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Onderwerp: 

Vraag van de raad nav bestuurlijk eindrapport Rekenkamercommissie Vervolgonderzoek Wet Werk en 
Bijstand tevens de oprichting van Ferm Werk (raadsvoorstel 14r.00128) 

Kennisnemen van: 

Onderstaande indicatie van de kosten per traject zoals door de raad gevraagd in het kader van de 
behandeling van het bestuurlijk eindrapport tijdens de vergadering van de commissie Welzijn op 14 mei 
2014 

Inleiding: 

Op 10 april 2014 is het bestuurlijk eindrapport Vervolgonderzoek Wet Werk en Bijstand tevens de oprichting 
van Ferm Werk opgesteld door de Rekenkamercommissie verschenen. In het rapport stelt de 
Rekenkamercommissie "de benodigde informatie voor een conclusie over de analyse van de hoogte van de 
kosten per traject niet ontvangen te hebben". Naar aanleiding daarvan heeft de raad het college verzocht 
deze informatie alsnog aan de raad te zenden. 

Kernboodschap: 

Dat de Rekenkamercommissie de bedoelde informatie niet heeft ontvangen heeft als reden dat deze 
informatie niet kan worden gegenereerd vanwege de overgang van IASZ naar Ferm Werk en de daarmee 
gepaard gegane afsluiting van bepaalde administratieve systemen. Naar aanleiding van de vraag van de 
raad deze informatie alsnog aan te leveren, is onderzocht in hoeverre aan het verzoek van de raad kan 
worden voldaan. 

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de kosten per traject in 2013. De tabel geeft het gemiddeld 
aantal lopende trajecten in 2013 en de kosten die per trajectsoort zijn gemaakt in 2013. 
In algemene zin bestaan deze kosten uit kosten van begeleidend personeel (consulenten, jobcoaches), 
inzet van scholing en opleiding, inzet van werkervaringsplaatsen, etc. Het gaat daarbij om de kosten die in 
rekening zijn gebracht door externe uitvoerders van trajecten. In driekwart van de gevallen was dit De Sluis 
Groep. Uitvoeringskosten van IASZ zijn niet opgenomen. 

Onderstaande cijfers moeten met grote voorzichtigheid worden gehanteerd. Binnen elke categorie van 
trajecten bestaan grote verschillen. Met andere woorden; er is sprake van een grote spreiding waar het 
gaat om de trajectkosten. Deze spreiding wordt veroorzaakt door het leveren van maatwerk. 
Ondersteuningstrajecten zijn effectiever als ze zijn afgestemd op de persoonlijke omstandigheden en 
behoeften van betrokkenen en verschillen dus qua duur, intensiteit en concrete activiteiten die worden 
ingezet. En daarmee ook qua kosten. 
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Soort traject aantal kosten kosten 
2013 2013 per traject 

werktrajecten 134 667.311 4.980 
participatietrajecten 97 147.641 1.522 
jongeren 17 58.475 3.509 
duaal + inburgeringstrajecten 201 177.529 885 
overige trajectkosten 23.558 

448 1.074.514 2.397 

De vermelde kosten dienen te worden afgezet tegen de resultaten. In 2013 zijn 80 personen vanuit een 
uitkeringssituatie aan het werk gegaan of een opleiding gaan volgen. Van de 65 personen die een betaalde 
baan hebben gevonden, heeft ongeveer 90% een traject gevolgd. 

Vervolg: 

Met ingang van 1 januari 2014 is IASZ opgegaan in Ferm Werk. Met FermWerk wordt een DVO 
overeengekomen en een wijze van periodieke rapportage. Over de wijze van rapporteren wordt overleg 
gevoerd met Ferm Werk. Wij zullen in dat kader afspraken maken over de vorm waarin de gemiddelde 
kosten per traject inzichtelijk kunnen worden. 
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