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In de afgelopen jaren hebben we als SP veel klachten ontvangen over re-integratiebureaus. In
2008 is er landelijk een meldpunt geopend waarbij deelnemers naar hun ervaringen werd
gevraagd. Van de ruim 200 meldingen waren er slechts 4 positief. Veruit de meeste meldingen
hadden betrekking op de slechte kwaliteit van de re-integratietrajecten. Ook in Breda krijgt de
SP regelmatig klachten over re-integratietrajecten. We hebben ook al vaker vragen aan het
College gesteld over de resultaten van re-integratiebureaus. Nog steeds is het niet duidelijk
hoe groot de daadwerkelijke structurele uitstroom naar een vaste baan is. De gemeente
registreert immers alleen de eerste uitstroom en weet niet of iemand na een halfjaar nog
steeds een baan heeft.

Sinds de introductie van de marktwerking in de
re-integratiesector is in Nederland ruim € 7,7
miljard uitgegeven aan re-integratietrajecten.
Hoeveel mensen hiermee structureel aan het
werk zijn geholpen en hoeveel dit dan per
persoon heeft gekost is volstrekt onduidelijk.

In Breda hebben we diverse klachten gekregen
over het bedrijf Sagenn. Sagenn is een
combinatie van een re-integratiebedrijf en
uitzendbedrijf binnen één concern. Dit betekent
dat dit bedrijf aan twee kanten geld verdient aan
een re-integratietraject. De gemeente Breda
betaalt een vast bedrag per re-integratietraject.
Vervolgens stuurt Sagenn Re-integratie de
cliënt door naar Sagenn Detachering en
Uitzending waarbij de medewerker tegen een
uurtarief wordt ingezet voor werkzaamheden
binnen het eigen werkbedrijf of bij andere
bedrijven. Op deze manier zijn nog meer
bedrijven actief (USG Restart, Serin, Salto).

Uit gesprekken die we met diverse betrokkenen
hebben gevoerd, blijkt dat Sagenn op dubieuze
wijze declareert, mensen onder erbarmelijke
omstandigheden laat werken, nauwelijks
begeleiding biedt bij het vinden van een baan en
onder valse voorwendselen contracten heeft
afgesloten met de gemeente. Hierna volgt een
opsomming om de werkwijze van Sagenn nader
toe te lichten.

Facturatie
Elk re-integratietraject wordt vooraf
gefactureerd. Als een cliënt op 1 april start in
een traject ontvangt het re-integratiebedrijf
direct het bedrag voor de periode 1 april tot 1
juli. Als iemand na een week al een baan heeft
gevonden, wordt er geen eindafrekening
opgemaakt. Het re-integratiebureau mag het
volledige kwartaalbedrag houden. Als iemand
aan het einde van het kwartaal een baan heeft
gevonden wordt er alles aan gedaan om de
startdatum even uit te stellen tot het begin van

het nieuwe kwartaal. Op die manier kan nog het
volledige kwartaalbedrag van het volgende
kwartaal worden gefactureerd.

Detachering/uitzending
Cliënten worden regelmatig uitgeleend aan
andere bedrijven. Een voorbeeld is de inzet van
cliënten bij Valtrade BV te Gilze Rijen. Dit is een
commercieel bedrijf dat in- en ompakwerkzaam-
heden verricht. Cliënten werden ingehuurd door
Valtrade tegen een tarief van 3 euro per uur. Het
komt zelfs voor dat cliënten tegen een
commercieel tarief worden ingezet als
uitzendkracht bij bedrijven, voor 15 euro per uur.
Dit geld verdwijnt rechtstreeks in de kas van
Sagenn.

Werkfabriek
Bij de start van de samenwerking met Sagenn
werden cliënten naar Dordrecht gestuurd om te
werken. Reiskosten werden pas achteraf
vergoed waardoor het voor veel cliënten
onmogelijk was om naar Dordrecht te reizen.
Vanwege de afstand was begeleiding door
Sagenn minimaal, mensen werden aan hun lot
overgelaten. Later werden mensen ingezet bij
Valtrade in Rijen. Hier werd hartje winter
gewerkt in een oude loods met kapotte ramen,
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NIEUWS
20 woningen in Catharinastraat
Vorig jaar werd het kraakpand in de
Catharinastraat ontruimd. De eigenaar
had ontruiming geëist omdat er een
klokkenmuseum in het pand zou
worden gevestigd. De rechter stemde
in met de ontruiming en er werden een
paar ouwe klokken in de etalage
gezet. De SP was van mening dat er
een smerig spelletje werd gespeeld
om de ontruiming voor elkaar te
krijgen. Dat bleek ook een paar
maanden later toen het CDA het
College vroeg uit te zien naar een
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geschikte locatie voor een
klokkenmuseum. Hoezo? Die zou toch
in de Catharinastraat komen?

Deze maand zou het pand weer een
jaar leeg staan en zou dus opnieuw
gekraakt kunnen worden. Daarom was
het opvallend dat deze week opeens
posters op de bovenverdieping hingen
van de gemeente met daarop de tekst
‘Wonen boven winkels’. Zou dit weer
een trucje zijn van de eigenaar om
kraken te voorkomen? Daarom stelde
de SP vragen in de commissie

Bouwen en Wonen over de plannen in
de Catharinastraat. De wethouder
vertelde dat het pand is verkocht en
dat de nieuwe eigenaar een
bouwvergunning heeft aangevraagd
voor 2 winkels en 20 studio’s. Dit
zouden betaalbare huurwoningen
moeten worden. Al eind 2009 zou met
de verbouwing worden begonnen.

De SP is blij dat er op deze manier 20
nieuwe woningen bijkomen in de
binnenstad en houdt de
ontwikkelingen in de gaten.

JOYCE VAN DER SANDEN
Lijsttrekker SP Breda

zonder werkschoenen, zonder
werkkleding, onder zeer slechte
arbeidsomstandigheden. Na een jaar
op deze manier te hebben
‘aangerommeld’ heeft Sagenn
uiteindelijk een werkfabriek in Breda
geopend.

Begeleiding
Cliënten worden nauwelijks begeleid
naar een baan. Er zijn geen
sollicitatietrainingen, geen hulp bij het
zoeken naar vacatures, geen
ondersteuning bij het schrijven van
sollicitatiebrieven etc. De enige
ondersteuning is het tewerkstellen van
cliënten zodat ze weer in een
‘werkritme’ komen. Veruit de meeste
cliënten die een baan vinden hebben
dit zelfstandig gedaan, zonder hulp
van Sagenn.

Sociale activering
Bij de aanbesteding van een traject op
het gebied van sociale activering heeft
Sagenn zich gepresenteerd voor een
commissie van de gemeente Breda.
Daarbij heeft men verklaard ruime
ervaring te hebben in Breda met
sociale activering. De betrokken
medewerkers van Sagenn waren
echter niet werkzaam in Breda maar
in Dordrecht. Op het moment dat
Sagenn de opdracht kreeg voor
sociale activering moest in Breda nog
gezocht worden naar personeel om dit
traject te begeleiden.

Inburgeringtrajecten
In de groep inburgeraars die begeleid
moest worden was geen enkele

differentiatie. Universitair geschoolden
zaten in een groep met analfabeten.
Vanwege de diversiteit wordt niemand
goed geholpen: voor de
hogeropgeleiden is het tempo veel te
traag, voor analfabeten veel te hoog.

Controle door gemeente
Er vindt nauwelijks controle door de
gemeente plaats op de
werkzaamheden van het re-
integratiebedrijf. In het begin van het
traject wordt een intakeverslag naar
de casemanager gestuurd. Daarna
volgen er geen verslagen meer, alleen
één keer per kwartaal een actielijst.
Hierop wordt summier aangegeven
welke acties er hebben
plaatsgevonden. Ook facturen worden
niet inhoudelijk gecontroleerd maar
standaard voldaan door de gemeente.
De SP is geschokt over de manier
waarop er wordt omgegaan met
mensen en gemeenschapsgelden als
het gaat om re-integratietrajecten. We
hebben daarom een aantal vragen
aan het College.

1. Bent u op de hoogte van
bovenstaande werkwijze van Sagenn?
Zo ja, wat vindt u hiervan en wat gaat
u er aan doen om dit te verbeteren?
Zo nee, bent u bereid onderzoek te
doen naar de beschreven werkwijze
en op welke termijn kunnen wij
hierover een rapportage verwachten?

2. Heeft de werkwijze van Sagenn
gevolgen voor dit bedrijf? Gaat u
bijvoorbeeld alsnog teveel betaalde
gelden terugvorderen of Sagenn
uitsluiten bij een volgende

aanbestedingsronde? Zo ja, welke
maatregelen gaat u nemen tegen
Sagenn? Zo nee, waarom neemt u
geen maatregelen?

3. Hoeveel geld heeft de gemeente
Breda sinds 2002 uitgegeven aan re-
integratietrajecten? Hoeveel cliënten
hebben hier een vaste baan aan
overgehouden, dus langer dan zes
maanden? Hoeveel mensen zijn weer
teruggestroomd in een
uitkeringssituatie?

4. Binnenkort is er weer een nieuwe
aanbestedingsronde voor re-
integratietrajecten. Heeft u de ‘oude’
re-integratietrajecten geëvalueerd?
Zijn er uit die evaluatie zaken
gekomen waarmee u in de nieuwe
aanbestedingsronde rekening gaat
houden? Zijn er bedrijven, zoals
Sagenn, die niet meer in aanmerking
komen voor de nieuwe
aanbestedingsronde?

5. Bent u bereid onderzoek te doen
naar het zelf verrichten van re-
integratietrajecten en het hiervoor
opzetten van een gespecialiseerde
afdeling binnen de gemeente. Dit kan
bekostigd worden uit de gelden die
anders zouden worden uitgegeven
aan het inschakelen van een
commercieel re-integratiebedrijf. Zo
ja, wanneer kunnen we de uitkomst
van dit onderzoek en een voorstel
verwachten? Zo nee, waarom niet?



Anja is geboren in 1955 in Tilburg en
volgde daar het Gymnasium aan het
Theresia Lyceum. Daarna vertrok ze
naar het rode Nijmegen om daar
Mondhygiëne en Andragogie/
Pedagogie (opvoedkunde) te
studeren. Daarna volgde een heuse
wereldreis.
Anja is altijd betrokken geweest bij
de maatschappij en dat uitte zich in
vrijwilligerswerk bij onder andere de
scouting en huiswerkbegeleiding in
de buurt.
Na haar studie heeft ze in Zeeland
gewoond en daarna weer terug naar
Brabant, Breda, alwaar ze ging
werken bij het Taalonderwijs aan
migranten.
Tegenwoordig heet dat de Taalschool
van het ROC en is het genaamd
NT2, Nederlands als Tweede Taal.
Echter in de jaren ’80 was het nog
niet professioneel opgezet en vanuit
de overheid ook niet verplicht om
Nederlands te leren, maar er waren
wél wachtlijsten van migranten die
het wilden leren maar er waren te
weinig docenten.

De werkgevers die de gastarbeiders
naar hier haalden gaven over het
algemeen ook geen taallessen.
Anja heeft ook in het Bestuur gezeten
van het ROC maar is nu begonnen
met een eigen bureau ‘Diafero
Consult’. Zij regelt tussentijds het
management van een school als ze
dat nodig hebben.
De SDAP, de voorloper van de PvdA,
is in Breda in 1905 opgericht door
priester-socialist Jan van den Brink.
(Dit is trouwens  verre familie van
onze huidige SP-voorzitter in Breda,
Johan Kwisthout!)

De PvdA zit al sinds 1986 in het
College van B&W tot op heden.
Met wethouders als Harry van Raak
en Marja Heerkens drukken ze een
stempel op de stad. Hoe zou zonder
de PvdA in het College het
armoedebeleid en de
volkshuisvesting zijn geweest?
Feit is wel dat men voor 1991, voor
de Wet Heerma, meer kon beslissen

INTERVIEW ANJA WASSINK
Deze maand een interview met de voorzitter van de PvdA-afdeling Breda Anja Wassink. Anja is nu al 2,5 jaar
voorzitter en volgde Henk van der Velde op.

waar, wat en hoe te bouwen. De
herbouw van Fellenoord,
Schorsmolen, Spoorbuurt en Vlaszak
met sociale woningbouw is met de
PvdA in het College gebeurd.
Anja vindt ook dat de marktwerking
is doorgeschoten. Er is te veel en te
snel geprivatiseerd.
Bij sommige sectoren werkt het wel,
maar bij andere sectoren wordt het
niet goedkoper en is het personeel
de klos.

Over de reïntegratie denkt Anja dat
de slechten er vanzelf worden
uitgefilterd. Ze is het niet eens met
de SP dat reïntegratie een
exclusieve overheidstaak moet zijn.
Anja vindt dat er goed moet worden
nagedacht over de oplopende
staatsschuld. Die werd veroorzaakt
doordat Bos de banken moest
helpen. Als dat niet gebeurde en ze
vielen om dan ging de economie
erachteraan. Bos moest wel. Anja ziet
dat die staatsschuld omlaag moet.
Maar ze vraagt zich af of dit moet en
kan door de pensioengerechtigde
leeftijd te verhogen naar 67 jaar.
In Buitenhof van 27 september
jongstleden zei trouwens een
hoogleraar dat de banken hun
dekkingspercentage weer moeten
verhogen naar 15% in plaats van de
7% die het is sinds de krach van
1929. Daarom kunnen ze nu geen
krediet verlenen aan bedrijven, zodat
die over de kop gaan.
Over de manier waarop tegenwoordig
de politici zich moeten verkopen is ze
duidelijk.

Vroeger lazen mensen de
programma’s nog maar tegenwoordig
laten ze zich leiden door snelle media
en moet je daar geschikt voor zijn,
want al ben je nog zo goed als je
stuntelt wordt er niet op je gekozen in
deze tijd.
Speerpunt in Breda is voor Anja de
werkloosheidsbestrijding. Werk is
sociaal heel belangrijk voor de
mensen en de cohesie. Op mijn
vraag of we dan weer Publieke
Werken moeten instellen zoals in de
jaren ’30 zegt Anja dat

gesubsidieerde arbeid tijdelijk kan
helpen om mensen actief te houden.
(Café Publieke Werken in de St.
Annastraat is trouwens een
stamkroeg voor de PvdA-Breda.
Thomas Rosenboom, een favoriet
van raadslid Henk Haarhuis, heeft
ook een mooi boek geschreven met
dezelfde titel ‘Publieke Werken’.)
Tevens staat het milieu voor Anja op
een hoge plek.

Hoe dat verder moet met opkomende
landen als India en China, wiens
inwoners ook allemaal een auto
willen, en dat kunnen we toch niet
tegenhouden, blijven we beiden het
antwoord schuldig.
Anja is nu druk bezig om de 430
PvdA-leden te activeren voor de
komende
gemeenteraadsverkiezingen en het
kiezen van een nieuwe fractie.

’T Roode Spook sluipt door Breda,
Honderd jaar sociaal-democratie in
de Bredase politiek’, Breda 2005.

http://www.pvdabreda.nl/

HANS CREEMERS
Redactie Slagkracht



VOLGENS JOYCE
Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag 3 maart zal SP-lijsttrekker Joyce van der
Sanden maandelijks een column in Slagkracht 12
verzorgen.

Marcello van Londen is eigenaar van een winkeltje aan
de Nieuweweg, langs de nieuwe haven. Tijdens de
aanleg van de haven is zijn winkel 3 jaar geleden ernstig
beschadigd. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid
voor deze schade erkend, maar na 3 jaar is er nog
steeds geen overeenstemming hoe deze schade
opgelost moet worden. Marcello sprak hierover in de
commissie Bouwen en Wonen. Al 10 jaar voert hij overleg
met de gemeente over de aanleg van de haven. Al die tijd
heeft hij gewaarschuwd voor verzakkingen als er zo dicht
bij zijn winkeltje werkzaamheden zouden plaatsvinden.
En 3 jaar geleden is dit ook werkelijk gebeurd. 3 jaar lang
knokt hij nu al voor een rechtvaardige oplossing. Op dit
moment zijn er zulke enorme scheuren in het pand dat je
op verschillende plaatsen van binnen naar buiten kunt
kijken, de muren staan scheef en krom, de vloerplaat
komt omhoog en scheurt. Het lijkt onmogelijk om dit pand
nog op te knappen. Dat staat ook als eindconclusie in
een rapport van Ingenieursbureau Oranjewoud. De
gemeente heeft 3 voorstellen gedaan:

1) Herbouw, zonder de kruipruimte van 1.20 m die er nu
is. Deze kruipruimte is nodig voor het plaatsen van bijv.
koelinstallatie bij horeca.
2) Opkopen door gemeente waarbij ze een bedrag
bieden dat maar een derde bedraagt van de
herbouwwaarde.
3) Geldbedrag voor opknappen van het winkeltje en dan
ligt alle verantwoordelijkheid voor verdere schade bij
Marcello.

Wat Marcello wil is heel simpel: het winkeltje slopen en
opnieuw opbouwen, zoals het was. Al 3 jaar zijn de
gemeente en Marcello aan het overleggen. Talloze
experts en bureaus zijn ingehuurd voor onderzoeken,
metingen, adviezen. Ambtenaren hebben er uren
ingestoken. Als de gemeente het winkeltje gelijk had
herbouwd hadden al deze kosten bespaard kunnen
worden. Dan had er nu een koffie-cafeetje met terras aan
de haven gezeten, had Marcello niet 3 jaar wakker
gelegen en hadden ambtenaren hun tijd aan andere
dingen kunnen besteden. Gelukkig was de hele
commissie het erover eens dat deze slepende zaak nu
eindelijk opgelost moet worden. Daarom zal het in de
volgende commissie Bouwen en Wonen worden
besproken. De wethouder komt dan met een
chronologisch verslag over wat er de afgelopen jaren is
gebeurd en een voorstel tot afhandeling. Hopelijk tot

ieders tevredenheid.

JOYCE VAN DER SANDEN
Lijsttrekker SP Breda

wo 28-10 deadline Slagkracht november

wo 04-11 Algemene ledenvergadering,
20.00 uur, Gemeenschapshuis
De Wegwijzer, Steendorpstraat 2.
Vaststellen kandidatenlijst en
verkiezingsprogramma.
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Meld je ook aan op de besloten ledenwebsite voor
Bredase SP-leden: mail naar michel@spbreda.nl
voor meer informatie.


