
Geachte lezer, 
 
Bijgaand ontvangt u een open brief van sociale coöperatie Soco-aanZ aan (onder anderen) de 
gemeente Stichtse Vecht. Wij hopen dat u van de inhoud kennis zult willen nemen en zijn ten allen 
tijde bereid om een nadere toelichting te geven. Dit kan zowel mondeling als per telefoon. 
Wij danken u op voorhand voor uw aandacht! 
 
Vriendelijke groet, 
Hans Schriever          M: +31 (0)6 14489888  
Marc Räkers              M: +31 (0)6 14267795 
Mailadres                   info@soco-aanz.nl 
 
Corridor 8,  3621 ZB  Breukelen 
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 Aan de gemeente Stichtse Vecht 

t.a.v. Lydia Arwert en Dorien van den Berg 

Endelhovenlaan 1 

3601 GR Maarssen 

 

Breukelen,  8 juni 2022  

 

Beste Lydia, geachte mevrouw van den Berg, 

Afgelopen donderdag (2 juni jl.) spraken wij elkaar over de uitkomst van de aanbesteding voor 

‘dienstverlening voor de ondersteuning van bijstandsgerechtigden’ (hierna: de Aanbesteding). Zoals 

we afgelopen donderdag al hebben toegelicht, zijn wij van oordeel dat de uitkomst van de 

Aanbesteding zich niet verhoudt met de Motie die door de gemeenteraad werd aangenomen op 27 

juni 2017 waarin de gemeente verplicht wordt onze sociale coöperatie (Soco-aanZ) te omarmen. Met 

deze brief vragen wij graag uw aandacht voor het volgende. 

Geen kort geding, maar terug naar de gemeenteraad en andere stakeholders 

Soco-aanZ heeft de afweging gemaakt dat een kort geding tegen de uitslag van de Aanbesteding een 

ongewenst tijdsbeslag zou leggen op haar organisatie. Wij willen ons richten op de goede 

ondersteuning die wij dagelijks bieden aan onze deelnemers. Energie die in een rechtszaak gaat 

zitten, kan niet aan deze groep mensen in kwetsbare omstandigheden worden besteed. 

Dat betekent uiteraard niet dat Soco-aanZ onderkent dat de gemeente rechtmatig heeft gehandeld 

door de Aanbesteding te organiseren in plaats van – op grond van de aangenomen motie –  

Soco-aanZ duurzaam te ondersteunen en met ons samen te werken. Hiervoor hebben wij inmiddels 

aandacht gevraagd bij het college, de gemeenteraad, en andere stakeholders. Inzet is daarbij om het 

nieuwe College van B&W via politieke weg alsnog te overtuigen om Soco-aanZ te blijven 

ondersteunen in de vorm van continuering van onze activiteiten (zoals in het verleden) en het 

voortzetten van de financiering. 

Een tweetal zaken behoeven daarnaast nog aandacht. 

Overgangstermijn 

Zoals ook afgelopen donderdag besproken, heeft de gemeente zich in de Aanbesteding 

gecommitteerd aan een redelijke termijn voor overgang van de personen die op dit moment door 

Soco-aanZ worden geholpen. Concreet gaat dit over negen personen. Onze inschatting is dat voor die 

personen gemiddeld genomen nog een zestal maanden aan ondersteuning nodig is. De termijn 

waarvoor subsidie/financiering is verstrekt, is inmiddels echter verstreken. Tegen die achtergrond 

lijkt het ons redelijk en passend dat de gemeente voor het afronden van deze lopende trajecten een 

aanvullend bedrag verstrekt van 9000 euro, zodat de lopende trajecten niet hoeven te worden 

afgebroken en deze groep op korte termijn zonder ondersteuning komt te zitten. Wij vernemen 

graag hoe dit kan worden gefaciliteerd. 
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Scope opdracht 

In paragraaf 1.2 van de Aanbestedingsleidraad is de scope van de aanbestede opdracht omschreven. 

Afgelopen donderdag hebben we ook met elkaar geconstateerd dat de Aanbesteding geen effect kan 

hebben op diensten die buiten de scope van de aanbestede opdracht zouden vallen. Die scope is 

nader door Soco-aanZ geanalyseerd. In de scope wordt uitdrukkelijk de koppeling gemaakt met de 

treden 3, 4 en 5 op de participatieladder. Een deel van de activiteiten van Soco-aanZ vallen onder die 

categorie. De uitkomst van de Aanbesteding verhindert dan ook dat Soco-aanZ die activiteiten  voor 

nieuwe deelnemers doorzet.  

Een relatief groot deel van de activiteiten van Soco-aanZ heeft echter betrekking op burgers op 

niveaus 1 en 2 van de participatieladder. Die activiteiten (deels de zogenoemde ‘granieten voorraad’ 

betreffende) worden dus niet geraakt door de Aanbesteding. Voor personen op niveaus 1 en 2 heeft 

de gemeente bovendien wel de wettelijke verplichting om hen ondersteuning te bieden. Voor die 

dienstverlening kan de gemeente, op grond van de Aanbesteding, geen beroep doen op VierL.  

 

Graag gaan wij met u in gesprek over continuering van de ondersteuning/sociaal maatschappelijke 

activering aan personen op niveaus 1 en 2, en over de financiering daarvan.  

Daarmee ondersteunen en “geven wij extra aandacht voor inclusie aan kwetsbare groepen zodat 

iedereen op een waardige manier mee kan doen aan de samenleving” (zoals letterlijk genoemd in het 

nieuwe Coalitieakkoord). 

In dat kader vernemen wij graag wanneer de gemeente beschikbaar is voor overleg hierover. 

Eventuele vragen van uw zijde over deze brief kunnen dan tevens aan de orde komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Soco-aanZ, 

Hans Schriever – 06 14489888 

Marc Räkers – 06 14367795 

Mail: info@soco-aanz.nl 
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Aan; 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stichtse Vecht;  

raads- en commissieleden, griffie, betrokken ambtenaren,  

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Stichtse Vecht, samenwerkingspartners,  

deelnemers Soco-aanZ, maatschappelijke organisaties, media, geïnteresseerden 

 

Breukelen, 8 juni 2022 

 

Geachte dames, heren, 

Wij vragen uw aandacht voor het volgende. De eind 2019 op aandringen van de gemeenteraad 

opgerichte sociale coöperatie Soco-aanZ wordt na ruim twee jaar goed functioneren door de 

gemeente zelf de nek omgedraaid. Door – onverplicht – een aanbesteding te organiseren,  

Soco-aanZ min of meer te dwingen daar aan deel te nemen, en de opdracht nu  te ‘gunnen’ 

aan een commercieel bedrijf zonder netwerk in Stichtse Vecht, dreigt de ondergang van onze, 

mede op initiatief van de gemeenteraad opgerichte, sociale coöperatie. Wij doen een 

klemmend beroep op u en vragen om hier een stokje voor te steken! In deze brief schetsen wij 

u beknopt de achtergrond. 

 

Achtergrond 

In juni 2017 nam de gemeenteraad een motie (zie bijlage 1) aan die voorziet in de opzet van 

een sociale coöperatie. Deze zou zich gaan inzetten om bijstandsgerechten met ‘ruime afstand 

tot de arbeidsmarkt’ te helpen op te klimmen op de participatieladder en hen naar werk en/of 

een eigen onderneming begeleiden. Aanleiding voor deze motie was een initiatief van een 

tiental burgers/ingezetenen van onze gemeente die al sinds 2014 pogingen in het werk stelden 

om een sociale coöperatie op te richten. 

Nadat genoemde motie met ruime meerderheid was aangenomen heeft de gemeente, samen 

met ondergetekenden, veel tijd, moeite en geld gestoken in het maken en uitwerken van 

plannen. Het resultaat mag er zijn: sociale coöperatie Soco-aanZ werd eind 2018 formeel 

opgericht (de oprichting werd gefinancierd door de gemeente) en de gemeente heeft Soco-

aanZ vervolgens in 2020 en 2021 de door de gemeenteraad toegekende tweemaal 25.000 euro 

gereserveerde gelden verstrekt om bijstandsgerechtigden met ‘multi-problematiek’ te 

ondersteunen en statushouders naar werk of een eigen (deeltijd)onderneming te begeleiden. 

Dit is begin 2022 nog met een half jaar verlengd, waarvoor € 12.500 werd toegekend. Onze 

coöperatie huurt een ruimte in het gebouw van Kansis (kosten plm. 5000 op jaarbasis, deze 

gelden vloeien terug in de gemeentekas). Ondanks de corona-periode, die ook ons flink parten 

speelde, hebben we inmiddels 31 mensen (verwezen door de afdeling sociale zaken van de 

gemeente) begeleid, zijn de resultaten goed en is ook de gemeente zeer te spreken over de 

kwaliteit en aanpak van de begeleiding van Soco-aanZ. Verder zijn wij actief lid van de 

landelijke organisatie van sociale coöperaties, LANSCO (zie hier: https://lansco.nl/ ).  

https://lansco.nl/
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Tot onze verbijstering speelden deze ontwikkelingen, de behaalde resultaten (tenminste zes 

personen daadwerkelijk uit de uitkering) en onze persoonlijke op sociaal maatschappelijke 

inclusie en maatwerk gerichte benadering in deze aanbesteding geen enkele rol. Evenmin als 

de door de gemeente zelf in nota’s en beleidsstukken regelmatig geformuleerde wens om, 

onder anderen binnen het sociaal domein, meer inclusief, ‘nabij’ en vanuit de leefwereld van 

de burger te werk te gaan. 

Probleem 

Om ons onduidelijke redenen besloot de inkoopafdeling van de gemeente begin 2022 om een 

aanbestedingsprocedure uit te schrijven. Wij hebben ons daar steeds tegen verzet, want hoe 

kan een goed functionerend lokaal burgerinitiatief redelijkerwijs gedwongen worden om deel 

te nemen aan een commerciële aanbesteding? Naar ons oordeel is een 

aanbestedingsprocedure hier niet verplicht en evenmin effectief. Niet voor niets heeft de 

gemeente in 2019-2022 ook zelf gemeend dat op basis van ‘subsidie’ kon worden 

samengewerkt. Desalniettemin zette de inkoopafdeling van de gemeente haar acties door en 

werd forse druk op ons uitgeoefend om toch aan de aanbesteding mee te doen. Als kleine, 

mede door/via de gemeente opgerichte coöperatie, konden wij aan deze druk geen weerstand 

bieden hebben wij alsnog meegedaan. Ook al omdat door verschillende betrokken 

ambtenaren werd aangegeven dat de aanbesteding onderhands zou zijn, dat expliciet alleen 

lokale partijen met een netwerk binnen de gemeente zouden worden uitgenodigd en dat we 

(letterlijk!) ‘ons geen zorgen zouden hoeven maken omdat alles wel goed zou komen’.  

Tot onze grote verbazing en ondanks het feit dat er geen verschil zat in de financiën tussen  

beide offertes, werd de aanbesteding op 19 mei jl. gegund aan de enige andere deelnemer, 

het commerciële bedrijf Vierl uit Den Bosch. Een organisatie zonder enig netwerk in Stichtse 

Vecht en/of ervaring in het begeleiden van startende (deeltijd) ondernemers, maar wel met 

een grote ervaring in deelnemen aan aanbestedingen en het schrijven van gelikte, in ronkende 

taal en SMART geformuleerde offertes. En dat laatste is nou net niet onze kwaliteit. 

Als nu niet tot inkeer wordt gekomen, kan het gevolg zijn dat wij onze werkzaamheden 

moeten staken, waardoor de motie van de gemeenteraad niet langer wordt uitgevoerd, alle 

investeringen van de gemeente in de opzet van Soco-aanZ weggegooid geld zijn geworden (het 

gaat hier aan voorbereidingskosten alleen al om ruim een ton aan publieke middelen!), en – 

het belangrijkste – de goede en succesvolle werkzaamheden van Soco-aanZ voor 

bijstandsgerechtigden zijn niet langer beschikbaar. Temeer niet omdat de partij aan wie de 

aanbesteding vergund is niet integraal en relationeel te werk gaat.  

Een probleem met deze aanbesteding is dat de ‘uitvraag’ niet aansluit bij hetgeen wij in de 

praktijk doen met/voor de mensen die aan Soco-AanZ worden toevertrouwd. Wij werken 

persoonsgericht, lokaal, persoonlijk en zonder vooraf bedachte standaard-trajecten volgens 

het ‘one size fits all’ model. Geheel volgens de, ook door de gemeente Stichtse Vecht 

meermaals onderschreven, uitgangspunten van persoonlijk maatwerk. Overigens komt dit ook 

terug in het jaarverslag van de gemeente waar wij op pagina 36 onder het kopje ‘Eigen 

participatie’ zelfs letterlijk genoemd worden als ‘een van onze partners’. Dit jaarverslag komt 
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onder anderen op 14 juni aanstaande aan de orde in de commissie bestuur en financiën en 

sociaal domein, alwaar wij gebruik zullen maken van het recht tot inspreken. 

Voor de goed orde; tegen de uitslag van een aanbestedingsprocedure kon juridisch bezwaar 

worden gemaakt middels een kort geding. Daar hebben wij na goed overleg met onze 

advocaat van afgezien omdat de rechter dan slechts de formele aanbestedingsprocedure 

toetst en niet de meer inhoudelijke vraagstukken die wij middels deze brief bij u aan de orde 

willen stellen. 

Verzoek 

Onze hoop en die van de momenteel nog negen deelnemers (waar voor twee personen een 

door ons begeleide BBZ aanvraag loopt en we twee anderen langdurige parttime ondernemer 

begeleiding bieden) is dan ook op u gevestigd. Het is namelijk nog niet te laat. Het staat de 

gemeente en de raad vrij om een motie in te dienen en aan te nemen waarin wordt besloten 

tot continuering van onze effectieve lokale, inclusieve en persoonsgerichte benadering. Met 

een financiering voor een jaar (groot 25.000 euro) kunnen wij onze werkzaamheden 

voortzetten. Gedurende dat jaar kunnen we, samen met de gemeente, zoeken naar 

mogelijkheden om Soco-aanZ ook daarna te continueren, waarbij ons inmiddels duidelijk is 

geworden dat zoeken naar externe medefinanciering door bijvoorbeeld (lokale) fondsen en 

andere partijen zinvol is. 

Uiteraard staan wij steeds open voor nader overleg of voor het beantwoorden van vragen. Wij 

zetten de coöperatie voorlopig ongewijzigd voort. Wij nodigen u allen van harte uit voor een 

(werk)bezoek bij ons in het gebouw van Kansis. Ook enkele van onze deelnemers zijn 

desgewenst bereid om met u te delen hoe zij onze dienstverlening (hebben) ervaren. 

Soco-aanZ en haar deelnemers rekenen op u! 

Bijlagen: 

1. Motie d.d. 27 juni 2017 

2. Brief van Soco-aanZ aan directeur samen leven en manager dienstverlening 

samenleving 

3. Link naar artikel uit Tijdschrift Sociale Vraagstukken Permanente vernieuwingsdrang 

ondermijnt het sociaal domein: https://www.socialevraagstukken.nl/permanente-

vernieuwingsdrang-ondermijnt-het-sociaal-domein/  

4. Link naar boek ‘Het dogma aanbesteden’ van Jos van der Lans in opdracht van de 

landelijke vereniging voor innovatief bewonersinitiatief LSA:  

https://www.lsabewoners.nl/nieuw-essay-het-dogma-aanbesteden/  

 

Vriendelijke groet, 

Hans Schriever 06 14489888  

Marc Räkers  06 14267795 

E-mail:  info@soco-aanz.nl 

https://www.socialevraagstukken.nl/permanente-vernieuwingsdrang-ondermijnt-het-sociaal-domein/
https://www.socialevraagstukken.nl/permanente-vernieuwingsdrang-ondermijnt-het-sociaal-domein/
https://www.lsabewoners.nl/nieuw-essay-het-dogma-aanbesteden/


 

 
Motie: Sociale Coöperatie van start. 
 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 27 juni 2017. 
 
Gehoord en gelezen het initiatief van de Sociale Coöperatie Bijstandsgerechtigden o.a. door de nota 
Sterke Basis 
 
Overwegende dat: 

• Er in de toekomst een groter beroep gedaan wordt op de inzet, eigen regie en participatie 
van burgers om mede vorm te geven aan het maatschappelijk leven. 

• Stichtse Vecht een innovatieve gemeente wil zijn en burgerinitiatieven de ruimte wil geven. 
• Op dit moment een initiatiefgroep Sociale Coöperatie Bijstandsgerechtigden een uitgewerkt 

voorstel heeft om een groep bijstandsgerechtigden te begeleiden richting zelfstandig 
ondernemerschap en daarover al geruime tijd met de gemeente heeft onderhandeld. 

• Het College middels de nota Sterke Basis ruimte had willen geven aan het Initiatief van de 
Sociale Coöperatie en daarvoor de middelen van 25.000 € per jaar voor twee jaar ter 
beschikking had willen stellen. 

• Uitstel van besluit het risico in zich draagt dat medefinanciering van een derde organisatie 
niet langer beschikbaar is en het initiatief daarmee mogelijk niet meer van de grond kan 
komen. 

 
Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders 

• Het initiatief van de Sociale Coöperatie te omarmen en hiervoor vóór 1 september 2017 
gedurende twee jaar €25.000 per jaar beschikbaar te stellen ten laste van de 
Bestemmingsreserve  Risico Reserve Sociaal Domein. 

• Het advies van de Wmo Raad te betrekken bij de verdere afspraken met de Initiatiefgroep. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stichtse Vecht, 27 juni 2017 
 
 
Ingediend door de fractie van de PvdA Stichtse Vecht,  
 
 
 
 
M.J. van Dijk  E.M. Swerts 
 

 Stichtse Vecht  
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