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Maandagavond 17 januari 2022 heeft De Beleidsonderzoekers een presentatie gehouden over het 
evaluatierapport Samen aan het werk voor ondernemers en kandidaten. Evaluatie WerkBedrijf Rijk van 
Nijmegen. Tijdens de presentatie is een aantal vragen gesteld (door raadslid van Beuningen) die ter plekke 
niet door De Beleidsonderzoekers beantwoord konden worden. Hieronder staan de vragen plus het 
antwoord vanuit WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.  
 
 
Met betrekking tot de uitstroom naar werk, zijn deze mensen nog steeds aan het werk? Wordt 1 dag 
werken ook gezien als uitstroom naar werk. 
Het aantal ‘uitstroom naar werk’ is afkomstig van gemeenten. De indicator ‘uitstroom naar werk’ staat 
voor het aantal beëindigde bijstandsuitkeringen met als uitstroomreden werk. Het gaat dus om uitstroom 
uit de bijstand naar werk. In het algemeen kan gesteld worden dat er geen sprake van uitstroom uit de 
bijstand is, in het geval een kandidaat slechts 1 dag heeft gewerkt. 
 
We zouden graag willen weten hoeveel mensen er zijn uitgestroomd en nog steeds aan het werk zijn. 
Over de duurzaamheid van werk uit de bijstand kunnen we als WerkBedrijf geen uitspraak doen. We 
weten uit een recente analyse van de gemeente dat circa 80% van de uitgestroomde 
bijstandsgerechtigden naar werk in 2020 in september 2021 niet opnieuw is ingestroomd in de bijstand bij 
Beuningen. Dit wijst erop dat voor die 80% in ieder geval sprake is van duurzame uitstroom uit de bijstand 
(zie brief van het college van Beuningen ‘Duurzame uitstroom naar werk participatiewet’ met kenmerk 
UI21.06250).  
We zien als WerkBedrijf wel een toenemend aantal kandidaten dat aan het werk is met ondersteuning. 
Eind 2021 waren dat 688 mensen. Zij zijn aan het werk met ondersteuning (vanwege hun 
arbeidsbeperking). De ondersteuning bestaat uit onder andere jobcoaching en loonkostensubsidie. 
 
Waarom is het ziekteverzuim hoger dan het landelijk gemiddelde en wat gaat het WerkBedrijf hieraan 
doen. 
Het ziekteverzuim in de sociale werkvoorziening Rijk van Nijmegen is historisch gezien altijd hoger 
geweest dan het landelijk gemiddelde. Een eenduidige oorzaak hiervoor kunnen we niet aanwijzen. Uit de 
sectorinformatie SW van Cedris weten we dat WerkBedrijf een hoger percentage oudere SW-werknemers 
(55 jaar en ouder) heeft dan landelijk (52% versus 46%) en dat WerkBedrijf een hogere uitstroom naar de 
WIA heeft dan landelijk (2,1% versus 1,5%). Voor een nadere duiding en analyse over het ziekteverzuim 
SW verwijzen we u voor naar de actuele begroting van de MGR. Op de pagina’s 19 en 20 zijn we op de 
ontwikkelingen rondom ziekteverzuim ingegaan. In de komende (ontwerp-)begroting 2023 – 2026 en 
2022 (herzien) zullen we opnieuw aandacht besteden aan onze aanpak om ziekteverzuim te beïnvloeden.  
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Wat wordt er bedoeld met de toegevoegde waarde? 
De toegevoegde waarde is de omzet die een SW-medewerker levert op basis van zijn gedeclareerde uren 
en de daarvoor afgesproken tarieven of vaste prijsafspraken met opdrachtgevers. Voor het jaar 2021 was 
de toegevoegde waarde per SW-medewerker (fte) begroot op € € 7.715,- per jaar.  
 
Wat zijn de verwachtingen met betrekking tot de uniek relaties met werkgevers voor de komende periode 
en hoe zagen deze er in 2021 uit? In verband met Corona. 
Onder de term ‘unieke relatie’ met werkgevers verstaan we de relaties met een plaatsing in de afgelopen 
12 maanden en een activiteit in die periode. Het aantal unieke relaties met ondernemers daalde van 
1.228 (2020) naar 1.116 (2021). De daling wordt veroorzaakt door de beperkingen in het  
relatiebeheer door corona én een opschoning en aanscherping van het relatiebestand. In 2021 hebben we 
een impuls gegeven aan het relatiebeheer door halverwege het jaar een prospectactie te houden waarbij 
consulenten bedrijfsdienstverlening potentiële klanten benaderden. We zullen dergelijke acties ook in 
2022 uitvoeren.  
 
De vraag naar mensen is toegenomen door de Coronacrisis. Er is een tekort op de arbeidsmarkt. Wat gaat 
het WerkBedrijf doen om hier op in te spelen? Hoe wordt er voor gezorgd dat de werkzoekenden op deze 
arbeidsplaatsen terecht komen. 
De huidige arbeidsmarkt biedt inderdaad kansen. We zien dat er meer vacatures dan werkzoekenden op 
de arbeidsmarkt zijn. Daartegenover zien we ook dat er nog steeds een (kwalitatieve) mismatch is. Deze 
spanning blijft een uitdaging voor ons. Via combinatietrajecten bestaande uit werk- en 
scholingsactiviteiten, investeren we in de kwalificatie van onze kandidaten. We ondersteunen 
ondernemers door te adviseren bijvoorbeeld jobcarving toe te passen, om zo de beschikbare vacature 
passender te maken voor onze kandidaten. We zien daarnaast ook kansen voor nieuwe (of uitbreiding 
van) werkgelegenheid in onze regio, voor onze kandidaten. Op het moment dat een ondernemer een 
vestigings- of uitbreidingswens heeft, stemmen we af met de afdelingen Economische zaken (en of 
Grondzaken) van uw gemeenten. Werkgelegenheid, met banen op laaggeschoold niveau in bijvoorbeeld 
de maak- en productiesector is wenselijk, gezien de mogelijkheden van onze kandidaten. Dit wordt nog 
kansrijker nu we in de loop van 2022 meer groepsgewijs kunnen gaan plaatsen (al dan niet via detacheren 
met behulp van de nieuwe Cao-aan de Slag). 
 
In de ontwerp-begroting 2023 – 2026 en (herzien) 2022, die we de gemeenten voor 1 april 2022 
toesturen, gaan we verder in op wat we doen om een hogere (duurzame) arbeidsparticipatie van 
kandidaten te realiseren. 
 
Wat gaat het WerkBedrijf doen aan het spanningsveld besproken tijdens de sheet lokale belangen en 
regionale samenwerking. 
WerkBedrijf kan dit spanningsveld niet oplossen. Dit is in onze optiek nu eenmaal onze omgeving waarin 
en waarvoor we werken in het belang van ondernemers en kandidaten in onze regio Rijk van Nijmegen.   
 


