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Samenvatting 
 

Centraal in dit onderzoek staat het nieuwe Inkoopkader Reïntegratiediensten van het UWV dat op 

1 april 2008 is ingevoerd. De doelstelling van het UWV is om met het nieuwe beleid de 

effectiviteit van reïntegratie te verhogen. Dit wil het UWV realiseren door ten eerste meer 

maatwerk aan de klant bieden, hetgeen moet leiden tot een grotere slagingskans van 

reïntegratietrajecten en ten tweede door aan reïntegratiebedrijven strengere eisen te stellen en 

strenger te controleren op hun kwaliteit en de door hen behaalde resultaten. Dit nieuwe 

inkoopbeleid vormt de aanleiding voor dit onderzoek.  

 

De vraag in dit onderzoek luidt in hoeverre betrokkenen van het UWV en kleine 

reïntegratiebedrijven verwachten dat het nieuwe beleid van het UWV de effectiviteit van 

reïntegratie zal verhogen. Dit is onderzocht door middel van interviews met contractdeskundigen 

en reïntegratiecoaches van het UWV en interviews en enquêtes onder kleine 

reïntegratiebedrijven. 

 

Vertrekpunt is het inzichtelijk maken van de beleidsinhoud van het nieuwe inkoopkader. Door 

middel van literatuuronderzoek en interviews met beleidsmedewerkers worden de doelstellingen 

en middelen van het UWV-beleid in kaart gebracht. Vervolgens worden de achtergronden en 

motieven van het nieuwe beleid aan de hand van theoretische inzichten geduid. Daarbij wordt ten 

eerste ingegaan op aspecten van het Nieuw Publiek Management zoals onder andere 

kwaliteitssystemen, klantgerichtheid, outputfinanciering, contractmanagement en de nadruk op 

duidelijke, aan personen toegewezen verantwoordelijkheden in het management van de 

organisatie. Ten tweede wordt ingegaan op de ‘principal-agent’ relatie en de mogelijke 

problemen binnen deze relatie.  

 

De voornaamste conclusies zijn dat betrokkenen van het UWV en kleine reïntegratiebedrijven het 

nieuwe inkoopbeleid een verbetering vinden ten opzichte van het oude inkoopbeleid, maar slechts 

een kleine bijdrage van dit nieuwe beleid aan de effectiviteit van reïntegratie verwachten. 

Knelpunten worden met name gezien in de entree-eisen waaraan reïntegratiebedrijven moeten 

voldoen en de uitvoering van de functie door de reïntegratiecoach.  
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Voorwoord 
 

In februari 2008 kreeg ik als stagiaire bij Job Consultancy de gelegenheid om te werken aan een 

onderzoek naar het nieuwe Inkoopkader Reïntegratiediensten van het UWV. Deze stage in het 

hart van Amsterdam bood mij een unieke gelegenheid om kennis te maken met onderzoek dat 

niet alleen bedoeld is om wetenschappelijk kennis voort te brengen, maar juist gericht is op de 

toepassing in de praktijk. Het bleek een interessante en uitdagende, maar ook een pittige klus. Nu, 

vijf maanden later, heb ik het genoegen om het resultaat daarvan te presenteren in de vorm van 

deze scriptie. 

 

Voorts gaat mijn dank uit naar de heer Gallenkamp, die dit onderzoek vanuit de Universiteit 

Utrecht heeft begeleid en gesteund. Zijn feedback en scherpe inzichten hebben de kwaliteit van 

dit onderzoek ongetwijfeld verbeterd.  

Daarnaast wil ik de heer Valkenburg bedanken voor de mogelijkheid om stage bij Job 

Consultancy te lopen. Ik heb deze stage als een waardevolle en zeer leerzame periode ervaren. 

Daarnaast wil ik hem bedanken voor de tijd en ruimte die hij mij heeft gegeven om dit onderzoek 

uit te voeren.  

 

Zeker niet in de laatste plaats gaat mijn dank uit naar mijn ouders en Jelle, voor hun steun in alle 

mogelijke opzichten.  

 

Na al deze woorden van dank volgt nu datgene waar het om te doen is: de scriptie. 
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1 Inleiding en probleemformulering 
 

1.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft allereerst een korte inleiding op het onderwerp van dit onderzoek. 

Vervolgens wordt de probleemformulering, het soort onderzoek en de wetenschappelijke en 

maatschappelijke relevantie beschreven. Tenslotte besluit dit hoofdstuk met een beschrijving van 

de hoofdstukkenopbouw van dit rapport. 

 
1.2 Achtergrond 

De kritiek op de effectiviteit van hulp aan werklozen is niet mals. “Geldverkwisting", 

"verontrustend", "een schandalige miskleun van dezelfde orde als de Betuwelijn" en "schokkend" 

zijn enkele uitspraken die begin april 2008 in de Tweede Kamer zijn gedaan (Kammer, NRC 

Handelsblad, 3 april 2008). Er is veel discussie over de opbrengsten van het reïntegratiebeleid. 

De discussie leidt tot de vraag op welke wijze de huidige reïntegratieaanpak beter kan (RWI, 

2008, 5). 

Reïntegratie wordt ingezet vanuit de gedachte dat uitkeringsgerechtigden eerder een baan vinden 

als zij gebruik maken van reïntegratie. Maatwerk en cliënteninvloed kunnen bij 

reïntegratiedienstverlening een belangrijke rol spelen. Het UWV is verantwoordelijk voor de 

reïntegratie van burgers die minimaal een half jaar werkloos zijn en arbeidsongeschikten die geen 

werkgever meer hebben. Samen met reïntegratiebedrijven en de cliënt dient het voor een zo snel 

mogelijke werkhervatting te zorgen.  

Per 1 april 2008 voert het UWV een nieuw beleid betreffende het inkopen van 

reïntegratiediensten. Het UWV streeft hiermee naar een verbetering in de effectiviteit van het 

aanbestedingsproces en meer maatwerk in de dienstverlening. Dit nieuwe inkoopkader zorgt voor 

een verandering in de marktwerking van reïntegratie omdat reïntegratiebedrijven voordat zij een 

toegangsovereenkomst met het UWV kunnen sluiten aan bepaalde (kwaliteits)eisen moeten 

voldoen en ook strenger worden gecontroleerd door het UWV. Dit nieuwe beleid heeft dit 

onderzoek in gang gezet.  
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1.3 Probleemstelling 

De doelstelling van het UWV is om met het nieuwe beleid de effectiviteit van reïntegratie te 

verhogen. Dit onderzoek gaat na in hoeverre betrokkenen van het UWV en kleine 

reïntegratiebedrijven verwachten of dit bereikt wordt. Het onderzoek zal zich alleen richten op de 

verwachting van kleine reïntegratiebedrijven en niet van grote reïntegratiebedrijven. Grote 

reïntegratiebedrijven kunnen vanwege hun capaciteiten makkelijkelijker inspelen op het nieuwe 

inkoopbeleid en daarnaast zijn een groot deel van deze bedrijven bijvoorbeeld al gewend aan de 

entree-eisen doordat deze grotendeels ook bij de grootschalige aanbestedingen gesteld werden. 

Voor de kleine reïntegratiebedrijven is dit nieuw. 

 

De vraagstelling die uit bovenstaande inleiding en doelstelling voortvloeit is de volgende.  

 

In hoeverre verwachten betrokkenen van het UWV en kleine reïntegratiebedrijven dat het nieuwe 

beleid van het UWV  de effectiviteit van reïntegratie zal verhogen? 

 

Deze vraagstelling is te plaatsen in de ‘what works’-traditie (Leeuw, 2005, 3). Deze traditie heeft 

deels een beleidsmatige achtergrond: men wil weten of een interventie ‘werkt’, d.w.z. effectief is 

(Leeuw, 2005, 4). Daarbij wordt aangegeven wat de bedoelde en onbedoelde effecten zijn van het 

beleid. De effectiviteit betreft de vraag naar de mate waarin de doelen die het UWV via 

zogeheten sociale systemen1 wil bereiken, ook bereikt worden. Omdat de tijd tussen de invoering 

van dit beleid en de uitvoering van dit onderzoek gering is, kunnen de effecten nog niet gemeten 

worden. Daarom richt dit onderzoek zich op de verwachting van actoren. De betrokkenen van het 

UWV zijn beleidsmedewerkers, contractdeskundigen en reïntegratiecoaches. De betrokkenen van 

reintegratiebedrijven zijn eigenaren van kleine reïntegratiebedrijven. Op deze actoren wordt in de 

loop van dit rapport verder ingegaan.  

 

���������������������������������������� ������
1�Sociale systemen kunnen worden gezien als een verscheidenheid van structuren die worden gevormd 
door een geheel van handelingen waaraan een eenduidige betekenis is toegekend en die dienen om een 
gesteld doel te bereiken (Fuchs, 2003, 138). 
�
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Om bovenstaande vraagstelling te beantwoorden zijn verschillende deelvragen geformuleerd. De 

eerste betreft de inhoud van het beleid.  

 

- Wat houden het oude en het nieuwe beleid van het UWV in? 

Bij de beantwoording van deze beschrijvende deelvraag zal worden ingegaan op de 

beleidsinhoud van het nieuwe Inkoopkader Reïntegratiediensten van het UWV. Aan de hand van 

literatuuronderzoek en interviews met beleidsmedewerkers van het UWV zullen de directe en 

indirecte doelstellingen, veronderstellingen en middelen van het beleid in kaart worden gebracht. 

 

De tweede deelvraag gaat dieper in op de oorsprong van het beleid.  

- Hoe zijn de achtergronden en motieven van het nieuwe beleid van het UWV theoretisch te 

duiden?  

Aan de hand van aspecten uit het Nieuw Publiek Management, een vorm van overheidsbeleid, 

worden achtergronden en motieven van het UWV-beleid beschreven. Daarnaast beschrijft deze 

deelvraag de ‘principal-agent’ relatie en de mogelijke problemen binnen deze relatie.  

 

De laatste deelvraag richt zich op de praktische uitwerking van het beleid. 

- Wat zijn de knelpunten van het beleid voor zowel het UWV als de kleine 

reïntegratiebedrijven? 

Deze deelvraag geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van het nieuwe inkoopbeleid aan de 

hand van theoretische inzichten en verwachtingen van betrokkenen.  

 
1.4 Soort onderzoek 

Wanneer er nog besluitvorming moet plaatsvinden en het beleid nog niet is uitgevoerd, spreken 

onderzoekers van een ex ante evaluatie. Met een dergelijk evaluatie wordt de effectiviteit van 

maatregelen vooraf ingeschat. Wanneer het beleid al in werking is gezet, maar nog niet alle 

effecten van het beleid zichtbaar zijn en het beleid ook nog niet geheel is geïmplementeerd, dan 

wordt gesproken van een monitor of early warning evaluatie (Vries, 1993, 51). Aangezien het 

nieuwe UWV-beleid op 1 april 2008 is ingevoerd kan dit onderzoek dus worden gezien als een 

monitor of early warning evaluatie. Het tijdstip waarop de resultaten van dit onderzoek bekend 

zijn, is namelijk niet een vroeger tijdstip dan het tijdstip van de besluitvorming. Echter, tijdens de 

uitvoering van dit onderzoek was het beleid nog maar zeer recentelijk ingevoerd, waardoor dit 

onderzoek sterke overeenkomsten heeft met een ex ante evaluatie. Vandaar dat dit onderzoek 
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zich ook richt op de verwachting van betrokkenen, hetgeen in een ex ante onderzoek centraal 

staat (Vries, 1993, 51). Dit onderzoek kan dus worden gezien als een combinatie van beide 

evaluatievormen.  

 

1.5 Relevantie 

Ondanks de privatisering van de reïntegratiemarkt is de financiering hiervan nog steeds vooral 

een publieke aangelegenheid (Koning en Onderstal, 2004, 13). De RWI en het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben dan ook veel onderzoek naar de markt van 

reïntegratie verricht. Naar aanleiding van een kritisch rapport van het Ministerie van Sociale 

Zaken2 over de toegevoegde waarde van een reïntegratietraject werd de effectiviteit van 

reïntegratie uitvoerig bediscussieerd in de politiek en de maatschappij.  

Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan deze maatschappelijke discussie door de focus te 

leggen op het nieuwe beleid van het UWV. Het nieuwe inkoopkader van het UWV moet ervoor 

zorgen dat de reïntegratie efficiënter verloopt. Het aanbieden van een losse dienst in plaats van 

een traject van twee jaar zorgt voor minder kosten. Daarnaast zorgt het beleid voor een 

verandering in de marktwerking van de reïntegratie omdat reïntegratiebedrijven aan bepaalde 

eisen moeten voldoen om deze diensten te mogen verzorgen. Er wordt op deze manier 

differentiatie in het aanbod van diensten aangebracht, hetgeen volgens het UWV zorgt voor meer 

maatwerk.  

Dit rapport kan een wetenschappelijke bijdrage leveren door theoretische verdieping in 

beleidsonderzoek in relatie te brengen met het nieuwe beleid van het UWV. Theoretische 

vernieuwing kan tot stand komen vanuit het systematischer toepassen van verklarende theorieën 

in beleidsonderzoek.  

‘Evaluatieonderzoek is wetenschappelijk onderzoek met het oog op een (beleids)evaluatie. 

Beleidsevaluatie is het evalueren van de inhoud, processen of effecten van een beleid. Iedereen 

evalueert beleid. Vooral ‘insiders’ hebben vaak een gedetailleerd beeld van hoe het beleid werkt 

en wat het beleid tot stand brengt. Zonder verdere voorzieningen is deze praktijkkennis niet 

toereikend’ (Hoogerwerf & Herweijer, 2003, 175). Volgens Hoogerwerf en Herweijer schiet ten 

eerste de praktijkkennis tekort omdat de meeste ‘insiders’ ook belanghebbend zijn. Ten tweede 

dringt volgens de auteurs niet alle kennis die aan de basis bestaat door tot de ambtelijke of 

politieke top. Ten derde vertoont de kennis van actoren uit de beleidspraktijk hiaten en tot slot 

���������������������������������������� ������
2 Dit rapport is uitgevoerd door de RWI en in januari 2008 gepubliceerd.�
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beschikken actoren uit de beleidspraktijk vaak niet over de mogelijkheid systematisch te 

vergelijken (Hoogerwerf & Herweijer, 2003). Om ervoor te zorgen dat beleidsbepalers en 

betrokken actoren informatie krijgen over de werking van het beleid zijn er 

evaluatievoorzieningen nodig. Een externe evaluatie zoals dit onderzoek kan deze 

informatievoorziening verzorgen. Het is gericht op het inzichtelijk maken van de beleidsinhoud 

en daarnaast een attitudemeting, namelijk van de verwachting en van betrokkenen over de 

doelbereiking van het nieuwe beleid. Wanneer men zich in beleidsonderzoek richt op de vraag 

hoe beleid ‘uitpakt’ en welke gevolgen het heeft, is het van belang aan te sluiten bij algemene 

theorieën (Leeuw, 2005, 5). Dit is wat dit onderzoek beoogt en waarin de wetenschappelijke 

relevantie ligt.  

Daarnaast is het onderzoek voor het UWV en voor kleine reïntegratiebedrijven interessant en 

relevant daar het inzicht biedt in de theorie en veronderstellingen waarop het UWV-beleid is 

gegrond. Dit inzicht kan verhelderend zijn aangezien er vóór de invoering van het nieuwe 

inkoopkader er geen pilot of risicoanalyse is uitgevoerd3. 

 

1.6 Leeswijzer 

Het rapport zal bestaan uit zes hoofdstukken. De opbouw van dit rapport is als volgt. Hoofdstuk 

twee betreft een beschrijving van het UWV en het oude en het nieuwe inkoopbeleid. Hierbij 

wordt dieper ingegaan op het doel, de effectiviteit van reïntegratie verhogen, en de middelen 

waarmee het UWV dit wil bereiken. Hoofdstuk drie betreft de theoretische verdieping waarin 

aspecten van Nieuw Publiek Management als vorm van overheidsbeleid aan bod komen en 

waarin de ‘principal-agent theory’ wordt beschreven. Daarnaast bevat het hoofdstuk de 

theoretische verwachtingen ten aanzien van het UWV-beleid. Hoofdstuk vier gaat in op de 

gebruikte methoden en technieken plus de onderzoeksstrategieën en onderzoeksmethoden die 

voor het onderzoek zijn gebruikt. Verder wordt er in dit hoofdstuk ingegaan op de 

betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek. Hoofdstuk vijf behandelt de resultaten aan de 

hand van dezelfde structuur die is gehanteerd in de beschrijving van het UWV. Daarnaast gaat 

het hoofdstuk in op de eerder geformuleerde theoretische verwachtingen. Hoofdstuk zes betreft 

de belangrijkste conclusies en worden de beleidsaanbevelingen beschreven. Tevens bevat dit 

hoofdstuk de discussie en onderzoeksaanbevelingen. Aan het eind van dit rapport zijn enkele 

bijlagen toegevoegd. 

���������������������������������������� ������
3 Dit bleek uit een gesprek met een beleidsmedewerker van het UWV 



Tijd voor (maat)werk 
 

� 14 

In verband met de leesbaarheid van dit onderzoeksrapport worden begrippen niet steeds 

toegelicht. Daarvoor wordt verwezen naar de afkortingenlijst. Daarnaast wordt met het oude 

beleid het beleid van het UWV dat vóór 1 april 2008 werd gevoerd bedoeld en onder het nieuwe 

beleid het Inkoopkader Reïntegratiediensten dat per 1 april 2008 door het UWV wordt gevoerd 

verstaan. 
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2 Het UWV 
 

2.1 Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk is beschreven in welk kader dit onderzoek is gedaan en hoe het 

onderzoek is opgebouwd. Dit hoofdstuk beschrijft het oude en het nieuwe beleid van het UWV. 

De beschrijving van het UWV is gebaseerd op literatuuronderzoek en interviews met twee 

beleidsmedewerkers van het UWV. Meestal worden in beleidsonderzoek direct of indirect de 

officiële beleidsdoeleinden gebruikt als maatstaf voor het evaluatiecriterium. Echter, de officiële 

beleidsdoeleinden geven niet altijd een juist of bruikbaar beeld van wat de beleidsbepalers 

werkelijk willen bereiken (Hoogerwerf & Herweijer, 2003, 181). Daarom zijn de bevindingen uit 

interviews met de beleidsmedewerkers van het UWV ook in dit hoofdstuk opgenomen. De 

bevindingen worden geïllustreerd met fragmenten uit deze interviews.  

 

2.2 Het UWV 

Door de invoering in 2001 van de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI), zijn de 

(voormalige) uitvoeringsinstellingen van de werknemersverzekeringen (WW en WAO), Cadans, 

GAK, GUO, SFB en USZO, samengevoegd tot één publieke organisatie, het Uitkeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV) (Algemene Rekenkamer, 2004, 11). De gemeenten zorgen 

voor de reïntegratie van mensen met een bijstandsuitkering. Het UWV draagt zorg voor 

werknemersverzekeringen zoals de WIA, de WAO, de Wajong, de WAZ, de WW en de 

Ziektewet. Wanneer iemand werkloos wordt dient hij zich te melden bij het CWI, het Centrum 

voor Werk en Inkomen. Het CWI kijkt wat de mogelijkheden zijn en verzorgt de aanvraag van 

een WW-uitkering. Wanneer er voor een klant goede perspectieven zijn ondersteunt het CWI 

vervolgens de klant gedurende een half jaar bij het zoeken naar een baan. Mensen zonder 

bijstandsuitkering worden na een half jaar overgedragen aan het UWV.4 Het UWV dient als een 

schakel tussen de cliënt en de reïntegratiebedrijven, waarvan het UWV de diensten inkoopt. De 

klant krijgt gedurende een bepaalde periode de begeleiding die hij nodig heeft, met een tijdspad 

van maximaal twee jaar.  

De opdrachtgever van het UWV is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

(Koning en Deelen, 2003, 11). De minister van SZW bemoeit zich niet met de uitvoering maar 

stuurt de organisatie aan op hoofdlijnen en houdt daarnaast toezicht op de uitvoering (Algemene 
���������������������������������������� ������
4 CWI en UWV zullen eind 2008 samen worden gevoegd. 
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Rekenkamer, 2004, 13). Het UWV koopt de diensten in bij private reïntegratiebedrijven. Hieraan 

wordt door het UWV �130 miljoen besteedt (Kok et al., 2006 in: Groot et al., 2006, 1). Het UWV 

heeft de taak deze diensten zodanig in te kopen dat de concurrentie tussen private 

reïntegratiebedrijven behouden blijft. De veronderstelling is dat de concurrentie tussen 

reïntegratiebedrijven bijdraagt aan betere resultaten, een efficiëntere dienstverlening en meer 

maatwerk voor de klant. Deze veronderstelling maakt deel uit van een van de pijlers van de Wet 

SUWI (IWI, 2007, 7).  

 

2.3 Dienstenaanbod oude beleid 

De diensten binnen het oude beleid vóór 1 april 2008 zijn onder te verdelen in drie onderdelen: 

- Aanbesteding van reguliere trajecten 

- Individuele Reïntegratie Overeenkomsten 

- Vrije ruimte 

 

2.3.1 Aanbesteding 

De markt voor reguliere trajecten werd gevormd door aanbestedingsprocedures waarbij het UWV 

bij verschillende aanbieders dienstverlening inkocht. Veelal bestonden deze aanbieders uit grote 

reïntegratiebedrijven. De vrager van deze diensten was dus het UWV. De 

aanbestedingsprocedures stelden globaal vast hoeveel trajecten en met welk 

dienstverleningspakket door welke bedrijven werden uitgevoerd binnen een bepaalde doelgroep. 

Voorbeelden van bepaalde doelgroepen zijn vijftigplussers, hoogopgeleide vrouwen en 

allochtonen. Een reïntegratiebedrijf kreeg globaal te horen hoeveel cliënten het ongeveer kon 

verwachten te gaan begeleiden voor het UWV. De marktwerking op deze markt vond 

voornamelijk plaats in de aanbestedingsrondes. Hierbinnen concurreerden bedrijven met elkaar 

voor concrete opdrachten. (IWI, 2007, 10).  
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2.3.2 Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) 

Vanaf 1 januari 2004 kunnen cliënten een Individuele Reïntegratie Overeenkomst met het UWV 

sluiten. De klant kiest zelf het reïntegratiebedrijf waar hij of zij een traject wil volgen en stelt, in 

samenwerking met een begeleider vanuit een reïntegratiebedrijf, een reïntegratieplan op waarin 

door een cliënt zelf de wensen en mogelijkheden worden vormgegeven, de in te kopen diensten, 

activiteiten en kosten worden beschreven. Hierbij moet rekening worden gehouden dat een traject 

maximaal twee jaar mag duren en niet meer dan �5.000,- euro mag kosten. Bij een IRO heeft de 

cliënt meer de regie over het reïntegratietraject in handen en is de cliënt de vrager. Wanneer het 

UWV het trajectplan vervolgens heeft goedgekeurd sluit het UWV een overeenkomst met het 

door de cliënt gekozen reïntegratiebedrijf. 

IRO’s mogen worden uitgevoerd door bedrijven die voldoen aan een aantal voorwaarden die door 

het UWV zijn opgesteld. Deze voorwaarden zijn zowel financieel als kwalitatief van aard. Voor 

een reïntegratiebedrijf is er een ‘no cure less pay’ resultaatfinanciering. 

 

2.3.3 Vrije ruimte 

Naast de aanbestedingen en IRO’s kon het UWV ook contracten afsluiten met 

reïntegratiebedrijven voor de inkoop van relatief korte reïntegratietrajecten. Deze contracten 

vielen binnen de ‘vrije ruimte’. Deze trajecten moesten een toegevoegde waarde hebben ten 

opzichte van de ingekochte dienstverlening via de aanbestedingsprocedure en de IRO. De vrije 

ruimte was met name bedoeld om te voorzien in de mogelijkheid om regionaal dienstverlening op 

maat in te kopen voor bijzondere doelgroepen van klanten, om ervaring op te doen met 

experimentele reïntegratiemethoden en om samenwerkingsprojecten met gemeenten te kunnen 

faciliteren (UWV, 2006, 3) 

 
2.4 Een nieuwe weg naar maatwerk 

Per 1 april 2008 voert het UWV een nieuw inkoopbeleid waarmee het de effectiviteit van 

reïntegratie wil verbeteren. Het UWV was tot de conclusie gekomen dat het effect van de wijze 

waarop mensen worden gereïntegreerd onder de maat bleef. Daarnaast zijn vanuit het Ministerie 

van Sociale Zaken nieuwe beleidsuitgangspunten geformuleerd. Volgens een beleidsmedewerker 

was het UWV door de roep om effectiviteit en meer transparantie op de reïntegratiemarkt vanuit 

de politiek genoodzaakt om op korte termijn iets te doen. Deze punten vormden de aanleiding 

voor een nieuw uitvoeringsbeleid. Door meer regionaal in te kopen en de vraagzijde van de 

arbeidsmarkt bij het inkoopproces te betrekken, waarbij het UWV zich dus flexibeler zal moeten 
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opstellen, verwacht het UWV de effectiviteit van reïntegratie te verbeteren (IWI, 2007, 21). 

Vooralsnog geldt dit nieuwe beleid alleen voor mensen uit de WW en mensen die voor minder 

dan 35 procent in de WAO zitten.   

Met het nieuwe inkoopkader streeft het UWV ernaar de sterke punten van de IRO’s, het bieden 

van maatwerk en de keuzemogelijkheid, te combineren met de sterke punten van de 

aanbestedingen, de transparantie en de marktwerking. De aanbestedingen verdwijnen; er worden 

alleen nog maar trajecten aangeboden in de vorm van Individuele Reïntegratie Overeenkomsten. 

Daarnaast onderscheidt het UWV zes verschillende diensten die los van elkaar bij een 

reïntegratiebedrijf kunnen worden ingekocht. Deze diensten worden verder in dit hoofdstuk nader 

toegelicht. Een belangrijke reden dat het UWV een nieuw beleid heeft geformuleerd is dat uit 

evaluaties naar voren was gekomen dat het effect hoger kan dan via de aanbestedingen werd 

gerealiseerd. Ook werd het gemis aan individueel maatwerk benadrukt. Het UWV wil binnen het 

nieuwe beleid meer kennis verkrijgen van de cliënten waardoor er meer maatwerk kan worden 

geboden. De cliënt moet alleen de ondersteuning krijgen die ook echt nodig is. In onderstaand 

citaat komt dit tot uiting.  

 

Beleidsmedewerker B: “Tot voor kort boden we elke cliënt eigenlijk altijd een volledig traject 

aan en we keken niet of de cliënt eigenlijk wel een volledig traject nodig had. Het moest 

effectiever, de cliënt moet alleen maar die ondersteuning krijgen die ook echt nodig is.” 

 

Deze veronderstelling hangt samen met de veronderstelling dat er meer maatwerk moest worden  

geboden. Bij elke cliënt moet er aan het begin van een traject worden gekeken naar wat deze 

cliënt specifiek nodig heeft. Dit wordt ook wel ‘diagnose aan de kop’ genoemd. Daarnaast 

moesten er meer keuzemogelijkheden voor de cliënt komen. Voorheen werd er vooral met 

doelgroepen gewerkt, zoals vijftigplussers, allochtonen en hoogopgeleiden. Bij de eerdere 

aanbestedingsprocedures werden er voor elke doelgroep een aantal contracten afgesloten met 

reïntegratiebedrijven. Cliënten konden dan alleen uit die bedrijven kiezen. Het UWV beoogt met 

het nieuwe beleid meer keuzemogelijkheden voor de cliënt te realiseren. Daarbij wordt 

verondersteld dat meer klantkeuze de motivatie van de cliënt verhoogt wat volgens de 

beleidsmakers bijdraagt aan de effectiviteit. Door maatwerk te bieden en meer kennis op te doen 

van de cliënt kan er volgens beleidsmakers van het UWV meer differentiatie in de 
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dienstverlening worden aangebracht, hetgeen leidt tot meer maatwerk en een verhoging van de 

effectiviteit.  

 

Beleidsmedewerker A: “Wanneer je geen kennis hebt van de cliënt en niet weet hoe die cliënt er 

uit ziet dan is per definitie elke dienstverlening niet goed.” 

 

Tot slot wil het UWV de kwaliteit waarborgen door ten eerste entree-eisen op te stellen waar een 

reïntegratiebedrijf aan moet voldoen wil het een toegangsovereenkomst kunnen sluiten met het 

UWV en ten tweede door de prestaties van reïntegratiebedrijven meer te gaan monitoren. Een 

indirecte doelstelling die met de entree-eisen samenhangt, is dat bedrijven die minder goed 

presteren zullen afvallen waardoor er minder bedrijven overblijven die het UWV moet 

monitoren. Daarnaast is er volgens de beleidsmakers van het UWV sprake van een verschuiving 

van de verantwoordelijkheid van de reïntegratiebedrijven naar het UWV zelf.  

 

2.5 Dienstenaanbod nieuwe beleid 

De diensten binnen het nieuwe beleid dat vanaf 1 april gevoerd wordt is onder te verdelen in twee 

onderdelen: 

- Individuele Reïntegratie Overeenkomsten 

- Gedifferentieerde diensten 

 

2.5.1 Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO’s) 

De Individuele Reïntegratie Overeenkomsten zoals ook in paragraaf 2.3.2 van dit hoofdstuk 

beschreven zullen in het nieuwe beleid blijven bestaan. Aangezien de aanbestedingen zullen 

verdwijnen zullen alle cliënten die een langdurig traject nodig hebben, deze in de vorm van een 

IRO krijgen. Beleidsmedewerkers veronderstellen dat binnen een IRO meer maatwerk kan 

worden geboden aan cliënten. Daarnaast hebben de cliënten een actievere rol binnen een IRO dan 

binnen een aanbesteding, hetgeen volgens beleidsmedewerkers leidt tot een gemotiveerdere 

cliënt. Onderzoek bevestigt dit (IWI, 2007, 17).  
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2.5.2 Gedifferentieerde diensten 

De diensten bestaan uit kortdurende activiteiten die gericht inspelen op de situatie van de klant. 

De diensten zijn voortgevloeid uit een inventarisatie bij arbeidsdeskundigen, reïntegratiecoaches 

en contractdeskundigen, aan hen is gevraagd naar hun populatie te kijken en te inventariseren 

waar behoefte aan is.  

Bij het inkopen van de aparte diensten heeft de reïntegratiecoach van het UWV een regisserende 

rol. De reïntegratiecoach stelt de diagnose wat voor een ondersteuning de cliënt van het UWV 

nodig heeft. Daarbij wordt onder andere gelet op de afstand tot de arbeidsmarkt, de vaardigheden 

en de competenties van de cliënt. Afhankelijk van deze diagnose koopt het UWV dienstverlening 

in bij reïntegratiebedrijven. De reïntegratiecoach bepaalt wat de kortste weg naar werk is voor de 

cliënt, waarbij de richtlijn is dat de cliënt binnen één jaar zicht moet hebben op regulier werk. 

Wanneer cliënten nog niet direct te plaatsen zijn in reguliere arbeid, kan het UWV ook besluiten 

om diensten in te kopen waardoor de klant met behulp van extra ondersteuning binnen een jaar 

wel zicht kan hebben op een baan.5 

De diensten die het UWV in haar nieuwe inkoopkader heeft gevormd zijn: 

- verkrijgen van inzicht in de fysieke belasting van de klant; 

- verhogen van de fysieke belasting van de klant; 

- verkrijgen van inzicht in de psychische weerbaarheid van de klant; 

- verhogen van de psychische weerbaarheid van de klant; 

- beroepenoriëntatie; 

- jobhunting; 

Elke dienst heeft een ander doel voor ogen. Daarnaast kan de doorlooptijd, de 

resultaatfinanciering en de maximum prijs per dienst verschillen. UWV stelt per dienst enkele 

minimale eisen aan het dienstverleningspakket. De dienst v̀erkrijgen van inzicht in de psychische 

weerbaarheid van de klant´ is later opgesteld dan de andere vijf diensten; deze dienst wordt per 1 

juni 2008 ingekocht. Uiteindelijk wil UWV naar regionaal opdrachtgeverschap gaan. Dat wil 

zeggen dat de samenstelling van het dienstenpakket per regio kan verschillen. 

 

���������������������������������������� ������
5 Deze alinea is gebaseerd op het overzicht reïntegratiediensten UWV, behorende bij het Inkoopkader 
Reïntegratiediensten 2008 die te downloaden is vanaf de website van het UWV�
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2.5.2.1 Verkrijgen van inzicht in de fysieke belasting van de klant 

Deze dienst heeft het doel inzicht te verkrijgen in de fysieke weerbaarheid van de klant in relatie 

tot het uitvoeren van toekomstige werkzaamheden. Specifieke klantkenmerken kunnen te maken 

hebben met beperkingen als gevolg van lichamelijke aandoeningen of beperkingen als gevolg van 

rug-, nek-, schouder-, been- en armklachten. Het UWV stelt enkele minimale eisen aan het 

dienstverleningspakket. Zo moet er binnen deze dienst een test van de arbeidsvaardigheden en 

mogelijkheden van de klant gericht op een beoogde werkplek of beroep worden aangeboden, 

moeten belemmerende factoren in de privé situatie van de klant dan wel zijn verminderde 

psychologische weerbaarheid inzichtelijk worden gemaakt, moet er samen met de klant worden 

geëvalueerd over het bereikte resultaat en moet er een werkhervattingadvies worden opgesteld 

(UWV, 2008). Deze dienst duurt maximaal vier weken. Hierna heeft de klant en de 

reïntegratiecoach inzicht in de voor de klant belastende situaties en de arbeidsvaardigheden of 

mogelijkheden voor de klant. Voor een reïntegratiebedrijf is er een ‘full pay’ 

resultaatfinanciering. Dit houdt in dat na de door de reïntegratiecoach ontvangen rapportage en 

werkhervattingadvies het reïntegratiebedrijf het gehele bedrag ontvangt met een maximum prijs 

van �1.000,-. 

 

2.5.2.2 Verhogen van de fysieke belasting van de klant 

Deze dienstverlening heeft het doel belemmeringen in relatie tot de beoogde beroepsrichting van 

de klant op te heffen. De specifieke klantkenmerken kunnen te maken hebben met beperkingen 

als gevolg van lichamelijke aandoeningen of beperkingen als gevolg van rug-, nek-, schouder-, 

been- en armklachten. Deze dienst duurt maximaal tien weken. Het resultaat is dat de klant een 

arbeidsmarktrelevante beroepsrichting gekozen heeft dat passend is bij zijn interesses, 

competenties en vaardigheden. Ook voor deze dienst geldt net als de vorige dienst een ‘full pay’ 

resultaatfinanciering, met een maximum bedrag van �1.750,-. 

 

2.5.2.3 Verkrijgen van inzicht in de psychische belasting van de klant 

Het doel van deze dienst is het verkrijgen van inzicht in de psychische weerbaarheid van de klant 

in relatie tot het uitvoeren van toekomstige werkzaamheden. De klanten die in aanmerking 

komen voor deze dienst hebben klachten van een psychische aard. De maximum tijd is vier 

weken. Binnen deze vier weken test het reïntegratiebedrijf de arbeidsvaardigheden en 

mogelijkheden van de klant gericht op een beoogde werkplek of beroep, worden eventuele 
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belemmerende factoren in de privésituatie en/of zijn verminderde psychische weerbaarheid 

inzichtelijk gemaakt en wordt er een werkhervattingadvies opgesteld. Dit advies is gericht op een 

beoogde werkplek of arbeidsmarktrelevant beroep waarbij rekening wordt gehouden met de 

vaardigheden en competenties van de klant. De dienst kent een ‘full pay’ resultaatfinanciering, 

met een maximum bedrag van �1500,-. 

 

2.5.2.4 Verhogen van de psychische weerbaarheid van de klant 

Deze dienstverlening heeft tot doel de psychische belemmeringen die de klant ondervindt bij het 

uitvoeren van toekomstige werkzaamheden op te heffen. In dit cluster zijn geen specifieke 

klantkenmerken opgenomen. Deze dienst duurt maximaal 16 weken. Na deze tijd moet de klant 

kunnen deelnemen aan activiteiten die gericht zijn op werkhervatting binnen de beoogde 

beroepsrichting, waarbij de beperkingen die de klant bij de start van dienst ondervond geen 

belemmeringen meer vormen. Ook voor deze dienst geldt een ‘full pay’ resultaatfinanciering 

voor het reïntegratiebedrijf met een maximum bedrag van �3.250,-. 

 

2.5.2.5 Beroepenoriëntatie 

De dienst beroepenoriëntatie heeft tot doel voor de klant een realistisch en arbeidsmarkt relevant 

beroep passend bij zijn competenties en vaardigheden te formuleren. De klant moet deze 

beroepskeuze vervolgens omzetten in gerichte acties. Klanten die voor deze dienstverlening in 

aanmerking komen beschikken niet over een reële beroepskeuze omdat deze klanten vaak 

onvoldoende zicht hebben op hun mogelijkheden. Hierdoor is het voor hen niet mogelijk terug te 

keren in het oude beroep. De dienst moet ervoor zorgen dat de klant een arbeidsmarkt relevant 

beroepsrichting kiest die past bij zijn interesses, competenties en vaardigheden. De maximale 

doorlooptijd van de dienst beroepenoriëntatie beslaat tien weken. Voor deze dienst geldt een ‘full 

pay’ resultaatfinanciering voor het reïntegratiebedrijf. De maximum prijs voor deze dienst is 

�1.750,-. 
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2.5.2.6 Jobhunting 

De dienst jobhunting moet ervoor zorgen dat de klant geplaatst wordt in arbeid die passend is bij 

zijn competenties en vaardigheden. Deze dienst wordt ingezet bij gemotiveerde klanten die 

geschikt zijn voor de arbeidsmarkt. Binnen 22 weken moet deze dienst resulteren in een 

plaatsing. Bij deze dienst geldt een ‘no cure no pay’ resultaatfinanciering. Dit houdt in dat 

wanneer een klant het werk niet heeft hervat, het reïntegratiebedrijf geen geld krijgt. De 

maximum prijs voor deze dienst is �2.500,-. Wanneer een klant binnen 16 weken geplaatst wordt 

ontvangt een reïntegratiebedrijf �1.250,00 extra. 

 

2.6 Toegangsovereenkomst en entree-eisen 

Om de kwaliteit van reïntegratie te verbeteren en te waarborgen stelt het UWV per 1 april 

strengere eisen aan een reïntegratiebedrijf. Wanneer een reïntegratiebedrijf in aanmerking wil 

komen voor het uitvoeren van een of meerdere diensten dan dient het reïntegratiebedrijf aan de 

entree-eisen uit het inkoopkader te voldoen. Een groot deel van de entree-eisen werden tijdens de 

aanbestedingsprocedures in het oude beleid ook gehanteerd. Voor bedrijven die alleen IRO’s 

uitvoerden en die nu ook diensten willen uitvoeren golden een aantal van deze eisen nog niet. De 

eisen zijn zowel van kwalitatieve als van financiële aard6: 

  

1. geen van de uitsluitinggronden is op het bedrijf van toepassing; 

2. het bedrijf dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel of het nationale 

beroeps-/handelsregister; 

3. het bedrijf dient een privacyreglement te hanteren dat voldoet aan de gestelde eisen door 

UWV; 

4. het bedrijf dient een klachtenmanagement te hanteren dat voldoet aan de gestelde eisen 

door UWV; 

5. het bedrijf besteedt geen werkzaamheden in onderaanneming uit; 

6. het bedrijf voldoet aan de door UWV gestelde financieel/economische eisen; 

7. het bedrijf toont aan over ervaring te beschikken met de desbetreffende dienstverlening 

waarvoor het zich aanmeldt; 

8. het bedrijf voldoet aan de eisen die UWV stelt met betrekking tot klanttevredenheid; 

���������������������������������������� ������
6 Deze eisen zijn letterlijk overgenomen uit het Inkoopkader Reïntegratiediensten 2008 die te downloaden 
is vanaf de website van het UWV 
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9. het bedrijf voldoet aan de eisen die UWV stelt met betrekking tot het perspectief op 

werkhervatting op de regionale en/of lokale arbeidsmarkt; 

10. het bedrijf hanteert prijzen die niet boven de door UWV gestelde maximum prijzen 

uitkomen. 

 

Het UWV wil middels deze entree-eisen zich kunnen verzekeren dat het bedrijf waarmee het een 

toegangsovereenkomst sluit een stuk geëiste kwaliteit kan levere. Dit werd tijdens de interviews 

met beleidsmedewerkers bevestigd. 

 

Beleidsmedewerker A: “Met de entree-eisen kan het UWV zich verzekeren dat het bedrijf een stuk 

kwaliteit kan leveren in zijn algemeenheid. Uiteindelijk gaat het om de achterkant, dus nadat de 

toegangsovereenkomst is gesloten, of er door een goed leveranciersmanagement de behaalde 

resultaten voldoen aan de kwaliteit zoals die eerder afgesproken is.”  

 

Op dit moment gelden de entree-eisen en de toegangsovereenkomst alleen voor de 

gedifferentieerde diensten. Per 1 april 2009 zullen deze eisen ook gelden voor 

reïntegratiebedrijven die IRO’s voor het UWV uitvoeren. 

 

Wanneer een reïntegratiebedrijf aan de eisen voldoet, kan het een offerte indienen bij het UWV. 

Deze offerte dient volgens bepaalde richtlijnen te worden ingediend. De offerte wordt op 

bepaalde vastgelegde momenten door de contractdeskundigen beoordeeld. Uit interviews met 

beleidsmedewerkers bleek dat zij teleurgesteld waren in de kwaliteit van de eerste ingediende 

offertes7.  

 

Beleidsmedewerker A: ‘Wat me tegenvalt is net zoals met de aanbesteding, de kwaliteit van de 

aanmelding. Er wordt amper gelezen of maar gewoon gedaan.� �ls jij iets wilt van een 

opdrachtgever dan zou ik mijn aanmelding tot in de puntjes verzorgen. Nou dat kom ik nog niet 

helemaal overal tegen.’ 

 

���������������������������������������� ������
7 Hiermee worden de offertes bedoeld die vóór 1 april 2008 door reïntegratiebedrijven moesten worden 
ingediend. 
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Wanneer een offerte goedgekeurd wordt, sluit het UWV met het reïntegratiebedrijf een 

overeenkomst voor de desbetreffende dienst en regio voor een periode van drie jaar. Deze 

overeenkomst wordt door het UWV ook wel toegangsovereenkomst genoemd. Deze 

toegangsovereenkomst betekent niet dat het UWV kan garanderen dat bij een reïntegratiebedrijf 

ook werkelijk een dienst zal worden afgenomen; dit hangt namelijk mede af van de keuze van de 

cliënten 

 

2.7 Rol reïntegratiecoach UWV 

Binnen het nieuwe inkoopkader van het UWV heeft de reïntegratiecoach een belangrijke rol. 

Deze heeft de spilfunctie in het gehele reïntegratieproces. Tot 2004 onderhield een casemanager 

van het UWV het contact met de klant. Deze casemanager had voor, tijdens en na een 

reïntegratietraject gesprekken met de cliënt. Het contact met het reïntegratiebedrijf werd 

onderhouden door de afdeling Inkoop Reïntegratie van het UWV. Vanaf 2004 werden de 

casemanagers en de medewerkers van de afdeling Inkoop Reïntegratie samengevoegd in de 

functie reïntegratiecoach. Met de komst van de reïntegratiecoaches wilde het UWV een begin 

maken richting een nieuw beleid waarbij het doel is meer maatwerk aan de cliënt te bieden. De 

reïntegratiecoaches dienen de regie op het traject te bewaken. De reïntegratiecoach is het vaste 

contact en hét aanspreekpunt van de cliënt voor diens reïntegratie: hij stelt de diagnose, coacht en 

adviseert de cliënt, verzorgt de opdrachtverstrekking en aansturing van reïntegratiebedrijven en 

monitort het traject (Verveen et al., 2006, 38). Daarnaast kan de reïntegratiecoach gemakkelijk 

plaatsbare cliënten zelf bemiddelen dus zonder tussenkomst van een reïntegratiebedrijf. Hiermee 

heeft het UWV het accent verschoven van volledig uitbesteden naar gedeeltelijk taken in eigen 

beheer uitvoeren (RWI, 2008, 13). Van belang voor een intensievere regie is dat een 

reïntegratiecoach niet te veel cliënten tegelijkertijd begeleidt. Met  andere woorden: de  caseload 

mag  niet  te  groot  zijn. Met de caseload wordt het aantal cliënten die onder de reïntegratiecoach 

valt bedoeld. Een caseload van 60 tot 100 wordt als ideaal gezien (Groot et al., 2008, 75). 

De reïntegratiecoach heeft vaker en intensiever contact met de cliënt dan de casemanager 

voorheen had. Uit onderzoek van het IWI blijkt dat de reïntegratiecoach in zijn werk een grote 

mate van beslissingsvrijheid heeft. Hij is beslissingsbevoegd, waardoor het mogelijk is tijdens 

een gesprek met een cliënt bindende afspraken te maken over hoe de reïntegratie er uit moet zien 

(IWI, 2007, 9). Wanneer is bepaald wat de cliënt nodig heeft, begint het traject bij een 

reïntegratiebedrijf.  
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De reïntegratiecoach stelt de diagnose bij de cliënt. Hiermee heeft het UWV het accent 

verschoven van volledig uitbesteden naar gedeeltelijk taken in eigen beheer uitvoeren.  

Samen met de cliënt kiest de reïntegratiecoach de gewenste dienst en een reïntegratiebedrijf uit. 

De reïntegratiecoach heeft via een digitaal bestand zicht op de reïntegratiebedrijven, diens 

specialisaties en prestaties. Dit wordt onderhouden door de contractdeskundige, waar in de 

volgende paragraaf nog verder op zal worden ingegaan. Het digitale bestand is dus van groot 

belang bij het koppelen van de cliënt aan een reïntegratiebedrijf.  

 

2.8 Rol van de contractdeskundige UWV 

Met de entree-eisen voor de toegangsovereenkomst en de eisen die per dienst worden gesteld wil 

het UWV de kwaliteit van reïntegratiebedrijven waarborgen. Daarnaast worden de prestaties van 

reïntegratiebedrijven meer door het UWV gemonitord. Er wordt gekeken naar hoeveel trajecten 

door een bedrijf beëindigd zijn, hoeveel trajecten daarvan succesvol zijn geweest en hoelang 

daarover gedaan is. Daarnaast wordt er ook gekeken naar wat de ervaringen zijn van cliënten en 

reïntegratiecoaches met het desbetreffende reïntegratiebedrijf. Daarbij speelt transparantie een 

belangrijke rol. Met transparantie wordt de verzameling van informatie over bedrijven, 

contracten, producten, prijzen en prestaties bedoeld. De contractdeskundigen moeten voor deze 

transparantie zorgen; zij hebben in het nieuwe beleid een coördinerende rol en moeten inzicht in 

de aanbieders op de markt en de verschillen tussen aanbieders zowel in termen van specialisatie 

als prestaties hebben. De contractdeskundigen onderhouden dus ook de relatie met de 

reïntegratiebedrijven. 

 

Beleidsmedewerker B: ‘We zullen de bedrijven wat meer opzoeken waardoor de relatie tussen 

ons en het reïntegratiebedrijf wat intenser wordt wat betreft het overleg. Aan de andere kant zal 

het ook wat zakelijker worden. Wij zullen bedrijven eerder aanspreken op wat niet goed gaat en 

wat ze moeten doen. En helpt dat niet dan beëindigen we de toegangsovereenkomst’. 

 

De contractdeskundige kan de reïntegratiecoach ondersteunen door de verworven kennis over de 

reïntegratiemarkt door te spelen aan de reïntegratiecoaches. Dit zal worden gerealiseerd door 

middel van een digitaal bestand, waar de reïntegratiecoaches en contractdeskundigen alleen 

toegang tot hebben. Daarnaast kan er wanneer nodig direct contact worden gelegd tussen de 

contractdeskundigen en de reïntegratiecoach. Hierdoor moet de reïntegratiecoach de cliënt beter 
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kunnen matchen met een reïntegratiebedrijf. De contractdeskundigen hebben dus ook een 

adviserende rol.  

 

2.9 Conclusie 

Het UWV wil middels het nieuwe Inkoopkader Reïntegratiediensten de effectiviteit van 

reïntegratie verhogen. Ten eerste door meer maatwerk aan de cliënt te bieden. Omdat er volgens 

beleidsmedewerkers binnen de aanbestedingen in het oude beleid te weinig maatwerk kon 

worden geboden, zal het UWV in het nieuwe beleid geen trajecten via aanbestedingen meer 

inkopen. Binnen de Individuele Reïntegratie Overeenkomsten kan er volgens de 

beleidsmedewerkers wel voldoende maatwerk worden geboden. Daarnaast heeft de cliënt binnen 

het traject meer eigen verantwoordelijkheden hetgeen volgens de beleidsmedewerkers leidt tot 

een verhoogde motivatie wat volgens hen zal bijdragen aan de slagingskans van het traject. Het 

UWV wil naast de IRO een zestal losse diensten inzetten. Hierdoor kan er nog klantgerichter een 

traject worden ingezet; cliënten die geen langdurig traject nodig hebben kunnen middels een 

kortdurende dienst worden begeleid. Dit komt volgens de beleidsmedewerkers teven de 

klantkeuze ten goede, wat onder het bieden van maatwerk valt. Om maatwerk te bieden is het van 

belang dat de reïntegratiecoaches van het UWV een goede startdiagnose kunnen maken. Zij 

moeten in staat zijn een goede inschatting te maken wat een cliënt nodig heeft. Deze 

klantgerichtheid draagt volgens het UWV bij aan het bieden van maatwerk aan de cliënt.  

Ten tweede wil het UWV de effectiviteit van reïntegratie verhogen door reïntegratiebedrijven 

strenger te controleren op kwaliteit en behaalde resultaten. Bedrijven die een 

toegangsovereenkomst willen sluiten met het UWV moeten aan een tiental entree-eisen kunnen 

voldoen. Middels deze entree-eisen wil het UWV zich ervan verzekeren dat het gecontracteerde 

bedrijf een bepaalde kwaliteit kan leveren. Een indirecte doelstelling van deze entree-eisen is het 

aanleggen van een hogere maatstaf om toe te treden, waardoor het UWV in staat is de kwaliteit 

van reïntegratie te waarborgen doordat het in staat is de kwaliteit van de reïntegratiebedrijven met 

een toegangsovereenkomst te controleren op de door hen behaalde prestaties. De 

contractdeskundigen voeren de monitoring uit. Zij dienen inzicht te hebben in de 

reïntegratiemarkt en de prestaties, kwaliteiten en specialisaties van de reïntegratiebedrijven die 

binnen hun regio vallen. Dit inzicht kunnen zij doorgeven aan de reïntegratiecoach.  
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3 Theoretische verdieping 
3.1 Inleiding 

Zoals in hoofdstuk 1 reeds is beschreven is Nieuw Publiek Management een voorbeeld van een 

sociaal systeem waarmee Nederlandse (semi-)organisaties hun doelen willen bereiken. Via 

prestatiemetingen, evaluatieonderzoek, kwaliteit(systemen) en auditing proberen zij hun 

doelmatigheid en doeltreffendheid na te streven. Dit hoofdstuk gaat verder in op het Nieuw 

Publiek Management als een vorm van overheidsbeleid.  

 

3.2 Nieuw Publiek Management 

Nieuw Publiek Management is sinds de jaren negentig een bekend fenomeen voor 

bestuurskundigen en zij die werkzaam zijn in de publieke sector.  Nieuw Publiek Management is 

een brede term waaronder verschillende vergelijkbare theorieën vallen (Smullen et al, 2001, 1).  

Volgens Kolthoff (2007) is Nieuw Publiek Management “a set of interrelated principles applied 

to reduce the costs of government by encouraging privatization and managed competition of 

government services” (Kolthoff, 2007, 13). Volgens Hakvoort en Klaassen kan Nieuw Publiek 

Management worden beschouwd als “een stroming die erop gericht is om processen, procedures 

en werkwijzen van overheidsorganisaties te modelleren naar evenbeelden uit de private sector” 

(Hakvoort en Klaasen, 2004, 20).  

De belangrijkste ideeën uit het NPM-gedachtengoed kan men samenvatten in: beheersmatige 

vrijheden voor managers, expliciete prestatie maatstaven, het verhogen van de efficiëntie, meer 

nadruk op output-sturing en een verschuiving naar meer privatisering en verzelfstandiging van 

organisaties in de publieke sector (Hood, 1996 in: Smullen et al., 2001, 2). Bij Nieuw Publiek 

Management is er daarnaast aandacht voor transformatieprocessen van overheidsorganisaties en 

marktwerking op allerlei terreinen van overheidsbeleid.  
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Volgens Hakvoort en Klaasen (2004, 39) omvat het Nieuw Publiek Management de volgende 

zeven thema’s:   

1. opsplitsing van de publieke sector in zoveel mogelijk resultaatverantwoordelijke 

eenheden (organisatie rondom producten)� 

2. contractmanagement, zo mogelijk in een competitieve omgeving� 

3. nadruk op managementstijlen zoals die ook in de private sector voorkomen� 

4. meer nadruk op zuinigheid en discipline bij gebruik van schaarse middelen� 

5. meer nadruk op duidelijke, aan personen toegewezen verantwoordelijkheden in het 

management van de organisatie� 

6. duidelijke kwantificeerbare standaarden en prestatie-indicatoren� 

7. controle via output. 

 

Maesschalck onderscheidt vier categorieën in de opsomming van concrete wijzigingen in 

managementaanpak die het gehele NPM-gebied omvatten (Maesschalk 2001a in: Bovy, 2002, 6). 

1. De eerste categorie NPM-hervormingen introduceren het marktmodel in de overheid. 

Voorbeelden hiervan zijn de invoering van het concurrentiemechanisme, zoals 

prestatiegericht belonen, de introductie van quasi-markten tussen overheidsorganisaties of 

het uitbesteden van overheidstaken (ook wel ‘contracting out’ genoemd). 

2. De tweede categorie NPM-hervormingen worden gevormd door 

prestatiemanagementsystemen die gebaseerd zijn op expliciete en meetbare 

prestatiestandaarden. 

3. De derde categorie houdt verband met de rolverandering die de overheidsmanager 

ondergaat: van beheerder naar publiek ondernemer. 

4. De vierde en tevens laatste categorie wordt gevormd door instrumenten die 

kwaliteitsmanagement installeren en de aandacht vestigen op klantgericht werken. Deze 

groep wordt ook wel de tweede golf van NPM-hervormingen genoemd, omdat ze niet tot 

de initiële focus van de NPM-beweging hoort. 

 

Te zien is dat de thema’s die Hakvoort & Klaasen onderscheiden terug te vinden zijn in de vier 

categorieën van Maesschalck. Omdat deze thema’s en categorieën elkaar niet uitsluiten maar in 

elkaar overvloeien is het lastig om deze puntsgewijs verder uit te werken. In de volgende 
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paragrafen zal verder worden ingegaan op de ‘principal agent theorie’, kwaliteitsmanagement en 

klantgerichtheid waarin deze categorieën direct dan wel indirect terugkomen. 

 

3.3 Nieuw Publiek Management en de agency theorie  

‘We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the 

principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which 

involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the 

relationships are utility maximizers, there is a good reason to believe that the agent will not 

always act in the best interests of the principal’ (Jensen and Meckling, 1976, 310). 

 

Sinds de ingang van de Wet SUWI in 2002 worden reïntegratietaken van de overheid uitbesteed 

aan geprivatiseerde reïntegratiebedrijven. Deze privatisering zorgde voor een geheel andere 

inrichting van het reïntegratiebeleid. Hierdoor veranderde tevens de rol van de overheid. Naast de 

rol van beheerder kreeg het UWV ook de rol van ondernemer. Reïntegratiebedrijven en het UWV 

zullen samen moeten werken om op een zo goed mogelijke manier mensen weer terug op de 

arbeidsmarkt te helpen. Deze samenwerking is te zien als een ‘principal-agent’ relatie waarbij het 

UWV de rol van ‘principal’ en reïntegratiebedrijven de rol van ‘agents’ bekleden. De ‘principal-

agent theory’ is voor het eerst beschreven in een artikel van Jensen & Meckling (1976). Zoals 

bovenstaand citaat illustreert de kern van de theorie dat een ‘principal’ (de opdrachtgever) een 

‘agent’ (opdrachtnemer, uitvoerder) aanneemt om een bepaalde taak uit te laten voeren. De 

gespecialiseerde kennis en vaardigheden die de ‘agent’ bezit om de taak goed te kunnen 

uitvoeren, maakt dat de ‘principal’ de taak aan de ‘agent’ toebedeelt (Kapteijns, 2000).  

 

De ‘principal-agent theory’ kenmerkt zich door vijf aannames of condities (Neelen 1993, 64-65 

in: Kapteijns, 2000, 65). 

1. De actoren streven naar nutsmaximalisatie. Hiermee wordt bedoeld dat de keuzes van 

mensen voornamelijk gemaakt worden uit eigen belang.  

2. De relatie tussen de principaal en de agent is gebaseerd op een contract. Dit contract 

houdt in dat er een overeenkomst bestaat tussen de principaal en de agent waarin een 

onderlinge ruil van goederen of diensten staat beschreven. 

3. Aan elke contractuele relatie zijn transactiekosten verbonden. Hiermee worden de kosten 

van het coördineren van de activiteiten van meer dan één actor bedoeld. 
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4. Er is sprake van een belangentegenstelling tussen principaal en agent. 

5. Er is sprake van informatieassymetrie.  

De laatste twee kenmerken geven de problematiek van de relatie tussen ‘principal’ en ‘agent’ 

weer. Ten eerste zou er sprake kunnen zijn van een doelconflict tussen de ‘principal’ en de 

‘agent’ door verschillen in preferenties. Zowel de ‘principal’ als de ‘agent’ willen hun individueel 

nut maximaliseren, maar deze nutsmaximalisatie komt niet overeen. Dit zou volgens bovenstaand 

argument kunnen leiden tot opportunistisch gedrag van de ‘agent’. Gerelateerd aan het 

doelconflict is er het verschil tussen ‘principals’ en ‘agents’ in risicopreferentie. Dit treedt 

bijvoorbeeld op als de een bij een bepaalde handeling meer te verliezen heeft dan de ander 

(Eisenhart, 1989, 58). ‘Agents’ zouden risicovermijdend en ‘principals’ risiconeutraal zijn. Dit 

verschil in risicopreferentie is te wijten aan het feit dat de inkomsten van de ‘agent’ afhankelijk 

zijn van één organisatie, terwijl de ‘principal’ kan variëren aan welke ‘agent’ het zijn taak 

uitbesteedt (Wright, Mukherji & Kroll, 2001). Reïntegratiebedrijven hebben veel te verliezen 

wanneer zij niet aan de eisen van het UWV voldoen. Hiermee verliezen ze namelijk het UWV als 

opdrachtgever. Zoals net beschreven wordt er in de ‘principal-agent theory’ verondersteld dat 

‘agents’ zich risicomijdend zullen gedragen. Vanuit deze veronderstelling kan een eerste 

verwachting worden geformuleerd dat reïntegratiebedrijven wanneer mogelijk aan de eisen 

zullen voldoen omdat zij afhankelijk zijn van het UWV als opdrachtgever en geen risico’s willen 

nemen deze te verliezen. 

Ten tweede zou er sprake kunnen zijn van informatie-asymmetrie. Doordat de ‘principal’ niet 

over dezelfde kennis en vaardigheden beschikt als de ‘agent’, zijn de acties van de ‘agent’ voor 

de ‘principal’ nooit volledig te verifiëren. Hierdoor kan er sprake zijn van een ‘moral hazard.’ 

Een ‘moral hazard’ treedt op wanneer een partij met meer informatie over zijn acties of intenties 

de neiging heeft om zich vanuit het perspectief van de partij met minder informatie ongepast te 

gedragen. Een partij die geen risico loopt gedraagt zich anders dan wanneer het wel risico zou 

lopen. Wanneer een partij niet of slechts gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de acties, zal het 

zich onvoorzichtiger gedragen (Kapteijns, 2000, 69). Daarnaast kan er sprake zijn van ‘adverse 

selection’. Dit houdt in dat de ‘principal’ niet kan beoordelen wat de bekwaamheid is van een 

‘agent’ met als gevolg dat de acties van de ‘agent’ mogelijk op een verkeerde manier worden 

geïnterpreteerd door de ‘principal’. Om informatie-asymmetrie-problemen te voorkomen kan de 

‘principal’ het beste een contract afsluiten dat is gebaseerd op informatie die verkregen is door 

monitoring of een resultaatgericht contract afsluiten. Zo kan de ‘principal’ bij een resultaatgericht 
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contract de beloningen van de ‘agent’ baseren op behaalde resultaten. Zoals in de eerder 

vermelde categorieën van Maesschalck en de thema’s van Hakvoort en Klaasen naar voren 

kwam, zijn deze prestatiemanagementsystemen gebaseerd op expliciete en meetbare 

prestatiestandaarden. Deze ‘incentive structures’ of prikkels kunnen worden ingezet wanneer een 

‘agent’ minder risicomijdend is, de activiteiten meetbaar zijn en de inspanningen van de ‘agent’ 

meer invloed hebben op het resultaat. Een nadeel van deze prikkelsturing is dat de ‘principal’ de 

kans loopt dat de ‘agent’ zich alleen gaat richten op de taken waaraan de prikkel verbonden is. De 

resultaatfinanciering van het UWV kan gezien worden als een prestatiemanagementsysteem. Zo 

moeten ‘no cure no pay’ regelingen leiden tot een prikkel naar een reïntegratiebedrijf om een 

traject te laten slagen en dus zo veel mogelijk ‘effort’ te leveren om dit te realiseren, hetgeen de 

‘principal’ wenst. Aangezien voor het UWV op dit moment het concrete resultaat alleen te zien is 

bij de dienst ‘jobhunting’ geldt de resultaatfinanciering ´no cure no pay´ alleen voor deze dienst. 

Omdat bij de inzet van de overige losse diensten geen concreet resultaat te meten is, is 

resultaatfinanciering niet mogelijk. In die gevallen is er sprake van outputfinanciering (RWI, 

2008, 74). De tweede verwachting is dat de kleine reïntegratiebureaus zich risicomijdend zullen 

opstellen bij het aanbieden van de dienst jobhunting omdat ze afgerekend kunnen worden op hun 

prestaties. Reïntegratiebedrijven zullen de diensten die een zeker inkomen genereren boven de 

dienst Jobhunting kiezen die dit niet doet. Slaagt een traject bijvoorbeeld niet, dan krijgt een 

reïntegratiebedrijf geen geld, ook al heeft het bedrijf tijd en moeite geïnvesteerd in de cliënt. Een 

andere prestatiemanagementsysteem van het UWV is te vinden in de toegangsovereenkomst. 

Wanneer vanuit de monitoring van het UWV blijkt dat een reïntegratiebedrijf met een 

toegangsovereenkomst onvoldoende presteert wordt deze toegangsovereenkomst opgeheven. Te 

zien is dat hier sprake is van een bepaalde machtsasymmetrie in het voordeel van de ‘principal’. 

Het UWV heeft bepaalde machtsbronnen die de inzet van de reïntegratiebedrijven kunnen 

beïnvloeden en ervoor zorgen dat de deze zich conformeren aan de wensen van het UWV.  

Volgens Eisenhardt (1989) zorgen informatiesystemen ook voor het intomen van het 

opportunisme van de ‘agent’, omdat de ‘principal’ via deze systemen inzicht kan krijgen in wat 

zijn ‘agent’ werkelijk aan het doen is. Volgens Hoogerwerf en Herweijer (2003, 275) stoelt de 

effectiviteit van monitoring voor een groot deel op de anticipatie van de ‘agent’ op mogelijke 

interventies door de ‘principal.’ De ‘agent’ heeft een bepaalde taakstelling en is daarbij gebonden 

aan bepaalde normen en eventuele financieringsvoorwaarden. Zo moeten reïntegratiebedrijven 

willen zij een toegangsovereenkomst met het UWV krijgen en behouden, aan bepaalde 
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voorwaarden (blijven) voldoen. Wanneer de ‘agent’ zich realiseert dat de ‘principal’ niet meer te 

misleiden is, dus wanneer een ‘principal’ informatie heeft en daardoor het gedrag en de acties van 

een ‘agent’ kan controleren, zal de ‘agent’ eerder geneigd zijn om zich te gedragen naar de 

wensen van de ‘principal’. Het UWV zal meer informatie van reïntegratiebedrijven door de 

gegevens die reïntegratiebedrijven moeten inleveren wanneer zij een toegangsovereenkomst 

moeten sluiten.8 Daarnaast zal het UWV de resultaten van de reïntegratiebedrijven die reeds een 

toegangsovereenkomst hebben gesloten gaan monitoren. Wanneer uit deze resultaten blijkt dat 

een reïntegratiebedrijf slecht presteert, zal de toegangsovereenkomst worden opgeheven. De 

derde verwachting is dat reïntegratiebedrijven zich gaan gedragen naar de wensen van het UWV 

omdat laatstgenoemde in staat is de acties van de reïntegratiebedrijven te controleren en tevens 

in staat is om de overeenkomst tussen beide partijen te ontbinden.  

 

Zoals al beschreven gaat de ‘principal-agent theory’ gaat er dus vanuit dat een betere monitoring 

leidt tot een verhoging van de ‘effort’ van de ‘agent’. Frey (1993) weerlegt dit effect. Volgens de 

auteur kan monitoring de wezenlijke motivatie voor de taak verminderen. Wanneer er een 

persoonlijke relatie is tussen de ‘agent’ en de ‘principal’ kan de ‘agent’ de monitoring van de 

‘principal’ opvatten als een aanwijzing dat de ‘principal’ hem wantrouwt of dat er sprake is van 

een breuk in het psychologische contact dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Frey (1993) 

veronderstelt dat hoe persoonlijker het contact is tussen de ‘principal’ en de ‘agent’ des te groter 

de kans is dat intensieve monitoring door de ‘principal’ leidt tot een vermindering van de ‘effort’ 

van de ‘agent’ en het vertonen van opportunistisch gedrag. Dit wordt door de auteur ook wel 

‘crowding out effect’ genoemd. Dit wordt door Kasper & Streit (1998) bevestigd. Volgens deze 

auteurs kan de ‘principal’ de ‘agent’ beter motiveren de taak op de door hem gewenste manier uit 

te voeren door een gevoel van onderlinge solidariteit te creëren. De vierde verwachting is dat een 

deel van de reintegratiebedrijven niet aan de eisen van het UWV wil voldoen en dus zal stoppen 

met het uivoeren van opdrachten voor het UWV.  

 

���������������������������������������� ������
��Voorbeelden zijn een minimaal cijfer van het klanttevredenheidsonderzoek en een minimale omzet. Zie 
ook hoofdstuk twee paragraaf zes�
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3.4 Nieuw Publiek Management, kwaliteitssystemen en de aandacht voor klantgericht 

werken  

De formele aandacht voor kwaliteit vinden we nu volop bij de overheid. Tevredenheid is het doel. 

Wanneer de perceptie gelijk is aan de verwachtingen, is men tevreden. Kwaliteit steunt op een 

kwaliteitssysteem. Dit bestaat uit organisatie en processen, planning en capaciteit en 

vaardigheden en inzet om de kwaliteitsnormen te halen (Hooland, 2001, 25). 

Kwaliteitsmanagement is bij de overheid formeel van vrij recente datum. Sinds de jaren tachtig 

vormt de kwaliteit van de dienstverlening in toenemende mate een belangrijk aandachtspunt in 

overheidsbeleid. Het rijksbeleid is er op gericht de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren 

(Algemene Rekenkamer, 1997, 5). Met kwaliteitsmanagement wordt een complex van waarden, 

opvattingen, methoden en technieken verstaan, dat ervoor moet zorgen dat de culturele en 

structurele prestaties worden geoptimaliseerd wat kan leiden tot een verbetering van de 

effectiviteit (Wentink, 1999). Het houdt zich bezig met het verbinden van de verschillende 

bedrijfsonderdelen die output leveren aan het uiteindelijke resultaat. Dit biedt een garantie voor 

een continu proces van kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. Een onderdeel van dit systeem 

van kwaliteitszorg is klantgericht werken. De klant wordt in de (bedrijfs)processen centraal 

gesteld; een kwaliteitsproduct is een goed of dienst dat voldoet aan de eisen, behoeften en 

specificaties van de klant. Daarbij gaat de organisatie dus vraaggericht te werk. Om vraaggericht 

te werk te gaan is het allereerst van belang dat een organisatie weet wat de wensen en behoeften 

van de cliënt zijn om daar vervolgens op een passende manier op te reageren. Daarnaast is het 

van belang dat de cliënt tevreden is en blijft.  Klantgerichtheid heeft in de publieke sector een 

andere betekenis dan in de private sector omdat er sprake is van een gebrek aan concurrentie, 

onvrijwillige klantdefinitie, een paradox van politieke verantwoording versus maatschappelijke 

dienstbaarheid en een zichtbare versus een onzichtbare overheid en een complexiteit ten aanzien 

van de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden (Van Duivenboden et al., 2001, 

3). Toch wordt klantgericht werken steeds meer onderkend als een nuttig middel bij 

overheidsinstellingen. De aanleiding om klantgericht te werken kan daarbij heel verschillend zijn. 

Van Duivenboden et al. (2001, 13) beschrijven vier te onderscheiden doelstellingen die het 

klantgericht werken van een publieke organisatie verklaren. Ten eerste het verbeteren van de 

effectiviteit van dienstverlening, ten tweede het verbeteren van de interne efficiëntie van de 

organisatie, ten derde het verbeteren van het imago van de organisatie en ten vierde het bieden 

van nieuwe uitdagingen voor managers en werknemers. De eerste doelstelling die het klantgericht 
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werken volgens Van Duivenboden verklaart, bevestigt de veronderstellingen van de 

beleidsmedewerkers van het UWV en de wijze waarop het UWV de effectiviteit van reïntegratie 

wil verhogen; klantgerichtheid kan de effectiviteit van dienstverlening verbeteren. Binnen deze 

doelstellingen spelen medewerkers van het primaire proces een belangrijke rol. In dit onderzoek 

zijn dit met name de reïntegratiecoaches van het UWV. Het moment waar de vraag van de cliënt 

wordt afgestemd op het aanbod is cruciaal. Reïntegratiecoaches moeten over adequate interne 

kwaliteiten beschikken om in te spelen op de wensen en behoeften van de cliënt. De organisatie, 

het UWV, is verantwoordelijk om deze interne kwaliteiten van de reïntegratiecoaches te 

verzorgen zodat deze klantgerichte begeleiding kunnen bieden. Hier komt tevens weer het in 

paragraaf 3.1 beschreven punt van Hakvoort en Klaasen terug dat binnen het Nieuw Publiek 

Management de nadruk wordt gelegd op duidelijke, aan personen toegewezen 

verantwoordelijkheden in het management van de organisatie (Hakvoort en Klaasen 2004).  

 

3.5 Conclusie 

Aan de hand van enkele aspecten uit het Nieuw Publiek Management kan de wijze waarop het 

UWV de effectiviteit van reïntegratie wil verhogen worden geduid. Het Nieuw Publiek 

Management is een vorm van overheidsbeleid die erop gericht is processen, procedures en 

werkwijzen toe te passen op eenzelfde wijze als in het private domein. Belangrijke thema’s 

binnen het NPM zijn contractmanagement, nadruk op duidelijk aan personen toegewezen 

verantwoordelijkheden, cliënten staan centraal, expliciete prestatiemaatstaven, prestatiegericht 

belonen, controle via output, een rolverandering van de overheidsmanager, 

kwaliteitsmanagement en aandacht voor klantgericht werken.  

 

Sinds de komst van het Nieuw Publiek Management vormt de kwaliteit van de dienstverlening in 

toenemende mate een belangrijk aandachtspunt in overheidsbeleid. Onder kwaliteitsmanagement 

wordt een geheel van waarden, opvattingen, methoden en technieken verstaan dat ervoor moet 

zorgen dat de effectiviteit wordt verbeterd. Een onderdeel van dit kwaliteitsmanagement wordt 

gevormd door klantgericht werken. Volgens theoretici draagt klantgericht werken bij aan het 

verbeteren van de kwaliteit en kan dit klantgerichter werken een doelstelling zijn om de 

effectiviteit van de dienstverlening te verhogen. Bij klantgericht werken is het ten eerste van 

belang om inzicht te hebben in de wensen en behoeften van de cliënt. Binnen deze doelstellingen 

spelen medewerkers van het primaire proces een belangrijke rol. In dit onderzoek zijn dit met 
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name de reïntegratiecoaches van het UWV. Het moment waar de vraag van de cliënt wordt 

afgestemd op het aanbod is cruciaal. Reïntegratiecoaches moeten over adequate interne 

kwaliteiten beschikken om in te spelen op de wensen en behoeften van de cliënt. 

De relatie tussen het UWV en reïntegratiebedrijven kan als een ‘principal-agent’ relatie worden 

geduid. Een ‘principal’ neemt een ‘agent’ aan om een bepaalde taak uit te voeren. In dit geval 

neemt het UWV als opdrachtgever een reïntegratiebedrijf aan om een traject of dienst uit te 

voeren. Echter, door de informatieasymmetrie en het doelconflict tussen beide actoren heeft de 

‘agent’ de neiging en mogelijkheid om opportunistisch gedrag te vertonen. Een van de 

oplossingen hiervoor kan volgens de ‘principal-agent theory’ worden gevonden in monitoring. 

Monitoring kan echter ook zorgen voor een ‘crowding out effect’. Dit wil zeggen dat ‘agents’ de 

monitoring van de ‘principal’ opvatten als een aanwijzing dat de ‘principal’ hen wantrouwt of dat 

er een breuk is in het psychologische contact dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Dit kan 

leiden tot een verminderde ‘effort’ van de ‘agents’ en het vertonen van opportunistisch gedrag. 

Ten aanzien van de ‘agents’ ofwel de reïntegratiebedrijven wordt ten eerste verwacht dat de 

meeste van hen zullen voldoen aan de door het UWV gestelde entree-eisen aangezien zij niet het 

risico willen lopen hun opdrachtgever te verliezen. Ten tweede wordt verwacht dat, doordat het 

UWV via monitoring in staat is de acties van de reïntegratiebedrijven te controleren, 

laatstegenoemden zich eerder zullen gedragen naar de wensen van het UWV. Ten derde wordt 

verwacht dat door een resultaatgericht contract reïntegratiebedrijven zich risicomijdend zullen 

opstellen bij het aanbieden van diensten omdat ze afgerekend worden op hun prestaties. Dit zal 

met name gelden voor de resultaatfinanciering ‘no cure no pay’ bij de dienst jobhunting. Zij 

zullen de diensten die een zeker inkomen genereren (de diensten met een ‘full pay’ 

resultaatfinanciering) boven de dienst jobhunting kiezen die dit niet doet. Tot slot verwacht ik dat 

een deel van de reintegratiebedrijven vanwege het gevoel van een breuk van wederzijds 

vertrouwen, niet aan de eisen van het UWV wil voldoen en dus zal stoppen met het uitvoeren van 

opdracht voor het UWV.   
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4 Methoden en technieken 
4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op het gekozen design en de verzameling van gegevens. Zo beschrijft dit 

hoofdstuk de onderzoeksstrategie en methode, de onderzoekseenheden, de onderzoekslocatie, de 

periode van het onderzoek, de betrouwbaarheid en de validiteit. Tevens wordt ingegaan op de 

betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. 

 

4.2 Onderzoeksstrategie, -methode en -eenheden 

In dit onderzoek is een combinatie gemaakt van kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek.  

Dit is gedaan om zo de kwalitatieve data te versterken met cijfers, en andersom de kwantitatieve 

data toe te lichten met kwalitatieve gegevens. Deze gedachte komt voort uit Weber’s  

naturalisme. Hij stelde dat sociale wetenschap zowel kwantitatief onderbouwd als interpretatief 

zou moeten zijn (Lazar, 1998, 8). Het literatuuronderzoek, de mondelinge interviews en de 

enquête vormen de onderzoeksmethoden. Door middel van het literatuuronderzoek is inzicht 

verworven in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast dient dit onderzoek ter verdieping 

van het nieuwe beleid. Op grond van de literatuurstudie zijn de topics voor de interviews en de 

enquête geformuleerd.  

De onderzoekseenheden worden gevormd door het UWV en de kleine reïntegratiebedrijven. 

Door hun ervaringen met het huidige beleid en hun verwachtingen van het nieuwe beleid in kaart 

te brengen is er een breed inzicht ontstaan. De onderzoekselementen bestaan uit 

beleidsmedewerkers, mentoren reïntegratiecoaches, contractdeskundigen en werknemers van 

kleine reïntegratiebedrijven. De respondenten zijn via meerdere wegen benaderd. Zo zijn er 

emails via een beleidsmedewerker van het UWV naar afdelingshoofden gestuurd. Daarnaast zijn 

mensen persoonlijk benaderd; dat wil zeggen dat respondenten naar aanleiding van een eerder 

interview zelf contact hebben opgenomen. De medewerkers van het UWV zijn voornamelijk 

afkomstig uit de regio Amsterdam. De reden hiervan is de benaderingswijze, namelijk door de 

persoonlijk methode. Hierdoor zijn medewerkers select toegewezen. De reïntegratiebedrijven zijn 

direct benaderd. Drie respondenten zijn lid van de IRO-commissie9. Via hen zijn vier andere 

eigenaren van reïntegratiebedrijven voorgesteld waarna er direct contact opgenomen is. Via de 

���������������������������������������� ������
9 Deze commissie beoogt de belangen te behartigen van de vele kleine reïntegratiebureaus die Nederland 
nu rijk is. 
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enquête hebben 109 mensen gereageerd dat zij bereid zijn om geïnterviewd te worden. Ad 

random zijn er drie respondenten geselecteerd.    

 

4.2.2 Semi-gestructureerde interviews�

Er zijn twee beleidsmedewerkers, drie contractdeskundigen en vier mentoren reïntegratiecoaches 

van het UWV geïnterviewd. Normaliter heeft een mentor reïntegratiecoach tot taak het coachen 

van reïntegratiecoaches en het meten van de kwaliteit van hun handelen. De geïnterviewde 

mentoren waren echter met een ander project bezig en coachen nog geen reïntegratiecoaches. 

Toch zijn de interviews representatief omdat zij tot 1 mei 2008 zelf als reïntegratiecoach 

werkzaam zijn geweest. Daarnaast zijn er tien interviews gehouden met reïntegratiebedrijven. In 

bijlage 1 is een lijst opgenomen van de geanonimiseerde gesprekspartners. De interviews zijn op 

een semi-gestructureerde wijze afgenomen. Voor deze kwalitatieve onderzoeksmethode is 

gekozen omdat er op deze manier enerzijds gericht kan worden gevraagd naar verwachtingen van 

het nieuwe beleid, maar anderzijds ruimte voor nieuwe zaken open blijft; door een gedeelte in de 

interviews vrij te laten kunnen zaken aan de orde komen waaraan nog niet gedacht is. De topics 

zijn zoals in de vorige paragraaf beschreven voortgevloeid uit de studie naar ontwikkelingen op 

de reïntegratiemarkt en de aanwezigheid bij informatieavonden voor reïntegratiebedrijven, waar 

het nieuwe inkoopbeleid door een medewerker van het UWV werd toegelicht. De topic lijsten 

zijn in de bijlage gevoegd. De interviews zijn in de periode tussen 21 april en 27 mei gehouden. 

Van de negentien interviews zijn er dertien face to face en zes telefonisch gehouden. De 

gesprekken zijn opgenomen met een Digital Voice Recorder. Tevens zijn er tijdens de interviews 

aantekeningen gemaakt. De interviews zijn letterlijk uitgewerkt en op een groot papier 

gecodeerd. De passages die onder een indicator vielen zijn daarbij onder de betreffende code 

gezet. Op deze manier is het mogelijk om alle interviews op dezelfde wijze te analyseren. 

 

4.2.3 Enquête 

Ten behoeve van een ander onderzoek  zou er een enquête worden verstuurd naar alle leden van 

de NOLOC, een branchevereniging van loopbaanadviseurs. Het was mogelijk om vragen van dit 

onderzoek in deze enquête op te nemen. Deze enquête is in de eerste week van mei verstuurd. 

Middels deze enquête kon er een completer en betrouwbaarder beeld worden verkregen van de 

verwachting van reïntegratiebedrijven van het nieuwe inkoopbeleid. Respondenten konden via 

internet de enquête invullen, waar en wanneer het de respondenten uitkwam. In totaal zijn er 
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1900 mensen aangesloten bij de NOLOC. Echter, het is onduidelijk hoeveel leden zich met 

reïntegratie-activiteiten bezighouden. Dit aantal ligt in ieder geval lager10.  Hierdoor is het niet 

mogelijk de exacte respons uit te rekenen. In totaal hebben 328 mensen de enquête ingevuld. 

Doordat een deel van de enquêterespondenten niet of nauwelijks op de hoogte was van het 

nieuwe inkoopkader wisselt de respons per vragen. De enquêtes zijn te vergelijken met de 

kwalitatieve gegevens omdat de vragen met elkaar overeenkomen. Hier is voor gekozen omdat 

het kwantitatieve gedeelte in dit onderzoek bedoeld is de kwalitatieve data te ondersteunen. De 

enquête vragen zijn allen voorzien van een antwoordcategorie. Deze gegevens zijn door NOLOC 

verwerkt en weergegeven in frequentieverdelingen. Dit heeft als nadeel dat het niet mogelijk was 

deze gegevens verder in een statistiek programma als SPSS te analyseren waardoor het niet 

mogelijk is verdere verbanden te leggen. De enquête en resultaten zijn te vinden in de bijlage. 

 

4.2.4 Observatie 

Naast de interviews en de enquête zijn er tijdens vergaderingen van diverse betrokken partijen 

zoals het UWV, de IRO-commissie en de NOLOC, aantekeningen gemaakt. De aanwezigheid bij 

deze vergaderingen en bijeenkomsten kan worden gezien als een observatiemethode om 

aanvullende data te verzamelen. Deze bijeenkomsten vonden plaats op 26 februari 2008, 11 april 

2008 en 15 april 2008 in afgehuurde vergaderruimtes. 

 

4.3 Betrouwbaarheid  

De betrouwbaarheid van een onderzoek betreft de mate waarin een onderzoek vrij is van 

toevallige en systematische fouten. De betrouwbaarheid wordt groter naarmate er minder fouten 

in voorkomen. De betrouwbaarheid betreft de repliceerbaarheid en de controleerbaarheid van de 

werkwijzen van het onderzoek (’t Hart et al., 2003). Daarmee gepaard gaat de nauwkeurigheid 

waarmee de onderzoekers hun methodische keuzen hebben gemaakt. De betrouwbaarheid van 

waarnemingsuitspraken is de mate waarin de uitspraken gebaseerd zijn op waarnemingen die vrij 

zijn van toevallige fouten (’t Hart et al: 2003, 179). 

De betrouwbaarheid kan worden vergroot met behulp van triangulatie (’t Hart et al: 2003, 286, 

Hoogerwerf & Herweijer, 2003, 184). Door de combinatie van kwalitatief en kwantitatief 

onderzoek wordt getracht de betrouwbaarheid van dit onderzoek te vergroten.  

 

���������������������������������������� ������
10 Aldus een lid van de IRO-commissie. 
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Omdat gegevens niet in SPSS konden worden geanalyseerd, maar het aangeleverd is in 

frequentietabellen is bij elke vraag het betrouwbaarheidsinterval handmatig uitgerekend met de 

formule:  

n
qp

zp
*∗±  

Hierbij nam z de waarde van 1.645 aan, behorende bij een betrouwbaarheid van 90%. Bij een 

betrouwbaarheid van 90% hebben de betrouwbaarheidsintervallen vrij brede marges (meer dan 

5%). Dit wil zeggen dat de nauwkeurigheid van de percentages in de enquête matig is. De 

uitkomsten zijn in de bijlage opgenomen.  

De betrouwbaarheid van dit onderzoek kan op een aantal punten negatief beïnvloed zijn. Ten 

eerste is er het probleem van de sociaalwenselijke antwoorden die in de interviews en enquêtes 

gegeven kunnen worden.  

In totaal zijn negentien respondenten geïnterviewd waarvan negen respondenten werkzaam zijn 

bij het UWV en tien bij reïntegratiebedrijven. Deze in paragraaf 4.1 beschreven selectiemethode 

kan gevolgen hebben voor de representativiteit; het is mogelijk dat het UWV een positieve indruk 

wil afgeven met betrekking tot de verwachting van het inkoopbeleid, en de respondenten op 

grond daarvan geselecteerd heeft. Ook is het mogelijk dat bepaalde respondenten die gereageerd 

hebben op het verzoek om geïnterviewd te worden, de representativiteit beïnvloedt.  

Ten derde is het in kwalitatieve onderzoeksmethoden niet mogelijk te standaardiseren. De reden 

hiervan is dat het ene gesprek altijd anders zal zijn dan een ander gesprek waarbij accenten 

verschoven worden. Hierdoor zal een herhaalde meting wellicht niet dezelfde resultaten 

opleveren. Door middel van een topic lijst is echter gestreefd naar het stellen van dezelfde vragen 

waardoor resultaten met elkaar kunnen worden vergeleken.  

 

4.4 Validiteit  

Bij de validiteit wordt dieper ingegaan op de meting. De validiteit van een waarnemingsuitspraak 

is de mate waarin die uitspraak gebaseerd is op waarnemingen die vrij zijn van systematische 

fouten (’t Hart et al: 2003, 179). Een onderzoek is valide als de onderzoeker datgene wat hij 

wilde meten ook daadwerkelijk heeft gemeten en daardoor de uitspraken in het onderzoek de 

‘werkelijkheid’ dekken en de resultaten geldig verklaren. Dit laatste valt onder de interne 

validiteit. Doordat een groot deel van de geïnterviewde respondenten select zijn geselecteerd is 

de interne validiteit van dit onderzoek minder sterk dan wanneer de respondenten a select zouden 
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zijn geselecteerd. Ook is de onderzoekssituatie niet volledig controleerbaar en herhaalbaar. 

Volgens ’t Hart (2003, 286-287) kan onder andere een systematische werkwijze en expliciete 

verslaglegging en triangulatie de betrouwbaarheid en interne validiteit waarborgen. Hier is dan 

ook in dit onderzoek naar gestreefd. Zo zijn interviews aan de hand van topic lijsten afgenomen, 

opgenomen met een voicerecorder en woord voor woord uitgeschreven. Bij externe validiteit gaat 

het om wat in het onderzoek wordt gevonden ook geldig is onder andere omstandigheden, op 

andere tijden, op andere plaatsen en bij andere subjecten of objecten dan die welke de eenheden 

van het onderzoek waren (’t Hart, 2003, 180). Het gaat dus om de generaliseerbaarheid van 

uitspraken. De periode van dit onderzoek kan invloed hebben op de geldigheid van uitspraken. 

Het nieuwe inkoopkader geldt sinds 1 april 2008 waardoor de periode tussen de interviews en de 

invoeringsdatum zeer kort was wat invloed zal hebben op de verwachting van betrokkenen. De 

korte tijdsperiode waarin de interviews zijn afgenomen zorgt er wel voor dat de respondenten 

over dezelfde informatie beschikken waardoor de gegevens met elkaar te vergelijken zijn. De 

validiteit van dit onderzoek wordt vergroot door de combinatie van kwalitatief en kwantitatief 

onderzoek. Door als onderzoeker verschillende methoden te gebruiken om gegevens te 

verzamelen wordt de methodische validiteit verhoogd. Door verschillende methoden met elkaar 

te combineren kunnen meer aspecten van het veld tot hun recht komen (’t Hart et al, 2003, 271). 

Dit komt zowel de in paragraaf 4.3 beschreven betrouwbaarheid als de interne en externe 

validiteit ten goede.  
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5 Bevindingen 
 

5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bespreekt de resultaten van het onderzoek. De bevindingen zullen per groep 

actoren worden beschreven. Allereerst gaat paragraaf 5.2 in op de verwachtingen van de 

geïnterviewde mentoren reïntegratiecoaches van het UWV. Paragraaf 5.3 beschrijft de 

bevindingen uit de interviews met de contractdeskundigen van het UWV. Paragraaf 5.4 gaat in op 

de verwachting van geïnterviewde en geënquêteerde reïntegratiebedrijven over het nieuwe beleid. 

De laatste paragraaf sluit af met de belangrijkste bevindingen. Het nieuwe inkoopkader roept 

verschillende reacties op bij respondenten, zo blijkt uit de opmerkingen die tijdens de interviews 

en enquêtes zijn gemaakt. De bevindingen zullen worden geïllustreerd met fragmenten van deze 

uitspraken. 

 

5.2 Mentoren reïntegratiecoaches UWV 

5.2.1 Inleiding 

Voor dit onderzoek zijn vier mentoren reïntegratiecoaches geïnterviewd. Zij zijn allen werkzaam 

op dezelfde locatie in Amsterdam. De geïnterviewde actoren zijn tijdelijke aangesteld en zijn 

sinds 1 mei 2008 werkzaam als mentor. De geïnterviewde mentoren zijn bezig met een ander 

project en coachen momenteel nog geen reïntegratiecoaches. Tot 1 mei 2008 waren zij zelf 

werkzaam als reïntegratiecoaches in verschillende regio’s.   

�

5.2.2 Een nieuw inkoopkader 

Alle mentoren zijn bekend met het nieuwe Inkoopkader Reïntegratiediensten. Sinds ze per 1 mei 

2008 tijdelijk aangesteld zijn als mentor hebben de geïnterviewden er over het algemeen nog niet 

veel mee te maken. Normaliter begeleiden mentoren de reïntegratiecoaches, maar in deze 

tijdelijke functie is hier geen sprake van. De veronderstellingen van het nieuwe beleid volgens de 

mentoren zijn dat het UWV klantgerichter producten wil inkopen en meer maatwerk aan de klant 

wil bieden, wat de effectiviteit van reïntegratie moet verbeteren. Daarnaast worden er volgens 

hen strengere eisen gesteld aan reïntegratiebedrijven, wat moet leiden tot een betere kwaliteit van 

reïntegratie en reïntegratiebedrijven. De geïnterviewde respondenten vinden het een goede 

ontwikkeling dat het UWV een nieuw beleid heeft geformuleerd. Twee van de vier respondenten 

vinden dat het UWV wel achter de feiten heeft aangelopen wat betreft deadlines. Het beleid is per 
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1 april 2008 ingegaan terwijl het volgens hen toen nog niet helemaal klaar was. Hierdoor verliep 

de invoering van het beleid volgens hen vrij rommelig. 

 

5.2.3 Toegangsovereenkomst en entree-eisen 

De mentoren van het UWV vinden het een goede ontwikkeling dat reïntegratiebedrijven die een 

toegangsovereenkomst met het UWV willen sluiten aan bepaalde entree-eisen moeten voldoen. 

Zo wordt er voorkomen dat “Jan en alleman” zich als reïntegratiebedrijf kunnen voordoen en 

cliënten kunnen begeleiden; volgens de respondenten zorgt het voor een bepaalde 

“beginkwaliteit.” Bij de vraag of het de kwaliteit van reïntegratie kan verbeteren komen twijfels 

tot uiting. De mentoren verwachten dat de entree-eisen ervoor kunnen zorgen dat het UWV alleen 

samenwerkt met kwalitatief goede reïntegratiebedrijven waardoor het UWV de kwaliteit van 

reïntegratie kan waarborgen. Aan de andere kant wordt dit beeld volgens hen ook genuanceerd 

omdat ook kwalitatief goede bedrijven zich niet zullen inschrijven voor de diensten omdat deze 

bedrijven niet aan deze eisen kunnen voldoen. Drie respondenten vinden dat kleine 

reïntegratiebedrijven een toegevoegde waarde kunnen hebben. Volgens één respondent zijn 

kleine bedrijven wat meer gericht op het leveren van goede prestaties. Daarnaast zouden drie 

mentoren het jammer vinden als alleen de grote reïntegratiebedrijven overblijven. Dit zouden zij 

een beperking vinden in de keuze van de cliënt. 

 

5.2.4 Gedifferentieerde diensten en Individuele Reïntegratie Overeenkomsten 

Volgens de geïnterviewde mentoren kunnen de gedifferentieerde diensten bijdragen aan de 

effectiviteit van reïntegratie. De zes diensten die in het huidige inkoopkader zijn opgesteld en 

door het UWV ingekocht kunnen worden dekken over het algemeen goed de lading van de 

doelgroep. Een respondent had zelf in haar functie als reïntegratiecoach te maken met cliënten die 

psychische of fysieke problemen hadden die de weg naar werk blokkeerden. Zij verwacht dat 

deze cliënten middels deze diensten beter begeleid kunnen worden. 

De geïnterviewde mentoren vinden het een goede ontwikkeling dat de reguliere trajecten 

voortaan alleen maar via een IRO ingekocht kunnen worden. Mentoren verwachten dat deze 

ontwikkeling kan bijdragen aan een effectievere reïntegratie. Volgens hen was het resultaat van 

de aanbestedingen voorheen slecht.  

�

Reïntegratiecoach F:“Cliënten werden tijdens een aanbesteding gewoon met zijn allen naast 

elkaar voor een computer gezet om vacatures te zoeken. Dat noem ik geen begeleiding.” 
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Volgens de mentoren worden cliënten binnen een IRO traject beter begeleid en leveren deze 

trajecten meer kwaliteit. In eerste instantie dienden de IRO’s voor de wat zelfredzamere cliënten, 

al werden volgens de mentoren de laatste tijd ook IRO’s ingezet voor de wat minder zelfredzame 

cliënten. Juist voor hen is het volgens de mentoren van belang dat ze de juiste begeleiding 

krijgen. Binnen een IRO krijgt de cliënt meer eigen verantwoordelijkheid dan binnen een 

aanbesteding. De geïnterviewde mentoren verwachten dat de cliënten dit aankunnen, mits zij de 

juiste ondersteuning krijgen van reïntegratiecoaches en -bedrijven. Of zij daadwerkelijk de juiste 

ondersteuning krijgen zal volgens hen nog moeten blijken. 

 

5.2.5 Rollen reïntegratiecoach en contractdeskundige 

Volgens de geïnterviewde mentoren verandert er weinig aan de functie van reïntegratiecoach. In 

het oude beleid begeleidden de reïntegratiecoaches volgens hen ook al cliënten, waardoor zij 

verwachten dat de reïntegratiecoaches al voldoende kennis en expertise hebben opgebouwd. 

Volgens alle respondenten is een cursus of training dan ook niet nodig. Eén respondent verwacht 

dat de caseload van de reïntegratiecoaches voor problemen kan zorgen. De gemiddelde caseload 

van een reïntegratiecoach, gemiddeld 110 cliënten, is volgens de overige mentoren goed te doen 

en zal volgens hen geen problemen opleveren.  

 

Reintegratiecoach H: “Kijk ik ben een luie coach en dan is een caseload van 110 goed te doen. 

Cliënten moeten zelf actief op zoek naar werk. Ze moeten het uiteindelijk zelf doen, ik kan ze daar 

alleen bij ondersteunen.” 

 

De geïnterviewde mentoren vinden de coördinerende rol van de contractdeskundigen positief. De 

respondenten verwachten dat de contractdeskundigen veel kennis hebben van de 

reïntegratiemarkt en daarnaast zien zij de contractdeskundigen als een spilfunctie als het gaat om 

de kwaliteitswaarborging van reïntegratiebedrijven. De contractdeskundigen zullen deze 

reïntegratiebedrijven tenslotte monitoren. Eén mentor reïntegratiecoach verwacht dat de 

reïntegratiecoaches zelf ook al goed van het aanbod van de reïntegratiebedrijven op de hoogte 

zijn. De respondent verwacht dat dit niet zoveel van de contractdeskundige zal verschillen. Een 

andere respondent verwacht dat de rol van de contractdeskundige belangrijk is bij het bieden van 

maatwerk aan de cliënt. Immers, de contractdeskundigen hebben kennis van de reïntegratiemarkt 

en de reïntegratiebedrijven waardoor zij in staat zijn de cliënt via de reïntegratiecoach te matchen 
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met een reïntegratiebedrijf. De mentoren verwachten dat het nieuwe inkoopkader een positieve 

bijdrage levert aan de samenwerking tussen de reïntegratiecoaches en contractdeskundigen. 

Volgens de mentoren verloopt de samenwerking tussen de reïntegratiecoaches en 

contractdeskundigen over het algemeen goed. Eén respondent hoopt dat er binnen het nieuwe 

inkoopkader beter met elkaar wordt gecommuniceerd. De respondent is van mening dat er nog 

wel een cultuuromslag voor de reïntegratiecoaches moet komen wil de communicatie optimaal 

verlopen. 

 

5.3 Contractdeskundigen UWV 

5.3.1 Inleiding 

Voor dit onderzoek zijn drie contractdeskundigen geïnterviewd. Twee van hen zijn werkzaam in 

Amsterdam. De andere respondent is werkzaam in Breda.   

 

5.3.2 Een nieuw inkoopkader 

De geïnterviewde contractdeskundigen reageren verschillend op de komst van het nieuwe 

inkoopkader. Twee van de drie contractdeskundigen zijn positief over het nieuwe inkoopbeleid. 

Volgens de contractdeskundigen zijn de veronderstellingen van het nieuwe beleid dat er wordt 

afgestapt van het inkopen van grootschalige trajecten maar dat er meer wordt gekeken naar wat 

nodig is waardoor er betere resultaten worden gehaald. Eén respondent vindt het positief dat er 

niet meer vanzelfsprekend een traject wordt ingezet. Volgens twee respondenten moet er voor de 

cliënt een vacature in beeld zijn voordat een dienst kan worden ingezet. Hierdoor wordt er 

volgens hen veel vraaggerichter ingekocht. Eén respondent verwacht dat er bij het begin veel 

meer gekeken wordt naar wat iemand nodig heeft, dit wordt ook wel “diagnose aan de kop” 

genoemd. Een andere respondent denkt dat doordat er minder grootschalig wordt ingekocht en er 

meer wordt gekeken naar wat een cliënt nodig heeft, er meer bij kleine reïntegratiebedrijven zal 

worden ingekocht en is positief over het nieuwe beleid. De invoering van het beleid verloopt 

volgens twee respondenten niet goed, dit ligt in lijn met de verwachting van één van hen. 

Volgens twee respondenten verliep het invoeringsproces vrij snel waardoor er weinig tijd voor de 

contractdeskundigen was om zich in te lezen voordat reïntegratiebedrijven eind maart 2008 hun 

offertes konden indienen, hetgeen door de contractdeskundigen beoordeeld werd. Daarnaast zijn 

er tijdens de beoordelingsronde enkele criteria in het beoordelingskader aangepast, wat voor de 

contractdeskundigen voor enige onduidelijkheid heeft gezorgd.  
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5.3.3 Toegangsovereenkomst en entree-eisen 

Alle geïnterviewde contractdeskundigen vinden het goed dat er eisen worden gesteld aan 

reïntegratiebedrijven. Het UWV wil de cliënt zo goed mogelijk begeleiden en daarvoor is het 

volgens hen van belang eisen te stellen aan reïntegratiebedrijven. Dit eisenpakket bestaat volgens 

een respondent uit een aantal basiseisen. Dat is voor de meeste reïntegratiebedrijven volgens een 

respondent geen enkel probleem. Eén contractdeskundige vindt de eisen enigszins streng, maar 

wel goed en duidelijk. De respondenten verwachten niet dat de eisen een directe bijdrage leveren 

aan de kwaliteit van reïntegratie. Zo vindt een contractdeskundige het jammer dat er tijdens de 

beoordelingen van de door reïntegratiebedrijven ingediende offertes niet wordt gekeken naar 

methodieken. Volgens een geïnterviewde contractdeskundige is de eis dat een reïntegratiebedrijf 

aan het klanttevredenheidsonderzoek van de Stichting Blik Op Werk mee moet doen, een eis 

waaraan voor een aantal bedrijven moeilijk te voldoen is vanwege de hoge kosten die dit met zich 

meebrengt, aan de andere kant denkt de respondent dat deze eis reïntegratiebedrijven wel prikkelt 

om klantgericht bezig te zijn. De geïnterviewde contractdeskundigen zijn nog niet geheel 

overtuigd dat de eisen kunnen bijdragen aan de effectiviteit van reïntegratie, dit moet volgens hen 

nog blijken.  

 
5.3.4 Gedifferentieerde diensten en Individuele Reïntegratie Overeenkomsten 

Volgens één contractdeskundige kan het UWV via de gedifferentieerde diensten meer maatwerk 

leveren doordat cliënten niet vanzelfsprekend in een langdurig traject worden geplaatst. Volgens 

één respondent brengt dit ook met zich mee dat het UWV wat meer invloed heeft. Tijdens de 

aanbestedingen in het oude beleid was het voor het UWV volgens de respondent onduidelijk wat 

er gebeurde binnen het traject omdat het reïntegratiebedrijf de volledige verantwoordelijkheid 

kreeg. Volgens de respondent kreeg niet elke cliënt binnen dat traject de aandacht die hij nodig 

had. In het nieuwe beleid krijgt het UWV wat meer zicht op wat er gebeurt binnen een traject 

door de intensievere begeleiding van de reïntegratiecoach en de monitoring van 

reïntegratiebedrijven. Hierdoor kan er door het UWV beter gekeken worden of de cliënt bij een 

reïntegratiebedrijf krijgt wat hij nodig heeft. Daarnaast zijn er volgens de respondent meer 

klantkeuzemogelijkheden. Desalniettemin vindt één respondent dat er binnen het nieuwe 

inkoopkader nog steeds weinig flexibiliteit is, de respondent vindt dat er binnen het nieuwe beleid 

nog te veel wordt gewerkt vanuit vaste kaders en diensten waardoor volgens deze 

contractdeskundige het bieden van maatwerk toch enigszins beperkt blijft. 
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Alle geïnterviewde contractdeskundigen vinden het een goede ontwikkeling dat de 

aanbestedingen verdwijnen en dat reguliere trajecten alleen in de vorm van een IRO kunnen 

worden ingezet. De geïnterviewde respondenten verwachten, een respondent nuanceert dit ietwat 

en noemt het eerder “hopen”, dat het een positief effect heeft op de effectiviteit van reïntegratie. 

Volgens alle respondenten draagt de grotere eigen verantwoordelijkheid bij aan de motivatie van 

de cliënt hetgeen volgens hen leidt tot een grotere inspanningsbereidheid. Twee respondenten 

denken dat de reïntegratiecoaches regelmatig IRO trajecten zullen inzetten. Volgens hen zijn juist 

de wat minder zelfredzamere cliënten gebaat bij een langdurig traject. Daarnaast verwachten zij 

dat de reïntegratiecoaches niet in staat zijn dit soort cliënten zelf intensief te begeleiden. De 

geïnterviewde contractdeskundigen verwachten dat de verdwijning van de aanbestedingen en de 

inzet van IRO’s als reguliere trajecten de kwaliteit van reïntegratie zal verbeteren.  

 

5.3.5 Rollen reïntegratiecoach en contractdeskundige 

De contractdeskundigen zijn van mening dat de reïntegratiecoaches op dit moment niet de 

middelen hebben om de cliënt te kennen. Ook de hoge caseload en de hoge werkdruk wordt door 

hen als een probleem gezien. Volgens de geïnterviewde contractdeskundigen wordt er van de 

reïntegratiecoaches verwacht dat zij ineens aanzienlijke kennis hebben van vacatures, wat 

volgens de contractdeskundigen lastig zal zijn.  

Alle contractdeskundigen zijn van mening dat de relatie tussen de contractdeskundigen en 

reïntegratiecoaches groeiende is, hetgeen kan zorgen voor een betere informatie-uitwisseling. Een  

contractdeskundige moet nog een beetje wennen aan de coördinerende rol richting de 

reïntegratiecoaches. Daarin is de respondent nog een beetje zoekende. De coördinerende rol 

richting de reïntegratiebedrijven is voor de contractdeskundigen niet nieuw, hier worden dan ook 

geen problemen in gezien. Twee geïnterviewde contractdeskundigen benoemen het lastig te 

vinden om ineens kennis te moeten hebben van de arbeidsmarkt. Vanwege het snelle 

invoeringsproces en de vele aspecten die bij dit proces kwamen kijken, hebben de 

contractdeskundigen nog weinig tijd gehad om zich hier in te verdiepen. De werkzaamheden van 

de contractdeskundigen stapelden zich op, vooral in de eerste weken na de invoering van het 

beleid begin april. Eén respondent had graag een korte training willen hebben om kennis op te 

doen op welke manieren er inzicht kan worden verkregen in de arbeidsmarkt.  
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Contractdeskundige D: “Ik heb nog niet echt de tijd gehad om rustig te zoeken naar manieren 

hoe ik inzicht kan krijgen in de arbeidsmarkt. Hierbij zou een korte training wel handig geweest 

zijn, nu probeert iedereen hetzelfde wiel uit te vinden.” 

 

5.4 Reïntegratiebedrijven 

5.4.1 Inleiding 

Voor dit onderzoek zijn tien reïntegratiebedrijven geïnterviewd. De reïntegratiebedrijven zijn 

gevestigd in verschillende regio’s van Nederland. Daarnaast is er een enquête verstuurd onder 

leden van de branchevereniging van loopbaanprofessionals, de NOLOC. Deze enquête is door 

328 leden ingevuld.  

 

5.4.2 Een nieuw inkoopkader 

Door zes van de tien geïnterviewde reïntegratiebedrijven wordt het nieuwe inkoopkader met 

gemengde gevoelens ontvangen. Zij benoemen dat ze moeten wennen aan het nieuwe beleid van 

het UWV. Enerzijds vinden de geïnterviewde reïntegratiebedrijven het goed dat er een nieuw 

beleid is geformuleerd waarin geen trajecten meer door het UWV worden aanbesteed. Anderzijds 

betwijfelt een aantal van de reïntegratiebedrijven of het nieuwe beleid kan bijdragen tot een 

verhoging van de effectiviteit van reïntegratie. Vier geïnterviewde reïntegratiebedrijven vinden 

dat het beleid vanuit een ivoren toren is opgesteld.  

 
5.4.3 Toegangsovereenkomst en entree-eisen 

Alle geïnterviewde reïntegratiebedrijven vinden het goed en niet meer dan logisch dat het UWV 

eisen stelt aan reïntegratiebedrijven. Immers, hiermee wordt het kaf van het koren gescheiden, 

wat kan zorgen voor een kwalitatief betere reïntegratie.  

  

Reïntegratiebedrijf P: “Ik vind het heel goed dat er eisen worden gesteld want ik vind dat ik 

afgerekend mag worden op wat ik doe, dat ik moet uitleggen wat ik doe en dat ik niet alleen maar 

voor de gezelligheid met iemand in een kamertje zit.”  

 
Aan de andere kant zijn een groot deel van de geïnterviewde reïntegratiebedrijven het niet eens 

met de entree-eisen zoals deze in het nieuwe beleid zijn geformuleerd. De geïnterviewde 

reïntegratiebedrijven vinden de eisen vooral kwantitatief van aard en niet zozeer kwalitatief.  
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Alle geïnterviewde reïntegratiebedrijven zien deze nieuwe eisen als een saneringsmethode van 

het UWV. Een derde van de geïnterviewde reïntegratiebedrijven vindt het nieuwe beleid vanwege 

de eisen bureaucratisch. De reïntegratiebedrijven verwachten dat vooral grote 

reïntegratiebedrijven zich zullen inschrijven voor de diensten. Vooralsnog gelden de eisen alleen 

voor de diensten. Per 1 april 2009 gaan de eisen echter ook gelden voor reïntegratiebedrijven die 

IRO’s uitvoeren voor het UWV. Vier respondenten verwachten hierdoor dat zij vanaf volgend 

jaar niet meer kunnen samenwerken met het UWV. Dit wordt ook in de enquêteresultaten 

bevestigd. Uit figuur 1, die op de volgende pagina is weergegeven, blijkt dat bijna 20% van de 

248 enquêterespondenten die deze vraag heeft beantwoord, meent niet aan de eisen te kunnen 

voldoen.  

 

Reïntegratiebedrijf P: “Als klein reïntegratiebedrijf wordt het door de komst van steeds meer 

eisen en regeltjes steeds moeilijker om mee te doen. Hierdoor wordt het een bureaucratisch 

verhaal.” 

 

Twee veelgenoemde kritiekpunten die tijdens de interviews naar voren komen zijn dat het 

voldoen aan de eisen vooral veel tijd en geld kost. Daarnaast garandeert een 

toegangsovereenkomst met het UWV niet dat een reïntegratiebedrijf werkelijk diensten zal 

uitvoeren voor het UWV waardoor de investering voor reïntegratiebedrijven risico’s met zich 

meedraagt. Zes van de tien geïnterviewde reïntegratiebedrijven meent aan de eisen te kunnen en 

te willen voldoen. Uit de enquête kwam naar voren dat 59% van de 248 respondenten die deze 

vraag heeft beantwoord wel aan de eisen zou willen voldoen. Van dit percentage meent 80% ook 

daadwerkelijk aan de eisen te kunnen voldoen11. De overige 20%  meent vooral moeite te hebben 

met het voldoen aan de eisen 5 tot en met 9. Dit is te zien in figuur 2. Beiden figuren zijn op de 

volgende pagina weergegeven. Tevens is uit figuur 1 op te maken dat 12% van de respondenten 

die deze vraag heeft beantwoord wel aan de eisen kan maar niet wil voldoen. Dit staat in lijn met 

de laatste verwachting uit de theoretische verdieping dat vanwege het ‘crowding out effect’ 

reïntegratiebedrijven wellicht wel kunnen maar niet willen voldoen aan de eisen van het UWV.   

 

 

���������������������������������������� ������
11 Hierbij is het aantal reïntegratiebedrijven uit figuur 1 dat aan de eisen wil voldoen bij elkaar opgeteld 
(115 + 29 = 144). Vervolgens is uitgerekend wat 115 bedrijven van de 144 bedrijven in percentages is. Dit 
kwam uit op bijna 80%. 
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Figuur 1: resultaat uit enquête op vraag of het reintegratiebedrijf aan het tiental eisen kan 

voldoen om een toegangsovereenkomst te sluiten met het UWV (N=248) 

Ja, en ik wil er ook aan voldoen.  115 46.37 %    

Ja, maar ik wil er niet aan voldoen.  30 12.10 %    

Nee, en ik wil er ook niet aan voldoen.  20 8.06 %   

Nee, maar ik wil er wel aan voldoen.  29 11.69 %    

Ik weet het niet, ik heb er nog geen ervaring mee.  54 21.77 %   
 

Figuur 2: eisen waaraan bedrijven niet kunnen voldoen om een toegangsovereenkomst te sluiten met 

UWV (vervolgvraag op antwoord ‘nee maar ik wil er wel aan voldoen’ van de vraag of het 

reintegratiebedrijf aan het tiental eisen kan voldoen om een toegangsovereenkomst te sluiten met het 

UWV (N=29)). 

 
 

Uit figuur 2 is op te maken dat bedrijven vooral moeite 

hebben met het voldoen aan de eisen 5 tot en met 9. Twee 

eisen, 6 en 8, zijn vooral wegens financiële redenen voor een 

groot aantal reïntegratiebedrijven niet haalbaar. Vooral eis 8, 

het voldoen aan de eisen die UWV stelt met betrekking tot 

klanttevredenheid, vormt voor veel van de 

reïntegratiebedrijven een probleem vanwege de financiële 

kosten van dit onderzoek. Ook de eisen 5 en 7 vormen volgens 

veel reïntegratiebedrijven een probleem. Reïntegratiebedrijven 

mogen geen werkzaamheden in onderaannemerschap 

uitbesteden. Uit figuur 3 is op te maken dat dit voor 27 % 

reïntegratiebedrijven (bij een N van 251) gevolgen heeft voor hun bedrijfsvoering.  
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10. Het bedrijf hanteert prijzen die niet boven de 

door UWV gestelde maximum prijzen uitkomen. 

9. Het bedrijf voldoet aan de eisen die UWV stelt met 

betrekking tot het perspectief op werkhervatting op 

de regionale en/of lokale arbeidsmarkt 

8. Het bedrijf voldoet aan de eisen die UWV stelt met 

betrekking tot klanttevredenheid 

7. Het bedrijf toont aan over ervaring te beschikken 

met de desbetreffende dienstverlening waar het zich 

voor aanmeldt 

6. Het bedrijf voldoet aan de door UWV gestelde 

financieel/economische eisen 

5. Het bedrijf besteedt geen werkzaamheden in 

onderaanneming uit 

4. Het bedrijf beschikt over een klachtenreglement 

dat voldoet aan de gestelde eisen door UWV 

3. Het bedrijf beschikt over een privacyreglement dat 

voldoet aan de gestelde eisen door UWV 

2. Het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel 

1: Geen van de uitsluitinggronden is op het bedrijf 

van toepassing 

 

(UWV, 2008) 
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Figuur 3: resultaat uit enquête op vraag of het verbieden van onderaannemerschap bij de 

diensten gevolgen heeft voor het reïntegratiebedrijf (N=251). 

�

Nee 183 72.91 %   

Ja 68 27.09 %    

 

Zoals te zien is in figuur 3 heeft dit uitsluiten van onderaannemerschap gevolgen voor hun 

bedrijfsvoering. Omdat onderaannemerschap niet meer mogelijk is, dient een bedrijf alle 

benodigde ervaring zelf in huis te hebben, hetgeen zeker voor kleine reïntegratiebedrijven niet 

altijd haalbaar is.  

Uit de interviews en de enquête blijkt dat reïntegratiebedrijven momenteel nog geen zicht hebben 

op wat ze kunnen doen om wel aan de eisen te voldoen. 

 

5.4.4 Gedifferentieerde diensten en Individuele Reïntegratie Overeenkomsten 

Het merendeel van de geënquêteerde reïntegratiebedrijven wil nu of later in de toekomst diensten 

aanbieden. In figuur 4 is een overzicht opgenomen welke diensten reïntegratiebedrijven willen 

aanbieden. In hoofdstuk twee is beschreven dat er zes diensten door het UWV worden ingekocht. 

Op het moment dat de enquête is afgenomen waren dit er nog vijf, vandaar dat het inzicht krijgen 

in de psychische weerbaarheid van de klant niet in de figuur is opgenomen. Te zien is dat het 

merendeel van de reïntegratiebedrijven de diensten verhogen van de psychische weerbaarheid 

van de klant en beroepenoriëntatie wil aanbieden. Opvallend is dat 43% van de respondenten die 

deze vraag hebben beantwoord de dienst ‘jobhunting’ wil aanbieden. Dit is de enige dienst met 

een ‘no cure no pay’ resultaatfinanciering. De geïnterviewde respondenten waren zeer negatief 

over deze resultaatfinanciering omdat dit voor hen veel risico’s met zich meebracht. Immers, 

wanneer de cliënt niet binnen de gestelde termijn een baan heeft, krijgt het reïntegratiebedrijf 

ondanks alle geïnvesteerde tijd en moeite niets uitbetaald door het UWV. Toch blijkt uit de figuur 

dat er de animo om deze dienst aan te bieden redelijk groot is. Dit komt dus niet overeen met de 

theoretische verwachting dat reïntegratiebedrijven zich risicomijdend op zullen stellen en de 

diensten die een zeker inkomen genereren boven deze dienst zullen verkiezen. Tevens valt op dat 

voor de diensten ‘verkrijgen van inzicht in de fysieke belasting van de klant’ en ‘verhogen van de 

fysieke belasting van de klant’ weinig animo is. Dit zal mogelijk komen door het gebrek aan 

deskundigheid op dit gebied die het UWV wel eist.  

�
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Figuur 4: overzicht welke diensten reïntegratiebedrijven gaan of willen gaan aanbieden (N=216). 
 

Dienst Aantal 
Rib’s Percentage Percentage grafisch weergegeven 

Verkrijgen van inzicht in de fysieke belasting van 
de klant 14 6.48 %   

Verhogen van de fysieke belasting van de klant 17 7.87 %   

Verhogen van de psychische weerbaarheid van 
de klant 159 73.61 %   

Beroepenoriëntatie 185 85.65 %   

Jobhunting 93 43.06 %   

 

Over de effectiviteit van de verschillende diensten zijn de geïnterviewde reïntegratiebedrijven 

sceptisch. Alle respondenten verwachten dat de diensten weinig toegevoegde waarde zullen 

hebben op de IRO. Vier respondenten vinden dat de diensten leiden tot versnippering. Volgens 

hen moet een reïntegratietraject gezien worden als een proces dat niet opgedeeld kan worden in 

verschillende stukjes. Drie respondenten verwachten dat door de korte doorlooptijd van de 

diensten de kwaliteit van deze diensten onder druk komt te staan. Deze respondenten verwachten 

dat cliënten vaak meer tijd en begeleiding nodig hebben dan binnen een dienst kan worden 

aangeboden waardoor het inzetten van diensten uiteindelijk vertragend kan werken. De 

geïnterviewde reïntegratiebedrijven verwachten dat de diensten slechts voor enkele cliënten 

positief kunnen zijn. De diensten kunnen volgens een respondent goed zijn omdat er 

specialistischer kan worden gekozen. Het is dan wel belangrijk dat deze diensten goed worden 

toebedeeld. Wanneer er voor een cliënt meerdere diensten worden ingezet, verwachten drie 

reïntegratiebedrijven dat dit verwarrend kan zijn voor de cliënt omdat deze cliënt dan te maken 

kan krijgen met meerdere reïntegratiebedrijven en begeleiders.  

De geïnterviewde reïntegratiebedrijven zijn allen positief over het verdwijnen van de 

aanbestedingen en het inkopen van IRO’s als reguliere trajecten. De geïnterviewde 

reïntegratiebedrijven verwachten dat dit de kwaliteit van reïntegratie ten goede komt, omdat nu 

alle cliënten die een langdurig traject nodig hebben een IRO krijgen en niet meer via een 

aanbesteding begeleid worden. Binnen een IRO staan volgens hen klantkeuze en maatwerk 

centraal. Volgens de geïnterviewde reïntegratiebedrijven raken cliënten gemotiveerder naarmate 

ze zelf een actievere rol binnen het traject krijgen. Dit wordt door 75% van de 239 

enquêterespondenten die deze vraag heeft beantwoord bevestigd. De geïnterviewde 
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reïntegratiebedrijven verwachten dat de IRO’s als regulier traject een positieve bijdrage leveren 

aan het verhogen van de effectiviteit van reïntegratie.  

 

5.4.5 Rollen reïntegratiecoach en contractdeskundige 

De geïnterviewde reïntegratiebedrijven zien de reïntegratiecoaches als spilfunctie in het nieuwe 

beleid. Uit de interviews blijkt dat door de reïntegratiebedrijven deze rol en de invulling daarvan 

door de reïntegratiecoach als een bepalende factor wordt gezien in relatie tot het succes van het 

nieuwe inkoopkader. De rol van de reïntegratiecoach wordt door 50% van de 

enquêterespondenten die deze vraag heeft beantwoord als positieve ontwikkeling beoordeeld. Uit 

de toelichting komt evenwel een genuanceerd beeld naar voren. De respondenten noemen veel 

‘mitsen en maren’. Zowel de enquêterespondenten als de geïnterviewde reïntegratiebedrijven zijn 

van mening dat de rol van de reïntegratiecoach een positieve ontwikkeling is mits deze voldoende 

kennis en capaciteit heeft om een cliënt op de juiste wijze te begeleiden. Zeven geïnterviewde 

reïntegratiebedrijven twijfelen op dit moment nog aan de capaciteiten en de deskundigheid van de 

reïntegratiecoach. Eén respondent vindt dat de reïntegratiecoaches door de snelle invoering van 

het beleid te veel in één keer willen en moeten, waardoor ze zelf door de bomen het bos niet meer 

zien. Een ander aspect dat tijdens vier interviews genoemd wordt is de caseload van de 

reïntegratiecoach; reïntegratiebedrijven verwachten dat een caseload van 80 tot 100 cliënten te 

groot is waardoor zij verwachten dat de aandacht van de reïntegratiecoach versnippert en de 

reïntegratiecoach weinig tijd kan investeren in de cliënt. Ook zijn drie geïnterviewde 

reïntegratiebedrijven bang dat de reïntegratiecoach te veel zal sturen in een traject waardoor de 

klantkeuze van een cliënt beperkt wordt. De twijfels aan de deskundigheid en capaciteit van de 

reïntegratiecoach hebben effect op de verwachting van de effectiviteit van reïntegratie. De 

uitvoering van deze spilfunctie in dit nieuwe inkoopkader heeft volgens alle geïnterviewde 

reïntegratiebedrijven gevolgen voor de effectiviteit en kwaliteit van reïntegratie. Wanneer de 

reïntegratiecoaches deskundig zijn en een goede startdiagnose kunnen maken en daardoor het 

juiste maatwerk bieden aan de cliënt, dan verwachten geïnterviewden dat dit een positieve 

bijdrage levert aan de effectiviteit van reïntegratie. Zijn de reïntegratiecoaches hier niet toe in 

staat, dan zal de slagingskans van een traject verminderen en dit ten nadele van de effectiviteit 

van reïntegratie komen, aldus de geïnterviewden. 

Bijna alle geïnterviewde reïntegratiebedrijven hebben vertrouwen in de contractdeskundigen. Een 

respondent heeft weinig beeld bij de functie van de contractdeskundigen. De geïnterviewde 
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reïntegratiebedrijven verwachten dat de contractdeskundigen de coördinerende rol binnen dit 

nieuwe beleid aankunnen al verwachten twee respondenten dat de contractdeskundigen wel enige 

tijd nodig hebben om de reïntegratiecoach te kunnen adviseren. Twee geïnterviewde 

reïntegratiebedrijven hopen dat de contractdeskundigen meer structuur aan kunnen brengen in 

“het oerwoud van de reïntegratiebedrijven”. Twee geïnterviewde reïntegratiebedrijven 

verwachten dat door de monitoring door contractdeskundigen informatie objectiever binnen het 

UWV gecommuniceerd wordt. 

 

5.5 Conclusies 

5.5.1 Een nieuw inkoopkader 

Het nieuwe inkoopkader is verschillend ontvangen door actoren. Het merendeel van de 

respondenten die bij het UWV werkzaam zijn vinden het een goede ontwikkeling. Geïnterviewde 

reïntegratiebedrijven menen te moeten wennen aan het nieuwe beleid. De meerderheid van de 

geïnterviewde respondenten denkt dat het nieuwe beleid een verbetering is ten opzichte van het 

oude beleid, maar verwacht een geringe bijdrage aan de effectiviteit van reïntegratie. Ook is een 

groot deel van de geïnterviewde respondenten terughoudend in de verwachting of het nieuwe 

beleid bijdraagt aan de kwaliteit van reïntegratie.  

 

5.5.2 Toegangsovereenkomst en entree-eisen 

Een deel van de geïnterviewde respondenten verwacht dat de kwaliteit zal verbeteren doordat er 

binnen het nieuwe beleid strengere eisen aan reïntegratiebedrijven worden gesteld en deze 

bedrijven daarnaast gemonitord gaan worden op hun prestaties. Het kaf wordt daarmee van het 

koren gescheiden. Desalniettemin verwachten geïnterviewde respondenten ook dat veel 

kwalitatief goede maar kleine reïntegratiebedrijven zullen afvallen omdat zij niet aan de entree-

eisen kunnen voldoen en dus buiten de boot vallen. Respondenten verwachten dat dit gevolgen 

heeft voor de kwaliteit van reïntegratie. Reintegratiebedrijven vinden dat er teveel nadruk wordt 

gelegd op kwantitatieve eisen. Het merendeel van hen ziet daarnaast de entree-eisen zoals deze 

nu in het nieuwe beleid zijn opgesteld vooral als saneringseisen. Door de wijze waarop de eisen 

zijn geformuleerd in het beleid besluit een deel van de reintegratiebedrijven die wel aan de eisen 

kan voldoen maar niet aan de eisen wil voldoen te stoppen met het uitvoeren van opdrachten voor 

het UWV.  

�
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5.5.3 Gedifferentieerde diensten en Individuele Reintegratie Overeenkomsten 

Contractdeskundigen en mentoren reïntegratiecoaches verwachten dat de gedifferentieerde 

diensten voor sommige cliënten positief zijn. Bepaalde cliënten kunnen binnen een dienst op een 

specialistische manier worden begeleid. Cliënten komen niet vanzelfsprekend in een langdurig 

traject terecht. Voor cliënten die dit niet nodig hebben kan een kortdurend traject veel effectiever 

zijn. Door het aanbieden van gedifferentieerde diensten kan er volgens contractdeskundigen en 

mentoren meer maatwerk worden geboden. Het merendeel van de geïnterviewde 

reïntegratiebedrijven vinden dat door de korte doorlooptijden van de diensten de kwaliteit van 

reïntegratie onder druk komt te staan. Volgens hen richten de diensten zich voornamelijk op de 

korte termijn. Zij verwachten echter dat cliënten meer tijd nodig hebben. Wanneer een 

reïntegratiecoach geen goede startdiagnose maakt en de cliënt achteraf meer begeleiding nodig 

heeft, kan een dienst volgens enkele reïntegratiebedrijven vertragend werken. 

Alle geïnterviewde respondenten vinden het een positieve ontwikkeling dat de grootschalig 

ingekochte aanbestedingen verdwijnen en dat reguliere trajecten alleen in de vorm van een IRO 

kunnen worden ingekocht. Binnen een IRO wordt er van de cliënt een actieve opstelling 

verwacht, wat volgens de geïnterviewde respondenten motiverend werkt. Daarnaast zijn 

geïnterviewden overtuigd dat binnen een IRO meer maatwerk kan worden geboden aan de cliënt. 

Deze aspecten dragen volgens hen bij aan de kwaliteit van reïntegratie en vergroten de 

slagingskans van een traject. Deze ontwikkeling zal volgens hen bijdragen aan de effectiviteit van 

reïntegratie.  

 
5.5.4 Rollen reïntegratiecoach en contractdeskundige 

Geïnterviewde contractdeskundigen en reïntegratiebedrijven zijn van mening dat de rol van de 

reïntegratiecoaches een positieve ontwikkeling is mits deze voldoende kennis en capaciteit heeft 

om een cliënt op de juiste wijze te begeleiden. Hier wordt op dit moment door velen aan 

getwijfeld. Contractdeskundigen en reïntegratiebedrijven vinden dat reïntegratiecoaches op dit 

moment nog niet de middelen hebben om de cliënt te kennen. Ook de hoge caseload en de hoge 

werkdruk wordt door een contractdeskundige en een aantal reïntegratiebedrijven als een 

probleem gezien. Deze respondenten verwachten dat hierdoor de aandacht van de 

reïntegratiecoach versnippert en deze weinig tijd kan investeren in de cliënt. Dit kan volgens hen 

gevolgen hebben voor de kwaliteit van reïntegratie. Daarnaast is het belangrijk dat cliënten goede 

begeleiding krijgen. Wanneer de reïntegratiecoach te weinig tijd heeft zal dit de effectiviteit 

beïnvloeden. 
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Opvallend is dat alle geïnterviewde mentoren verwachten dat er weinig verandert voor de 

reïntegratiecoach. De mentoren verwachten dat de reïntegratiecoaches deskundig genoeg zijn en 

vinden een cursus of training dan ook overbodig. Daarnaast zagen de mentoren geen problemen 

in de caseload; volgens hen heeft een reïntegratiecoach voldoende tijd om zijn of haar cliënten te 

begeleiden. 

De rol van de contractdeskundige wordt door alle respondenten als een positieve ontwikkeling 

gezien. Reïntegratiebedrijven en mentoren van het UWV verwachten dat contractdeskundigen 

door hun kennis van de arbeidsmarkt voor transparantie en objectiviteit kunnen zorgen. Daarnaast 

kijken contractdeskundigen door middel van monitoring vooral naar de resultaten van 

reïntegratiebedrijven wat volgens respondenten belangrijk is om de kwaliteit van 

reïntegratiebedrijven te bepalen. Dit heeft volgens de respondenten meer invloed op de kwaliteit 

van reïntegratie dan de entree-eisen. 

Volgens de geïnterviewde contractdeskundigen zijn zij op dit moment nog niet in staat om 

reïntegratiecoaches te adviseren omdat zij zelf nog te weinig kennis hebben van de 

reïntegratiemarkt. Dit is volgens hen het gevolg van de korte termijn waarop het nieuwe beleid is 

ingevoerd. Daarnaast hebben de beoordelingen van de offertes en andere werkzaamheden ervoor 

gezorgd dat ze te weinig tijd hebben gehad zich hier in te verdiepen. Dit lag in lijn der 

verwachting van één contractdeskundige. 
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6 Conclusies 
 

6.1 Inleiding 

Het slothoofdstuk van dit rapport beschrijft allereerst de conclusies aangaande de verwachtingen 

van betrokkenen van het UWV en reïntegratiebedrijven met betrokking tot in hoeverre het 

nieuwe beleid de effectiviteit van reïntegratie zal verhogen. Vervolgens worden aanbevelingen 

voor zowel het UWV als re-integratiebedrijven beschreven. In de discussie wordt ingegaan op 

sterke en zwakke punten van dit onderzoek wat leidt tot een beschrijving van aanbevelingen voor 

toekomstig onderzoek.  

 

6.2 Conclusies  

Vanuit de theoretische inzichten en empirische resultaten worden in deze paragraaf conclusies 

getrokken. Deze conclusies kunnen een antwoord geven op de centrale vraag in dit onderzoek, te 

noemen in hoeverre betrokkenen van het UWV en kleine reïntegratiebedrijven verwachten dat 

het nieuwe beleid van het UWV de effectiviteit van reïntegratie zal verhogen. 

 

6.2.1 Meer maatwerk voor de cliënt en strengere eisen met betrekking tot de kwaliteit van 

reïntegratiebedrijven 

Het UWV wil met het nieuwe Inkoopkader Reïntegratiediensten de effectiviteit van reïntegratie 

verhogen. Ten eerste wil het UWV meer maatwerk aan de cliënt bieden. Dit wil het UWV 

realiseren door reguliere trajecten alleen in de vorm van een IRO en daarnaast een zestal losse 

diensten aan cliënten te bieden. Hiermee kan het UWV de cliënt meer keuzemogelijkheden 

aanbieden. Daarnaast zal er specifieker gekeken worden wat de cliënt nodig heeft. Deze 

klantgerichtheid is een vorm van het bieden van maatwerk. De belangrijke functie om te 

beoordelen wat een cliënt nodig heeft zal worden vervuld door de reïntegratiecoaches van het 

UWV. Ook krijgt de cliënt zelf een actievere rol, hetgeen volgens het UWV leidt tot een hogere 

motivatie en een grotere slagingskans. 

Daarnaast wil het UWV de effectiviteit van reïntegratie verhogen door aan reïntegratiebedrijven 

strengere eisen te stellen en strenger te controleren op hun kwaliteit en de door hen behaalde 

resultaten. Het UWV zal hierbij een krachtigere rol als ‘principal’ innemen. Reïntegratiebedrijven 

die een toegangsovereenkomst met het UWV willen sluiten moeten aan een tiental entree-eisen 

voldoen. Met deze eisen wil UWV zich ervan verzekeren dat de reïntegratiebedrijven waarmee 
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een overeenkomst is gesloten beschikken over een bepaalde mate van kwaliteit. Daarnaast is een 

indirecte doelstelling van deze entree-eisen dat de maatstaf om toe te treden hoger wordt gelegd, 

wat zal leiden tot een vermindering van het aantal reïntegratiebedrijven. Hierdoor kan het UWV 

de kwaliteit van reïntegratie waarborgen omdat het dan voldoende capaciteit heeft om de 

kwaliteit van de reïntegratiebedrijven met een toegangsovereenkomst te controleren. Deze 

controlerende taak wordt uitgeoefend door de contractdeskundigen van het UWV.  

 

6.2.2 Nieuw Publiek Management, kwaliteitssystemen en de ‘principal agent’ relatie 

Reflecterend zijn enkele aspecten uit het Nieuw Publiek Management in het nieuwe beleid van 

het UWV te herkennen. Deze aspecten hebben betrekking op contractmanagement, nadruk op aan 

personen toegewezen verantwoordelijkheden, controle via output, rolverandering van de 

overheidsmanager, kwaliteitsmanagement en de aandacht voor klantgericht werken. 

In het nieuwe beleid staat de cliënt centraal. Bij de startdiagnose wordt specifieker gekeken naar 

wat een cliënt nodig heeft. Hierin staat klantkeuze centraal; cliënten mogen samen met de 

reïntegratiecoach kiezen bij welk reïntegratiebedrijf zij de dienst willen laten uitvoeren. In de 

theoretische verdieping komt naar voren dat bij klantgericht werken het van belang is inzicht te 

hebben in de wensen en de behoeften van de cliënt. In de praktijk wordt daar bij 

reïntegratiecoaches over getwijfeld. Geconcludeerd kan worden dat reïntegratiecoaches zelf 

vinden dat ze in voldoende mate deskundig zijn om te beoordelen wat een cliënt nodig heeft. Een 

groot deel van de geïnterviewde beleidsmedewerkers, contractdeskundigen en 

reïntegratiebedrijven vindt echter dat de reïntegratiecoaches over het algemeen (nog) niet over 

deze deskundigheid beschikken. Daarnaast maken geïnterviewden zich zorgen over een te grote 

caseload van de reïntegratiecoaches. Eerder onderzoek noemt een caseload van 60 tot 100 als 

ideaalbeeld. Bij de geïnterviewde mentoren reïntegratiecoaches was tijdens hun functie als 

reïntegratiecoach veelal sprake van een caseload van 110 tot zelfs 140. Opvallend is dat de 

meeste reïntegratiecoaches dit niet als een probleem ervaren. Toch kan een te grote caseload de 

klantgerichtheid en in het verlengde daarvan de effectiviteit in gedrang brengen.  

Het UWV wil door middel van hun productenaanbod meer maatwerk bieden. Over de 

doeltreffendheid van dit nieuwe productenaanbod zijn de meningen van de respondenten 

verdeeld. De respondenten zijn eenduidig als het gaat om de verdwijning van de aanbestedingen; 

volgens de respondenten was de kwaliteit van aanbestedingen voorheen slecht en kon er te 

weinig worden ingespeeld op de wensen en behoeften van de cliënt. Dat de IRO in het nieuwe 
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beleid als regulier traject wordt aangeboden vinden alle respondenten een goede ontwikkeling. 

De verantwoordelijke rol die de cliënt in dit traject heeft leidt tot een hogere motivatie en een 

grotere inspanningsbereidheid. Dit draagt volgens de respondenten bij aan de effectiviteit van 

reïntegratie. Het zestal verschillende diensten zal volgens alle respondenten een (kleine) bijdrage 

kunnen leveren aan de effectiviteit van reïntegratie. De geïnterviewde reïntegratiebedrijven zijn 

over het algemeen wat negatiever over deze diensten dan de contractdeskundigen en 

reïntegratiecoaches. Veel reïntegratiebedrijven zien een traject als een proces dat niet in stukjes 

kan worden geknipt. Daarnaast kunnen de korte doorlooptijden de kwaliteit van het traject onder 

druk zetten; uit ervaring menen de reïntegratiebedrijven dat er belemmeringen zijn bij het vinden 

van een baan die niet in een korte tijdsperiode kunnen worden opgelost. Het is daarom volgens 

alle respondenten van belang dat de reïntegratiecoach goed inschat wat er speelt bij een cliënt.  

 

De relatie tussen het UWV en reïntegratiebedrijven is te zien is als een ‘principal-agent’ relatie, 

waarbij het UWV deze bedrijven inhuurt om bepaalde taken voor hun cliënten uit te voeren. In 

het nieuwe beleid wordt de rol van het UWV als opdrachtgever benadrukt. Indien 

reïntegratiebedrijven bijvoorbeeld een overeenkomst willen sluiten met het UWV dienen zij aan 

een tiental eisen te voldoen. Wanneer dit voor een reïntegratiebedrijf niet mogelijk is stopt de 

samenwerking met het UWV. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 46% van de enqueterespondenten 

die deze vraag hebben beantwoord een toegangsovereenkomst met het UWV wil sluiten en aan 

de gestelde eisen wil en kan voldoen. Dit komt overeen met de eerste theoretische verwachting 

vanuit de ‘principal-agent theory’, namelijk dat reïntegratiebedrijven wanneer mogelijk aan de 

eisen zullen voldoen omdat zij afhankelijk zijn van het UWV als opdrachtgever en geen risico’s 

willen nemen deze te verliezen.  

De entree-eisen worden door de reïntegratiebedrijven niet altijd gewaardeerd; zij zijn veelal van 

mening dat deze gegevens niet zoveel zeggen over de kwaliteit van het bedrijf en zien het met 

name als een saneringsmethode van het UWV. Ook reïntegratiecoaches en contractdeskundigen 

zijn van mening dat deze entree-eisen niet zullen bijdragen aan de kwaliteit van 

reïntegratiebedrijven. Een deel van de reïntegratiebedrijven kan niet aan de eisen voldoen, met 

name de financiële eisen en het uitsluiten van onderaanneming zijn eisen waar een aantal 

reïntegratiebedrijven moeite mee hebben. Zij zullen naar verwachting afvallen. Dit wil echter nog 

niet zeggen dat de kwaliteit van hun in het verleden behaalde prestaties slecht is. Ook 

reïntegratiecoaches en contractdeskundigen bevestigen dit in de interviews. Reïntegratiebedrijven 
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kunnen bijvoorbeeld juist door onderaanneming een  veelzijdiger spectrum aan instrumenten 

aanbieden. Respondenten verwachten dat de entree-eisen nauwelijks zullen bijdragen aan een 

betere kwaliteit en effectiviteit van reïntegratie, omdat juist de kleine specialistische bedrijven 

vanwege hun capaciteit geen overeenkomst kunnen sluiten. 

Een ander gevolg van entree-eisen is dat reïntegratiebedrijven niet meer willen werken voor het 

UWV. Zij ervaren geen gevoelens van solidariteit vanuit het UWV en vinden dat er te veel risico 

bij de bedrijven wordt gelegd. De administratieve lasten om deze gegevens aan te leveren en de 

kosten die deze eisen met zich meebrengen bieden geen garantie dat er een cliënt vanuit het 

UWV aan een reïntegratiebedrijf wordt toegewezen. Daarnaast worden de entree-eisen door een 

deel van de reïntegratiebedrijven als een bureaucratisch geheel ervaren dat als saneringsmethode 

door het UWV is ingezet. Tezamen leidt dit ertoe dat ruim 20% van 248 enqueterespondenten die 

deze vraag hebben beantwoord geen opdrachten meer voor het UWV wil uitvoeren en de 

samenwerking zullen stoppen (). Dit staat in lijn met de vierde verwachting uit de theoretische 

verdieping dat vanwege het ‘crowding out effect’ reintegratiebedrijven wel kunnen maar niet 

willen voldoen aan de eisen van het UWV waardoor zij de keuze maken geen opdrachten meer 

voor het UWV uit te voeren.  

Volgens aanhangers van het Nieuw Publiek Management kan outputfinanciering bijdragen aan de 

effectiviteit van het beleid. Dit wordt ook door respondenten zo ervaren. Outputfinanciering 

wordt beter gevonden dan resultaatfinanciering, omdat er bij laatstgenoemde de kans bestaat dat 

reïntegratiebedrijven zich voornamelijk richten op de taak waaraan de prikkel verbonden is. 

Alleen bij de dienst ‘jobhunting’ geldt nog een ‘no cure no pay’ resultaatfinanciering. Vanuit de 

theorie was de verwachting opgesteld dat kleine reïntegratiebedrijven zich risicomijdend op 

zullen stellen bij het aanbieden van deze dienst omdat ze afgerekend worden op hun prestaties en 

geneigd zijn de diensten die een zeker inkomen genereren boven deze dienst te verkiezen. Deze 

derde theoretische verwachting wordt niet bevestigd door de empirische gegevens. Van de 209 

enqueterespondenten die deze vraag hebben beantwoord wil 43 procent de dienst ‘jobhunting’ 

aanbieden. Voor de diensten ‘verkrijgen van inzicht in de fysieke belasting van de klant’ en 

‘verhogen van de fysieke belasting van de klant’ is weinig animo (6,48% respectievelijk 7.87% 

van de 209 reintegratiebedrijven die de vraag hebben beantwoord is van plan deze dienst aan te 

bieden). Dit zal mogelijk komen door het gebrek aan deskundigheid op dit gebied, een 

deskundigheid die het UWV voor deze diensten wel eist.  
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Dat er door het UWV strenger wordt gekeken naar de behaalde prestaties van een 

reïntegratiebedrijf wordt gezien als een positieve bijdrage aan de kwaliteit van reïntegratie. De  

verkregen informatie uit de monitoring kan worden doorgespeeld naar de reïntegratiecoach 

waardoor de reïntegratiecoach de keuze voor een reïntegratiebedrijf meer op basis van objectieve 

gegevens baseert en minder op onderbuikgevoelens. Door de respondenten wordt benadrukt dat 

een goede communicatie hierbij van belang is, zowel tussen het UWV en reïntegratiebedrijven 

als binnen het UWV zelf. Reïntegratiebedrijven zullen zich eerder gaan gedragen naar de wensen 

van het UWV omdat deze in staat is de acties van de reïntegratiebedrijven te controleren. De 

reïntegratiebedrijven willen hun gesloten toegangsovereenkomst met het UWV behouden, 

wanneer zij slecht presteren lopen zij het risico dat de overeenkomst wordt ontbonden. 

 

6.2.3 Knelpunten 

Uit de zojuist beschreven conclusies komen de volgende knelpunten naar voren.  

 

- De indirecte doelstelling van het UWV om middels de entree-eisen minder 

reïntegratiebedrijven over te houden zal in de praktijk kunnen wringen met de doelstelling 

de kwaliteit van reïntegratiebedrijven te waarborgen. Immers, de eisen kunnen ertoe 

leiden dat kleine, gespecialiseerde bedrijven geen opdrachten meer kunnen uitvoeren voor 

het UWV waardoor kennis verloren gaat voor het UWV. 

- De handelswijze van het UWV kan een negatief effect hebben op de ‘effort’ van de 

reïntegratiebedrijven. Door het gemis van gevoelens van solidariteit van het UWV door 

reïntegratiebedrijven en de opvatting dat er teveel risico wordt gelegd bij de 

reïntegratiebedrijven omdat het onduidelijk blijft of een reïntegratiebedrijf überhaupt een 

dienst gaat uitvoeren, terwijl het wel geïnvesteerd heeft om aan de eisen te voldoen, wil 

een deel van de reïntegratiebedrijven niet meer werken voor het UWV. Dit gevoel wordt 

versterkt door gevoelens dat het UWV middels de entree-eisen wil saneren. Er is sprake 

van gevoelens van wantrouwen hetgeen leidt tot een ‘crowding-out’ effect.   

- Uitvoering van de functie van reïntegratiecoach kan klantgerichtheid in gedrang brengen. 

De geïnterviewde reïntegratiecoaches zijn van mening dat zij over de expertise en 

deskundigheid beschikken om een juiste inschatting te maken van wat een cliënt nodig 

heeft en wat de wensen en behoeften van de cliënt zijn. Andere respondenten menen 

echter dat de reïntegratiecoaches nog enkele dingen moeten leren. De signalering van het 
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verschil in opvatting over de deskundigheid tussen de reïntegratiecoaches en de overige 

respondenten is opmerkelijk. Wanneer reïntegratiecoaches niet over de deskundigheid, 

capaciteit en expertise beschikken is het van belang hier spoedig op in te spelen. Dit kan 

immers de klantgerichtheid in het gedrang brengen.  

 

6.3 Aanbevelingen 

Uit de vorige paragraaf beschreven conclusies vloeien enkele aanbevelingen voort waarmee het 

UWV en reïntegratiebedrijven kunnen inspelen op de zojuist beschreven knelpunten. 

 

6.3.1 Aanbevelingen aan het UWV 

Kwaliteitseisen in plaats van kwantiteitseisen 

De indirecte doelstelling van het UWV om middels de entree-eisen minder reïntegratiebedrijven 

over te houden zal in de praktijk kunnen wringen met de doelstelling de kwaliteit van 

reïntegratiebedrijven te waarborgen. Het UWV zou hierop kunnen inspelen door de entree-eisen 

aan te passen en meer kwaliteitseisen in het beleid op te nemen. Immers, de entree-eisen zoals nu 

opgesteld zeggen volgens betrokkenen van het UWV en reïntegratiebedrijven weinig over de 

kwaliteit van een bedrijf. Wanneer er kwaliteitseisen worden opgesteld vallen bedrijven eerder af 

omdat ze niet kunnen voldoen aan de kwaliteitsnormen, dan vanwege de reden dat ze niet kunnen 

voldoen omwille van financiële redenen, waar nu sprake van is. Zo zou het UWV bijvoorbeeld de 

eis kunnen stellen dat de loopbaanbegleiders van een reïntegratiebedrijf verplicht over een 

certificaat moeten beschikken waarmee zij kunnen aantonen dat zij over een zekere kwaliteit en 

expertise beschikken. De loopbaanbegeleider is immers een belangrijk persoon binnen het 

reïntegratietraject van een cliënt. Het is dan ook voor de kwaliteit van reïntegratie van belang dat 

cliënten door deskundige begeleiders ondersteund worden.  

 

Energie steken in relatie tussen reïntegratiebedrijven en het UWV 

Er is sprake van gevoelens van wantrouwen hetgeen kan leiden tot een ‘crowding-out’ effect.  

Om in te spelen op gevoelens als het gemis van solidariteit door reïntegratiebedrijven is het van 

belang dat er vanuit het UWV energie wordt gestoken in de relatie met reïntegratiebedrijven. Hier 

wordt door het UWV al enigszins aan gewerkt door het voeren van kwartaalgesprekken tussen 

contractdeskundigen en reïntegratiebedrijven. Een goede communicatie en het onderhouden van 



Tijd voor (maat)werk 
 

� 63 

korte lijnen kan ertoe bijdragen dat reïntegratiebedrijven besluiten om opdrachten voor het UWV 

te blijven uitvoeren.�

 

Uitvoering rol van reïntegratiecoach blijven volgen 

Bij de ontwikkeling naar meer maatwerk en een intensievere regiefunctie van de 

reïntegratiecoach is het van belang dat het UWV extra aandacht besteedt aan de kwaliteit en 

deskundigheid van de reïntegratiecoaches. Het is van belang de signalering op te pakken dat de 

geïnterviewde mentoren reïntegratiecoaches zelf van mening zijn dat reïntegratiecoaches geen 

verdere training nodig hebben in tegenstelling tot de mening van andere respondenten. Het UWV 

kan bijvoorbeeld een intervisie met de mentoren van reïntegratiecoaches organiseren. Een 

voordeel hiervan is dat mentoren, die de reintegratiecoaches coachen en controleren op de door 

hen geleverde prestaties, inzicht hebben in aspecten die goed en minder goed gaan. Mocht hieruit 

blijken dat reïntegratiecoaches moeite hebben met het vervullen van de functie dan is het wellicht 

van belang aanvullende trainings- dan wel coachingsdagen naast het bestaande 

opleidingsprogramma te organiseren en de caseload van de reïntegratiecoaches te verkleinen. 

 

6.3.2 Aanbevelingen aan reïntegratiebedrijven 

Samenwerking tussen reïntegratiebedrijven 

Een aantal reïntegratiebedrijven kunnen geen toegangsovereenkomst sluiten met het UWV omdat 

ze niet aan de entree-eisen kunnen voldoen. Hierdoor zullen zij uitgesloten worden van het 

uitvoeren van opdrachten voor UWV. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat 

reïntegratiebedrijven vooral moeite hebben met het voldoen aan de eisen vanwege financiële 

redenen en uitvoeringsredenen. Zo moet een bedrijf alle benodigde ervaring zelf in huis hebben 

omdat onderaannemerschap niet meer mogelijk is. Dit is vooral voor kleine reïntegratiebedrijven 

niet altijd haalbaar. Om wel aan de financiële eisen en benodigde ervaring te voldoen zouden 

kleine reïntegratiebedrijven in een samenwerkingsverband kunnen gaan werken. Hierdoor komen 

zij makkelijker aan de benodigde omzet, het aantal begeleide klanten, de benodigde expertise en 

de financiële middelen. 
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Energie steken in relatie tussen UWV en reïntegratiebedrijven 

Ook door reintegratiebedrijven zal er energie gestoken moeten worden in de relatie tussen hen en 

het UWV. Reïntegratiebedrijven kunnen bijvoorbeeld per regio met een geselecteerde groep 

reïntegratiebedrijven in gesprek gaan met het UWV. In deze gesprekken kunnen deze 

afgevaardigde reintegratiebedrijven advies geven en meedenken met het UWV. Bedrijven hebben 

kennis, expertise en informatie die het UWV wellicht niet heeft. Het is van belang dat 

reïntegratiebedrijven niet alleen kritiek uiten, maar ook vormen bedenken waarmee zij deze 

kritiek kunnen omzetten in concrete adviezen aan het UWV. Door met een zekere regelmaat 

bijeenkomsten te organiseren om kennis en informatie te delen kunnen reïntegratiebedrijven aan 

de samenwerking en aan de relatie met het UWV werken.  

 

6.4 Discussie  

Zoals in hoofdstuk één is benoemd is een evaluatieonderzoek een wetenschappelijk onderzoek 

met het oog op een (beleids)evaluatie (Hoogerwerf & Herweijer, 2003). Volgens Hoogerwerf & 

Herweijer is praktijkkennis niet toereikend. Om ervoor te zorgen dat beleidsbepalers en 

betrokken actoren informatie krijgen over de werking van het beleid zijn evaluatievoorzieningen 

nodig. Daarnaast gaat dit onderzoek in op theorieën die de motieven en achtergronden van het 

beleid duiden wat naast informatie uit de empirie aanvullende inzichten geeft in de werking van 

het beleid. Deze externe evaluatie kan dus informatievoorzieningen verzorgen en daarmee een 

aanvulling zijn op de praktijkkennis.  

Het onderzoek bevat ook enige beperkingen. Zo brengt de tijdsperiode enige beperkingen met 

zich mee. Dit onderzoek heeft het uitvoeren en gebruik van het nieuwe beleid op exploratieve 

wijze onderzocht, daar is een aantal inzichten uit naar voren gekomen maar het laat ook een 

aantal vragen onbeantwoord. Doordat het beleid nog zeer kort geleden is ingevoerd, zijn niet alle 

kenmerken van de processen en effecten van het beleid al duidelijk waar te nemen. Hierdoor is 

het niet mogelijk gebleken harde feiten op te nemen en kon er alleen gesproken worden van een 

verwachting van het effect. Een tweede beperking is reeds genoemd in de beschrijving van de 

onderzoeksmethoden: de selectie van de respondenten is niet perfect objectief geweest. De 

respondenten van het UWV zijn voornamelijk select geselecteerd. Deze selectiemethode kan de 

resultaten mogelijk vertekenen.  
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6.5 Onderzoeksaanbevelingen  

Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de verwachtingen van betrokkenen van 

het UWV en kleine reïntegratiebedrijven in hoeverre het nieuwe beleid van het UWV de 

effectiviteit van reïntegratie zal verhogen. De probleemstelling richt zich vooral op een 

attitudemeting, hoe ‘aangekeken’ wordt tegen een beleidsverandering. Interessant is om over een 

jaar eenzelfde onderzoek uit te voeren. Het beleid is dan volledig geïmplementeerd en men kan 

door middel van een onderzoek de ‘harde’ kennis over de effecten van het nieuwe beleid in kaart 

brengen.  

 

6.6 Tot slot  

Het reïntegratiebeleid kent een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen. Dit maakt 

het soms complex. Juist daarom evaluatieonderzoek van belang. Ten eerste heeft dit onderzoek 

een bijdrage kunnen leveren aan de informatievoorziening waardoor beleidsbepalers en 

betrokken actoren inzicht krijgen in de werking van het beleid. Ten tweede geeft het 

aanbevelingen aan het UWV en reïntegratiebedrijven hoe zij op knelpunten in het beleid kunnen 

inspelen. Deze inzichten en aanbevelingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van het 

reïntegratiebeleid. 
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Lijst van afkortingen 
 

Wet SUWI Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. Wet van 29 november 

2001, houdende regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van 

taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en sociale verzekeringswetten 

(www.overheid.nl). 

CWI  Centrum voor Werk en Inkomen 

RWI  Raad voor Werk en Inkomen 

SUWI  Structuur Werk en Inkomen 

UWV  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

IRO  Individuele Reïntegratie Overeenkomst 

NOLOC Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten, 

vereniging voor loopbaan professionals 

WIA  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 

WAO  Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 

WAZ  Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen 

WW  Werkloosheidswet 
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Bijlage 1 Topic lijst 
 

Topic lijst voor reïntegratiebedrijven 

 
Naam 
Leeftijd 
Functie 
Opleiding 
Aantal jaren werkzaam binnen de Reïntegratiesector 
Bedrijfsgrootte 
 
UWV 

- Inhoud nieuwe Inkoopkader Reïntegratiediensten 
- Nieuw beleid versus oud beleid 
- Verwachting doelbereiking 
- Rol Reïntegratiecoaches 
- Rol contractdeskundigen 

 
Middelen 
 

Maatwerk en klantkeuze 
o Diensten en IRO’s 

- Verdwijning aanbesteding 
- Verantwoordelijkheid klant 
- Gevolgen bedrijfsvoering 

o Effectiviteit 
o Kwaliteit 
o Gevolgen bedrijfsvoering 

 
Toegangsovereenkomst 

o Entree-eisen 
o Procedures 
o Bedrijfsvoering 
o Effectiviteit van Reïntegratie 
o Kwaliteit van Reïntegratie 
o Klanttevredenheidsonderzoek 

 
Monitoring 

o Kwaliteit bedrijven 
o Kwaliteit Reïntegratie 
o Effectiviteit Reïntegratie 

 
Contact reïntegratiebureau en UWV 

- contact Reïntegratiecoaches, contractdeskundigen en Reïntegratiebureau voor 1 april 2008 
- Verwachte contact in nieuw inkoopkader 
- Relatie met UWV als opdrachtgever 

 

Conclusie 

- Overall oordeel 
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Topic lijst voor UWV medewerkers 

 

Naam 

Leeftijd 

Functie 

Opleiding 

Aantal jaren werkzaam bij het UWV 

 
UWV 

- Inhoud nieuwe Inkoopkader Reïntegratiediensten 
- Nieuw beleid versus oud beleid 
- Veronderstellingen nieuw beleid 
- Doelbereiking 
- Rol Reïntegratiecoaches 

Reden functie 
Verwachting uitvoering 

- Rol contractdeskundigen 
Reden functie 
Verwachting uitvoering 

 
Middelen 
 

Maatwerk en klantkeuze 
o Diensten en IRO’s 

- Vorming diensten 
- Verdwijning aanbesteding 
- Verantwoordelijkheid klant 

o Effectiviteit 
o Kwaliteit 

 
Toegangsovereenkomst 

o Entree-eisen 
o Procedures 
o Effectiviteit van Reïntegratie 
o Kwaliteit van Reïntegratie 

 
Monitoring 

o Kwaliteit bedrijven 
o Kwaliteit Reïntegratie 
o Effectiviteit Reïntegratie 

 
Contact Reïntegratiebureau en UWV 

- contact Reïntegratiecoaches, contractdeskundigen en Reïntegratiebureau voor 1 april 2008 
- Verwachte contact in nieuw inkoopkader 
- Relatie met reïntegratiebedrijven als opdrachtnemer 

 
Conclusie 

- Overall oordeel 



Tijd voor (maat)werk 
 

� 72 

Bijlage 2 Lijst van geïnterviewde personen 

 
Persoon A:  Senior beleidsmedewerker UWV 

Persoon B:  Senior beleidsmedewerker UWV 

Persoon C:  Contractdeskundige UWV 

Persoon D:  Contractdeskundige UWV 

Persoon E:  Contractdeskundige UWV 

Persoon F:  Mentor Reïntegratiecoach 

Persoon G:  Mentor Reïntegratiecoach 

Persoon H:  Mentor Reïntegratiecoach 

Persoon I:  Mentor Reïntegratiecoach 

Persoon J:  Eigenaar reïntegratiebedrijf 

Persoon K:  Eigenaar reïntegratiebedrijf 

Persoon L:  Eigenaar reïntegratiebedrijf 

Persoon M:  Eigenaar reïntegratiebedrijf 

Persoon N:  Eigenaar reïntegratiebedrijf 

Persoon O:  Eigenaar reïntegratiebedrijf 

Persoon P:  Eigenaar reïntegratiebedrijf 

Persoon Q :  Eigenaar reïntegratiebedrijf 

Persoon S:  Eigenaar reïntegratiebedrijf 

Persoon T:  Eigenaar reïntegratiebedrijf 
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Bijlage 3 Enquête Noloc 
 
Vraag 1:  Voert u IRO-trajecten uit:  

� Ja � ga verder naar vraag 2 
� Nee � ga verder naar vraag 4 
 
 

Vraag 2:  Vanuit welke hoedanigheid voert u IRO-trajecten uit? 
� Eigen onderneming 
� In loondienst / als freelancer / onder franchise formule 
� Combinatie van bovenstaande antwoorden 

 
 
Vraag 3:  Hoeveel IRO-trajecten heeft u bij benadering uitgevoerd in 2007? 

� Binnen eigen onderneming     [Invulvak] 
� Als freelancer / in loondienst / onder franchise formule  [Invulvak] 

 
 
Vraag 4: Bent u op de hoogte van het nieuwe inkoopkader van het UWV? 
  

� Ja  � Ga verder naar vraag 5 
� Nee � Ga verder naar vraag 13.  

 
In het nieuwe inkoopkader onderscheidt UWV volledige trajecten (IRO) en vijf verschillende 
diensten. 
 
Vraag 5:  

a) Welke trajecten wilt u uitvoeren voor het UWV? 
 

IRO: 
� Ja 
� Nee 

 
Diensten: 

� Ja � Ga verder naar vraag 5b 
� Nee, misschien in de toekomst � Ga verder naar vraag 5b 
� Nee, nooit � Ga verder naar vraag 7 

 
b) Welke diensten gaat u c.q. wilt u gaan aanbieden? Gelieve hieronder aan te 

kruizen: 
 

� Verkrijgen van inzicht in de fysieke belasting van de klant 
� Verhogen van de fysieke belasting van de klant 
� Verhogen van de psychische weerbaarheid van de klant 
� Beroepenoriëntatie 
� Jobhunting 

Vraag 6:  Wat vindt u van de procedures die u moet doorlopen om u in te schrijven voor een 
dienst? 
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� Ik vind dit goed te doen 
� Ik vind dit lastig, maar het is wel gelukt 
� Ik vind dit lastig en het is tot nu toe ook niet gelukt 
� Ik vind dit te lastig 
� Weet niet, nog geen ervaring 

 
 
Er zijn een tiental eisen12 waaraan een reïntegratiebedrijf moet voldoen wil het een 
toegangsovereenkomst met het UWV kunnen sluiten. 
 
Vraag 7:   

a) Kunt u aan deze eisen voldoen? 
� Ja, en ik wil er ook aan voldoen � ga verder naar vraag 8 
� Ja, maar ik wil er niet aan voldoen � ga verder naar vraag 8 
� Nee, en ik wil er ook niet aan voldoen � ga verder naar vraag 8 
� Nee, maar ik wil er wel aan voldoen � ga verder naar vraag 7b 
� Weet niet, nog geen ervaring � ga verder naar vraag 8 

 
b) Aan welke eisen kunt u niet voldoen? Graag de nummers aangeven (zie voetnoot). 

Ga vervolgens verder naar vraag 7c 
 
............................................................................ 

 
c) Hoe denkt u dit te kunnen oplossen? 

 
............................................................................ 

 

���������������������������������������� ������
����

1. Geen van de uitsluitinggronden is op het bedrijf van toepassing 
2. Het bedrijf dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel of het nationale beroeps-

/handelsregister 
3. Het bedrijf dient een privacyreglement te hanteren dat voldoet aan de gestelde eisen door UWV 
4. Het bedrijf dient een klachtenmanagement te hanteren dat voldoet aan de gestelde eisen door UWV. 
5. Het bedrijf besteedt géén werkzaamheden in onderaanneming uit. 
6. Het bedrijf voldoet aan de door UWV gestelde financieel/economische eisen 
7. Het bedrijf toont aan over ervaring te beschikken met de desbetreffende dienstverlening waarvoor het zich 

aanmeldt. 
8. Het bedrijf voldoet aan de eisen die UWV stelt met betrekking tot klanttevredenheid. 
9. Het bedrijf voldoet aan de eisen die UWV stelt met betrekking tot het perspectief op werkhervatting op de 

regionale en/of lokale arbeidsmarkt. 
10. Het bedrijf hanteert prijzen die niet boven de door UWV gestelde maximum prijzen uitkomen. 

�
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Vraag 8: Wat vindt u van de entree-eis dat bedrijven minimaal een 6 moeten hebben bij het 
klanttevredenheidsonderzoek? 

  
� Haalbaar 
� Dit cijfer moet hoger 
� Dit cijfer moet lager 
� De cijfers moeten meer worden gedifferentieerd naar doelgroep 
� Geen mening 

 
Vraag 9: UWV verbiedt onderaannemerschap bij de diensten. Heeft dit gevolgen voor uw 

bureau? Graag uw antwoord toelichten. 
� Nee 
� Ja, welke? 

 
Toelichting: .................................................................................................... 

 
Vraag 10: In het nieuwe inkoopkader worden volledige trajecten alleen in de vorm van een 

IRO aangeboden. Wat vindt u van deze wijziging in het kader van uw 
bedrijfsvoering? Graag uw antwoord toelichten. 

� Positief 
� Negatief 
� Neutraal 
� Geen mening 
 

Toelichting: .................................................................................................... 
 
 
Vraag 11: In het nieuwe inkoopkader krijgt de Reïntegratiecoach een regie rol, krijgt de 
contractsdeskundige een coördinerende rol en krijgt de klant veel zeggenschap in de keuze van de 
diensten c.q. IRO en het reïntegratiebedrijf waar hij of zij door begeleid gaat worden. Hoe kijkt u 
tegen deze ontwikkeling aan? Graag uw antwoord toelichten. 
 

a) De regierol van de Reïntegratiecoach  
 
� Positief 
� Neutraal 
� Negatief 
� Geen mening 

 
Toelichting: .................................................................................................... 

 
b) De coördinerende rol van de contractdeskundige  

� Positief  
� Neutraal 
� Negatief 
� Geen mening 

 
Toelichting: .................................................................................................... 
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c) De grotere verantwoordelijke rol van de klant   

� Positief 
� Neutraal 
� Negatief 
� Geen mening 

 
Toelichting: .................................................................................................... 

 
 
Vraag 12: Welk advies zou u het UWV willen geven? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende vragen gaan over Blik op Werk  
 
Vraag 13:  Er zijn verschillende websites waar (Reïntegratie)bedrijven zich kunnen 

presenteren aan het publiek en waarmee consumenten/cliënten kunnen zoeken 
naar een geschikte dienstverlener. Een daarvan is www.blikopwerk.nl waarop 
inmiddels ruim 1300 bedrijven zijn opgenomen in de zoekmachine (voorheen 
Keuzegids). Staat u of uw organisatie vermeld op de website van Blik op Werk?  

 
� Ja �  ga verder naar vraag 15  
� Nee �  ga verder naar vraag 14  
� Weet niet � ga verder naar vraag 14  

 
Vraag 14:  Is er een specifieke reden waarom u niet staat vermeld op de website van Blik op 

Werk?  
� Nee  
� Ja, namelijk ….. 
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Vraag 15  Jaarlijks organiseert Blik op Werk een klanttevredenheidsonderzoek. De resultaten 
  van dit onderzoek worden gepresenteerd op de website van Blik op Werk (in de  
  zoekmachine). Op deze manier worden prestaties van dienstverleners transparant  
  gemaakt voor consumenten en cliënten. In principe is deelname aan het   
  klanttevredenheidsonderzoek vrijwillig, behalve bedrijven die vanuit het   
  inkoopkader UWV hiertoe verplicht worden gesteld, en bedrijven die opgaan voor 
  het Blik op Werk Keurmerk.  
 

Kent u het klanttevredenheidsonderzoek van Blik op Werk en zo ja, doe u ook 
mee? 

� Nee, ik ken het onderzoek niet.    
� Ja en ik doe hier ook aan mee 
� Ja, maar ik doe hier niet aan mee, omdat.. 

 
  

 
 
Vraag 16.  Blik op Werk een heeft tweetal keurmerken ontwikkeld. Het Blik op Werk 

Keurmerk en het Keurmerk Inburgeren. Ken u deze keurmerken? 
� Ja, ik ken beide keurmerken 
� Ja, maar ik ken alleen het Blik op Werk Keurmerk 
� Ja, maar ik ken alleen het Keurmerk Inburgeren 
� Nee, ik ken deze keurmerken niet � ga verder naar vraag 19  

 
Vraag 17.  Gaat uw organisatie in 2007/2008 op voor een of beide keurmerken?  

� Ja, onze organisatie gaat op voor beide keurmerken � ga verder naar 
vraag 19  

� Ja, onze organisatie gaat op voor het Blik op Werk Keurmerk � ga verder 
naar vraag 19  

� Ja, onze organisatie gaat op voor het Keurmerk Inburgeren? � ga verder 
naar vraag 19  

� Nee � ga verder naar vraag 18 
 
Vraag 18.  Wat is de reden dat uw organisatie (nog) niet op gaat voor een of beide 

keurmerken? 
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Slotvragen 
 
Vraag 19: Heeft u zelf nog vragen c.q. opmerkingen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einde van de enquête 
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Bijlage 4 Resultaten enquête 
 
NB In de resultaten wordt verwezen naar enkele bijlagen. Deze zijn vanwege de omvang niet in 
de bijlagen van dit rapport opgenomen. 
 

 
�
��� ������	�
������������	����

�

Ja 225 66.37 %    

Nee 114 33.63 %   
� �
�

��� ��	���������������������������	�
������������	����
� � � � �

Eigen onderneming 165 73.33 %    

In loondienst / als freelancer/onder franchise formule 39 17.33 %   

Combinatie van bovenstaande antwoorden 21 9.33 %    
�

��� ��������
������������������	���������������	���������������� ��
�
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	�����	�	���
�� � � � � 
	����	���� � ������

�����		����	�����������	��������	��������	������	� � 
	����	���� � �����
�

!�� "����	��#���������������������	��������#������������$%���
�

Ja,  ga verder naar vraag 5 237 70.96 %    

Nee,  ga verder naar vraag 13 97 29.04 %    
� � � � � � � � � � � � �

&�� %�������������������	�	������������������$%���
�


�������'�����
�

Ja        215 86.69 %    

Nee 33 13.31 %    
�

������������'�����

Ja,   139 57.92 %    

Nee,  misschien in de toekomst.  69 28.75 %    

Nee, nooit.  32 13.33 %    
�

%���������'�������	�(������	�������������

�

Verkrijgen van inzicht in de fysieke belasting van de 
klant 14 6.48 %   



Tijd voor (maat)werk 
 

� 80 

Verhogen van de fysieke belasting van de klant 17 7.87 %   

Verhogen van de psychische weerbaarheid van de 
klant 159 73.61 %   

Beroepenoriëntatie 185 85.65 %   

Jobhunting 93 43.06 %   

    

�
)�� %��������	�������#�����	��'�����	�*����������#����*�	�������'������������������

����'���
�

Ik vind dit goed te doen 9 4 %   

Ik vind dit lastig, maar het is wel gelukt 30 13.33 %    

Ik vind dit lastig en het is tot nu toe ook niet gelukt 39 17.33 %    

Ik vind dit lastig 46 20.44 %   

Ik weet het niet, ik heb er nog geen ervaring mee 101 44.89 %    
�
�

 �� +	���	����������������'������������*�����������'���������*'��*���$%�����
'�	������

�

Ja, en ik wil er ook aan voldoen.  115 46.37 %    

Ja, maar ik wil er niet aan voldoen.  30 12.10 %    

Nee, en ik wil er ook niet aan voldoen.  20 8.06 %   

Nee, maar ik wil er wel aan voldoen.  29 11.69 %    

Ik weet het niet, ik heb er nog geen ervaring mee.  54 21.77 %   
�

�
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�

Haalbaar 107 42.80 %    
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Dit cijfer moet hoger 62 24.80 %   

Dit cijfer moet lager 4 1.60 %   

De cijfers moeten meer worden gedifferentieerd naar 
doelgroep 58 23.20 %   

Geen mening 19 7.60 %   
�
3�� $%�������������������*��'��#������������'�����������������������������	��

�	��	��
�

Nee 183 72.91 %   

Ja, welke? 68 27.09 %    
�
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�

���� 
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�

Positief 90 36.14 %    

Negatief 21 8.43 %   

Neutraal 96 38.55 %    

Geen mening 42 16.87 %    
�

4����������������#5� � � � � � � � 2������������
�

���� 
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���������������������	���������2������������������

�

:�������������������6�������������

Positief 124 49.60 %    

Neutraal 63 25.20 %   

Negatief 46 18.40 %   

Geen mening 17 6.80 %   
4����������������#5� � � � � � � � 2����������!�
�

:����8������������������������������'�	������

Positief 83 33.74 %    

Neutraal 87 35.37 %    

Negatief 29 11.79 %    

Geen mening 47 19.11 %   
4����������������#5� � � � � � � � 2����������&��

�

:������������������������������������������

Positief 185 74.60 %    

Neutraal 42 16.94 %    

Negatief 12 4.84 %   

Geen mening 9 3.63 %   
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4������������������#5�� � � � � � 2����������)�

�
�
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�
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���� ;���	����	�������'�������*�����#�������'�������"�����#�%�����
�

Ja,  144 43.37 %   

Nee,  165 49.70 %   

Weet niet 23 6.93 %   
�

�!�� 
'��������'#������������������*�	������'������*�����#�������'�������� "�����#�
%�����

�

Nee 102 54.84 %   

Ja, namelijk... 84 45.16 %    
�
<*�����5� � � � � � � � � 2����������0�

�
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��*����
�

Nee, ik ken het onderzoek niet 127 38.96 %   

Ja, en ik doe hier ook aan mee 108 33.13 %    

Ja, maar ik doe hier niet aan mee, omdat: 93 28.53 %    
�
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�
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�

Ja, ik ken beide keurmerken 61 18.37 %   

Ja, maar ik ken alleen het Blik op Werk Keurmerk 153 46.08 %    

Ja, maar ik ken alleen het Keurmerk Inburgeren 1 0.30 %    

Nee, ik ken deze keurmerken niet.  117 35.24 %    
�

�
� �� =��	�������'����������0(���3��#��������������������������	�*�������

Ja, onze organisatie gaat op voor beide 
keurmerken.  7 2.87 %   

Ja, onze organisatie gaat op voor het Blik op Werk 
Keurmerk.  62 25.41 %   

Ja, onze organisatie gaat op voor het Keurmerk 
Inburgeren.  0 0 %    

Nee,  174 71.31 %    

Overig 1 0.4098 %    
�
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Bijlage 5 Betrouwbaarheidsintervallen 
�

Formule die gebruikt is om het betrouwbaarheidsinterval uit te rekenen:  

Betrouwbaarheidsinterval =
n

qp
zp

*∗± �

P = percentage 

Z= 1,645 

Q= (100-P) 

N= omvang steekproef 

 

Figuur 1: resultaat uit enquête op vraag of het reintegratiebedrijf aan het tiental eisen kan voldoen om 

een toegangsovereenkomst te sluiten met het UWV (N=248) 

Ja, en ik wil er ook aan voldoen.  115 46.37 % 
Interval ligt met een betrouwbaarheid van 90% 
 tussen 41,56 en 51,18 procent 

Ja, maar ik wil er niet aan voldoen.  30 12.10 % 
Interval ligt met een betrouwbaarheid van 90%  
tussen 8,69 en 15,51 procent 

Nee, en ik wil er ook niet aan voldoen.  20 8.06 % 
Interval ligt met een betrouwbaarheid van 90%  
tussen 5,22 en 10,90 procent 

Nee, maar ik wil er wel aan voldoen.  29 11.69 % 
Interval ligt met een betrouwbaarheid van 90%  
tussen 8,33 en 15,05 procent 

Ik weet het niet, ik heb er nog geen 
ervaring mee.  54 21.77 % 

Interval ligt met een betrouwbaarheid van 90%  
tussen 17,46 en 26,08 procent 

 
 
Figuur 3: resultaat uit enquête op vraag of het verbieden van onderaannemerschap bij de diensten 

gevolgen heeft voor het reïntegratiebedrijf (N=251). 

Nee 183 72.91 % 
Interval ligt met een betrouwbaarheid van 90%  tussen 68,30 en 77,52 
procent 

Ja 68 27.09 % 
Interval ligt met een betrouwbaarheid van 90%  tussen 22,48 en 31,70 
procent 

�

 

Figuur 4: Figuur 4: overzicht welke diensten reïntegratiebedrijven gaan of willen gaan aanbieden 

(N=216). 

Verkrijgen van inzicht in de fysieke 
belasting van de klant 14 6.48 % 

Interval ligt met een betrouwbaarheid van 90% 
 tussen 3,72 en 10,20 procent 

Verhogen van de fysieke belasting van 
de klant 17 7.87 % 

Interval ligt met een betrouwbaarheid van 90% 
 tussen 4,86 en 10,88 procent 

Verhogen van de psychische 
weerbaarheid van de klant 159 73.61 % 

Interval ligt met een betrouwbaarheid van 90% 
 tussen 68,68 en 78,54 procent 

Beroepenoriëntatie 185 85.65 % 
Interval ligt met een betrouwbaarheid van 90% 
 tussen 81,73 en 89,57 procent 

Jobhunting 93 43.06 % 
Interval ligt met een betrouwbaarheid van 90%  
tussen 37,52 en 48,60 procent 

�


