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Vraag
Het rekenkamerrapport van Bodegraven-Reeuwijk is toegevoegd. Is het rapport ook bekend bij ons college? Is 
het denkbaar dat bepaalde aanbevelingen ook voor onze gemeente kunnen worden overgenomen?

Antwoord
Het rekenkamerrapport van Bodegraven-Reeuwijk is bekend bij het dagelijks bestuur van Ferm Werk. Alle 
aanbevelingen in het rapport zijn ook van nut voor Woerden en de andere in de GR deelnemende gemeenten. 
Daar waar de aanbevelingen binnen de context van Bodegraven-Reeuwijk en de in het onderzoek vergelijkende
gemeenten vallen, is wel enige nuance op z’n plaats, maar de strekking van ook die aanbevelingen kunnen van 
toegevoegde waarde zijn voor Woerden, Oudewater en Montfoort. 

Vraag
Werken we in Woerden wel met loonkostensubsidie en zo ja: hoeveel cliënten en zijn er resultaten te noemen?

Antwoord
Ja, loonkostensubsidie (LKS) wordt voor alle gemeenten ingezet en dus ook voor Woerden. Dit gebeurt voor 
cliënten met een indicatie Banenafspraak of Nieuw Beschut. De stand is in onze tussenrapportage Q3 2022 
opgenomen: Banenafspraak: 58, Nieuw Beschut: 15.

Vraag
De genoemde methodiek FIP wordt in de kaderbrief genoemd om toe te passen op categorie C. Is er in 
Woerden al eerder met die FIP gewerkt? En wat is überhaupt bekend over deze methode, naast wat ook in het 
Rekenkamerrapport staat?

Antwoord
De FIP-methode bevat elementen die soms op een enkele casus worden toegepast. Het ondersteunen van een  
volledige caseload volgens de FIP-methode is niet mogelijk, omdat hiervoor niet de capaciteit of het budget 
beschikbaar is. De behoefte hieraan is geuit in de Kaderbrief 2024. De FIP-methode is ontwikkeld en 
onderzocht door de Erasmus Universiteit en SV-land bij ISD Brabandse Wal (Erasmus University Rotterdam, 
2016) en wordt door Berenschot als ‘evidence based’ bestempeld. Daarnaast sluit het aan op de ervaringen van
onze consulenten in de dagelijkse praktijk. 

Vraag
Werkgeversdienstverlening: Wordt er door de gemeente of Ferm Werk samengewerkt met bijvoorbeeld de 
Terugwinning en CorWerktBeter? Zo ja: wat doen gemeente/Ferm Werk? Welke samenwerkingsafspraken zijn 
er? En is er een rol voor deze werkbedrijven bij het voorgestelde beleidskader?

Antwoord
Ferm Werk heeft met zowel de Terugwinning als Cor werkt Beter een raamovereenkomst afgesloten. Indien de 
ondersteuningsbehoefte van een cliënt aansluit op het aanbod van deze partijen én er voldoende re-
integratiebudget beschikbaar is, kan de verantwoordelijke Consulent Re-integratie ervoor kiezen om zijn of 
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haar cliënt bij één van deze partijen aan te melden voor een traject. Hierbij is dus sprake van maatwerk. 
Voorgaande beschrijft de huidige situatie, maar het past ook binnen het voorgestelde beleidskader.  

Vraag
Statushouders: wat is de rol van het vluchtelingenwerk, Wij zijn Woerden, de bibliotheek etc bij het 
voorgestelde beleidskader?

Antwoord
Het voorgestelde beleidskader schrijft een frequente, intensieve en persoonlijke begeleiding van statushouders
voor. Dat betekent dat de Consulent Re-integratie van deze statushouder op zoek gaat naar datgene dat de 
statushouder verder kan helpen. Dat daarbij een beroep wordt gedaan op de partners binnen de 
ketensamenwerking is vanzelfsprekend en afhankelijk van de gemaakte afspraken en ondersteuningsbehoefte 
van de cliënt. 

Vraag
Armoede: is Ferm Werk op de hoogte van de initiatieven die onlangs werden gepresenteerd door de 
werkgroep ‘Geld op orde’? Welke rol spelen maatschappelijke organisaties en initiatieven? Ze worden niet 
genoemd in de kadernota. Betekent dit dat er ook geen rol voor hen is?

Antwoord
De genoemde werkgroep is bekend bij Ferm Werk, alsook de recentelijke initiatieven van die werkgroep. De 
beleidsadviseur inkomen heeft ook enkele malen aangesloten bij de werkgroep. Ferm Werk benadrukt in de 
Kaderbrief dat de regie op het armoedebeleid bij de afzonderlijke gemeenten ligt en niet bij Ferm Werk, zoals 
dat wel het geval is voor de Participatiewet en Wet inburgering. Dat betekent dat ook de invulling van de rol 
van de verschillende maatschappelijke organisaties bij de gemeente ligt.

Vraag
Financiën:  Er ligt nog een taakstelling (440.000). Ferm Werk vraagt te overwegen deze te schrappen. In de 
kaderbrief wordt ook gevraagd om extra investeringen (totaal € 246.112). Is het zo dat je deze tegen elkaar kan
wegstrepen? Dus als de gemeente Woerden de taakstelling schrapt er dus geïnvesteerd kan worden? Of moet 
je ze bij elkaar optellen. Dat Ferm Werk zowel vraagt om schrappen taakstelling als een extra investering voor 
de projecten arbeidsparticipatie?

Antwoord
Ferm Werk vraagt in de kaderbrief om investeringen in een aantal beleidsthema’s en de bedrijfsvoering. Het is 
aan de gemeente, als eigenaar van ferm Werk, om te bepalen of de taakstelling wordt geschrapt. Ferm Werk 
acht de nog openstaande taakstellingen overigens niet uitvoerbaar.
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