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Verslag beleidsconferentie SDW, LétÉ/ADZ en KBW 08-09-2010 
 

 
Middagprogramma: bezoek aan projecten en activiteiten 
 
Dorien de Wit (dagvoorzitter) heet de circa 80 aanwezige raadsleden en medewerkers om 15.30 
uur welkom.  
In de middag bekijken de deelnemers aan de conferentie projecten en activiteiten van SDW, 
LétÉ/ADZ en de KBW. 
 
Na afloop worden de indrukken van de middag kort besproken. De voornaamste punten die hier 
naar voren komen, zijn:  

 De opvallende diversiteit in werkzaamheden zoals bijv. de sieraden van “Gooise Frutsels” en 
het werk van de aanwezige modeontwerpster en de productie hiervan 

 Het enthousiasme van de medewerkers 

 Het concept Mensontwikkeling en participatie spreekt de deelnemers zeer aan. 

 Het concept nieuwbouw Mensontwikkelbedrijf is goed ontvangen. 

 De professionaliteit van de aanpak in de projecten en werkzaamheden. 
 
Na het bespreken van de indrukken is het tijd voor de maaltijd. Deze is verzorgd en wordt 
geserveerd door medewerkers van LétÉ/ADZ en deelnemers van het Project „Something‟s 
coocking‟ waar de SDW in participeert. 
 
 

Avondprogramma: Wereldcafés 
 
Om 19:25 uur start het avondprogramma. Dorien geeft Marin de Zwarte (voorzitter van het 
Dagelijks Bestuur van de organisaties) het woord. Hij geeft aan dat de conferentie met name 
georganiseerd is om ideeën, richtlijnen en bouwstenen voor het nieuwe beleidsplan van de 
organisaties te inventariseren.  
Het is voor de organisaties van belang om een omslag te maken van het „traditionele‟ werken 
naar een leerwerkbedrijf en mensen te activeren c.q. te motiveren om mee te doen in de 
samenleving.  
 
Dorien legt de werkvorm van het Wereldcafé uit en licht toe dat de verschillende tredes van de 
participatieladder onderverdeeld zijn onder drie van de vier cafés. Één café richt zich volledig op 
schuldhulpverlening. 
1. Café Geranium:  sociale contacten en geïsoleerd   

   (treden 1 en 2 van de participatieladder) 
2. Café de Kantine:  deelname georganiseerde activiteiten en onbetaald werk 

   (treden 3 en 4 van de participatieladder) 
3. Café de Zaak        - betaalde arbeid, met/zonder ondersteuning  

   (treden 5 en 6 van de participatieladder) 
4. Café de Bult          - schuldhulpverlening 
 
De deelnemers worden in staat gesteld deel te nemen aan 2 discussies en kunnen dus 2 cafés 
bezoeken. Iedere sessie duurt een half uur. 
De aanwezige stamgasten hebben een informatieve rol, zij zijn deskundig aangaande het 
onderwerp en de doelgroep. Zij hebben geen rol in de discussie maar kunnen wel informatie 
verstrekken. 
De raadsleden kunnen hun ambities en doelstellingen te kennen geven. Het is de bedoeling dat 
de conclusies en argumenten worden opgeschreven aan het eind van iedere ronde. In de 2

e
 

ronde worden keuzes en voorwaarden naar voren gebracht en in de 3
e
 ronde worden conclusies 

en opbrengsten gezamenlijk doorgenomen. 
  
Om 19:50 uur gaat de cafétocht van start en om 20:50 uur worden beide ronden afgesloten. Door 
iedere cafébaas worden de conclusies naar voren gebracht.  
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Café de Zaak ( trede 5 en 6)   
 
Conclusies 

 Er wordt aangegeven dat uitstroom naar regulier werk een must is mits haalbaar.  

 Wellicht samenwerken met partners uit het bedrijfsleven middels 
PubliekPrivateSamenwerking (PPS) constructies  en zo strategische allianties aangaan.  

 Men vraagt zich af met wie er samengewerkt moet worden uit het bedrijfsleven. Als er wordt 
samengewerkt met het MKB of zaken als Mediamarkt, moeten er duidelijke afspraken worden 
gemaakt over o.a. loonkostensubsidies.  

 Meer diensten aanbieden om zo meer mensen te plaatsen. 

 Ga samenwerken met bijv. Arduin. 

 Breng behoeften van de markt in kaart. 

 Ga de commerciële RIB‟s streng monitoren en zo mogelijk elimineren. 

 Uitstroom blijft prioriteit, mits haalbaar voor de klant. 

 Organiseer projecten die kostendekkend kunnen draaien en werkgelegenheid bieden. 

 Ga het MOB zo inrichten dat het WSP wellicht overbodig gaat worden. 

 Loonkostensubsidies moet je alleen tijdelijk inzetten. 

 Zet een instrument in m.b.t. loonwaardebepaling. 

 Draaideureffect heeft ook een positieve kant als mensen hierdoor tijdelijk onafhankelijk 
worden van een uitkering. 

Over de conclusies is men het redelijk eens, maar wat betreft de aantallen (ambitie) is nog 
discussie. 
 
Discussiepunten 
1. Het aantal vacatures en mismatches (een platte match is vaak niet mogelijk). Moeten er 

wellicht werkprojecten gecreëerd worden? Men vraagt zich af of er wel nog langer werk 
gecreëerd moet worden voor mensen van de bovenste trede op de ladder. 

2. Kosten en subsidies die verkregen worden. Hoe kan hierop kostenbesparing plaatsvinden, 
wellicht is dit mogelijk door te detacheren en de loonwaarde van de medewerker vast te 
stellen. Samenwerken met andere bedrijven in de publieke sector om e.e.a. kostendekkend te 
maken. 

3. Uitstroom moet, mits haalbaar en/of creëer eigen werkprojecten. 
4. Zoek partners in het bedrijfsleven, publieke sector en onderzoek PPS. 
5. Stop zo mogelijk met de commerciële RIB‟s. 
 

Belangrijkste twee conclusies Discussiepunten 

Uitstroom moet, mits haalbaar 
(onderzoek/rekening houden met realisme, 
mogelijkheden actief inzetten) 

Hoe kan je (publiek private) samenwerking met 
bedrijfsleven en andere partners optimaal organiseren, 
rekening houdend met  discrepantie vraag/aanbod. Kan het 
kostendekkend, mogelijk zelfs winstgevend worden gemaakt. 
Moet werkgelegenheid gecreëerd worden? Wat zijn de 
resultaten van private RIB’s?  

Zoek partners, samenwerking 
bedrijfsleven, ontwikkeling, vanuit MOB-
constructie, goede afspraken, 
beperk/geen misbruik van voorzieningen 

Richt MOB slim in en maak WSP overbodig  

 
 
 

Café de Kantine (trede 3 en 4) 
 
Conclusies 

 Participatie wordt belangrijker geacht dan de ontwikkeling op de ladder.  

 Ontwikkeling op de P-ladder is geen doel op zich, moet niet leidend zijn. 

 Leidt tot zelfvertrouwen / welbevinden / aanzien bij klanten. 
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 Maatschappelijke participatie (waarde + opbrengst). 

 Maatschappelijke opbrengsten vanuit ladder beter kwantificeren.  

 Participatie mag geld kosten; vraagt (veel) begeleiding maar mag gezien de opbrengst best.  

 Moet zich wel verhouden tot de financiën die het kost. 

 Gebruik maken van de intrinsieke motivatie van klanten (intrinsieke motivatie wordt hoger bij 
participatie). 

 Tegenover een uitkering mag een prestatie verlangd worden. 

 Dwang? Stimuleren! 

 Er wordt te weinig geld (€ 2,5 miljoen) aan deze groep besteed!! 

 Participatie kost niets. Kost niets? Begeleiding is juist intensief. De kost gaat voor de baat uit. 

 Duur is > 1 jaar. Kunnen persoonsgebonden factoren zijn en/of marktgebonden factoren die 
doorstroom belemmeren. 

 
Discussiepunten  
1. Richt je je op de kansrijke groep die wellicht meer nodig heeft? Re-integratie is zodanig 

belangrijk dat er desnoods geld uit andere domeinen moet worden gehaald. Er moet niet op 
korte termijn worden gedacht en geaccepteerd worden dat de kost voor de baat uit gaat. 

2.  Welbevinden van de mensen wordt als belangrijk gezien en is ook wat waard. Er moeten 
gerichter opleiding(en) worden geboden om mensen op het juiste spoor te zetten. Een van de 
aanwezige deelneemsters geeft aan in de discussie de WMO te missen. 

3.  Hoeveel doorstroom is er van onderaf? 
 
Keuzes in budget: 
1. Juist inzetten op kansarmen (zij verdienen steun, gevaar is wel dat een deel van de 

kansrijken vervolgens daalt naar kansarm) 
2. Juist inzetten op kansrijken (daar valt meeste winst te behalen, gevaar is wel dat er 

geïnvesteerd wordt in deze mensen en de markt vervolgens geen mogelijkheden biedt) 
3. Re-integratie is te belangrijk om keuzes in te maken, bezuinigingen aanvullen vanuit andere 

gemeentelijke domeinen 
4. Juist meer insteek zoeken bij bedrijven in plaats van klanten 
 
Verdringing regulier werk wordt niet als probleem gezien, want: 
- kosten per uur zijn weliswaar lager maar de tijdsduur is langer 
- overhead zal groter zijn, dat heeft weer kostenverhogend effect 
- betreft vooral (verlengd) gemeentelijk werk. 
 
Diversen: 

 Houdt iedereen in zijn waarde. 

 Laat klanten klanten helpen. 

 Goed samenwerken! 

 MOB moet! 

 Zoek contact met bedrijven. 

 Kosten gaan soms voor baten. 

 Kijk ook naar de WMO. 

 Kijk naar mogelijkheden m.b.t. samenwerking met sportverenigingen en andere organisaties. 
 

Belangrijkste twee conclusies Discussiepunten 

Participatie is soms belangrijker dan 
ontwikkeling op de P-ladder.  
Dit vanwege de persoonlijke opbrengsten 
(welbevinden / zelfvertrouwen) en de 
maatschappelijke opbrengsten. Doorstroom 
volgt dan voor een deel wel vanzelf. Biedt 
voordelen voor maatschappij want schonere en 
veiligere samenleving. 

Is het acceptabel niet meer in deze groep te 
investeren als er flink bezuinigd moet 
worden?  
Zie de vier verschillende argumentaties bij 
“keuzes in budget” 
Welke keuze maak je, richt je je op kansrijken of 
op andere groep zodat deze niet aan de kant 
blijft staan? 
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Participatie mag geld kosten.  
Participatie kan niet voor niets: kost intensieve 
begeleiding. Gezien de maatschappelijke 
opbrengsten is dit acceptabel. 

 

 

 

Café de Geranium (trede 1 en 2)  
 
Conclusies 

 Evenals bij café de Kantine komt hier naar voren dat het van belang is zoveel mogelijk 
mensen te laten participeren. Door samenwerking met derden kunnen er kosten worden 
bespaard bij de inzet van mensen.  

 Alles in het werk stellen op mensen uit hun isolement te halen. 

 De sociale omgeving benutten. 

 De doelgroep betrekken bij de samenleving. 

 In gesprek gaan, maar de keuze tot deelname aan een traject wel bij de persoon zelf laten. 

 Participeren is oké, maar wat kost dat dan? 

 Deze doelgroepen inzetten voor vrijwilligerswerk. 

 Aantal van het de huidige trajecten verdubbelen. 

 Ambitie uitsmeren over 4 jaar, elk jaar 250 trajecten opstarten en daarbij prioriteit leggen bij 
de jongeren. 

 Ga bij iedereen op bezoek. 

 Meet de behoefte bij de klant. 
 
Discussiepunten 
1. Accepteer je dat er mensen thuiszitten die wel tot werk in staat zijn?  
2. Accepteer je dat mensen in een sociaal isolement raken? 
3. Er wordt aangegeven de mensen met rust te laten.  
4. Trajecten zijn op zich niet zo duur, daarom ambitie vergroten, elk jaar 250 trajecten opstarten 

in deze doelgroep. 
5. Laat klanten elkaar helpen door het uitwisselen van ervaringen. 
6. Als de doelgroep goed in beeld is, mag het ook wat kosten. 

 

Belangrijkste 2 conclusies Discussiepunten 

Als de doelgroep goed in beeld is mag het bevorderen 
van participatie van deze doelgroep best wat kosten. 
Gezien de lage kosten is elke vooruitgang winst. Bevorderen 
van participatie zal ook kosten op andere vlakken drukken 
(denk aan bv. ziektekosten). De uitkomst is hier dus meer 
dan de som der delen. 
Het is belangrijk dat veel mensen participeren, dit mag wat 
kosten mits het redelijk is. Breng wel goed in beeld wat 
hiervoor nodig is. 

Accepteer je dat mensen thuis zitten 
terwijl ze een bijdrage aan de samenleving 
kunnen leveren?  
Accepteer je dat mensen hiermee kunnen 
ontsporen?  
Zet je in op uitstroom ook als dit minder 
aandacht voor lagere tredes betekent? 

Ga naar de mensen toe en vraag wat ze willen.  
Deze doelgroep is een doelgroep die het beste in de eigen 
omgeving benaderd kan worden. De keuze om deel te 
nemen aan maatschappelijke participatie is een keuze die 
de klant zelf moet maken. Ook al wil de klant niet 
deelnemen, is het van belang de klant niet los te laten maar 
andere vormen van hulpverlening in te schakelen, 
bijvoorbeeld bemoeizorg ed. 
Gebruik hiervoor andere organisaties, zodat kosten beperkt 
worden door samenwerking (WMO). 
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Café de Bult 
 
Conclusies 

 De preventie schuldhulpverlening is een belangrijk uitgangspunt.  
Bijvoorbeeld door voorlichting te geven op basisscholen en vroegsignalering te organiseren, 
ook via scholen, Jeugd- en gezinscentra en nauwe samenwerking met maatschappelijke 
organisaties zoals Delta en woningcorporaties.  

 Gedragsverandering creëren door mensen op hun eigen verantwoording te wijzen.  
 
Discussiepunt 
Er wordt naar voren gebracht dat de Kredietbank Persoonlijke Leningen verstrekt aan niet 
kredietwaardige klanten. Het is de vraag of de KBW dit als taak moet blijven doen, het risico dat 
een dergelijk krediet niet terug betaald kan worden is nl. groot. Merendeel van de aanwezigen 
deelt deze mening.  
 
 

Afsluiting 
 
Dorien vat in het kort de „highlights‟ van de avond samen: 

 Participatie staat hoog in het vaandel. 

 Belang van zichtbaar maatschappelijk rendement naast economisch rendement. 

 Publiekprivate samenwerking staat hoog op de agenda. 

 Het is wenselijk om te onderzoeken welke mogelijkheden er ism. andere partijen zijn. 

 Nastreven van efficiency (ook met een kleiner budget).  
 
Daarna kijkt Marin de Zwarte terug op de bijeenkomst. Hij geeft aan dat door de goede 
organisatie de opzet van de dag goed geslaagd is.  
Wat sterk naar voren is gekomen bij alle cafés, is het woord “samen”. 
Het is zaak om mensen op het voor hen passende participatieniveau te krijgen.  
Middelen en werksoorten moeten efficiënt worden ingezet zodat e.e.a. niet ten koste gaat van 
andere treden op de participatieladders.  
Dit moet in het nieuwe beleidsplan verder uitgewerkt worden.  
 
Tot slot wordt gepeild of er voor wat het besluitvormingstraject betreft animo is voor het 
bespreken van het concept beleidsplan in een gezamenlijke commissievergadering.   
Op een enkeling na geven de deelnemers aan hier positief tegenover te staan. Naar aanleiding 
daarvan wordt de bijeenkomst besloten met het voornemen een dergelijke gezamenlijke 
vergadering te organiseren. 
Om 22.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. 
 

 


