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Samenvatting 

 

In deze thesis is onderzoek gedaan naar het maatschappelijk rendement van een aantal gemeentelijke 
projecten die ontworpen, gecoördineerd en uitgevoerd zijn door Orionis Walcheren. In deze projecten 
worden maatschappelijk nuttige activiteiten uitgevoerd door cliënten met een WWB (Wet Werk en 
Bijstand) en Wsw (Wet sociale werkvoorziening) indicatie.  

Het literatuuronderzoek richt zich met name op het rendement van participeren in arbeid. Hiernaast 
wordt de maatschappelijke achtergrond beschreven waarin Orionis Walcheren zich bevindt. Hierin 
spelen decentralisaties, de Wet Werken Naar Vermogen [WWNV] en veranderingen in de 
verzorgingsstaat een rol. Aan de hand van dit literatuuronderzoek zijn een aantal verwachtingen 
opgesteld op vier niveaus: cliëntniveau, gemeentelijk niveau, buurtniveau en overige verwachtingen. De 
overige verwachtingen kunnen dienen als aanbeveling voor vervolgonderzoek, omdat deze 
verwachtingen niet gemeten kunnen worden met dit onderzoek.  

Na het literatuuronderzoek heeft empirisch onderzoek plaatsgevonden in de vorm van semi-
gestructureerde interviews met vijftien respondenten, hoofdzakelijk medewerkers van Orionis en 
gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Dit kwalitatief onderzoek is uitgevoerd volgens de 
methode realistisch evalueren, een pluralistische beleidsevaluatiemethode die uitgaat van context-
mechanisme-uitkomst combinaties. Er wordt in deze methode vanuit gegaan dat een mechanisme in 
een context tot een bepaalde uitkomst kan leiden. De interviews waren dan ook met name gericht op de 
werking van de gemeentelijke projecten met als doel het vaststellen van de werkzame mechanismen. 
Hiernaast zijn de verwachtingen naar aanleiding van het literatuuronderzoek voorgelegd aan de 
respondenten, waardoor bepaald is of de verwachtingen gedeeld werden door de respondenten. Deze 
verwachtingen zijn niet getoetst als hypothesen, daar was het onderzoek niet geschikt voor.  

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat een aantal mechanismen actief zijn die in de context van 
de gemeentelijke projecten voor een aantal uitkomsten zorgen. Dit zijn: begeleiding, matching, 
werkervaring en scholing en de integrale aanpak. Deze mechanismen zijn ontstaan door de keuzes die 
Orionis Walcheren gemaakt heeft in het ontwerpen en uitvoeren van de gemeentelijke projecten. Na de 
mechanismen zijn de uitkomsten beschreven waar deze mechanismen mede toe geleid hebben. Zo is 
gekeken of de verwachtingen uit het literatuuronderzoek gedeeld worden door de respondenten. Uit de 
resultaten is gebleken dat elf van de vijftien verwachtingen werd gedeeld door de respondenten, één 
verwachting was tegenstrijdig met de verwachting van de respondenten en voor drie verwachtingen is 
in het empirisch onderzoek onvoldoende ondersteuning gevonden. Ook deze uitkomsten zijn 
beschreven op het niveau van de cliënt, buurt en gemeente. De cliënt wordt verondersteld ontwikkeling 
door te maken op persoonlijk-, maatschappelijk- en gezondheidsniveau. De gemeente zal naar 
verwachting met name ruimte krijgen voor kwaliteitsverbetering, de respondenten verwachten dat er in 
de buurt minder overlast zal zijn, buurtbewoners elkaar positief zullen beïnvloeden en dat een sterkere 
maatschappelijke cohesie ervaren zal worden.  

Ten slotte is een terugblik geworpen op het onderzoek. Er is een terugkoppeling naar de theorie 
gemaakt en er wordt een reflectie op het onderzoek gegeven waarin onder andere de tekortkomingen 
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van de methode beschreven worden. Hierna zijn aanbevelingen voor vervolgonderzoek en de praktijk 
geformuleerd. De aanbevelingen voor de praktijk zijn een aantal concrete aangrijpingspunten voor de 
verbetering van de uitkomsten en werking van de projecten. Er wordt onder andere aangeraden een 
kosten-baten analyse te doen, waarin maatschappelijke voordelen gekwantificeerd en vergeleken 
kunnen worden met de kosten. Een kosten-baten analyse zou inzichtelijk maken of de gemaakte kosten 
in verhouding staan met het maatschappelijke rendement. Ook de eerder beschreven mechanismen 
kunnen dienen als aanbevelingen voor de praktijk, omdat deze mechanismen de positieve werking van 
de projecten bevorderen.  
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Voorwoord 

 

“Iedereen die kan werken moet dat doen” (de Krom, 2011). 

Een centrale uitspraak in huidige wet- en regelgeving. Er is een fundamentele omslag gaande in de 
beeldvorming omtrent uitkeringsgerechtigden. Iedereen die een steentje bij kan dragen dient dit te 
doen. Onnodig een uitkering ontvangen is er anno 2012 niet meer bij en wanneer je al in aanmerking 
komt voor een uitkering dien je hier een tegenprestatie voor te leveren.  

Sinds oktober 2011 is een groot aantal WWB en Wsw geïndiceerden werkzaam in de gemeentelijke 
projecten, welke ontworpen en uitgevoerd zijn door Orionis BV, een onderdeel van Orionis Walcheren.  

In deze projecten worden uitkeringsgerechtigden te werk gesteld in de gemeentelijke projecten, waar ze 
maatschappelijk nuttige activiteiten verrichten als tegenprestatie voor hun uitkering. Tot op heden was 
het onduidelijk wat de maatschappelijke winsten van het participeren in deze projecten zijn en op welke 
wijze die met deze beleidsvoering gerealiseerd worden.  

Dit document is een verslag van het verrichte onderzoek naar het maatschappelijke rendement van de 
gemeentelijke projecten. Het verslag kijkt niet enkel terug op het onderzoek, maar werpt tevens een blik 
op de toekomst. Er worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.   

Het onderzoek is uitgevoerd door Aart Bolle in het kader van zijn afstudeeronderzoek voor de Master 
Arbeid, Zorg en Welzijn; beleid en interventie, deel van de opleiding Algemeen Sociale Wetenschappen 
aan de Universiteit Utrecht. 
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Hoofdstuk 1, inleiding 

 

Dit hoofdstuk geeft een inleiding op het onderzoek. Er zal worden ingegaan op de organisatie Orionis 
Walcheren, het initiatief tot de WWNV en de gemeentelijke projecten met bijbehorende assumpties en 
stakeholders. Aan de hand hiervan zal een probleemstelling met bijbehorende doel- en vraagstelling 
opgesteld worden die in hoofdstuk 2 beantwoord zullen worden. 

1.1 Orionis Walcheren 

Orionis Walcheren is een uitvoerend orgaan van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen die 
begin 2012 is ontstaan uit de voormalig Sociale Dienst Walcheren [SDW] en sociale werkvoorziening 
LétÉ. Hiermee vond een fusie plaats tussen een uitvoeringsorgaan van de Wsw (LétÉ) en een 
uitvoeringsorgaan van de WWB (SDW) (Orionis, 2011). Door de fusie is Orionis naar eigen zeggen tot 
een goed gestroomlijnde organisatie geworden die gebruik maakt van de infrastructuur van LétÉ en de 
kennis en het netwerk van de SDW (Orionis, 2011). De fusie tussen beide organisaties had tevens te 
maken met het advies voor de invoering van de WWNV die aanvankelijk per 1 januari 2013 actief zal 
worden (de Krom, 2012), maar sinds de val van kabinet Rutte I op 21 april 2012 voorlopig niet 
ingevoerd zal worden (Rijksoverheid, 2012).  

Orionis is een vrij grote organisatie die diverse werkprojecten op Walcheren coördineert. Sinds de fusie 
begeleidt Orionis ca. 2300 WWB en 800 Wsw cliënten uit de gemeenten Middelburg, Veere en 
Vlissingen (Orionis, 2011). In dit grote aantal trajecten die aangegaan worden met deze cliënten is werk 
niet het uiteindelijk doel, maar het middel. Een middel om de cliënt te doen functioneren in de 
maatschappij en hierdoor winsten te doen behalen zoals maatschappelijke acceptatie, sociale status 
etc. (van Loon & Greup, 2010). Orionis betitelt zichzelf door deze werkwijze als een cliëntgerichte, 
menselijke organisatie (Orionis, 2011).  

1.2 Gemeentelijke projecten 

Sinds oktober 2011 is Orionis Walcheren een aantal gemeentelijke projecten gestart. In deze 
gemeentelijke projecten worden cliënten met een WWB en Wsw indicatie ingezet in het uitvoeren van 
maatschappelijk nuttige activiteiten. Door te participeren leveren uitkeringsgerechtigden een 
tegenprestatie voor de ontvangen uitkering. De gemeentelijke projecten hebben als doel cliënten naar 
vermogen te laten participeren, hun uitstroomkansen te vergroten en maatschappelijke en financiële 
voordelen voor de gemeenten te behalen (Orionis, 2011). Met de gemeentelijke projecten worden 
gemeentelijke uitvoeringstaken gekoppeld aan re-integratie trajecten.  

De gemeentelijke projecten zijn: 

- Project wijkteams, onkruid verwijderen, reinigen speelplaatsen etc. 
- Project brugwerkplaats, een leerwerkomgeving voor technische beroepen. 
- Project cradle to cradle, afvalscheiding, demontage en kringloopwinkel. 
- Project gemeentelijk ingenieursbureau en vastgoedbeheer, o.a. schilder- en 

bouwwerkzaamheden. 
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- Project WMO, een aantal diensten zoals de strijkservice.  
- Schoonmaakproject, schoonmaakwerkzaamheden (Orionis, 2011). 

Dit zijn de gemeentelijke projecten die momenteel uitgevoerd worden. Zowel de gemeenten als Orionis 
zijn actief op zoek naar meerdere werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden in het kader van een 
gemeentelijk project, zodat steeds meer werkzaamheden onder gebracht kunnen worden in de 
gemeentelijke projecten.  

De gemeentelijke projecten liggen in lijn met de op 1 januari 2009 geïntroduceerde wet 
participatiebudget. Aan de hand van deze wet hebben de drie gemeenten onder andere het beleid met 
betrekking tot de WWB aangepast waardoor participatie een meer centrale rol is gaan innemen. Er 
werd gestreefd naar het verhogen van de participatie van mensen en de betrokkenheid van de WWB 
cliënten bij de samenleving (Kadernota participatiebeleid Walcheren, 2010).  

1.3 Beleidsassumpties gemeentelijke projecten 

Bij het ontwerpen van de gemeentelijke projecten zijn een aantal assumpties gedaan. De projecten 
zouden zowel financiële als maatschappelijke winsten opleveren. Financieel zouden de projecten winst 
veroorzaken, doordat ze besparing opleveren op gemeentelijke taken. De gemeentelijke projecten 
hebben ten gevolge dat meer werkzaamheden in de gemeenten uitgevoerd worden door 
bijstandsgerechtigden en Wsw geïndiceerden waardoor de gemeenten meer ruimte hebben voor 
besparing en het beschikbare budgetmatige overschot op andere wijze besteed kan worden. Op deze 
wijze hebben de gemeentelijke projecten een direct financieel rendement. Het is nog onduidelijk of de 
gemeentelijke projecten daadwerkelijk financieel rendement veroorzaken, hier zou nader onderzoek 
naar verricht moeten worden. Volgens de beleidsmakers zijn de voordelen van maatschappelijke 
participatie niet enkel uit te drukken in geld. Ze beweren dat ook op maatschappelijk niveau rendement 
te onderscheiden is. Zo kunnen verschillende betrokken partijen een voordeel doen uit sociale 
activering en participatie van uitkeringsgerechtigden en werknemers van de SW voorzieningen. Voor de 
cliënt is sprake van rendement, omdat werk winst oplevert, een inkomen buiten beschouwing gelaten. 
Deze winst is naar verwachting uit te drukken in een vermindering van zorgkosten, het voorkomen van 
sociaal isolement, het vermeerderen van eigenwaarde en het vergroten van de kans op uitstroom naar 
een reguliere baan. Ook de buurt zal voordelen ondervinden van maatschappelijke participatie op het 
gebied van veiligheid en het verminderen van overlast (Orionis, 2011). De beleidsassumpties 
behorende bij de gemeentelijke projecten staan weergegeven in de beleidstheorie van de 
beleidsmakers, die te vinden is in bijlage 1. 

1.4 Stakeholders en assumpties 

De verschillende belanghebbenden in de gemeentelijke projecten zijn cliënten, (medewerkers van) 
Orionis, de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen, inwoners van genoemde gemeenten en de 
staat. Volgens de beleidsmakers hebben de stakeholders op verschillende wijze baat bij de 
gemeentelijke projecten. Zo hebben de cliënten baat bij de gemeentelijke projecten omdat het de kans 
op uitstroom naar een reguliere baan vergroot. Vanzelfsprekend heeft Orionis Walcheren belang bij de 
uitkomsten van het beleid, omdat ze verantwoording af dienen te leggen aan de opdrachtgevers, de 
gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Wanneer het beleid niet de gewenste uitkomsten heeft zal 
Orionis hierop afgerekend worden. Hiernaast kan Orionis zich door de gemeentelijke projecten 
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profileren als partner op het maatschappelijke vlak. Orionis neemt een maatschappelijk verbindende 
plaats in door de vraag van werkgevers te verbinden aan het aanbod van een cliëntenpopulatie. 
Wanneer de gemeentelijke projecten een positieve uitwerking hebben kan dit dienen als reclame voor 
Orionis. Tevens kunnen andere organisaties de werkwijze van Orionis overnemen wanneer het beleid 
succesvol blijkt te zijn.  

De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en de inwoners van deze gemeenten hebben tevens 
baat bij de gemeentelijke projecten. Doordat eenvoudig werk wat voorheen gedaan werd door betaalde 
instanties nu in de gemeentelijke projecten verricht wordt kunnen betaalde instanties hoogwaardiger 
werk verrichten. Een voorbeeld hiervan is de boodschappendienst, cliënten in de gemeentelijke 
projecten doen boodschappen voor ouderen, wat voorheen gedaan werd door betaalde verzorgenden 
van bijvoorbeeld het Walcherse Zorgstroom. Verzorgenden hebben hierdoor meer tijd voor de 
werkelijke verzorging van ouderen. Naast dit typische voorbeeld van jobcarving, het opdelen van 
werkzaamheden zodat nieuwe eenvoudige functies ontstaan (Griffin, 1994), besparen gemeenten 
doordat meer werk uitgevoerd wordt in de gemeentelijke projecten. Hierdoor blijft meer budget 
beschikbaar voor andere zaken.  

Inwoners van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen hebben baat bij het beleid doordat de 
toename in participatie van cliënten in de gemeentelijke projecten zou leiden tot minder overlast in de 
buurt. Deze vermindering van overlast zorgt voor een hogere leefbaarheid en veiligheid in de wijken. 
Burgers zullen deze verandering bemerken doordat ze wijken als schoner en veiliger ervaren. Ten 
slotte heeft de staat baat bij het gevoerde beleid, doordat de gemeentelijke projecten participatie in de 
maatschappij bevorderen. Het onderliggende idee achter het beleid is dat elke burger zijn steentje bij 
dient te dragen. Met participatie in de gemeentelijke projecten leveren uitkeringsgerechtigden een 
tegenprestatie voor hun uitkering. 

1.5 Probleemstelling 

In dit onderzoek zal het maatschappelijke rendement van de gemeentelijke projecten onderzocht 
worden. Hierin zal de aandacht gevestigd zijn op de specifieke werking van het beleid en de betekenis 
van de maatregelen voor de betrokkenen. Dit wordt onderzocht, omdat men vermoedt dat de 
gemeentelijke projecten naast financiële ook maatschappelijke voordelen voor de betrokken partijen 
met zich mee zullen brengen, zoals deze beschreven zijn in de beleidsassumpties. Het maatschappelijk 
rendement van de gemeentelijke projecten voor deze partijen was voorheen niet inzichtelijk. Het 
rendement maakt inzichtelijk wat de projecten toevoegen voor de verschillende stakeholders. Het 
onderzoek legt de focus op de specificiteit en eigenheid van de gemeentelijke projecten, waardoor 
succesfactoren bestudeerd kunnen worden. Door een objectief beeld te scheppen van (de werking van) 
de projecten kunnen werkzame factoren en aanbevelingen voor beleidsvoering beschreven worden.  

Dit onderzoek is verklarend van karakter, omdat een verklaring gegeven zal worden van de specifieke 
werking van de gemeentelijke projecten. Verklarend onderzoek is op te delen in toetsend en exploratief 
onderzoek. Dit onderzoek bevat elementen van beiden. Het onderzoek is grotendeels exploratief, 
omdat er nog maar weinig kennis beschikbaar is over de werking van dergelijke projecten. Het 
onderzoek bevat naast exploratieve ook toetsende elementen. Er zullen verwachtte maatschappelijke 
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gevolgen opgesteld worden aan de hand van het literatuuronderzoek. In het empirisch onderzoek zal 
gekeken worden of deze verwachtingen overeenkomen met de verwachtingen van de respondenten. 

Er is een groot aantal theorieën beschikbaar over het nut van participeren in arbeid. In dit onderzoek zal 
literatuur met betrekking tot deze theorieën beschreven worden. Aan de hand van deze theorie zullen 
verwachtingen geformuleerd worden, die vervolgens in het empirisch onderzoek nader onderzocht 
worden. Door deze handelingen zal het maatschappelijk rendement worden bepaald voor de 
belangrijkste stakeholders. Hierdoor worden de effecten van de projecten voor verschillende partijen 
inzichtelijk en kunnen aanbevelingen worden gedaan ter verbetering van de huidige beleidsvoering. Het 
betreft hier praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek omdat de uitkomsten bij moeten dragen aan een 
oplossing voor een praktisch probleem (Boeije, ’t Hart & Hox, 2009), namelijk het gebrek aan inzicht in 
maatschappelijk rendement van de gemeentelijke projecten.  

1.5.1 Vraagstelling literatuuronderzoek 

Welk maatschappelijk rendement van het participeren in arbeid wordt in de literatuur verondersteld?  

1.5.2 Deelvragen literatuuronderzoek: 

- Wat is maatschappelijk rendement? 
- Wat is het maatschappelijk rendement van participeren in arbeid voor de cliënt? 
- Wat is het maatschappelijk rendement van participeren in arbeid voor de buurt en gemeente? 
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Hoofdstuk 2, theoretische verkenning 

 

Dit hoofdstuk geeft de theoretische verkenning behorende bij het onderzoek weer. In de literatuur zal 
gezocht worden naar de waarde van het participeren in arbeid. Deze waarde zal voor verschillende 
partijen onder de loep genomen worden. Ter sprake zal komen welke maatschappelijke ontwikkelingen 
geleid hebben tot de gemeentelijke projecten en wat maatschappelijk rendement en de waarde van 
participatie is. Hierna zal beschreven worden welke waarde participatie heeft voor verschillende 
partijen: de cliënt, buurt en de gemeente. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een conclusie.  

2.1 Maatschappelijke achtergrond  

2.1.1 Decentralisatie 

Gemeenten krijgen in Nederland een steeds grotere rol. De komende jaren zullen een aantal grote 
decentralisaties doorgevoerd worden waardoor gemeenten een steeds grotere rol krijgen in de 
uitvoering van diverse regelingen. In grote lijnen zijn drie grote decentralisaties te onderscheiden: van 
WWB, Wsw en Wajong naar WWNV, van AWBZ naar WMO en van een landelijke naar een 
gemeentelijk aangestuurde jeugdzorg (Rijksoverheid, 2012b). De WWNV wordt nader besproken in 
paragraaf 2.1.2. Deze decentralisaties zullen een behoorlijke invloed hebben op de gemeentelijke 
budgeten. Het totale gemeentelijke budget van Middelburg, Veere en Vlissingen zal door de 
verschillende decentralisaties naar verwachting stijgen met 6 miljard euro. Naast een grotere 
verantwoordelijkheid scheppen deze decentralisaties mogelijkheden. Bijvoorbeeld op het gebied van 
samenwerking zijn door de grotere bestedingsvrijheid gemakkelijker winsten te behalen (Orionis, 2011). 

2.1.2 Wet Werken Naar Vermogen 

Op 1 februari 2012 werd het wetsvoorstel WWNV aangeboden aan de Tweede Kamer. De WWNV zou 
gevolgen hebben voor de wet werk en arbeidsondersteuning voor jonggehandicapten [Wajong], WWB 
en Wsw. Voor alle cliënten met een WWB indicatie zou per 1 januari 2013 de WWNV gelden. Ook 
Wajong geïndiceerden die nog (gedeeltelijk) kunnen werken zouden ook onder de WWNV vallen en de 
Wsw zou na de invoering van de WWNV alleen nog gelden voor mensen die enkel in een beschermde 
werkomgeving kunnen werken. Twee derde van de huidige populatie Wsw cliënten zou hierdoor extern, 
dat wil zeggen buiten de sociale werkplaats, tewerkgesteld moeten worden (Rijksoverheid, 2012a). De 
WWNV zou bij invoering dus ingrijpende gevolgen hebben voor de uitvoering van de WWB, Wsw en 
Wajong.  

De WWNV zal voorlopig niet ingevoerd worden, over de invoering zal het volgende kabinet beslissen, 
maar het voorstel tot de WWNV aan dat de mentaliteit ten opzichte van uitkeringsgerechtigden 
veranderd. De verantwoordelijkheid voor de WWB en Wsw ligt reeds bij de gemeente en sinds 1 januari 
2012 dienen WWB geïndiceerden een tegenprestatie te leveren voor hun uitkering. Deze 
tegenprestatie zou ook in de WWNV verplicht worden (Rijksoverheid, 2011a). Gemeenten zouden bij 
de invoering van de WWNV een grotere verantwoordelijkheid krijgen, omdat zij verondersteld worden 
dichter bij de burger te staan. Zo zou een gemeente één integratiebudget ontvangen, waar alle 
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integratieactiviteiten uit gefinancierd dienen te worden. Op deze manier zou maatwerk beter mogelijk 
worden (MSZW, 2012).  

De WWNV is opgesteld naar aanleiding van een aantal knelpunten in huidige beleidsvoering. Volgens 
voormalig minister Kamp worden mensen in de huidige situatie beoordeeld aan de hand van hun 
beperkingen in plaats van op hun mogelijkheden doordat gekeken wordt naar belemmeringen waardoor 
men niet regulier kan werken. Hiernaast wordt vaak ondersteuning geboden aan mensen die dit niet 
nodig hebben. Ten slotte worden volgens het MSZW mensen niet gestimuleerd uit een 
uitkeringssituatie te komen (MSZW, 2011). De WWNV zou verandering brengen in de genoemde 
situatie. Met de WWNV beoogde voormalig kabinet Rutte uitkeringsgerechtigden meer te stimuleren tot 
participeren dan dat ze met bestaande regelingen werden gedaan. Voormalig staatssecretaris de Krom 
was van mening dat minstens de helft van de huidige uitkeringsontvangers in staat is te werken 
(Rijksoverheid, 2011b). De WWNV zou als doel hebben de bevordering van participatie op de 
arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsvermogen in een uitkeringspositie, zodat ze indien mogelijk 
in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Wanneer in september 2012 verkiezingen zijn en een 
nieuw kabinet samengesteld zal worden zal opnieuw gestemd worden over de WWNV. Tot die tijd zal 
de huidige wetgeving gehanteerd worden 

2.1.3 Achtergrond van deze ontwikkelingen 

De komst van de gemeentelijke projecten ligt in lijn met huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Rond 
de zeventigerjaren kwam de verzorgingsstaat in een crisis terecht. Dit had grote gevolgen voor de 
arbeidsmarkt. Naast meer vraag naar flexibiliteit van werknemers ontstond er minder vraag naar 
laaggeschoolde arbeid. Er vond een overgang plaats van het fordistische naar het post-fordistische 
paradigma, wat de overgang van een industriële naar een dienstensamenleving aangeeft (Pierson, 
2006). Veel laaggeschoolde banen in de industrie verdwenen en opleiding werd steeds belangrijker. De 
doelgroep van Orionis, veelal laaggeschoolden, krijgen te maken met deze veranderingen. De 
hoeveelheid beschikbaar productiewerk van de sociale werkplaats neemt af. Hiernaast gaat opleiding 
een steeds grotere plaats innemen. Werknemers moeten steeds vaker bijscholen om voldoende 
vaardigheden te verwerven om actief te blijven in hun huidige functie. Laaggeschoolden die 
onvoldoende vermogen hebben tot scholing worden hierdoor steeds vaker werkloos. De gemeentelijke 
projecten sluiten aan bij deze behoefte door het opleidende karakter, omdat de cliënt voorbereidt wordt 
op de uitstroom naar regulier werk.  

De verschillende voorzieningen van de verzorgingsstaat zijn grondig veranderd. Waar ze eerst gericht 
waren op bescherming van de burger zijn voorzieningen steeds vaker gericht op activering en 
investering. De rol van de burger wordt steeds groter (Bonoli, 2005). Dit ligt in lijn met de groeiende 
verantwoordelijkheid van bijstandsgerechtigden doordat ze bijvoorbeeld een tegenprestatie voor hun 
uitkering moeten leveren  (Rijksoverheid, 2012b). Ook de situatie van Wsw geïndiceerden dreigt te 
veranderen. Als de WWNV ingevoerd wordt dient twee derde van de cliënten extern te werken. Deze 
activering zou ervoor zorgen dat slechts één derde in de beschermde omgeving van de sociale 
werkplaats mag blijven werken (Rijksoverheid, 2012b).  
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2.2 Maatschappelijk rendement 

Om de voordelen uit participatie in de gemeentelijke projecten te beschrijven zal gebruik worden 
gemaakt van de term ‘maatschappelijk rendement’. De rijksoverheid hanteert de volgende definitie van 
maatschappelijk rendement: 

“Maatschappelijk rendement is de toegevoegde waarde van een project voor de hele 
maatschappij” (Rijksoverheid, 2011b, p 9).  

Het aantonen van het maatschappelijk rendement kan tevens dienen als verantwoording van de 
verrichtte activiteiten. In de situatie van de gemeentelijke projecten is het maatschappelijk rendement 
de geboekte winst, te wijten aan het beleid, voor de verschillende stakeholders. Deze winst zal niet 
enkel in financiën worden uitgedrukt, ook op het maatschappelijke vlak is rendement te onderscheiden. 
Er is sprake van maatschappelijke rendement voor verschillende stakeholders. Met dit onderzoek zal 
worden ingegaan op het maatschappelijk rendement voor die verschillende stakeholders. Ten eerste is 
rendement voor de cliënt te onderscheiden, de winst die de persoon behaald heeft door te participeren 
in de gemeentelijke projecten. Hiernaast is rendement voor gemeenten en burgers in buurten te 
onderscheiden.  

2.3 De waarde van participatie 

In de gemeentelijke projecten gaat men ervan uit dat participeren in arbeid een positieve uitwerking 
heeft op de cliënt en maatschappij. Het stimuleren van maatschappelijke participatie is een belangrijk 
doel van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen (Kadernota participatiebeleid Walcheren 
2010-2014, 2010). In deze kadernota staat beschreven dat iedere burger verantwoordelijk is voor 
participatie, indien nodig geeft Orionis hierbij ondersteuning. In bijlage 1 is de beleidstheorie van de 
beleidsmakers van Orionis te vinden. Deze beleidstheorie bevat de door de makers veronderstelde 
werking van het beleid. Hiernaast is veel theorie beschikbaar om deze veronderstelde werking te 
onderbouwen. Arbeid kan volgens verscheidene wetenschappelijke disciplines een bepaalde betekenis 
hebben. Er zal beschreven worden welke waarde arbeid heeft, op het niveau van de cliënt, buurt en 
gemeente. Het niveau van de maatschappij zal buiten beschouwing gelaten worden, omdat met dit 
onderzoek geen generaliserende uitspraak op landelijk niveau gedaan zal worden.  

2.4 Rendement voor de cliënt 

Volgens verschillende onderzoekers ondervindt de cliënt diverse positieve gevolgen van het 
participeren in arbeid. Deze positieve gevolgen zullen worden besproken op economisch-, sociaal 
psychologisch-,  sociologisch- en gezondheidsgebied. 

2.4.1 Economisch 

Arbeid heeft onmiskenbaar een economische betekenis. Arbeid levert in de meeste gevallen geld op, 
wat voor veel mensen een drijfveer tot het verrichten van arbeid is. Ook in de gemeentelijke projecten is 
sprake van deze stimulans. Niet direct uit een salaris, maar uit de kans op doorstroom naar een 
reguliere betaalde baan. Veel economen zien arbeid als een noodzakelijk kwaad, de vergoeding in de 
vorm van salaris is een compensatie voor de verloren vrije tijd. Volgens klassieke economen wordt 
arbeid zelfs enkel gezien als nuttig wanneer het geld oplevert (de Beer, 1999). Arbeid is echter niet 
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alleen op te vatten als noodzakelijk economisch kwaad. Arbeid levert naast financiële winsten 
voordelen op andere gebieden op.  

2.4.2 Sociaal- psychologisch 

Sociaal psychologen schrijven over het algemeen meer nut toe aan het participeren in arbeid. Klassieke 
sociaal psychologen Maslow en Herzberg deden in de periode 1950 tot 1970 onderzoek naar de 
menselijke ontplooiingsmogelijkheden verbonden aan arbeid. Wanneer een individu participeert in 
arbeid heeft hij volgens deze onderzoekers meer ruimte tot zelfrealisatie, zelfrespect en persoonlijke 
ontwikkeling (de Beer, 1999).  

Al in 1955 werd door Morse en Weiss een positieve rol toegeschreven aan het participeren in arbeid. 
Volgens hen leidt arbeid tot een vermindering van sociaal isolement, een doel in het leven, een gevoel 
van iets bereiken, het gevoel optimaal gebruik te maken van de capaciteiten en is arbeid een belangrijk 
middel voor het behouden van een gevoel van welzijn. Niet participeren in het arbeidsproces zou leiden 
tot een gevoel van nutteloosheid (Morse & Weiss, 1955).  

Ook meer recent onderzoek toont aan dat participeren in arbeid sociaal-psychologische voordelen met 
zich meebrengt. Jehoel-Gijsbers en Vrooman deden in 2008 onderzoek naar sociale uitsluiting. In een 
onderzoek naar sociale uitsluiting in Nederland en Europa concludeerden ze dat een aantal groepen 
een verhoogd risico lopen op sociale uitsluiting, waaronder werklozen. Ook opleidingsniveau is een 
determinerende factor voor sociale uitsluiting. Wanneer een persoon laagopgeleid is verminderen 
arbeidsmarktkansen, waardoor een verhoogd risico op sociaal isolement ontstaat (Guiaux, Roest & 
Iedema, 2011). 

Het voorkomen of verminderen van sociaal isolement en sociale uitsluiting schijnt een belangrijke winst 
uit participatie in arbeid te zijn, maar wat betekent de term sociaal isolement? Jehoel-Gijsbers en 
Vrooman omschrijven een sociaal isolement als het buiten de samenleving komen te staan, het niet 
participeren in een sociaal proces (Jehoel-Gijsbers & Vrooman, 2008). Buiten de samenleving staan 
wordt in de huidige sociale en politieke situatie niet geaccepteerd. Een belangrijk doel van de 
Nederlandse politiek van de afgelopen jaren is ten toon gesteld in het actieprogramma ‘Iedereen doet 
mee’ van het MSZW tijdens Kabinet Balkenende IV. In dit actieprogramma stond het bevorderen van 
maatschappelijke participatie centraal (MSZW, 2007).  

Een belangrijk middel ter bevorderingen van participatie is het model van de transitionele arbeidsmarkt, 
waarin transities tussen verschillende arbeidsmarktposities vereenvoudigd worden (Schmid, 2005). In 
deze wijze van beleidsvoering worden transities tussen bijvoorbeeld een uitkeringspositie en 
arbeidspositie bevorderd. Orionis Walcheren speelt in op deze behoeften en vergemakkelijkt dergelijke 
transities door bijvoorbeeld cliënten te werk te stellen in de gemeentelijke projecten waardoor 
werkervaring en eventuele scholing opgedaan wordt (Orionis, 2011).  

2.4.3 Sociologisch 

Sociologen zoeken de betekenis van het participeren in arbeid met name in de sociale context. Morse 
en Weiss zien arbeid op sociologisch gebied als statusverschaffer en een middel tot het creëren van 
structuur in het leven (Morse & Weiss, 1955). Socioloog Durkheim schreef in 1893 over arbeid als 
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integratiemiddel. Hij beschouwde participeren in het arbeidsproces als ultiem middel voor het bereiken 
van onderlinge solidariteit en het verminderen van anomie (normloosheid) (de Beer, 1990). Anomie kan 
leiden tot het overtreden van wet en regelgeving, wat de samenleving vervolgens geld kost.  

Hiernaast kan een vermindering van solidariteit optreden door een sterke globalisering en 
individualisering. Door individualisering zijn mensen steeds meer op hun eigen belang gericht en steeds 
minder op het belang van de ander. Globalisering heeft onder andere immigratie veroorzaakt, waardoor 
solidariteit verminderde, doordat burgers geneigd zijn enkel solidair te zijn naar de eigen groep (de 
Beer, Bussemaker & Kalma, 2005). 

Vaak klinken negatieve signalen over uitkeringsgerechtigden. ‘Uitkeringstrekkers’, ‘bankhangers’ en 
‘profiteurs’ zijn tegenwoordig veelgehoorde termen.  De solidariteit jegens uitkeringsgerechtigden laat te 
wensen over. Participatie van uitkeringsgerechtigden, met het uiteindelijke doel uit te stromen naar 
regulier werk, zal deze solidariteit verhogen. Ook de komst van de tegenprestatie voor de 
bijstandsuitkering en de WWNV zijn getuige van de verandering van beeldvorming ten opzichte van 
uitkeringsgerechtigden.  

2.4.4 Gezondheid 

Ook op het gebied van gezondheid heeft participeren in arbeid nut. Werklozen blijken vaker verslaafd te 
zijn aan alcohol (van Oers & Garretsen, 1995), gemiddeld vaker cannabis te gebruiken (Cohen, 1995), 
vaker te roken en minder te sporten (Steenbeek & Jettinghoff, 2008). Participeren in arbeid zou 
werkloosheid kunnen verminderen en een verandering kunnen brengen in de gezondheidssituatie. Zo 
blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut van Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie 
[NIGZ] dat arbeid een beschermende factor is tegen verslaving (Pos & Hekkink, 2004).  

Ook naar de effecten van werkloosheid op de gezondheid is veelvuldig onderzoek verricht. 
Werkloosheid blijkt determinerend te zijn voor geestelijke- en lichamelijke ongezondheid (Linn, Sandifer 
& Stein, 1985; Kessler, Turner & House, 1988). Participeren in arbeid is een positieve stimulans voor 
zowel de geestelijke- als lichamelijke gezondheid. Volgens Claussen, Bjorndal en Hjort (1993) komen 
depressie, somatische aandoeningen en angsten significant minder voor bij herintreders dan bij blijvend 
werklozen. Tevens blijkt dat doktersbezoek hoger is bij werklozen in vergelijking met werkenden (Linn, 
Sandifer & Stein, 1985). 

2.5 Rendement voor de buurt en gemeente 

Ook voor buurten en gemeenten zijn vanuit de literatuur winsten uit participatie in arbeid te 
onderscheiden. Beschreven zullen worden winsten door jobcarving, wederzijdse invloed, 
maatschappelijke cohesie, criminaliteit en zorgkosten. Rendement voor buurt en gemeente zullen 
tezamen worden beschreven, omdat beiden overlappen. Wanneer in de buurt rendement optreedt heeft 
de gemeente hier ook voordeel van, aangezien de buurt deel is van de gemeente.   

2.5.1 Positie gemeente 

Veranderingen binnen de WWB en Wsw en wellicht de komst van de WWNV zullen voor gemeenten 
een dubbele betekenis hebben. Enerzijds leveren de maatregelen een besparing op, doordat het aantal 
Wsw plaatsen per gemeente verminderd, er een hogere tegenprestatie geëist mag worden van WWB 
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cliënten en uitstroom naar een reguliere baan een belangrijk doel zal zijn. Anderzijds worden 
gemeenten gedwongen te besparen, door de vermindering van het participatiebudget (de Krom, 2012). 
Over het algemeen is met name een groei van gemeentelijke verantwoordelijkheden zichtbaar, 
waardoor gemeenten meer invloed krijgen op beleidsvoering. 

2.5.2 Jobcarving 

Van Besouw (2007) spreekt over jobcarving ten gevolge van participatieplaatsen. Deze opdeling van 
banen heeft een financieel gevolg, doordat eenvoudig werk verricht kan worden door cliënten in 
participatieplaatsen. Gemeenten hebben hierbij een voordeel, doordat bijvoorbeeld de wijkteams van 
de gemeentelijke projecten werk kunnen verrichten wat voorheen gedaan werd door gemeentelijke 
diensten. Gemeentelijke diensten hebben hierdoor meer tijd voor hoogwaardig werk. Eenvoudige taken 
verdwijnen uit het takenpakket. Tevens voeren schoonmaakteams werk uit wat niet eerder gedaan 
werd (additioneel werk) zoals het schoonmaken van verkeersborden. Hierdoor zullen de burgers de 
buurt wellicht als schoner ervaren.  

Het risico van jobcarving is verdringing, waar sprake van is wanneer de gemeentelijke projecten werk 
uitvoeren wat voorheen door gemeenten gedaan werd. Er zou dan minder werk voor de gemeente 
overblijven. Er is bij het ontwerp van de gemeentelijke projecten afgesproken dat verdringing 
tegengegaan zal worden doordat de gemeentelijke projecten enkel additioneel werk mogen doen 
(Orionis, 2011). De gemeentelijke projecten zijn dan ook zo ontworpen dat er geen sprake is van 
verdringing. Alle projecten bestaan volgens de ontwerpers uit additioneel werk.  

2.5.3 Wederzijdse  invloed burgers 

Burgers in wijken beïnvloeden elkaar wederzijds. Buurten die voor een groot deel bestaan uit werklozen 
hebben een negatieve invloed op de arbeidsparticipatie en inkomensontwikkeling van de burgers in 
deze buurten. Burgers in een sociaal economisch gemengde buurt ondervinden over het algemeen een 
positievere invloed van de buurt  (Pinkster, 2008). De invloed is dus tweezijdig. Enerzijds zorgt een 
buurt met hoge arbeidsparticipatie voor een positieve invloed op de burger, anderzijds zorgt een buurt 
met lage arbeidsparticipatie voor een negatieve invloed op de burger. De gemeentelijke projecten 
zorgen voor een toename in participatie onder cliënten. De verwachting is dat de leefbaarheid en 
veiligheid in de wijken zal worden verhoogd, doordat meer uitkeringsgerechtigden ‘het huis uit zijn’ en 
minder op straat te vinden zijn (Pinkster, 2008).  

2.5.4 Maatschappelijke cohesie 

Arbeid zorgt voor maatschappelijke cohesie. Maatschappelijke of sociale cohesie is door onderzoekers 
Huygen en de Meere (2008) omschreven als: “de interne bindingskracht van een sociaal systeem” 
(Huygens & de Meere, 2008, p 7). Volgens Huygens en Meere is deze maatschappelijke cohesie te 
meten door de mate van groepsidentificatie, gevoelens van saamhorigheid, frequentie en intensiteit van 
contacten onderling en vertrouwen van burgers onderling te bepalen (Huygens & Meere, 2008). In de 
naoorlogse verzorgingsstaat was maatschappelijke cohesie een relevant thema, al werd deze term nog 
niet genoemd. Er werd gesproken over de noodzaak tot het verhogen van samenhang, omdat deze 
door een verzakelijking van de samenleving steeds zwakker werd (Sociaal en Cultureel Planbureau, 
1998).  
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Recent schreef socioloog Robert Putnam over de afname van sociale cohesie en hierdoor de 
vermindering van sociaal kapitaal. Putnam zegt dat de samenleving beter functioneert op het gebied 
van veiligheid en leefbaarheid wanneer sociaal kapitaal hoog is. Het is volgens hem echter niet goed 
gesteld met sociaal kapitaal. Door het toegenomen individualisme en de toegenomen diversiteit is 
sociaal kapitaal verminderd (Huygens & Meere, 2008).   

Arbeid is een middel ter verhoging van maatschappelijke cohesie. In 1990 verscheen de publicatie ‘een 
werkend perspectief’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid [WRR], waarin onder 
andere voordelen werden beschreven van een hogere arbeidsparticipatie. Er werd gesproken over 
arbeid als belangrijke vorm van maatschappelijke participatie. Wanneer minder mensen participeren op 
de arbeidsmarkt, moet dit worden gecompenseerd door de werkenden, om toch de nodige 
maatschappelijke samenhang te creëren. Arbeid is van belang voor sociale cohesie 
(Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid, 1990).  

2.5.5 Criminaliteit 

Criminaliteit en werkloosheid staan met elkaar op gespannen voet. Wetenschappers zijn het niet eens 
over het veronderstelde verband tussen beide begrippen. Hoewel hiernaar veel onderzoek verricht is  
komt men niet altijd tot eenduidige resultaten (Miedema, 1997). Recent onderzoek wekt echter de 
indruk dat er wel degelijk een relatie tussen criminaliteit en werkloosheid bestaat. Kapuscinski, 
Braithwaite en Chapman (1998) concluderen dat met name op individueel gebied een correlatie te 
onderscheiden is tussen werkloosheid en crimineel gedrag. Ook Hooghe, Vanhoutte, Hardyns en 
Bircan (2011) spreken over een relatie tussen criminaliteit en werkloosheid. Laatstgenoemden 
verrichtten een grootschalig onderzoek onder de Belgische bevolking. In de onderzoeken van 
Kapuscinski e.a. en Hooghe e.a. maakt men in tegenstelling tot Raphael en Winter-Ebmer (1998) geen 
onderscheid in verschillende typen criminaliteit. Raphael en Winter-Ebmer tonen een specifiek verband 
aan tussen de aard van de criminele handeling en werkloosheid. Zo blijken werklozen eerder 
vermogensmisdrijven te plegen dan werkende burgers. Voor geweldsmisdrijven is niet een dergelijke 
relatie te onderscheiden. Aan de hand van de beschikbare literatuur lijkt een verband te bestaan tussen 
werkloosheid en vermogensdelicten. Participatie in arbeid zou vermogensdelicten verminderen. 

2.5.6. Gezondheidszorg 

Er is door verschillende wetenschappers onderzoek gedaan naar de gevolgen van werkloosheid op de 
gezondheid. Linn, Sandifer en Stein (1985) toonden aan dat doktersbezoek onder werklozen hoger is 
dan onder werkenden. Aan de hand hiervan is te voorspellen dat zorgkosten zullen verminderen, 
doordat werkenden een lager beroep doen op gezondheidszorgvoorzieningen. De staat kent 
vervolgens lagere kosten voor de gezondheidszorg. 

2.6 Relatie beleidsassumpties en theoretisch kader 

Nu het theoretisch kader bepaald is kan worden gekeken of de beleidsassumpties, die bij het ontwerp 
van de gemeentelijke projecten gedaan zijn, in lijn liggen met het theoretisch kader. De assumpties van 
de gemeentelijke projecten worden in beleidsdocumenten niet in verband gebracht met 
literatuuronderzoek, hierdoor kunnen assumpties ongefundeerd en onjuist zijn. Na het uitvoeren van het 
literatuuronderzoek blijkt dat de assumpties van de gemeente overeen komen met de uitkomsten uit het 
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literatuuronderzoek. Bijvoorbeeld de assumptie met betrekking tot het minder gebruik maken van 
medische voorzieningen door participanten. Volgens diverse onderzoekers bestaat er een verband 
tussen participatie in arbeid en de vermindering van ziekte. Hierdoor zal de cliënt ook minder gebruik 
maken van medische voorzieningen.  

2.7 Context 

De gemeentelijke projecten zijn onderhevig aan een aantal context factoren. Deze factoren hebben een 
invloed op de werking van de gemeentelijke projecten. Maatschappelijke ontwikkelingen en de fusie 
tussen SDW en Lété spelen hierbij een rol. 
 
2.7.1 Maatschappelijke ontwikkelingen 
 
De gemeentelijke projecten zijn onderhevig aan de maatschappelijke ontwikkelingen, beschreven in 
paragraaf 2.1. Zo zijn de gemeentelijke projecten alleen mogelijk door de grotere verantwoordelijkheid 
voor cliënt en gemeente, de wijzigingen in de WWB en Wsw en veranderingen in de verzorgingsstaat. 
Wijzigingen in deze context factoren zullen ook invloed hebben op de gemeentelijke projecten. 
Wanneer bijvoorbeeld de WWNV ingevoerd wordt, zullen de gemeentelijke projecten hierop aangepast 
moeten worden.  
 
2.7.2 Fusie SDW Lété 
 
De gemeentelijke projecten zijn mede mogelijk gemaakt door de fusie tussen SDW en Lété. SDW heeft 
jarenlang ervaring met re-integratieactiviteiten en heeft binnen Walcheren een groot netwerk 
opgebouwd waar Orionis gebruik van kan maken. Zo bestaat een groot deel van de bedrijven waar 
Orionis contact mee heeft uit contactpersonen van het voormalig SDW. Naast contact met bedrijven is 
SDW een ambtelijk orgaan. Het vertalen van wet en regelgeving naar bedrijfsvoering is hun bekend. 
Lété daarentegen is van oorsprong een SW bedrijf. Hierdoor beschikt Lété over werkplaatsen, 
gekwalificeerd personeel en contacten met bedrijven waar Orionis gebruik van kan maken. De 
combinatie van een gemeentelijke tak en een SW bedrijf schept een context waarvan de gemeentelijke 
projecten kunnen profiteren. 
 
2.8 Conclusie theoretische verkenning 

Verscheidene bronnen kennen een betekenis toe aan participatie in arbeid. Deze betekenis, het 
maatschappelijk rendement, is in het geval van de gemeentelijke projecten op te vatten als de 
meerwaarde, ondervonden door de maatschappij op niveau van de cliënt en van de buurt / gemeente.  

Het ontstaan van de gemeentelijke projecten is mede te verklaren door maatschappelijke 
ontwikkelingen. Er zijn een aantal ontwikkelingen die door de jaren heen geleid hebben tot 
veranderingen in de verzorgingsstaat. Door deze veranderingen dient de cliënt vaker flexibel inzetbaar 
te zijn, zich actiever in te zetten en is er minder ruimte voor laagopgeleiden of arbeiders met een laag 
leervermogen. Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten hebben in gemeenten geleidt tot 
een grotere verantwoordelijkheid in de uitvoering van wetten.  
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Het participeren in arbeid heeft volgens verschillende auteurs positieve gevolgen. Zo wordt participeren 
in arbeid verondersteld te leiden tot positieve uitkomsten voor de cliënt op economisch-, sociaal 
psychologisch-, sociologisch- en gezondheidsgebied. Op economisch gebied zou participatie kunnen 
leiden tot rendement wanneer de cliënt uitstroomt naar een reguliere betaalde baan. Op sociaal 
psychologisch gebied draagt participatie in arbeid bij aan persoonlijke ontwikkeling door toename in: 
zelfrealisatie, zelfrespect, het hebben van een doel in het leven, het gevoel hebben iets te bereiken, het 
behouden van een gevoel van welzijn, het gevoel hebben nuttig te zijn, het gevoel hebben een optimaal 
gebruik te maken van je capaciteiten, verdraagzaamheid en een groei in het 
verantwoordelijkheidsgevoel. Op sociologisch gebied wordt participatie in arbeid verondersteld te leiden 
tot een verbetering van de maatschappelijke positie door een toename in: onderlinge solidariteit, een 
vermindering van normloosheid en overtreden van regels, het minder verkeren in sociaal isolement, het 
verwerven van status en het verwerven van structuur in het leven. Op het gebied van gezondheid zorgt 
participeren in arbeid volgens onderzoekers voor een kleinere kans op verslaving aan alcohol en drugs, 
een toename van deelname in sportieve activiteiten en een vermindering van doktersbezoek. Naast 
rendement voor de cliënt is rendement op het niveau van de buurt en gemeente te onderscheiden. 
Decentralisatie in gemeenten zorgt voor meer vrijheid in besteding van het budget. De uitstroom naar 
betaald werk zal resulteren in minder verstrekte uitkeringen, meer prestatie uit tegenprestatie en meer 
tijd voor hoogwaardig werk door jobcarving. Buurten worden verondersteld een aantal effecten te 
ondervinden door participatie. Zo zouden minder (vermogens)misdrijven te onderscheiden zijn, buurten 
schoner gevonden worden, zullen dokterskosten lager zijn, zullen burgers elkaar onderling positief 
beïnvloeden, zal de leefbaarheid en veiligheid in gemeenten stijgen en zal overlast verminderen. 

2.9 Onderzoeksverwachtingen 

Aan de hand van deze uitkomsten zijn een aantal verwachtingen te formuleren. Deze verwachtingen 
zijn veronderstelde winsten van (deelname aan) de gemeentelijke projecten. Aan de hand van het 
vooronderzoek wordt verwacht dat de gemeentelijke projecten een maatschappelijk rendement 
opleveren voor cliënt en buurt / gemeente. De verwachtte winsten zijn geen hypothesen die getoetst 
kunnen worden in empirisch onderzoek. Door de korte implementatieduur van de projecten kan nog 
geen betrouwbaar (kwantitatief ) oordeel gegeven worden van de uitkomsten uit het beleid. Zo kan 
bijvoorbeeld nog niet met zekerheid gezegd worden dat de gemeentelijke projecten geleidt hebben tot 
een vermindering van gezondheidszorgkosten.  

Er zullen een aantal verwachtingen worden beschreven, op het niveau van de cliënt en van de buurt / 
gemeente. Van deze verwachtingen zal gebruik worden gemaakt in het empirisch onderzoek.  

2.9.1 Cliëntniveau 

1. De kans op uitstroom naar een reguliere baan neemt toe. 
2. Cliënten maken een toename in persoonlijke ontwikkeling door.  
3. De maatschappelijke positie van cliënten verbeterd.  
4. De gezondheid van de cliënt verbeterd.  
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2.9.2 Buurt- en gemeentelijk niveau 

5. Door de gemeentelijke projecten zijn de gemeentelijke diensten bang werk en daardoor 
personeel te verliezen. 

6. Door de gemeentelijke projecten wordt bij gemeenten meer ruimte voor kwaliteitsverbetering 
ervaren. 

7. Gemeenten ervaren een grotere bestedingsvrijheid door decentralisatie.  
8. Buurtbewoners ondervinden positieve gevolgen van het participeren van hun 

bijstandsgerechtigde buurtgenoten en hierdoor: 
a. een vermindering van overlast. 
b. een vermeerdering van motivatie om zelf te participeren.  
c. een vermeerdering van leefbaarheid en veiligheid. 

9. Buurtbewoners ervaren hun buurt als schoner sinds de gemeentelijke projecten.  
10. Buurtbewoners ervaren een sterkere maatschappelijke cohesie door de gemeentelijke 

projecten. 
11. Respondenten onderschrijven de noodzaak van maatschappelijke participatie. 
12. Participatie in gemeentelijke projecten draagt bij aan de positieve beeldvorming omtrent 

uitkeringsgerechtigden.  

2.10 Overige verwachtingen 

Naast de genoemde onderzoeksverwachtingen zijn een aantal overige verwachtingen te 
onderscheiden. Deze overige verwachtingen zijn door middel van dit onderzoek niet te meten door de 
korte implementatieduur van de gemeentelijke projecten. Er is bijvoorbeeld nog niet met zekerheid te 
zeggen dat gemeenten sinds de gemeentelijke projecten minder aan uitkeringen besteden, dit zou 
nader onderzocht moeten worden voordat er een oordeel over gegeven wordt. Deze overige 
verwachtingen zijn hierdoor te beschouwen als aangrijpingspunten voor vervolgonderzoek.  

1. Gemeenten besparen doordat het additionele werk voor kostenbesparing zorgt.  
a. Een deel van de WMO taken wordt uitgevoerd door gemeentelijke  projecten. 
b. Door beter onderhoud van gemeentelijke voorzieningen zoals straatmeubilair. 

2. Gemeenten besteden minder aan uitkeringen doordat meer cliënten betaald werk gaan doen. 
3. Het aantal (vermogens)misdrijven binnen de gemeente neemt af.  
4. De medische kosten in gemeenten nemen af.  
5. Landelijk wordt minder besteed aan uitkeringen. 
6. Commerciële organisaties rondom de gemeenten doen door jobcarving meer hoogstaand werk.  
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Hoofdstuk 3, onderzoeksopzet  

 

Dit hoofdstuk geeft de onderzoeksopzet weer. Aan de hand van het literatuuronderzoek zijn een aantal 
verwachtingen ontstaan die nader onderzocht zullen worden door middel van empirisch onderzoek. Dit 
zal worden gedaan aan de hand van de hoofdvraag (3.1.1) en deelvragen (3.1.2). Deze vragen zijn 
voortgekomen uit het literatuuronderzoek en zullen worden onderzocht door middel van empirisch 
onderzoek. In dit hoofdstuk zal worden beschreven hoe dit empirische onderzoek vorm zal krijgen. 
Achtereenvolgens zullen beschreven worden de onderzoeksmethode, de uitvoering van de methode, 
de dataverzameling, hoe concepten geoperationaliseerd zullen worden, over welke populatie het 
onderzoek zal gaan, de relevantie van het onderzoek en de mate van interdisciplinariteit.  

3.1 Onderzoeksmethode 

In dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van realistisch evalueren, een pluralistische 
beleidsevaluatie methode ontwikkeld door Pawson en Tilley (1997), die pragmatisch onderzoek 
combineert met constructivistisch onderzoek. Door pragmatische aspecten te betrekken kan de 
beleidstheorie inzichtelijk worden gemaakt en een optimale bruikbaarheid voor actoren bewerkstelligd 
worden. Door het constructivistische karakter van het onderzoek zal de betekenisgeving van de actoren 
betrokken worden en zal niet puur gekeken worden naar uitkomsten, maar naar de processen die 
geleid hebben tot deze uitkomsten. Pawson en Tilley hanteren hiervoor drie aspecten van een 
interventie: de context, het mechanisme en de regelmatigheid. Centraal staat de vraag ‘wat werkt voor 
wie, wanneer en onder welke omstandigheden?’. Het onderliggende mechanisme van de interventie 
staat centraal. Dit causale mechanisme zorg in een bepaalde context voor een bepaalde uitkomst. In 
tegenstelling tot klassieke methoden van evaluatieonderzoek hanteert realistisch evalueren 
voortbrengende causaliteit. Causaliteit is niet opvolgend, A leidt niet automatisch tot B. In realistisch 
evalueren wordt gekeken naar het mechanisme wat ervoor zorgt dat de interventie werkt (Pawson & 
Tilley, 1997). Hiermee wordt de zogenaamde black-box van de interventie geopend en weten de 
onderzoekers niet alleen of de interventie werkt, maar ook hoe de interventie werkt.  

Realistisch evalueren is gebaseerd op vijf basisprincipes: inbedding, mechanismen, context, 
regelmatigheden en verandering. Deze basisprincipes geven het specifieke karakter van de methode 
weer. Inbedding betekend dat alle aspecten rondom menselijke keuzes onderdeel zijn van een groter 
geheel van normen, waarden en meningen. Door dit grotere geheel te begrijpen kan de werking van 
beleid beter worden begrepen. Mechanismes zijn de onderliggende menselijke keuzes die in een 
bepaalde context tot een bepaalde uitkomst leiden. In de mechanismes is een verklaring te vinden 
waarom een interventie in een bepaalde situatie werkt. Wanneer de context van de interventie 
verandert zal ook de uitkomst (regelmatigheid) veranderen. Een regelmatigheid is de sociale situatie, 
veroorzaakt door een mechanisme die actief is in een bepaalde context. De situatie context – 
mechanisme – uitkomst zal zichzelf regenereren totdat een blokkerend mechanisme optreedt, de 
interventie, die zal leiden tot verandering (Pawson & Tilley, 1997). Een voorbeeld van een context – 
mechanisme – uitkomst verhouding: Doordat in de gemeentelijke projecten cliënten uit de WWB en 
Wsw samen te werk gesteld worden (context) ontmoeten twee verschillende doelgroepen elkaar 
(mechanisme) waardoor cliënten betere sociale vaardigheden ontwikkelen (regelmatigheid). 
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Deze wijze van onderzoek is geschikt voor het aantonen van het maatschappelijk rendement van de 
gemeentelijke projecten, omdat inzichtelijk kan worden gemaakt wat de effecten van de interventie zijn 
zonder hierbij gebruik te maken van kwantitatieve uitspraken of doelstellingen. Hiermee sluit het aan bij 
het karakter van de gemeentelijke projecten, die nog maar sinds kort actief zijn. Waar een klassieke 
vorm van effectevaluatie onderzoek zich met name richt op de uitkomsten van een bepaalde interventie 
richt realistisch evalueren zich op de werking van de interventie (Pawson & Tilley, 1997). Door de korte 
duur van de beleidsmaatregelen heeft het benaderen van de processen die voor een bepaalde uitkomst 
zorgen een hogere waarde dan het onderzoeken van uitkomsten. Deze mechanismen kunnen dienen 
als aanbevelingen voor (verbetering van) beleidsvoering. Hiernaast kunnen andere organisaties leren 
van de werkwijze van Orionis en bijbehorende actieve mechanismen. In dit onderzoek zal de focus 
liggen op de werking van de gemeentelijke projecten. Naar verwachting zullen de projecten leiden tot 
rendement op het niveau van de cliënt en buurten / gemeenten, door de methode realistisch evalueren 
op deze situatie toe te passen kan worden beschreven welke mechanismen in de projecten actief zijn.  

3.1.1 Hoofdvraag  

Welke mechanismen bewerkstelligen in de gemeentelijke projecten van Orionis BV maatschappelijk 
rendement voor de betrokkenen? 

Volgens Pawson en Tilley (1997) kunnen mechanismen alleen tot uitkomsten leiden in een bepaalde 
context. Verandering van de context zal ook voor verandering in de mechanismen zorgen. De context 
faciliteert als het ware de mechanismen. In de gemeentelijke projecten is sprake van een aantal 
belangrijke context factoren, deze staan beschreven in paragraaf 2.7.  

3.1.2 Deelvragen 

- Tot welke uitkomsten leiden deze mechanismen?  
- Liggen de uit literatuuronderzoek afkomstige onderzoeksverwachtingen in lijn met de 

uitkomsten uit het empirisch onderzoek? 
- Welke aanbevelingen zijn te doen naar aanleiding van deze uitkomsten? 

Het empirisch onderzoek is in feite tweeledig. Enerzijds zal worden gekeken of de uit 
literatuuronderzoek afkomstige factoren aanwezig zijn in de gemeentelijke projecten. Anderzijds zal 
bepaald worden welke mechanismen in de gemeentelijke projecten voor deze uitkomsten zorgen.  

Naar aanleiding van deze veronderstelde werkingen zijn een aantal verwachtte uitkomsten 
geformuleerd. Deze verwachtingen kunnen door de relatief korte periode waarin de projecten actief zijn 
niet getoetst worden alsof het hypothesen zijn, er zal in dit onderzoek worden gekeken of de uitkomsten 
uit empirisch onderzoek in de lijn van verwachting liggen. Het zal hierbij met name gaan om korte 
termijn effecten. Het beleid is nog niet lang genoeg actief om te komen tot kwantitatieve uitspraken met 
betrekking tot bijvoorbeeld uitgaven van gemeenten aan uitkeringen. Op langere termijn zal blijken 
welke effecten op dergelijke gebieden te onderscheiden zijn.  
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3.2 Uitvoering methode 

Volgens Pawson en Tilley moet evaluatieonderzoek ‘theorie gestuurd zijn, dat wil zeggen, gebaseerd 
op theorie (Pawson & Tilley, 1997). Theorieën dienen te worden opgebouwd aan de hand van de 
veronderstelde werking van een mechanisme in een context. De in dit onderzoek geformuleerde 
verwachtingen zijn ontstaan naar aanleiding van literatuuronderzoek. Deze verwachtingen bevatten de 
veronderstelde werking van het beleid, welke getoetst kan worden in de werkelijkheid door middel van 
empirisch onderzoek. Aan de hand van deze verwachting kan worden onderzocht wat de werking van 
het beleid is en waarom het beleid voor bepaalde uitkomsten zorgt. Hierbij zal de focus niet liggen op 
de resultaten van de gemeentelijke projecten, maar de factoren in het beleid die tot deze resultaten 
hebben geleid.  

3.3 Dataverzameling 

In dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een kwalitatieve wijze van dataverzameling. De 
dataverzameling zal plaatsvinden door middel van interviews met verschillende stakeholders in en 
rondom de gemeentelijke projecten. De respondenten zijn centrale personen in (de uitvoering van) het 
beleid. Dit zijn met name medewerkers van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en 
medewerkers van Orionis. Van de gemeenten zullen beleidsmedewerkers, projectmanagers, 
wijkmanagers en medewerkers van realisatiebedrijven gesproken worden. Van Orionis zullen 
projectmanagers, beleidsmedewerkers en klantmanagers worden gesproken. Hiernaast zullen 
interviews plaatsvinden met vertegenwoordigers van verschillende buurten in wijktafel overleggen, 
bijvoorbeeld medewerkers van woningbouwcorporaties. In totaal zullen ongeveer 15 medewerkers 
geïnterviewd worden. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van realist interviews, een interviewmethode 
waarin een ‘teacher - learner functie’ van kracht is. Deze functie zorgt ervoor dat de conceptuele 
schema’s, waaruit de vraag van de interviewer is ontstaan, overgedragen worden aan de respondent. 
De respondent leert hierdoor van de onderzoeker en reageert door de theorie te bevestigen, falsificeren 
of herdefiniëren, waardoor de onderzoeker van de respondent leert (Pawson, 1996; Pawson & Tilley, 
1997). In de interviews zal de respondent gevraagd worden naar het rendement van de gemeentelijke 
projecten op het niveau van de cliënt, buurt en gemeente. Bij deze onderwerpen zal de cliënt eerst 
gevraagd worden naar het verwachtte rendement en hoe de werking van de projecten bijdraagt aan dit 
rendement. Hierna zullen de uit literatuuronderzoek afkomstige verwachtingen voorgelegd worden, 
zodat de cliënt hier de verwachtte werking van kan delen. Het is van belang dat de interviewer niet 
meteen de verwachtte uitkomsten deelt, dan bestaat het risico dat de cliënt met de interviewer 
‘meepraat’.  

Door het hanteren van deze methode van interviewen staat het onderzoek open voor de interpretatie 
van de respondent en geeft de respondent inzicht in de veronderstelde werking van het beleid. In de 
interviews zal de focus liggen op de ervaring en betekenisgeving ten opzichte van de gemeentelijke 
projecten van de betrokkenen. Het interview is semigestructureerd (Pawson & Tilley, 1997), de inhoud 
van het interview ligt vooraf niet volledig vast, maar is ook niet volledig vrij in te vullen. De vragen die de 
onderzoeker zal stellen zijn afgeleid van de uit literatuuronderzoek afkomstige verwachtingen. 
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3.4 Operationaliseren van concepten 

De mechanismen worden in het onderzoek vertaald als de onderliggende causale werking en uitkomst 
van de interventie in een bepaalde context (Pawson & Tilley, 1997). Door de mechanismen te 
onderzoeken kan worden bepaald welke aspecten in de interventie voor de bepaalde uitkomsten 
zorgen. De mechanismen kunnen in de interviews onderzocht worden door de respondenten te vagen 
naar een interpretatie van de werking van het beleid. Door de respondenten naar uitkomsten van de 
gemeentelijke projecten te vragen kan inzichtelijk gemaakt worden welke betekenis de projecten voor 
de betrokkenen hebben. Zo kan ook onderzocht worden welke uit het literatuuronderzoek afkomstige 
verwachtingen ervaren worden onder de respondenten. Dit zal worden gedaan door de respondenten 
vragen te stellen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, netheid, het ervaren van een onderlinge 
appèlwaarde, jobcarving en overlast in de buurt. Op deze manier maken de stakeholders een 
inschatting van de invloed van de gemeentelijke projecten op gemeente en buurt. Vragen met 
betrekking tot de persoonlijke winsten kunnen worden geoperationaliseerd door respondenten vragen 
te stellen over de situatie van de cliënt en zo de respondent een inschatting te laten maken van de 
effecten van participatie in gemeentelijke projecten. Hierin staat bruikbaarheid van de interventie voor 
de cliënt centraal. Door het verbinden van mechanismen aan deze uitkomsten kunnen succesfactoren 
in de beleidsvoering geïdentificeerd worden. Aan de hand van deze succesfactoren kunnen 
aanbevelingen worden gedaan.  

3.5 Onderzoekspopulatie 

De onderzoekspopulatie voor het empirisch onderzoek bestaat uit betrokkenen bij het beleid, welke 
werkzaam zijn bij Orionis, gemeenten en in buurten. Verschillende betrokken partijen zullen 
gerepresenteerd worden in interviews (zie paragraaf 3.3). Resultaten uit het onderzoek zullen niet 
dienen als een generalisatie naar meerdere populaties. Er zal enkel gekeken worden naar het 
maatschappelijke rendement van de gemeentelijke projecten van Orionis. Om te kunnen generaliseren 
naar een grotere groep, bijvoorbeeld naar alle WWB en Wsw cliënten, zou het onderzoek groter en 
breder uitgevoerd moeten worden. 

Er zullen interviews afgenomen worden onder mensen die werken met het beleid. Er is voor deze groep 
gekozen, omdat medewerkers vaak een idee hebben waarom een bepaald beleidsprogramma werkt, 
ervaring hebben met succes- en faalfactoren en kunnen inschatten onder welke omstandigheden een 
bepaalde uitkomst bereikt kan worden. Mensen die onderhevig zijn aan het beleid hebben vaak een 
beperkte kijk op de werking van het beleid en hebben minder interesse in de context en uitkomsten van 
het beleid (Pawson & Tilley, 1997).  

3.6 Relevantie van het onderzoek 

3.6.1 Maatschappelijk belang 

Het onderzoek is van belang voor de cliënt, de gemeente, Orionis Walcheren en de maatschappij. De 
cliënt heeft baat bij het onderzoek, doordat de beeldvorming ten opzichte van uitkeringsgerechtigden 
zal verbeteren wanneer inzichtelijk wordt welke positieve effecten participatie met zich meebrengt. Dit 
inzicht kan ook voor cliënten van betekenis zijn, omdat het een extra stimulans is voor het uitvoeren van 
de arbeid. Cliënten in de gemeentelijke projecten ontvangen een uitkering als tegenprestatie voor hun 
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participatie. Voorheen ontvingen ze dezelfde uitkering zonder hier een tegenprestatie voor te hoeven 
leveren, hierdoor kan het zijn dat cliënten onvoldoende economische stimulans ervaren ten opzichte 
van hun participatieplaats. De winsten uit arbeid buiten economisch gebied kunnen de cliënt het nut 
van participatie inzichtelijk maken.  

Orionis Walcheren heeft baat bij het onderzoek, omdat onderzocht wordt welke succeservaringen te 
onderscheiden zijn in de beleidsvoering. Door dit inzicht kan beleid eventueel worden aangepast en 
maatschappelijk rendement worden verhoogd, waardoor ook gemeenten baat hebben bij dit onderzoek, 
omdat zij opdrachtgever van Orionis zijn. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er maatschappelijk 
rendement voor gemeenten aanwezig is, heeft het beleid de gewenste uitwerking.  

Ook maatschappij breed is een belang te onderscheiden. Doordat steeds meer kennis beschikbaar 
komt over het maatschappelijk effect van participatieplaatsen en aan de hand hiervan inzichtelijk 
gemaakt kan worden wat het beleid ‘werk boven inkomen’ oplevert. Eventuele uitkomsten uit het 
onderzoek kunnen tevens bruikbaar zijn in de vorm van aanbevelingen voor andere organisaties met 
een vergelijkbare werkwijze en doelstelling als Orionis. Hiernaast is het in deze periode van 
bezuinigingen op de sociale werkvoorzieningen van belang aan te tonen welk rendement te 
onderscheiden is in het participeren in arbeid, zodat de waarde van de werkplaatsen onder de aandacht 
kan worden gebracht.  

3.6.2 Wetenschappelijk belang 

Het is van wetenschappelijk belang onderzoek te verrichten naar het maatschappelijk rendement van 
de projecten, omdat hiermee kan worden aangetoond wat de gevolgen zijn van participerend 
arbeidsmarktbeleid. Tevens geeft het onderzoek inzicht in de overgang van verantwoordelijkheid van 
staat naar gemeente op het gebied van WWB en Wsw uitkeringen. Door onderzoek te verrichten naar 
het rendement van gemeentelijke projecten, een gemeentelijk initiatief, kan worden bepaald welk nut te 
onderscheiden is in deze decentralisering op het gebied van verantwoordelijkheid en kan dit leiden tot 
kennisvermeerdering.  

3.7 Mate van interdisciplinariteit  

Het onderzoek is interdisciplinair van karakter, omdat aspecten betrokken worden vanuit onder andere 
gedragswetenschappen en maatschappijwetenschappen. Er wordt onderzoek verricht naar de 
gevolgen van arbeid op sociaal psychologisch-, sociologisch-, economisch- en gezondheidsgebied. 
Vervolgens worden deze vanuit de theorie veronderstelde gevolgen getoetst in de praktijk om zo tot 
een beantwoording van de onderzoeksvraag te komen. Hiernaast komen in het onderzoek 
maatschappelijke ontwikkelingen en bijbehorende gevolgen voor wet- en regelgeving ter sprake. Zo 
hangt de komst van de gemeentelijke projecten samen met veranderingen in de WWB, Wsw en de 
eventuele komst van de WWNV. Deze wetswijzigingen vragen een grotere verantwoordelijkheid van de 
burger.  
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Hoofdstuk 4, mechanismen 

 

Hoofdstuk 4 zal een beschrijving geven van de mechanismen. In de interviews zijn de uit 
literatuuronderzoek afkomstige verwachtingen voorgelegd aan de respondenten. Door de kennis uit de 
literatuur te combineren met de kennis van de respondenten is de werking van de projecten bepaald. 
Deze zogenaamde mechanismen zullen beschreven worden en bieden een antwoord op de 
onderzoeksvraag. De werkzame mechanismen zijn: begeleiding, matching, werkervaring en scholing en 
de integrale aanpak.  

4.1 Mechanisme 1, Begeleiding 

In de gemeentelijke projecten wordt sterk geïnvesteerd in de cliënt door een intensieve begeleiding. De 
begeleiding vangt aan bij de intake en eindigt wanneer de cliënt doorstroomt naar regulier werk of een 
vervangende dagbesteding. Dit gehele traject wordt door de klantmanager in de gaten gehouden. De 
klantmanager heeft gedurende het traject structureel contact met de werkleider van de afdeling waar de 
cliënt werkt. De werkleider geeft de cliënt praktische ondersteuning bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden. Uit de interviews blijkt dat alle respondenten belang hechten aan deze begeleiding. 
Volgens hen staat of valt het slagen van de gemeentelijke projecten door (het gemis aan) goede 
begeleiding. Wanneer een cliënt geen adequate begeleiding ontvangt levert dit onduidelijkheid op. Over 
het algemeen zijn cliënten van Orionis mensen met weinig zelfsturend vermogen. Wanneer deze 
mensen onvoldoende aansturing ontvangen functioneren ze niet optimaal. 

“Als de begeleiding niet goed is kan je de rest vergeten. Dat moet je borgen in je beleid” (medewerker 
gemeente).   
 
“De klantbegeleiding is essentieel voor het laten lopen van het project. We hebben ervaren dat als je geen 
begeleiding geeft alle kaders wegvallen. De begeleider zorgt ervoor dat mensen binnen de kaders blijven 
van de functie waarin ze zitten” (medewerker Orionis).  

 
De huidige wijze van begeleiding is een succesfactor in de gemeentelijke projecten, zo blijkt uit het 
empirisch onderzoek. Orionis verzorgt de begeleiding van de cliënt zelf in de persoon van de 
klantmanager en werkleider. Het voordeel van het zelf in dienst nemen van begeleiders is dat ze dicht 
betrokken zijn bij het traject van de cliënt, dat hierdoor ten allen tijde goed in beeld is. In de volgende 
uitspraak van een medewerker van een van de gemeenten wordt dit onderstreept. Met ‘ze’ bedoelt de 
respondent Orionis.  

“Ze zien goed wat mensen nodig hebben aan begeleiding. Als je het uitbesteedt aan een regulier re-
integratiebedrijf is dat inzicht er minder” (medewerker gemeente).  

 
Uit het empirisch onderzoek blijkt tevens dat medewerkers van gemeenten het belangrijk vinden dat 
Orionis de begeleiding uitvoert. Gemeenten hechten waarde aan een zakelijke werknemer – werkgever 
relatie. Ze zijn bereid cliënten uit de gemeentelijke projecten te werk te stellen, mits de werkzaamheden 
naar opdracht vervuld worden. De begeleiding van de cliënten dient dan wel verricht te worden door 
Orionis. Over de begeleiding zegt een medewerker van een van de gemeenten het volgende. 
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“Dat is een rol die we duidelijk bij Orionis gelegd hebben. Wij maken prestatieafspraken, jullie zorgen dat 
het gebeurt. Of dat nu met twintig man in één dag gebeurt, of met twee man in twintig dagen, dat zoek je 
maar uit” (medewerker gemeente). 

 
Ook het specifieke karakter van de begeleiding draagt bij aan rendement in de gemeentelijke projecten. 
Een belangrijk aspect van begeleiding is het geven van erkenning en waardering. Erkenning werkt 
positief op het leerproces van de cliënt.  
 

“Je probeert ze een stukje waardering over te dragen. Als je alleen maar de houding hebt dat ze hard 
moeten werken en verplicht zijn de tegenprestatie te leveren zijn ze vaak niet gemotiveerd. Af en toe ga ik 
eens langs met koffie en bolussen. Dan zeg ik dat ze het geweldig hebben gedaan. Dat gaat er wel in!”  
(medewerker gemeente).  

 
Ten slotte spelen ook de persoonlijke eigenschappen van de begeleiders een rol. Klantmanagers zijn 
HBO geschoold in het agogische of pedagogische vakgebied. De klantmanager heeft een dirigerende 
en signalerende functie. Het is van belang dat de klantmanager ten allen tijde het overzicht bewaard, 
kennis en ervaring uit werk en scholing kunnen daar een bijdrage aan leveren. De werkleider heeft de 
meer praktische functie van het begeleiden van de werkzaamheden die de cliënten verrichten. 
Werkleiders worden aangenomen op grond van hun technische opleiding of ervaring. Hiernaast moeten 
ze een bepaalde feeling en betrokkenheid met mensen hebben, maar de praktische aansturing staat 
centraal. Orionis kiest hier bewust voor, omdat de cliënt die na de gemeentelijke projecten uitstroomt 
naar een reguliere werkgever ook geen pedagogisch geschoolde werkleider aan zal treffen. Op deze 
manier leert de cliënt omgaan met praktische aansturing tijdens zijn werkzaamheden.  
 

“Het moeten wel mensen zijn die een klik met mensen hebben. Bijvoorbeeld onze meester timmerman, 
die geeft op zaterdag training aan het lokale jongerenvoetbalelftal” (medewerker Orionis).  

 
4.2 Mechanisme 2, Matching  
 
Uit de interviews blijkt dat matching een belangrijke factor is in de gemeentelijke projecten. Met 
matching wordt bedoeld dat de juiste persoon op de juiste plaats te werk gesteld wordt. Matching 
betekent in deze situatie niet enkel de cliënt op een dusdanige plaats en wijze te werk stellen dat hij zijn 
kwaliteiten kan benutten en zich verder kan ontwikkelen. Het betekend ook de cliënt naast de juiste 
collega’s te plaatsen en passende begeleiding te bieden. Doordat Orionis de trajecten van de cliënten 
sterk in de gaten heeft kunnen cliënten op de juiste plaats, naast de juiste collega’s en met de juiste 
begeleiding ingezet worden.  
 

“Het luistert nauw wie je waar inzet” (medewerker Orionis). 

“De werking van de projecten is afhankelijk van de matching. Hoe goed iemand op een plek past en 
anderen positief of negatief beïnvloed” (medewerker gemeente). 

De rol van matching ligt niet volledig bij Orionis, gemeenten en werkgevers spelen hierin ook een rol. Zij 
kunnen op de werkplek inschatten of de taken aansluiten bij de kwaliteiten en vaardigheden van de 
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cliënt. De volgende uitspraak van een medewerker van een van de gemeenten over het plaatsen van 
cliënten bevestigd dit. 
 

“De werkgever moet daar ook gewoon een beetje mee spelen. De een ligt op de ene plaats beter dan de 
ander” (medewerker Orionis). 

 
Doordat Orionis in de begeleiding van cliënten focust op matching krijgt de cliënt de mogelijkheid zijn 
kwaliteiten en zijn arbeidscapaciteit te ontwikkelen. Een manier om matching te bevorderen is het 
vergroten van het niveau van scholing en werkervaring van de cliënt. Werkervaring en scholing is een 
mechanisme om de afstand tussen de vraag van de werkgever en het aanbod van de werknemer te 
overbruggen. 
 
4.3 Mechanisme 3, Werkervaring en scholing 
 
Erg belangrijk in de gemeentelijke projecten is cliënten de mogelijkheid bieden werkervaring en 
scholing op te doen. Cliënten in de gemeentelijke projecten zijn veelal laaggeschoolden, hierdoor is 
vaak sprake van een mis-match tussen werkgever en werknemer. Werkervaring en scholing zorgen 
ervoor dat een cliënt meer kans heeft op een baan, dit ligt in het verlengde met het hoogste doel van de 
gemeentelijke projecten, de kans op uitstroom naar regulier werk bevorderen.  
 

“Je moet de mensen eerst werkervaring bieden voordat ze ergens kans maken om binnen te komen” 
(medewerker gemeente). 

 
Om dit te vergemakkelijken heeft Orionis in de loop van de tijd afspraken gemaakt met een aantal 
Walcherse organisaties ten behoeve van de uitstroom en tewerkstelling van cliënten. Door cliënten in 
deze bedrijven te werk te stellen in de vorm van leerwerkplaatsen doen ze essentiële werkervaring op. 
Een aantal van deze organisaties zijn: 
 

! Schoonmaakbedrijf Stoffels / Bleijenberg, 
! zorginstellingen Stichting werkt voor ouderen en Zorgstroom, 
! schildersbedrijf meester de Koeijer (Orionis, 2011).  

 
Naast leerwerkplekken heeft Orionis scholingsafspraken gemaakt met ROC-Zeeland. In samenwerking 
met ROC-Zeeland worden opleidingen aangeboden ter overbrugging van de mis-match tussen vraag 
en aanbod van werknemers en werkgevers. Voorbeelden van scholingstrajecten zijn opleidingen tot: 
schoonmaker, horeca medewerker, helpende/verzorgende en verkoper detailhandel (Orionis, 2011). 
Hiernaast heeft Orionis een eigen schilderstraject. Om schilder te worden moeten leerlingen zich 
aanmelden bij de schildersvakschool in Goes, maar veel cliënten komen hier niet voor in aanmerking 
omdat ze niet voldoen aan de toelatingscriteria qua vooropleiding. Orionis wil deze afstand overbruggen 
door geïnteresseerden deel te laten nemen in het eigen schilders scholingstraject waardoor ze op 
instroomniveau gebracht worden (Orionis, 2011).  
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4.4 Mechanisme 4, Integrale aanpak 
 
Orionis heeft naast een re-integratiefunctie een netwerk- en doorverwijsfunctie. Hierin is een 
onderscheid zichtbaar tussen de gemeentelijke projecten en ‘reguliere’ re-integratieactiviteiten. De 
gemeentelijke projecten hebben een sterke integrale aard. Wanneer een cliënt zich aanmeldt voor het 
ontvangen van een uitkering krijgt hij een uitgebreide intake. Indien nodig doet de klantmanager een 
beroep op een medewerker van Emergis, een grote GGZ instelling in Zeeland waar Orionis contact 
mee heeft. Daarnaast heeft Orionis omschreven processen met betrekking tot maatschappelijk werk en 
kredietbank Walcheren, een schuldhulpverleningsorganisatie. Wanneer geconstateerd wordt dat een 
cliënt psychische problematiek of schulden heeft worden hier indien nodig eerst acties op ondernomen. 
Zo kan de cliënt bijvoorbeeld een traject starten bij de kredietbank om schulden in kaart te brengen en 
te reduceren. Het belang van een integrale aanpak wordt onderstreept door de volgende uitspraak: 

 
“Als de cliënt door een medische of psychische belemmering niet kan werken moet dat eerst uit de weg 
worden geholpen. De organisatie moet daartoe toegerust zijn” (medewerker gemeente). 

 
Er kan sprake zijn van belemmeringen die de cliënt ervan weerhouden te participeren in arbeid, zo 
kunnen schulden, lichamelijke of psychische problemen, taalachterstand, delinquentie, thuiswonende 
kinderen etc. participatie in de weg staan. Dergelijke zaken komen aan de orde in de intake en de 
begeleiding gedurende het traject. Na de intake wordt een plan opgesteld waarin beschreven staat 
welke stappen gezet moeten worden om de cliënt toe te leiden naar een reguliere baan. Hierin wordt 
rekening gehouden met ontwikkelingstaken en het vermogen van de cliënt. Wanneer het niet in het 
vermogen van de cliënt ligt uit te stromen naar regulier werk kijkt men naar het hoogst haalbare, 
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.  
 
Gedurende dit traject staat werk bovenaan. De problematiek die belemmerend werkt  wordt aangepakt, 
maar wel terwijl de cliënt blijft werken. Werk is de belangrijkste factor in het re-integratieproces. Hierin 
onderscheiden de gemeentelijke projecten zich van traditionele re-integratieactiviteiten, welke eerst 
problematiek uit de weg probeerden te helpen alvorens de cliënt te laten re-integreren. In de 
gemeentelijke projecten neemt werk een meer centrale rol in. Wanneer problematiek werk belemmert 
worden hier acties op ondernomen, maar deze acties mogen de cliënt niet van werk weerhouden. Dit is 
één van de belangrijkste factoren in de integrale aanpak. Doordat Orionis werk centraal stelt, krijgt de 
cliënt de mogelijkheid te werken aan zijn problematiek terwijl hij participeert in arbeid. Orionis laat door 
deze wijze van beleidsvoering zien dat problematiek je leven niet moet overheersen. Een cliënt moet 
voor zover mogelijk blijven functioneren, ook in het geval van problematiek. Het literatuuronderzoek 
heeft aangetoond dat een cliënt positieve gevolgen ondervindt wanneer hij participeert. Tijdens zijn 
leerproces kan de cliënt gebruik maken van deze positieve gevolgen. 
 

“Je hebt de mogelijkheid je problemen tijdens je werk even te laten rusten, omdat met je iets anders bezig 
bent. Je onderkent met deze aanpak wel dat de problemen er zijn en dat ze opgelost moeten worden, 
maar je laat ook zien dat problematiek niet je leven hoeft te overheersen” (medewerker Orionis). 

 
De integrale aanpak sluit aan bij de populatie cliënten die Orionis begeleidt. Uit onderzoek van 
Bosselaar, Maurits, Molenaar en Prins (2010) blijkt dat een groot deel van de populatie 
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bijstandsgerechtigden te maken heeft met problemen op diverse gebieden. Het MSZW en gemeenten 
richten zich steeds specifieker op multiproblematiek (Bosselaar, Maurits, Molenaar en Prins, 2010). Ook 
uit het empirisch onderzoek blijkt dat er sterk behoefte is aan een integrale aanpak door een groeiende 
multidisciplinaire problematiek.  
 

“Heel veel mensen hebben multiproblemen. Dat is niet alleen binnen de Wsw. Ook binnen de WWB. Ook 
binnen de WIA. Ook binnen de WMO1. Je ziet steeds meer multiproblematiek ontstaan. De vraag is hoe je 
hiermee om moet gaan” (medewerker gemeente). 

 
Door dit werkzame mechanisme (de integrale aanpak) in deze context (steeds meer multiproblematiek), 
komt men tot een betere uitkomst (cliënten hebben minder problemen die ze belemmeren om te 
werken). Doordat cliënten minder dergelijke problemen hebben zullen ze eerder tot werk of participatie 
komen. 
 
4.5 Conclusie hoofdvraag 
 
De kwalitatieve opbrengsten, die in hoofdstuk 5 beschreven zullen worden, zijn mede mogelijk gemaakt 
door een aantal mechanismen. Deze mechanismen zijn: begeleiding, matching, werkervaring en 
scholing en integraal handelen. Deze mechanismen zijn alleen werkzaam in de specifieke context van 
de gemeentelijke projecten (zie paragraaf 2.7). Twee belangrijke elementen van deze context zijn 
maatschappelijke ontwikkelingen en de fusie tussen SDW en Lété. Maatschappelijke ontwikkelingen 
hebben gezorgd voor de behoefte aan gemeentelijke projecten. Decentralisaties hebben gezorgd voor 
meer verantwoordelijkheid en vrijheid in het besteden van budgetten, waardoor de gemeentelijke 
projecten kunnen bestaan. De fusie heeft deze projecten mede mogelijk gemaakt. De kennis, ervaring 
en contacten met het werkveld van Lété en SDW hebben mogelijk gemaakt dat een goede begeleiding 
geboden kan worden, matching beter verloopt, scholingsafspraken en leer-werk trajecten gemakkelijker 
te realiseren zijn en integraal handelen vergemakkelijkt wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
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Hoofdstuk 5, resultaten 
 
 
De beschreven mechanismen zorgen in een context voor bepaalde uitkomsten. Met deelvraag 1 zal 
een beschrijving worden gegeven van deze uitkomsten. Deelvraag 2 zal beschrijven of deze uitkomsten 
in lijn liggen met de uitkomsten uit het literatuuronderzoek. Deelvraag 3 bevat aanbevelingen voor 
beleidsvoering, die afkomstig zijn uit zowel het literatuur- als het empirisch onderzoek. 
Achtereenvolgens zullen deze deelvragen beschreven worden. 
 
Deelvraag 1: Tot welke uitkomsten leiden deze mechanismen? 
  
De uitkomsten waartoe de mechanismen leiden kunnen worden onderverdeeld in drie niveaus: 
cliëntniveau, buurtniveau en gemeentelijk niveau. Deze verschillende niveaus zullen apart worden 
behandeld. Per uitkomst zal worden beschreven of dit in de lijn van verwachting lag.  
 
Deelvraag 2: Liggen de uitkomsten in lijn met de uitkomsten uit het empirisch onderzoek? 
 
In deelvraag 1 is per uitkomst beschreven of dit in lijn van verwachting lag. Bijlage 2 bevat een 
overzicht van de verwachtingen en de mate waarin deze verwachtingen in lijn liggen met de uitkomsten 
uit het empirisch onderzoek. Het merendeel van de verwachtingen (elf van de vijftien) werd gedeeld 
door de respondenten (categorie ‘ja’).  Eén verwachting bleek  niet te worden gedeeld door de 
respondenten (categorie ‘nee’) en over drie verwachtingen was onvoldoende eenduidigheid  (categorie 
‘onvoldoende eenduidigheid’).  
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Uitkomsten cliëntniveau 
 
 
Uit het empirisch onderzoek is gebleken dat de cliënten op een aantal vlakken voordelen ondervinden 
door te participeren in de gemeentelijke projecten. Deze voordelen, de uitkomsten op cliëntniveau, zijn 
onder te verdelen in drie categorieën: persoonlijke-, maatschappelijke- en gezondheidsontwikkeling. 
 
5.1  Persoonlijke ontwikkeling 
 
Volgens het literatuuronderzoek krijgen participanten in de gemeentelijke projecten de mogelijkheid tot 
zelfontplooiing. Arbeid kan volgens onderzoekers op verschillende wijze bijdragen aan persoonlijke 
ontwikkeling. Er zal beschreven worden welke onderwerpen ter sprake kwamen in de interviews met 
betrekking tot persoonlijke ontwikkeling van de cliënt. 
 
5.1.1  Arbeidsethos 
 
De respondenten zijn van mening dat de cliënt die participeert in de gemeentelijke projecten een 
sterkere ‘wil tot werken’ zal ontwikkelen. Deze ontwikkeling van een persoonlijke ethos tot werken, of 
arbeidsethos, heeft volgens de respondenten meerdere oorzaken. Ten eerste wordt gesproken over 
een sterkere arbeidsethos doordat participeren structuur in hun dag en week aanbrengt. Werklozen 
hebben vaak geen gezond dag- en nachtritme. Wanneer iemand niet participeert in arbeid krijgt hij ook 
niet de mogelijkheid arbeidsethos op te bouwen. 
 

“Als jij ’s morgens je bed niet uit hoeft, ga je er ’s avonds ook niet op tijd in, we kennen dat soort situaties 
vanuit huisbezoeken” (medewerker woningbouwcorporatie). 

 

Ten tweede werken cliënten aan een sterkere arbeidsethos doordat ze leren te functioneren in een 
organisatie. Ze leren zich te houden aan werktijden, om te gaan met collega’s, doen vaktechnische 
kennis op, leren omgaan met het aangestuurd worden door een baas en nemen weer deel aan het 
maatschappelijke leven. 
 

“Mensen leren in ieder geval weer structuur aanbrengen in hun dag. Ze leren te functioneren in een 
werkteam en ze komen in contact met mensen. Daar zullen ze zelf ook van leren” (medewerker 
gemeente).  

 
Arbeidsethos zorgt er vervolgens voor dat de cliënt meer kans maakt op een reguliere baan. 
Werkgevers zullen een cliënt met een goede arbeidsethos eerder aannemen of in dienst houden. 
 
5.1.2 Sociale vaardigheden 
 
Door deel te nemen aan de gemeentelijke projecten komen cliënten in contact met medecliënten, 
medewerkers en burgers. Door deze contactmomenten worden ze uitgedaagd zich verder te 
ontwikkelen op sociaal gebied. De respondenten uit het onderzoek zien de toename in sociale omgang 
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als een van de grootste winsten van participeren in de gemeentelijke projecten. 
 

“De grootste succesfactor is dat mensen weer aan de slag gaan. Ze komen het huis uit en komen in 
contact met andere mensen. Dit is de eerste stap. Daarna moeten ze weer positieve ervaringen opdoen” 
(medewerker Orionis).  

 
Door sociale omgang ontwikkelt de cliënt sociale vaardigheden. Hij leert welk gedrag wenselijk en 
onwenselijk is, leert omgaan met collega’s en is meer in gesprek dan voorheen. Deze groei in sociale 
vaardigheden en sociale contacten dragen bij aan de kans op uitstroom naar een reguliere baan. Zo 
kan een cliënt door opgedane contacten weer aan een baan komen. 
 
5.1.3 Zelfachting 
 

“Het doet iets met je als je waardering krijgt voor wat je doet” (medewerker Orionis). 

 
Deze uitspraak bevestigt een verandering op het gebied van zelfachting. De respondenten zien een 
relatie tussen deelname in de gemeentelijke projecten en een groei op het gebied van zelfachting. 
Doordat de cliënt deelneemt in de gemeentelijke projecten, vaardigheden opdoet en de mogelijkheid 
krijgt deze vaardigheden toe te passen, krijgt hij waardering van zijn omgeving en ervaart hij voldoening 
bij verrichtte werkzaamheden. Door deze waardering en voldoening groeit de cliënt in zelfvertrouwen en 
verbeterd zijn zelfbeeld. Het is van belang dat de werkgever de werknemer waardering geeft voor de 
verrichte werkzaamheden. Door waardering kan zelfvertrouwen groeien. Het overbrengen van 
waardering is bij uitstek een taak voor begeleiders. De begeleider ziet de cliënt op de werkplek, ziet wat 
de cliënt verricht en krijgt de mogelijkheid deze verrichtingen te belonen met waardering. Over het 
geven van waardering zegt een medewerker van één van de gemeenten: 
 

“Juist deze groep heeft dat nodig. Iedereen heeft onzekerheden, maar deze groep waarschijnlijk nog 
meer. Voor deze mensen zal het eigen kunnen misschien net wat meer benadrukt moeten worden. Ze 
hebben  misschien een extra duwtje in de rug nodig” (medewerker gemeente).  

 
5.2 Maatschappelijke positie 
 
Ook de maatschappelijke positie van cliënten zal verbeteren door participatie in de gemeentelijke 
projecten. In de interviews is de maatschappelijke positie van de cliënt onderzocht aan de hand van 
een aantal onderwerpen, die nu beschreven zullen worden. 
 
5.2.1 Sociaal isolement 
 
Veel mensen zijn van mening dat bijstandsgerechtigden vaak thuis zitten. Ook de respondenten delen 
deze mening. Sinds hun deelname aan de gemeentelijke projecten komen cliënten volgens de 
respondenten vaker buitenshuis en onder de mensen. Wanneer een cliënt in relatie staat met anderen 
doordat hij te werk gesteld wordt in de gemeentelijke projecten doet hij sociale contacten en sociale 
vaardigheden op waardoor hij in mindere mate in een sociaal isolement verkeert. 
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“Je komt bijvoorbeeld jongeren tegen die nog nooit hebben kennis gemaakt met de wereld buitenshuis. 
Die thuis functioneren, maar niet gewend zijn om te gaan met anderen. Deelnemen in een project kan dan 
de opstap zijn naar meer” (medewerker Orionis).   
 

Wanneer cliënten in contact komen met anderen leren ze tevens wat hun interesses en kwaliteiten zijn. 
Dit is van belang voor het zoeken van-, en/of het doorstromen naar een reguliere baan. 
 

“Vaak zijn mensen langdurig werkloos. Wanneer ze meer werkervaring opdoen maken ze meer kans door 
te stromen naar reguliere banen. Door het creëren van een ritme, sociale vaardigheden, arbeidsethos en 
doordat ze vaker onder de mensen komen, leren ze wat ze echt willen en kunnen” (medewerker 
gemeente).  

 
5.2.2 Beeldvorming 
 
Ten opzichte van uitkeringsgerechtigden bestaat vaak een negatief beeld. Ook de respondenten uit het 
kwalitatieve onderzoek lieten zich regelmatig negatief uit ten opzichte van WWB of Wsw 
uitkeringsgerechtigden.  
 

“Die moeilijke groep, die al sinds jaar en dag thuis zit, daar zit geen arbeidsritme in” (medewerker 
woningbouwcorporatie).  
 
“Dat zijn mensen van het kaliber van niets doen, uitkering trekken, we doen het alleen omdat het moet” 
(medewerker gemeente).  

 
Het is opvallend dat de respondenten die allemaal betrokken zijn bij het traject van de cliënt, zich vaak 
zo negatief over hen uitlieten. Volgens het merendeel van de  respondenten zal de beeldvorming ten 
opzichte van uitkeringsgerechtigden door participatie in de gemeentelijke projecten wel verbeteren. Hier 
werden een aantal redenen voor genoemd. Ten eerste wordt gesproken over de observeerbare 
effecten van werk. Wanneer burgers zien dat gemeentelijk bezit schoongemaakt of gerepareerd wordt, 
zal ook de beeldvorming verbeteren 
 

“Er is altijd een bepaald stigma. Ze vreten uit hun neus, klaplopers, teren op overheidsgelden etc.(…) Als 
een uitkeringsgerechtigde een wijk schoonmaakt, de speeltuin schoonmaakt, een hekje repareert, zal dat 
beeld veranderen” (medewerker gemeente).  

 
Ten tweede zal het beeld ten opzichte van uitkeringsgerechtigden verbeteren doordat burgers weten 
dat uitkeringsgerechtigden iets terugdoen voor hun uitkering. Dit zal het klassieke beeld ten opzichte 
van uitkeringsgerechtigden veranderen, doordat burgers het tegendeel bewezen krijgen. 
 

“Ze zien dat het geaccepteerd is om iets terug te doen wanneer je een uitkering ontvangt. Het is een 
maatschappelijke omslag, een mentaliteitsverandering. Onder burgers wordt het stigma verandert wat 
heerst over uitkeringsgerechtigden” (medewerker Orionis). 

 
Een aantal respondenten was van mening dat participatie in de gemeentelijke projecten niet veel zal 
veranderen in de beeldvorming omtrent uitkeringsgerechtigden. Hier werden een aantal redenen voor 
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gegeven. Zo werd er gesproken over het feit dat respondenten niet weten dat een uitkeringsgerechtigde 
een uitkeringsgerechtigde is. Over verandering in de beeldvorming zei een medewerker van een van de 
gemeenten het volgende: 
 

“Mensen in de buurt weten echt niet dat die man die de duinovergang schoonmaakt een bijstandsuitkering 
heeft. Je loopt niet met een bordje op je rug” (medewerker gemeente).  

 
Hiernaast betwijfelt een aantal respondenten of het de burgers interesseert dat een 
uitkeringsgerechtigde is die de werkzaamheden uitvoert. Over het uitvoeren van dergelijke 
werkzaamheden zegt een respondent: 
 

“Als ik mensen zie dan denk ik ‘wat fijn dat het weer netjes wordt’, ik denk dan niet ‘wie zou het zijn’ . Dat 
hoef ik alleen te weten als ik een klacht heb” (medewerker woningbouwcorporatie). 

 
5.2.3 Kans op uitstroom naar een reguliere baan 
 

Over het algemeen zijn de respondenten van mening dat participatie in de gemeentelijke projecten de 
kans op uitstroom naar een reguliere baan vergroot. De afstand tussen vraag en aanbod wordt door 
participatie in de gemeentelijke projecten verkleind.  
 

“Als mensen een ritme aanhouden en vaardigheden kunnen toepassen komen ze eerder aan reguliere 
arbeid” (medewerker Orionis). 

 
Toch delen niet alle respondenten deze mening. Een enkeling geeft aan de stap van participatie naar 
regulier werk te groot te vinden. Op de vraag of de respondent van mening is of de kans op uitstroom 
naar een reguliere baan vergroot zal worden door participatie in de gemeentelijke projecten werd als 
volgt geantwoord: 
 

“Nee. Dat komt omdat er een veel te groot gat zit tussen het niveau wat wij vragen en wat zij te bieden 
hebben. Wij willen in de gemeente minimaal mensen van MBO niveau 3. De klanten van Orionis zitten 
vaak niet eens op scholingsniveau 1. Er zit zo’n enorm gat tussen vraag en aanbod. Daar is nog een 
behoorlijke scholingsbehoefte tussen” (medewerker gemeente). 

 
Orionis speelt in op deze scholingsbehoefte door cliënten scholingstrajecten aan te bieden en ze zo 
een grotere kans op uitstroom naar een reguliere baan te bieden (zie paragraaf 4.3). Hoewel de 
noodzaak tot scholing onder de respondenten gedeeld wordt, investeert Orionis hier volgens 
verschillenden nog onvoldoende in.  
 

“Personeel moet wel geschoold worden willen ze een kans maken op regulier werk.  Daar is nu helaas 
nog te weinig ruimte voor” (medewerker Orionis).  

 
Over het vergoeden van opleidingen zegt een medewerker van Orionis het volgende: 
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“Orionis doet dat nog maar zelden. Eventuele kortdurende trajecten worden aangeboden, maar langdurige 
trajecten kunnen echt niet meer qua budget. Dat is wel jammer, omdat scholing van cliënten hun kansen 
vergroot” (medewerker Orionis).  

 
Volgens de eigen medewerkers wordt er (door Orionis) nog te weinig geïnvesteerd in scholing. Naast 
het geringe investeren in scholing wordt uitstroom naar een reguliere baan volgens een aantal 
respondenten onvoldoende bevorderd.  
 

“Het participeren in gemeentelijke projecten is een middel om uit te stromen naar regulier werk. Het 
participeren wordt nu nog te veel gezien als doel op zich” (medewerker Orionis).  

 
“Op den duur kon één  van onze lassers doorstromen naar een baan, maar dit werd tegengehouden door 
de afdeling omdat er maar één lasser op de afdeling was. Wanneer die uit zou stromen had de afdeling 
niemand meer die kon lassen” (medewerker Orionis). 

 
Gedurende het traject is onvoldoende aandacht voor deze hoogste doelstelling van de gemeentelijke 
projecten. De kans op uitstroom neemt toe, omdat een cliënt ritme krijgt en vaardigheden opdoet, maar 
door Orionis wordt onvoldoende aansluiting met de arbeidsmarkt geboden.  
 
5.3 Gezondheidsontwikkeling 
 
De respondenten zijn van mening dat participatie in de gemeentelijke projecten bevorderend werkt op 
de gezondheid van de cliënt.  
 
5.3.1 Gezondheidsbeleving 
 
Volgens de respondenten zal de gezondheid en gezondheidsbeleving van cliënten die participeren in 
de gemeentelijke projecten verbeteren. Dit heeft volgens de respondenten een aantal oorzaken. 
Doordat de cliënt de deur uit gaat wordt hij fysiek zwaarder belast, waardoor de weerbaarheid groeit.  
 

“Ik denk ook dat mensen een andere gezondheidsbeleving zullen krijgen. Door een dagvulling met een 
bepaalde structuur wordt je ook fysiek meer belast. Je gaat dan misschien zelfs minder gebruik maken 
van voorzieningen binnen de gezondheidszorg” (medewerker Orionis). 
 
 “Een goed ritme door participatie zal zich volgens mij op termijn terug betalen in een vermindering van 
gezondheidszorg kosten” (medewerker gemeente).  

 
Hiernaast verwachten respondenten dat participatie in de gemeentelijke projecten de cliënt mondiger 
en meer zelfredzaam maakt. Een medewerker van Orionis zei het volgende over zelfredzaamheid: 
 

“Ik verwacht ook dat mensen wanneer ze meer participeren, ze zelfredzaam  zullen zijn en minder beroep 
doen op organisaties in de zorg bijvoorbeeld” (medewerker Orionis). 

 
Ook de vermindering van sociaal isolement zal volgens respondenten teweegbrengen dat de cliënt zich 
minder ziek of beperkt voelt.  
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“Ze zullen minder stil gaan staan bij wat ze mankeren. Vanuit die hoek zal participeren zeker een bijdrage 
leveren” (medewerker Orionis).  

 
5.3.2 Verslaving 

 
Op het gebied van verslaving verwachten respondenten een daling. Er worden meerdere vermeende 
oorzaken van deze daling genoemd. Men spreekt over een vermindering van verslaving door sociale 
omgang met collega’s en begeleiders. Begeleiders kunnen een bepaalde vorm van waardering 
overbrengen op de cliënt door hem te complimenteren voor de verrichtte werkzaamheden. In het 
mechanisme ‘begeleiding’ werd de rol van het overdragen van waardering al benadrukt. Naast externe 
waardering zal de cliënt ook waardering voor zichzelf opbrengen wanneer hij bijvoorbeeld voldoening 
ervaart bij het uitvoeren van werkzaamheden. Deze zelfachting werkt tevens remmend op verslaving.  
 

“De begeleiding is erop gericht mensen anders, positief, laten denken. Ze motiveren aan de slag te gaan, 
zodat ze bijvoorbeeld minder eenzaam zijn. Verslaving is vaak een vlucht, vluchten in verdovende 
middelen” (medewerker Orionis).  
 
“Verslaving is een moeilijk punt met deze doelgroep. De gemeentelijke projecten zullen een goede 
uitwerking hebben. Het is moeilijk werk en verslaving te combineren. Als iemand niet meer werkt neemt 
dat een stok achter de deur weg” (medewerker gemeente).  

 
5.3.3 Conclusie cliëntniveau 
 
De cliënt zou een aantal voordelen ondervinden door te participeren. Alle verwachtingen met betrekking 
tot de uitkomsten op cliëntniveau worden gedeeld door de respondenten. Voor een volledig overzicht 
van deze verwachtingen zie bijlage 2.  
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Uitkomsten gemeentelijk niveau 
 
 
Ook de gemeente zal volgens de respondenten een aantal voordelen ondervinden door de 
gemeentelijke projecten. Deze voordelen zullen in dit hoofdstuk beschreven worden.  
 

5.4 Verdringing 
 
Een van de meest besproken onderwerpen in de interviews was verdringing. Over dit onderwerp zijn de 
meningen sterk verdeeld. Waar de ene respondent de gemeentelijke projecten als volledig additioneel 
ziet en van mening is dat er absoluut geen sprake is van verdringing, ziet de ander de projecten als 
reguliere verdringende werkzaamheden. Ook over de definiëring van additioneel werk, regulier werk en 
verdringing lopen de meningen uiteen. 
 

“Verdringing? Absoluut. Er is altijd een grijs gebied tussen additioneel en regulier werk. Sommige 
werkzaamheden waren eerst regulier, werden wegbezuinigd en worden nu als additioneel beschouwd. In 
principe is dat natuurlijk verdringing” (medewerker gemeente).  
 
“Additioneel werk bestaat eigenlijk niet, werk is werk” (medewerker Orionis). 
 
“Als het om werk gaat waar je geen budget voor hebt is er nooit sprake van verdringing” (medewerker 

gemeente).  

 
De politiek besluit welke werkzaamheden binnen het takenpakket van de gemeente vallen. Voor deze 
werkzaamheden krijgen de gemeenten een budget. Alle taken die niet binnen het takenpakket vallen 
worden als additioneel beschouwd. Deze definiëring van verdringing wordt aangehouden in de 
gemeentelijke projecten, aangezien de politiek opdrachtgever van de gemeentelijke projecten is.  
 
Ook de meningen ten opzichte van verdringende werkzaamheden lopen uiteen. Er zijn medewerkers 
die bang zijn dat reguliere werkzaamheden zullen lijden onder de gemeentelijke projecten, andere 
medewerkers geven aan hier geen angst voor te ervaren. Deze laatste partij overheerst. Over het 
algemeen zijn medewerkers niet bang werk te verliezen door de gemeentelijke projecten.  
 

“Er zijn medewerkers die negatief staan tegenover de gemeentelijke projecten, omdat ze hun werk 
inpikken. Medewerkers zijn bang hun baan te verliezen wanneer hun reguliere werk als additioneel gezien 
wordt” (medewerker gemeente).  
 
“De werknemer ziet ook wel dat ze met steeds minder mensen hetzelfde werk moeten doen. De kwaliteit 
moet gelijk blijven. Als ze daar hulp bij krijgen zodat projecten gedaan kunnen worden waar ze zelf nooit 
aan toe zouden komen zijn ze daar blij mee” (medewerker Orionis).   

 
Orionis speelt een rol in de onduidelijkheid tussen regulier en additioneel. De volgende uitspraak 
bevestigd dit: 
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“Er wordt bij Orionis gesleept met mensen van regulier naar additioneel werk. Soms halen ze voor regulier 
werk mensen weg bij de wijkploegen, die nu additioneel werk doen. Dat is voor de klanten vast leerzaam, 
maar niet echt duidelijk” (medewerker gemeente).  

 
Voor de werkgever brengt dit onduidelijkheid met zich mee, omdat ze dezelfde cliënt in verschillende 
rollen terug kunnen zien. 
 
5.5 Kwaliteitsverbetering 
 
In gemeenten worden eenvoudige werkzaamheden die voorheen tot het reguliere takenpakket 
behoorden steeds vaker wegbezuinigd. Deze werkzaamheden kunnen vervolgens vervuld worden door 
uitkeringsgerechtigden in het kader van een tegenprestatie en worden beschouwd als additioneel werk. 
Medewerkers van gemeenten onderscheiden op twee manieren kwaliteitsverbetering ten gevolge van 
het vervullen van additioneel werk. Ten eerste worden door de gemeentelijke projecten 
werkzaamheden vervuld waar geen budget meer voor was. Er valt te denken aan het schoonmaken 
van speeltuintjes, duinovergangen etc. Hierdoor wordt directe kwaliteitsverbetering ondervonden voor 
de gemeente en de inwoners. 
 

“Ja, in zekere zin is er wel sprake van kwaliteitsverbetering. Vooral voor de stad en de mensen die er 
wonen” (medewerker gemeente).  

 
Ten tweede wordt kwaliteitsverbetering ervaren door jobcarving.  
 

“Het is natuurlijk zo dat door additioneel werk een aantal klussen overgenomen worden door de 
medewerkers in de gemeentelijke projecten, waardoor de gemeente de kwaliteit van betaalde arbeid kan 
verhogen. Ik merk dat de medewerkers bij de gemeente niet bang zijn voor de komst van deze 
medewerkers” (medewerker gemeente). 

 
Doordat eenvoudige werkzaamheden steeds vaker vervuld worden door uitkeringsgerechtigden in het 
kader van een tegenprestatie vindt jobcarving plaats. Deze jobcarving resulteert in kwaliteitsverbetering 
van reguliere arbeidskrachten, doordat zij meer tijd overhouden voor kwalitatief hoogwaardig werk. 
 
5.6 Bestedingsvrijheid 
 
Door de decentralisatie van verschillende overheidstaken is een steeds grotere rol weggelegd voor 
gemeenten. De verwachting was dat deze grotere verantwoordelijkheid zou resulteren in een grotere 
bestedingsvrijheid. In het empirisch onderzoek zijn geen duidelijke signalen naar voren gekomen die 
deze verwachting bevestigen. Eén van de respondenten zegt het volgende over het participatiebudget: 

 
“Bij de invoering van het budget participatiebeleid  is een grotere bestedingsvrijheid gekomen voor het 
besteden van de budgetten. De kadernota is de kapstok geweest voor het beleidsplan van Orionis” 
(medewerker Orionis). 
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5.7 Conclusie uitkomsten gemeentelijk niveau 
 
Over verdringing zijn de meningen onder de respondenten verdeeld. Er heerst onduidelijkheid over de 
definiëring van verdringing, additioneel- en regulier werk. Ondanks de verdeeldheid in de kwestie 
verdringing zijn de respondenten het opvallend genoeg eens over het verlies van werk en personeel.   
De verwachting was dat medewerkers van gemeenten bang waren werk, en daardoor personeel, te 
verliezen doordat steeds meer werkzaamheden uitgevoerd worden door de gemeentelijke projecten. 
Deze verwachting wordt niet gedeeld door de respondenten uit de interviews. Dit is opvallend, omdat 
verdringing zorgt voor het verlies van regulier werk. Medewerkers van gemeenten spreken eerder over 
kwaliteitsverbetering dan over verdringing. Men is blij dat bepaalde werkzaamheden waar voorheen 
geen budget voor was toch uitgevoerd kunnen worden. Deze schijnbare discrepantie, tussen enerzijds 
de angst voor verdringing en anderzijds het ontbreken van de angst voor het verliezen van werk is 
misschien te verklaren door de onduidelijkheid in de definiëring van de begrippen. Respondenten 
spreken zichzelf tegen wanneer ze bang zijn voor verdringing, maar niet bang zijn voor het verliezen 
van werk. Respondenten snappen misschien niet goed wat verdringing betekent. Een andere verklaring 
is dat werknemers meer druk ervaren door bezuinigingen, waardoor de angst voor het niet afkrijgen van 
werk groter is dan de angst voor verdringing. Werknemers zijn hierdoor juist blij dat werkzaamheden 
waar men zelf niet aan toekomt toch verricht worden.  
 
Volgens medewerkers van gemeenten vindt kwaliteitsverbetering binnen gemeenten plaats. Deze 
kwaliteitsverbetering vindt plaats op twee manieren. Ten eerste doordat de gemeentelijke omgeving 
schoner, beter leefbaar en veiliger is doordat in de gemeentelijke projecten werkzaamheden uitgevoerd 
worden waar niet langer budget voor beschikbaar was. Ten tweede vindt kwaliteitsverbetering plaats 
door jobcarving. De gemeentelijke werknemers  ervaren meer ruimte voor het verrichten van kwalitatief 
hoogwaardig werk, doordat eenvoudige werkzaamheden verricht worden in de gemeentelijke projecten 
en zo hoogwaardig werk beter gefaciliteerd wordt.  
 
De verwachting was dat gemeenten een grotere bestedingsvrijheid zouden ervaren door decentralisatie 
van overheidstaken. De interviews leveren onvoldoende bewijs om deze verwachting te bevestigen.  
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Uitkomsten buurtniveau 
 
 
 
Naast uitkomsten op cliëntniveau en gemeentelijk niveau zijn uitkomsten op buurtniveau te 
onderscheiden. Deze zullen nu beschreven worden. 
 
5.8 Leefbaarheid 
 
De respondenten zijn van mening dat de leefbaarheid in de buurten vergroot zal worden doordat 
buurten schoner en veiliger zijn. Bovendien verwachten de respondenten een vermindering van 
overlast door de gemeentelijke projecten.  
 
5.8.1 Schonere buurten 
 
Alle respondenten in het onderzoek verwachten schonere buurten ten gevolge van de gemeentelijke 
projecten. Enerzijds verwacht men dit doordat de buurt schoon gemaakt wordt, anderzijds doordat de 
buurt schoon blijft.  
 

“Op het moment wordt er veel gedaan in het kader van opruimen van zwerfafval, maar ook bepaalde 
schildersklussen waar de gemeente normaal niet aan toekwam of in het verleden wegbezuinigd zijn. Door 
de gemeentelijke projecten kan dit vaker gebeuren” (medewerker Orionis). 

 
Bepaalde werkzaamheden die de gemeente in het verleden uitvoerde zijn wegbezuinigd. Door de 
komst van de gemeentelijke projecten is er meer ruimte voor het uitvoeren van deze werkzaamheden 
zoals het opruimen van zwerfafval en bepaalde schilderklussen. Doordat deze werkzaamheden weer 
uitgevoerd worden zullen burgers de buurt als schoner ervaren. Hiernaast verwachten de respondenten 
dat de buurt ook schoner zal blijven door de gemeentelijke projecten.  
 

“De ervaring leert dat wanneer iets schoon is, het ook schoon gehouden wordt. Dat kan een positief effect 
hebben op onderhoud en initiatief tot onderhoud” (medewerker woningbouwcorporatie).  

 
5.8.2 Overlast 
 
De verwachting was dat de gemeentelijke projecten zouden zorgen voor een vermindering van overlast, 
doordat uitkeringsgerechtigden vaker de deur uit zijn. Uit de interviews blijkt dat de verwachting onder 
de respondenten gedeeld wordt. Men verwacht dat overlast zal verminderen, doordat 
uitkeringsgerechtigden gaan participeren. Een medewerker van de gemeente zegt over 
uitkeringsgerechtigden het volgende: 
 

“Je ziet vaak dat deze mensen ’s nachts gaan leven in plaats van overdag, waardoor ze voor overlast 
zorgen” (medewerker gemeente). 

 
Eén van de respondenten gaf een voorbeeld van de vermindering van overlast. De respondent sprak 
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over het inzetten van buurtconciërges ter vermindering van overlast. In het centrum van Middelburg 
woont een grote groep studenten die soms voor geluidsoverlast zorgt. Orionis is in gesprek met 
gemeente Middelburg over het inzetten van een uitkeringsgerechtigde als buurtconciërge. De 
uitkeringsgerechtigde kan dan zorgen voor extra toezicht in de wijk en mogelijk overlast verminderen. 
 
5.8.3 Veiligheid 

 
Naar verwachting zouden de gemeentelijke projecten sociale veiligheid in buurten verhogen. 
Participatie in arbeid is een middel om maatschappelijke cohesie te verhogen. Door een vermindering 
van sociale cohesie voelen mensen zich vaker onveilig (Pinkster, 2008).  Een respondent zegt over 
gevoelens van onveiligheid het volgende: 

“Mensen zijn al bang voor buren. Als de hond van de buurman voor je deur poept bel je de gemeente, je 
spreekt hem niet aan” (medewerker gemeente).   

Respondenten zijn van mening dat veiligheid, en met name sociale veiligheid, zal verbeteren doordat 
meer mensen participeren in arbeid. De voornaamste reden voor de verbetering van het gevoel van 
veiligheid is een vermeerdering van sociale cohesie. Dit ligt in lijn met de verwachtingen naar aanleiding 
van het literatuuronderzoek.  

“Door participatie komt er meer cohesie, mensen kunnen meer van elkaar hebben. Dat zijn belangrijke 
gevolgen” (medewerker Orionis). 

Een aantal respondenten zoekt de verbetering van de sociale cohesie in grotere verdraagzaamheid van 
burgers onderling.  

“Als gevolg van participatie komt er meer verdraagzaamheid. Ik denk dat als verdraagzaamheid groter 
wordt, mensen dichter tot elkaar komen” (medewerker Orionis).  

De respondenten zien geen verband tussen een verbetering van veiligheid en het vaker de deur uit zijn 
van uitkeringsgerechtigden. Uit literatuuronderzoek blijkt dat gevoelens van onveiligheid vermeerderen 
naarmate buurtbewoners mensen op straat zien ‘hangen’. Het op straat ‘hangen’ veroorzaakt overlast.  
Uit de interviews blijken geen signalen die deze verwachting bevestigen.  

5.9 Beïnvloeding 
 
De respondenten verwachten dat burgers in actie komen doordat ze zien dat uitkeringsgerechtigden 
participeren. Deze bepaalde appèlwaarde klinkt op verschillende manieren door. Ten eerste wordt 
gesproken over ‘goed voorbeeld doet goed volgen’:  
 

“Brandgangen en duinovergangen hebben toch een uitstraling. Als die schoon zijn zullen burgers  het ook 
eerder schoon houden” (medewerker gemeente).  

 
Men verwacht dat de uitwerking op de buurt afhankelijk is van het type buurt. Over het specifieke 
werking in een bepaald type buurt zegt een medewerker van een woningbouwcorporatie het volgende: 
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“In volksbuurten zal je eerder het ‘samen’ gevoel krijgen. Als je je buren op straat ziet werken ontstaat er 
veel meer saamhorigheid” (medewerker woningbouwcorporatie). 

 

De mate waarin buurtbewoners zich kunnen identificeren met uitkeringsgerechtigden draagt bij aan de 
mate van beïnvloeding. Respondenten zijn van mening dat de mate van bewogenheid van 
buurtbewoners van invloed is op de bereidheid de wijk schoon te houden. Ten tweede kan er sprake 
zijn van beïnvloeding van uitkeringsgerechtigden onderling. Wanneer zij zien dat hun mede 
uitkeringsgerechtigden participeren en daar plezier in hebben, zullen ze zelf ook eerder geneigd zijn te 
participeren.  
 

“Participeren doet een appèl op andere uitkeringsgerechtigden. Het spoort aan tot meedoen als ze zien 
dat participeren positief en leuk is. Je hebt een aantal ambassadeurs nodig dit laten zien dat participeren 
goed is” (medewerker gemeente).  

 
Ten derde kan beïnvloeding volgens verschillende respondenten bevorderd worden wanneer 
buurtbewoners de cliënten in de gemeentelijke projecten leren kennen. Als buurtbewoners cliënten 
leren kennen zijn ze eerder geneigd de buurt schoon te houden.  
 

“Wanneer buurtbewoners steeds dezelfde koppies zien die vuil staan te prikken ontwikkelen ze een min of 
meer persoonlijke relatie. Ze vinden het dan een beetje lullig om de boel vies te maken en ze hem met 
extra werk opzadelen. Een vast ploegje mensen moet hierdoor ingezet worden in dezelfde wijk” 
(medewerker gemeente). 
 

Ten vierde kan er sprake zijn van negatieve beïnvloeding. Zo geven verschillende respondenten aan 
bang te zijn dat een groep negatieve medewerkers de buurt op een negatieve manier beïnvloed. Vooral 
de gemeente is bang voor een negatieve invloed van uitkeringsgerechtigden op de buurt.  
 

“Het probleem is dat ze niet altijd even sociaal vaardig zijn. Burgers hebben dat niet door. Een 
medewerker van ons heeft een ontzettende zeperd gehad met een maaier. Een burger groette hem, die 
cliënt snapte dat niet en werd boos. Dat is wel kwetsbaar. De gemeente wordt daarop aangekeken” 
(medewerker gemeente). 

 
Ten slotte is de gemeente bang dat uitkeringsgerechtigden de gemeentelijke medewerkers negatief 
beïnvloeden. Uitkeringsgerechtigden worden bijvoorbeeld niet samen met reguliere gemeentelijke 
medewerkers te werk gesteld. Deze groepen werken gescheiden van elkaar, terwijl ze gelijkwaardig en 
vergelijkbaar werk verrichten. Men is bang voor een negatieve beïnvloeding.  
 

“Het is een hecht clubje waar ineens een indringer komt. En dan ook nog eens van het kaliber niets doen, 
uitkering trekken, verplicht wat moeten doen, de bekende vooroordelen dus. Daardoor laten we de 
ploegen nu niet samenwerken” (medewerker gemeente).  
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5.10  Noodzaak maatschappelijke participatie 
 
Respondenten onderschrijven de noodzaak tot maatschappelijke participatie. Alle respondenten geven 
aan positief te staan ten opzichte van de gemeentelijke projecten. Men vindt het een goede beweging 
dat een tegenprestatie gevraagd wordt van uitkeringsgerechtigden.  
 

“Zoals het nu gaat kan het niet doorgaan. Uitkeringen worden onbetaalbaar. Een paar schouders die zich 
inzetten voor het inzetten van uitkeringsgerechtigden kunnen de last zo ook niet meer dragen. Ik vind het 
heel positief dat uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie moeten leveren zodat de uitkeringen relatief 
minder  duur worden” (medewerker Orionis). 

 
5.11 Conclusie uitkomsten buurtniveau 
 
De respondenten zijn het eens met de verwachting dat de buurten door de gemeentelijke projecten 
leefbaarder zullen worden. Dit komt volgens de respondenten doordat de buurt schoner en veiliger 
worden en doordat overlast afneemt. De buurt wordt als schoner ervaren doordat de wijkteams 
werkzaamheden uitvoeren die voorheen niet (meer) gebeurden. Naast schoner verwachten de 
respondenten dat de buurt veiliger zal worden doordat er een hogere sociale cohesie bewerkstelligd 
wordt wanneer meer buurtbewoners participeren. Uit het literatuuronderzoek bleek dat de buurten als 
veiliger ervaren zouden worden wanneer uitkeringsgerechtigden participeren en niet langer op staat 
‘hangen’. Uit de interviews blijken geen signalen die deze verwachting bevestigen. 
 
Volgens de respondenten kan beïnvloeding op verschillende manieren plaatsvinden. Ten eerste doet 
goed voorbeeld goed volgen, buurtbewoners zullen een schone buurt eerder schoon houden. Ten 
tweede kunnen uitkeringsgerechtigden elkaar onderling stimuleren tot participeren. Ten derde kan er 
sprake zijn van beïnvloeding wanneer buurtbewoners de cliënten leren kennen en hierdoor eerder 
bereid zijn de buurt schoon te houden. Ten vierde zijn respondenten bang voor negatieve beïnvloeding 
van uitkeringsgerechtigden op de buurt. Ten slotte zijn de respondenten bang dat cliënten in de 
gemeentelijke projecten reguliere medewerkers van gemeenten negatief beïnvloeden wanneer ze 
samen te werk gesteld worden. reguliere werknemers onderling. Hierdoor is er in eerste instantie 
gekozen de wijkteams apart van elkaar te laten werken.  
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Hoofdstuk 6, conclusies 
 

Dit hoofdstuk bevat een terugblik op het onderzoek. Hiernaast wordt een blik vooruit geworpen door 
middel van aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten door aanbevelingen 
voor de praktijk. 

6.1 Terugkoppeling naar de theorie  

Uit het literatuuronderzoek kwamen een aantal verwachtingen naar voren op het niveau van de cliënt, 
buurt en gemeente. Een groot deel van deze verwachtingen bleek gedeeld te worden door de 
respondenten in de interviews. Er waren echter ook een aantal verwachtingen die niet, of onvoldoende 
gedeeld werden door respondenten. Zo bleek de verwachting dat gemeentelijke werknemers door de 
gemeentelijke projecten bang waren werk en daardoor personeel te verliezen onjuist te zijn. 
Integendeel, het gemeentelijke personeel bleek te verwachten dat de gemeentelijke projecten positief 
ontvangen zouden worden doordat het zou zorgen voor ontlasting van het reguliere personeel. Dit staat 
verassend haaks op de mening van respondenten over verdringing.  

Voor drie verwachtingen was het bewijs in de interviews onvoldoende. Dit waren de verwachtingen met 
betrekking tot bestedingsvrijheid, leefbaarheid en veiligheid en beeldvorming (zie bijlage 2) . Eén van 
de respondenten sprak over een grotere bestedingsvrijheid door de invoering van het 
participatiebudget, maar dit was onvoldoende bewijs om de verwachting te bevestigen. Ook de 
vermeende vermeerdering van leefbaarheid en veiligheid werd niet volledig bevestigd in de interviews. 
Respondenten verwachten wel dat participatie een grotere maatschappelijke cohesie veroorzaakt. 
Deze maatschappelijke cohesie zou volgens Putnam een groter gevoel van veiligheid ten gevolge 
hebben (Huygens & Meere, 2008). De assumptie bij aanvang van de gemeentelijke projecten, dat 
buurten als veiliger ervaren zullen worden wanneer meer uitkeringsgerechtigden ‘de deur uit zijn’ is 
door de respondenten in het onderzoek niet bevestigd. Ten slotte werd verwacht dat de gemeentelijke 
projecten bijdragen aan de positieve beeldvorming omtrent uitkeringsgerechtigden. Ook deze 
verwachting werd niet volledig gedeeld door de respondenten. Een aantal respondenten was van 
mening dat het beeld wat burgers van uitkeringsgerechtigden hebben zal verbeteren wanneer ze weten 
van de tegenprestatie en wanneer ze de gevolgen van de tegenprestatie zien. De overige 
respondenten waren van mening dat participatie in de gemeentelijke projecten het beeld van burgers 
niet veel zal veranderen, omdat burgers de uitkeringsgerechtigde niet direct zullen identificeren als 
uitkeringsgerechtigde en doordat  ze verwachten dat burgers het niet belangrijk vinden wie de 
werkzaamheden uitvoert, als ze maar uitgevoerd worden.  

6.2 Reflectie op het onderzoek 

6.2.1 Reflectie op de methode 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van realistisch evalueren. Deze methode heeft een aantal 
werkzame mechanismen inzichtelijk gemaakt. Deze mechanismen representeren de specificiteit en 
werking van de gemeentelijke projecten. Het bepalen van de mechanismen heeft geleid tot waardevolle 
aanbevelingen, omdat bepaald is dat maatschappelijke winsten behaald kunnen worden door deze 



46" VAN"BIJGESTAAN"NAAR"MEEGEDAAN" "VAN"BESCHUT"NAAR"BENUT!
!

specifieke wijze van beleidsvoering. De methode realistisch evalueren is geschikt gebleken voor het 
onderzoeken van het rendement van de gemeentelijke projecten, vanwege het karakter van de 
projecten en de situatie waarin de projecten verkeerden bij aanvang van het onderzoek. Toch heeft 
deze uitvoering van de methode ook nadelen. Meerdere meetmomenten hadden een betrouwbaarder 
beeld gegeven. Wanneer bijvoorbeeld een nulmeting uitgevoerd zou zijn voor aanvang van de 
gemeentelijke projecten had een nullijn vastgesteld kunnen worden. Hierdoor was de veronderstelde 
verandering die de gemeentelijke projecten teweeg zou brengen beter meetbaar geweest. Door dit 
gemis aan meetmomenten zijn nu aan de hand van theorie verwachtingen opgesteld die in het 
empirisch onderzoek voorgelegd zijn aan de respondenten. De respondenten hebben aangegeven of 
deze verwachtingen gedeeld worden. Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd, in de vorm van 
mechanismen, uitkomsten en aanbevelingen. Wanneer het empirisch onderzoek kwantitatiever van 
aard was geweest en meerdere meetmomenten had bevat, hadden hypothesen opgesteld kunnen 
worden die getoetst hadden kunnen worden.  

6.2.2 Reflectie op resultaten  

Door de wijze van onderzoek kunnen geen kwantitatieve uitspraken worden gedaan. Het vermoeden is 
dat de gemeentelijke projecten op een aantal gebieden financiële winsten met zich mee zullen brengen. 
Deze winsten zijn echter door de korte implementatieduur van de gemeentelijke projecten nog niet 
betrouwbaar te meten. Hier zijn twee redenen voor. Ten eerste hebben de gemeentelijke projecten te 
maken met opstartkosten, waardoor niet te bepalen is of maatschappelijke en financiële winsten 
opwegen tegen de kosten. Ten tweede zullen bepaalde financiële winsten pas na termijn meetbaar zijn, 
bijvoorbeeld de vermindering van het aantal verstrekte uitkeringen en de veronderstelde vermindering 
van gezondheidszorgkosten. Momenteel is Orionis bezig met het maken van een voortgangsrapportage 
waarin met name de omzet en kosten van de gemeentelijke projecten belicht worden. Doordat in dit 
onderzoek nog geen gebruik kon worden gemaakt van kwantificeerbare resultaten is geen kosten-baten 
analyse opgesteld. Het uitvoeren van een kosten-baten analyse zou het maatschappelijk rendement 
beter in zicht brengen, doordat dan rekening gehouden kan worden gehouden met zowel kosten als 
baten. Zo zou een objectiever beeld van de gemeentelijke projecten geschept kunnen worden. Zelfs 
wanneer uit de voortgangsrapportage bepaalde financiële winsten blijken is doordat gebruik gemaakt is 
van de methode realistisch evalueren niet vast te stellen of deze kwantitatieve resultaten te wijten zijn 
aan de uitkomsten uit dit onderzoek, omdat vooraf geen kwantitatieve doelstellingen opgesteld zijn die 
getoetst zouden kunnen worden. Dit is een tekortkoming van dit onderzoek.   

6.3 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Er zullen een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden beschreven.  

6.3.1 Kosten-baten analyse 

Het uitvoeren van een kosten-baten analyse zou een objectiever beeld van het maatschappelijk 
rendement van de gemeentelijke projecten bieden. Het is dan ook aan te raden een dergelijke kosten-
baten analyse uit te voeren gedurende een aantal jaren. Door een langere periode te meten zou 
bijvoorbeeld berekend kunnen worden wanneer de gemaakte investering bij aanvang van de projecten 
terugverdiend is. Een goede methodiek voor het meten van maatschappelijk rendement is Social return 
on investment [SROI]. Deze uit Amerika afkomstige methodiek kan gebruikt worden voor het maken 
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van een sociale kosten-baten analyse (Byrne & Brennan, 2009). De methodiek kwantificeert naast 
financiële ook maatschappelijke opbrengsten en zet hierdoor de kosten tegenover de opbrengsten. Met 
deze methodiek zou een kwantitatief oordeel gegeven kunnen worden over de maatschappelijke 
winsten die voortkomen uit de gemeentelijke projecten. Een kosten-baten analyse van de gemeentelijke 
projecten zou een belangrijk instrument kunnen zijn om de efficiëntie van de projecten en instrumenten 
te verbeteren. De overige verwachtingen, weergegeven in paragraaf 2.10, zijn te gebruiken voor een 
dergelijke kosten-baten analyse. Deze verwachtingen gaan met name over kostenbesparing en 
kwantificeerbare gevolgen zoals een afname van vermogensmisdrijven.  

6.3.2 Empirisch onderzoek onder cliënten 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van interviews als methode van dataverzameling. Stakeholders 
rondom het beleid zijn geïnterviewd. Hierdoor zijn met name medewerkers van gemeenten en Orionis 
aan het woord gekomen. Het voordeel hiervan is dat de mening van centrale personen in de uitvoering 
van het beleid belicht worden. Het nadeel van deze methode van dataverzameling is dat de cliënt zelf 
niet aan het woord komt, terwijl er wel veel over cliënten gesproken wordt. De verwachtte persoonlijke-, 
maatschappelijke- en gezondheidswinsten worden in de huidige wijze van onderzoek bevestigd door de 
respondenten, maar niet door de cliënt zelf. Om de persoonlijke winsten te toetsen zou 
vervolgonderzoek onder cliënten plaats moeten vinden, bijvoorbeeld door middel van een enquête. 
Deze kwantitatieve vorm van vervolgonderzoek is aan te raden, omdat hierdoor de winsten op 
cliëntniveau getoetst kunnen worden.  

6.4 Aanbevelingen voor de praktijk 

Ook ten aanzien van de praktijk kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan. De beschreven 
mechanismen kunnen opgevat worden als aanbevelingen voor beleidsvoering, omdat deze 
mechanismen in de context van de gemeentelijke projecten voor de beschreven uitkomsten zorgen. 
Naar aanleiding van dit onderzoek is te concluderen dat in beleidsvoering de focus moet liggen op 
begeleiding, matching, een integrale aanpak en de mogelijkheid tot het opdoen van werkervaring en 
scholing. Er zullen nog een aantal specifieke aanbevelingen voor beleidsvoering worden beschreven. 
Zo zal een antwoord op deelvraag 3 worden geformuleerd.  
 
Deelvraag 3: Welke aanbevelingen zijn te doen naar aanleiding van deze uitkomsten? 
 
6.4.1 Verbeteren beeldvorming gemeentelijke projecten en uitkeringsgerechtigden 
 
Er heerst vaak een negatief beeld ten opzichte van uitkeringsgerechtigden. In het empirisch onderzoek 
werd dit beeld door de respondenten bevestigd. Ook een aantal van de respondenten in de gemeenten 
lieten zich negatief uit over uitkeringsgerechtigden. In paragraaf 5.2.2 worden een aantal zeer 
negatieve uitspraken van respondenten beschreven. Het is opvallend dat een groot deel van de 
gemeentelijke respondenten zich dusdanig negatief uitlaat over de eigen cliënten, aangezien Orionis 
een uitvoerend orgaan van de verschillende gemeenten is en de gemeente er primair voor de burgers 
dient te zijn. Naast negativiteit ten opzichte van cliënten werd tijdens de interviews ook negativiteit geuit 
ten opzichte van de beleidsvoering van Orionis en Orionis als organisatie. Medewerkers van 
gemeenten uitten zichzelf regelmatig erg negatief. 
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“Geld wat weggaat aan uitkeringen heeft totaal geen meerwaarde aan de maatschappij” (medewerker 
gemeente). 

 
Een dusdanige negativiteit getuigt van weinig draagkracht voor de gemeentelijke projecten en weinig 
bereidwilligheid voor het helpen van de eigen burgers. De gemeentelijke projecten hebben draagkracht 
en bereidwilligheid van het gemeentelijke personeel nodig, juist in de opstartfase van de projecten.  
 
6.4.2 Bereidwilligheid stakeholders 
 
Veel respondenten zijn van mening dat uitkeringsgerechtigden het beste samen met reguliere 
werknemers te werk gesteld kunnen worden, zodat de uitkeringsgerechtigden ‘leren’ van de reguliere 
werknemers. Toch worden bijvoorbeeld bij de verschillende ploegen van de wijkteams strikt apart 
gehouden. Dit is een bewuste keuze. Een medewerker van een van de gemeenten zegt daar het 
volgende over: 
 

“Daarnaast leert de ervaring dat de productiviteit de betaalde krachten vertraagd. Die passen zich aan op 
het ritme van de traagste” (medewerker gemeente). 

 
Dit is opvallend, omdat dezelfde respondenten van mening zijn dat de groepen beter samen te werk 
gesteld kunnen worden, zodat ze van elkaar leren. Een medewerker van een van de gemeenten zegt 
het volgende over het samen te werk stellen van verschillende groepen: 
 

“Het zou goed zijn dat de verschillende groepen samen te werk gesteld zouden worden. Ze kunnen vast 
nog van elkaar leren” (medewerker gemeente).  

Enerzijds zijn veel medewerkers van mening dat uitkeringsgerechtigden samen met reguliere 
werknemers te werk gesteld moeten worden en dat we als burgers de verantwoordelijkheid moeten 
nemen te investeren in uitkeringsgerechtigden, anderzijds zijn dezelfde gemeentelijke  werknemers erg 
negatief over uitkeringsgerechtigden en tonen ze weinig bereidwilligheid. Een medewerker die zich 
eerst zeer negatief uitliet over uitkeringsgerechtigden is tevens verantwoordelijk voor de volgende 
uitspraak: 

“We moeten als burgers zelf de verantwoordelijkheid nemen. Iedereen schuift het af. Het zou goed zijn als 
er geïnvesteerd zou worden in uitkeringsgerechtigden (…) Er moet een gemeenschappelijk 
verantwoordelijkheidsbesef komen” (medewerker gemeente).  

 
De negatieve houding van de respondenten is te verklaren door de publieke keuzetheorie (public 
choice theory). Aanhangers van deze theorie zeggen dat stakeholders gedreven worden door 
eigenbelang. Ze kunnen dan van mening zijn dat cliënten samen met reguliere werknemers te werk 
gesteld moeten worden, maar als ze hier zelf directe negatieve consequenties van ondervinden zullen 
ze er niet voor kiezen (Congleton, Batini, Bose, Kim & Pietrantonio, 2010).   
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6.4.3 Samenwerken met bedrijfsleven en scholen 
 
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat in de huidige economie steeds minder ruimte is voor 
laagopgeleiden (Pierson, 2006). Orionis investeert in scholing, maar doet dit nog minimaal, omdat de 
scholingstrajecten erg duur zijn. De verbinding met het bedrijfsleven is hierdoor van belang. Wanneer 
bedrijven investeren in potentiële werknemers door middel van het aanbieden van een scholingstraject 
zullen de scholingskosten voor Orionis lager zijn. Een nauwere samenwerking met bedrijfsleven en 
scholen zou bij kunnen dragen aan een intensivering van het  scholingsaanbod.  
 
6.4.4 Nadruk op uitstroom 
 
Uit de interviews bleek dat Orionis nog te weinig gericht is op uitstroom. Participeren wordt als doel 
gezien, niet als middel ten behoeve van de uitstroom naar een reguliere baan. Uitstroom naar een 
reguliere baan, het hoogste doel van de gemeentelijke projecten, wordt hierdoor niet centraal gesteld in 
de uitvoering van de projecten. De uitvoering van de gemeentelijke projecten is nu nog te veel gericht 
op het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten en het rendement wat hiermee te behalen is. 
Een aantal projecten leveren besparing op voor gemeentelijke budgetten (Orionis, 2011). Hier ligt nog 
te veel de nadruk op, terwijl uitstroom naar een reguliere baan ook een financieel voordeel met zich 
meebrengt, omdat er dan meer uitkeringsgerechtigden onafhankelijk worden van de uitkering. Orionis 
zou zich in de uitvoering van de gemeentelijke projecten meer moeten richten op het bevorderen van 
uitstroom naar een reguliere baan.  
 
6.4.5 Organisatie in verandering 
 
Orionis is een organisatie in verandering. Momenteel doorloopt Orionis een reorganisatie. Volgens een 
aantal respondenten heeft de reorganisatie gevolgen voor de gemeentelijke projecten. Bij Orionis 
heerst onrust door deze aanstaande reorganisatie. Verschillende contracten zijn al niet verlengd en een 
aantal werknemers uit onzekerheid over hun toekomst bij Orionis. Wanneer organisatieveranderingen 
stilstaan doordat onduidelijkheid heerst onder werknemers zou de cliënt hier mogelijkerwijs negatieve 
gevolgen van kunnen ondervinden. Het is van belang dat de cliënt niet lijdt onder deze onduidelijkheid. 
Uit de interviews blijkt dat er wel wat onduidelijkheid bestaat. 
 

“Met een kleine groep mensen kun je snel schakelen. Nu heb je te maken met een organisatie waar zaken 
centraal geregeld worden en waar de rollen nog niet bekend zijn” (medewerker Orionis). 

 
6.4.6 Relatie tussen Orionis en de gemeenten 
 
Volgens een aantal respondenten laat de relatie tussen de gemeenten en Orionis te wensen over. 
Orionis verkeert in een lastige positie. Enerzijds zijn ze afhankelijk van beslissingen vanuit de politiek 
en vanuit de opdrachtgevende gemeenten, anderzijds hebben ze een eigen managementlaag en eigen 
beleidsmedewerkers. De gemeente ziet Orionis als uitvoerende organisatie en heeft een vrij stellige 
mening over de positie die Orionis in zou moeten nemen. 
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“Orionis is een vrij logge organisatie met een eigen managementlaag. Veranderingen moeten we gewoon 
doordrukken” (medewerker gemeente).  
 
“De klant staat centraal, de organisatie niet. Als Orionis zonder werk zit interesseert ons dat geen reet. De 
klant staat centraal. Daar moet Orionis aan ondergeschikt zijn. Je moet werken zoals wij dat willen of je 
moet vertrekken” (medewerker gemeente).  

 
Gemeenten maken zich meer druk om het behalen van de doelstellingen dan het bieden van adequate 
begeleiding. Op een vraag over arbeidsethiek antwoordde een medewerker van een van de gemeenten 
als volgt: 
 

“Het is ons probleem niet. Dat is het probleem van Orionis. Wat we hoogstens kunnen doen is signaleren” 
(medewerker gemeente). 

 
De gemeente heeft als opdrachtgever alle recht een mening te hebben over Orionis, maar dit moet 
geen invloed hebben op de kans van slagen van de gemeentelijke projecten. Orionis moet als 
uitvoerende organisatie wel de ruimte ontvangen om tot een uitvoering te komen. Wanneer Orionis 
deze ruimte niet krijgt heeft dit onmiskenbare invloed op de uitvoering van de projecten.  
 
6.4.7 Begeleiding 
 
Orionis kent verschillende klantbegeleiders, zo wordt gewerkt met klantmanagers, job coaches, 
jobhunters, werkgeversadviseurs, werkleiders  en ‘intakers’ (klantmanagers die enkel intakes 
uitvoeren). Uit de interviews blijkt dat de rolverdeling met betrekking tot begeleiding niet altijd duidelijk 
is. Over het algemeen zijn cliënten van Orionis mensen met weinig zelfsturend vermogen. Wanneer 
cliënten  onvoldoende duidelijkheid ontvangen functioneren ze niet optimaal. 

Ook de communicatie tussen de verschillende begeleiders is van belang. Een medewerker van Orionis 
zegt over de communicatie tussen klantmanager en werkleider: 

“Dat is een lastige. Communicatie tussen beiden gebeurt nog te weinig. De werkleider en klantmanager 
moeten het samen gaan doen, de processen lopen nu nog te veel langs elkaar heen. Communicatie is 
belangrijk, dat gaat nu nog niet optimaal” (medewerker Orionis). 

De onduidelijke rolverdeling zal wellicht na de reorganisatie geconcretiseerd worden.  Het is van belang 
dat de toekomstige begeleidingsrollen snel duidelijk zullen worden, voor zowel de medewerkers als 
cliënten van Orionis.   

Ook de gemeentelijke respondenten uit de interviews hebben een mening over de begeleiding die 
uitgevoerd wordt door Orionis. Over begeleiding zegt een medewerker van de gemeente het volgende: 

“Bij Orionis denken ze dat ze allemaal maatschappelijk werker zijn. Orionis wil het liefste alles zelf doen. 
Wij hebben gezegd dat Orionis is voor de toeleiding naar werk, niet meer, niet minder. Verder blijf je met 
je poten overal vanaf” (medewerker gemeente). 

 
De respondent is van mening dat Orionis moet doen zoals opgedragen, het begeleiden van een cliënt 
naar werk. Wanneer bij deze begeleiding andere problematiek aan de orde komt moet dit worden 
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ondervangen door professionals. Orionis wil zich hard maken voor een integrale aanpak (zie paragraaf 
4.4), hierbij is het van belang dat Orionis een netwerkfunctie vervult en cliënten met problematiek die 
buiten het eigen expertise valt door te verwijzen naar de juiste organisatie.   
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Bijlage 1 Beleidstheorie  
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Bijlage 2 Onderzoeksverwachtingen en mening respondenten 

 

Verwachting Ja Nee Onvoldoende 

eenduidigheid 

 

1. De kans op uitstroom naar een reguliere baan neemt toe. X   

2. Cliënten maken een toename in persoonlijke ontwikkeling door. X   

3. De maatschappelijke positie van cliënten verbeterd.  X   

4. De gezondheid van de cliënt verbeterd.  X   

5. Door de gemeentelijke projecten zijn de gemeentelijke diensten 

bang werk en daardoor personeel te verliezen. 

 X  

6. Door de gemeentelijke projecten wordt bij gemeenten meer ruimte 

voor kwaliteitsverbetering ervaren. 

X   

7. Gemeenten ervaren een grotere bestedingsvrijheid door 

decentralisatie.  

  X 

8. Buurtbewoners ervaren een vermindering van overlast. X   

9. Buurtbewoners ervaren een vermeerdering van motivatie om zelf te 

participeren.  

X   

10. Buurtbewoners ervaren een vermeerdering van  leefbaarheid en 

veiligheid. 

  X 

11. Buurtbewoners ervaren hun buurt als schoner sinds de 

gemeentelijke projecten.  

X   

12. Buurtbewoners ervaren een sterkere maatschappelijke cohesie 

door de gemeentelijke projecten. 

X   

13. Buurtbewoners ervaren een vermindering van overlast.  X   

14. Respondenten onderschrijven de noodzaak van maatschappelijke 

participatie. 

X   

15. Participatie in de gemeentelijke projecten draagt bij aan de 

positieve beeldvorming omtrent uitkeringsgerechtigden 

  X 
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Bijlage 3 Posters conferentie cliëntbenadering 

 

Deze bijlage bevat twee posters, gebruikt tijdens een werkconferentie van Orionis waar gesproken werd 
over de klantbenadering. Op deze conferentie heb ik mijn (toen voorlopige) onderzoeksresultaten 
gepresenteerd. Deze resultaten heb ik verwerkt in twee posters. Eén waarop het nut van arbeid voor de 
cliënt beschreven staat, de ander waarop het nut van arbeid voor de buurt en gemeente beschreven 
staat. De aanwezige werknemers van Orionis hebben de posters meegenomen en reageerden positief 
op mijn presentatie. 
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Bijlage 4 topiclijst interviews 

 

De interviews zijn afgenomen aan de hand van een topiclijst. De volgorde van de vragen stond tijdens 

de interviews niet vast, maar verschilde per interview. De interviewer creëerde tijdens het interview 

structuur, afhankelijk van de antwoorden van de respondent. De topiclijst fungeerde hierbij als 

leidraad. 

Introductie: 

! bedankt voor de mogelijkheid tot het interview 

! voorstellen 

! uitleggen onderzoek 

! uitleggen waarom het interview 

! uitleggen structuur van het interview, realist interview 

Gemeentelijke projecten: 

! inleiding gemeentelijke projecten 

! positie respondent ten opzichte van gemeentelijke projecten vaststellen 

! vragen naar kennis over gemeentelijke projecten 

! vragen naar verdringing 

! vragen naar begeleiding, hoe het proces vanaf intake naar uitstroom verloopt 

Rendement cliënt: 

! verwachtingen participatie respondent vaststellen 

! verwachtingen literatuuronderzoek voorleggen en respondent vragen naar de werking, 

bijvoorbeeld: Volgen de theorie neemt de kans op uitstroom naar een reguliere baan toe door 

participatie in de gemeentelijke projecten. Deelt u deze mening? Waarom  / op welke wijze 

denkt u dat de gemeentelijke projecten de kans op uitstroom vergroten? 

! Verwachtingen cliëntniveau: 

o De kans op uitstroom naar een reguliere baan neemt toe. 

o Cliënten maken een toename in persoonlijke ontwikkeling door 

o Maatschappelijke positie van de cliënt verbeterd. 

o De gezondheid van de cliënt verbeterd. 

Rendement gemeente en buurt: 

! verwachtingen participatie respondent vaststellen korte termijn 

! verwachtingen participatie respondent vaststellen lange termijn 

! verwachtingen literatuuronderzoek voorleggen en respondent vragen naar de werking 

! verwachtingen gemeentelijk niveau korte termijn: 
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o Door de gemeentelijke projecten zijn de gemeentelijke diensten bang werk en 

daardoor personeel te verliezen. 

o Door de gemeentelijke projecten wordt bij gemeenten meer ruimte voor 

kwaliteitsverbetering ervaren. 

o Gemeenten ervaren een grotere bestedingsvrijheid door decentralisatie. 

o Maatschappelijke cohesie wordt verhoogt.  

o Buurtbewoners ondervinden positieve gevolgen van het participeren van hun 

bijstandsgerechtigde buurtgenoten en hierdoor:  

 Een vermindering van overlast 

 Een vermeerdering van motivatie om zelf te participeren 

 Een vermeerdering van leefbaarheid en veiligheid 

o Buurtbewoners ervaren hun buurt als schoner sinds de gemeentelijke projecten. 

o Buurtbewoners ervaren een sterkere maatschappelijke cohesie door de gemeentelijke 

projecten. 

o Respondenten onderschrijven de noodzaak van maatschappelijke participatie. 

o Participatie in de gemeentelijke projecten draagt bij aan de positieve beeldvorming 

omtrent uitkeringsgerechtigden. 

! Verwachtingen gemeentelijk- en buurtniveau lange termijn: 

o Gemeenten besparen doordat WMO taken uitgevoerd worden door de gemeentelijke 

projecten. 

o Gemeenten besteden minder aan uitkeringen doordat meer cliënten betaald werk 

gaan verrichten. 

o Het aantal vermogens)misdrijven binnen de gemeenten neemt af.  

o De medische kosten in gemeenten nemen af. 

o Landelijk wordt minder besteed aan uitkeringen. 

o Commerciële organisaties rondom de gemeente doen door jobcarving meer 

hoogstaand werk. 

Algemeen: 

! respondent vragen hoe de specifieke aard van de respondenten bijdraagt aan deze resultaten 

! vaststellen wat volgens de respondent het belangrijkste aspect van de gemeentelijke 

projecten is 

! financiële voordelen gemeentelijke projecten vragen 

! belang van de organisatie vaststellen waarin de respondent werkzaam is 

! succesfactoren van het beleid vaststellen 

! vragen wat ervoor zorgt dat deze succesfactoren actief zijn 

! verbeterpunten van het beleid vaststellen 

! vragen wat ervoor zorgt dat dit verbeterpunten zijn 

 


