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Actuele motie: Onderzoek naar WorkFast 

De gemeenteraad van Nijmegen bijeen op 4 maart 2015, 

Constaterende dat; 

 De gemeente Nijmegen sinds juli 2013 gebruik maakt van de diensten van het bedrijf 

WorkFast 

 De door het bedrijf gehanteerde methode in diverse andere gemeenten waar ze actief zijn 

forse weerstand opgeroepen heeft 

 Naar aanleiding van het zwartboek zoals uitgebracht door SP Nijmegen ook een deel van de 

gemeenteraad van Nijmegen zijn zorgen geuit heeft over de werkwijze /bejegening van 

WorkFast naar zijn cliënten 

Overwegende dat; 

 Het beeld zoals opgeroepen wordt door het zwartboek SP inzake de bejegening van  de aan 

WorkFast  toevertrouwde burgers niet thuishoort in een  stad die zich een sociale stad noemt 

 Uit de discussie in de kamerronde van 11 februari onduidelijkheid is blijven bestaan over de 

toepassing van het principe hoor en wederhoor bij oplegging van sancties aan WorkFast 

cliënten 

 Het niet duidelijk is of het door het zwartboek SP geschetste beeld over WorkFast nu het 

topje van de ijsberg is of een wat vertekend beeld schetst  

 Het college reeds heeft toegezegd met WorkFast in gesprek te gaan 

Roept het college op: 

1. De afdeling Onderzoek en Statistiek of een andere partij een onafhankelijk onderzoek te 

laten uitvoeren naar: 

    a. de ervaringen van de cliënten met het traject WorkFast, met bijzondere aandacht voor de 

bejegening van cliënten door Workfast 

    b. het proces van sanctieoplegging bij het traject Workfast, toegespitst op het principe van hoor en 

wederhoor 

2. bij het gehele onderzoek hoor en wederhoor toe te passen 
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3. De resultaten van dit onderzoek binnen zes maanden terug te koppelen naar de 

gemeenteraad 
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