
 

 

Feitelijke onjuistheden artikel NRC  

 

De volgende zaken zijn feitelijk onjuist:  

 

De stichting de Werkschool bestond uit zes personen, twee mensen van B & A en vier van  

andere organisaties nl, het UWV, REA, stichting Colo en Jeugdzorg. Hans Kamps was  

voorzitter. Jose ten Kroode was in de aanvang bestuurslid, had geen portefeuille en is na  

oprichting niet actief geweest voor de stichting. Oscar Papa was ambtelijk secretaris van de  

stichting en geen bestuurslid.  

 

Hans Kamps heeft in de bestuursvergadering van 25 oktober 2011 de dubbele betrokkenheid  

zelf aangekaart. Uit de verslagen van de vergaderingen van de stichting, zoals ter  

beschikking gesteld aan het NRC, blijkt niet dat in 2011 of 2012 REA of een andere  

bestuurder op enig moment in een bestuursvergadering bezwaar heeft gemaakt tegen de  

dubbele petten van Hans Kamps.  

 

De kop van het artikel noemt  een aantal van 5 leerlingen die zouden zijn begeleid. In werkelijkheid 

zijn dat 230 leerlingen. In het aangehaalde rapport van Research voor Beleid staat dat er op 1 

november 2012 in totaal 204 leerlingen waren aangemeld. Daarvan waren er op dat moment 5 

leerlingen met een door het UWV goedgekeurd trajectplan. De overige leerlingen zaten in de 

beoordelingsfase van het UWV. Er werden op deze peildatum door de Werkschool nog steeds 

nieuwe leerlingen aangemeld bij het UWV. Uiteindelijk heeft het UWV voor 230 leerlingen een 

trajectplan goedgekeurd. Deze leerlingen zijn in de periode tot en met 2016 begeleid door de 

Werkschool.  

 

Niet de hele subsidie, maar de subsidie van 1 mio in het eerste jaar (2011) is door OC&W  

aan de stichting uitbetaald. Het stichtingsbestuur heeft het geld overgemaakt aan de  

uitvoerings-BV van B&A, die o.a. adviseurs van B&A heeft ingeschakeld. Hieraan lag een  

contract ten grondslag, getekend door twee niet aan B&A gelieerde leden van het  

stichtingsbestuur. De NRC heeft met deze mensen gesproken. Het subsidiebedrag van 1 mio  

is gebruikt om alle ingezette uren en alle uitgaven die in 2011 zijn gedaan te betalen.  

 

Er is geen sprake van een tussen-BV geweest. Er is een nieuwe uitvoerings-BV opgericht.  

 

De discussie tussen juristen van het ministerie en stichting de Werkschool ging over de vraag  

of de werkzaamheden over 2011 aanbestedingsplichtig waren.  

 

De accountantsdienst van het ministerie stelt in haar rapport dat ze onvoldoende diepgaand  

onderzoek heeft kunnen doen. Aansluitend is besloten door het ministerie van OCW om een  

onafhankelijke, externe accountant in te schakelen. Vervolgens heeft Stichting de  

Werkschool in samenspraak en op verzoek van het ministerie aan PWC de opdracht gegeven  



voor een diepgaande accountantscontrole. De bevindingen van PWC zijn vervolgens door het  

ministerie van OCW gebruikt om de subsidie af te wikkelen en verrekening te laten  

plaatsvinden (de periode voor en na de subsidiebeschikking van 24 november 2001).  

 

Het advies van de landsadvocaat is geheim. Dit is dan ook niet door het ministerie van OCW  

beschikbaar gesteld aan derden, noch aan Stichting de Werkschool, noch aan B&A, noch aan  

redacteuren van het NRC.   

 

Hans Kamps is op basis van een offerteverzoek van het ministerie van OCW aan het werk  

gegaan om de problemen bij het ROC Leiden op te lossen. Hans Kamps heeft voor ROC  

Leiden gedurende de periode van een half jaar vijf werkdagen per week gewerkt.  

 

  

 

  


