet kosten dekkend was 

en in hoge mate op basis van ‘no cure no pay’. 

 

 



Discussie. 

 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) 

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

 Deze mensen met sancties achter de broek zitten werkt contraproductief. 

 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. 

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

herhaald verzoek, wij die nog niet hebben mogen ontvangen. 

 

Vervolg 

Ondanks de intentie van Limes is de gemeente niet van zins dit project voort te zetten. 

 

  

 

 

 


