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Voorwoord 
 

“Wie  niet  werkt  zal  niet  eten.”  (Nieuwe  Testament,  Tessalonicenzen,  3:10) 

 

Dit eeuwenoude Bijbelcitaat blijkt anno 2014 nog verrassend actueel, nu de 

wetgeving rond Werk & Inkomen veranderd met het invoeren van de Participatiewet. 

Vanaf februari 2014 heb ik mij verdiept in de wijze waarop de overheid 

uitkeringsgerechtigden aan het werk probeert te krijgen middels re-

integratietrajecten1, de effectiviteit hiervan en de (politieke) wens  deze  mensen  ‘iets  

terug  te  laten  doen  voor  de  samenleving’  door de zogenaamde tegenprestatie. Ik wil 

met name Jan Ravesteijn hartelijk danken dat hij mij in de gelegenheid heeft gesteld 

dit onderzoek in opdracht van het Gilde Netwerk te kunnen doen.  

 Gedurende mijn onderzoek ben ik positief verrast door de enorme passie en 

betrokkenheid bij hun klanten die medewerkers van gemeenten in dit werkveld laten 

zien. Voorafgaand aan mijn onderzoek had ik het vooroordeel dat deze medewerkers 

hardvochtig zouden zijn en niets liever zouden doen dan uitkeringsgerechtigden 

sanctioneren. Gelukkig blijkt niets minder waar. Ik wil hen hartelijk danken voor hun 

betrokkenheid en deelname aan dit onderzoek. Als het gaat om de totstandkoming 

van het onderzoek ontkom ik er ook niet aan om Céline de Vries, Esmé Woerdman 

en Ira-lisa ter Beek te bedanken voor hun hulp. Vincent Ruijter en Thijs Weistra wil ik 

hartelijk danken voor het kritisch meelezen. Mijn begeleider vanuit de opleiding, Rob 

Gallenkamp, ben ik veel dank verschuldigd voor het steeds opnieuw kritisch 

beschouwen van mijn schrijfwerk.  

 Met deze thesis komt er ook een eind aan bijna tien jaar waarin ik fulltime en 

soms parttime (en één jaar slechts ingeschreven stond) student was. Ik wil mijn 

ouders hartelijk danken voor de steun die ik heb mogen ervaren gedurende deze tijd 

en voor het feit dat zij mij in staat hebben gesteld te studeren. Tot slot gaat mijn dank 

uit naar mijn geliefde, Frederieke Ton. Zonder haar hulp, geduld, liefde en positieve 

aandacht had ik mij niet door mijn studie(s) heen kunnen slaan. 

 

Juni 2014,  

Steven de Vries  

                                                 
1 Re-integratie of reïntegratie: Tot 2005 luidde de schrijfwijze: reïntegratie. Sindsdien is het volgens de 
officiële spelling van het groene boekje: re-integratie (Genootschap Onze Taal, 2014). 
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Summary  
Reciprocation, from symbol politics to an effective reintegration tool 
 
The social security system in The Netherlands is in transformation. By January the 

first 2015, three existing laws are to be replaced by one new law: the Participatiewet 

(Participation act). Under this new law the unemployed and (young) disabled people 

receive a government payment on the one hand and are encouraged to find a job on 

the other hand. One specific article of the Participatiewet states the possibility for 

local governments, who are responsible for the execution of the law, to oblige their 

clients to do a so called tegenprestatie (reciprocation).  

 This research has been conducted in commission of the Gilde Netwerk (Guild 

Network). The Gilde Netwerk has developed the Methode van Zelfsturing (Method of 

Self-direction) following earlier research on the effectiveness of reintegration. This 

method is transferred to practice through training of accountmanagers who work in 

reintegration. On occasion of the new Participatiewet, and the possibility of obliged 

reciprocation the question has risen to which extent this influences reintegration and 

whether this has to lead to an adjustment of the Methode van Zelfsturing.  

 This study makes clear that the way municipalities bring the tegenprestatie 

into practice is diverse. In one city this can lead to the obligation to sweep the streets, 

in another town people are obliged to work as a volunteer in the neighborhood and 

the   third  municipality  decides   to  maybe  don’t  even  make  use of the tegenprestatie. 

Nevertheless it can be concluded that the tegenprestatie can be used either as a 

negative or a possitive incentive for beneficiaries.  

 Since the Methode van Zelfsturing focuses on the reinforcement of the 

individual’s   experience   of autonomy, competence, and relatedness (Self-

Determination Theory), the stages of behavior change and positive framing, it can be 

concluded that in the light of this method the use of the tegenprestatie should be 

especially as a positive incentive. This does not have to lead to a direct adjustment of 

the Methode van Zelfsturing, but it is recommended that the trainingprogram should 

be adapted with more attention on the local use of reintegration instruments such as 

the tegenprestatie. Finally it is advisable to rename the tegenprestatie in a less 

hostile term as, for instance, the   in   Rotterdam  used   ‘maatschappelijke   inspanning’  

(social effort).  
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1. Inleiding 
 
De Rijksoverheid draagt steeds meer taken over aan gemeenten. Naast de 

zogenaamde decentralisaties op het gebied van (jeugd)zorg gaat het om de 

Participatiewet op het terrein van Werk & Inkomen. Lokale overheden maken zich 

zorgen over deze nieuwe verantwoordelijkheden. Zo citeerde NRC Handelsblad 

PvdA-wethouder Steenhuis uit Veendam: de ‘Participatiewet wordt een financieel en 

sociaal drama’ (NRC, 14 januari 2014). Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten 

(VNG) vreest dat gemeenten straks te weinig geld hebben om de Participatiewet uit 

te voeren. ‘We  zijn  het  hier  fundamenteel  over  oneens  met  het  kabinet’,  stelde VNG-

onderhandelaar Jan Hamming tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer (VNG 

Magazine, 13 januari 2014).  

De Participatiewet moet per 1 januari 2015 drie bestaande 

inkomensregelingen samenvoegen voor mensen die wel (betaalde) arbeid kunnen 

verrichten, maar om uiteenlopende redenen werkloos zijn. Daarmee is de invoering 

van de wet de grootste wijziging op het gebied van sociale wetgeving sinds de 

invoering van de Algemene Bijstandswet (Abw) in de jaren zestig van de vorige 

eeuw. Uitkeringsgerechtigden die straks onder de Participatiewet vallen kunnen nu 

nog gebruik maken van de Wwb (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale 

werkvoorziening) of de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning 

jonggehandicapten). Deze drie wetten worden per 1 januari 2015 bijna geheel 

samengevoegd in de Participatiewet (Rijksoverheid, 2013A). 

Naast de samenvoeging van de verschillende regelingen vindt tegelijkertijd 

een decentralisatie plaats. Op dit moment is de Rijksoverheid nog gedeeltelijk 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van de drie  inkomensregelingen. De invoering 

van de Participatiewet maakt de Gemeente volledig verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de nieuwe regeling (Rijksoverheid, 2013A), tot nu toe was de lokale 

overheid al verantwoordelijk voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden, het 

traject waarin zij begeleid worden om weer aan het werk te komen. Door de 

economische crisis is het aantal werklozen gestegen naar ruim 600 duizend (CBS, 

2014) en   gaat   er   jaarlijks   zo’n 1,6 miljard euro om in re-integratie- en 

participatietrajecten (Folkerts & Duinkerken, 2009). Daarnaast speelt werk een 

belangrijke rol bij het laten ontwikkelen, participeren en ontplooien van mensen. 

Hiermee is re-integratie een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.  
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1.1 DOELSTELLING 
Het Gilde Netwerk, opdrachtgever voor dit onderzoek, heeft samen met de Raad 

voor Werk en Inkomen (RWI) een methodiek ontwikkeld waarbij zoveel mogelijk 

wordt ingezet op zelfsturing van de uitkeringsgerechtigde in het re-integratieproces. 

Deze methodiek wordt aan de praktijk overgedragen door het trainen van 

uitvoeringsprofessionals en hun directe leidinggevenden. Inmiddels is deze training 

al bij een flink aantal gemeenten gegeven. (Gilde Netwerk, 2014) 

De Participatiewet (en ook de huidige Wwb) kent de mogelijkheid voor 

gemeenten om van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie te vragen. Dit wordt 

ook wel het wederkerigheidsbeginsel genoemd. Een nieuwe wet en de mogelijkheid 

daarin om van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie te vragen leidt ook tot de 

vraag in hoeverre deze tegenprestatie effect heeft op het principe van zelfsturing en 

het succes (en daarmee de effectiviteit) van het re-integratietraject. Voor het Gilde 

Netwerk is de relevantie hiervan enerzijds gelegen in het feit dat de nieuwe context 

van de Participatiewet wellicht moet of kan leiden tot een aanpassing van hun 

methodiek, anderzijds kan deze studie inzicht verschaffen in de vraag wat 

verschillende betrokkenen bij de Participatiewet vinden van het 

wederkerigheidsbeginsel. Hierbij kan gedacht worden aan klanten(organisaties), 

uitvoeringsprofessionals en hun directe leidinggevenden.  

1.2 VRAAGSTELLING 
De hiervoor beschreven doelstelling leidt tot een onderzoek, wat aan de hand van de 

volgende beleidsvraag uitgevoerd is: 

“Onder welke condities zou een verplichte tegenprestatie kunnen leiden tot een 

groter aandeel succesvol afgeronde re-integratietrajecten en wat zijn op basis 

hiervan mogelijke aanpassingen aan het training- en coachingprogramma van het 

Gilde Netwerk en de door haar ontwikkelde Methode van Zelfsturing?” 

 

Deze beleidsvraag wordt uitgewerkt aan de hand van de volgende 

onderzoeksvragen: 

- Op welke wijze is de tegenprestatie verwerkt in de Participatiewet zoals deze 

op 20 februari 2014 is aangenomen door de Tweede Kamer? 

- Op welke wijze wordt een verplichte tegenprestatie op dit moment al gebruikt 

door gemeenten als instrument in re-integratietrajecten? 
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- Welke factoren zorgen voor een succesvolle re-integratie van 

uitkeringsgerechtigden en hoe draagt een verplichte tegenprestatie hier (al 

dan niet) aan bij? 

- Wat zijn de ervaringen van gemeenten die reeds een verplichte tegenprestatie 

gebruiken als instrument in re-integratietrajecten?  

- Wat vinden (vertegenwoordigers van) klanten en uitvoeringsprofessionals van 

de verplichte tegenprestatie en hoe denken zij dat deze toegepast kan worden 

binnen de Methode van Zelfsturing? 

 

1.3 BEGRIPSBEPALING 
In dit onderzoek komen enkele begrippen voor die bepalend zijn en zodoende een 

centrale plaats innemen in dit rapport. Deze kernbegrippen worden als volgt 

gedefinieerd: 

Duurzame uitstroom 

In het algemeen wordt aangenomen dat van een succesvol afgerond re-

integratietraject  gesproken  kan  worden  wanneer  deze  leidt  tot  “het duurzaam (langer 

dan 6 maanden) vervullen van reguliere, algemeen  geaccepteerde,  arbeid”  (Wesdorp  

& Duinkerken, 2009, p. 13). 

 

(Methodisch) concept 

De filosofie en methodiek op basis waarvan het re-integratietraject is vormgegeven 

(Gilde Netwerk, 2014).  

 

Instrument 

Hulpmiddelen binnen het re-integratietraject, zoals subsidies, scholing en coaching 

(Gilde Netwerk, 2014). 

 

Interventie 

Een tussenkomst of ingreep gebaseerd op een (methodisch) concept, gericht op het 

gedrag van de klant. (Folkerts & Duinkerken, 2009).  
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1.4 ONDERZOEKSMODEL 
Op basis van de hiervoor beschreven beleidsvraag en de ondersteunende 

onderzoeksvragen is een onderzoeksmodel opgesteld welke uiteengezet wordt in 

Figuur 1.1. De cijfers in Figuur 1.1 geven aan met welk hoofdstuk of paragraaf deze 

onderdelen van de thesis corresponderen.  

 

 

 
Figuur 1.1 Onderzoeksmodel voor het onderzoek naar de tegenprestatie en re-

integratietrajecten 

 

De context van het beleid op lokaal en nationaal niveau in dit onderzoek leidt tot het 

uitwerken van een beleidstheorie in hoofdstuk 2. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk de 

Methode van Zelfsturing nader toegelicht en uitgewerkt. Deze alsmede de theorie ten 

aanzien van factoren welke zorgen voor een succesvolle re-integratie van 

uitkeringsgerechtigden en de invloed van de verplichte tegenprestatie hierop vormt 

tezamen het Conceptueel Model. Dit dient als input op de onderwerpen welke 

behandeld worden tijdens de interviews en leidt in samenhang met de interviews tot 

resultaten welke besproken worden in hoofdstuk 5. Op basis hiervan zijn vervolgens 

conclusies getrokken, waaruit aanbevelingen afgeleid worden.  
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Kenmerken 

 

2.1 
Beleidstheorie 
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2. Context 
 

Dit hoofdstuk schetst de context waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt. Op basis 

hiervan wordt de beleidstheorie uitgewerkt. Allereerst wordt daartoe bekeken welke 

huidige wetgeving straks allemaal onder de Participatiewet gebracht wordt. Daarna 

wordt stilgestaan bij de wijze waarop de tegenprestatie op 20 februari 2014 door de 

Tweede Kamer werd goedgekeurd als onderdeel van de Participatiewet. 

Waarschijnlijk treedt deze wet, na behandeling door de Eerste Kamer, per 1 januari 

2015 in werking. Vervolgens is door een feitelijke weergave van de wetsteksten 

gekeken naar de wijze waarop het beleidsinstrument is verwerkt in de wet en wat de 

beleidstheorie hierachter is van de wetgever. Hierna wordt bekeken op welke wijze 

de tegenprestatie nu al onderdeel uitmaakt van de huidige wetgeving en hoe deze nu 

al wordt toegepast in verschillende gemeenten. Tot slot bespreekt dit hoofdstuk de 

Methode van Zelfsturing die door het Gilde Netwerk in haar training- en 

coachingprogramma gebruikt wordt om de effectiviteit van re-integratietrajecten te 

verbeteren.  

2.1 PARTICIPATIEWET & HUIDIGE WETGEVING 
Op 20 februari 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Participatiewet. Naar 

verwachting moet deze wet, na behandeling in de Eerste Kamer, per 1 januari 2015 

de bestaande regelingen rond de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw) en een gedeelte van Wajong (Wet werk en 

arbeidsondersteuning jonggehandicapten) vervangen. Het centrale doel achter de 

Participatiewet is dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hierdoor een 

baan weten te vinden. Daarnaast wil het kabinet de schotten tussen de bestaande 

Wwb, Wsw en de Wajong weghalen, waardoor men de bureaucratie en regeldruk wil 

verminderen.  

 De grootste van deze drie bestaande regelingen is de Wwb, die in maart 2014 

zo’n  369.000 gegadigden kende die hiermee recht hadden op een bijstandsuitkering. 

De Wsw bestaat uit ruim 100.000 rechthebbenden, die onder begeleiding in een 

(soms beschutte) werkomgeving werkzaamheden verrichten. Het gaat hierbij vaak 

om verpakkingswerk, houtbewerking, metaalbewerking, montagewerkzaamheden en 

groenvoorziening.  
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De Wajong zal slechts gedeeltelijk opgaan in de Participatiewet. De Wajong is een 

volksverzekering voor iedere Nederlander die op jonge leeftijd arbeidsgehandicapt is 

geraakt en dus niet of onvoldoende in staat is om middels arbeid in zijn of haar 

levensonderhoud te voorzien. Bij de invoering van de Participatiewet zullen Wajong-

ers gekeurd worden. Wanneer iemand voor 70% of meer arbeidsongeschikt is, dus 

maar voor hoogstens 30% inzetbaar, zal diegene onderdeel blijven uitmaken van de 

Wajong. Waarschijnlijk   zal   dit   zo’n   100.000   mensen   betreffen. Mensen die voor 

minder dan 70% arbeidsongeschikt zijn worden geacht in enige mate te kunnen 

werken en zullen dus overgaan in de Participatiewet. Hierbij gaat het naar 

verwachting om 140.000 mensen. In Figuur 2.1 is deze overgang van wetgeving 

weergegeven met allereerst de huidige situatie en het aantal mensen die gebruik 

maken van deze bestaande regelingen (bovenste rij). De onderste rij geeft de 

verwachte nieuwe situatie, na invoering van de Participatiewet weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1 Overgang bestaande wetgeving in Participatiewet (CBS, 2014; Van 
Santen et al., 2013; Rijksoverheid, 2013B).  
 

De Participatiewet, zoals deze is aangenomen door de Tweede Kamer, kent een 

stelsel van loonkostensubsidie(s) om werkgevers financieel te ondersteunen bij het 

aannemen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze subsidie 

heeft als doel om bedrijven te compenseren in de loonkosten voor medewerkers die 

over minder dan honderd procent arbeidsvermogen beschikken. De gedachte 

hierachter is; dat het voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt wordt om mensen aan 

te nemen die over een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt beschikken 

(Binnenlands Bestuur, 2014).  
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Wet sociale 
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±240.000 
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2.2 DE TEGENPRESTATIE 
De tegenprestatie wordt in de Participatiewet juridisch gezien geheel en letterlijk  

overgenomen uit de bestaande Wwb. Er kan dus gesteld worden dat de juridische 

werking van de tegenprestatie als onderdeel van de Participatiewet dezelfde is als 

binnen de huidige Wwb (Eerste Kamer, 2014) en in de praktijk uitgebreid wordt met 

de doelgroep die nu nog onder de Wsw en de Wajong valt. Om die reden wordt in 

deze paragraaf een nadere uitwerking gegeven van de wijze waarop de 

tegenprestatie verwerkt is in de Wwb. 

 

De Tegenprestatie binnen de Wwb 

Lokale overheden hebben een grote beleidsvrijheid bij het uitvoeren van de wet. Op 

welke wijze uitkeringsgerechtigden moeten re-integreren is aan gemeenten, het re-

integratietraject wordt dus vrijwel zelfstandig vormgegeven door de lokale overheid 

(Van Zeijl, 2009). De lokale bevoegdheid om Gemeenten zelf (politieke) keuzes te 

laten maken bij het uitvoeren van de Wwb is bij wetswijziging van 22 december 2011 

verruimd door de mogelijkheid om een tegenprestatie te vragen. De 

uitkeringsgerechtigde is daardoor per 1 januari 2012 ingevolge Artikel 9, lid 1, sub C 

verplicht   om:   “naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde 

maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten die worden verricht naast of in 

aanvulling  op  reguliere  arbeid  en  die  niet   leiden  tot  verdringing  op  de  arbeidsmarkt” 

(Rijksoverheid, 2011). 

De Memorie van Toelichting op de wetswijziging geeft uitdrukkelijk aan dat de 

maatregel   “niet   als   doel   heeft   om   een   versnelde   uitstroom   uit   de   Wwb te 

bewerkstelligen”.  De  maatregel  is  vooral  bedoeld,  zo  geeft  de  Memorie  aan  om  “een  

onbeloonde maatschappelijke tegenprestatie mogelijk  te  maken.”  Daarnaast  stelt  de  

toelichting  dat  “deze  tegenprestatie  heeft  tot  doel  de  uitkeringsgerechtigde  iets  terug  

te laten doen voor de samenleving. Tegelijkertijd levert het de betrokkene ook op dat 

hij actief blijft en dat hij zich betrokken blijft voelen bij de samenleving ondanks het 

feit  dat  hij  nog  werkloos  is.”  Tot  slot  wordt  uitdrukkelijk  vermeld  dat  de  wetswijziging  

Gemeentebesturen  tot  niets  verplicht:   “Allereerst  zijn  colleges  geheel  vrij  om  al  dan  

niet van deze bevoegdheid gebruik te maken. Daarnaast kunnen ze, binnen de 

gestelde kaders, naar eigen inzicht invulling geven aan deze bevoegdheid” 

(Rijksoverheid, 2011).  
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Op basis van de wetsartikelen en de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel 

kunnen er finale en causale relaties voor de beleidsmaatregel worden weergegeven. 

In Figuur 2.2 wordt de oorzaak - gevolg relatie die ten grondslag ligt aan het beleid 

beschreven. De verantwoordelijken voor de invoering van de beleidsmaatregel 

veronderstellen dat werkloosheid kan leiden tot inactiviteit, waardoor werklozen een 

lage betrokkenheid ervaren bij de samenleving.  

 

 

 

Figuur 2.2 Causale relaties voor de beleidsmaatregel ‘Tegenprestatie’  (Wwb). 
 

In Figuur 2.3 zijn de doel-middel relaties weergegeven als finale relaties. Hieruit blijkt 

dat het instellen van de tegenprestatie er enerzijds voor moet zorgen dat 

uitkeringsgerechtigden iets terug doen voor de samenleving. Anderzijds is de 

maatregel er op gericht om uitkeringsgerechtigden actief te laten zijn en zich 

betrokken te laten voelen bij de samenleving ondanks werkloosheid. 

 

 
Figuur 2.3 Finale  relaties  voor  de  beleidsmaatregel  ‘Tegenprestatie’ (Wwb). 
 

De Tegenprestatie op Lokaal Niveau 

Zoals beschreven hebben gemeenten een bijna volledige beleidsvrijheid bij de keuze 

om al dan niet een tegenprestatie te verlangen van uitkeringsgerechtigden. De enige 

voorwaarde ten aanzien van de tegenprestatie die door de wetgever is gesteld is dat 

de verrichte werkzaamheden   “niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt” 

(Rijksoverheid, 2011). De eventuele controle hierop en de beoordeling hiervan is 

echter volledig in handen van de gemeentebesturen zelf en dus vooral onderhevig 

aan politiek debat en besluitvorming op lokaal niveau.  
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samenleving 

Uitkeringsgerechtigde 
blijft actief en voelt zich 

betrokken 
 

Werkloosheid Inactiviteit 
 

Lage betrokkenheid 
bij de samenleving 
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De wijze waarop momenteel invulling gegeven wordt aan de tegenprestatie door 

gemeentebesturen is in 2013 onderzocht door de Inspectie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (ISZW).  De  verkennende  studie  met  als   titel   ‘Voor  wat  hoort  wat’ 

beschrijft de situatie in 35 gemeenten (of samenwerkingsverbanden daarvan) die de 

tegenprestatie reeds hebben opgenomen in hun beleid. Nog eens 43 gemeenten 

verkennen de mogelijkheden of zijn bezig met de implementatie van het beleid rond 

de tegenprestatie (Inspectie SZW, 2013. p. 5). 

 

Doelstelling van de Tegenprestatie op Lokaal Niveau 

Het rapport van ISZW constateert dat in de meeste gemeenten de tegenprestatie is 

ingevoerd vanuit een politieke wens daartoe. Andere lokale overheden melden 

daarnaast dat een mogelijke toekomstige verplichting, vanuit landelijke regelgeving, 

om de tegenprestatie onderdeel te maken van het gemeentelijk beleid reden is 

geweest om deze regelgeving reeds in te voeren. Veel onderzochte gemeenten zijn 

van mening dat iedereen maatschappelijk actief moet zijn en dat de tegenprestatie 

hier een bijdrage aan kan leveren. Ook zijn er gemeentebesturen die vinden dat de 

tegenprestatie al onderdeel is van het staande beleid rond maatschappelijke 

activering (Inspectie SZW, 2013. p. 13). Ook al is de tegenprestatie uitdrukkelijk niet 

bedoeld als re-integratie-instrument, toch zijn er een aantal gemeenten die re-

integratiedoelstellingen koppelen aan het uitvoeren van de maatregel. Het 

‘bevorderen van de uitstroom’, ‘preventie van instroom’ of ‘werknemers vaardigheden 

laten opdoen of behouden’  worden als primair doel van de tegenprestatie door deze 

gemeenten genoemd (Inspectie SZW, 2013. p. 15). 

Er is discussie over de wijze waarop het beleid rond de tegenprestatie 

gefinancierd dient te worden. De landelijke wetgeving stelt dat de tegenprestatie niet 

bedoeld is als re-integratie-instrument, verschillende gemeenten concluderen op 

basis hiervan dat de kosten voor het (eventueel) uitvoeren van de maatregel niet 

betaald mogen worden uit het zogenaamde Participatiebudget. Lokale overheden die 

er voor kiezen om de maatregel niet uit te voeren geven soms de onduidelijkheid 

rond de financiering van de regeling als argument hiertoe op. Andere gemeenten 

stellen dat de wet- en regelgeving sowieso lastig te interpreteren is en bovendien 

bijdraagt aan het toenemen van lokale regelgeving. Verder zijn er nog gemeenten die 

het (te) lastig vinden om nuttige werkzaamheden te vinden om uit te laten voeren als 

tegenprestatie (Inspectie SZW, 2013. p. 14).  
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Vormgeving van de Tegenprestatie op Lokaal Niveau 
De Wwb bepaalt uitdrukkelijk dat het werk dat door gemeenten als tegenprestatie 

wordt aangeboden niet tot verdringing op de arbeidsmarkt mag leiden. Veel 

gemeenten lijken dit beginsel nauw na te leven. De aard van de werkzaamheden die 

uitgevoerd wordt is dan ook vooral gelegen in projecten die de leefbaarheid 

vergroten of in werkzaamheden die door (eventuele) bezuinigingen in het verleden 

niet meer uitgevoerd kunnen worden (Inspectie SZW, 2013. p. 19). Er worden 

verschillende activiteiten, onder verantwoordelijkheid van diverse organisaties, als 

tegenprestatie gebruikt. In de meeste gevallen gaat het om vrijwilligerscentrales en 

gemeentelijke werkbedrijven, waarvan de laatste vaak al onderdeel zijn van re-

integratietrajecten of andere uitkeringen als de Wsw. Daarnaast verkrijgen 

gemeenten activiteiten uit het bedrijfsleven, het onderwijs en van uitzendorganisaties 

(Inspectie SZW, 2013. p. 24). Gemiddeld moet een uitkeringsgerechtigde 16 uur per 

week als tegenprestatie werken. Echter, het verschil tussen gemeenten op dit punt is 

erg  groot.   In   sommige  gemeenten  werken  uitkeringsgerechtigden   ‘slechts’   vier  uur,  

terwijl elders 24 uur per week gewerkt dient te worden (Inspectie SZW, 2013. p. 22). 

De meeste gemeenten beschouwen de tegenprestatie als onderdeel van hun 

re-integratie en activeringsbeleid (Inspectie SZW, 2013. p. 15).  Daarmee bedden 

lokale overheden de tegenprestatie breder in dan als primaire doelstelling in de wet 

staat beschreven. Bij het toepassen van de tegenprestatie wordt handhaving hiervan 

ook van belang gevonden door de gemeenten. Een veel voorkomende sanctie bij het 

niet naleven van de verplichtingen rond de tegenprestatie is het korten op de 

uitkering. Een klein aantal gemeenten stelt in ernstige gevallen de uitkering zelfs 

geheel te stoppen (Inspectie SZW, 2013. p. 17). 

 

Doelgroep van de Tegenprestatie op Lokaal Niveau 

De meeste lokale overheden zien alle uitkeringsgerechtigden die onder de Wwb 

vallen als doelgroep voor de tegenprestatie. In een klein aantal gemeenten wordt er 

juist voor gekozen om de tegenprestatie vooral te gebruiken als activeringsmaatregel 

voor uitkeringsgerechtigden die lager op de re-integratieladder staan. Het betreft 

mensen die op een relatief grote afstand van de arbeidsmarkt staan. In dergelijke 

gemeenten is de stelling dat mensen waarvan verwacht wordt dat ze relatief 

gemakkelijk weer aan het werk zullen komen zich vooral bezig moeten houden met 

het vinden van werk en/ of het verbeteren van hun kwalificaties.  
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In een aantal gemeenten wordt daarbij de tegenprestatie vooral gericht op de nieuwe 

instroom aan uitkeringsgerechtigden. Het lijkt hiermee alsof de maatregel vooral 

wordt ingezet als afschrikmechanisme. Bijna alle gemeentebesturen kennen 

ontheffingsgronden voor klanten met een psychosociale problematiek (psychische 

problemen, verslaving, dakloosheid), mantelzorgers of een arbeidshandicap 

(Inspectie SZW, 2013. p. 16). 

 

2.3 DE METHODE VAN ZELFSTURING 
Deze paragraaf beschrijft wat de Methode van Zelfsturing behelst en hoe deze in de 

praktijk wordt toegepast. Het doel van deze beschrijving is om hiermee de context te 

vergaren op basis waarvan (mede) het onderzoek, ter beantwoording van de 

beleidsvraag, is uitgevoerd en beschreven in hoofdstuk 4. 

Re-integratietrajecten worden vaak gekenmerkt door een benadering 

waarbinnen weinig ruimte is (of wordt ervaren) door uitkeringsgerechtigden om zelf 

vorm te geven aan hun eigen re-integratietraject, zo is de analyse van het Gilde 

Netwerk. Daarnaast is het zo dat er steeds minder geld beschikbaar is voor re-

integratie en er dus meer nadruk komt te liggen op de effectiviteit hiervan. Op basis 

van de Methode van Zelfsturing worden werkzoekenden gestimuleerd om zelf vorm 

en inhoud te geven en zelf de regie te nemen in hun re-integratietraject. Hiermee 

wordt er gestuurd op effectief zoekgedrag en het succes van het re-integratietraject 

vergroot, zo stelt het Gilde Netwerk. De methode is niet alleen wenselijk voor 

mensen met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt, maar is er ook op gericht om 

klanten die langdurig buitenspel staan als gevolg van werkloosheid en 

uitkeringsafhankelijkheid het vermogen om zelf richting te geven aan het leven te 

laten behouden of laten hervinden (Gilde Netwerk, 2014B).  

 

De Theorie achter de Methode van Zelfsturing 

De Methode van Zelfsturing gaat ervan uit dat ieder individu drie psychologische 

basisbehoeften heeft: autonomie, betrokkenheid en competentie (ook wel de 

zelfdeterminatietheorie genoemd). Het hebben van (betaald) werk draagt hier aan bij, 

want  het  salaris  draagt  bij  aan  het  gevoel  van  autonomie,  het  hebben  van  collega’s  

zorgt voor betrokkenheid en het feit dat je ergens voor beloond wordt betekent dat je 

ergens goed in bent (dus competent bent).  
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De veronderstelling is dat werkloosheid leidt tot een situatie waarin de vervulling van 

deze basisbehoeften en het geloof in eigen kunnen afneemt. Hierbij kunnen naast 

allerlei praktische, ook mentale problemen spelen. Voorbeelden hiervan zijn 

weerstand en gebrek aan motivatie. Doormiddel van het door Prochaska en 

DiClemente geïntroduceerde Model van Gedragsverandering (zie figuur 2.4), dat ook 

gebruikt word in de (verslavings)hulpverlening, wordt de cursisten een hulpmiddel 

geboden om het proces van gedragsverandering bij de klant te begrijpen. Bovendien 

helpt dit model bij het bepalen welke interventie het best passend is bij de fase van 

gedrag. Zo is het belangrijk wanneer de uitkeringsgerechtigde twijfelt over zin en 

noodzaak van het weer aan het werk komen (fase 2), de ambivalentie verkent wordt 

(Gilde Netwerk, 2014B).  

 
Figuur 2.4 Model van Gedragsverandering (Gilde Netwerk, 2014B). 
 

In de methode wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen het kader van regels en 

plichten waarbinnen het re-integratietraject plaatsvindt (en waar dus iedere klant aan 

moet voldoen) en specifiek maatwerk in het gebruik van instrumenten en interventies. 

In de training van motiverende gespreksvoering wordt er aandacht besteed aan 

positieve framing en het neurolinguïstisch programmeren (NLP) van de klant, 

waarmee enerzijds positieve respons in het gesprek en het traject uitgelokt wordt. 

Anderzijds dient er geen of minder aandacht te worden besteed aan eventuele 

negatieve respons van klanten.  
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De Methode van Zelfsturing in de Praktijk 

Deze methode van werken stelt niet alleen nieuwe eisen aan werkzoekenden, maar 

ook aan professionals die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding in het re-

integratietraject. Professionals beschikken over het algemeen over een grote 

diversiteit aan vaardigheden en inhoudelijke kennis met betrekking tot het re-

integratieproces.   “Dit wordt versterkt doordat er niet gewerkt wordt met inhoudelijk 

beschreven werkwijzen en doordat hierover niet op een gestructureerde manier aan 

kennisdeling en -vermeerdering wordt gewerkt. Zo kan het voorkomen dat gelijke 

cliënten door verschillende casemanagers een (sterk) verschillende begeleiding 

krijgen met   uiteenlopende   resultaten”   zo   stelt   het   Gilde   Netwerk   in   haar   brochure  

‘Zelfsturing: de weg naar grotere effectiviteit’  uit  2011.   

De Methode van Zelfsturing wordt aan groepen van maximaal twaalf cursisten 

(die kunnen bestaan uit leidinggevenden en/ of uitvoeringsprofessionals) 

overgedragen. Deze zogenaamde basistraining duurt drie dagen, waarbij in de 

eerste twee dagen de methode interactief en door middel van oefeningen 

overgedragen wordt op de cursisten. De derde dag staat in het teken van verdere 

verdieping en krijgen de cursisten de gelegenheid om specifieke casussen of 

vraagstellingen in de groep te bespreken. De trainingsdagen vinden verspreid over 

meerdere weken plaats waardoor de deelnemers de gelegenheid krijgen om 

tussentijds het geleerde in de praktijk te brengen en te oefenen. Tijdens de training 

wordt onder andere ingegaan op:  

- fundament en uitgangspunten van de methode zelfsturing; 

- sociaalpsychologische kenmerken van zelfsturende klanten; 

- motiverende gespreksvoering en andere gespreksvaardigheden; 

- theorie van gedragsverandering;  

- inschattingsvaardigheden. 

 

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever bestaat de mogelijkheid om in de 

training opgeleide acteurs in te zetten, ten behoeve van het oefenen van situaties. 

Ook bestaat de mogelijkheid om de trainers, enige tijd na de training, een observatie 

te laten doen in de spreekkamer waarna doormiddel van coaching verder toegezien 

kan worden op het toepassen van de opgedane kennis en vaardigheden (Gilde 

Netwerk, 2011).  
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3. Theoretisch kader 
 

Nu de context rond de Participatiewet, de huidige wetgeving, de tegenprestatie en de 

Methode van Zelfsturing is geschetst wordt in dit hoofdstuk het theoretisch kader 

uiteengezet.  Dit hoofdstuk behandelt de factoren welke tot een succesvol re-

integratietraject kunnen leiden. In hoofdstuk 1 is een succesvol re-integratietraject 

omschreven   als   een   traject   dat   leidt   tot   “het duurzaam (langer dan 6 maanden) 

vervullen van reguliere, algemeen  geaccepteerde,  arbeid”   (Wesdorp  &  Duinkerken, 

2009, p. 13).   

Belangrijk factoren in re-integratietrajecten worden aan de hand van drie 

kenmerken besproken. De individuele kenmerken betreffen factoren die uitsluitend 

van toepassing zijn op de individuele deelnemers aan trajecten. De externe 

omstandigheden focussen zich op factoren die het individuele niveau overstijgen en 

niet direct toe te schrijven zijn aan het re-integratietraject zelf. Tot slot worden de 

factoren behandeld die samenhangen met de inrichting van het re-integratietraject. 

Tezamen vormt dit de kern van deze scriptie op basis waarvan in hoofdstuk 4 de 

kaders voor het empirisch onderzoek bepaald zijn welke rechtstreeks vertaald 

worden in onderzoeksresultaten in hoofdstuk 5. 

 

3.1 INDIVIDUELE KENMERKEN 
Er blijkt een groot verschil te bestaan tussen de persoonskenmerken van langdurig 

bijstandsgerechtigden en mensen die relatief korter in een uitkering zitten. In het 

eerste uitkeringsjaar is het aandeel mannen en vrouwen nog bijna gelijk (51% tegen 

49%). Na drie jaar uitkering is dit verschil opgelopen naar 40% mannen en 60% 

vrouwen die een bijstandsuitkering genieten (Groot et al., 2008, p. 16). In haar 

onderzoek uit 2010 naar werknemerskenmerken en re-integratie stelt Ellen 

Reitsema-Scheltinga dat mannen en vrouwen andere doelen nastreven in hun werk. 

Zo zouden mannen meer waarde hechten aan loon, macht, autoriteit en status, terwijl 

vrouwen meer waarde zouden hechten aan een gezamenlijke werkomgeving die 

gekenmerkt wordt door sociale steun, teamwork en de kwaliteit van communicatie in 

de werkomgeving (Reitsema-Scheltinga, 2010). Of dit het verschil in percentages 

mannen en vrouwen na drie jaar in een uitkering verklaart is echter niet bekend. 
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Uit het onderzoek van Groot et al. blijkt verder dat het al dan niet hebben van een 

startkwalificatie een belangrijke bepaler is voor de duur dat iemand in een 

bijstandsuitkering blijft zitten. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo 

niveau 2 of hoger en volgens het Ministerie van Onderwijs het minimaal vereiste 

diploma om aan het werk te kunnen (Ministerie van Onderwijs, 2014). In het eerste 

jaar is het percentage uitkeringsgerechtigden zonder startkwalificatie 56%, na drie 

jaar is dit percentage relatief gestegen naar 72% (Groot et al., 2008, p. 17).  

Ook de leeftijd van de uitkeringsgerechtigde is bepalend voor de duur van het 

verblijf in de bijstandsregeling. Zo maken in het eerste jaar van de uitkering de 

leeftijdscategorieën tot 34 jaar 57% uit van het totaal. Na het derde jaar zijn deze 

categorieën gedaald naar 20%. Tegelijkertijd stijgen de groepen in de 

leeftijdscategorieën 45 tot 64 van 20% in het eerste jaar, naar 52% na drie jaar 

(Groot et al., 2008, p. 17). Een andere bepalende factor voor de duur van het verblijf 

in een bijstandsuitkering is de etniciteit van de bijstandsgerechtigde. In het eerste 

jaar is het aandeel autochtonen 42% tegen 58% voor allochtonen (waarvan 10% van 

westerse afkomst). Na drie jaar in de uitkering is het aandeel autochtonen gestegen 

naar 50%. Niet-westerse allochtonen scoren 39% en westerse allochtonen 11% 

(Groot et al., 2008, p. 17). 

Los van de genoemde persoonskenmerken blijkt ook de duur van het verblijf 

in de uitkering relevant voor de kans dat iemand uitstroomt. De kans op uitstroom is 

verreweg het grootste in de eerste maanden na het verkrijgen van de uitkering. Na 

een jaar is 44% van de mensen die zijn ingestroomd reeds uitgestroomd. Dit neemt 

toe tot 71% na drie jaar en 82% na vijf jaar. Voor het overgrote deel van de 

bijstandsgerechtigde is het verblijf in de uitkering dus relatief kort (Groot et al., 2008, 

p. 18). 

 

Het Effect van Werkloosheid 

Naast de feitelijke kenmerken van uitkeringsgerechtigden, heeft de status van 

werkloosheid ook een effect op het individu. Zo blijkt uit een publicatie van de Prast & 

Elshout (2012), dat werklozen niet alleen op toenemende  afstand van de 

arbeidsmarkt komen te staan, maar ook een toenemende afstand ervaren ten 

opzichte van de samenleving als geheel. Ook blijkt hieruit dat zij een kleine invloed 

ervaren  op  de  mogelijkheid  zich  uit  de  werkloosheid   te  ontworstelen  doordat  ze   “al  

over  werkervaring  beschikken”.   
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Werkloosheid leidt in het algemeen tot een verslechterende geestelijke gezondheid, 

zo stellen McKee-Ryan et al.   in  hun   ‘Psychological and Physical Well-Being During 

Unemployment: A Meta-Analytic Study’  (2005). Dit wordt vooral veroorzaakt door de 

financiële problemen die hiermee gepaard  gaan  en  door  wat  de  onderzoekers  ‘work-

role  centrality’  noemen,  oftewel  de  mate  waarin  een  individu  zich  identificeert  met  het  

hebben van een baan en de daarbij behorende functie. Dit sluit aan op de eerder 

genoemde psychologische basisbehoeften/ zelfdeterminatie; het ervaren gevoel van 

competentie en betrokkenheid (zie ook paragraaf 2.3). Voor veel mensen is het werk 

iets dat onderdeel uitmaakt van hun identiteit, maar waar spreek je met vrienden over 

als je geen werk hebt en vooral thuis zit en solliciteert (Prast & Elshout, 2012)?   

 

3.2 EXTERNE OMSTANDIGHEDEN 
Naast de individuele kenmerken van uitkeringsgerechtigden spelen de externe 

omstandigheden een belangrijke rol bij de mate waarin uitkeringsgerechtigden 

succesvol weten uit te stromen naar de arbeidsmarkt.  Uit  het  onderzoek  ‘Investeren  

in  Participeren’   (2013)  van  het  Kennisplatform Werk & Inkomen (KWI) blijken grote 

regionale verschillen tussen het relatieve aantal uitkeringsgerechtigden in de Wwb, 

Wsw en Wajong. Zo is met name in Oost-Groningen, Zuidoost-Drenthe en Zuid-

Limburg sprake van een relatief hoog aandeel mensen dat gebruik maakt van één 

van deze drie regelingen, ten opzichte van de rest van ons land. De onderzoekers 

veronderstellen   dat   dit   ‘klantenbestand’   met   name   in   het   verleden   is   opgebouwd, 

doordat:  “in  perioden  of  in  regio’s  met  een  hoge  werkloosheid  de  druk  toeneemt  om  

personen toe te laten in regelingen die zich richten op cliënten met fysieke of mentale 

beperkingen, zoals de Wajong en Wsw”  (Koning et al., 2013, p. 24). 

 De vraag is echter hoe dit hogere aandeel verklaart zou kunnen worden. 

Allereerst zou een hoog aandeel uitkeringsgerechtigden in de Wajong en Wsw er 

natuurlijk op kunnen wijzen dat het in zijn algemeenheid gewoon slechter is gesteld 

met de gezondheid van bewoners van  deze   regio’s.  Dit  biedt volgens Koning et al. 

inderdaad   een   gedeeltelijke   verklaring:   “Er zou sprake zijn van een ongezondere 

leefstijl, meer aandoeningen rond de geboorte van kinderen, een kortere 

levensverwachting en de aan- of afwezigheid van zorginstellingen” (Koning et al., 

2013, p. 26).  
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Los van gezondheid en leefstijl zijn er echter meer verklaringen denkbaar. Zo stellen 

de onderzoekers dat de regionale arbeidsmarkt en het slechtere onderwijs een rol 

spelen en wijzen cijfers erop dat een daling van het aantal bijstandsgerechtigden in 

deze   regio’s   tegelijk   een   hoger   aandeel   Wajong-ers oplevert. Vergelijkbare 

verschuivingen zouden zich ook in het verleden hebben voorgedaan, waarbij 

bijstandsgerechtigden (Wwb) massaal overgeheveld zijn naar de Wsw (Koning et al., 

2013, p. 26). 

Ook onderzoek naar de historische ontwikkeling van de werkloosheidcijfers in 

Nederland verdeeld naar regio laat grote verschillen zien. Zo blijkt in periode van 

economische hoogconjunctuur de werkloosheid in het noorden en zuiden van 

Nederland met twee procentpunt (4%) verschil dubbel zo hoog te zijn dan in de rest 

van het land (2%). Wanneer het economisch tij keert is   in   deze   regio’s   de  

werkloosheid drie procentpunt (11%) hoger dan in de rest van Nederland (8%) 

(Vermeulen, 2006, p. 20). 

3.3 INRICHTING RE-INTEGRATIETRAJECT 
Naast het effect van de individuele kenmerken van uitkeringsgerechtigden en de 

externe omstandigheden waar deze mee te maken krijgen, lijkt het aannemelijk dat 

ook de inrichting van en omstandigheden waarbinnen het re-integratietraject zich 

afspeelt van belang zijn voor de mate waarin deze succesvol is. De inrichting van het 

re-integratietraject (binnen de wettelijke kaders) is een verantwoordelijkheid van 

lokale overheden, die hierbij veel beleidsvrijheid hebben en dus eigen keuzes 

kunnen maken. Toch is er in enige mate wel een vergelijking te maken voor de wijze 

waarop het proces globaal is ingericht. In hoofdlijn wordt een individu in eerste 

instantie onderworpen aan een screening tijdens een intakegesprek. Op basis 

hiervan wordt de inschatting gemaakt of het zinvol is de uitkeringsgerechtigde toe te 

laten tot het re-integratietraject. De vraag die hierbij centraal staat is of er bij de 

uitkeringsgerechtigde een belemmering ligt voor arbeidsparticipatie. Als dit het geval 

is dan zal hij of zij nader gediagnosticeerd worden waarna men de keuze maakt op 

welke wijze en met welk instrument bij de uitkeringsgerechtigde deze belemmering 

weggenomen kan worden. Als er geen belemmering is voor arbeidsparticipatie zal 

meestal gekozen worden om de uitkeringsgerechtigde allereerst zelf te laten zoeken 

naar werk (Koning et al., 2013, p. 34). Eén en nader staat nog eens nader 

beschreven in figuur 3.1. 
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Figuur 3.1 Het re-integratieproces (Koning et al., 2013, p. 35). 
 

Los van de algemene inrichting van het re-integratieproces zijn er veel factoren 

denkbaar welke bepalend zijn voor de mate van succes van het traject. Lange tijd is 

er  veel  onduidelijk  geweest  over  ‘wat  wel  en  niet  werkt’.  In  2009  noemden Wesdorp & 

Duinkerken  in  hun  onderzoek  ‘Effectiviteit van re-integratie-interventies’   re-integratie 

een black box, waarbij het succes vaak slechts afgemeten werd aan het 

brutoresultaat aan uitstroom (p. 8). In datzelfde onderzoek proberen de schrijvers die 

eerder benoemde black box te openen en te kijken naar de ingezette mechanismen. 

In hoofdzaak is hierbij gekozen voor een onderverdeling in beïnvloedbare en 

onbeïnvloedbare kenmerken enerzijds en algemeen en specifiek werkzame factoren 

anderzijds. Een vergelijkbare indeling is gehanteerd in deze scriptie, waarbij de 

beïnvloedbare en onbeïnvloedbare kenmerken reeds besproken zijn in de 

voorgaande   twee   paragrafen   met   de   titels   ‘Individuele   Kenmerken’   en   ‘Externe  

Omstandigheden’.  Het  moge  duidelijk  zijn  dat  voor  beide  thema’s  geldt  dat  deze  niet  

te beïnvloeden zijn als onderdeel van het re-integratietraject. Wesdorp & Duinkerken 

stellen echter in aanvulling hierop dat het beleid (van bijvoorbeeld overheden) er op 

gericht kan zijn om eventuele (voor)oordelen jegens ouderen en allochtonen weg te 

nemen (Wesdorp & Duinkerken, 2009, p. 10). 

 Als het gaat om de inrichting van het re-integratietraject onderscheiden 

Wesdorp & Duinkerken twee succesfactoren: algemeen en specifiek werkzame 
factoren. Wat betreft algemeen werkzame factoren draait het om: 
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- de bejegening van de uitkeringsgerechtigde, waarbij het belangrijk is dat 

dienstverleners voldoende aan kunnen sluiten bij de vraag van de cliënt en de 

juiste mate van betrokkenheid en respect richting de cliënt weten te tonen;  

- organisatorische randvoorwaarden, welke zich richten op:  

o het personeel, dat voldoende geschoold moet zijn en over de juiste 

competenties moeten beschikken voor het werk en daarnaast over een 

niet al te grote caseload aan cliënten mag beschikken; 

o het materiaal, waarbij het belangrijk is dat het onderkomen van 

personeel in gebouwen goed geregeld is, er voldoende financiën 

voorhanden zijn om het re-integratietraject te kunnen uitvoeren en 

eventueel benodigde specifieke hulpmiddelen voldoende aanwezig zijn; 

o de (interne) communicatie, waarbij het gaat om de wijze van overleg 

met ketenpartners en intern overleg tussen het personeel. (Wesdorp & 

Duinkerken, 2009, p. 10). 

De specifiek werkzame factoren richten zich op maatwerk in de zin van werkzame 

elementen welke alleen gelden voor bepaalde typen interventies in de context van 

bepaalde doelen en voor bepaalde doelgroepen. Zo lijken voor bepaalde groepen 

arbeidsgehandicapten individuele interventies effectiever dan groepsinterventies 

(Wesdorp & Duinkerken, 2009, p. 11).  

Het succes van het re-integratietraject wordt uiteindelijk bepaald door de 

optelsom van de algemeen en specifiek werkzame factoren. Ook Koning et al 

identificeren in hun eerder genoemde onderzoek uit 2013 vijf principes die bewezen 

effectief zijn (en specifiek aansluiten bij de individuele uitkeringsgerechtigde):  

- het principe selectiviteit & maatwerk stelt dat er terughoudendheid betracht 

dient te worden bij het ondersteunen van mensen die een relatief hoge kans 

hebben om zelf een baan te vinden. Wanneer er wel een interventie 

plaatsvindt dient maatwerk hierin het uitgangspunt te zijn, waarmee ingezet 

wordt op knelpunten die de participatie van uitkeringsgerechtigden 

belemmeren; 

- de inzet op een integrale aanpak gaat uit van het principe dat bij mensen met 

een (bijstands)uitkering vaak tegelijkertijd meerdere problemen spelen. De 

aanpak richt zich er op om hulpverleningsinterventies te bundelen bijvoorbeeld 

rond het versterken van iemands zelfredzaamheid, de inzet op educatie, 

inburgering en ondersteuning vanuit een zorgbehoefte (bijvoorbeeld Wmo); 
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- doelgroepenbeleid is alleen bewezen succesvol bij jongeren en dan met name 

in preventieve zin. Dat oudere werkzoekenden vaker worden afgewezen bij 

sollicitaties wordt niet weggenomen door middel van doelgroepenbeleid, 

sterker: dat heeft het gevaar in zich dat een hele groep als het ware 

afgeschreven wordt; 

- dat is ook de reden dat terughoudend omgegaan moet worden met 

ontheffingen. Dit principe komt voort uit het feit dat naarmate iemand langer 

zonder werk zit, de kans op het vinden van werk steeds kleiner wordt; 

- de effectiviteit van re-integratie is gebaat bij een heldere formulering en 

consequente toepassing van sancties; 

- de training of scholing die aangeboden wordt dient, om effectief zijn, vooral 

beroepsgericht te zijn;.  

- tot slot is het belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van regelingen die 

ondernemerschap bij de uitkeringsgerechtigde stimuleert, de kans op de 

slagingskans van de onderneming (en dus duurzame uitstroom) is namelijk 

vergelijkbaar met de overlevingskans van reguliere startende ondernemers 

(Koning et al., 2013, pp. 37 - 41). 

In Figuur 3.2 zijn de principes voor de benadering van uitkeringsgerechtigden die 

Wesdorp & Duinkerken en Koning et al. noemen nog eens samen genomen en onder 

elkaar gezet. 

 

 
Figuur 3.2 Algemeen en Specifiek werkzame factoren in een re-integratietraject 
(Wesdorp & Duinkerken, 2009; Koning et al., 2013). 
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Naast de genoemde principes is het belangrijk dat re-integratietrajecten niet te lang 

mogen duren in tijd. Sterker: een traject met een looptijd langer dan een jaar wordt 

zelfs contraproductief genoemd, de uitkeringsgerechtigde is dan immers niet 

beschikbaar voor de arbeidsmarkt (insluitingseffect). Ook de timing van de interventie 

is van belang. Wanneer deze te vroeg plaatsvindt kan deze leiden tot onnodige 

kosten, wanneer deze te laat plaatsvindt is de uitkeringsgerechtigde onnodig lang 

werkloos (Koning et al., 2013, pp. 44 - 46).  

Behalve de genoemde uitgangspunten zijn er ook onderzoeken die een 

uitspraak doen over de effectiviteit van verschillende instrumenten. De Koning et al. 

hebben in  hun  rapport  ‘Effectiviteit  van  reïntegratie:  De  stand  van  zaken’  uit  2005  op 

basis van 130 internationale onderzoeken de effectiviteit van re-integratie-

instrumenten bepaald. Hierbij is zowel gekeken naar experimentele evaluaties als 

niet-experimentele. Voor wat betreft de niet-experimentele onderzoeken is er 

onderscheid  te  maken  tussen  “percepties van deelnemers ten aanzien van het effect, 

de vergelijking van de situatie van de arbeidsmarktpositie van de deelnemers voor en 

na deelname, een vergelijking met een controlegroep van deelnemers die verkregen 

is door bij iedere deelnemer een niet-deelnemer te selecteren, die zoveel mogelijk op 

de deelnemer lijkt (matching) en de timing of events methode, waarbij uitgaande van 

gegevens over individuele deelnemers en niet-deelnemers met behulp van 

econometrische methoden het effect van deelname aan een arbeidsmarktprogramma 

op de herintreding wordt geschat”.   In  sommige onderzoeken is ook een combinatie 

van deze methoden waargenomen (De Koning et al., 2005, p. 19). Op basis van dit 

grootschalige literatuuronderzoek komen de onderzoekers voor wat betreft de 

toegepaste instrumenten tot de volgende categorieën: 

- bij het toepassen van incentives voor werkzoekenden worden werkzoekenden 

geconfronteerd met (voorgenomen) controles op het nakomen van gemaakte 

afspraken, sancties en/ of bonussen;  

- het instrument bemiddeling is gericht op het verwijzen van cliënten naar 

vacatures; 

- het instrument scholing varieert naar niveau, richting en duur. Bovendien is er 

een belangrijk onderscheid te maken tussen vakgerichte scholing en 

vaardigheidstrainingen; 
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- instroomsubsidies en gesubsidieerde arbeid beogen werkgevers te stimuleren 

om werklozen aan te nemen of werk te creëren. Bij instroomsubsidies kan 

gedacht worden aan plaatsing- en loonkostensubsidies, waarbij werkgevers 

een eenmalige subsidie krijgen als zij een werkloze in dienst nemen of 

gedurende enige tijd een deel van de arbeidskosten voor die werknemer 

vergoed krijgen. Met gesubsidieerde arbeid wordt een regeling bedoeld, 

waarbij werkgevers die een werkloze of arbeidsongeschikte aannemen, de 

volledige arbeidskosten voor die werknemer vergoed krijgen op voorwaarde 

dat het om additionele werkgelegenheid gaat. Combinaties van deze 

voorbeelden zijn overigens ook mogelijk. 

Van deze instrumenten blijken incentives, bemiddeling en instroomsubsidies in een 

duidelijke meerderheid van de studies een significant gunstig effect zien op de kans 

op een reguliere baan. Gesubsidieerde arbeid komt het slechtst uit de bus. Bij dit 

instrument is het aantal studies in de meerderheid dat geen effect vindt of tot de 

conclusie leidt dat het instrument contraproductief is. Scholing neemt een 

tussenpositie in: het aantal studies met significant gunstige effecten is bij dit 

instrument ongeveer even groot als het aantal studies met insignificante of negatieve 

resultaten. “Omdat relatief weinig van laatstgenoemde studies significant negatieve 

resultaten  laten  zien  is  de  balans  bij  scholing  nog  wel  licht  positief”  (De  Koning  et  al.,  

2005, p. 34). In Figuur 3.3 zijn de succesvolle instrumenten voor een duurzame 

uitstroom uit de uitkering bij elkaar in een trechter gebracht. 

 
Figuur 3.3 Instrumententrechter voor een duurzame uitstroom uit het re-
integratietraject (De Koning et al., 2005). 

Duurzame uitstroom

Incentives

Bemiddeling

Instroom-
subsidies
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3.4 CONCEPTUEEL MODEL 
In de voorliggende paragrafen is beschreven inhoeverre individuele en externe 

factoren van uitkeringsgerechtigden enerzijds, en de inrichting van het traject 

anderzijds het succes van een re-integratietraject bepalen. Aangezien dit onderzoek 

specifiek gericht is op het succes van het traject en het effect van een (al dan niet) 

toegepaste tegenprestatie hierop, is het conceptueel model uitsluitend gericht op 

factoren die van belang zijn bij het inrichten van het re-integratietraject. Wat betreft 

het re-integratietraject kan onderscheid gemaakt worden tussen randvoorwaarden en 

specifieke instrumenten die zich hierbinnen op de uitkeringsgerechtigde richten. 

Aangezien beiden van belang zijn, is er voor gekozen deze twee onderdelen 

uitgebreid te bespreken. Dit wordt eerst in zijn algemeenheid gedaan, waarna het 

hieruit volgende model uiteindelijk specifiek op de tegenprestatie toegepast wordt.  

 Als het gaat om de randvoorwaarden dan kan er onderscheid gemaakt  

worden tussen de eerder besproken Algemeen en Specifiek werkzame factoren. De 

algemeen werkzame factoren onderstrepen het belang van de juiste bejegening van 

de uitkeringsgerechtigde; Het eenduidig communiceren en toepassen van 

regelgeving; Het belang van geschoold en competent personeel met een werkbare 

caseload (aantal uitkeringsgerechtigden); Het materiaal, waaronder specifieke 

hulpmiddelen, gebouwen en voorzieningen en voldoende financiën; Bij communicatie 

draait het om (de wijze van) overleg van professionals met collega’s   en  

ketenpartners. De specifiek werkzame factoren richten zich op: Selectiviteit; 
Maatwerk, een Integrale aanpak, de training of scholing die aangeboden wordt dient, 

om effectief zijn, vooral beroepsgericht te zijn en tot slot is het belangrijk dat 

ondernemerschap gestimuleerd wordt. 

Deze randvoorwaarden vormen samen als het ware een trechter. Om deze 

trechter te kunnen laten functioneren moeten echter wel de juiste instrumenten 

ingezet worden. Om te kunnen spreken van een effectief en dus succesvol re-

integratietraject moet bekeken   worden   of   een   interventie   voldoet   aan   de   ‘Trechter  

van   Randvoorwaarden’,   zoals   beschreven   in   Figuur   3.4, en dus als effectief 

instrument beoordeeld wordt passend binnen de genoemde randvoorwaarden. Dit 

proces is schematisch weergegeven in Figuur 3.4 en bevat de reeds in paragraaf 3.3 

beschreven succesfactoren (Bemiddeling, Instroomsubsidies en Incentives) voor een 

re-integratietraject. 
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Figuur 3.4 Trechter van Randvoorwaarden voor een succesvol re-integratietraject. 
 

Naast het voorgaande hebben we in paragraaf 2.3 waargenomen dat in een klein 

aantal gemeenten de tegenprestatie specifiek gebruikt wordt als activeringsmaatregel 

voor uitkeringsgerechtigden die lager op de re-integratieladder staan. Voor deze 

doelgroep geldt echter dat zij zich op een zodanige afstand van de arbeidsmarkt 

bevinden dat de interventies die in de Figuur 3.2 genoemd staan op hun (nog) niet 

van toepassing zijn.  
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4. Onderzoeksmethoden 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de toegepaste methoden en technieken en geeft tevens de 

verantwoording over de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Dit betekent dat 

de gemaakte keuzes en eventuele andere relevante informatie die van invloed 

geweest kunnen zijn op de uitvoering van dit onderzoek nader worden toegelicht. 

4.1 WERKWIJZE & DATAVERZAMELING 
Naar aanleiding van hetgeen in de context en het theoretisch kader beschreven is 

zijn vragen opgesteld die in een semigestructureerd interview voorgelegd zijn aan 

ervaringsdeskundigen met betrekking tot re-integratietrajecten op lokaal niveau. 

Hierbij gaat het zoals gezegd om beleidsmedewerkers van gemeenten, 

uitvoeringsprofessionals (zoals klantmanagers) en leden van cliëntenraden 

(vertegenwoordigers van klanten). De keuze om interviews te houden met deze drie 

groepen betrokkenen is gebaseerd op de verwachting dat er een verschil van visie 

zou kunnen zijn tussen beleidsmakers en uitvoeringsprofessionals, maar ook tussen 

de ambtenaren van een gemeente en (vertegenwoordigers van) klanten. Over het 

algemeen is het zo dat de gesproken beleidsmedewerkers betrokken zijn geweest bij 

het opstellen van de gemeentelijke verordening rond Werk & Inkomen en dus een 

goed inzicht zouden moeten hebben in de wijze waarop het gemeentelijke re-

integratiebeleid in elkaar steekt. De uitvoeringsprofessionals beschikken daarnaast 

over specifieke ervaring met de wijze waarop dit in de praktijk functioneert. De 

vertegenwoordigers van klanten zijn leden van cliëntenraden, welke een officieel 

adviesorgaan zijn voor de lokale overheid op het gebied van Werk & Inkomen.  

Deze interviews zijn steeds één op één gehouden in gesprekken die variëren in 

lengte van dertig minuten tot een uur. Een gesprek begint met een korte introductie 

van het onderwerp en dit onderzoek, dit is geen onderdeel van het uiteindelijke 

verslag. Vervolgens wordt er verzocht om toestemming om het interview op te nemen 

middels de mobiele telefoon, met daarbij de uitleg dat hierdoor achteraf een verslag 

op schrift kan worden gesteld. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van de 

vragenlijst (zie bijlage 1), welke de basis is voor het diepte interview. Waar mogelijk, 

wordt er doorgevraagd op gegeven antwoorden en indien nog niet gestelde vragen 

reeds beantwoord zijn (in antwoord op een andere vraag), dan is deze uiteraard niet 

gesteld. Aan het eind van het interview wordt de respondent bedankt en gevraagd of 

er belangstelling is om een definitieve versie van het onderzoek te ontvangen. 
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De opgenomen interviews worden vervolgens uitgewerkt op papier, waarna ze axiaal 

en selectief gecodeerd worden met behulp van het programma NVivo 10. Op basis 

hiervan wordt de structuur die reeds aan hoofdstuk 5 is gegeven nader ingevuld. 

Voor wat betreft het verzamelen van data kan in dit onderzoek onderscheid gemaakt 

worden tussen drie verschillende soorten van informatie waarover verantwoording 

afgelegd kan worden: 

- Documentonderzoek; 

- Wetenschappelijke literatuur en 

- Interviews.  

 

Documentonderzoek 

Deze thesis begint na de inleiding met een hoofdstuk dat de context schetst. Hierin 

wordt stilgestaan bij de wijze waarop de tegenprestatie als onderdeel van de huidige 

huidige Wet Werk en Bijstand (Wwb) en de Participatiewet (zoals goedgekeurd door 

de Tweede Kamer in februari 2014), er uit zien. Voorts is globaal beschreven op 

welke wijze gemeentelijke overheden momenteel de tegenprestatie al hanteren, 

zoals de Wwb mogelijk maakt. Tot slot beschrijft hoofdstuk 2 de Methode van 

Zelfsturing als belangrijke context voor dit onderzoek. Voor wat betreft de twee 

wetten is voornamelijk gebruik gemaakt van wetsteksten, memories van toelichting 

en bronnen die de wet op een andere wijze uitleggen. Het schetsen van de wijze 

waarop de tegenprestatie op lokaal niveau gehanteerd wordt is voornamelijk gedaan 

door gebruik te maken van een recent verschenen onderzoek hierover van de 

Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (2013). De Methode van Zelfsturing is 

beschreven aan de hand van (openbare) documenten die verkregen kunnen worden 

op de website van het Gilde Netwerk. Op basis van hoofdstuk 2 zijn de volgende 

onderzoeksvragen te beantwoorden: Op welke wijze wordt een verplichte 
tegenprestatie op dit moment al gebruikt door gemeenten als instrument in re-
integratietrajecten?; Op welke wijze is de tegenprestatie verwerkt in de 
Participatiewet zoals deze op 20 februari 2014 is aangenomen door de Tweede 
Kamer? & Wat zijn de ervaringen van gemeenten die reeds een verplichte 
tegenprestatie gebruiken als instrument in re-integratietrajecten? 
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Wetenschappelijke literatuur 

Het theoretisch kader (hoofdstuk 3) beschrijft de reeds bestaande wetenschappelijke 

literatuur waarbinnen dit onderzoek is ingebed. Er is echter relatief weinig onderzoek 

gedaan naar re-integratietrajecten. In 2009 noemden Wesdorp & Duinkerken in hun 

onderzoek   ‘Effectiviteit van re-integratie-interventies’   re-integratie zelfs een black 

box, waarmee ze verwijzen naar de onduidelijkheid die er vaak heerst over de 

effectiviteit hiervan. Voor gebruik in dit onderzoek is er op twee manieren naar 

wetenschappelijke literatuur gezocht. Allereerst is via Google scholar gezocht op 

termen   als:   ‘re-integratie’,   ‘reïntegratie’,   ‘bijstand’   +   ‘effectiviteit’,   ‘bijstand’   +  

‘kenmerken’  &   ‘duurzame’  +   ‘uitstroom’.  Daarnaast   is   in  de   literatuurlijst   van  hieruit  

verkregen publicaties gekeken of op basis hiervan nog niet eerder bekende literatuur 

ontdekt kon worden. De onderzoeksvraag die op basis van hoofdstuk 3 te 

beantwoorden luidt: Welke factoren zorgen voor een succesvolle re-integratie van 
uitkeringsgerechtigden en hoe draagt een verplichte tegenprestatie hier (al dan niet) 
aan bij? 

 

Interviews 

Op basis van de interviews moet de resterende onderzoeksvraag beantwoord 

worden, te weten: wat vinden (vertegenwoordigers van) klanten en 
uitvoeringsprofessionals van de verplichte tegenprestatie en hoe denken zij dat deze 
toegepast kan worden binnen de methodiek van zelfsturing? Aangezien de 

interviews zich in hoofdzaak richten op de wijze waarop de tegenprestatie toegepast 

kan worden binnen de Methode van Zelfsturing is het belangrijk dat de respondenten 

enige kennis hebben van deze methodiek.  

Mede daarom zijn de geïnterviewden geselecteerd door bij de te benaderen 

gemeenten gebruik te maken van het netwerk van het Gilde Netwerk. Hierbij gaat het 

om gemeenten waar het Gilde Netwerk nu, of in het verleden een advies-, of training- 

en coachingstraject heeft uitgevoerd. In bijna alle gevallen is er contact gelegd met 

een afdelingshoofd of senior beleidsmedewerker die werkzaam is op het gebied van 

sociale zaken. Vervolgens heeft diegene binnen de bewuste gemeentelijke 

organisatie een beleidsmedewerker en uitvoeringsprofessional geselecteerd die 

benaderd konden worden voor een interview. Hierdoor zijn er uiteindelijk 

medewerkers gesproken in de gemeenten: 
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- Alphen aan den Rijn; 

- Apeldoorn;  

- Eindhoven;  

- Enschede;  

- Hilversum en  

- Rotterdam.  

In Hilversum is het helaas niet gelukt een beleidsmedewerker te spreken, aangezien 

de betrokken beleidsmedewerkers begin juni op vakantie waren. Naast de 

medewerkers is in de geselecteerde gemeenten aan de vertegenwoordigers van 

klanten (in cliëntenraden) gevraagd om eveneens medewerking te verlenen aan dit 

onderzoek. Dit hebben zij in alle gevallen gedaan. Hierdoor is het totale aantal 

geïnterviewden op achttien uitgekomen (in Apeldoorn vond het interview met de 

cliëntenraad plaats met twee leden). In Bijlage 2 is een volledige lijst van de 

respondenten en hun functies te vinden. Aangezien de gemeenten Alphen aan de 

Rijn en Rotterdam gebruik maken van de tegenprestatie (de andere gemeenten nog 

niet) kan op basis van de aldaar gehouden interviews ook de volgende 

onderzoeksvraag beantwoorden worden: wat zijn de ervaringen van gemeenten die 
reeds een verplichte tegenprestatie gebruiken als instrument in re-
integratietrajecten? 

4.2 VALIDITEIT & BETROUWBAARHEID 
De afgenomen interviews zijn verricht op basis van een standaard vragenlijst. Het 

gesprek is allereerst opgenomen en vervolgens zo snel mogelijk in een letterlijk 

verslag uitgeschreven. De interviews werden steeds afgenomen op een rustige 

locatie en eventuele bijzonderheden hebben zich niet voorgedaan en zijn dus ook 

niet beschreven. Ook in de verzameling en verwerking van data verkregen uit de 

interviews is door een systematische werkwijze en heldere verslaglegging in dit 

hoofdstuk de interne validiteit gewaarborgd. De externe validiteit is in algemene zin 

lastig te realiseren bij onderzoek naar re-integratietrajecten. Naast het feit dat 

trajecten er per gemeente verschillend uit (kunnen) zien is het zo dat individuele en 

externe factoren (zoals beschreven in paragrafen 3.1 en 3.2) ook van belangrijke 

invloed zijn op de duurzame uitstroom. Dit staat overigens nog los van de invloed, 

houding of woordkeuze van individuele uitvoeringsprofessionals. Er is dus vrijwel 

nooit sprake van één op één vergelijkbare situaties.  
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Daarnaast is het zo dat in dit onderzoek uitsluitend is gekeken naar gemeenten waar 

gewerkt wordt volgens de Methode van Zelfsturing. Deze methode gaat, zoals 

beschreven in paragraaf 2.3, in hoge mate uit van maatwerk aansluitend bij de 

individuele uitkeringsgerechtigde. Aan de andere kant is in dit onderzoek vooral 

gekeken naar de wijze waarop de tegenprestatie als beleidsmaatregel in gezet zou 

kunnen worden binnen deze methode. Dit geeft ruimte om te veronderstellen dat de 

generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten toch mogelijk is zolang deze zich 

beperkt tot algemene uitgangspunten van beleid. 

4.3 VERANTWOORDING INTERVIEWVRAGEN 
De vragenlijst (zie ook bijlage 1) aan de hand waarvan de interviews zijn gehouden is 

gebaseerd op het theoretisch kader. De onderwerpen en vragen die hierin 

semigestructureerd aan bod komen laten zich als volgt verantwoorden: 

Algemene vragen om indruk te krijgen over respondent 

Deze vragen worden gebruikt om een indruk te krijgen van de respondent. Dit 

is van belang omdat voor aanvang meestal alleen de naam en functie bekend 

zijn. Uiteraard kan de informatie die hieruit naar voren komt later benut worden 

bij het verwerken en bespreken van de resultaten.  

 
Algemeen over Participatiewet 

- Wat heeft u al over de Participatiewet gehoord? Wat vindt u daarvan? 

Om het kennisniveau, maar ook de algemene houding ten opzichte van de 

Participatiewet te bepalen is deze vraag gesteld.  

Tegenprestatie introductie 

- Binnen de Wwb bestaat reeds de mogelijkheid om een tegenprestatie te 

verplichten. Wat vindt u van het principe dat klanten om een tegenprestatie 

gevraagd worden? Denkt u dat klanten die een tegenprestatie hebben 

opgelegd gekregen sneller een reguliere baan krijgen? Waarom? 

Deze vragen zijn bedoeld om een koppeling te leggen tussen de huidige 

praktijk, waarmee de respondenten bekend zijn (die van de Wwb) en de 

toekomstige van de Participatiewet. Daarnaast wordt specifiek naar de 

houding ten opzichte van de tegenprestatie gevraagd en de mate waarin men 

verwacht dat dit effect heeft op het krijgen van een baan (en dus het succes 

van het re-integratietraject).  
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Tegenprestatie specifiek 

- Hoe wordt in uw gemeente in de praktijk omgegaan met de tegenprestatie? 

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de inrichting van het re-

integratietraject is vastgelegd in een verordening. Echter, er kan soms een 

verrassend groot verschil zitten tussen het beleid en de uitvoeringspraktijk. 

Deze vraag dient om, los van eventuele beleidskaders, duidelijkheid te 

verkrijgen over de wijze waarop (en of) de tegenprestatie onderdeel uit maakt 

van het re-integratietraject.  

 

- Stelt u zich voor dat uw gemeente de mogelijkheid zou kennen om een 

tegenprestatie op te leggen; in welke gevallen zou dit opgelegd kunnen 

worden aan klanten?  

Deze vraag wordt alleen gesteld als de respondent stelt dat er geen gebruik 

gemaakt wordt van de tegenprestatie. Deze vraag dient om in te kunnen 

schatten op welke wijze de respondent de tegenprestatie toegepast zou willen 

zien. 

 
- Denkt u dat de tegenprestatie ertoe leidt dat uitkeringsgerechtigden: iets terug 

doen voor de samenleving? zich actief en betrokken blijven voelen? 

In hoofdstuk 2 worden de finale relaties van het beleidsmiddel tegenprestatie 

beschreven. Deze blijkt als doel te hebben dat uitkeringsgerechtigden 

enerzijds   ‘iets   terug  doen  voor  de  samenleving’  en  anderzijds   ‘zich  actief  en  

betrokken  blijven  voelen’.  Deze  vraag  heeft als doel te horen van mensen die 

in de praktijk bezig zijn met dit onderwerp of zij ook daadwerkelijk verwachten 

dat dit effect op zal treden.  

 

- In   sommige   gemeenten   wordt   de   tegenprestatie   gebruikt   om   klanten   ‘af   te  

schrikken’,  wat  vindt  u  hiervan? 

Het afschrikken van klanten door middel van de tegenprestatie is beschreven 

in hoofdstuk 2 en blijkt een effectieve manier te zijn om tot een snelle 

uitstroom te komen (of om aanmelding te voorkomen). Middels deze vraag 

wordt de mening van de respondent hierover gevraagd. 
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Vragen n.a.v. beleidsvraag (koppeling theorie) 

- Ziet u de tegenprestatie als een kader (van regels en plichten) waarbinnen het 

re-integratietraject plaatsvindt, of is het een mogelijk onderdeel van het 

traject? 

De Methode van Zelfsturing stelt dat er in het re-integratietraject duidelijk 

onderscheid gemaakt dient te worden tussen het kader (van regels en 

plichten, ook wel vangrails genoemd), waarbinnen het traject plaatsvindt en de 

inhoud van het traject zelf. Middels deze vraag is beoogd inzicht te verkrijgen 

of de respondent de tegenprestatie beschouwt als een mogelijk instrument of 

als voorwaarde in het re-integratietraject.  

 

- De tegenprestatie kan door klanten ervaren worden als een sanctie, hoe 

voorkom je dat? Of is dit juist goed? Zou je de tegenprestatie ook als positieve 

prikkel kunnen inzetten? 

- Stel: je beleid en interventies zijn er op gericht om de autonomie van de klant 

zoveel mogelijk te versterken en dus de eigen regie op het re-integratietraject 

te vergroten, past een tegenprestatie hierin? Zo ja: hoe? Zo neen: hoe dan 

toch? 

In de Methode van Zelfsturing is de wijze van benadering van de 

uitkeringsgerechtigde erg belangrijk. Een positieve, activerende benadering 

(en woordkeus) is hierbij van belang. Deze vragen beogen inzicht te verkrijgen 

in de wijze waarop de tegenprestatie toegepast zou kunnen worden binnen de 

Methode van Zelfsturing. Daarnaast verwijzen de vragen naar de wijze waarop 

instrumenten/   interventies   ingezet   kunnen   worden   volgens   de   ‘Trechter van 

randvoorwaarden voor een succesvol re-integratietraject’  (zie  hoofdstuk  3). 

 

- Op wat voor wijze zou je de klant kunnen betrekken bij het vormgeven van de 

individuele tegenprestatie? 

In de Methode van Zelfsturing is het erg belangrijk dat de klant zelf aan het 

‘roer’   gaat   staan   van   zijn   of   haar   eigen   re-integratietraject. Deze vraag 

probeert (net als de vorige) de toepassing binnen deze methode te toetsen. 
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5. Onderzoeksresultaten 
 

Dit hoofdstuk koppelt de context en theorie uit de hoofdstukken 2 & 3 aan de 

bevindingen uit het onderzoek. De inhoud van de interviews worden daarbij 

thematisch behandeld en geïllustreerd met citaten en voorbeelden. Deze citaten zijn 

niet naar de individuele respondent herleidbaar, maar verwijzen naar diens 

achtergrond. Allereerst wordt er stilgestaan bij de wijze waarop de respondenten zich 

verhouden tot de Participatiewet en de filosofie daarachter. Vervolgens wordt 

besproken hoe men aankijkt tegen wederkerigheid in zijn algemeenheid en de wijze 

waarop deze in de praktijk toegepast zou kunnen worden. Tot slot wordt beschreven 

hoe de tegenprestatie (naar de mening van respondenten)  toegepast zou kunnen 

worden binnen de Methode van Zelfsturing. 

 

5.1 VISIE OP DE PARTICIPATIEWET  
Het  principe  achter  de  Participatiewet  om  mensen  te  laten  ‘meedoen  naar  vermogen’  

kan bij de meeste geïnterviewden op instemming rekenen. Velen vinden dit een 

voorbeeld van hoe de relatie tussen de overheid en samenleving aan het veranderen 

is. Een veel gehoorde term in dit verband is ‘Participatiesamenleving’. Wel stellen 

sommige respondenten dat dit een erg theoretische benadering is en dat het erg 

moeilijk is te bepalen in hoeverre iemand in staat is om deel te nemen aan de 

arbeidsmarkt.  

Als het gaat om de praktische uitvoerbaarheid dan zijn er ook andere zorgen: 

binnen de Participatiewet valt vanaf 1 januari 2015 een vrij diverse doelgroep die nu 

nog bestaat uit bijstandsgerechtigden (Wwb), mensen die in dienst zijn van de 

zogenaamde sociale werkvoorziening (Wsw) en mensen die op jongere leeftijd 

wegens een handicap in meer of mindere mate arbeidsongeschikt (Wajong) blijken te 

zijn. Geïnterviewden wijzen erop dat er nu al een relatief grote diversiteit bestaat in 

doelgroepen die onder de huidige Wwb vallen (mensen met een hoge en lage 

baankans), straks zal die diversiteit alleen nog maar groter zijn. Toch zijn er ook 

respondenten die wijzen op het feit dat de Participatiewet wel voor een heel groot 

gedeelte op de huidige Wet werk en bijstand lijkt. 
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“Het heeft misschien met mijn leeftijd te maken en dat ik al 35 jaar meeloop in het 
vak; maar ik vind het wel heel veel oude wijn in nieuwe zakken.” – een 

beleidsmedewerker.  

 

“Het  is  een  prachtig  verhaal.  Daar  kan  je  gewoon  niet  op  tegen  zijn.  Het  is  een  soort  

ideaal maatschappij. Alleen ik denk dat de realiteit veel weerbarstiger is. Als je kijkt 
naar hoe de maatschappij functioneert. Niet te nadelig gesproken, maar ik kom zelf 
uit de sociale werkvoorziening en heb in het verleden met begeleid werken en 
detacheren het van zeer nabij meegemaakt. Dan gaat het gewoon keihard om de 
centen en  dan  is  het  gewoon  van  ‘Wat  kost  iemand’  en  ‘Wat  levert  iemand  op’.  En  als  

dat interessant is, dan is het prima. En is het niet interessant, dan is het jammer dan. 
Zo  werkt  het.” – een lid van de cliëntenraad. 

 

Verworven Rechten 

Bovendien geldt dat voor zowel de mensen die nu nog onder de Wsw en Wajong 

vallen dat zij er wat betreft inkomen (en andere arbeidsomstandigheden) op achteruit 

kunnen gaan dankzij de nieuwe wet. Zo hebben Wajong-ers nu nog recht op 75% 

van het minimumloon. Na de overgang naar de Participatiewet wordt dit 70%. Voor 

mensen die onder de Wsw-cao vallen dreigt een soort sterfhuisconstructie volgens 

betrokkenen. De cao zal worden bevroren, wat wil zeggen dat er geen 

(inflatie)correctie meer plaats zal kunnen vinden. Ook voor de pensioenen van Wsw-

ers dreigen problemen. Zij behouden weliswaar het recht hierop, maar nieuwe 

instroom wordt onmogelijk gemaakt. Hierdoor dreigt er een bekostigingsprobleem en 

mogelijke stijging van de pensioenpremies. 

 

“Als   het   dienstverband   eindigt   bij   die   werkgever,   dan   moeten   ze   teruggenomen  

worden door de sociale werkvoorziening, want het is begeleid werken. Maar ze 
krijgen dan nog maar een contract tot 1 januari 2015. Dus die dreigen straks per 1 
januari  gewoon  de  WW  in  te  gaan.  Want  de  gemeente  zegt:  ‘Wij  weten  nog  niet  wat  

we   met   die   groep   mensen   gaan   doen.’   En   die   mensen   worden   dus   straks  

geconfronteerd met een wet die juist die mensen kansen  moet  gaan  bieden…” – een 

lid van de cliëntenraad.  
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Loonkostensubsidie 

Veel geïnterviewden zijn enthousiast over de systematiek van loonkostensubsidie. 

Deze regeling verplicht werkgevers bij het in dienst nemen van mensen die niet over 

een volledig arbeidsvermogen beschikken hen het minimumloon of hoger te betalen. 

Het verschil tussen de loonwaarde (het percentage waarover de werknemer 

arbeidsvermogen bezit) en het minimumloon wordt gecompenseerd door de overheid 

middels een loonkostensubsidie. Sommigen zien echter ook nadelen en vrezen dat 

werkgevers de klant officieel wel in dienst nemen, maar in de praktijk geen deel uit 

laten maken van het arbeidsproces om zo het geld uit de subsidie op te strijken. 

 

“De uitstroom naar betaald werk met een minimumloon; dat is natuurlijk heel erg 
lastig. Die doelgroep moet dus springen naar dat niveau. En met die loonwaarde kan 
je traploos schakelen. Dat vind ik het mooie aan die Participatiewet.” – een 

beleidsmedewerker. 

 

Financiering en Decentralisatie 

Naast de zorgen die er leven over de wijze waarop omgegaan wordt met verworven 

rechten van Wsw-ers en Wajong-ers, zijn er zorgen over de wijze waarop de 

verantwoordelijkheid over het beleid en de daarbij horende financiering bij 

gemeenten terecht komt. Met name de geïnterviewde beleidsmedewerkers stellen 

dat er, ondanks het feit dat per 1 januari 2015 de gemeenten verantwoordelijk 

worden voor de Participatiewet, nog veel onduidelijkheid is. Zo is de wet eind februari 

2014 aangenomen in de Tweede Kamer, maar moet de Eerste Kamer hier nog over 

vergaderen en besluiten (eind juni 2014). Ook is er nog veel onduidelijkheid over de 

financiering en is het voor gemeenten dus lastig zich hier goed op voor te bereiden. 

Bijna alle gemeenten waren in het voorjaar van 2014 nog bezig met het aanpassen 

van   hun   lokale   beleidsnota’s   ter   voorbereiding   op   de   Participatiewet.   Veel  

respondenten zien dit als een enorme klus die onder veel tijdsdruk tot stand moet 

worden gebracht. 

 

“De  oorspronkelijke  gedachte  achter  de  Participatiewet is goed, maar in de loop van 
de tijd is er erg veel aan gerommeld. Ik denk dat de Rijksoverheid met name de 
Wajong op termijn onbetaalbaar vindt. In wezen is het dan ook een flinke 
bezuiniging.” – een beleidsmedewerker. 
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“We  zijn  nu  erg  druk  bezig  om  alles op tijd in verordeningen te krijgen, maar er blijft 
nog veel onduidelijkheid over de financiering. De Eerste Kamer heeft er ook nog niet 
mee   ingestemd,   maar   we   moeten   al   wel   op   1   januari   2015   beginnen.” – een 

beleidsmedewerker. 

 

5.2 HOUDING TEN OPZICHTE VAN WEDERKERIGHEID 
De discussie over de tegenprestatie werd voor de behandeling van het uiteindelijke 

wetsvoorstel voor de Participatiewet uitgebreid gevoerd. Het is te merken dat veel 

professionals deze nadrukkelijk hebben gevolgd en (wellicht hierdoor) een vrij sterke 

mening hebben als hen gevraagd wordt hoe zij in algemene zin staan tegenover het 

principe van wederkerigheid. Hierdoor is een groot verschil waarneembaar tussen 

gemeenten die al gebruik maken van de tegenprestatie en gemeenten die dat niet 

doen. Met name in die laatste gemeenten staan beleidsmedewerkers en 

uitvoeringsprofessionals bijna allemaal negatief tegenover de tegenprestatie. Voor 

wat betreft de vertegenwoordigers van klanten in cliëntenraden is juist een compleet 

tegengestelde grondhouding te bemerken. Bijna alle leden van cliëntenraden zijn 

voorstander van enige vorm van tegenprestatie, alleen in Rotterdam (een stad die de 

tegenprestatie op relatief grote schaal toepast) staat de voorzitter van de 

cliëntenraad uitermate negatief tegenover de maatregel.  

 

“Ik  mag  het  eigenlijk  niet  zeggen,  maar  ik  vind  het  een  vorm  van  ‘Arbeitseinsatz’  die  
tegenprestatie.”  – een lid van de cliëntenraad. 
 

Voor wat, hoort wat 

Doordat de discussie over de tegenprestatie uitgebreid is gevoerd vinden de meeste 

respondenten het lastig om op het principe te reageren, zonder daarbij zich te laten 

leiden door de beelden die hierover (in de media) zijn ontstaan. Na enig doorvragen 

weten echter ook geïnterviewden met een initiële negatieve grondhouding positieve 

kanten aan het principe van wederkerigheid te benoemen. Vaak genoemd hierbij zijn 

het  principe  van  ‘voor  wat,  hoort  wat’.  Al  stellen  een  hoop  betrokkenen  hierover  wel,  

dat zij van mening zijn dat dit ook al onderdeel uitmaakt van de huidige regels en 

plichten rond een bijstandsuitkering (zie ook paragraaf 5.3). 
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Draagvlak 

Ook constateren veel respondenten dat er vooroordelen leven over 

uitkeringsgerechtigden en hun inspanningen om weer terug te keren naar de 

arbeidsmarkt. In dit verband wordt vaak genoemd dat veel mensen zouden denken 

dat er door uitkeringsgerechtigden veel fraude gepleegd wordt en dat ze  inactief zijn. 

Deze respondenten stellen dat een vorm van wederkerigheid bijdraagt aan het 

draagvlak voor het beleid rond (bijstands)uitkeringen en sociale zekerheid in zijn 

algemeenheid.  

 

“Ik   denk   dat   de tegenprestatie de weerstand, uit de samenleving, tegen het 
‘uitkeringencircus’   om   het   negatief   te   zeggen   ook   wat   kan   wegnemen.   Dus het 
vergroot mogelijk  het  draagvlak.”  – een lid van de cliëntenraad.  

 

Arbeidsfitheid 

Een ander voordeel dat respondenten noemen aan een vorm van wederkerigheid is 

dat het kan bijdragen aan het behouden van arbeidsritme of werklozen kan helpen bij 

het opdoen van arbeidsfitheid. Hiermee wordt gedoeld op het feit dat deelname aan 

activiteiten helpt bij het (leren) nakomen van afspraken en mensen voldoening kan 

geven. Ook zou dit kunnen bijdragen aan het opdoen van een netwerk, waardoor 

men een mogelijk contact zou kunnen opdoen waardoor men in de toekomst een 

baan kan vinden.  

 

“Werken  als   instrument  om  in  een  bepaalde  structuur  of   ritme  te  blijven,  dat  vind   ik  

wel  goed.” – een klantmanager. 

 

5.3 DE TEGENPRESTATIE IN DE WET 
In paragraaf 2.2 is beschreven dat het instellen van de tegenprestatie er voor moet 

zorgen dat uitkeringsgerechtigden iets terug doen voor de samenleving. Daarnaast is 

de maatregel er op gericht om uitkeringsgerechtigden actief te laten zijn en zich 

betrokken te laten voelen bij de samenleving ondanks werkloosheid. Dat 

uitkeringsgerechtigden door het verrichten van een tegenprestatie iets terug doen 

voor de samenleving staat voor alle respondenten buiten kijf. Wel stellen sommige 

respondenten dat bestaande kaders (zoals de sollicitatieplicht) binnen het re-

integratietraject er al toe leiden dat klanten iets terug doen voor hun uitkering. 
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“Als  iemand  nu,  laten  we  zeggen,  volop  solliciteert  en  cursussen  volgt  om  weer  aan  

de  slag  te  komen.  Dan  is  dat  toch  al  een  tegenprestatie…” – een beleidsmedewerker. 

 

Het doel om uitkeringsgerechtigden actief te laten zijn en zich betrokken te laten 

voelen bij de samenleving keurt iedere respondent goed. De retorische vraag die 

sommigen stellen is   of   als   je   de   tegenprestatie   “hard   en   koud”   oplegt   dit   doel  

gerealiseerd zal worden. Veel respondenten refereren hierbij aan voorbeelden van 

werkzaamheden die genoemd werden in de media (zoals sneeuwschuiven en 

straatvegen) in de discussie voorafgaand aan de behandeling van de Participatiewet. 

Zij stellen dat wanneer werkzaamheden generiek worden opgelegd dit niet leidt tot 

enige (verbetering van) perspectief en bovendien resulteert in een situatie waarin de 

tegenprestatie verwordt tot een soort strafkamp voor uitkeringsgerechtigden (zie ook 

paragraaf 5.4). 

 

“Ergens  zit  er  een  soort  Siberisch-strafkamp gevoel bij die tegenprestatie. Terwijl ik 
denk van nou, de wereld wordt zo ontzettend veel leuker als je gewoon meedoet.”   
- een beleidsmedewerker.  
 
Juridische houdbaarheid 

Ook zijn er zorgen over de juridische houdbaarheid van de tegenprestatie. Meerdere 

respondenten stellen dat deze in strijd is met internationale verdragen zoals 

bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat gedwongen 

arbeid verbiedt.  

 
“Het  is  juridisch  nog  maar  zeer  de  vraag,  als  je  dat  Europees  gaat  voorleggen,  of  je  

er  uitkomt.” – een beleidsmedewerker. 

 

5.4 DE TEGENPRESTATIE IN DE PRAKTIJK 
De houding ten opzichte van de tegenprestatie wordt erg bepaald door de perceptie 

die respondenten hebben opgedaan door de discussie over het onderwerp in de 

media en politiek. Echter wanneer men komt te spreken over de wijze waarop het re-

integratietraject lokaal is ingericht dan dringt zich al snel de vraag op of er wel een 

wezenlijk verschil is tussen gemeenten die officieel de tegenprestatie wel hanteren 

en gemeenten die zeggen dat niet te doen.  
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Nut & Noodzaak 

Veel geïnterviewde beleidsmedewerkers in gemeenten die geen tegenprestatie 

hanteren, vragen zich af wat de meerwaarde is hiervan omdat doelen die met de 

tegenprestatie beoogd worden reeds met bestaande wet- en regelgeving behaald 

zouden kunnen worden. De meeste gemeenten die geen gebruik maken van de 

tegenprestatie verplichten toch, in meer of mindere mate, uitkeringsgerechtigden iets 

terug te doen voor hun uitkering. Meestal wordt dit georganiseerd via een lokale 

vrijwilligersorganisatie. De nadruk ligt bij dit soort trajecten vooral op het 

participatieve karakter en minder op de specifieke invulling hiervan. Ook zijn er 

respondenten die veronderstellen dat de tegenprestatie vooral tegemoet komt aan 

een politieke wens, zonder dat daar een directe aanleiding voor gevonden kan 

worden in de dagelijkse praktijk van de uitvoering van het re-integratiewerk.  

 

“Wij   hebben   altijd   een   actieve   benadering   gehad   en   hebben   dus   nooit   gebruik  

gemaakt van de maatschappelijke tegenprestatie. Ik vind ook niet wij het nodig 
hebben.” – een beleidsmedewerker. 

 

Verdringing 

Het wetsartikel waarin de tegenprestatie vermeld staat stelt uitdrukkelijk dat dit niet 

mag leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Toch noemen sommige respondenten 

als zorg dat ze bang zijn dat het invoeren van de tegenprestatie hiertoe leidt. De 

financieel moeilijke tijd wordt hierin als voorbeeld genoemd die de druk om te 

bezuinigen (en het goedkoper laten uitvoeren van werk) groot maakt bij de 

gemeenten. 

 

 

 

  

Casus Rotterdam 

De   hierboven   beschreven   aanpak  middels   een   ‘vrijwillige’   tegenprestatie,   verschilt  

vreemd genoeg weinig van de aanpak in de stad  van  ‘niet  lullen,  maar  poetsen’.  De  

Maasstad wordt vaak (in de media) als lichtend voorbeeld opgevoerd van een stad 

die als geen ander de tegenprestatie hanteert. De praktijk geeft een ander beeld. Het 

aantal  bijstandsgerechtigden   is  er  enorm  met  een   totaal  aantal  van  ±  37.500.  Zo’n  

16.000 daarvan zijn ingedeeld  in  de  groep  die  voor  ‘activering’  in  aanmerking  komt.  

Dat wil zeggen dat zij ten opzichte van andere uitkeringsgerechtigden het moeilijkst 

terug te leiden zijn naar de arbeidsmarkt.  

 



 43 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voor velen kan de vraag gesteld wordt of ze ooit weer een reguliere baan zullen 

krijgen. Dit is de groep die in Rotterdam in aanmerking komt voor de tegenprestatie. 

Ongeveer een kwart van die 16.000 uitkeringsgerechtigden beschikt over dermate 

problematische omstandigheden (naast het niet hebben van een baan), bijvoorbeeld 

met een bepaalde zorgvraag, dat deze totaal vrijgesteld zijn van enige verplichting 

in ruil voor de uitkering. Overigens spreekt men in Rotterdam liever niet van een 

tegenprestatie,  maar  wordt  formeel  de  term  ‘maatschappelijke  inspanning’ gebruikt. 

 

Het doel van de maatschappelijke inspanning is niet zozeer gelegen in de wens om 

uitkeringsgerechtigden iets terug te laten doen voor de uitkering, maar er vooral op 

gericht om uitkeringsgerechtigden deel te laten nemen aan de samenleving. Via De 

Vrijwilligerswinkel en andere stichtingen op wijk- en buurtniveau worden de klanten 

gekoppeld aan een vereniging of andere organisatie in de buurt. Het gaat hier dus 

vooral om vrijwilligerswerk en niet om arbeid die normaal betaald zou worden. Na 

geruime tijd vindt er een gesprek plaats met de uitkeringsgerechtigden om te bezien 

of deze een stap kan maken naar een regulier re-integratietraject of bijvoorbeeld 

een vrijwilligersfunctie kan krijgen met iets meer verantwoordelijkheid. 

 

De resultaten van het hanteren van de tegenprestatie in Rotterdam lijken positief. Zo 

stellen betrokkenen dat het verrichten hiervan leidt tot een verbetering van het 

welbevinden en zelfs de gezondheid  van deelnemers.  

 

“Mensen  zitten  hier  anders  bij  mij  aan  tafel.  Er  zit  meer kleur in hun gezicht. Je ziet 
mensen opbloeien. Het levert niet direct geld op voor de maatschappij in de zin dat 
mensen hierdoor snel uit de uitkering komen, maar het welzijn en gezondheid wordt 
wel beter en dat zie je –denk ik- terug  in  de  zorgkosten.”  
– een klantmanager.  
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Straf & Handhaving 

Veel respondenten in gemeenten waar de tegenprestatie niet gehanteerd wordt 

vrezen voor de wijze waarop klanten zouden kunnen reageren op toepassing 

hiervan. Hun zorg is er dan op gericht dat uitkeringsgerechtigden dit als een straf 

zullen ervaren. Ook maken respondenten zich zorgen over gemeenten waar de 

tegenprestatie ingezet lijkt te worden als afschrikmiddel. Bijna alle respondenten 

stellen dat het enerzijds wel goed is om mensen die een uitkering aan komen vragen 

te confronteren met de plichten die daar tegenover staan, maar anderzijds mag dit 

niet worden ingezet als afschrikmiddel.  

 
“Mensen  moeten  zich  niet  schuldig  voelen  over  het  feit  dat  ze  in  een  uitkering zitten. 
Het lot kan je zo treffen, soms lopen zaken zo. Een tegenprestatie moet dus geen 
straf   zijn   voor   het   feit   dat   je   in   een   uitkering   zit.” – een voorzitter van een 

cliëntenraad. 

 

Daarnaast  maken  veel  medewerkers  van  gemeenten  zich   zorgen  over   “het   nieuwe 

handhavingprobleem”   wat   met   de   tegenprestatie   gecreëerd   wordt.   Zij   stellen   dat  

wanneer je klanten gaat vragen om een tegenprestatie te leveren deze vrij weinig 

waard is wanneer je vervolgens niet controleert of mensen zich hieraan houden.  

 
“Wij  willen dat iedereen maatschappelijk actief is, maar we gaan daar geen kanon 
achter  zetten  ter  handhaving.” – een beleidsmedewerker. 

 

Praktische bezwaren 

Twee respondenten noemen ten aanzien van de tegenprestatie (in aanvulling op 

andere bezwaren) een reeks praktische bezwaren. Voorbeelden hiervan zijn: hoe er 

omgegaan wordt binnen de tegenprestatie met arbeidsomstandigheden, de 

verzekering van uitkeringsgerechtigden die een tegenprestatie verrichten en mogelijk 

crimineel gedrag. 

 
“Je  moet   je   zorgen   dat   er   geen   andere   negatieve   effecten   ontstaan   voor  mensen.  

Senioren helpen in een verzorgingstehuis en vervolgens wordt het leeggeroofd, ik 
noem maar wat. Daar moet je allemaal rekening mee houden. Ik vind het lastig te 
organiseren.” – een beleidsmedewerker. 
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5.5 DE TEGENPRESTATIE EN DE METHODE VAN ZELFSTURING 
De reeds beschreven Casus Rotterdam (paragraaf 5.4) geeft een voorbeeld van een 

gemeente die reeds de tegenprestatie hanteert en tegelijk werkt met de Methode van 

Zelfsturing. Ten tijde van dit onderzoek was de Gemeente Alphen aan den Rijn bezig 

met de implementatie van de tegenprestatie. In de andere gemeenten is dit (nog) niet 

het geval. Desondanks is er ook aan de respondenten uit de overige gemeenten 

gevraagd hoe zij de tegenprestatie zouden hanteren in het licht van de Methode van 

Zelfsturing.  

 

Maatwerk 

Een belangrijke vraag in dat kader is of respondenten van mening zijn dat de 

tegenprestatie als maatwerk of juist generiek binnen de zogenaamde vangrail van 

rechten en plichten in het re-integratietraject toegepast zou moeten worden. De 

geïnterviewden zijn hier eensluidend over. Zij zien het meeste heil bij een zoveel 

mogelijk op het individu toegesneden tegenprestatie. Wanneer deze generiek 

toegepast zou worden vrezen veel medewerkers en klantenvertegenwoordigers dat 

de maatregel contraproductief zou kunnen werken.  

 
“Een   tegenprestatie   hoeft   helemaal   niet   negatief   te   zijn   als   het   maar   iets   is   wat  

bijdraagt aan een leerproces, bijvoorbeeld het opdoen van arbeidsritme. Door   ‘m  

verkeerd in te zetten kunt je sommigen ook nog verder afbranden terwijl ze dat 
eigenlijk  al  zijn.  Daar  bereik  je  niks  mee.” – een klantmanager.  

 

Bejegening van de Klant 

De Methode van Zelfsturing gaat er van uit dat een juiste bejegening van de klant 

bijdraagt aan de effectiviteit van het re-integratietraject. Enkele respondenten geven 

in   relatie   daartoe   aan   dat   zij   het   woord   ‘tegenprestatie’   een   ongelukkig vinden. In 

Rotterdam is er voor   gekozen   de   term   ‘maatschappelijke   inspanning’   te   hanteren.  

Naast de woordkeus laken veel respondenten de top down benadering zoals de 

wetgever lijkt te verlangen bij de uitvoering van de tegenprestatie. Deze wordt niet 

bevorderlijk geacht voor het laten vinden van de eigen kracht van de klant. Veel 

uitvoeringsprofessionals benadrukken de meerwaarde van het kunnen toepassen 

van maatwerk. Juist daarmee geef je uitkeringsgerechtigden de gelegenheid ergens 

bij te horen en krijgen zij meer gevoel van eigenwaarde, zo is de gedachte.  
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“Het   woord   tegenprestatie   gebruik   ik   echt   nooit.   Wij   zien   dat   als   één   van   de  

hulpmiddelen  die  we  kunnen  inzetten.” – een klantmanager.  

 

“Door  het  woord  tegenprestatie  is  de  framing  al  volkomen  verkeerd  ingezet. Hierdoor 
lijkt het welhaast een soort sanctie. Mensen die in een participatieplaats zitten 
zeggen  niet:  ‘Ik  ga  naar  mijn  zwaar  gesubsidieerde  baan  omdat  ik  een  uitkering  heb’,  

die  zeggen:   ‘ik  ga  naar  mijn  werk’.  Op  feestjes  hebben die mensen iets om over te 
vertellen en het is natuurlijk hartstikke mooi als er een keer een kerstpakket komt of 
er is een bedrijfsuitje. Je hoort ergens bij, mensen vinden dat geweldig. Ik denk echt 
dat je het niet  van  de  sancties  moet  hebben.” – een beleidsmedewerker. 

 

Zelfsturende Tegenprestatie 

Alle respondenten is gevraagd hoe de tegenprestatie toegepast zou kunnen worden 

binnen de Methode van Zelfsturing. In antwoord op deze vraag stellen veel van hen 

een tegenprestatie voor die veel ruimte laat voor de invulling bij de klant. In 

Rotterdam stelt men al dat de tegenprestatie toegepast wordt binnen de Methode 

van Zelfsturing (zie paragraaf 5.3). De wijze waarop de geïnterviewden uit andere 

gemeenten de tegenprestatie zouden willen inrichting lijkt veel op de situatie als in 

Rotterdam.  Allereerst  stellen  zij  voor  het  een  andere  naam  te  geven.  “Iets  terug  doen  

voor  de  samenleving”  of  gewoon  “vrijwilligerswerk”  is  een  veel  gehoord  voorstel.  

 Alle respondenten delen de mening dat het vooral zinvol is om 

uitkeringsgerechtigden een vrijwilligersfunctie te laten doen. Reguliere arbeid roept 

de vraag op of er geen sprake is van verdringing (wat sowieso al een zorg is van veel 

geïnterviewden, zie paragraaf 5.2). Een andere vraag die gesteld wordt is waarom je 

niet gewoon zou betalen voor reguliere arbeid. Sommige respondenten geven aan 

het lastig te vinden om een voldoende aanbod te garanderen, anderen stellen voor 

daartoe een beroep te doen op een lokaal vrijwilligersuitzendbureau. Een ander 

voorstel is om ook bijvoorbeeld het verrichten van mantelzorg als tegenprestatie aan 

te kunnen merken. 

 
“Als  je  het  hebt  over  iets  terugdoen  voor  de  samenleving.  Als  jij  gewoon  voor  je  zieke  

moeder zorgt, mantelzorg, waarom zou dat daar dan niet onder vallen. Of als jij actief 
bent bij de cliëntenraad of bij de sportclub, nou waarom niet? Dat is ook iets waar de 
samenleving  baat  bij  heeft.” – een lid van de cliëntenraad.  
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Bijna alle respondenten zijn van mening dat klanten een grote rol zouden moeten 

hebben bij het vormgeven van hun eigen tegenprestatie. In de praktijk zou dit er op 

neer kunnen komen dat wanneer de gemeente op een gegeven moment voorstelt 

aan de uitkeringsgerechtigde om een tegenprestatie te gaan verrichten, hij daarbij de 

gelegenheid wordt geboden (bijvoorbeeld gedurende een maand) om zelf een 

invulling hiertoe voor te stellen. In de praktijk blijken klantmanagers al erg vaak het 

gesprek met de uitkeringsgerechtigde te hebben gevoerd over hoe zijn dagindeling 

eruit ziet. Een ander voorstel dat is gedaan om in aansluiting hierop te kijken of de 

klant de facto al voldoet aan de tegenprestatie of dat er wellicht aanknopingspunten 

zijn om hieraan te kunnen gaan voldoen.  

 
“Je   bespreekt   natuurlijk   altijd   de   situatie  waarin  mensen   zitten.  Wat   hun   ideeën  er  

over zijn. Hoe ze zelf de toekomst zien. Waar ze aan zouden kunnen en willen 
werken. Van daaruit kun je natuurlijk kijken van: wat is haalbaar. Dan zou je tegen 
iemand   kunnen   zeggen:   ‘goh,   zou   je   eens   wat   vrijwilligerswerk   willen   zoeken,  

waardoor je in ieder geval weer een beetje dagritme krijgt. En dan kom je weer onder 
de   mensen.   Je   krijgt   weer   een   beetje   zingeving.’   Als   mensen   dat   stapje   gezet  

hebben en het gaat goed en ze zijn een aantal dagen in de week bezig, dan kan je 
eventueel  de  volgende  stap  zetten.” - een klantmanager.  

 

Wanneer na bijvoorbeeld een maand de klant nog niet tot een invulling van zijn 

tegenprestatie heeft kunnen komen dan zou er gekeken moeten worden waarom dit 

nog niet gelukt is om vervolgens een passend aanbod te doen aan de 

uitkeringsgerechtigde. Tot slot hechten veel respondenten eraan dat er op de één of 

andere manier gekeken wordt hoe klanten die een tegenprestatie verrichten na 

verloop van tijd toch een stap richting de arbeidsmarkt kunnen maken of carrière 

kunnen maken binnen een vrijwilligersorganisatie. 
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6. Conclusie 
 
Dit hoofdstuk zet de conclusie en discussie uiteen. Daarnaast wordt besproken op 

welke wijze dit onderzoek een bijdrage levert aan de samenleving en wetenschap en 

tot slot zijn er aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. Kort samengevat 

heeft dit onderzoek gedraaid om de vraag welke succesfactoren er in re-

integratietrajecten zijn en hoe de tegenprestatie, als relatief nieuw verschijnsel, hierin 

toegepast kan worden met inachtneming van de Methode van Zelfsturing die het 

Gilde Netwerk hanteert.  

 Om een antwoord op deze vraag te vinden is allereerst uiteengezet hoe de 

Participatiewet eruit ziet en hoe deze zich verhoudt tot de bestaande wetgeving 

(Wwb, Wsw & Wajong) die hierdoor vervangen zal worden per 1 januari 2015. 

Vervolgens is besproken op wat voor wijze de tegenprestatie onderdeel uitmaakt van 

de huidige Wwb en straks onderdeel zal gaan uitmaken van de Participatiewet. 

Hierna is uit de doeken gedaan wat de achtergrond is van de Methode van 

Zelfsturing en wat de werking hiervan is in de praktijk. Het theoretisch kader van dit 

onderzoek wordt gevormd door factoren die het succes bepalen voor wat betreft de 

individuele kenmerken, externe omstandigheden en de inrichting van het re-

integratietraject. Doormiddel van semigestructureerde interviews zijn de bevindingen 

hieruit voorgelegd aan beleidsmedewerkers, klantmanagers en leden van 

cliëntenraden in gemeenten die de tegenprestatie al dan niet inzetten.  

 
6.1 BEHANDELING ONDERZOEKSVRAGEN 
De beantwoording van de afzonderlijke onderzoeksvragen en de beantwoording van 

de beleidsvraag die ten grondslag liggen aan dit onderzoek vormt gezamenlijk de 

basis van dit hoofdstuk. Naar aanleiding hiervan zijn in hoofdstuk 7 de aanbevelingen 

geformuleerd. 

 
Op welke wijze is de tegenprestatie verwerkt in de Participatiewet zoals deze op 20 

februari 2014 is aangenomen door de Tweede Kamer? 

Gedurende de looptijd van dit onderzoek was de behandeling van de Participatiewet, 

waar de tegenprestatie onderdeel van uitmaakt, nog niet afgerond. Nadat de Tweede 

Kamer op 20 februari met de wet heeft ingestemd, kan de Eerste Kamer de wet 

louter verwerpen of aannemen. Naar verwachting zal de Eerste Kamer de wet begin 

juli 2014 aannemen.  
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Het blijkt dat de Participatiewet weliswaar de Wwb, Wsw en Wajong gaat vervangen, 

maar dat in de praktijk de laatste twee vooral bij de bestaande Wet werk en bijstand 

ingeschoven worden. Voor de Wajong geldt overigens dat deze slechts gedeeltelijk 

overgaat in   de   Participatiewet.   Zo’n   100.000   mensen   zullen na een keuring 

waarschijnlijk voor meer dan 70% arbeidsongeschikt blijken en dus niet voldoende in 

staat zijn om te werken. De overige 140.000 mensen worden wel geacht dit wel te 

kunnen en gaan wel over naar de Participatiewet. Daarnaast   zullen   zo’n   100.000  

Wsw-ers en ruim 369.000 bijstandsgerechtigden overgaan naar de Participatiewet 

(zie paragraaf 2.1). 

Wat betreft de tegenprestatie volgt de Participatiewet de huidige Wet werk en 

bijstand. Dat wil zeggen dat het bestaande wetsartikel uit de Wwb letterlijk 

overgenomen wordt in de Participatiewet (zie paragraaf 2.2). Een verschil is er echter 

in gelegen dat de potentiële doelgroep door de toevoeging van Wsw-ers en 

Wajongers  toeneemt  met  zo’n  240.000  uitkeringsgerechtigden.  Na  invoering van de 

Participatiewet is dus een grotere groep mensen, in principe, te verplichten tot een 

tegenprestatie. 

 

Op welke wijze wordt een verplichte tegenprestatie op dit moment al gebruikt door 

gemeenten als instrument in re-integratietrajecten? 

In het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb) hebben gemeenten sinds 1 januari 

2012 de mogelijkheid om een tegenprestatie aan uitkeringsgerechtigden te vragen. 

Hierbij hebben zij een grote beleidsvrijheid bij het uitvoeren van (dit onderdeel van) 

de wet. Eind 2013 hadden reeds 35 gemeenten (of samenwerkingsverbanden 

daarvan) de tegenprestatie opgenomen in hun beleid. Nog eens 43 gemeenten 

verkennen de mogelijkheden of zijn bezig met de implementatie van het beleid rond 

de tegenprestatie. De meeste gemeenten waar de tegenprestatie is ingevoerd 

hebben daartoe besloten vanuit een politieke wens. In veel van deze gemeenten is 

men van mening dat iedereen maatschappelijk actief moet zijn en dat de 

tegenprestatie hier een bijdrage aan kan leveren. Ook zijn er gemeentebesturen die 

menen dat de tegenprestatie al onderdeel is van het staande beleid rond 

maatschappelijke activering. Zij zien dus geen toegevoegde waarde in het 

implementeren van de tegenprestatie (zie paragraaf 2.2). 
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Ook al is de tegenprestatie uitdrukkelijk niet bedoeld als re-integratie-instrument, toch 

zijn er een aantal gemeenten die re-integratiedoelstellingen koppelen aan het 

uitvoeren van de maatregel. Het ‘bevorderen van de uitstroom’, ‘preventie van 

instroom’ of ‘werknemers vaardigheden laten opdoen of behouden’  wordt als primair 

doel van de tegenprestatie door deze gemeenten genoemd. De wet bepaalt 

uitdrukkelijk dat het werk dat door gemeenten als tegenprestatie wordt aangeboden 

niet tot verdringing op de arbeidsmarkt mag leiden. De aard van de werkzaamheden 

die uitgevoerd wordt is dan ook vooral gelegen in projecten die de leefbaarheid 

vergroten of in werk dat door eventuele bezuinigingen in het verleden niet meer 

uitgevoerd kan worden.  

De inzet van de tegenprestatie is dus per gemeente zeer verschillend. Er is 

een grote variatie waar te nemen in inrichting, de mate van verplichting, de aard van 

de werkzaamheden en de tijdsduur die de uitkeringsgerechtigde hieraan moet 

besteden. Ook het doel waar verschillende gemeenten de tegenprestatie voor 

gebruiken verschilt. In de ene gemeente gaat het puur om wederkerigheid, in de 

andere worden er maatschappelijke- of re-integratiedoelstellingen aan gekoppeld.  

 

Welke factoren zorgen voor een succesvolle re-integratie van uitkeringsgerechtigden 

en hoe draagt een verplichte tegenprestatie hier (al dan niet) aan bij? 

Als het gaat om het aanwijzen van succesfactoren is het van belang onderscheid te 

maken tussen randvoorwaarden en instrumenten. Het belang van randvoorwaarden 

komt naar voren in een aantal in deze thesis geciteerde onderzoeken. Er bestaat in 

de verschillende onderzoeken overeenstemming over het feit dat deze zich moeten 

richten op (onder andere) een positieve bejegening van de uitkeringsgerechtigde, het 

eenduidig communiceren en toepassen van regelgeving en het belang van maatwerk 

en een integrale aanpak in het re-integratietraject (zie paragraaf 3.3). Naast deze 

randvoorwaarden is het  belangrijk om de juiste instrumenten toe te passen in het 

traject. Uit een groot, internationaal vergelijkend, onderzoek blijkt dat instrumenten 

die zich richten op het prikkelen van uitkeringsgerechtigden doormiddel van sancties 

en/ of bonussen (incentives), het bemiddelen van klanten en verwijzing naar 

vacatures (bemiddeling) en het stimuleren van werkgevers om werklozen aan te 

nemen of werk te creëren (instroomsubsidies) als het meest succesvol zijn te 

beschouwen. 
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De tegenprestatie is (in de wet) niet bedoeld als instrument binnen het re-

integratietraject maar heeft slechts als doel mensen iets terug te laten doen. Echter, 

door de wijze waarop gemeenten de maatregel inzetten heeft deze wel een effect op 

de instroom (door afschrikking) en/ of uitstroom (als activeringsmaatregel) binnen het 

re-integratietraject. Als zodanig zou je op   z’n   minst   kunnen   stellen   dat   de  

tegenprestatie een instrumentele werking heeft. Het beschreven effect maakt 

duidelijk dat de tegenprestatie zowel positieve als negatieve prikkels kan geven. In 

die   zin   laat   het   zich   dus   het   best   categoriseren   als   ‘Incentive’.  Zowel positieve als 

negatieve prikkels kunnen bijdragen aan het succes van re-integratietrajecten. De 

mate waarin de tegenprestatie hierin slaagt is sterk afhankelijk van de wijze waarop 

de maatregel wordt ingezet.  

  

Wat zijn de ervaringen van gemeenten die reeds een verplichte tegenprestatie 

gebruiken als instrument in re-integratietrajecten?  

De wijze waarop gemeenten de verplichte tegenprestatie inzetten is zeer divers. 

Gemeenten die gebruik maken van een verplichte tegenprestatie gebruiken deze 

lang niet altijd bewust als instrument in het re-integratietraject. Wel is duidelijk dat de 

maatregel   ‘incentives’   (positieve   en/   of   negatieve   prikkels)   afgeeft   en   dus   een 

instrumentele waarde zou kunnen hebben. Voorbeelden hiervan zijn gemeenten 

waar de tegenprestatie gebruikt wordt als ‘afschrikmiddel’   om   mensen   die   zich  

komen melden voor een uitkering te confronteren met de plichten die hier tegenover 

staan (en dus uiteindelijk weer snel uitstromen). Een ander voorbeeld is de 

Gemeente Rotterdam die er voor kiest om de tegenprestatie heel gericht in te zetten 

voor het klantenbestand dat een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft (zie 

paragraaf 2.2).  

 In het kader van dit onderzoek zijn in twee steden waar de tegenprestatie 

gebruikt wordt (of op korte termijn gaat worden) interviews gehouden, Alphen aan 

den Rijn en Rotterdam (zie paragraaf 5.4). De ervaringen zijn hier grotendeels 

positief. De voorstanders roemen met name het feit dat de maatregel mensen weer 

eigenwaarde geeft en doordat mensen gaan participeren in de samenleving ze niet 

langer aan hun lot overgelaten worden. Daarnaast veronderstelt men dat de 

tegenprestatie bijdraagt aan het welzijn van mensen en dat dit leidt tot de 

vermindering van andere kosten die de samenleving maakt (bijvoorbeeld op het 

gebied van zorg).  
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Wat vinden (vertegenwoordigers van) klanten en uitvoeringsprofessionals van de 

verplichte tegenprestatie en hoe denken zij dat deze toegepast kan worden binnen 

de Methode van Zelfsturing? 

De discussie over de tegenprestatie werd voor de behandeling van het uiteindelijke 

wetsvoorstel voor de Participatiewet uitgebreid gevoerd in de media en politiek. Veel 

betrokkenen hebben deze discussie gevolgd en hierdoor zich een mening gevormd. 

Het beeld dat media en politiek schetsten, was alsof alle uitkeringsgerechtigden 

zouden moeten sneeuwruimen en straatvegen om een tegenprestatie te leveren. 

Hierdoor staan met name in gemeenten die geen gebruik maken van de 

tegenprestatie, medewerkers bijna allemaal negatief tegenover de invoering hiervan. 

De vertegenwoordigers van klanten in cliëntenraden zijn juist veelal positief over de 

tegenprestatie, zij verwachten bijvoorbeeld dat het draagvlak voor het verstrekken 

van uitkeringen hierdoor zal toenemen. Dit geldt echter opvallend genoeg niet voor 

Rotterdam, waar, paradoxaal, de cliëntenraad mordicus tegen is en de medewerkers 

enthousiast zijn. 

Wanneer de tegenprestatie binnen de Methode van Zelfsturing toegepast 

wordt verlangen de respondenten dat er voldoende ruimte voor maatwerk is. Het 

woord  ‘tegenprestatie’  wordt als negatief beoordeeld. Rotterdam heeft om die reden 

er  ook  voor  gekozen  de  term  ‘maatschappelijke  inspanning’  te  hanteren.  Wat  betreft  

de te verrichten werkzaamheden stelt men dat het vooral zinvol is om 

uitkeringsgerechtigden vrijwilligerswerk te laten doen. Een ander voorstel is om het 

verrichten van mantelzorg als tegenprestatie aan te kunnen merken. Het verrichten 

van reguliere arbeid leidt bij de respondenten tot zorgen over verdringing en wordt 

door hen onwenselijk geacht.   

Bijna alle geïnterviewden zijn van mening dat klanten een grote rol zouden 

moeten hebben bij het vormgeven van de eigen tegenprestatie. Dit zou bijvoorbeeld 

kunnen door de gelegenheid te bieden (bijvoorbeeld gedurende een maand) om zelf 

een invulling hiertoe voor te stellen. Wanneer na bijvoorbeeld een maand de klant 

nog niet tot een invulling van zijn tegenprestatie heeft kunnen komen dan zou er 

gekeken moeten worden waarom dit nog niet gelukt is om vervolgens een passend 

aanbod te doen aan de uitkeringsgerechtigde. Tot slot is het voor veel 

geïnterviewden belangrijk dat klanten die een tegenprestatie verrichten na verloop 

van tijd een stap richting de arbeidsmarkt of carrière binnen een 

vrijwilligersorganisatie kunnen maken. 
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Uiteindelijk kan dus gesteld worden dat de respondenten in dit onderzoek 

genuanceerd zijn over de wijze waarop de tegenprestatie uitgevoerd zou kunnen 

worden. Hun mening wordt voornamelijk bepaald door de wijze waarop de 

tegenprestatie uitgevoerd wordt. Toepassing met voldoende ruimte voor maatwerk, 

bijvoorbeeld met behulp van de Methode van Zelfsturing, is hierin een bepalende 

factor.  

 

Onder welke condities zou een verplichte tegenprestatie kunnen leiden tot een groter 

aandeel succesvol afgeronde re-integratietrajecten en wat zijn op basis hiervan 

mogelijke aanpassingen aan het training- en coachingprogramma van het Gilde 

Netwerk en de door haar ontwikkelde Methode van Zelfsturing? 

Het eerste gedeelte van de beleidsvraag wordt beantwoord op deze plek en vormt de 

hoofdconclusie van dit onderzoek. De vraag tot welke mogelijke aanpassingen aan 
het training- en coachingprogramma van het Gilde Netwerk en de door haar 
ontwikkelde Methode van Zelfsturing dit leidt, wordt beantwoord in hoofdstuk 7. 

Het feit dat gemeenten stellen gebruik te maken van de tegenprestatie wil niet 

zeggen dat ze iets anders doen wat betreft de inrichting van het re-integratietraject 

dan gemeenten die de tegenprestatie niet hanteren, en eigenlijk geldt dit ook 

andersom.   Hiermee   wordt   bedoeld   dat   het   woord   ‘tegenprestatie’   wellicht   meer  

impliceert dan het in de praktijk voorstelt. Op basis hiervan zou wellicht de conclusie 

te trekken zijn dat er ‘veel  gedoe  om  niets  is’.  Dit is echter te kort door de bocht. Veel 

gemeenten worstelen met de tegenprestatie omdat ze door de landelijke discussie 

(en eerder voorgestelde verplichting) op een bepaalde manier een druk ervaren om 

deze ook toe te passen in de lokale situatie. Daarnaast wordt de werkelijke 

meerwaarde hiervan betwijfeld. “Wat  de  tegenprestatie  beoogd,  kunnen  wij  al  lang”  is  

een veel gehoorde uitspraak in gesprekken bij gemeenten die de tegenprestatie 

(nog) niet hanteren. Een andere belangrijke zorg is gelegen in mogelijke problemen 

bij de uitvoering en financiering van de maatregel.  

 De tegenprestatie heeft wellicht het grootste effect op de uitstroom uit re-

integratietrajecten wanneer deze ingezet wordt als een soort afschrikmiddel. Uit het 

eerdere onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (aangehaald 

in hoofdstuk 2) naar de tegenprestatie blijkt ook dat sommige gemeenten de 

tegenprestatie met dit doel inzetten en dat dit tot een lagere instroom leidt. Of 

hiermee ook een duurzame uitstroom wordt gegarandeerd is echter niet bekend.  
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Wanneer de tegenprestatie door middel van maatwerk op de individuele 

uitkeringsgerechtigde wordt toegesneden leidt dit wellicht tot een verbetering van 

diens welbevinden, zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde. Dat is belangrijke 

maatschappelijke winst en leidt mogelijk tot de reductie van andere kosten in de 

samenleving (bijvoorbeeld in de zorg). Bovendien leidt het hervinden van 

welbevinden, zelfvertrouwen en eigenwaarde tot een versterking van de drie 

psychologische basisbehoeften, die juist door werkloosheid onder druk komen te 

staan (zie ook paragraaf 2.3).   

Tenslotte verwachten betrokkenen dat het verrichten van een tegenprestatie 

kan bijdragen aan het verbeteren van het netwerk en het opdoen van arbeidsritme bij 

de uitkeringsgerechtigde. Al met al zijn dit belangrijke voorwaarden voor het 

terugkeren naar de arbeidsmarkt. Een tegenprestatie die uitgaat van het voorgaande 

en dit probeert te stimuleren leidt dus, zo is de verwachting van betrokkenen, tot een 

groter aandeel succesvol afgeronde re-integratietrajecten.  

 

6.2 DISCUSSIE & CONTRIBUTIE 
In de discussie wordt de waarde van dit onderzoek gewogen. Hierbij zijn naast 

positieve punten uiteraard ook kanttekeningen te plaatsen. Per 1 januari 2015 krijgt 

meer dan een half miljoen mensen een uitkering in het kader van de Participatiewet. 

Naar schatting gaat er meer dan 1,6 miljard euro per jaar om in trajecten die moeten 

leiden tot het re-integreren van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt. Vreemd 

genoeg zijn er niet veel onderzoeken te vinden die de effectiviteit van deze trajecten 

bepalen en door sommige onderzoekers op dit beleidsterrein wordt re-integratie zelfs 

een black box genoemd. Daarnaast kunnen gemeenten al twee jaar gebruik maken 

van de tegenprestatie en is hier veel om te doen geweest in media en politiek. Ook 

naar deze specifieke maatregel is echter weinig onderzoek gedaan.  

In deze thesis is gepoogd om de black box te openen. Wat dat betreft wordt 

een heldere uiteenzetting gegeven van succesfactoren binnen een re-

integratietraject en de wijze waarop de tegenprestatie zich hier toe kan verhouden. 

Deze studie ontkracht daarmee de mythe die ontstaan is als ware de tegenprestatie 

een moderne vorm van dwangarbeid die alle uitkeringsgerechtigden zou 

onderwerpen aan het schoonvegen van straten en het ruimen van sneeuw en verrijkt 

hiermee de gepolitiseerde discussie. 

 



 55 

Dit onderzoek is het eerste dat een verbinding legt tussen de effectiviteit van re-

integratietrajecten en de wijze waarop de tegenprestatie daarin toegepast zou 

kunnen worden. Al eerder is er een verkennend onderzoek gedaan naar de wijze 

waarop de tegenprestatie toegepast wordt (Inspectie SZW, 2013), echter dit was 

vooral een weergave van de wijze waarop gemeenten deze toepassen. Cijfers over 

de effecten van de toepassing ontbreken hierin. Daarnaast stellen in het kader van 

deze thesis geïnterviewde betrokkenen dat de kanttekeningen en zorgen die zij in het 

kader van het onderzoek door de Inspectie SZW hebben geuit niet terugzien in dat 

rapport. Doormiddel van het rijkelijk opvoeren van citaten is getracht in deze thesis 

een beter overzicht te geven. Tot slot is het van belang dat deze thesis de 

tegenprestatie niet alleen beschouwt in zijn wettelijke context, maar ook een 

mogelijke toepassing binnen de Methode van Zelfsturing van het Gilde Netwerk 

schetst. Hiermee is een bijdrage geleverd en een mogelijke aanzet gegeven tot een 

uitbreiding van de Methode van Zelfsturing.  

 Uiteraard zijn er ook kanttekeningen te plaatsen bij de wijze waarop dit 

onderzoek tot stand is gekomen. Door het grote verschil tussen de wijze waarop 

lokaal uitvoering gegeven wordt aan de tegenprestatie en de (bijna) onbeperkte 

beleidsvrijheid die gemeenten hierbij hebben, is het lastig geweest om een compleet 

beeld te vormen van de realiteit. Dit leidt tot de kanttekening die al kort besproken is 

in paragraaf 4.2 en draait om de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten 

naar andere gemeenten.  

 
6.3 AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK 
Dit onderzoek beschrijft onder welke voorwaarden de inzet van de tegenprestatie 

binnen het re-integratietraject kan leiden tot een duurzame uitstroom van 

uitkeringsgerechtigden. Opvallend in de gehouden interviews is dat er allerlei 

veronderstellingen leven over het (positieve of negatieve) effect van de 

tegenprestatie op het welzijn van de uitkeringsgerechtigde. Harde feiten zijn echter 

niet bekend. Het zou daarom goed zijn een grootschalig onderzoek te doen naar het 

effect van de tegenprestatie op individuele uitkeringsgerechtigden en de hierin 

bepalende factoren. In bredere zin zou een ex-post analyse van de invoering, 

toepassing en effecten van de tegenprestatie als beleidsmiddel nuttig zijn. Het is 

daarom opvallend dat de tegenprestatie uit de Wwb overgenomen wordt in de 

Participatiewet zonder kennis van de effecten. 
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Zoals reeds beschreven is er relatief weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit 

van re-integratietrajecten. Dit is vreemd gezien de enorme maatschappelijke 

relevantie die in dit onderwerp gelegen is. Gemeenten hebben een relatief grote 

beleidsvrijheid bij de uitvoering van het beleid rond de re-integratie van 

uitkeringsgerechtigden. Op basis waarvan zij bepaalde keuzes maken is lang niet 

altijd helder. Uiteraard spelen de individuele kenmerken van uitkeringsgerechtigden 

en externe omstandigheden (zoals de regionale economie) een belangrijke rol bij het 

succes van re-integratietraject. Maar de inrichting van het traject zelf (met 

randvoorwaarden en instrumenten) is ook zeer bepalend. Het verdient aanbeveling 

om te onderzoeken op basis waarvan gemeenten tot de samenstelling van het re-

integratiebeleid komen en te bekijken wat de beste wijze is om te sturen op een 

duurzame uitstroom van uitkeringsgerechtigden. 

 Tot slot is het nuttig om een andere inzet van de tegenprestatie nader te 

onderzoeken. Zoals beschreven wordt deze nu door sommige gemeenten ingezet als 

afschrikmiddel (negatieve prikkel) om de instroom van uitkeringsgerechtigden te 

beperken. Een effectief middel wellicht, maar onduidelijk is wat de mogelijke 

negatieve effecten hiervan zijn. Op welke wijze gaan deze mensen, in plaats van een 

uitkering, in hun levensbehoeften voorzien? Wellicht leidt het voorkomen van deze 

instroom wel tot een stijging van de criminaliteit of stijging van de kosten voor 

maatschappelijke hulpverlening en de zorg. Misschien vinden deze mensen gewoon 

wel een baan via het uitzendbureau. Dit alles blijft onduidelijk en er zijn geen 

onderzoeken te vinden die hier uitsluitsel over kunnen geven.  
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7. Aanbevelingen, De Zelfsturende Tegenprestatie 
 

In hoofdstuk 6 zijn de conclusies getrokken naar aanleiding van de beantwoording 

van de onderzoeksvragen. De beleidsvraag die ten grondslag ligt aan deze thesis is 

slechts gedeeltelijk  behandeld.  Het  tweede  deel  van  de  vraag:  “onder welke condities 
zou een verplichte tegenprestatie kunnen leiden tot een groter aandeel succesvol 
afgeronde re-integratietrajecten en wat zijn op basis hiervan mogelijke aanpassingen 
aan het training- en coachingprogramma van het Gilde Netwerk en de door haar 
ontwikkelde Methode van Zelfsturing?”  moet   nog  beantwoord worden. Dit betekent 

dat er in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan worden voor mogelijke aanpassingen 

aan het training- en coachingprogramma van het Gilde Netwerk en de door haar 

ontwikkelde Methode van Zelfsturing.  

Er is een grote diversiteit wat betreft de wijze waarop gemeenten de 

tegenprestatie toepassen. Volgens de wet heeft de tegenprestatie niet een 

instrumentele werking als doel, toch is in dit onderzoek vastgesteld dat in de praktijk 

de inzet hiervan wel een effect heeft op de re-integratie van uitkeringsgerechtigden. 

Rotterdam is een stad die de tegenprestatie al op grote schaal weet toe te passen, 

daarbij stellen betrokkenen dat dit volgens de Methode van Zelfsturing gebeurt. Maar 

wat   zijn  nu  de  kenmerken  van  zo’n  Zelfsturende  Tegenprestatie  en  op  welke  wijze  

zou deze toe te passen zijn? Dit zijn de vragen die beantwoord worden in dit advies. 

 Allereerst dient terug te worden gekomen op de beantwoording van de 

beleidsvraag. De vraag of de bevindingen en conclusies uit dit onderzoek tot 

aanpassingen moet leiden aan het training- en coachingprogramma van het Gilde 

Netwerk en de door haar ontwikkelde Methode van   Zelfsturing   moet   met   ‘ja’  

beantwoord  worden.  De  Methode  van  Zelfsturing  is  in  principe  ‘tegenprestatie  proof’, 

maar de wijze waarop instrumenten ingezet worden zou meer aandacht kunnen 

krijgen. Het instrumentarium dat gemeenten toepassen bij het re-integreren van 

uitkeringsgerechtigden is divers en soms diffuus. Zoals beschreven in de conclusie 

wil het feit dat een gemeente officieel (naar de letter van de lokale verordening Werk 

& Inkomen) geen gebruik maakt van de tegenprestatie, niet zeggen dat er 

daadwerkelijk geen gebruik gemaakt wordt van dit middel of iets vergelijkbaars.  
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Naar aanleiding van Aanbeveling 1 is het van belang dat er wordt bekeken hoe de 

advies of trainingsvraag van een gemeente in overeenstemming kan worden 

gebracht met de Methode van Zelfsturing. De overige aanbevelingen die in deze 

paragraaf gedaan worden strekken ertoe daar een handvat voor te bieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbeveling 1. Zorg dat instrumenten (als de tegenprestatie) binnen het re-

integratietraject worden ingezet in aansluiting op de Methode van Zelfsturing. 

Eén van de uitgangspunten van de Methode van Zelfsturing is het model voor de 

fasen van gedragsverandering van Prochaska en DiClemente (zie paragraaf 2.3). Het 

training- en coachingprogramma van het Gilde Netwerk is vooral gericht op de 

uitvoeringsprofessionals die werken met de verschillende instrumenten binnen het re-

integratietraject. Hierbij is het belangrijk dat instrumenten op het juiste moment 

worden ingezet, dus niet eerder dan in fase 3 van dit model. Om deze van positieve 

invloed op de uitkeringsgerechtigde te laten zijn is het belangrijk dat wordt 

aangesloten bij zijn competenties en ter versterking van zijn autonomie. Hiermee 

kunnen de psychologische basisbehoeften (zelfdeterminatietheorie) versterkt worden.  

 

Aanbeveling 2. Wees helder over het kader van regels en plichten die bij de 

tegenprestatie horen. 

Vanuit de Methode van Zelfsturing is het belangrijk dat met de klant helder 

gecommuniceerd wordt welke regels en plichten (vangrails genoemd) er gelden voor 

het re-integratietraject. Dit is ook van groot belang voor de tegenprestatie. Het op de 

juiste manier toepassen hiervan begint bij het helder vormgeven en het helder 

communiceren over wat de vangrails zijn. Deze dienen zo algemeen mogelijk te zijn, 

om voldoende ruimte te bieden aan de uitvoeringsprofessionals bij het toepassen van 

de tegenprestatie in de praktijk en voldoende maatwerk te bieden aan 

uitkeringsgerechtigden.  
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De basis van de Methode van Zelfsturing is gelegen in de drie psychologische 

basisbehoeften: ieder individu heeft behoefte aan autonomie, betrokkenheid en 

competentie. De tegenprestatie kan de mate waarin een individu zich gekend voelt in 

deze drie basisbehoeften zowel versterken als verminderen.  

 

 

  

Aanbeveling 3. Kies  een  goede  definitie  voor  het  begrip  ‘tegenprestatie’  en  hanteer   

deze eenduidig.  

Het   woord   ‘tegenprestatie’   is   problematisch   zo   concludeert dit onderzoek. Dit 

probleem is tweeledig en geldt enerzijds voor de negatieve associatie die veel 

betrokkenen hebben met het woord zelf, door bijvoorbeeld de eerdere discussie over 

sneeuwschuiven en werken in het groen. Anderzijds is het probleem gelegen in de 

focus die het woord legt op de wederkerigheid. Er is niets mis met wederkerigheid, 

maar de focus die het daar eenzijdig op legt is zonde en sluit een hoop voor de 

samenleving (wellicht) relevantere effecten uit. Een ander belangrijk onderdeel van 

deze aanbeveling is om er voor te zorgen dat uitvoeringsprofessionals de begrippen 

eenduidig toe te passen. Dit om te voorkomen dat er geen misverstand of verschil in 

perceptie ontstaat bij henzelf en de uitkeringsgerechtigden.  

 

Aanbeveling 4. Gebruik de tegenprestatie om de autonomie van de 

uitkeringsgerechtigde te bevorderen.  

Wanneer iemand werkloos is leidt dit meestal tot een verminderd gevoel van 

autonomie. De tegenprestatie zou de ervaren autonomie kunnen bevorderen door de 

uitkeringsgerechtigde in ruime mate vrijheid te geven bij het invullen van de 

tegenprestatie. Wat   dat   betreft   is   het   vooral   belangrijk   dat   men   ‘iets’   doet   als  

tegenprestatie en zou minder nadruk moeten liggen  op  het  ‘wat’.  Dit  verlangt  van  de  

uitvoeringsprofessional dat hij met het toepassen van maatwerk stuurt op de 

daadwerkelijke inzet van mensen en minder op het voldoen aan de exacte 

voorwaarden die wellicht toepasbaar zijn. Uiteraard moeten er wel absolute 

randvoorwaarden zijn, zoals in aanbeveling 2 wordt genoemd.  
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Aanbeveling 5. Gebruik de tegenprestatie om de betrokkenheid van de 

uitkeringsgerechtigde te bevorderen. 

Uitkeringsgerechtigden voelen zich door hun werkloosheid meestal weinig betrokken 

bij de samenleving. Het uitvoeren van een tegenprestatie kan bijdragen aan de 

betrokkenheid bij de samenleving (zoals ook één van de doelen luidt in de Memorie 

van Toelichting, zie paragraaf 2.2). Belangrijk is echter dat zij voor de invulling hiervan, 

deze wel voldoende als hun eigen keuze beschouwen (en er dus voldaan is aan 

aanbeveling 3). 

 

Aanbeveling 6. Gebruik de tegenprestatie om de uitkeringsgerechtigde aan te spreken 

op zijn competentie.  

Veel mensen vervullen hun basisbehoefte aan competentie door het verrichten van 

(betaalde)   arbeid.   Werkloosheid   leidt   vaak   tot   een   gevoel   van:   “niemand   wil   mij  

hebben”.   Wanneer de tegenprestatie op de juiste wijze toegepast wordt kan de 

uitkeringsgerechtigde  zich  weer  letterlijk  meer  ‘in  zijn  kracht’  gezet  voelen.  Hiervoor  is  

het wel belangrijk dat de tegenprestatie aansluit bij hetgeen de uitkeringsgerechtigde 

tot zijn competentie rekent.  
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Bijlage 1 Vragenlijst 
 
 
Algemene vragen om indruk te krijgen over respondent 
 
Algemeen over Participatiewet 

- Wat heeft u al over de Participatiewet gehoord? 
- Wat vindt u daarvan? 

Tegenprestatie introductie 
- Binnen de Wwb bestaat reeds de mogelijkheid om een tegenprestatie te 

verplichten. Wat vindt u van het principe dat klanten om een tegenprestatie 
gevraagd worden? 

- Denkt u dat klanten die een tegenprestatie hebben opgelegd gekregen sneller 
een reguliere baan krijgen? Waarom?  

Tegenprestatie specifiek 
- Hoe wordt in uw gemeente in de praktijk omgegaan met de tegenprestatie? 
- Stelt u zich voor dat uw gemeente de mogelijkheid zou kennen om een 

tegenprestatie op te leggen; in welke gevallen zou dit opgelegd kunnen 
worden aan klanten? 

- Denkt u dat de tegenprestatie ertoe leidt dat uitkeringsgerechtigden: 
o iets terug doen voor de samenleving? 
o zich actief en betrokken blijven voelen? 

- In sommige gemeenten wordt de tegenprestatie gebruikt  om  klanten  ‘af  te  
schrikken’,  wat  vindt  u  hiervan? 

Vragen n.a.v. beleidsvraag (koppeling theorie) 
- Ziet u de tegenprestatie als een kader (van regels en plichten) waarbinnen het 

re-integratietraject plaatsvindt, of is het een mogelijk onderdeel van het 
traject?  Instrument  of  als  ‘wederkerigheid’. 

- De tegenprestatie kan door klanten ervaren worden als een sanctie, hoe 
voorkom je dat? Of is dit juist goed? Zou je de tegenprestatie ook als positieve 
prikkel kunnen inzetten? 

- Stel: je beleid en interventies zijn er op gericht om de autonomie van de klant 
zoveel mogelijk te versterken en dus de eigen regie op het re-integratietraject 
te vergroten, past een tegenprestatie hierin? Zo ja: hoe? Zo neen: hoe dan 
toch? 

- Op wat voor wijze zou je de klant kunnen betrekken bij het vormgeven van de 
individuele tegenprestatie? 
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Bijlage 2 Respondentenlijst 
 
Gemeente Alphen aan den Rijn 
 Rosanna Stokes   Beleidsmedewerker  
 Petra Naterop   Klantmanager 
 Johan Kemker   Lid Cliëntenraad Wwb 
  
Gemeente Apeldoorn 
 Hans van Uden   Strategisch Beleidsadviseur 
 Ella Bello    Klantmanager 
 Fons Mokkink   Lid Adviesraad VWI 
 Eric Willemsen   Lid Adviesraad VWI 
 
Gemeente Eindhoven 
 Joris Vogel    Beleidsmedewerker 
 Tony Jacobs    Casemanager Werk- Leerbedrijf 
 Peter Matla    Vicevoorzitter Cliëntenraad Sociale Zaken 
 
Gemeente Enschede 
 André Kraaijenvanger  Klantmanager 
 Bram Schout    Adviseur Strategie & Beleid 
 Bob Heeringa   Voorzitter Cliëntenraad Werk & Inkomen 
 
Gemeente Hilversum 
 Peter Hutjens   Klantmanager 
 Annemieke Bakker   Voorzitter Cliëntenraad Sociale Zaken 
 
Gemeente Rotterdam 

Nico van Wijk Programmamanager 
Mark Visser Activeringsconsulent 
André Jansen Voorzitter Cliëntenraad Werk & Inkomen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De digitale geluidsbestanden en/ of de verslagen van de gesprekken zijn op te 
vragen via de auteur.  
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Bijlage 3 Stageverslag 
 
Middels dit verslag blik ik terug op een erg leuke tijd als afstudeerstagiair in dienst 
van het Gilde Netwerk. In dit stageverslag geef ik allereerst (1) een weergave van de 
doelen van de stage uit het stageplan; (2) een korte beschrijving van de uitgevoerde 
activiteiten die zijn ondernomen om de gestelde doelen te bereiken; en tot slot (3) 
een korte reflectie over de bereikte resultaten. 
 
1. Stagedoelen 
Wat betreft de doelen die ten grondslag liggen aan de stage is er een onderscheid te 
maken tussen leerdoelen uit de studiegids en bijkomende leerdoelen. De leerdoelen 
uit de studiegids zijn: 
 

1. Kennis maken met de praktijk van toegepast beleidsonderzoek en/of advies 
voor beleidsmakers in een organisatie 

2. Ervaring op te doen met de voorbereiding of implementatie van 
beleidsonderzoek en/of beleidsadvies. 

3. Ontwikkelen van praktische vaardigheden en een netwerk van contacten in 
een gewenst werkveld. 

4. Ervaring op te doen met het dagelijks leven van het werken in een organisatie 
die beleidsonderzoek en/of –advies uitvoert. 

5. Verzamelen van gegevens die gebruikt kunnen worden in de Master Thesis. 
 
De bijkomende, door mij zelf en het Gilde Netwerk geformuleerde, leerdoelen zijn: 
 

6. Contact leggen en opbouwen met relevante stakeholders en deze interviewen 
ten behoeve van het onderzoek. 

7. Het ervaren hoe de zelfsturingsmethodiek in de praktijk wordt overgebracht. 
8. Regie houden over het onderzoek en dit uitvoeren conform de planning. 

 
 
2. Beschrijving van de uitgevoerde activiteiten  
De afstudeerstage bij het Gilde Netwerk heeft in hoofdzaak twee onderdelen gekend. 
Allereerst is de stage vooral gefocust geweest op het verrichten van het onderzoek in 
opdracht van de organisatie (leerdoel 1). Daarnaast heeft de stage bijgedragen aan 
een kennismaking met de praktijk van onderzoek en training. Het bijwonen van 
trainingen en themabijeenkomst van het Gilde Netwerk heeft een nuttige bijdrage 
hieraan geleverd. Verder heeft het bijwonen en deelnemen hieraan er toe geleidt dat 
ik ervaring heb opgedaan met het dagelijks leven van het werken in een organisatie 
die beleidsonderzoek en – advies uitvoert (leerdoel 4). 
 
Tijdens het onderzoek heb ik veelvuldig contact onderhouden met Jan Ravesteijn en 
andere partners van het Gilde Netwerk. Hun suggesties, input en feedback heeft 
bijgedragen aan het opdoen van ervaring met de voorbereiding en uitvoering van 
beleidsonderzoek (leerdoel 2). Dit, alsmede de eerder genoemde bijgewoonde 
trainingen en themabijeenkomst, heeft verder bijgedragen aan het realiseren van 
leerdoel 7: het ervaren hoe de zelfsturingsmethodiek in de praktijk wordt 
overgebracht. 
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Voor het verrichten van de interviews in het kader van mijn afstudeeronderzoek heb 
ik optimaal gebruik kunnen maken van de goede contacten van het Gilde Netwerk. 
Doordat ik bij gemeenten sleutelpersonen kon benaderen, met de vraag om mij een 
klantmanager en beleidsmedewerker te helpen vinden ben ik relatief weinig tijd kwijt 
geweest aan het vinden van de juiste personen. Voor wat betreft het te spreken 
krijgen van leden van cliëntenraden kon ik niet over dit netwerk beschikken, 
waardoor dit substantieel meer tijd heeft gekost. Dit heeft tevens bijgedragen aan het 
realiseren van leerdoelen 3, 5 & 6.  
 
Gedurende het onderzoek heb ik ondanks het feit dat het soms een drukke en 
stressvolle tijd is geweest voldoende regie gehouden over het onderzoek. Het is 
echter helaas niet helemaal gelukt om het onderzoek conform de vooraf opgestelde 
planning uit te voeren (leerdoel 8). Doordat ik naast dit onderzoek ook nog 
Gemeenteraadslid ben, heb ik met name in de maanden maart en april vertraging 
opgelopen. Deze tijd van campagnevoeren en onderhandelingen over de 
samenstelling van het Utrechtse College van B&W is helaas iets drukker geweest 
dan ik mij van te voren had voorgesteld. Gelukkig heb ik deze achterstand in mei en 
juni kunnen wegwerken.  
 
3. Reflectie over de bereikte resultaten 
Het valt waarschijnlijk al duidelijk op te maken uit het voorgaande; maar ik heb het 
zeer naar mijn zin gehad als afstudeerstagiair van het Gilde Netwerk. De organisatie 
bestaat uit een aantal mannen die allemaal minimaal twee keer zo oud zijn als ikzelf. 
Ik heb mij als ware het een gezel-meester relatie binnen een middeleeuws Gilde 
kunnen laven aan hun wijsheid en vakkennis. Dit heeft mij in staat gesteld om met 
veel enthousiasme en inzet te werken aan  mijn  ‘Meesterproef’,  de  Masterthesis  die  ik  
in opdracht van hun organisatie heb mogen schrijven.  
 
Uiteraard zijn er achteraf altijd zaken die beter hadden kunnen gaan. Hierbij denk ik 
met name aan de tijdsplanning, die door eerder genoemde externe factoren in de 
knel is gekomen. Gelukkig heeft dit geen vertraging betekent voor de afronding van 
mijn onderzoek, maar het is wel zo dat het voor het onderzoeksproces optimaler was 
geweest als er iets meer tijd tussen dataverzameling en –verwerking was geweest 
om beter met mijn opdrachtgevers te overleggen over de feitelijke verwerking hiervan 
in conclusies en aanbevelingen.  
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Bijlage 4 Afkortingen 
 
Abw   Algemene bijstandswet (van 1965) 
Cao   Collectieve arbeidsovereenkomst 
CBS   Centraal bureau voor de statistiek 
Inspectie SZW Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
KWI   Kennisplatform Werk & Inkomen 
RWI   Raad voor Werk & Inkomen 
Wajong  Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 
Wmo   Wet maatschappelijke ondersteuning 
Wsw   Wet sociale werkvoorziening 
Ww   Werkloosheidswet 
Wwb   Wet werk en bijstand 
 
 
 
 
 
 
 


