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Namens de leden en achterban van ‘Onze Bond’ - de bond voor mensen welke noodgedwongen een 

beroep doen op overheidssteunen en mensen diemoeten rondkomen met een krapppe beurs - doen wij 

eigen onderzoek naar het functioneren van de Nederlandse re-integratiebedrijven die - in opdracht van 

en in samenwerking - met diverse gemeenten in ons land burgers naar werk dienen te begeleiden. 

 

‘Onze Bond’ heeft inmiddels vele geluiden ontvangen van de eigen achterban, waardoor grote 

vraagtekens worden geplaatst bij de politieke aannames en effectiviteit van deze inmiddels particulier 

gedomineerde re-integratiemarkt; de wijze waarop wordt omgegaan met de privacy van de daarbij 

betrokken burgers; de daarmee ervaarde stigmatisering en het functioneren van politici en ambtenaren, 

welke regels opleggen en interpreteren vanuit een ongefundeerd ervaren ‘onderbuikgevoel’. Daarbij is 

het ‘Onze Bond’ opgevallen dat er tevens grote persoonlijke en zakelijke belangen in deze re-

integratiemarkt opgang maken.  

 

Het onderzoek van ‘Onze Bond’ richt zich op concrete en objectieve date, op basis waarvan kan worden 

vastgesteld wat de daadwerkelijke effectiviteit van het door de overheid ingezette re-integratiebeleid is; 

er inzicht in de aannames van het beleid ontstaat; en de sociaal-maatschappelijke gevolgen en 

wenselijkheid kan worden aangetoond.  

 

Het is daarom dat ‘Onze Bond’ vrijelijk wil beschikken over de gegevens van de diverse re-

integratietrajecten in de navolgende gemeenten:  Amsterdam, Assen, Arnhem, Den Haag, Den Bosch, 

Eindhoven, Haarlem, Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg,  Rotterdam, Utrecht en 

Zwolle 

 

- Kopieën van alle contracten tussen de boven genoemde gemeenten en particuliere re-

 integratiebedrijven waaraan deze gemeenten hun re-integratietaken hebben uitbesteedt dan 

 wel hebben opgedragen; 

- Begrotingen/budgetten en jaarverslagen van de respectievelijke re-integratiebedrijven in de  

 bovengenoemde gemeenten; 

- Kopieën van de besluitvorming en discussies in de respectievelijke gemeenteraden-en 

 subcommissies van deze gemeenten, leidend tot de totstandkoming van bovenstaande re-

 integratietrajecten/contracten; 

- Kopieën van verslagen, voortgangsrapportages en evaluaties tussen de diverse gemeenten en 

 re-integratiebedrijven; 



- De totale kosten van de re-integratietrajecten per gemeente, en kosten per  ‘client’; 

- Cijfers van het totaal aantal geregistreerde werkzoekenden per gemeente; uitgesplitst in 

 uitkeringscategorie; het aandeel op de totale (grootstedelijke) beschikbare beroepsbevolking;  

- Effectiviteitsrapporten/cijfers van de respectievelijke re-integratiebedrijven, uitgesplitst per 

 leeftijdscategorie in 20-30 jarigen; 30-40 jarigen ; 40-50 jarigen;  50-60 jarigen. Tevens 

 onderverdeeld in de categorieen; succesvol bemiddeld naar tijdelijk werk; succesvol bemiddeld 

 naar een tijdelijke werkervaringsplaats; succesvol bemiddeld naar vast werk; en niet-succesvol 

 bemiddeld met de daarbij aangegeven indicaties, ook dit per aangegeven leeftijdscategorie; 

- Een cijfermatig overzicht van eventueel opgelegde (uitkerings)sancties aan burgers op basis van 

 vermeende tegenwerking dan wel onwil;  

- Een cijfermatig overzicht van het aantal uitkeringsgerelateerde klachten per gemeente;  

- Een cijfermatig overzicht van het aantal beroepszaken tegen de respectievelijke gemeenten 

 welke zijn  gevoerd – en gewonnen dan wel verloren – zijn, in het kader van deze re-

 integratietrajecten.  

- Alle ambtelijke notities welke successen en falen binnen de respectievelijke gemeentelijke 

 overheden ten aanzien van het gevoerde re-integratiebeleid aantonen. 

 

 

‘Onze Bond’ 

E. van Damme, interim voorzitter 

 

 

Postadres: Kraaipanstraat 67-1e 

1091 PJ Amsterdam 

Web: www.onzebond.wordpress.com 

Email: onzebond@hotmail.com 
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Betrokken gemeentebesturen 


