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meegemaakt. Bedankt voor alle inspirerende colleges! 
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SAMENVATTING 

Sinds 2009 is het aantal mensen in de bijstand elk jaar toegenomen. Het is de overheid er veel aan te doen om 

dit aantal te verminderen. De verantwoordelijkheid die werkgevers hebben in dit maatschappelijke vraagstuk 

neemt in dit onderzoek een prominente positie in. Hol landWerkt probeert op de bijstand in te spelen en tracht  

bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen. Daarvoor is er inzicht nodig in wat de beweegredenen van 

werkgevers zijn bij het in dienst nemen van een bijstandsgerechtigde. In de wetenschap is er  nog maar in 

geringe mate aandacht besteed aan achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt. De context verandert 

voortdurend en daarom is er onderzoek nodig om er achter te komen wat organisaties in deze tijd drijft om 

bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

Wat zijn de beweegredenen van werkgevers om personen uit de bijstand in dienst te nemen en wat ligt daar 

aan ten grondslag? 

Aan de hand van zes deelvragen wordt in deze studie tot een antwoord gekomen op de hoofdvraag.  

Theoretisch kader 

In het theoretisch kader is een sterk fundament neergezet waar dit onderzoek op gebouwd is. Allereerst is er 

uiteengezet wat de invloed is van de percepties die werkgevers hebben van bijstandsgerechtigden op de 

beslissing om deze groep in dienst te nemen (McCollum, 2012; Van der Aa & Van Berkel, 2014). Ongeacht de 

percepties van werkgevers, kan de institutionele omgeving druk uitoefenen op een organisatie om 

bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Institutionele druk kan uitgelegd worden met de institutionele 

theorie en deze theorie heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen bij het analyseren van 

organisaties (Heugens & Lander, 2009). De kern van deze theorie houdt in dat, naast het maximaliseren van de 

winst, er nog een ander doel centraal staat bij organisaties. Dit is het streven om sociaal legitiem bezig te zijn  

(Mill ikens e.a., 1998). In dit onderzoek is de institutionele theorie opgesplitst in economische en sociale 

overwegingen. De economische overwegingen zijn onderverdeeld in een opbrengsten en een kosten aspect. De 

sociale overwegingen zijn opgedeeld op basis van de indeling die Suchman (1995) heeft gebruikt. Sociale 

overwegingen kunnen pragmatisch van aard zijn, doordat een externe regulatie (bijvoorbeeld wetgeving) 

invloed uitoefent op de organisatie. Daarnaast kan een sociale overweging ook vanuit de organisatie zelf 

komen, doordat een organisatie intrinsiek gemotiveerd is om bijstandsgerechtigden te helpen. 

 

Tenslotte blijkt dat organisatiekenmerken van invloed kunnen zijn op de besluitvorming van organisaties. 

Publieke organisaties dienen meer het maatschappelijke belang dan private organisaties (Boyne, 2002). 

Daarnaast blijkt dat, door de formele sollicitatieprocedures, het voor bijstandsgerechtigden moeili jker is om bij 

een relatief grote organisatie aan het werk te komen (Ingold & Stuart, 2014). 

 

Methode 
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Om tot een antwoord te komen op de hoofdvraag is er gekozen voor een exploratief en kwalitatief onderzoek. 

Er zijn zestien semi gestructureerde afgenomen bij zestien verschill ende organisaties. De personen die 

geïnterviewd zijn hebben allen invloed gehad op de beslissing van het in dienst nemen van een 

bijstandsgerechtigde. Respondenten zijn geworven via HollandWerkt, De Normaalste Zaak en door middel van 

de sneeuwbalmethode. Nadat de interviews zijn afgenomen zijn deze getranscribeerd en vervolgens 

geanalyseerd met het computerprogramma NVivo.  

 

Resultaten 

De bevindingen van dit onderzoek zijn divers. Het beeld dat werkgevers hebben van bijstandsgerechtigden 

varieert van heel positief tot heel negatief. Dat geldt hetzelfde voor de ervaringen. Wanneer er wordt gekeken 

naar wat de redenen van werkgevers zijn voor het in dienst nemen van bijstandsgerechtigden, blijkt dat 

subsidies voor organisaties niet leidend zijn, maar enkel een stimulans. Voor organisaties is de vraag uit de 

markt en maatschappij wel een reden om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Indien training en 

begeleiding aanwezig zijn bij organisaties, zijn organisaties geneigd om bijstandsgerechtigden in dienst te 

nemen. Bijstandsgerechtigden vragen namelijk veel training en begeleiding. Naast de economische motieven 

zijn er ook sociale motieven. Organisaties conformeren zich aan wet- en regelgeving (bijvoorbeeld SROI) 

waardoor zij bijstandsgerechtigden in dienst nemen. Ook blijkt dat het vanuit de organisatie zelf kan komen om 

met bijstandsgerechtigden te gaan werken. Organisaties kunnen uiteenlopende redenen hebben om zich in te 

zetten voor de maatschappij. Tenslotte l i jkt het soort organisatie (publiek/privaat), type eigendom en de locatie 

van een organisatie van positieve invloed te zijn op de motivatie om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen.  

Conclusie 

Concluderend kan er gezegd worden dat organisaties niet één specifieke reden hebben voor het in dienst 

nemen van bijstandsgerechtigden. Meestal is het een combinatie van redenen. De belangrijkste reden voor het 

in dienst nemen van een bijstandsgerechtigde is de intrinsieke motivatie van werkgevers. Daarnaast zijn 

subsidies enkel een stimulans voor sommige organisaties en blijkt vooral de vraag uit de markt een invloedrijke 

factor te zijn op de beslissing. De subsidies worden wel gebruikt om de eventuele kosten van een 

bijstandsgerechtigden te dekken, dus de vraagt reist op in hoeverre subsidies enkel een stimulans zijn. O p 

sociaal vlak blijkt dat wetgeving (SROI, participatiewet) in Nederland er toe leidt dat organisaties 

bijstandsgerechtigden in dienst nemen. Tenslotte l i jkt het erop dat een publieke organisatie, familiebedrijven 

en een perifeer gelegen organisatie sneller bij standsgerechtigden in dienst nemen. 

Discussie 

In de discussie blijkt dat de gebruikte l iteratuur wellicht te breed is. Ook moet er een kritische kanttekening 

geplaats worden bij het verschil  in beweegredenen tussen publieke en private organisaties bij het in dienst 

nemen van bijstandsgerechtigden, omdat private organisaties een andere mate van leeway hebben bij hun 

besluitvorming. Daarnaast is er een grote mate van verwevenheid van verschillende concepten uit het 

conceptueel model zichtbaar. Organisaties nemen, bijvoorbeeld door een SROI verplichting, 

bijstandsgerechtigden in dienst, maar dat kan ook te maken door de positieve zichtbaarheid die deze 

organisaties willen hebben in de maatschappij. 
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De belangrijkste tekortkoming van het onderzoek is dat de respondenten niet representatief zijn. Daarnaast is 

een groot gedeelte geworden via De Normaalste Zaak, waar organisaties zich enkel aanmelden indien zij 

maatschappelijk verantwoord bezig zijn.  

Inhoudsopgave 

1.Inleiding  
    1.2 Aanleiding............................................................................................................................ 9 

1.3 Probleemstelling .................................................................................................................10 

1.4 Doel- en vraagstelling..........................................................................................................11 

1.5 Onderzoekrelevantie...........................................................................................................12 

1.6 Leeswijzer ..........................................................................................................................13 

2. Context ....................................................................................................................................14 

2.1 HollandWerkt .....................................................................................................................14 

2.2 Participatiewet ...................................................................................................................14 

2.3 Social return .......................................................................................................................15 

2.4 Werkgevers ........................................................................................................................16 

3. Theoretisch kader.....................................................................................................................17 

3.2 Bijstandsgerechtigden .........................................................................................................17 

3.3 Perceptie werkgevers..........................................................................................................17 

3.4 Institutionele theorie ..........................................................................................................18 

3.5 Economische overwegingen ................................................................................................20 

3.5.1 Opbrengsten ................................................................................................................21 

3.5.2 Kosten .........................................................................................................................22 

3.6 Sociale overwegingen..........................................................................................................23 

3.6.1 Pragmatisch .................................................................................................................23 

3.6.2 Organisatie...................................................................................................................24 

3.7 Organisatiekenmerken ........................................................................................................26 

3.8 Samenvatting .....................................................................................................................27 

4. Conceptueel model ..................................................................................................................28 

5. Methode..................................................................................................................................29 

5.1 Onderzoeksdesign...............................................................................................................29 

5.2 Kwalitatief onderzoek .........................................................................................................29 

5.3 Dataverzameling .................................................................................................................30 

5.4 Interviews ..........................................................................................................................30 



Pagina | 7  

 

5.5 Uitvoering ..........................................................................................................................31 

5.6 Oorspronkelijke wijze selectie respondenten........................................................................31 

5.7 Werkelijke wijze selectie respondenten................................................................................32 

5.8 Data analyse .......................................................................................................................34 

5.9 Kwaliteit van het onderzoek ................................................................................................34 

5.10 Betrouwbaarheid en validiteit............................................................................................35 

6. Resultaten hoofdstuk................................................................................................................37 

6.1 Inleiding .............................................................................................................................37 

6.2 Perceptie van werkgevers....................................................................................................38 

6.2.1 Typeringen bijstandsgerechtigden .................................................................................38 

6.2.2 De ervaren motivatie van bijstandsgerechtigden ............................................................39 

6.2.3 De ervaren werkethiek van bijstandsgerechtigden..........................................................40 

6.3 Economische overwegingen ................................................................................................41 

6.3.1 Opbrengsten....................................................................................................................42 

6.3.2 Kosten .............................................................................................................................43 

6.4 Maatschappelijke ontwikkelingen ........................................................................................44 

6.4.1 Conformeren wetgeving ...................................................................................................45 

6.4.2 Invloed andere organisaties ..............................................................................................45 

6.5 Organisatiecultuur ..............................................................................................................46 

6.5.1 Normen en waarden van de organisatie ............................................................................46 

6.5.2 Achtergrond van de manager............................................................................................47 

6.6 Organisatiekenmerken ........................................................................................................48 

6.6.1 Verschil publiek/privaat....................................................................................................49 

6.6.2 Type eigendom van de organisatie ....................................................................................50 

6.6.3 Locatiekenmerk ...............................................................................................................50 

6.7 Samenvatting .....................................................................................................................51 

7. Conclusie .................................................................................................................................52 

7.1 Deelvraag 1: Wat zijn de percepties van werkgevers van personen uit de bijstand en wat zijn 
hun   ervaringen met deze groep? .............................................................................................52 

7.2 Deelvraag 2: Hoe groot is de invloed van het economische belang bij het in dienst nemen van 
een persoon uit de bijstand? .....................................................................................................53 

7.3 Deelvraag 3: In welke mate heeft wetgeving invloed op het beleid van organisaties? .............54 



Pagina | 8  

 

7.4 Deelvraag 4: In hoeverre willen organisaties maatschappelijk verantwoord bezig zijn door 
personen uit de bijstand in dienst te nemen?.............................................................................54 

7.5 Deelvraag 5: In hoeverre wegen werkgevers het economische en sociale belang tegen elkaar af 
bij het in dienst nemen van personen uit de bijstand? ................................................................55 

7.6 Deelvraag 6: In welke mate spelen organisatiekenmerken een rol?........................................55 

7.7 Conclusie hoofdvraag ..........................................................................................................56 

8. Discussie ..................................................................................................................................57 

8.1 Kritische blik op de conclusie ...............................................................................................57 

8.1.1 De gebruikte literatuur .....................................................................................................57 

8.1.2 Conceptueel model ..........................................................................................................58 

8.1.3 Methode .........................................................................................................................59 

8.1.4 Resultaten .......................................................................................................................59 

8.2 Tekortkomingen onderzoek .................................................................................................60 

8.3 Toekomstig onderzoek ........................................................................................................61 

8.4 Aanbevelingen ....................................................................................................................62 

8.5 Toekomstbeeld ...................................................................................................................62 

9. Literatuurlijst ...........................................................................................................................64 

Bijlage 1: Topiclijst .......................................................................................................................67 

Bijlage 2: Respondenten ...............................................................................................................69 

Bijlage 3: Codeboom ....................................................................................................................70 

Bijlage 4: Paper publieke dimensie ................................................................................................71 

 

 

 

 

 

 



Pagina | 9  

 

1.Inleiding 
 
1.2 Aanleiding 

Mocht er iemand denken dat werkloosheid aan het afnemen is, hoeft diegene enkel maar een blik te werpen 

op de bijstandscijfers om te beseffen dat dit nog lang niet het geval is. Sinds 2009 is het aantal mensen d ie een 

WWB (Wet Werk en Bijstand) uitkering ontvangt elk jaar toegenomen. Personen die werkloos zijn en voldoen 

aan de Werkloosheidswet ontvangen een WW uitkering. Wanneer deze WW uitkering afloopt en de persoon 

niet in staat is geweest om voldoende betaal d werk te vinden of daarnaast niet in staat in om door het eigen 

vermogen (spaargeld, eigen woning etc.) in het levensonderhoud te voorzien, vindt er de doorstroom plaats 

naar de bijstand (UWV, 2015). Het percentage mensen dat doorstroomt vanuit de WW naar  de bijstand ligt 

rond de twintig procent. Er zijn namelijk ook nog andere redenen voor de instroom in de bijstand. Uit 

onderzoek blijkt dat de redenen divers kunnen zijn, maar in de meeste gevallen is er toch sprake van het 

wegvallen van de WW-uitkering, wegvallen van looninkomsten of het wegvallen van een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering (UWV, 2015). 

De verschillende redenen waarom personen in de bijstand terechtkomen zijn belangrijk, maar daarnaast neemt 

vooral de verantwoordelijkheid die werkgevers hebben in dit maatschappelijke vraagstuk, een prominente 

positie in dit onderzoek in. Er wordt in dit onderzoek onderzocht wat de beweegredenen van organisaties zijn 

bij het in dienst nemen van een bijstandsgerechtigde. In de literatuur is er echter weinig aand acht besteed aan 

de rol die organisaties hebben bij het aannemen van personen die werkloos zijn (Ingold & Stuart, 2014). Vanuit 

de institutionele omgeving wordt er druk uitgeoefend op werkgevers om personen uit de bijstand in dienst te 

nemen. Een steeds verder terugtrekkende overheid zorgt voor social entrepeneurship bij organisaties (Mair & 

Marti, 2006). Ook door het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (vanaf nu MVO) proberen organisaties 

zich in te zetten voor de maatschappij (Caroll & Shabana, 2010). Dit komt tot stand door het feit dat er steeds 

meer sociale verantwoordelijkheden bij organisaties komen te l iggen.  

  

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er steeds meer mensen in de bijstand terechtkomen (tabel 1), opvallend gezien 

het feit dat de overheid steeds meer verantwoordelijkheden bij private organisaties legt. Het jaar 2013 was het 

hoogtepunt met de grootste groei van het aantal personen met een bijstandsuitkering sinds het ontstaan van 

de WWB in 2004. Een mogelijk verklaring voor deze toename is de economische crisis die in het jaar 2008 

begonnen is. Wanneer er sprake is van een recessie neemt de kans op het vinden van een baan af, waardoor er 

meer mensen in de bijstand terecht komen. Volgens De Gier (2010) heeft de economische crisis een nadelig 

effect gehad op de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Daarnaast stromen er juist steeds meer personen 

vanuit de WW naar de bijstand, doordat hun maximale WW uitkeringsduur is bereikt.  
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(Bron: Divosa: Divosa-monitor factsheet: in- en uitstroom uit de bijstand 2013, 2013 & CBS Statline, WWB-uitkeringen, uitkeringsgrondslag, 

regios, 2015) 

 

Hoewel de instroom in de bijstand toeneemt, neemt de uitstroom uit de bijstand ondanks een herstellende 

arbeidsmarkt nog niet toe. Volgens het CBS groeide in 2014 het aantal vacatures en daarnaast nam het aantal 

banen in een lager tempo af. Dit gegeven is echter niet terug te zien in de cijfers van het aantal mensen in de 

bijstand, omdat deze cijfers met enige vertraging de arbeidsmarkt volgen (CBS, 2014 -a). Daarnaast is het voor 

personen die langdurig in de bijstand zitten ook moeili jker om werk te vinden, omdat zij een grote afstand tot 

de arbeidsmarkt hebben (De Gier, 2010). Dit kan komen doordat personen in de bijstand geen recente 

werkervaring hebben en mogelijk kunnen schoolverlaters interessanter zijn voor werkgevers, omdat zij actuele 

kennis bezitten (CBS, 2014-b).  

 

Uit eerder onderzoek van der Aa & Van Berkel (2014) blijkt dat de redenen om bijstandsgerechtigden in dienst 

te nemen divers kunnen zijn. Kostenreductie, vullen van vacatures en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen zijn de belangrijkste motieven volgens het onderzoek om personen in dienst te nemen (Van der 

Aa & Van Berkel, 2014). Ondanks dat dit onderzoek al een goed inzicht geeft in de motieven va n organisaties, is 

er meer onderzoek nodig. Er is meer onderzoek nodig, omdat er door een snel terugtrekkende overheid en 

door een herverdeling van sociale verantwoordelijkheden de context voortdurend verandert (Van Berkel & 

Leisink, 2013). Het onderzoek van der Aa & Van Berkel (2014) geeft echter wel een goed denkkader voor dit 

onderzoek, doordat er een aanzet wordt gegeven in welke richting de motieven van werkgevers gezocht moet 

worden. Een organisatie die op deze veranderingen inspeelt is uitzendbureau HollandWerkt, doordat zij zich 

inzetten voor achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt. In hoofdstuk twee wordt deze organisatie verder 

toegelicht.  

1.3 Probleemstelling 

Met het bovenstaande kan er echter niet volledig verklaard worden waarom er in Nederla nd bij werkgevers 

geen toename is te zien van het aantal bijstandsgerechtigden. Personen in de bijstand vormen een gevaar voor 

zichzelf. Dit omdat er bij werklozen een grotere kans op mentale problemen is in vergelijking met personen die 

werk hebben (Karsten & Moser, 2009). Verder zorgen werklozen voor problemen bij gemeenten. Er komt door 
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het verstrekken van meer bijstandsuitkeringen een grotere economische druk op lokale gemeenten (De Gier, 

2010). Een oplossing voor deze problemen is om de werklozen weer aan het werk te krijgen. Echter hebben 

personen die langdurig in de bijstand zitten een grote afstand tot de arbeidsmarkt (De Gier, 2010; CBS, 2014-b), 

waardoor de verwachting is dat werkgevers andere motieven hebben om deze personen aan te nemen in 

vergelijking met personen die niet uit de bijstand komen.  

  

Behalve het eerder genoemde onderzoek is er nog niet veel onderzoek gedaan naar de motieven van 

werkgevers om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Er dient daarom meer inzicht te komen in wat de 

achterliggende redenen van werkgevers zijn om deze personen aan te nemen en hoe deze redenen ontstaan 

zijn. Wanneer er in de huidige context inzicht komt in wat de achterliggende motieven van werkgevers zijn om 

personen uit de bijstand in dienst te nemen, kan de overheid/HollandWerkt op deze redenen inspelen. Er kan 

hierdoor getracht worden om andere organisaties er ook toe te zetten om personen uit de bijstand in dienst te 

nemen. Dit is in deze tijd een belangrijk doel, omdat de instroom in de bijstand nog elk j aar aan het toenemen 

is.  

 

1.4 Doel-  en vraagstelling  

Het doel van dit onderzoek hangt hier mee samen. Dit onderzoek heeft tot doel om meer inzicht te krijgen in 

wat de beweegredenen van werkgevers zijn om mensen uit de bijstand in dienst nemen, waar d eze redenen 

vandaan komen en waar deze redenen op gebaseerd zijn. Om dit te onderzoeken is de volgende vraagstell ing 

opgesteld:  

 

Wat zijn de beweegredenen van werkgevers om personen uit de bijstand in dienst te nemen en wat ligt daar 

aan ten grondslag? 

Aan de hand van enkele deelvragen wordt de hoofdvraag beantwoordt. De zes deelvragen zijn allemaal 

empirisch van aard. Hier is expliciet voor gekozen, omdat er wordt gezocht naar de beweegredenen van 

organisaties. Het is daarom van belang om te kijken hoe di t zich in de praktijk verhoudt. In het theoretisch 

kader en het conceptueel model zijn wel enkele verwachtingen opgesteld, welke getoetst worden in de 

praktijk. 

Deelvraag 1: Wat zijn de percepties van werkgevers van personen uit de bijstand en wat zijn hun  ervaringen 

met deze groep? 

Deelvraag 2: Hoe groot is de invloed van het economische belang bij het in dienst nemen van een persoon uit 

de bijstand? 

Deelvraag 3: In welke mate heeft wetgeving invloed op het beleid van organisaties? 

Deelvraag 4: In hoeverre willen werkgevers maatschappelijk verantwoord bezig zijn door personen uit de 

bijstand in dienst te nemen? 
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Deelvraag 5: In hoeverre wegen werkgevers het economische en sociale belang tegen elkaar af bij het in dienst 

nemen van personen uit de bijstand? 

Deelvraag 6: In welke mate hebben organisatiekenmerken invloed op de beslissing? 

1.5 Onderzoekrelevantie 
 
Praktische relevantie 
Uit de doelstell ing van het onderzoek is direct al de praktische relevantie af te leiden. Uitzendbureau 

HollandWerkt verlangt meer inzicht in wat de beweegredenen zijn van werkgevers om personen uit de bijstand 

in dienst te nemen. Doordat dit onderzoek op zoek gaat naar de achterliggende redenen van werkgevers en 

waar deze op gebaseerd zijn, wordt dit inzicht verkregen. Door middel van dit bredere inzicht kan 

HollandWerkt bij andere organisaties, die geen personen uit de bijstand in dienst hebben, er op in spelen om 

juist wel personen uit de bijstand in dienst te nemen. Er kan dan gebruikt worden gemaakt van de verschillende 

ervaringen/motieven van organisaties die wel dergelijke personen in dienst hebben. Op deze manier kan 

HollandWerkt proberen meer personen uit de bijstand aan het werk te krijgen bij organisaties, waardoor 

HollandWerkt aan de ene kant betere financiële resultaten kr ijgt en daarnaast op een positieve manier 

bijdraagt aan de samenleving.  

 

Maatschappelijke relevantie 

Zoals genoemd is het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt de afgelopen jaren sterk toegenomen 

en daardoor is het een actueel onderwerp (CBS Statline, 2015). De huidige economische crisis kan hiervoor als 

verklaring worden gegeven. Doordat gemeenten steeds meer bijstandsuitkeringen moeten verstrekken lopen 

de kosten fl ink op. Gemeenten zijn zich er bewust van dat het verstandig is om de uitstroom van de bijstand te 

vergroten (De Gier, 2010). Naast het feit dat de kosten steeds verder oplopen door een toenemend aantal 

bijstandsuitkeringen, dalen ook de inkomsten. De mensen in de bijstand hebben minder inkomsten en de 

overheid zal daarom minder bel astingen en sociale premies ontvangen. Dit onderzoek richt zich op de mensen 

in de bijstand wat een maatschappelijk probleem is, daarom is dit onderzoek ook vooral een maatschappelijk 

onderzoek.  

 

Een oplossing om de hoge kostenpost van de gemeente, door het verstrekken van de bijstandsuitkeringen, 

minder te laten worden is om mensen weer terug aan het werk te krijgen. Werkgevers kunnen verschillende 

ervaringen en opvattingen hebben over het werken met mensen in de bijstand en hier dient inzicht in te 

komen. Door een veranderende context is er inzicht nodig in wat de redenen zijn van werkgevers voor het in 

dienst nemen van bijstandsgerechtigden. Wanneer dat inzicht verkregen is kan HollandWerkt/gemeenten er op 

in spelen bij organisaties die geen personen uit de bijstand in dienst hebben. Met het verkregen inzicht kan 

zowel HollandWerkt als gemeenten proberen om het aantal bijstandsgerechtigden te laten afnemen. 
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Wetenschappelijke relevantie  

Naast de praktische en maatschappelijke relevantie heeft dit onderzoek ook een wetenschappelijke relevantie, 

omdat dit onderzoek bijdraagt aan de wetenschappelijke l iteratuur. Het onderzoek is te positioneren in de 

strategische hoek van HRM, dat valt op te maken uit de theorieën die in dit onderzoek worden gebruikt. Om te 

achterhalen wat de motieven van werkgevers zijn bij het in dienst nemen van bijstandsgerechtigden, wordt de 

institutionele theorie gebruikt. Hier is voor gekozen, omdat de kern van de institutionele theorie inhoudt dat er 

naast de economische druk op organisaties, ook sociale druk vanuit de maatschappij is op het handelen van 

organisaties (Heugens & Lander, 2009; Scott, 2008). De handelingen van organisaties zijn vaak een afspiegeling 

van de regels en structuren van de omgeving waar de organisatie zich in  bevindt (Boon e.a., 2009). Naast de 

economische en sociale druk zijn er ook andere factoren van invloed op de motieven van werkgevers. In dit 

onderzoek worden ook de organisatiekenmerken meegenomen als een invloed op de motieven van 

werkgevers. Hier is voor gekozen, omdat er een verschil is tussen publiek en private organisaties en 

organisatiegrootte (Ingold & Stuart, 2014; Boyne, 2002; Michie & Sheehan, 2005). Ook worden de eerdere 

ervaringen van werkgevers van het werken met bijstandsgerechtigden in dit onderzoek belicht , omdat dat ook 

een factor kan zijn die van invloed is (McCollum, 2013; Van der Aa & Van Berkel, 2014). Juist de combinatie van 

bijstandsgerechtigden en de institutionele theorie maakt dit onderzoek uniek. 

             

Hoewel het onderzoek van Van der Aa & Van Berkel (2014) ook de motieven van werkgevers heeft getracht te 

achterhalen, draagt dit onderzoek bij aan de wetenschappelijke l iteratuur. Dit omdat het onderzoek van Van 

der Aa & Van Berkel (2014) als denkkader wordt gebruikt en daar naast onderscheidend is doordat het de 

institutionele theorie gebruikt. Behalve het eerder genoemde onderzoek is er nog maar weinig onderzoek 

gedaan naar achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt, terwijl  dit onderwerp in de maatschappij juist actueel 

is. Dit onderzoek richt zich wel op achtergestelde groepen en is daarom een waardevolle bijdrage aan de 

wetenschappelijke l iteratuur. 

1.6 Leeswijzer 

Tot slot is het verstandig om toe te l ichten hoe dit onderzoek is opgebouwd. Allereerst vindt er een schets van  

de context plaats (hoofdstuk 2) waar het onderzoek in is gepositioneerd. Vervolgens vindt in het theoretisch 

kader (hoofdstuk 3) de toelichting van enkele kernconcepten plaats. Nadat het theoretisch kader is behandelt, 

wordt het conceptueel model gepresenteerd (hoofdstuk 4). In dit hoofdstuk worden de verbanden tussen 

verschillende concepten visueel weergegeven. Bij het methodehoofdstuk (hoofdstuk 5) worden de 

methodologische keuzes verantwoordt en uitgelegd. In het resultaten hoofdstuk (hoofdstuk 6) wordt er 

ingegaan op de interviews en worden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd. In de conclusie (hoofdstuk 

7) wordt er een antwoord gegeven op de hoofd- en deelvragen. Waarna in de discussie (hoofdstuk 8) de 

bevindingen tegen een kritisch daglicht worden gehouden, de tekortkomingen van het onderzoek worden 

besproken, suggesties voor toekomstig onderzoek, aanbevelingen worden gedaan en er een toekomstbeeld 

wordt geschetst. 
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2. Context 

Nu de probleemstelling van dit onderzoek is gedefinieerd is het uiterst belangrijk om te weten in welke context 

dit onderzoek wordt uitgevoerd, omdat het onderzoek daardoor waardevoller  en duidelijker wordt. Dit 

hoofdstuk gaat hier verder op in. Allereerst wordt er een omschrijving van de organisatie gegeven waar dit 

onderzoek voor wordt uitgevoerd (§2.1). Vervolgens worden verschillende regelingen toegelicht waar 

werkgevers in Nederland mee te maken hebben die betrekking hebben op bijstandsgerechti gden (§2.2 & §2.3).  

2.1 HollandWerkt 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor uitzendbureau HollandWerkt. Het uitzendbureau is opgericht in 2011 en 

is gevestigd in Vlaardingen. Dit uitzendbureau zet zich in voor achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt en 

probeert deze mensen daardoor een kans te geven. Op vrijwill ige basis proberen zi j deze groepen te plaatsen 

bij een organisatie. Van veel organisaties wordt verwacht dat zij maatschappelijk verantwoord werken en 

omdat de invulling daarvan niet eenvoudig is, assisteert HollandWerkt hierbij. Er wordt geprobeerd om een zo 

goed mogelijke verdeling te maken tussen professionele vakmensen en de mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Dat wordt onder andere gerealiseerd door de juiste mensen op de juiste plek aan het werk te 

krijgen, wat ook hun missie is: ‘het vinden van de juiste mensen, op het juiste moment, voor de juiste functie 

binnen uw bedrijf. Woorden, daden, banen.’ (HollandWerkt, 2015). 

  

Er wordt zonder subsidie gewerkt omdat dat niet de drijfveer is, maar er juist wordt getracht om, met een 

positieve bijdrage op MVO vlak, de samenleving te verbeteren. Op deze manier wil HollandWerkt bijdragen aan 

een beter sociaal milieu in Vlaardingen. Om het voor organisaties zo eenvoudig mogelijk te maken, draagt 

HollandWerkt de volledige zorg voor de werknemers. Dit houdt in dat er wordt gezorgd voor werving, 

huisvesting, vervoer en scholing van de werknemers. Per kwartaal verstrekt HollandWerkt organisaties een 

overzicht van de MVO uren, waardoor aan de gemeente, of andere doeleinden, aangetoond kan worden dat de 

organisatie een bepaald aantal MVO uren heeft afgenomen (HollandWerkt, 2015). 

  

Dat het verrichte werk van de organisatie gewaardeerd wordt, bli jkt uit het feit dat HollandWerkt in 2013 het 

Sociaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Award in ontvangst heeft mogen nemen. Dit hebben zij 

ontvangen omdat de organisatie minimaal een halfjaar aaneengesloten meerdere werkzoekenden met een 

uitkering en/of een arbeidsbeperking aan een baan hebben geholpen.  

 

2.2 Participatiewet  

HollandWerkt is werkzaam in een veranderende context en dat de context voortdurend verandert is af te 

leiden uit het feit dat op 20 februari 2014 een meerderheid van de Tweede Kamer positief stemde voor de 

participatiewet. De nieuwe wet heeft betrekking op mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De 

Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juli  2014 ook aangenomen (Eerste Kamer, 2015). Vanaf 1 januari 2015 is 

de participatiewet ook daadwerkelijk in werking getreden. De bedoeling van de participatiewet is om mensen 

met afstand tot de arbeidsmarkt veel meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt (Rijksoverheid, 2014).  Er 
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wordt beoogd om de gemeenten meer beleidsvrijheid te geven om op deze manier mensen meer begeleiding 

op maat te geven bij het zoeken naar werk van werklozen. Dit kan worden gerealiseerd doordat de 

participatiewet de schotten tussen de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en 

de Wajong weg moet halen (Eerste Kamer, 2015). Vanaf 1 januari 2015 vallen de personen die zich bij de 

gemeente melden allemaal onder één regeling in plaats van onder de verschillende regelingen. Door het 

weghalen van de schotten tussen deze wetten moet de bureaucratie en de regeldruk verminderen. 

  

Voor de mensen in de bijstand veranderen er door de participatiewet enkele bijstandsregels. De belangrijkste 

maatregelen voor de WWB door de participatiewet zijn hieronder uiteengezet (Divosa, 2015). 

- Personen die vanaf nu in de bijstand komen, krijgen te maken met dezelfde verplichtingen als 

iedereen in de bijstand. De maximale reistijd die een persoon voor zijn/haar werk over moet 

hebben bedraagt drie uur per dag. Daarnaast worden personen verplicht om werk te accepteren 

wat ze aangeboden krijgen en ook dienen zij hun best te doen om deze baan te behouden.  

- Wanneer personen deze regels niet nakomen, worden er maatregelen aan de betreffenden 

personen opgelegd. Een sanctie die kan volgen is dat een persoon gekort wordt op de uitkering. 

Echter stelt de participatiewet de gemeente in staat om deze sanctie niet in één keer op te leggen, 

maar deze geleidelijk op te bouwen. 

- Verder stelt de participatiewet gemeenten verantwoordelijk om aan te tonen dat een persoon 

niet aan de eisen van de bijstand doet. Voorheen diende een bijstandsgerechtigde aan te tonen 

dat hij/zij wel aan de eisen voldeed. 

- De participatiewet stelt gemeenten in staat om een tegenprestatie te verlangen van 

bijstandsgerechtigden. Er is niet vastgelegd hoe deze tegenprestatie er uit dient te zien. Wat wel is 

vastgelegd is dat deze regeling niet geldt voor alleenstaande moeders die de volledige zorg 

hebben over kinderen jonger dan vijf jaar. 

- Wanneer een bijstandsgerechtigde een baan aangeboden krijgt elders in het land, dan is de 

bijstandsgerechtigde verplicht om te verhuizen zodat deze baan aangenomen kan worden. 

- De participatiewet stelt de kostendelersnorm voor bijstandsgerechtigden in. Wanneer er in het 

huis een persoon woont van eenentwintig jaar of ouder met een inkomen, wordt de 

bijstandsgerechtigde gekort op de uitkering. 

2.3 Social return 

Nauw in verband met de participatiewet staat social return on investment (SROI). SROI is ontwikkeld om 

werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een SROI besteding kan zowel 

plaatsvinden bij publieke en private organisaties. Bij SROI is de kern dat een aanbesteding naast het gewone 

financiële rendement, ook een sociale opbrengst (social return) heeft. Opdrachtnemers dienen voor een X 

bedrag een bepaalde sociale investering te doen, waarvoor de opdrachtnemer betaalt krijgt. Ook kan er een 

boete opgelegd worden wanneer niet aan de verplichting wordt voldaan. De SROI verplichting kan 

verschillende vormen aannemen. De meest voorkomende vorm is de verplichting in de bestekbepaling, de 
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welbekende vijf procent regeling (TNO, 2014). De laatste jaren hebben steeds meer gemeenten de SROI 

besteding toegepast. Het onderzoek van TNO (2014) blijkt dat negenenzeventig procent van de gemeenten in 

2014 SROI toepast, waarbij de overige gemeenten hebben aangegeven in de toekomst hier wel gebruik van te 

maken.  

2.4 Werkgevers 

Doormiddel van de participatiewet probeert de overheid werkzoekenden meer te activeren. Naast dit beleid 

heeft de overheid maatregelen genomen om werkgevers meer te activeren om werklozen in dienst te nemen. 

Er is al aangehaald dat de overheid zich steeds verder terugtrekt en dat private organisaties meer 

verantwoordelijkheid hebben voor maatschappelijke vraagstukken. Organisaties genieten daardoor 

verschillende voordelen wanneer zij zich inzetten voor deze maatschappelijke vraagstukken. Voor dit 

onderzoek is er één regeling relevant. De voordelen die werkgevers kunnen ontvangen wanneer zij 

bijstandsgerechtigden in dienst nemen verschi lt per gemeente. In dit onderzoek doen organisaties mee uit een 

diversiteit van gemeenten. Het is daarom niet overzichtelijk om een overzicht te geven van de voordelen die 

werkgevers kunnen krijgen. Echter is het wel raadzaam om in gedachte te nemen dat deze voordelen bestaan 

voor werkgevers, omdat indien zij bestaan deze van invloed kunnen zijn op de beweegredenen. 
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3. Theoretisch kader 

Voordat het onderzoek wordt uitgevoerd dient er een basis te zijn waar het onderzoek op gebouwd is. 

Bestaande wetenschappelijke l iteratuur is  onderzocht en van daaruit is dit onderzoek opgebouwd. Vanuit de 

wetenschappelijke l iteratuur zijn proposities afgeleid die in dit onderzoek bevestigd of verworpen zullen 

worden. Dit hoofdstuk begint met een defini ëring van de groep bijstandsgerechtigden (§3.2) waarna een 

paragraaf volgt met de percepties die werkgevers hebben van bijstandsgerechtigden(§3.3). Daarna volgt een 

paragraaf met de definiëring van institutionele druk (§3.4). Er zal uiteengezet worden of vanuit de 

institutionele omgeving beweegredenen afgeleid kunnen worden die werkgevers mogelijk hebben om 

personen uit de bijstand aan te nemen. Vervolgens is er een indeling van de institutionele omgeving gemaakt 

op basis van economische en sociale overwegi ngen. De economische overwegingen zijn opgedeeld in twee 

onderdelen volgens Boon e.a. (2009); Scott (2008); Heugens & Lander (2009). Deze twee delen worden apart 

besproken (§3.5.1 & §3.5.2). De sociale overwegingen zijn opgedeeld in twee onderdelen volgens  Suchman 

(1995). Ook deze twee worden apart besproken (§3.6.1 & §3.6.2). Tenslotte wordt na de institutionele 

omgeving enkele organisatiekenmerken besproken die van invloed kunnen zijn op de beweegredenen van 

organisaties (§3.7). 

 

3 .2 Bijstandsgerechtigden  

Personen in de bijstand staan in dit onderzoek centraal. Het is daarom goed om uiteen te zetten of deze groep 

karakteriserende kenmerken heeft. Een persoon in de bijstand heeft al minimaal drie maanden een uitkering 

ontvangen. Hieruit bli jkt dat deze personen al drie maanden geen betaald werk hebben verricht. In het artikel 

van Bonoli & Hinrichs (2012) worden enkele kenmerken gegeven van personen die lang geen werk verrichten. 

Deze groep kan gekarakteriseerd worden door laag opgeleiden, slechte beheersing van de taal, hogere leeftijd 

of/en een immigrant status (Bonoli & Hinrichs, 2012). Deze kenmerken zijn nadelig voor werkzoekenden, 

omdat deze personen snel vervangen kunnen worden wanneer zij niet naar tevredenheid functioneren volgens 

de werkgevers (McCol lum, 2012).  

 

3.3 Perceptie werkgevers  

Het is een logisch vervolg dat de karakteristieken van bijstandsgerechtigden van invloed zijn op de ervaringen 

van werkgevers van het werken met bijstandsgerechtigden. Niet enkel de karakteristieken van 

bijstandsgerechtigden spelen hier een rol, de sociale diensten hebben hier ook een aandeel in. Werkgevers 

hebben de mogelijkheid om via de sociale dienst personen uit de bijstand in dienst te nemen en de ervaringen 

van werkgevers met werken met sociale diensten zijn verschillend (Van der Aa & Van Berkel, 2014). 

Werkgevers klagen vooral over de bureaucratie, tempo en de klantgerichtheid van de sociale diensten waar zij 

mee te maken krijgen (De Gier, 2010). Daarnaast maken werkgevers afspraken met de sociale diensten dat z ij 

bijstandsgerechtigden in dienst willen nemen wanneer er vacatures zijn, maar sommige werkgevers krijgen 

vervolgens geen bijstandsgerechtigden aangeboden (Van der Aa & Van Berkel, 2014). Er kan verwacht worden 
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dat dit negatief de bereidheid van werkgevers om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen beïnvloedt. 

Volgens De Gier (2010) gaan organisaties vervolgens op zoek naar andere wervingskanalen om 

bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. HollandWerkt zou een dergelijk wervingskanaal kunnen zijn voor 

werkgevers. Werkgevers die wel positief waren beargumenteerden dat door te melden dat zij tevreden waren 

dat zij een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt hadden aangetrokken, omdat deze groep gediscrimineerd zou 

worden op de arbeidsmarkt als zij via de reguliere wegen een baan zouden zoeken (Van der Aa & Van Berkel, 

2014). 

  

Echter spelen naast de ervaringen met sociale diensten ook de ervaringen met bijstandsgerechtigden een rol 

bij de overweging of zo’n persoon wordt aangenomen. Veel werkgevers delen de opvatting dat 

bijstandsgerechtigden een negatieve houden tegenover het werk hebben, waardoor zij minder snel bereid zijn 

om deze personen in dienst te nemen (McCollum, 2012). Ook zijn veel van deze personen niet gemotiveerd om 

te werken, omdat zij gedwongen worden om te solliciteren of omdat zij niet aan de eisen van een organisatie 

kunnen voldoen. Daarnaast hebben sommige werkgevers de opvatting dat de personen, door bijvoorbeeld 

familieproblemen, niet voldoen aan de productiviteit die van hun wordt verwacht (Van der Aa & Van Berkel, 

2014). De literatuur toont aan dat werkgevers negatieve opvattingen kunnen hebben van 

bijstandsgerechtigden en dat de bereidheid om personen uit de bijstand in dienst te nemen daardoor negatief 

beïnvloed wordt. Doordat bijstandsgerechtigden, volgens de literatuur, vaak de taal niet spreken, slecht 

gemotiveerd zijn en niet voldoen aan de arbeidsproductiviteit, wordt er verwacht dat werkgevers veelal 

negatieve ervaringen hebben met bijstandsgerechtigden.  

 

Propositie 1: In de meeste gevallen hebben werkgevers negatieve ervaringen met bijstandsgerechtigden. 

 

3.4 Institutionele theorie 

Uit het bovenstaande is op te maken dat werkgevers verschillende percepties kunnen hebben van 

bijstandsgerechtigden. Dat werkgevers ondanks negatieve ervar ingen toch bijstandsgerechtigden in dienst 

nemen, kan een reactie zijn op de institutionele druk die wordt uitgeoefend op een organisatie. Dit kan verder 

verklaard worden met de institutionele theorie en deze theorie de afgelopen jaren steeds meer aandacht 

gekregen bij het analyseren van organisaties (Heugens & Lander, 2009). Organisaties zijn onderhevig aan 

veranderingen en in grotere mate wordt deze theorie gebruikt voor het verklaren van de beweegredenen van 

organisaties (Dacin e.a., 2002). Wanneer de li teratuur over HRM er op nagelezen wordt, valt het op dat er veel 

aandacht is besteed aan de relatie tussen HRM en performance (Harel & Tzafrif, 1999). Echter houdt de kern 

van de institutionele theorie in dat er naast het grote doel dat veel organisaties nastreven, een grotere winst 

realiseren, er voor organisaties nog een ander doel is die net zo belangrijk is. Dit doel wordt in de literatuur 

social legitimacy (sociale legitimiteit) genoemd. Sociale legitimiteit is een belangrijk punt in de institutionele 

theorie en de institutionele theorie heeft als uitganspunt dat organisaties zich dienen aan te passen aan de 

institutionele druk om op deze manier sociaal legitiem te blijven (Mill ikens e.a., 1998). Organisaties hebben 

namelijk te maken met verschillende s takeholders zoals de overheid, vakbonden, ondernemingsraden en 
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werknemers (Boon e.a., 2009). Als organisatie is het van belang om rekening te houden met deze stakeholders, 

want als organisaties succesvol willen zijn dienen zij volgens Scott (2008) zich aan te passen aan de eisen van de 

institutionele omgeving. Het gevolg dat organisaties in een bepaalde institutionele omgeving opereren is 

daarom ook terug te zien in de handelingen van organisaties. De HR-praktijken van organisaties zijn vaak een 

reflectie op de regels of sociale structuren van de institutionele omgeving waar de organisatie zich in bevindt 

(Boon e.a., 2009). Dit is het gevolg vanwege het feit dat wanneer organisaties zich wel of niet aan de richtli jnen 

houden, er de kans bestaat dat zij financiële voordelen ontvangen van de overheid of juist (boete) claims 

ontvangen. Serbruyns & Luyssaert (2006) noemen dit de wortel , de zweep en de preek die de overheid 

organisaties voor kan houden om hun gedrag te reguleren. Om gewenst gedrag te verwezenlijken wordt een 

organisatie beloond met een wortel (subsidie), ongewenst gedrag krijgt een zweepslag (boete) of een preek 

(waarschuwing). Dit verduidelijkt de verschillende beleidsinstrumenten die de overheid heeft om in te grijpen.  

 

Beer (1984) ontwikkelde het Harvard model voor het toelichten van de institutionele druk (figuur 1). Hoewel 

het model al bijna twintig jaar oud is, geeft het goed de twee vormen (sociaal en economisch) van 

institutionele druk weer. Hij geeft in het model weer dat keuzes van organis aties op het gebied van HRM 

worden beïnvloedt door de stakeholders van een organisatie (shareholders, management, werknemers, 

overheid ect) en door de situationele factoren (arbeidsmarkt, wetten en regels, sociale waarden, business 

strategy ect).  

 

 
Figuur 1: Het Harvard-model van Beer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Beer e.a. (1984) 
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De institutionele theorie geeft voor dit onderzoek een goed denkkader om achter de beweegredenen van 

werkgevers te komen waarom zij personen uit de bijstand aannemen, omdat het zowel economische als sociale 

motieven in zicht heeft. Zoals al aangegeven is het beleid en het handelen van organisaties een reactie op de 

twee vormen van institutionele druk op een organisatie. Uit de literatuur is af te leiden dat organisaties steeds 

meer met sociale druk van buitenaf te maken krijgen. Van organisaties wordt verwacht dat zij voldoen aan de 

sociale verwachtingen uit de maatschappij. Dit vertaalt zich onder andere in het feit dat organisaties zich hier 

vrijwill ig mee bezig houden en zich daarom richten op MVO (Caroll & Shabana, 2010). Van private partijen 

wordt in de huidige samenleving verwacht dat zij bijdragen aan maatschappelijke problemen, want er is een 

herverdeling zichtbaar in de sociale verantwoordelijkheden (Van Berkel & Leisink, 2013). Organisaties dienen in 

de maatschappij ook het sociale belang en dat is ook af te leiden door het social entrepreneurship. Bij social 

entrepeneurship wordt er door het sociale belang relatief gezien meer focus gelegd bij sociale waarde in 

vergelijking met economische waarde (Mair & Marti, 2006). Doordat bij de institutionele theorie naast het 

economische belang ook het sociale belang van waarde is, is het een effectief kader om aan te houden om de 

beweegredenen van werkgevers in kaart te brengen. 

  

Wanneer er in de literatuur wordt gezocht aan welke vorm van institutionele druk er door organisaties meer 

aandacht wordt besteed, komt men terecht bij het onderzoek van Baretto & Baden-Fuller (2009). In het 

onderzoek van Baretto & Baden-Fuller(2009) wordt geconcludeerd dat social justification van organisaties 

krachtiger kan zijn dan economische motivering. Echter wordt er in het onderzoek ook gesteld dat wanneer 

een organisatie sociaal legitiem bezig is, dat ten koste van de winst kan gaan. In tijden dat de over heid zich 

steeds verder terugtrekt, organisaties meer aan MVO doen en er steeds meer verwachtingen vanuit de 

maatschappij zijn richting organisaties, is de volgende propositie opgesteld: 

 

Propositie 2: Organisaties stellen bij het aannemen van mensen uit de bijstand het sociale belang boven het 

economische belang. 

3.5 Economische overwegingen 

Hiervoor is de institutionele theorie besproken. Een onderdeel daarvan is de economische overwegingen van 

organisaties bij het afstemmen van hun HRM beleid. Organisati es zijn in een omgeving onderhevig aan een 

steeds veranderende economie. Er kan daar op verschillende manieren door een organisatie op worden 

ingespeeld. Deze vorm van economische overwegingen kan in twee delen worden opgesplitst. Wanneer 

organisaties personen uit de bijstand in dienst nemen kan dat de organisaties aan de ene kant iets opleveren, 

maar het kan de organisaties ook kosten opleveren. Zowel de opbrengen als de kosten worden hieronder 

verder toegelicht en uiteengezet. 
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3.5.1 Opbrengsten  

In de jaren tachtig is human resource management (HRM) opgekomen en sindsdien is er een omslag zichtbaar 

van personeel management naar human resources  . Vanaf deze tijd is het besef gekomen dat personeel niet 

enkel een kostenpost is, maar dat personeel vooral ook iets kan opleveren. Guest (1987)  zette de verschillen 

tussen de twee gedachtegangen op een rij en concludeerde dat er door HRM vooral op de lange termijn wordt 

gewerkt. Beer & Spector (1985) gingen daar verder op in door te stellen dat personeel het human capital is van 

de organisatie en dat personeel een organisatie op de lange termijn juist iets op kan leveren. De artikelen zijn al 

bijna twintig jaar oud en zijn de klassiekers en de pioniers op het gebied van HRM. Het punt dat hier gemaakt 

probeert te worden is dat op de lange termijn mensen uit de bijstand organisaties iets op kunnen leveren. Dit 

zou een overweging voor organisaties kunnen zijn om deze personen in dienst te nemen. 

  

In de huidige maatschappij zijn er veel bijstandsgerechtigden (CBS Statline, 2015). Organisaties hebben d us een 

ruime keuze bij het zoeken naar nieuw personeel. Dacin e.a. (2002) schrijven dat er tussen organisaties 

concurrentie is bij het aantrekken van goed personeel. Organisaties proberen de beste personen aan te trekken 

om op die manier een competitief voordeel te behalen (Kraaijenbrink e..a, 2010). Echter wees onderzoek uit 

dat er een verband is tussen werkloosheid en opleiding (Royalty, 1998). De kans dat de mensen met een hoge 

opleiding in de bijstand zitten is dus klein. Echter kan dat voor organisaties wel interessant zijn. Dit omdat 

organisaties vanwege kostenreductie nieuw personeel in dienst kunnen nemen (Van der Aa & Van Berkel, 

2014), om op die manier te kunnen concurreren met concurrenten in de markt. Een vooronderstell ing is dat 

wanneer er in de bijstand goedkope arbeidskrachten zitten, organisaties geneigd kunnen zijn om hen in dienst 

te nemen. 

 

Daarnaast zijn er andere motieven die organisaties kunnen hebben voor het in dienst nemen van een 

bijstandsgerechtigde. Volgens Scott (2008) handelen organisaties binnen een bepaalde context. Personen uit 

de bijstand kunnen organisaties iets opleveren als deze personen precies iets toevoegen waar de organisatie 

naar op zoek is. Van der Aa & Van Berkel (2014) concluderen in hun onderzoek dat werkgevers per sonen uit de 

bijstand in dienst kunnen nemen vanwege het feit dat er vacatures zijn binnen de organisatie. Hoewel 

personen uit de bijstand al langdurig geen (betaald) werk hebben verricht, vond De Gier (2010) dat personen 

uit de bijstand een snelle en succesvolle aanpassingsvermogen kunnen bezitten. Dit kan gunstig zijn voor de 

organisatie om betere resultaten te behalen met de bijstandsgerechtigden. Daarnaast blijkt uit een case-study 

van Zilber (2002) dat het voor een organisatie positieve gevolgen met zi ch mee kan brengen om personen met 

andere achtergronden aan te trekken in vergelijking met het huidige personeelsbestand. Uit het onderzoek 

blijkt dat personen met andere achtergronden en andere levenservaringen voor nieuwe inzichten kunnen 

zorgen bij organisaties. Doordat personen in de bijstand kunnen verschillen van het huidige personeel in hun 

levenservaring, kunnen zij voor een frisse blik zorgen in de organisatie. 
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Tenslotte kan de overheid organisaties ook stimuleren om bijstandsgerechtigden in dien st te nemen. De 

overheid kan de organisatie dan een wortel, zoals hiervoor besproken, voorhouden zodat de organisatie 

overgaat tot een bepaalde actie. Een voorbeeld hiervan is om werkgevers een loonsubsidie te geven wanneer 

zij personen uit de bijstand in dienst nemen (Kluve, 2010). Het doel hiervan is om de kosten en risico’s van 

werkgevers te reduceren bij het in dienst nemen van deze personen. Uit het onderzoek van Van der Aa & Van 

Berkel (2014) blijkt dat de financiële voordelen niet de belangrijkste dr ijfveer van werkgevers zijn om 

bijstandsgerechtigden in dienst te nemen, maar het enkel een stimulans is. Uitgaande van de literatuur is de 

volgende propositie opgesteld: 

 

Propositie 3: Wanneer een persoon uit de bijstand de organisatie iets op kan leveren  wordt deze in dienst 

genomen. 

3.5.2 Kosten  

Naast het feit dat een persoon uit de bijstand een organisatie iets kan opleveren, kunnen deze personen de 

organisatie ook kosten bezorgen. Er kunnen voor organisaties kosten en risico’s aanzitten om personen in 

dienst te nemen die al langere tijd geen (betaald) werk hebben verricht. Dit toonde McCollum (2013) in zijn 

onderzoek aan doordat werkgevers het een risico vinden om dergelijke mensen aan te trekken. De reden die 

hiervoor wordt gegeven is vanwege het feit dat werkgevers vinden dat deze personen vaak een negatieve 

houding tegenover het werk hebben. Tsui (1997) toonde in zijn onderzoek aan dat het juist belangrijk is om als 

organisatie te investeren in het personeel, zodat zij meer kunnen opleveren voor de or ganisatie. Echter zijn 

werkgevers minder snel geneigd om te investeren in personeel dat laag opgeleid is en een negatieve houding 

heeft tegenover werk, omdat deze werknemers makkelijk vervangbaar zijn voor werkgevers. Daarnaast kunnen 

deze personen ook niet gemotiveerd zijn om te werken, omdat zij (vaak) gedwongen zijn om te solliciteren 

(McCollum, 2013). Dat de personen makkelijk vervangbaar zijn komt ook overeen met wat Aycan (2005) 

concludeerde in zijn artikel, namelijk dat er een verschil kan zitten in de behandeling van verschillende type 

personeel in een organisatie.  

  

In de vorige paragraaf is het werk van Guest (1987) al aangehaald en het is ook in deze paragraaf het 

vermelden waard. Bij personnel management, het tegenovergestelde van HRM, gaat het over korte termijn 

planning (Guest, 1987). Personeel wordt gezien als iets dat geld kost, in plaats van dat het vooral iets kan 

opleveren voor de organisatie. Een persoon moet volgens deze visie direct iets kunnen bijdragen aan de 

organisatie, hoewel dat niet altijd direct het geval hoeft te zijn. Uit de hierboven genoemde literatuur komt 

duidelijk naar voren dat er aan het in dienst nemen van bijstandsgerechtigden kosten kunnen zitten. Er wordt 

daarom in dit onderzoek verwacht dat werkgevers verlangen dat een persoon uit de bijstand iets toevoegt aan 

de organisatie. 
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Propositie 4: Wanneer een organisatie vindt dat een persoon uit de bijstand te weinig toevoegt aan de 

organisatie, zijn werkgevers minder geneigd om deze in dienst te nemen.  

 

3.6 Sociale overwegingen  
Organisaties maken echter niet puur de keuze op basis van economische motieven, ook sociale overwegingen 

spelen een rol. De strategic balance theory zet dit verder uiteen. De kern van deze theorie is dat bij organisaties 

beide overwegingen meespelen bij het maken van strategische beslissingen. Organisaties proberen winst te 

generaliseren, maar daarnaast willen zij ook sociaal legitiem bezig zijn (Deephouse,1999). Om succesvol te zijn 

dienen organisaties zich aan te passen aan de institutionele omgeving (Scott, 2008). Er zijn verschillende 

aspecten van sociale overwegingen die van invloed kunnen zijn op het beleid van een organisatie. In dit 

onderzoek wordt de indeling gebruikt die Suchman (1995) gebruikt in zijn onderzoek. Suchman (1995) 

onderscheidt drie vormen van sociale legitimiteit die bij organisaties plaats kunnen vinden. Dit zijn 

achtereenvolgens pragmatische, cognitieve en morele legitimiteit. In dit onderzoek worden cognitieve en 

morele legitimiteit samengevoegd. Dit is gedaan omdat beide met de cultuur en waarden van de organisatie te 

maken hebben (intern) en pragmatische legitimiteit beïnvloedt wordt door buitenaf (extern).  

 

3.6.1 Pragmatisch  

Pragmatische legitimiteit definieert Suchman (1995) als het eigenbelang van een organisatie op cal culerende 

wijze. Dit wordt gedaan door een directe uitwisseling tussen een organisatie en de doelgroepen, wat voort kan 

komen uit politieke (regels), economische en sociaal maatschappelijke (normen en waarden) invloeden waar 

een organisatie mee te maken heeft (Suchman, 1995). Organisaties passen zich volgens pragmatische 

legitimiteit aan, omdat zij anders te maken krijgen met (boete) claims uit de maatschappij. Een voorbeeld 

hiervan is de participatiewet, die organisaties verplicht om banen te creëren voor arbeidsgehandicapten. 

   

Doordat er bepaalde verwachtingen en verplichtingen vanuit de maatschappij zijn, zullen organisaties vanwege 

pragmatische legitimiteit hieraan voldoen. DiMaggio & Powell (1983) definiëren drie mechanismen die als 

gevolg hiervan kunnen ontstaan. Twee daarvan zijn van toepassing voor dit onderzoek. Allereerst 

onderscheiden zij de mimetic mechanism. Dit wordt veroorzaakt doordat organisaties elkaar imiteren doordat 

er een bepaalde trend is. Daarnaast kan onzekerheid, niet weten of een bepaald beleid werkt, mimetic 

mechanism doen laten ontstaan. Verder onderscheiden DiMaggio & Powell (1983) de coercive mechanism. 

Verschillende wetten, regelgevingen en akkoorden hebben tot gevolg dat organisaties op elkaar gaan li jken. Op 

dit punt zijn organisaties immers verplicht om bepaalde beslissingen te nemen of een bepaald beleid te voeren. 

De conclusie van het onderzoek van Baretto & Baden-Fuller (2006) was dat organisaties niet bij alle 

strategische beslissingen zich spiegelen aan andere organisaties. De druk die uitgeoefend wordt op organisaties 

vertaalt zich dus niet in het feit dat organisaties direct alles van elkaar overnemen.  
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Doordat organisaties volgens de wetenschappelijke l iteratuur zich aanpassen aan de omgeving is de volgende 

propositie opgesteld: 

   

Propositie 5: Organisaties conformeren zich zo veel mogelijk aan de wetgeving om boete (claims) te ontlopen.  

 

3.6.2 Organisatie 

Aan de hand van Suchman (1995) zijn er twee vormen van sociale legitimiteit te onderscheiden die vanuit de 

organisatie zelf komen. Dit zijn cognitieve en morele legitimiteit (Suchman, 1995). Cognitieve legitimiteit is de 

legitimiteit die een organisatie heeft doordat het in de organisatiecultuur zit. Het komt niet van buiten af, maar 

juist van binnenuit. Bepaalde normen en waarden die een organisatie heeft zijn terug te zien in hun handelen. 

Morele legitimiteit gaat er over of aan iets wel de juiste invulling gegeven wordt. In beide gevallen gaat het 

over intrinsieke motivatie. In tegenstelling tot pragmatische legitimiteit gaat het hier niet over of iemand er van 

profiteert, maar bij morele legitimiteit draait alles er om of er wel de goede zaken worden gedaan waardoor de 

morele toon de boventoon voert bij de handelingen.  

  

Wat hier duidelijk naar voren komt is dat bij bovengenoemde de motivatie van de organisatie om zich in te 

zetten voor de maatschappij, veelal uit hen zelf komt. Het is , zoals al genoemd, vooral de intrinsieke motivatie 

die hier centraal staat. Bij intrinsieke motivatie verricht een persoon of organisatie een bepaalde handeling 

omdat door die handeling voldoeding wordt behaald, zonder dat daar een beloning tegenover staat ( Ryan & 

Deci, 2000). Wat hieruit belangrijk is, is dat het op vrijwill ige basis plaatsvindt. Echter kan hier wel een 

verschillende invulling aan gegeven worden. 

 

Boon e.a. (2005) laten in hun onderzoek zien dat organisaties verschillend kunnen omgaan met de sociale 

afwegingen. Zij tonen in hun onderzoek aan dat een organisatie verschillend kan reageren en drie verschillende 

houdingen aan kan nemen; innovatief, conformistisch en een deviante (afwijkende) houding. De verschillende 

houdingen hebben tot gevolg dat organisaties kunnen verschillen in hun HR-beleid (Boon e.a., 2009). De 

houding die een organisatie aanneemt, wordt mede bepaald door de cultuur die er in een organisatie heerst. 

Scott (2008) en Suchman (1995) geven in hun onderzoek weer dat wanneer iets diep verankert zit in een 

cultuur, de organisatie zich ook hier naar gedraagt. Cognitieve en morele legitimiteit zijn daardoor terug te 

vinden in de organisatie. In dit onderzoek wordt verwacht dat wanneer er in een organisatie een cultuur heerst 

waar sociale legitimiteit belangrijk wordt gevonden, dat de keuze om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen 

positief beïnvloed wordt. 

 

Propositie 6: Een organisatiecultuur waarbij er waarde wordt gehecht aan sociale legitimiteit, heeft tot gevolg 

dat er bijstandsgerechtigden in dienst worden genomen. 

Wanneer een organisatie vooral intrinsiek gemotiveerd is om zich in te zetten voor de maatschappij, kan een 

organisatie zich richten op MVO. Bij MVO zetten organisaties, in bepaalde mate, zich vrijwill ig in voor de 
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maatschappij. Uit de maatschappij wordt ook verwacht dat organisaties zorg dragen voor de maatschappij. Dat 

organisaties zich met MVO bezighouden, komt onder andere door een steeds verder terugtrekkende overheid, 

waardoor er door de overheid meer sociale verantwoordelijkheid wordt gevraagd van private ondernemingen 

(Leisink, 2005). Bij MVO is de doelstell ing van organisaties , naast een grotere winst proberen te realiseren, om 

zorg te dragen voor een betere maatschappij (Vuontisjärvi ,2006). Het verkrijgen van maatschappelijke 

legitimiteit speelt hierbij een grote rol. Het blijkt dat organisaties dit belangrijk vinden, omdat s teeds meer 

organisaties MVO toepassen (Caroll & Shabana, 2010). Doordat organisaties zich bezig houden met MVO, kan 

dat een mogelijke verklaring zijn waarom zij bijstandsgerechtigden in dienst nemen. 

  

De maatschappelijke verantwoordelijkheid die organisaties op zich nemen staat sterk in verbinding met de 

HRM-agenda van deze organisaties. Leisink (2005) stelde in zijn onderzoek dat er bij het opstellen van het HR -

beleid ook rekening gehouden dient te worden met het verkrijgen van sociale legitimiteit. Naast het feit dat 

winst maken cruciaal is voor de meeste organisaties, hebben zij ook hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheden. Caroll & Shabana (2010) toonden aan dat de strategie van organisaties niet enkel 

gericht is op het halen van betere financiële prestaties, maar dat organisaties ook zorg dragen voor de 

maatschappij.  

  

Organisaties kunnen verschillende voordelen behalen door zich bezig te houden met MVO. Allereerst verkrijgt 

een organisatie maatschappelijke legitimiteit wanneer zij zich bezig houden met MVO. Daarnaast kan er een 

win-win situatie ontstaan voor organisaties, omdat zij zowel winst maken als dat zij aan de wensen van 

verschillende stakeholders voldoen doordat zij zich inzetten voor de maatschappij. Tenslotte kan het een 

kostenreductie opleveren, doordat de overheid de organisatie financieel beloont doordat zij sociale 

verantwoordelijkheid op zich nemen (Collier & Esteban, 2007).  

 

Echter zijn niet alle auteurs even positief over MVO en gelooft niet iedereen in de werking van MVO. Caroll & 

Shabana (2010) geven in hun artikel weer dat er voor- en tegenstanders zijn voor MVO. De tegenstanders van 

MVO geven als redenen dat organisaties winst na moeten streven en dat sociale vraagstukken niet de 

verantwoordelijkheid zijn van organisaties. Daarna ast redeneren de tegenstanders van MVO dat organisaties 

niet de middelen bezitten om zorg te dragen voor de maatschappij. De voorstanders van MVO redeneren dat 

het op lange termijn voor het eigen belang van organisaties is om sociaal verantwoordelijk bezig  te zijn. 

Daarnaast beargumenteren de voorstanders van dat MVO overheidsregulatie voorkomt doordat organisaties 

op eigen initiatief zich inzetten voor de maatschappij (Caroll & Shabana, 2010). In de huidige samenleving 

houden steeds meer organisaties zich bezig met MVO en trekt de overheid zich daarnaast steeds verder terug, 

waardoor meerdere actoren maatschappelijke problemen oppakken. Vanwege onder andere het eigen belang 

voor de lange termijn en om overheidsregulering te voorkomen, zouden organisaties kunnen besluiten om 

personen uit de bijstand in dienst te nemen. 
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Doordat MVO een steeds belangrijkere positie inneemt bij organisaties, wordt er verwacht dat dit ook van 

invloed is op de beslissing om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. De volgende pr opositie is daarom voor 

dit onderzoek opgesteld: 

  

Propositie 7: Organisaties proberen een bijdrage aan de maatschappij te leveren door bijstandsgerechtigden in 

dienst te nemen 

3.7 Organisatiekenmerken  

Naast economische en sociale overwegingen kunnen ook organisatiekenmerken van invloed zijn op de 

beslissing van werkgevers om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Organisaties zijn niet gelijk en kunnen 

op verschillende aspecten van elkaar verschillen. Enkele van deze aspecten die voor dit onderzoek belangrijk 

worden geacht zullen in deze paragraaf besproken worden. Allereerst is er een scheiding te maken tussen 

publieke en private organisaties. Hoewel  Rainey (2003) in zijn artikel uiteenzet dat er geen grove indeling is te 

maken tussen publieke en private partijen, wordt hier geprobeerd om een klassiek verschil toe te l ichten die 

van invloed kan zijn op de keuze van werkgevers om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Publieke 

organisaties streven andere doelen na dan private organisaties. Publieke managers zijn daardoor meer bereid 

om het publieke belang te dienen in vergelijking met private organisaties (Boyne, 2002).  Echter staat dit wel 

onder druk, omdat er in de huidige samenleving van publieke organisaties verwacht wordt dat zij zich gaan 

gedragen als private organisaties. Dit New Public Management (NPM), zoals dit genoemd wordt, heeft als doel 

om publieke services beter te laten presteren door publieke organisa ties net zoals private organisaties te 

organiseren (Diefenbach, 2009). Door NPM komt er druk te staan op de klassieke doelen van publieke 

organisaties om zich in te zetten voor publieke belangen, omdat NPM juist de focus legt op een betere 

performance. De kernwaarden van NPM zijn ook zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid (Diefenbach, 

2009). Echter toonden Foster & Hogget (1999) aan dat het voor organisaties een lastige opgave is om zich 

zowel te richten op kwaliteit als kwantiteit. Beide nastreven i s lastig, waardoor er de kans bestaat dat publieke 

organisaties hun publieke belangen uit het oog gaan verliezen. Hoewel publieke organisaties nu vooral nog een 

voorbeeldfunctie vervullen, bestaat de kans dat er door middel van NPM meer op efficiëntie geri cht gaat 

worden wat nadelig is voor de bijstandsgerechtigden bij publieke organisaties. 

  

Hoewel publieke organisaties door NPM steeds meer op private organisaties gaan li jken, wordt er van de 

overheid wel steeds meer van private organisaties verwacht. Door een terugtrekkende overheid is er, zoals 

hiervoor als is aangehaald, een herverdeling van de sociale verantwoordelijkheden (Leisnk, 2005). Leisink 

(2005) Noemt het de reallocatie van verantwoordelijkheden en private organisaties dienen daardoor ook 

maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Het debat over bijstandsgerechtigden bij private organisaties 

komt hierdoor ook onder de aandacht, omdat door de herverdeling van de sociale verantwoordelijkheden ook 

van private organisaties verwacht wordt dat zij bi jstandsgerechtigden in dienst nemen. 

  

Naast het onderscheid publiek/privaat kan ook de organisatiegrootte een rol spelen bij de motieven van 
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werkgevers om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Uit het onderzoek van  Barber e.a. (1999) bleek dat 

grote organisaties sneller het doelwit zijn van de overheid om zich in te zetten voor de maatschappij wat 

betreft het creëren van banen. Echter kan de grootte van een organisatie een negatief effect hebben om 

bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Uit onderzoek blijkt dat grote organisatie formele 

sollicitatieprocedures volgen, wat nadelig is voor laagopgeleide personen en personen die geen recente 

sollicitatie ervaring hebben (Ingold & Stuart, 2014).  

 

Propositie 8: Publieke organisaties voelen zich meer verantwoordelijk om bijstandsgerechtigden in dienst te 

nemen in vergelijking met private organisaties.  

3.8 Samenvatting  

De percepties die werkgevers hebben van bijstandsgerechtigden spelen een rol bij het in dienst nemen van 

deze groep. Bij negatieve ervaringen zal dat een negatieve invloed hebben op de motivatie van werkgevers om 

de doelgroep in dienst te nemen. Hoewel werkgevers negatieve ervaringen kunnen hebben met 

bijstandsgerechtigden, kunnen zij deze doelgroep toch in dienst nemen. Dit kan komen door d e institutionele 

druk die op organisaties wordt uitgeoefend. Institutionele druk wordt verklaard door de institutionele theorie.  

Deze theorie heeft als uitgangpunt dat organisaties zich dienen aan te passen aan de institutionele omgeving 

om op die manier sociaal legitimiteit te vergaren. Uitgaande van de institutionele theorie kunnen organisaties 

zowel economische als sociale overwegingen hebben om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. De 

economische overwegingen kunnen bestaan uit een opbrengsten aspect en een kosten aspect. De sociale 

overwegingen kunnen pragmatisch zijn, maar het kan ook uit de organisatie zelf komen. Organisaties maken 

volgens de strategisch balance theory niet de keuze tussen economische en sociale overwegingen, het is vaak 

een combinatie van deze overwegingen. Tenslotte kunnen organisatiekenmerken, zoals publiek/privaat en de 

organisatiegrootte invloed hebben op de beweegredenen van organisaties.  
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4. Conceptueel model 

Uit de onderzochte bestaande wetenschappelijke l iteratuur vloeit een conceptueel model voort (figuur 2). In 

het conceptueel model worden de relaties tussen de verschillende concepten tastbaar gemaakt. Er zijn in het 

conceptueel model verschillende invloeden zichtbaar waarvan er verwacht wordt dat die i nvloed hebben op de 

motieven van werkgevers om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen.  

 

 Figuur 2: Conceptueel  model  
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5. Methode   

De verwachte verbanden zijn toegelicht en visueel weergegeven. Om deze verbanden te onderzoeken is er een 

bepaalde manier van onderzoek vereist. In dit hoofdstuk vindt deze methodologische verantwoording plaats. 

De methode van het onderzoek is bepalend voor de kwaliteit van het onderzoek (Van der Velde e..a, 2013). Het 

is daarom van belang dat dit zorgvuldig wordt gedaan, om op deze manier waardevolle resultaten van het 

onderzoek te behalen. De keuzes die gemaakt zijn in de methode voor dit onderzoek worden in dit hoofdstuk 

toegelicht. Allereerst wordt het onderzoeksdesign uiteengezet en wordt de keuze voor kwalitatief onderzoek 

toegelicht (§5.1 & §5.2). Vervolgens wordt de manier van dataverzameling besproken, waarbij ook de topiclist 

wordt aangehaald (§5.3 & §5.4). Daarna wordt toegelicht hoe de interviews zijn uitgevoerd (§5.5). Ook de 

keuzes voor het selecteren van respondenten komen aan bod (§5.6 & §5.7), waarna vervolgens de data 

analyse wordt uitgelegd (§5.8). In de volgende paragraaf wordt er een verdieping gegeven over de kwaliteit 

van een onderzoek (§5.9). Tenslotte wordt er toegelicht hoe er rekening is gehouden met de betrouwbaarheid 

en validiteit (§5.10) van het onderzoek.  

 

5.1 Onderzoeksdesign  

De doelstell ing van het onderzoek bepaalt uiteindelijk welke onderzoeksmethode er toegepast dient te worden 

(Van der Velde e.a., 2010). De doelstell ing van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in wat de werkelijke 

beweegredenen van werkgevers zijn om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen en hoe deze ontstaan zijn. 

Dit onderzoek is daarom een multiple case-study. Doordat dit onderzoek exploratief van aard is, zijn er 

semigestructureerde interviews afgenomen worden. Door middel van interviews is er bij werkgevers op dit 

onderwerp dieper op ingegaan. Voor dit onderzoek is nadrukkelijk gekozen voor kwalitatief onderzoek. De 

redenen voor de keuze van kwalitatief onderzoek wordt hieronder verder uiteengezet. 

 

5.2 Kwalitatief onderzoek  

In dit onderzoek is  er gebruik gemaakt van één manier van datavergaring. Om te onderzoeken wat de 

achterliggende motieven zijn van werkgevers om personen uit de bijstand aan te nemen, is er gekozen voor 

kwalitatief onderzoek. 

 

Er is in dit onderzoek gekozen voor kwalitatief onderzoek vanwege verschillende r edenen. Boeije (2005) noemt 

in haar boek redenen voor het kiezen voor kwalitatief onderzoek. Enkele redenen zijn ook voor dit onderzoek 

van toepassing. Allereerst is er nog weinig onderzoek gedaan naar achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt 

en daarom is er ook nog geen meetinstrument ontwikkeld. Dit is vooral een exploratieve studie en kwalitatief 

onderzoek past hier goed bij. Daarnaast tracht dit onderzoek de achterliggende motieven te achterhalen van 

werkgevers om personen uit de bijstand in dienst te nemen. Er dient vooral doorgevraagd te worden en dit 

dient te gebeuren door te vragen waarom de respondent in een bepaalde situatie op een bepaalde manier 

gehandeld heeft. Ook is het vragen naar ervaringen van respondenten van belang om zo er achter te komen 
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waar de motieven van respondenten op gebaseerd zijn. Dit type vragen en de mogelijkheid om elke keer in te 

gaan op de antwoorden van de respondenten is enkel mogelijk bij kwalitatief onderzoek. 

 

Daarnaast kent kwalitatief onderzoek als voordeel dat er naast de verbale communicatie ook non-verbale 

communicatie mogelijk is (Van der Velde e.a., 2013). Omdat dit onderzoek op zoek is naar de achterliggende 

redenen van werkgevers waarom zij mensen uit de bijstand aan nemen, kan dit hier aan bijdragen. Er dient  

gelet te worden op de non-verbale communicatie van de respondenten wanneer er naar gevoelige 

onderwerpen wordt gevraagd. Dit kan bijdragen aan het beter interpreteren van het verhaal van de 

respondent. 

5.3 Dataverzameling 

In dit onderzoek is gekozen voor kwalitatieve vorm van dataverzameling. Er is gebruik gemaakt van het 

afnemen van interviews. Er is niet gekozen voor focusgroepen vanwege twee redenen. Allereerst is dit een 

gevoelig onderwerp waardoor er de kans bestaat dat er in een focusgroep sociaal wenselijke antwoorden 

worden gegeven door de respondenten, waardoor de werkelijke beweegredenen niet achterhaald worden. 

Daarnaast is het logistiek onmogelijk om 16 werkgevers/managers bij elkaar te brengen op één bepaald tijdstip, 

omdat deze personen daar niet de tijd voor hebben.   

 

Er is gekozen om specifiek werkgevers en managers te interviewen, omdat deze personen besloten hebben om 

bijstandsgerechtigden in dienst te nemen en/of zelf ook met hun gewerkt hebben. Dit is  de groep waar dit 

onderzoek dan ook de achterliggende beweegredenen van wilt achterhalen.  

5.4 Interviews 

De interviews zijn afgenomen aan de hand van een topi cli jst (bijlage 1). De interviews zijn semi gestructureerd 

van aard, net zoals Knies (2011) in haar onderzoek heeft gedaan. Hier is voor gekozen, omdat er dan nog 

doorgevraagd kan worden door middel van de waarom-vraag. Enkele vragen zijn van te voren uitgewerkt en 

daar is in de interviews op doorgevraagd. Voordat het interview begon is elke respondent gevraagd om zichzelf 

te introduceren en een beschrijving te geven van zijn/haar organisatie. Nadat dit gegeven is begonnen met 

enkele algemene vragen over bijstandsgerechtigden die betrekking hebben op hun sollicitatie. Vervolgens is er 

gevraagd naar de reden waarom zij bijstandsgerechtigden in dienst hebben genomen. Er is expres voor deze 

hele open vraag gekozen, omdat de respondenten dan redenen kunnen aandragen die nog niet bekend zijn in 

de literatuur. Na deze vraag zijn er vervolgens vragen gesteld die betrekking hebben op de redenen d ie in de 

literatuur bekend zijn, omdat hierdoor onderzocht kan worden of die ook bij deze respondenten van invloed 

zijn.  

 

Er is ook gevraagd naar de organisatiecultuur van de organisatie waar de respondent werkzaam is. Dit is echter 

een lastig te meten begrip, zeker met een aantal van zestien organisaties. Hier is wel zo goed mogelijk invulling 

aan geprobeerd te geven. Er is in de interviews gevraagd naar hoe de respondent zijn/haar organisatiecultuur 

zou kunnen typeren. Om hier dieper op in te gaan is er ook gevraagd naar welke aspecten er op de werkvloer 
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belangrijk worden gevonden en hoe dat terug is te zien met betrekking tot bijstandsgerechtigden. Ook bij deze 

vragen is er gevraagd naar voorbeelden. Er is expres voor een beperkt aantal vragen gekozen, o mdat er op die 

manier nog tijd was om andere onderwerpen te behandelen. Op deze manier kan het onderzoek de eventuele 

verscheidenheid van redenen in beeld brengen.   

 

Omdat dit een gevoelig onderwerp is bestaat er daarnaast de kans dat de onderzoeker niet achter de 

werkelijke beweegredenen van de respondent komt, maar sociaal wenselijke antwoorden krijgt. Vanwege deze 

reden is er daarom zo min mogelijk gevraagd naar algemeenheden. Er is vooral doorgevraagd door middel van 

de waarom-vraag. Ook is er gevraagd naar de recente ervaringen van de respondenten over het werken met 

personen uit de bijstand. Er is gevraagd hoe de respondent de situatie ervaren heeft, hoe men in die situatie 

gehandeld heeft en waar dat op gebaseerd was. De vragen zijn zo min mogelijk persoonlijk gemaakt, zodat de 

respondent minder snel geneigd was om sociaal wenselijke antwoorden te geven. De vragen die gesteld zijn 

waren zoveel mogelijk objectief van aard. 

  

Na elk interview is de topicli jst, indien gewenst, aangepast. Dit is gedaan doordat respondenten met 

beweegredenen kunnen komen die (nog) niet uit de literatuur te halen zijn. Door de topicli jst aan te passen kan 

er bij de andere respondenten op deze redenen ingespeeld worden. Hiermee is getracht om een verrijking te 

krijgen in het onderzoek en geeft het de onderzoeker de mogelijkheid om achter nieuwe inzichten te komen.  

5.5 Uitvoering 

De interviews zijn afgenomen in de periode van 7 april  tot en met 11 mei 2015 en duurde tussen de 

vijfentwintig en zeventig minuten. De interviews zij n afgenomen op de plaats die de respondent prefereerde. 

Vijftien keer heeft het plaatsgevonden bij de respondent op kantoor, één keer heeft het, vanwege praktische 

redenen voor de respondent, plaatsgevonden bij de respondent thuis. Voordat de interviews zi jn afgenomen is 

er gevraagd aan de respondenten of anonimiteit gewenst was. Hier is voor gekozen zodat de respondent vrijuit 

kon spreken. De interviews zijn opgenomen met een dictafoon van een smartphone. Vooraf is, vanuit ethisch 

oogpunt, aan de respondent toestemming gevraagd of het opgenomen mocht worden. Alle respondenten zijn 

daarmee ingestemd.  

5.6 Oorspronkelijke wijze selectie respondenten  

Voordat het überhaupt mogelijk was om de interviews af te nemen, was het noodzakelijk om respondenten te 

werven. Er is in dit onderzoek getracht om een zo’n groot mogelijke verscheidenheid te krijgen in de 

respondenten. Dat moest gedaan worden door de respondenten te selecteren aan de hand van verschillende 

organisatiekenmerken. Er zou hierbij gelet worden op organisatiegrootte, publiek of privaat en de sector waar 

de organisatie zich in bevindt. Er zou geselecteerd worden op organisatiekenmerken, omdat dit een objectieve 

selectiecriteria is. Eventuele ervaringen van HollandWerkt of de onderzoeker van betreffende organisaties 

zouden niet worden meegenomen in de afweging om respondenten te selecteren, omdat deze subjectief van 

aard zijn.  
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Er is niet gekozen voor een specifieke indeling van een X aantal respondenten per sector of 

organisatiekenmerk. Er is wel gekozen om een zo evenwichtig mogelijk indeling te krijgen van de respondenten 

per organisatiekenmerk/sector, waardoor er verscheidenheid ontstaat van respondenten. Er is van te voren 

niet voor een X aantal respondenten gekozen, omdat er van te voren niet is vastgesteld hoeveel respondenten 

er benaderd zouden worden. De datavergaring stopt pas indien verzadiging is bereikt. Uiteindelijk is het een 

aantal van zestien respondenten geworden. 

  

De selectie van respondenten in dit onderzoek zou gebeuren op basis van een doelgerichte steekproef, zoals 

Coyne (1997) in haar artikel uiteenzet. Hoewel het artikel inmiddels al wel verouderd is, geeft het nog wel 

duidelijke richtli jnen van deze manier van dataverzameling. Bij een doelgerichte steekproef weet de 

onderzoeker precies welke respondenten voor het onderzoek gewenst zijn. Er kan bi j deze steekproef onder 

andere geselecteerd worden op verschillende organisatiekenmerken (Coyne, 1997). Er is expliciet voor deze 

vorm van steekproef gekozen in dit onderzoek. Er wordt in dit onderzoek geprobeerd om de achterliggende 

beweegredenen en ervaringen van werkgevers te achterhalen waarom zij personen uit de bijstand in dienst 

nemen. Als er geen variatie zit in de respondenten bestaat er de kans dat het beeld eenzijdig wordt en dat 

komt niet ten goede aan de kwaliteit van dit onderzoek. Door een grote variatie te hebben in respondenten 

worden er een grote variatie in beweegredenen en ervaringen verwacht in het onderzoek.  

  

De bedoeling was om de respondenten te selecteren op twee verschillende manieren. Enerzijds werden zij 

geselecteerd op een databestand van HollandWerkt. De selectie werd door de onderzoeker gedaan in 

samenwerking met de leidinggevende van het uitzendbureau. Dit omdat de onderzoeker niet zelf in het 

databestand kan kijken. De andere manier voor het werven van respondenten is gedaan  via de website van De 

Normaalste Zaak. Bij deze website zijn organisaties aangesloten die zich in zetten voor de maatschappij. 

Organisaties zijn per mail en/of telefonisch benaderd voor deelname aan het onderzoek. 

 

Er is gekozen om enkel werkgevers te selecteren die personen uit de bijstand in dienst hebben genomen en 

niet om werkgevers te selecteren die dit nog niet hebben gedaan. Hier is voor gekozen omdat dit onderzoek de 

motieven wilt achterhalen van werkgevers die het al wel gedaan hebben, en het doel  niet is om eventuele 

toekomstige beweegredenen te achterhalen. Organisaties die nog geen personen uit de bijstand in dienst 

hebben genomen voegen weinig verrijking toe aan dit onderzoek. De organisaties die wel geselecteerd worden 

hebben op dit moment personen uit de bijstand in dienst of hebben personen uit de bijstand in dienst gehad. 

Bij organisaties die personen uit de bijstand in dienst hebben gehad wordt vooral gevraagd naar de 

beweegredenen en de motieven die zij op dat moment hebben gehad toen zij die personen in dienst hadden.  

5.7 Werkelijke wijze selectie respondenten  

De selectie van de respondenten is moeili jker verlopen dan van te voren is gedacht. Door de grote non -

response van organisaties is er voor gekozen om niet enkel respondenten te selecteren die voldeden aan de eis 

waardoor een grote variatie in de respondenten zou ontstaan. Daarom is elke respondent die benaderd is voor 
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het onderzoek, en instemde om deel te nemen, in dit onderzoek opgenomen. Op deze manier is er toch een 

verzadigingspunt bereikt. 

 

Doordat er in dit onderzoek een grote non-response van organisaties is, heeft de onderzoeker nog een derde 

methode toegepast voor het werven van organisaties. De methode die toegepast is, is de sneeuwbalmethode.  

De sneeuwbalmethode wordt veelal toegepast indien respondenten moeili jk te benaderen zijn. Bij deze manier 

van dataverzameling vraagt de onderzoeker aan respondenten of zij nog meer organisaties in hun netwerk 

kennen die bereid zouden kunnen zijn om mee te doen aan een onderzoek (Noy, 2008). Een nadeel van de 

sneeuwbalmethode is dat de respondenten in verbinding staan en er kans is op herhaling van informatie. Ook 

is door deze methode de kans aanwezig dat in het onderzoek meerdere organisaties uit dezelfde 

sector/branche vertegenwoordigd zijn in het onderzoek, omdat die in het netwerk van de respondenten 

aanwezig kunnen zijn. Hoewel er enkele nadelen van de sneeuwbalmethode aanwezig zijn, is het volgens Noy 

(2008) wel een goede aanvulling op een kwalitatief onderzoek indien andere manieren van dataverzameling 

niet effectief genoeg zijn.  

Uiteindelijk zijn er zestien organisaties geweest die bereid waren om mee te werken aan dit onderzoek. In 

onderstaande tabel zijn deze organisaties uiteengezet met daarbij verschillende kenmerken (tabel 2). 

Tabel 2: De deelnemende respondenten van dit onderzoek. 

 Organisatie Type organisatie Publiek/privaat Plaats  

1 ABR-services Uitzendbureau 

asbestsanering 

Privaat Barendrecht  

2 

 

De Palmboom Restaurant Privaat Rotterdam  

3 Gebroeders 

Kraaijenveld 

(GKB) 

Aannemingsbedrijf Privaat Barendrecht  

4 Gemeente 

Vlaardingen 

Gemeente Publiek Vlaardingen  

5 Geja 

Werkprojecten 

Uitzendbureau bouw Privaat Aalsmeer  

6 Hecla 

Professional 

Installatie bedrijf Privaat Hengelo  

7 

 

Idid Naai atelier Privaat Utrecht  

8 

 

Kraaijenveld Aannemingsbedrijf Privaat Barendrecht  

9 Magis010 Sociale 

werkvoorziening 

Privaat (sinds 

2014) 

Rotterdam  
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5.8 Data analyse 

Nadat de interviews zijn afgenomen zijn ze getranscribeerd en geanonimiseerd (bijlage 2). Vervolgens is 

begonnen met de analyse van de interviews. Hierbij is gebruik gemaakt van NVivo software. Met behulp van dit 

programma is er een codeboom (bijlage 3) tot stand gekomen en zijn de interviews gecodeerd. Nadat aan elk 

deel van het interview een code was gegeven, zijn de interviews geanalyseerd. Dit is gedaan door de 

analysemogelijkheden van NVivo en door te onderzoeken wat er per code door verschillende organisaties is 

toegelicht.  

5.9 Kwaliteit van het onderzoek 
De in dit hoofdstuk uitgelegde methode behoeft een bepaalde mate van nauwkeurigheid en kwaliteit. Zonder 

een bepaalde mate van nauwkeurigheid en kwaliteit is een onderzoek waardeloos en verliest daarom het nut 

(Morse e.a., 2002). Om dit onderzoek zo nauwkeurig mogelijk te ma ken, wordt er veel aandacht besteedt aan 

betrouwbaarheid en validiteit. Enkele kwalitatieve onderzoekers zijn van mening dat de begrippen 

betrouwbaarheid en validiteit toebehoren aan kwantitatief onderzoek en niet aan kwalitatief onderzoek 

(Morse e.a., 2002). Hammersley (2005) merkt ook op dat kwalitatief onderzoek de neiging heeft te l i jden in 

vergelijking tot kwantitatief onderzoek, omdat er juist een mythe bestaat dat kwantitatieve onderzoekers wel 

duidelijke richtli jnen hebben om dit te meten.   

 

Guba & Lincoln hebben in de jaren tachtig verschillende werken gemaakt waarin zij criteria formuleerden om 

de betrouwbaarheid en validiteit van een kwalitatief onderzoek te meten. In de loop der jaren zijn deze criteria 

steeds veranderd. Door de enorme verscheidende hoeveelheid aan criteria die er in de literatuur te vinden is 

over het meten van betrouwbaarheid en validiteit van een kwalitatieve studie, zijn er in de jaren tachtig 

standaarden geïntroduceerd voor het evalueren van een kwalitatieve studie (Morse e.a., 2002). Volgens Smith 

& Deemer (2010) zijn er drie basis posities  waar vanuit kwalitatief onderzoek beoordeelt kan worden, 

foundational, quasi -foundational en non-foundational. (Smith & Deemer, 2010. In: Denzin, 2009). Vanuit de 

10 

 

MaidAtHome Schoonmaakbedrijf Privaat Rotterdam  

11 

 

Mourik Aannemingsbedrijf Privaat Groot-Ammers  

12 Van 

Gansewinkel 

Ecosmart 

Afvaldienstverlening Privaat Eindhoven  

13 

 

VolkerWessel Aannemingsbedrijf Privaat Rijswijk  

14 Westland 

Security 

Beveiligingsbureau Privaat Schiedam  

15 Zeeman Kledingketen Privaat Alphen aan den 

Rijn 

 

16 Zorgwacht Huishoudelijke zorg Privaat Utrecht  
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foundational basis gaat het erom dat er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek. Onderzoek dient daarom dezelfde criteria aan te houden, namelijk; internal en 

external validity, credibility, transferability, confirmablity, transparency, warrantability. Quasi -foundalist stelt 

dat er een unieke basis ontworpen moet worden voor kwalitatief onderzoek. Criteria die daartoe behoren zijn; 

reflexivity, theoretical grounding, iconic, paralogic, rhizomatic and voluptuous validity (Den zin, 2009). Non-

foundationalists benadrukken vooral het belang van het begrip tegenover de voorspelling.  

 

Echter moet het niet vanzelfsprekend worden om betrouwbaarheid en validiteit van een onderzoek als 

maatstaf te gebruiken. Er kan een debat gevoerd worden of betrouwbaarheid en validiteit wel de juiste 

concepten zijn. De nauwkeurigheid van een onderzoek bestaat uit tastbare elementen, zoals Morse e.a. (2002) 

dat uiteenzetten in hun onderzoek. Echter heeft het controleren van deze elementen, zoals memo’s en de 

verschil lende besluiten die in een onderzoek zijn genomen, weinig te maken met betrouwbaarheid en validiteit 

(Morse e..a, 2002). Er kan bijvoorbeeld aangetoond worden dat er een bepaald besluit is genomen, maar dat 

geeft echter weinig informatie over de kwaliteit van dat besluit. Er moet dus ten zeerste rekening mee 

gehouden worden dat over dit onderwerp een scherp debat gevoerd kan worden. Echter wordt in dit 

onderzoek de begrippen betrouwbaarheid en validiteit wel gehandhaafd en worden er geen nieuwe begrippen 

geïntroduceerd. Hier is voor gekozen omdat er anders in de wetenschap een te breed scala aan begrippen 

ontstaat, wat de kwaliteit van deze begrippen niet laat toenemen.  

5.10 Betrouwbaarheid en validiteit 

In dit onderzoek is er met verschillende aspecten rekening gehouden om op die manier de betrouwbaarheid en 

validiteit te waarborgen. Allereerst is voordat de interviews zijn afgenomen aan de respondenten toestemming 

gevraagd om het interview op te nemen. Alle respondenten stemden hier mee in. Hierdoor heeft de 

onderzoeker de mogelijkheid om de interviews uitgebreid terug te luisteren en te analyseren. Daarnaast 

vergroot dit ook de transparantie van dit onderzoek en dat waarborgt de betrouwbaarheid van dit onderzoek 

(Denzin, 2009).  

  

Verder is voordat het interview was begonnen de respondenten anonimiteit gegarandeerd. Er is  medegedeeld 

dat de naam van de organisatie niet genoemd zou worden in het onderzoek indien dat niet gewenst was. Hier 

is voor gekozen omdat dit een gevoelig onderwerp is. Door anonimiteit te garanderen werd er getracht om 

meer gevoelige en bruikbare informatie te verwerven. Dit zou de betrouwbaarheid van het onderzoek doen 

laten toenemen. 

  

Ook is aan de respondenten bij het maken van een afspraak voor een interview gevraagd waar zij het l i efst het 

interview wilde laten afnemen. Er is gezorgd dat de respondent zelf zijn/haar locatie mocht bepalen. De reden 

dat hier voor gekozen is, is dat de respondent dan in een vertrouwde omgeving zit waar hij/zij zich prettig 

voelt. Dit verhoogt de kans op gevoelige informatie. 
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Omdat dit een gevoelig onderwerp is bestaat er de kans op sociaal wenselijke antwoorden, wat de validiteit 

van het onderzoek kan verlagen. Dit is zoveel mogelijk geprobeerd te voorkomen door aan de respondenten 

geen persoonlijke vragen te stellen, waardoor zij geneigd zouden zijn om zichzelf te verdedigen.  
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6. Resultaten hoofdstuk  

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. De resultaten worden gepresenteerd 

aan de hand van de topicli jst die in het vorige hoofdstuk enigszins is toegelicht (hoofdstuk 5 & bijlage 1). Het 

eerste topic dat besproken wordt omvat de perceptie van werkgevers van bijstandsgerechtigden. In dit  

gedeelte wordt besproken hoe werkgevers de houding, motivatie en werkethos van bijstandsgerechtigden 

hebben ervaren.  

 

In het tweede topic komen de economische overwegingen naar voren. In dit gedeelte worden zowel de 

opbrengsten als kosten van bijstandsgerechtigden besproken. Tijdens de interviews zijn er bij dit topic enkele 

economische overwegingen naar voren gekomen die de respondenten zelf hebben aangedragen en niet in het 

interview bij dit topic vermeld stonden. Deze overwegingen hebben te maken met de vraag uit de markt en de 

begeleiding die bijstandsgerechtigden nodig hebben. Omdat dit economische overwegingen zijn en om het 

onderzoek volledig te maken, worden deze wel in dit hoofdstuk geanalyseerd.  

Het derde topic omvat de maatschappelijke ontwikkelingen. Er werden bij dit topic bijna geen 

maatschappelijke ontwikkelingen door respondenten aangehaald die invloed hadden op de motiv atie om 

bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Enkele maatschappelijke ontwikkelingen werden al eerder in het 

interview door de respondenten aangehaald. De SROI verplichting, waar enkele werkgevers mee te maken 

hebben, werd door de respondenten bij het vorige topic aangehaald. Hoewel er gediscussieerd kan worden 

onder welk topic het behandelt dient te worden, is er in dit onderzoek voor gekozen om het onder het topic 

‘maatschappelijke ontwikkelingen’ te scharen. De reden hiervoor is, omdat het wetgeving is en organisaties 

zich, zowel voor sociale als economische redenen, aan deze wet conformeren.  

Als vierde topic is de organisatiecultuur besproken. Echter kwam in dit onderdeel niet (direct) naar voren dat 

de organisatiecultuur van invloed is op de motiva tie van werkgevers om de doelgroep in dienst te nemen. De 

respondenten, waar de organisatiecultuur van invloed is, gaven dit echter al eerder in het interview aan. Zij 

gaven dit aan op het moment dat er gevraagd werd naar de economische drijfveren.  In het topic 

organisatiecultuur hadden niet alle respondenten nieuwe aspecten te vertellen met betrekking tot de 

organisatiecultuur. Om het hoofdstuk overzichtelijk te houden wordt het nu wel onder dit topic geschaard. Een 

nieuw onderdeel, dat ook onder dit topic wordt geschaard, is de achtergrond van de manager. In enkele 

interviews kwam naar voren dat dat ook van invloed kan zijn op de keuze van een organisatie om te werken 

met bijstandsgerechtigden.  

Als separate paragraaf worden de organisatiekenmerken besproken. Deze zijn niet in de topicli jst opgenomen, 

omdat dit indirect was af te leiden uit de interviews. De onderzoeker beschikte over voldoende kennis om 

achter de organisatiekenmerken te komen. De organisatiekenmerken die van invloed blijken te zijn, zijn 

achtereenvolgens; verschil publiek/privaat, historie van de organisatie en de locatie van de organisatie.  
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Het topic ‘overwegingen om bijstandsgerechtigden niet in dienst te nemen’ wordt in dit onderzoek verder 

uitgesloten. Hier is voor gekozen omdat er niet genoeg dekking was en er geen toegevoegde resultaten voor dit 

onderzoek bij zijn gehaald. Onder dit topic werd ook gevraagd naar wat de invloed van andere organisaties is 

op het gevoerde beleid. Dit zal in dit hoofdstuk behandelt worden onder de topic ‘ma atschappelijke 

ontwikkelingen’.  

6.2 Perceptie van werkgevers  

Op basis van de resultaten zijn vier onderdelen van invloed op de perceptie van werkgevers van 

bijstandsgerechtigden. Deze zijn:  

 Typeringen van bijstandsgerechtigden 

 De ervaren motivatie van bi jstandsgerechtigden 

 De werkethiek van bijstandsgerechtigden 

 Ervaringen met bijstandsgerechtigden 

Deze vier punten worden hier onder toegelicht. 

6.2.1 Typeringen bijstandsgerechtigden  

Voordat er ingegaan wordt op de redenen waarom organisaties bijstandsger echtigden in dienst nemen, is het 

bruikbaar om uit een te zetten hoe organisaties tegen deze mensen aan kijken. Wat allereerst opvalt, is dat er 

geen eenduidige typering naar voren komt. Organisaties hebben verschillende opvattingen over 

bijstandsgerechtigden. Enkele organisaties tonen begrip en hebben een bepaald sociaal gevoel bij 

bijstandsgerechtigden. Zij zetten hun redenatie kracht bij door te stellen dat ieder persoon in de bijstand 

terecht kan komen en dat daar verschillende oorzaken voor kunnen zijn . Eén respondent gaf aan dat, door 

bijvoorbeeld een ongeluk of een hersenbloeding, een persoon al tot de doelgroep bijstandsgerechtigden kan 

gaan behoren. Er werd dan ook door een respondent aangegeven dat wanneer een werkgever weet wat er zich 

afspeelt bi j bijstandsgerechtigden, ze zich dan hard gaan maken voor deze groep.  

Echter wordt er niet bij elke organisatie op deze manier tegenaan gekeken. Enkele organisaties typeerden de 

bijstandsgerechtigden als het ‘granieten bestand’ van de gemeente en dat een grote groep van deze mensen 

‘professioneel werkloos’ is. Daarbij gaven respondenten aan dat de bijstandsgerechtigden bij de onderste laag 

van de samenleving hoorden en zij hebben volgens de respondenten vaak geen zin om te werken. Er wer d door 

deze organisaties dan niet in gegaan op de achtergrond van de bijstandsgerechtigden.  

Wat echter bij het merendeel van de respondenten naar voren kwam, is dat het niveau van de 

bijstandsgerechtigden in veel gevallen laag is. De organisaties zijn zich bewust dat de bijstandsgerechtigden de 

onderkant van de arbeidsmarkt zijn. Er zit een grote verscheidenheid in personen waar organisaties uit kunnen 

kiezen. Daarnaast zijn de personen die in dienst worden genomen in de meeste gevallen al een langere periode 

werkloos. Om deze redenen hechten organisaties veel waarde aan het selectieproces, zodat zij enkel de 

personen in dienst nemen waar de organisatie verder mee kan. 
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‘En je hebt te maken met een doelgroep die met hun mond alles kan, maar als ik tegen mijn oud collega’s zeg 

dat ik toppers heb word ik na een week gebeld en zeggen ze dat ik floppers heb. Dat is dus een spanningsveld.’ 

RES 10 

 

Concluderend kan er gesteld worden dat organisaties verschillend tegen bijstandsgerechtigden aan kijken. 

Enerzijds zijn er organisaties  die begrip tonen voor de doelgroep, anderzijds zijn er organisaties die de 

doelgroep typeren als personen die geen motivatie hebben om te werken. Het niveau van de 

bijstandsgerechtigden is in veel gevallen laag, waardoor organisaties veel waarde hechten a an de selectie. 

6.2.2 De ervaren motivatie van bijstandsgerechtigden  

Organisaties kijken verschillend tegen bijstandsgerechtigden aan en ook bij de motivatie van 

bijstandsgerechtigden is niet een eenduidig beeld te schetsen. De motivatie van bijstandsgerechtigden verschilt 

volgens de respondenten per persoon. Dat is  goed af te leiden uit de volgende quote: 

 

‘We hebben mensen die verplicht moeten solliciteren die eigenlijk niet willen, die dus eigenlijk moeten gaan 

werken en slecht gemotiveerd zijn. Maar je hebt natuurlijk ook een hele grote groep mensen die heel graag aan 

de slag wilt en blij zijn met de kansen die ze krijgen.’ RES 3 

 

Respondenten gaven aan dat er een verschil zit in het type bijstandsgerechtigden en hun motivatie. Enerzijds 

gaf een groot aantal respondenten aan dat de bijstandsgerechtigden die verplicht werden om te solliciteren bij 

de organisatie of verplicht werden om er te werken, slecht gemotiveerd waren. Dit is het type 

bijstandsgerechtigden waar de meeste werkgevers niet op zitten te wachten wanneer zij met hun in contact 

komen. Enkele respondenten geloven er in dat er altijd een selecte groep zal bli jven die slecht gemotiveerd is 

en niet wilt werken. Naast bijstandsgerechtigden die niet gemotiveerd zijn, vertrouwen respondenten er op dat 

er een grote groep is die wel gemotiveerd is en die wel graa g aan het werk wilt. Dit is kenmerkend voor de 

respondenten die deelgenomen hebben aan dit onderzoek. De meerderheid van de respondenten in dit 

onderzoek gaven aan dat grootste gedeelte van de bijstandsgerechtigden wel gemotiveerd is om deel te 

nemen aan het arbeidsproces. Het is daarbij wel van belang dat werkgevers zich bewust zijn dat de doelgroep  

daarbij begeleiding nodig heeft.  

 

‘Want mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen is niet de kunst, de kunst is om ze te motiveren 

en te coachen. En daarmee er voor te zorgen dat ze uit de negatieve spiraal blijven en niet terugvallen in de 

uitkering, dat gebeurt namelijk heel vaak’ RES 7  

 

Begeleiding is een essentieel punt om bijstandsgerechtigden te blijven motiveren. Een meerderheid van de 

respondenten gaf in dit onderzoek aan dat bijstandsgerechtigden een hele geschiedenis hebben in de bijstand 

en dat het lastig is om daar uit te komen. Om te zorgen dat de doelgroep uit de bijstand blijft, en gemotiveerd 

blijft om het werk te doen, gaven respondenten aan dat begeleiding daarbij een belangrijke plek innam.  
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Uit deze paragraaf blijkt dat bijstandsgerechtigden verschillen in de motivatie die zij hebben. Er bestaat een 

groep die gedwongen wordt om te werken en die vervolgens ook slecht gemotiveerd is. Daarnaast is er een 

groep die blij is met de kans om te werken en erg gemotiveerd is. Enkele respondenten gaven aan dat de juiste 

begeleiding gewenst is om deze doelgroep te blijven motiveren. 

6.2.3 De ervaren werkethiek van bijstandsgerechtigden 

Wat in voorgaande paragraaf aangehaald is over de begeleiding van bijstandsgerechtigden, komt in deze 

paragraaf terug. Bij een groot gedeelte van bijstandsgerechtigden moet werkethiek nog bijgebracht worden. 

Respondenten il lustreerden di t met voorbeelden dat de bijstandsgerechtigden vaak al enkele jaren niet meer 

hebben gewerkt óf zelfs nog nooit hebben gewerkt, en dat deze groep moet aarden in de verschillende 

aspecten die belangrijk worden gevonden op de werkvloer.  

 

‘We hebben het nu zo gedaan, we beginnen met de opleiding echt bij het begin; hoe je je aankleed en 

dergelijke. Je moet echt alles in detail uitleggen. Wat voor jou en mij heel normaal is, moet je hun uitleggen. Je 

moet ze trainen en controleren, dat is heel veel werk.’ RES 7 

 

De bijstandsgerechtigden moet veel bijgebracht worden om ze goed te kunnen laten functioneren op het werk. 

Doordat zij de basis van het werken verleerd zijn, of nooit hebben gehad, heeft dat een hoge prioriteit bij de 

werkgevers. Het vergt van de werkgevers veel ti jd en geduld om de bijstandsgerechtigden dit aan te leren. 

Daarbij werd aangegeven dat dat essentieel was om tot een verdere samenwerking over te gaan met de 

bijstandsgerechtigden. Niet elke respondent was er toe in staat om de bijstandsgerechtigden de juiste 

begeleiding te bieden. 

 

Doordat bijstandsgerechtigden een lange periode uit het arbeidsproces zijn geweest, of nog nooit in het 

arbeidsproces zijn geweest, beschikken zij niet over de juiste werkethiek. Werkgevers gaven er prioriteit aan 

om dit aan te leren, indien er werd overgaan tot een duurzame arbeidsrelatie. 

 

6.2.4 Ervaringen met bijstandsgerechtigden 

In dit onderzoek is een grote verscheidenheid waar te nemen in de ervaringen van organisaties met 

bijstandsgerechtigden. De respondenten hebben zowel goede als slechte ervaringen met 

bijstandsgerechtigden. Wat in de interviews naar voren is gekomen, is dat een meerderheid van organisaties 

vooraf cynisch tegenover de groep bijstandsgerechtigden stond. De verwachtingen waren in de meeste 

gevallen niet hoog. 

 

‘En nu merk ik tijdens die bijeenkomsten als dit aan de orde komt, dat de uitvoerders wel tevreden zijn. Omdat 

de mentaliteit van heel veel van die mensen best wel hoog ligt omdat ze graag willen werken en omdat zij het 

gaaf vinden om aan zo’n bouwwerk mee te werken en hun steentje kunnen bijdragen.’ RES 14  
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De verwachtingen die organisaties hadden met betrekking tot bijstandsgerechtigden bleken regelmatig niet 

juist te zijn. De bijstandsgerechtigden waren juist een toevoeging voor hun arbeidsproces. Enkele werkgevers 

wezen erop dat bijstandsgerechtigden tijdens de arbeidsovereenkomst zelf ook veranderden. Dit i l lustreerden 

zij met voorbeelden als ‘de vrouwen gaan weer rechtop lopen’ en ‘die mensen krij gen weer structuur in hun 

leven’. De bijstandsgerechtigden veranderden volgens enkele respondenten zodanig, dat het een positief effect 

had op hun werkhouding en motivatie. Het motiveert de bijstandsgerechtigden vooral dat zij weer ergens bij 

horen. 

 

‘Maar zodra ze binnenkomen merken ze weer dat ze er weer bij horen, dat ze er weer toe doen. Dat ze trots zijn 

op wat ze gemaakt hebben en dat dat de winkel in de stad ligt. En dat ze dan tegen een vriendin kunnen zeggen 

dat zij dat gemaakt hebben wat in de etalage ligt. Opeens worden ze dan weer iemand.’ RES 8  

 

Naast de positieve ervaringen zijn er ook werkgevers die negatieve ervaringen hebben gehad met de 

doelgroep. Deze negatieve ervaringen kwamen bijna allemaal voort uit de taalproblemen van deze groep. Do or 

de aanwezige taalproblemen was de communicatie moeili jk. Tevens gaven enkele respondenten aan dat er een 

‘mismatch’ was tussen de bijstandsgerechtigden die zij kregen aangeleverd van een derde partij en het werk 

dat beschikbaar was. De eisen van de baan sloten in dat geval niet aan bij de kwaliteiten/opleiding van de 

bijstandsgerechtigde. Een goede selectie van de werkgever zelf voorkomt al een groot deel van deze 

problemen.  

 

Samenvattend kan er gesteld worden dat er niet een eenduidig beeld is te schetsen van de percepties van 

werkgevers van bijstandsgerechtigden. Er zijn positieve ervaringen met bijstandsgerechtigden waarneembaar, 

doordat de bijstandsgerechtigden positief veranderden door de kans die ze hadden gekregen. Daarnaast 

hebben enkele werkgevers negatieve ervaringen met bijstandsgerechtigden, welke vooral voortkwamen door 

de taalproblemen. Of dit in verband staat met de overwegingen om deze mensen in dienst te nemen, wordt in 

de volgende paragrafen verder uiteengezet.  

 

6.3 Economische overwegingen   

Naast het gegeven dat organisaties verschillende opvattingen hebben over bijstandsgerechtigden, blijken de 

redenen waarom organisaties de doelgroep in dienst nemen erg uiteenlopend te zijn. Vanaf deze paragraaf 

worden de uiteenlopende redenen besproken en worden er factoren gezocht die van invloed zijn op de 

besluitvorming van werkgevers om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. In het theoretisch kader zijn de 

economische overwegingen als eerste behandeld. Ook in dit hoofdstuk wordt er daarom begonnen met de 

economische overwegingen. Er kunnen twee economische overwegingen onderscheiden worden. Deze zijn: 

 Opbrengsten 

 Kosten 
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Deze twee overwegingen zullen hieronder uiteengezet worden. 

6.3.1 Opbrengsten 

Het opbrengsten aspect van bijstandsgerechtigden kwam maar in geringe mate terug bij de respondenten. De 

doelgroep werd bij bijna alle respondenten niet in dienst genomen om direct de opbrengsten te verhogen. 

Enkele gemeenten in Nederland stellen subsidies beschikbaar voor organisaties die werken met 

bijstandsgerechtigden. Geen enkele respondent heeft aangegeven dat een dergelijke drijfveer leidend is 

geweest om te werken met deze doelgroep. Echter is een subsidie voor enkele respondenten wel een 

stimulans geweest om met de doelgroep te werken. Zij gaven a ls reden dat het dan mogelijk wordt gemaakt 

om meer te investeren in deze personen. De kosten van trainingen die gegeven worden aan 

bijstandsgerechtigden worden door enkele organisaties met de subsidies gedekt. Dat subsidies niet leidend zijn 

voor respondenten komt volgens de respondenten doordat dat volgens hen niet de drijfveer moet zijn om met 

de doelgroep te werken. Eén van de respondenten vatte het verhaal hierboven mooi samen: 

 

‘Ik had wel een visie en dat was zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen, maar wel 

met het oog op het bedrijf. Niet alleen omdat je daar geld voor kan krijgen.’ RES 7  

 

De vraag uit de markt is bij een kleine groep van invloed op de keuze om te werken met bijstandsgerechtigden. 

Vanuit de markt is er een steeds groter wordende vraag naar organisaties die sociaal maatschappelijk bezig 

zijn. Van organisaties wordt verwacht dat zij hier aan voldoen. Zowel de maatschappij als de klanten kijken niet 

naar de behaalde resultaten, maar het vooral gaat om wat de or ganisatie in het heden doet voor de 

maatschappij. De respondenten gaven aan dat het belangrijk is om aan de wensen van hun klanten te voldoen.  

 

‘Als het voor klanten een extra reden is om voor ons bedrijf te kiezen, omdat ze daarmee een invulling kunnen 

geven aan hun social return, is het commercieel erg interessant voor ons. Want dat betekent dat de klant een 

extra reden heeft om voor ons te kiezen, of dat onze aanbieding een extra unique selling point heeft ten aanzien 

van andere bedrijven. Dan is het commercieel heel interessant.’ RES 6 

 

De hierboven geciteerde respondent is een passend voorbeeld van hoe de vraag uit de markt invloed heeft op 

de motivatie om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Dit werkt door in het gegeven dat klanten bepaalde 

eisen stellen aan een opdracht of aanbesteding. Zoals hiervoor al besproken, kunnen deze eisen betrekking 

hebben op bijstandsgerechtigden. Een respondent omschreef dit als een kans om onderscheidend te zijn van 

hun concurrenten. Vrijwel alle organisaties in dit onderzoek die te maken hebben gehad met dergelijke eisen 

voldoen hieraan, omdat er anders een X bedrag van de aanbestedingssom door de opdrachtgever werd 

ingehouden. Op deze manier hebben opdrachtgevers een directe invloed op de keuze van organisaties  om met 

bijstandsgerechtigden te werken. 
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Enkele organisaties voldoen aan de vraag uit de markt (social return) om bijstandsgerechtigden in dienst te 

nemen en daarbij wordt getracht om de doelgroep van toegevoegde waarde te laten zijn op de werkvloer. Er 

wordt geprobeerd om de bijstandsgerechtigden ondersteunende werkzaamheden te laten uitvoeren. Dit wordt 

gedaan zodat, zonder veel begeleiding, de bijstandsgerechtigden toch van waarde kunnen zijn.  

 

‘Omdat het eigenlijk een eis in het bestek is kost het eigen lijk niets, maar de kwaliteit van je werk gaat wel 

omhoog. Want je omgeving is netjes en je groenstrook is netjes afgewerkt enzovoort. ‘ RES 2  

 

Tenslotte gaf een respondent aan dat bij een vacante positie in de organisatie deze ingevuld kan worden door 

een bijstandsgerechtigde. Er wordt echter niet geprobeerd om specifiek bijstandsgerechtigden de functie te 

laten vervullen. De persoon komt alleen in aanmerking als diegene over de juiste kwaliteiten beschikt. Bij een 

geringe groep organisaties werd er juist wel specifiek gezocht naar bijstandsgerechtigden wanneer er een 

vacature beschikbaar was. De reden hiervoor is dat bijstandsgerechtigden een relatief lager loon ontvangen. 

Op deze manier kan er, volgens de respondent, geconcurreerd worden met andere organi saties.   

 

Deze paragraaf geeft treffend weer dat bijstandsgerechtigden organisaties op verschillende manieren  

economische opbrengsten kunnen bezorgen. Bij geen enkele organisatie zijn de subsidie echter leidend.  

Enkele organisaties nemen bijstandsgerechti gden wel in dienst om een unique sell ing point  te creëren 

aan de vraag uit de markt te voldoen, om een verhoogde kwaliteit van de werkomgeving te creëren en  

om vacatures op te vullen. 

 
6.3.2 Kosten  
De keuze van organisaties om bijstandsgerechtigden wel of niet in dienst te nemen wordt niet enkel beïnvloedt 

door het feit dat de doelgroep organisaties geld kunnen opleveren. Het kostenaspect is een invloedrijke factor 

bij de keuze om de doelgroep in dienst te nemen. Alle respondenten in dit onderzoek hebben a angegeven dat 

het veel ti jd en begeleiding kost om met de doelgroep te werken. De redenen die hiervoor gegeven worden is 

dat de doelgroep lang niet gewerkt heeft of het vak niet (meer) bekwaam is.  

 

‘Maar je hebt hem eerst een vak moeten leren voordat je er wat aan hebt. Dat kost alleen maar geld en dat 

brengt niks op.’ RES 2 

 

Bovenstaande citaat geeft goed weer hoe enkele respondenten uit dit onderzoek tegen bijstandsgerechtigden 

aankijken. De respondenten gaven aan dat het voor hun een grote kostenpost is  om de bijstandsgerechtigden 

de juiste begeleiding te geven. Een deel van de respondenten kreeg de doelgroep aangeboden vanuit de 

gemeente. Er was daarom maar een selecte groep beschikbaar om een keuze uit te maken. Deze organisaties 

prefereerden het dan ook om niet met deze doelgroep te werken.  
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Het team waar de bijstandsgerechtigden in geplaatst wordt, moet positief zijn over deze doelgroep wil het tot 

een succesvolle samenwerking komen. Bij een meerderheid van de respondenten is dit een grote factor in de 

keuze om met de doelgroep te werken. Respondenten lichtten toe dat er niet altijd een succesvolle 

samenwerking was geweest, waardoor het team niet meer positief tegenover een samenwerking stond. De 

reden hiervoor is dat er bijstandsgerechtigden waren di e op de werkvloer aan de drugs of alcohol zaten. Echter 

proberen de organisaties deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Enkele respondenten lichtten toe dat 

begeleiding essentieel is bij deze groep. Zij zijn van mening dat het van toegevoegde waarde is  om de 

doelgroep de juiste begeleiding te geven.  

 

‘Zodra ze naar het werk gaan, ga ik de eerste keer mee. Ik koppel ze dan aan een goede saneerder. Ik laat ze 

niet alleen op pad gaan want dan verzuipen ze.’ RES 9  

 

Er werd aangegeven dat door de juiste begeleiding er goed met de doelgroep gewerkt kan worden. Bij de 

organisatie moet er wel de tijd en mogelijkheid zijn om deze begeleiding te bieden. De begeleiding verschilt per 

organisatie. Enkele organisaties geven trainingen aan de bijstandsgerechtigden, terwijl  andere de 

bijstandsgerechtigden aan een buddy koppelen. Ongeacht hoe de begeleiding eruit ziet, is het belangrijkste dat 

deze begeleiding er voor zorgt dat er een duurzame arbeidsrelatie ontstaat.  

 

‘Aan de andere kant, je moet altijd investeren in n ieuwe mensen. Als je dat beperkt doet dan ketst het weer af 

bij je. Want dan gaan die mensen of hun werk niet goed doen of ze vertrekken weer. Dan ben je die 

tijdsinvestering alsnog kwijt. Dus doe het dan meteen goed.’ RES 6  

 

Echter delen niet alle respondenten in dit onderzoek dezelfde mening. Er waren enkele respondenten die de 

begeleiding ‘een blok aan het been’ vonden en niet bereid waren om deze begeleiding te geven. In de meeste 

gevallen is die mening ontstaan door negatieve ervaringen met de doelgroep in het verleden. Het feit dat de 

bijstandsgerechtigden begeleiding nodig hadden om te werken, was dan een reden om de 

bijstandsgerechtigden liever niet in dienst te nemen. 

 

Al met al bli jkt dat wanneer er de juiste begeleiding aanwezig is, dat dat voor enkele respondenten de reden is 

om de doelgroep in dienst te nemen. De vorm van de begeleiding verschilt per organisatie. Echter zijn er ook 

organisaties die niet de moeite willen nemen om deze begeleiding te geven, waardoor zij bijstandsgerechtigden 

liever niet in dienst nemen. 

 

6.4 Maatschappelijke ontwikkelingen  

Naast de economische overwegingen die organisaties kunnen hebben, zijn er ook maatschappelijke 

ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beweegredenen. In deze paragraaf worden verschillend e 

maatschappelijke factoren uiteengezet die bij de respondenten van invloed zijn op de beweegredenen om 



Pagina | 45  

 

bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Uit de analyse zijn twee factoren te onderscheiden welke de 

volgende zijn: 

 Conformeren met wetgeving 

 Invloed andere organisaties 

 

Beiden worden hieronder verder toegelicht. 

6.4.1 Conformeren wetgeving 

Wetgeving met betrekking tot bijstandsgerechtigden speelt bij organisaties een bepalende factor. De 

organisaties stellen hun beleid daarop in om geen boetes of inkomsten mis te lopen. Organi saties worden in 

sommige gevallen verplicht om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. 

 

‘Wij willen graag die opdrachten binnen halen en als daar een SROI verplichting aan vastzit, dan ja, dan 

accepteren we dat. Want het is een knock-out principe als je daar niet aan mee doet. Dus doe je er aan mee en 

je probeert zo goed en kwaad als het kan de verplichting in te vullen.’ RES 1  

 

Een SROI verplichting stuurt organisaties in de richting om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Deze 

respondenten gaven al len aan dat er door de opdrachtgevers eisen werden gesteld aan de aanbestedingen. 

Een dergelijke eis zorgt er voor dat de organisaties er gehoor aan geven om bijstandsgerechtigden in dienst te 

nemen, omdat er anders een deel van de inkomsten wordt misgelopen. Hieruit bli jkt dat dit de motieven van 

werkgevers beïnvloedt om de doelgroep in dienst te nemen. Wat opvalt in dit onderzoek, is dat het enkel 

organisaties zijn die werken met relatief grote aanbestedingen die te maken hebben met de SROI verplichting. 

Organisaties die niet werken met aanbestedingen maakten ook geen melding van een SROI verplichting.  

 

Naast een SROI verplichting, kan er tevens een andere wetgeving van invloed zijn op het beleid van 

organisaties. Hoewel de participatiewet nog niet van kra cht is, werd deze wet wel enkele malen aangehaald 

door de respondenten in dit onderzoek. Gekoppeld aan de participatiewet, is de quotumwet die in de 

toekomst van kracht kán gaan. Eén organisatie was echter maar actief bezig met deze wet, met als reden om 

toekomstige boetes te ontlopen. 

 

Wat hieruit bli jkt is dat wetgeving een behoorlijke invloed heeft op het feit of organisaties 

bijstandsgerechtigden in dienst nemen. De organisaties die werken met aanbestedingen hebben allemaal te 

maken met een SROI verplichting. Deze organisaties conformeren zich aan wetgeving en nemen 

bijstandsgerechtigden in dienst om geen inkomsten mis te lopen óf om boetes te vermijden . 

6.4.2 Invloed andere organisaties 

Andere organisaties hebben bij de respondenten uit dit onderzoek beperkte invloed op de keuze om 

bijstandsgerechtigden wel of niet in dienst te nemen. Respondenten gaven aan dat zij niet naar andere 
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organisaties kijken wanneer er besloten werd om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Enkele 

respondenten lichtten dit toe door te vertellen dat de organisatie een eigen bedrijfsvisie had en niet naar 

andere organisaties keek. Tevens werd het kijken naar andere organisaties niet gewaardeerd. Hieruit bli jkt dat 

wat betreft een visie van een organisatie er vooral de eigen koers gevaren wordt bij in dienst nemen van 

bijstandsgerechtigden.  

  

6.5 Organisatiecultuur  

Bij enkele respondenten in dit onderzoek kwam naar voren dat de organisatiecultuur van invloed is op de 

motivatie van de respondenten om bijstandsgerechtigden i n dienst te nemen. In dit hoofdstuk is het opgedeeld 

in twee delen: 

 Normen en waarden van de organisatie 

 Achtergrond van de manager 

 

Beide onderdelen worden hieronder besproken.  

 

6.5.1 Normen en waarden van de organisatie   

De ideologie van de organisatie is van invloed bij de keuze van een organisatie om te werken met de doelgroep. 

Bij bijna alle respondenten kwam dit punt naar voren. Deze respondenten gaven aan dat het in het DNA van de 

organisatie zit om zich in te zetten voor de maatschappij. Dit werd toegelicht met voorbeelden dat al sinds de 

oprichting van de organisaties er aandacht is geweest voor de maatschappij of dat het een missie was van de 

organisatie. Er worden bij deze organisaties dan ook niet alleen personen uit de bijstand in dienst genomen. Er 

wordt tevens geprobeerd om andere doelgroepen de helpende hand te bieden. Er kwam naar voren dat 

organisaties ook mensen in een rolstoel en blinde mensen in dienst hebben genomen.  

 

Het concept MVO neemt daarnaast een prominente rol in. Een organisa tie pretendeerde MVO bezig te zijn en 

gaf dat ook als reden dat zij aandacht besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Organisaties 

nemen hun verantwoordelijkheid bij het in dienst nemen van bijstandsgerechtigden, omdat zij zich 

verantwoordelijk voelen. Organisaties proberen het MVO zo goed mogelijk in te vullen met de werkzaamheden 

van de organisatie.  

 

‘Wij vinden MVO belangrijk, wij vinden dat wij als grote speler een belangrijke rol hebben in de maatschappij. 

En dat houdt ook in dat je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans geeft.’ RES 3  

 

Ook proberen organisaties duurzaam te ondernemen. Bij duurzaam ondernemen hoort, volgens deze 

organisaties, niet enkel het investeren in biologische producten of het verantwoordelijk omgaan met 

afvalstoffen. Ook het investeren in mensen is een onderdeel van duurzaam ondernemen. Enkele organisaties 

gaven aan dat er veel waarde wordt gehecht aan het duurzaam ondernemen en dat het kijken naar de 

maatschappij daar een belangrijke factor bij i s. Dat organisaties het concept belangrijk achten, is voor hun ook 
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de reden om de doelgroep in dienst te nemen. Hoewel het niet altijd makkelijk is om met de doelgroep te 

werken, wordt deze toch in dienst genomen. 

 

‘Wij vinden het passen binnen duurzaam ondernemen. Wij pretenderen duurzaam ondernemen bij onze klanten 

door afvalscheiding. Als je daar ook niet sociaal goed bewust mee bezig bent, dan doe je wel iets voor de P van 

planet, maar niks met de P van people.’ RES 6  

 

De respondenten zijn gemotiveerd om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen, omdat zij  

bijstandsgerechtigden niet als een aparte groep zien. Zij zetten hun redenatie kracht bij door te stellen dat de 

groep bijstandsgerechtigden juist dichtbij iedereen ligt. Dit beargumenteren zij door het gegeven dat iedereen 

op sommige momenten kwetsbaar is  in het leven. Een respondent omschreef dat zij een speciaal sociaal 

gevoel bij de doelgroep krijgt. Volgens een andere respondent verdienen deze mensen een tweede kans en dat 

werd bij de organisatie dan ook mogelijk gemaakt. Het is vooral een missie voor deze organisaties om juist deze 

mensen te helpen. 

 

‘Dat is echt de missie van het bedrijf... Om iets te betekenen voor de mensen die het het meest nodig hebben. 

Want een ingenieur of een arts die zonder werk is te komen zitten, die vindt toch makkelijker zelfstandig vroeg 

of laat werk. De onderkant, die heeft veel meer begeleiding nodig.’ RES 10  

 

De respondent gaf aan dat de organisatie zich specifiek voor de doelgroep inzet, omdat zij diegenen zijn di e het 

het hardst nodig hebben. De ideologie van de organisatie is er vooral op gericht om juist die mensen te helpen. 

Het is dan ook vooral het gegeven dat deze respondenten er voldoening uithalen om de bijstandsgerechtigden 

te helpen. Een groep bijstandsgerechtigden leefden, volgens de respondenten, voordat zij aan het werk gingen 

vooral in de nacht en sliepen overdag. Daarnaast bleken enkele ook schulden te bezitten. Organisaties 

proberen deze mensen te helpen, door hun een baan aan te bieden. Dit doen zi j omdat zij de maatschappij 

willen helpen en medeleven tonen met deze mensen. Een respondent omschreef ook dat het niet altijd 

makkelijk is om met een bijstandsuitkering te leven, waardoor hij gemotiveerd is om deze mensen een baan 

aan te bieden. Volgens deze respondenten is werken de enige manier om uit deze negatieve spiraal te komen, 

waardoor zij bijstandsgerechtigden deze kans ook graag willen geven.  

 

Wat uit deze paragraaf blijkt is dat de organisatiecultuur bij de respondenten van grote invloed is op  het besluit 

van de organisatie om te werken met bijstandsgerechtigden. Bijna alle organisaties in dit onderzoek zijn 

intrinsiek gemotiveerd om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen.  

6.5.2 Achtergrond van de manager 

Naast de ideologie van een organisatie is bij een select deel de achtergrond van de betreffende manager van 

invloed op de cultuur die heerst in organisaties. Een manager kan, door eigen ervaringen, erop in spelen om 

bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. De ervaringen van de manager kunnen divers zijn. Een respondent 
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ervoer dat een vriendin weinig kansen had op de arbeidsmarkt, waarna zij besloot om zich in te zetten voor de 

doelgroep. Een andere respondent vertelde juist weer dat hij zelf ook heeft meegemaakt om uit de onderste 

regionen te komen. Deze respondent heeft ervaren dat de bijstandsgerechtigden zichzelf niet kunnen verkopen 

en dat is voor hem ook een reden om juist deze mensen te helpen. 

 

‘Ik kom ook uit de onderste regionen. Ik weet ook wat arm zijn betekent. Ik heb best begrip voor hun. Als ze toch 

willen werken dan zou ik iemand aannemen die goed kan praten, die zichzelf kan presenteren en kan verkopen. 

Deze mensen kunnen zich niet verkopen.’ RES 4  

 

Enkele respondenten in dit onderzoek hebben van dichtbij meegemaakt hoe het de bijstandsgerechtigden op 

de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergaat. Door deze ervaringen proberen de respondenten bij de 

organisaties er voor te zorgen dat er bijstandsgerechtigden in dienst worden genomen. Omdat het voor 

bijstandsgerechtigden niet altijd even makkelijk is om werk te vinden, zetten de respondenten zich in om deze 

mensen te helpen. Zij proberen juist de mensen te helpen die het, in hun ogen, het meeste nodig hebben. 

Enkele respondenten gaven aan de bijstandsgerechtigden niet alleen in di enst te nemen om daar geld mee te 

verdienen, maar zij doen het vooral om deze mensen te helpen. 

 

Daarnaast speelt de werkervaring van de betreffende manager een rol in de beslissing of er 

bijstandsgerechtigden in dienst worden genomen. Een respondent had ervaring in het werken met 

bijstandsgerechtigden, waardoor hij ook bij zijn huidige werkgever met de doelgroep wilde werken. Op die 

manier heeft hij invloed uitgeoefend op de organisatie om in een grotere mate met de doelgroep te gaan 

werken. Daarbij is de werkervaring van deze manager een voordeel, omdat hij op die manier exact weet hoe 

men het beste met de doelgroep om kan gaan. 

 

‘Omdat ik 9 jaar re-integratie achtergrond heb en ik gewoon weet hoe je met die mensen om moet gaan.’ RES 9  

 

Juist deze ervaringen van managers zijn van invloed op de motivatie van organisaties om zich in te zetten voor 

de doelgroep. Bij een grote minderheid van de organisaties is dit een factor dat een belangrijke rol heeft bij de 

motivatie van het in dienst nemen van bijstandsgerechtigden.  

 

6.6 Organisatiekenmerken  

Voor enkele organisatiekenmerken is gekeken of die invloed hebben op de besluitvorming van organisaties. 

Niet alle organisatiekenmerken zijn meegenomen, omdat niet de gewenste samenstelling van de respondenten 

is behaald in dit onderzoek. De volgende organisatiekenmerken zijn wel geanalyseerd: 

 Verschil publiek/privaat 

 Type eigendom van de organisatie 

 Locatiekenmerk 
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De analyse van deze drie kenmerken wordt hieronder besproken 

6.6.1 Verschil publiek/privaat  

Het verschil  tussen publieke en private organisaties is het eerste kenmerk dat van invloed is op de 

besluitvorming van organisaties om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. In dit onderzoek is er slechts één 

publieke organisatie en één (sinds 2014) geprivatiseerde organisatie aanwezig. De geprivatiseerde organisatie 

bezit nog wel de kenmerken van een publieke organisatie, waardoor het als publieke organisatie wordt 

beschouwd. Het geeft desalniettemin een indicatie in welke mate een organisatie zich richt op 

bijstandsgerechtigden. De publieke organisaties in dit onderzoek gaven aan dat zij het vangnet zijn voor de 

samenleving en dat de bijstandsgerechtigden bij hun terechtkomen indien zij nergens anders succesvol zijn. 

Een grote verscheidenheid in eigenschappen van personen komen terecht bij deze organisaties. Volgens de 

respondenten is het ook hun verantwoordelijkheid om deze mensen een kans te bieden. 

 

‘Het is onze primaire verantwoordelijkheid om die mensen te ontwikkelen en te begeleiden naar regulier werk. 

Dus het is denk ik voor ons één van de eerste focus punten of daar capabele mensen tussen zitten die wij zelf 

aan kunnen nemen.’ RES 12 

 

Wat vooral kenmerkend is, is dat er bij de publieke organisaties het financiële belang ondergeschikt wordt 

gehouden. Het citaat hierboven geeft goed weer dat het juist hun verantwoordelijkheid is om deze mensen te 

begeleiden naar regulier werk of om de doelgroep zelf in dienst te nemen. Het gaat er echter anders aan toe bij 

private organisaties. Private organisaties zijn veel meer financieel gedreven. Bij deze organisaties is het de 

doelstell ing om het financieel goed te doen. Private organisaties gaven in dit onderzoek aan dat er bij het in 

dienst nemen van bijstandsgerechtigden er gekeken wordt of het wel rendabel genoeg is voor de organisatie. 

 

 ‘Wij zijn een organisatie die geld moet verdienen en dat moet gewoon. En als we met die mensen geen geld 

kunnen verdienen en het alleen is om een sociaal gezicht te krijgen, dan doen we het niet. Want dan kunnen we 

nu wel heel sociaal zijn, maar over 5 jaar bestaan we niet meer. Daar gaat het niet over, we moeten gewoon 

blijven bestaan en het moet gewoon financieel goed blijven. Je opbrengsten en je kosten moeten gewoon goed 

in evenwicht zijn.’ RES 5 

 

De private organisaties hebben niet de verantwoordelijkheid om mensen te begeleiden naar regulier werk, in 

tegenstelling tot de publieke organisaties. Hoewel private organisaties sociaal bezig willen zijn, is dat niet de 

primaire doelstell ing. Dat is ook typerend voor de organisaties i n dit onderzoek. Er werd aangehaald door een 

respondent dat zij geen ‘fi lantropische instell ing’ zijn en dat het ook niet hun verantwoordelijkheid is om deze 

mensen in dienst te nemen. Voor de private organisaties is het de noodzaak dat zij geld verdienen en juist geen 

verlies draaien. Bij het in dienst nemen van een bijstandsgerechtigden wordt dan, in bijna alle gevallen, 

gekeken of die de organisatie niet te veel geld kost. De private organisaties hebben dan ook het l iefst dat een 
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persoon meer oplevert dan dat hij kost, hoewel dat met bijstandsgerechtigden, in sommige gevallen, niet altijd 

mogelijk is.  

 

Deze paragraaf geeft treffend het verschil in de beweegredenen weer tussen publieke en private organisaties. 

Bij publieke organisaties is het hun primaire verantwoordelijkheid om de doelgroep te helpen, terwijl  private 

organisaties meer financiële belangen hebben.  

6.6.2 Type eigendom van de organisatie 

Verder heeft het type eigendom van een organisatie invloed op de beslissing of er bijstandsgerechtigden i n 

dienst worden genomen. Het verschilt of een organisatie een familiebedrijf is of een ‘normaal’ bedrijf. In dit 

onderzoek hebben enkele organisaties deelgenomen die van historie een familiebedrijf zijn. Uit de interviews is 

naar voren gekomen dat bij deze organisaties het type eigendom een voorspellende factor blijkt te zijn of een 

organisatie met de doelgroep wilt werken. Eén respondent omschreef de organisatie als een organisatie waar 

veel aandacht voor de mens is en dat bijna iedereen elkaar kende. Ook werd er aangegeven dat er een grote 

mate van saamhorigheid aanwezig is. In dit onderzoek blijken dit organisaties te zijn waar een grote mate van 

compassie is met de medewerkers. Er werd aangegeven dat bijna iedereen elkaar kent en dat in geval van 

familieproblemen collega’s elkaar opvangen. Uit de interviews kwam naar voren dat het bij dergelijke 

organisaties niet uitmaakt wat de achtergrond van een persoon is, maar dat het enkel gaat om wat een 

persoon meeneemt. Eén respondent gaf aan dat in de organisatie iedereen een kans krijgt, waardoor ook 

bijstandsgerechtigden een kans wordt geboden. 

6.6.3 Locatiekenmerk 

Hoewel alle organisaties uit dit onderzoek, op één na, uit een stedelijk gebied komen, is hier toch een punt uit 

voorgekomen wat aandacht verdient i n dit hoofdstuk. Eén organisatie is gevestigd in een relatief klein dorp. De 

respondent gaf aan dat dit een familiebedrijf is wat al ruim vijfentachtig jaar bestaat. Verder heeft de 

organisatie rond de 2000 personeelsleden. Wanneer alle drie de punten bij elkaar worden genomen is het 

duidelijk dat het een familiebedrijf is, een groot personeelsbestand heeft en gelegen ligt in een dorp. De 

respondent gaf aan dat de organisatie zeer maatschappelijk betrokken is.  

 

‘Er zijn ook mensen uit Groot-Ammers die op die manier bij ons aan het werk gaan. Met het schoonmaken van 

het kantoorpand hier, dat kan je uitbesteden aan een bedrijf. Je kan ook zeggen van laat het mensen uit het 

dorp doen, zodat zij ook een stukje inkomsten hebben.’ RES 15  

 

Het hierboven genoemde citaat laat duidelijk zien dat de organisatie maatschappelijke verantwoordelijkheid 

neemt. De organisatie probeert zoveel mogelijk inwoners van het dorp een kans te geven bij de organisatie, om 

op deze manier de heersende werkloosheid tegen te gaan. Verder gaf de respondent aan dat er met een 

vacature op specifieke wijze wordt omgegaan. Omdat de organisatie gelegen is in een dorp, wordt er eerst 

onderzocht of die niet ingevuld kan worden door een persoon uit de omgeving. Dit wordt gedaan omdat, 

volgens de respondenten, er in het dorp veel kennis en kunde aanwezig is. Overige organisaties uit dit 
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onderzoek, die niet in een dorp gevestigd zijn, hebben in deze mate niet aangeven zich verantwoordelijk te 

voelen voor de kleine gemeenschap om hun heen. De hierboven genoemde organisatie probeer t het dorp waar 

zij gevestigd is, vooruit te helpen. Op die manier kan de locatie waar een organisatie gevestigd is van invloed 

zijn op de beslissing om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. 

 

Slechts één organisatie uit dit onderzoek is perifeer gelegen. Echter komt daar uit naar voren dat een perifere 

locatie er voor kan zorgen dat er iets terug gedaan wordt naar de omgeving. In dit geval bestaat onder andere 

uit het aannemen van bijstandsgerechtigden. 

 
6.7 Samenvatting 

Dit hoofdstuk heeft de belangrijkste resultaten van het onderzoek uiteengezet. Er is een tweedeling zichtbaar 

in het beeld dat organisaties hebben van bijstandsgerechtigden. Dit is  af te leiden uit de ervaringen die 

werkgevers hebben met bijstandsgerechtigden, die zowel positief als nega tief zijn. Er is daarnaast een grote 

verscheidenheid van redenen opgesomd die werkgevers kunnen hebben voor het in dienst nemen van 

bijstandsgerechtigden. Voor geen enkele organisatie in dit onderzoek zijn subsidies leidend geweest, maar 

enkel een stimulans. Verder gaven alle respondenten aan dat het in dienst nemen van een 

bijstandsgerechtigden veel ti jd en begeleiding kost en dat is voor sommige organisaties  de reden om 

bijstandsgerechtigden niet in dienst te willen nemen. Alle organisaties die in dit onderzoek te maken hebben 

gehad met wetgeving, met betrekking op bijstandsgerechtigden, hebben zich hier aan geconformeerd. Dat was 

voor deze organisaties van invloed op de besluitvorming om met de doelgroep te werken. Tevens gaf een 

meerderheid van de organisaties aan dat de organisatiecultuur van invloed was geweest op het besluit om 

bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Ook de verantwoordelijke manager had in enkele gevallen invloed 

op dat besluit uitgeoefend. Hoewel slechts twee organisaties in dit onderzoek uit de publieke sector komen, is 

het opvallend dat enkel zij een verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappij. Tenslotte l i jkt het type 

eigendom en de locatie van een organisatie van invloed te kunnen zijn op de motivatie om 

bijstandsgerechtigden in dienst te nemen.  
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7. Conclusie 
Nu de resultaten zijn besproken wordt er in dit hoofdstuk een verband gelegd tussen het theoretisch kader en 

de resultaten. Er wordt begonnen met de beantwoording van de deelvragen (§7.1-§7.6). Nadat deze helder 

uiteen zijn gezet, zal er tot een beantwoording worden gekomen van de hoofdvraag (§7.7) . 

 

7 .1 Deelvraag 1: Wat zijn de percepties van werkgevers van personen uit de bijstand en wat zijn hun    

ervaringen met deze groep? 

Er valt geen eenduidige typering te geven over hoe werkgevers tegen bijstandsgerechtigden aankij ken. Het 

beeld dat werkgevers hebben varieert van positief tot negatief. Dat enkele werkgevers er negatief tegen aan 

kijken komt overeen met het artikel van Van der Aa & Van Berkel (2014). Ook zij vonden dit heersende beeld bij 

enkele werkgevers. McCollum (2012) toonde in zijn onderzoek aan dat werkgevers dit negatieve beeld delen. 

Dit wordt echter gedeeltelijk bevestigd in dit onderzoek, omdat niet alle werkgevers een negatief beeld hebben 

van bijstandsgerechtigden. Gedeeltelijk valt het negatieve beeld te verklaren, omdat enkele 

bijstandsgerechtigden ongemotiveerd zijn. McCollum schreef in zijn artikel uit 2012 al dat er bij deze doelgroep 

ongemotiveerde personen tussen zitten.   

 

Dat deze typeringen over bijstandsgerechtigden zo uiteenlopend zijn, kan een indicatie van de grote diversiteit 

binnen de groep bijstandsgerechtigden zijn. Het wijst erop dat er geen eenduidig beeld van de 

bijstandsgerechtigden te schetsen is. De ervaringen die werkgevers hebben met bijstandsgerechtigden zijn net 

zo divers als het beeld dat zij hebben van deze groep. Er zijn zowel positieve als negatieve ervaringen 

waargenomen in dit onderzoek, waarbij  het merendeel positieve ervaringen heeft gemeld. Van der Aa & Van 

Berkel (2014) schrijven dat werkgevers van sociale diensten soms geen kandidaten aangeleverd krijgen 

wanneer deze gewenst zijn, waardoor mogelijk een negatieve ervaring kan ontstaan. Echter blijkt in dit 

onderzoek uit de praktijk dat de kandidaten wel aangeleverd worden, maar dat het in een enkel  geval kan gaan 

om een mismatch, een verschil in wat de werkgever zoekt en wat hij krijgt aangereikt, waardoor de negatieve 

ervaring ontstaat. 

Hoewel werkgevers wellicht negatief tegen bijstandsgerechtigden aankijken, is er ook aangegeven dat een 

grote groep bijstandsgerechtigden veranderden tijdens het werkproces. In enkele gevallen dat werkgevers 

negatieve ervaringen verwachtten, veranderden bijstandsgerechtigden tijdens het arbeidsproces zodanig dat er 

juist positieve ervaringen zijn ontstaan. De begeleiding van werkgevers neemt hier een prominente rol bij in. 

De propositie ‘in de meeste gevallen hebben werkgevers negatieve ervaringen met bijstandsgerechtigden ’ kan 

verworpen worden.  

Concluderend kan worden gesteld dat het beeld dat werkgevers hebben van bijstandsgerechtigden di vers is. 

Ook zit er een verscheidenheid in ervaringen die zij hebben met bijstandsgerechtigden. Wel blijkt dat de 

negatieve verwachtingen van werkgevers vaak een positieve wending krijgen, omdat bijstandsgerechtigden 

positief kunnen veranderen wanneer zij weer aan het werk gaan. 
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7.2 Deelvraag 2: Hoe groot is de invloed van het economische belang bij het in dienst nemen van een 
persoon uit de bijstand? 

In het theoretisch kader is uiteengezet dat het economische belang kan bestaan uit een opbrengsten aspect en 

een kosten aspect. De respondenten hebben, overeenkomend met het artikel Van der Aa & Van Berkel (2014), 

bevestigd dat subsidies enkel een stimulans zijn voor werkgevers om doelen na te streven. Kraaijenbrink (2010) 

stelde in zijn artikel dat organisaties onderscheidend willen zijn en van der Aa & Van Berkel (2014) stellen in 

hun artikel dat werkgevers dergelijk personeel vanwege kostenreductie in dienst nemen. Dit onderzoek 

ondersteunt beide stell ingen, omdat de organisaties in dit nastreven. Het blijkt dat werkgevers vooral markt 

gedreven zijn en daarom wordt er geprobeerd om aan de vraag uit de markt te voldoen, ook als dit betekent 

dat zij bijstandsgerechtigden in dienst moeten nemen. Dit heeft overeenkomsten met wat Scott (2008) 

uiteenzette in zijn artikel. Hij schrijft in zijn artikel  dat organisaties handelen binnen een bepaalde context. In 

deze thesis is terug te zien dat organisaties zich aanpassen aan de context (de markt) om een verhoogde 

opbrengst te realiseren. De propositie ‘wanneer een persoon uit de bijstand de organisatie iets op kan leveren 

wordt deze in dienst genomen’ wordt in dit onderzoek dan ook aangenomen. 

 

Naast het opbrengstenaspect staat ook het kostenaspect centraal bij organisaties in dit onderzoek. Dit valt 

logisch te verklaren omdat organisaties, voornamelijk private organisaties, geld beogen te verdienen. Het blijkt 

dat bijstandsgerechtigden in dienst nemen niet de kunst is, maar dat het juist de kunst is om deze groep binnen 

de organisatie te houden. Dit vergt veel training en begeleiding van de bijstandsgerechtigden en dat zijn zaken 

die de organisaties geld kosten. De Gier (2010) gaf in zijn onder zoek aan dat zij over een snel  

aanpassingsvermogen beschikken, echter ontkennen organisaties dat, omdat er juist veel ti jd in 

bijstandsgerechtigden geïnvesteerd moet worden. Organisaties gaven aan dat goede training en begeleiding 

noodzakelijk is om er een goede arbeidskracht aan over te houden. Dit is enigszins tegenstrijdig met wat 

McCollum (2012) vond in zijn artikel, want organisaties blijken het niet als een risico te zien om training en 

begeleiding aan te bieden. Organisaties willen juist investeren in personeel  om een goede arbeidskracht te 

krijgen. Als er juiste begeleiding aanwezig is en de kosten beperkt blijven, worden bijs tandsgerechtigden in 

dienst genomen. De propositie ‘wanneer een organisatie vindt dat een persoon uit de bijstand te weinig 

toevoegt aan de organisatie, zijn werkgevers minder geneigd om deze in dienst te nemen ’ wordt gedeeltelijk 

aangenomen. Dit omdat organisaties prefereren enkel een persoon aan te nemen die meer oplevert dan dat 

diegene kost. Maar enkele werkgevers zijn, door subsidies, toch geneigd om bijstandsgerechtigden in dienst te 

nemen. 

Subsidies zijn enkel een stimulans en het l i jkt dat andere aspecten, zoals de vraag vanuit de markt, een 

belangrijkere rol spelen. Het is opvallend dat er wordt aangegeven dat subsidies niet leidend zijn, maar 

organisaties gebruiken deze subsidies wel om de kosten te dekken. Hier valt enige tegenstijdigheid te 

ontdekken, omdat organisaties de subsidies wel gebruiken. Daarnaast proberen organisaties  de kosten binnen 

de perken te houden, maar bijstandsgerechtigden vergen echter veel training en begeleiding.  
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7.3 Deelvraag 3: In welke mate heeft wetgeving invloed op het beleid van organisaties? 

Alle organisaties in dit onderzoek die te maken hebben met wetgeving dat betrekking heeft op 

bijstandsgerechtigden, gaven aan dat zij zich hier aan conformeren. Zij hadden verschillende redenen om dit te 

doen. Dit varieerde van het ontlopen van boeteclaims tot het voldoen aan een eis bij een aanbesteding. Hieruit 

bli jkt dat een externe partij, bijvoorbeeld een overheid of opdrachtgever, grote invloed kan hebben op de 

beweegredenen van een organisatie. In dit onderzoek zijn twee wetten naar voren gekomen die invloed 

uitoefenen op organisaties. Dit is  de SROI verplichting en de participatiewet. Doordat organisaties zich 

conformeren aan wetgeving, wordt de propositie ‘organisaties conformeren zich zo veel mogelijk aan de 

wetgeving om boete (claims) te ontlopen’ aangenomen. Suchman (1995) definieerde dit als pragmatische 

legitimiteit. Hoewel het onderzoek van Suchman al twintig jaar oud is, geeft het in de hedendaagse 

samenleving nog een goed denkkader. DiMaggio & Powell (1983) schreven dat door verschillende 

verplichtingen uit de maatschappij er mechanismen kunnen ontstaan, waardoor organisaties zich aan elkaar 

gaan spiegelen. Echter gaf geen enkele respondent aan dat zij zich spiegelde aan een andere organisatie. Het 

meer recentere onderzoek van Baretto & Baden-Fuller (2006) sluit daarom meer aan bij de resultaten van dit 

onderzoek. Net als het genoemde onderzoek van Baretto & Baden-Fuller (2006), geeft dit onderzoek weer dat 

organisaties zich niet bij alle strategische beslissingen spiegelen aan andere organisaties. 

 

Al met al bli jkt dat wetgeving een grote invloed heeft op het beleid van organisaties. Organisaties conformer en 

zich aan wetgeving en nemen daarom bijstandsgerechtigden in dienst. 

7.4 Deelvraag 4: In hoeverre willen organisaties maatschappelijk verantwoord bezig zijn door personen 
uit de bijstand in dienst te nemen? 

Er is in dit onderzoek een grote mate van werkgevers te zien die zich vanwege intrinsieke motivatie willen 

inzetten voor de maatschappij. Scott (2008) gaf aan dat wanneer er iets diep verankerd zit in een cultuur, 

organisaties zich ook hier naar gaan gedragen. Dat l i jkt door organisaties in dit onderzoek bevestigd te worden, 

omdat enkele werkgevers aangaven dat het in de DNA van de organisatie zit om maatschappelijke 

verantwoording te hebben. Caroll & Shabana (2010) schrijven dat steeds meer organisaties zich bezighouden 

met MVO. Het blijkt indirect dat werkgevers in dit onderzoek zich hier mee bezighouden, maar deze 

werkgevers kiezen niet voor de benaming MVO. Het werd slechts een enkele keer genoemd. Het kenmerkende 

is dat alle werkgevers het in dienst nemen van bijstandsgerechtigden belangrijk vinden. Dat werkgevers zich 

steeds meer verantwoordelijk voelen voor de maatschappij, kan te maken hebben met de herverdeling van de 

sociale verantwoordelijkheden, waar Leisink (2005) al over schreef. Boon e.a. (2005) gaven aan dat werkgevers 

verschillend met sociale afwegingen om kunnen gaan, maar blijkbaar wordt juist het in dienst nemen van 

bijstandsgerechtigden belangrijk gevonden. Daarbij is het goed om te beseffen dat de kenmerken die Suchman 

(1995) heeft opgesteld, cognitieve en morele legitimiteit, duidelijk te herleiden zijn naar dit onderzoek. Het 

wijst erop dat vooral de intrinsieke motivatie van werkgevers een grote rol speelt. Een organisatiecultuur die 

grote waarde hecht waarbij de maatschappij belangrijk wordt gevonden, zorgt ervoor dat werkgevers 

bijstandsgerechtigden in dienst nemen. De propositie ‘een organisatiecultuur waarbij er waarde wordt gehecht 
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aan sociale legitimiteit, heeft tot gevolg dat er bijstandsgerechtigden in dienst worden genomen ’ wordt in dit 

onderzoek aangenomen. 

 

Al met al bli jkt dat werlgevers  intrinsiek gemotiveerd zijn om personen uit de bijstand in dienst te nemen en 

organisaties voelen zich daarbij verantwoordelijk naar de maatschappij toe. 

7.5 Deelvraag 5: In hoeverre wegen werkgevers het economische en sociale belang tegen elkaar af bij 
het in dienst nemen van personen uit de bijstand? 

Het conceptueel model laat zien dat er een verband bestaat tussen economische en sociale overwegingen. De 

respondenten in dit onderzoek hebben dit bevestigd. Er werd aangegeven dat er een nauw verband bestaat 

tussen economische en sociale belangen. Dat valt logisch te verklaren, omdat het merendeel va n de 

organisaties in dit onderzoek uit de private sector komt. Organisaties willen maatschappelijk verantwoord bezig 

zijn, maar het moet niet het financiële aspect schaden. Organisaties bevestigen de strategic balance theory 

door te stellen dat beide belangen meespelen bij het nemen van een besluit. Deephouse (1999) vond, zestien 

jaar geleden al, dat organisaties naast het realiseren van winst ook sociaal legitiem bezig zijn. De propositie 

‘organisaties stellen bij het aannemen van mensen uit de bijstand het sociale belang boven het economische 

belang’ wordt in dit onderzoek verworpen. Het is niet aan te nemen dat een organisatie het ene belang 

belangrijker acht dan het andere belang. Juist de combinatie van beide bela ngen is van essentieel belang.  

 

Verder wegen organisaties wel het opbrengsten en kosten aspect tegen elkaar af. Het conceptueel model laat 

geen verband zien tussen deze twee aspecten, maar het verband bestaat wel degelijk. Dit werd 

geconcretiseerd door het feit dat respondenten aangaven dat zij  voort willen blijven bestaan en dat de 

opbrengsten daarom gelijk of hoger dienen te zijn dan de kosten. Bij het in dienst nemen van een 

bijstandsgerechtigde wordt er geprobeerd om de kosten zoveel mogelijk te beperken. 

Organisaties houden met beide belangen rekening. Er wordt een afweging gemaakt tussen het economische én 

het sociale belang bij het in dienst nemen van een bijstandsgerechtigde. 

7.6 Deelvraag 6: In welke mate spelen organisatiekenmerken een rol? 
Organisatiekenmerken kunnen een voorspellende factor zijn of organisaties bijstandsgerechtigden in dienst 

nemen. Rainey (2003) heeft al een grove scheiding gemaakt tussen publieke en private organisaties en dat 

blijkt terug te komen in dit onderzoek. Een publieke organisatie voelt zich verantwoordelijk voor de doelgroep. 

Hoewel dit onderzoek maar één ‘echte’ publieke organisatie bezit, geeft het wel een indicatie. De propositie 

‘publieke organisaties voelen zich meer verantwoordelijk bijstandsgerechtigden in dienst te nemen in 

vergelijking met private organisaties’ wordt in dit onderzoek aangenomen, rekening houdend met het gegeven 

dat dit enkel een indicatie is voor publieke organisaties. Hoewel publieke organisaties zich steeds meer 

bezighouden met NPM, blijft er toch veel aandacht over voor de groep bijstandsgerechtigden. Diefenbach 

(2009) concludeerde dat de kans aanwezig is dat de klassieke doelen van publieke organisaties minder 

aandacht krijgen, maar dat blijkt bij de organisatie in dit onderzoek nog niet aan de orde te zijn. 
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Verder kan het eigendom van de organisatie en de locatie van een organisatie een factor te zijn dat van invloed 

is op de besluitvorming, ook hier rekening houdend met het feit dat er maar enkele van deze organisaties in dit 

onderzoek betrokken zijn. Organisaties die familie eigendom zijn, zijn in dit onderzoek meer geneigd om 

bijstandsgerechtigden in dienst te nemen dan organisaties die dit niet zijn. Verder blijkt dat een organisatie die 

perifeer gelegen is, iets terug wilt doen voor de omgeving. Het blijkt dat deze organ isatie een 

verantwoordelijkheidsgevoel heeft naar de omgeving. Met deze uitspraak is echter wel voorzichtigheid 

geboden, want in dit onderzoek zat slechts één organisatie die perifeer gelegen is.  

7.7 Conclusie hoofdvraag 

Nu de deelvragen beantwoord zijn kan er tot een beantwoording van de hoofdvraag gekomen worden. De 

hoofdvraag die in dit onderzoek centraal stond is: 

 

Wat zijn de beweegredenen van werkgevers om personen uit de bijstand in dienst te nemen en wat ligt daar 

aan ten grondslag? 

De beweegredenen van werkgevers zijn erg divers. Hier valt geen eenduidige typering van te maken. Dit is in 

l i jn met wat Van der Aa & Van Berkel (2014) vonden in hun onderzoek. In de meeste gevallen is het een 

combinatie van beweegredenen die er voor zorgt dat werkgevers bijstandsgerechtigden in dienst nemen. Wat 

echter de belangrijkste factor blijkt te zijn is de organisatiecultuur. Bijna alle werkgevers gaven aan dat zij 

intrinsiek gemotiveerd zijn om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Een groot aantal werkgevers krijgt 

daar ook voldoening van. Het blijkt dat deze werkgevers de maatschappij vooruit willen helpen. Vanuit 

economisch perspectief zijn subsidies volgens de werkgevers enkel een stimulans om bijstandsgerechtigden in 

dienst te nemen, maar wordt er vooral  gekeken naar wat de markt wil  wat betreft bijstandsgerechtigden. 

Opvallend hierbij is dat de organisaties de subsidies wel gebruiken om de eventuele kosten van het plaatsen 

van een bijstandsgerechtigde te compenseren. Hieruit bli jkt dat het voor deze orga nisaties wellicht toch niet 

enkel een stimulans is, omdat de subsidies nodig zijn om kosten te dekken. Verder is training en begeleiding  

noodzakelijk voor bijstandsgerechtigden en als organisaties dit kunnen bieden, zijn zij eerder geneigd om 

bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Daarnaast blijkt wetgeving een factor te zijn dat invloed heeft op de 

beweegredenen, want organisaties conformeren zich hier aan. Tenslotte voelt een publieke organisatie meer 

verantwoordelijkheid dan een private organisatie om zich in te zetten voor de maatschappij , zijn 

familiebedrijven eerder geneigd om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen en kan een perifere locatie er 

voor zorgen dat een organisatie iets terug wilt doen aan haar omgeving.   
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8. Discussie 

Nadat in de voorgaande hoofdstukken de resultaten en de conclusie zijn besproken, wordt er in dit hoofdstuk 

een kritische kanttekening geschetst. Het doel hiervan is om het beeld enigszins te verbreden. Allereerst 

worden enkele conclusies kritisch geanalyseerd (§8.1). Vervolgens worden de beperkingen van het onderzoek 

toegelicht (§8.2). Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek (§8.3). Ook worden 

er aanbevelingen gedaan aan organisaties die werken met bijstandsgerechtigden (§8.4). Tot slot wordt het 

onderwerp van deze thesis in een grotere thematiek geplaatst, waarbij er zowel maatschappelijk als 

wetenschappelijk naar wordt gekeken (§8.5).  

8.1 Kritische blik  op de conclusie 

Er worden in deze paragraaf verschillende kritiekpunten op dit onderzoek aangehaald. Het is opgedeeld in de 
volgende paragrafen:   

 Reflectie theoretisch kader  

 Het conceptueel model  

 Methode 

 Resultaten 

Deze paragrafen worden hieronder verder uiteengezet. 

 

8.1.1 Reflectie theoretisch kader 

De belangrijkste discussiepunten in deze thesis zij n het theoretisch kader en het conceptueel model. De 

literatuur die gebruikt is, is erg breed. Dat is goed terug te zien in het conceptueel model. Alle beweegredenen 

die organisaties in dit onderzoek hadden voor het in dienst nemen van een bijstandsgerechtigde, kunnen 

geplaatst worden in het conceptueel model. De gebruikte institutionele theorie geeft een goed denkkader voor 

het onderzoek, omdat het zowel economische als sociale overwegingen bevat. Er kunnen echter wel twijfels 

bestaan of dit de juiste theorie is voor het onderzoek. Dacin e.a. (2002) tonen in hun onderzoek aan dat de 

institutionele omgeving elke keer aan verandering onderhevig  is en dat het aandacht nodig heeft. Het is goed 

om te beseffen dat de druk van de omgeving verandert in de vormen die zij aanneemt. Er kan betwist worden 

of de institutionele theorie deze verandering van de omgeving wel voldoende meeneemt. Elke keer hebben 

organisaties te maken met nieuwe en verschillende belangen uit de institutionele omgeving. Het is dan wellicht 

een beperking dat dit onderzoek slechts één primaire theorie als rode draad heeft gebruikt. Het model van 

Lepak & Snell (2002) had een verrijking voor dit onderzoek geweest, omdat het de verschillende arbeidsrelaties 

weergeeft. Uit de resultaten is gebleken dat werkgevers bijstandsgerechtigden als andere werknemers 

beschouwen dan reguliere werknemers. Op dat gebied is het model van Lepak & Snell (2002) een verrijking, 

omdat dit model juist weergeeft dat er verschillende soorten arbeidsrelaties bestaan en dat voor de 

verschillende arbeidsrelaties een ander HR-beleid opgesteld dient te worden. Volgens het model bestaan er 

kernmedewerkers, professionals, ondersteunend personeel en personeel dat zich met onderzoek en 

beleidsontwikkeling bezighoudt (Lepak & Snell, 2002). Uit de conclusie van dit onderzoek is af te leiden dat 

werkgevers bijstandsgerechtigden als ondersteunend personeel beschouwen. Dit omdat bijstandsgerechtigden 
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ondersteunende werkzaamheden verrichten en omdat werkgevers een ruime keuze hebben bi j de selectie van 

bijstandsgerechtigden. Deze groep is voor werkgevers eenvoudig vervangbaar. Echter dient de vraag gesteld te 

worden of organisaties daarom niet anders met bijstandsgerechtigden omgaan met hun HR-beleid in 

vergelijking met de andere type medewerkers. Het is aannemelijk dat organisaties, onder andere bij de 

sollicitatieprocedures, andere richtli jnen hebben. Wanneer het model van Lepak & Snell (2002) bij het 

onderzoek betrokken zou zijn, zou het een bijdrage hebben kunnen leveren bij het verk laren van de 

beweegredenen van organisaties. 

8.1.2 Het conceptueel model  

Hiervoor is het al even aangehaald, maar het conceptueel model is erg breed geworden. Het had voor dit 

onderzoek wellicht iets specifieker gemaakt mogen worden. De grote verscheidenheid van redenen die 

werkgevers in dit onderzoek hebben voor het in dienst nemen van bijstandsgerechtigden, zijn allemaal onder 

te brengen in het conceptueel model. Aan de ene kant kan er daarom gezegd worden dat de literatuur goed is 

gekozen, maar aan de andere kant is het wellicht te breed gekozen. Dat de gebruikte l iteratuur zo breed 

gekozen is, valt te verantwoorden doordat er nog maar weinig onderzoek is gedaan naar achtergestelde 

groepen. Het conceptueel model is erg breed geworden, maar enkele verbanden tussen de verschillende 

concepten waren niet volledig weergegeven. Allereerst is er geen verwacht verband weergegeven tussen het 

opbrengsten en kosten aspect. Respondenten gaven aan dat er juist altijd een afweging wordt gemaakt tussen 

deze twee aspecten en dat er daarom wel degelijk een verband bestaat. Het conceptueel model zou vollediger 

zijn geweest indien dit verband was aangegeven.  

 

Daarnaast geeft het conceptueel een verband weer tussen institutionele druk en organisatiekenmerken. Het 

blijkt dat er inderdaad een verband waarneembaar is. Het verband is niet geldig voor alle 

organisatiekenmerken. Voor het type organisatie (publiek/privaat) en locatiekenmerken blijkt het verband wel 

te bestaan, voor het type eigendom van de organisatie is het niet bekend. Publieke en private organisaties 

hebben te maken met verschillende vormen van institutionele druk en een (perifeer) locatiekenmerk kan er 

voor zorgen dat een omgeving bepaalde handelingen van een organisatie verwacht.  

 

Tenslotte is uit de resultaten gebleken dat de motivatie van werkgevers in de meeste gevallen een afweging is 

van verschillende factoren. Het conceptueel model laat zien dat er verschillende redenen van invloed kunnen 

zijn op de beslissing van werkgevers. Het conceptueel model zou volledig zijn geweest indien er nog een 

tussenstap zou zijn weergegeven tussen de verschillende motieven van werkgevers en de beslissing van 

werkgevers voor het aannemen van een bijstandsgerechtigde. Dit zou een tussenstap zijn die de afweging van 

de verschillende motieven weergeeft. Deze afweging heeft vervolgens invloed op de beslissing van werkgevers 

om een bijstandsgerechtigde wel of niet in dienst te nemen.   
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8.1.3 Methode 

De doelstell ing van het onderzoek was om achter de beweegredenen van organisaties te komen waarom zij 

bijstandsgerechtigden in dienst nemen. Hierbij is gekozen voor het afnemen van interviews met zestien 

verschillende organisaties. Hoe de interviews zijn afgenomen en de verantwoording daarvan, is terug te lezen 

in hoofdstuk vijf. Zoals gemeld zijn er zestien interviews afgenomen en daar is bewust voor gekozen. Die 

beslissing is genomen zodat er een grote verscheidenheid van organisaties in dit onderzoek aanwezig zouden 

zijn en dat dat rijke informatie zou opleveren over de beweegredenen van organisaties. Omdat er met zestien 

organisaties is gesproken, is er slechts één interview per organisatie afgenomen. Tijdens de interviews van dit 

onderzoek is naar voren gekomen dat de organisatiecultuur van organisaties van invloed kan zijn op de 

beweegredenen van werkgevers om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Het is lastig te meten of een 

organisatiecultuur van invloed is, omdat er maar één interview per organisatie is afgenomen is er wellicht op 

sommige aspecten niet diep genoeg ingegaan. Er moet daarom rekening mee gehouden worden dat het 

onderzoek niet volledig weergeeft hoe de organisatiecultuur en de beslissingen van werkgevers met elkaar 

samenhangt. Het onderzoek geeft wel een indicatie van hoe een organisatiecultuur de beslissing van 

werkgevers kan beïnvloeden. 

 

Uit de conclusie van het onderzoek is gebleken dat wetgeving met betrekking tot bijstandsgerechtigden een 

invloedrijke factor is. Wanneer er naar de samenstelling van de respondenten gekeken wordt, bli jkt dat de 

aannemingsbedrijven het meest vertegenwoordigd zijn in dit onderzoek. Het is dan niet verwonderlijk te 

noemen dat wetgeving, zoals een SROI verplichting, regelmatig naar voren kwam als een motief om 

bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Deze organisaties hebben namelijk met (bijna)  elke aanbesteding te 

maken met een dergelijke verplichting.  

8.1.4 Resultaten 

Wanneer er met een kritische blik naar de resultaten wordt gekeken, blijkt dat er een grote mate van 

verwevenheid waarneembaar is van verschillende concepten uit het theoretisch kader en het conceptueel 

model. Enkele organisaties gaven aan dat er aan de aanbestedingen een SROI verplichting vastzat. In de meeste 

gevallen is de aanbesteding van zo’n grote omvang, dat het percentage dat uitbesteedt dient te worden aan 

bijstandsgerechtigden een behoorlijk bedrag is. Het blijkt dat organisaties er voor kiezen om het percentage 

dan inderdaad te besteden aan bijstandsgerechtigden. Het is dan niet enkel wetgeving die van invloed is op de 

beslissing van organisaties om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Het l i jkt daarnaast de zichtbaarheid 

van de organisatie in de samenleving te zijn die van invloed is op de besluitvorming. Omdat het in de meeste 

gevallen relatief grote organisaties zijn die te maken hebben met deze aanbestedingen, wensen zij positieve 

zichtbaarheid in de samenleving. Wanneer zij zich niet houden aan de SROI verplichting, zullen zij zich op 

sociaal vlak negatief profileren in de maatschappij. Het l i jkt bij deze organisaties geen punt van discussie te zijn 

om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Kortom, het is te kort door de bocht om te zeggen dat het enkel 

de aanbestedingen zijn die de beweegredenen van organisaties beïnvloeden. Daarnaast speelt, met grote 

waarschijnlijkheid, ook het sociale gezicht in de s amenleving een rol. 
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Verder dient er een kritische kanttekening geplaatst te worden bij de verschillende beweegredenen die 

publieke en private organisaties bezitten. In dit onderzoek is naar voren gekomen dat een publieke organisatie 

andere beweegredenen kan hebben dan een private organisatie. Wanneer hier dieper op wordt ingegaan blijkt 

dat de leeway van deze organisaties verschilt. Institutionele eisen en verwachtingen beïnvloeden de leeway 

van organisaties bij het kiezen van het HR-beleid (Boon e.a., 2009). Vanuit de maatschappij en de overheid zijn 

er van publieke organisaties, in tegensteling tot private organisaties, andere verwachtingen. Van publieke 

organisaties wordt juist verwacht dat zij zorg dragen voor de maatschappij en dat dat hun primaire ta ak is. Uit 

onderzoek van Boyne (2002) blijkt dat publieke managers meer het publ ieke belang dienen dan private 

managers. Het is daarom niet verwonderlijk dat in dit onderzoek naar voren is gekomen dat een publieke 

organisatie zich verantwoordelijk voel t voor de maatschappij en daarom bijstandsgerechtigden in dienst 

neemt. Het is te kortzichtig om te vermelden dat er enkel een verschil zit in het handelen van publieke en 

private organisaties. Er zit een veel groter kader omheen dat betrekking heeft op de leeway van deze 

organisaties waardoor dit handelen te bepalen en verklaren is .  

8.2 Tekortkomingen onderzoek  

Net als elk ander onderzoek kent dit onderzoek ook enkele tekortkomingen. De belangrijkste tekortkoming is 

het benaderen van respondenten. Naast de enkele respondenten die HollandWerkt heeft aangedragen, is de 

onderzoeker zelf op zoek gegaan naar organisaties. Echter bleek het een moeili jke opgave om organisaties te 

vinden die werken met bijstandsgerechtigden. Mede hierom en de grote non-response waarmee de 

onderzoeker te maken kreeg, is de kleine meerderheid van organisaties uit dit onderzoek geworven via de 

website van De Normaalste Zaak. Organisaties melden zich bij De Normaalste Zaak aan, wanneer zij zich 

inzetten voor de maatschappij. Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat het merendeel van de 

organisaties intrinsiek gemotiveerd is om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. De kanttekening die hierbij 

geplaatst kan worden is dat dat een verwachte conclusie kan zijn, omdat er respondenten deelnamen aan dit 

onderzoek die zich hebben aangemeld bij De Normaalste Zaak. 

 

Kortom moeten de conclusies uit dit onderzoek daarom niet gezien worden als dé beweegredenen die bij alle 

andere organisaties aanwezig zijn. De resultaten van dit onderzoek worden ook niet gegeneraliseerd naar 

andere populaties, het geeft enkel een indicatie van hoe beweegredenen van organisaties in elkaar kunnen 

zitten. 

Een andere tekortkoming van dit onderzoek heeft te maken met het selecteren van de respondenten. Er is in 

dit onderzoek (gedeeltelijk) gebruik gemaakt van de s neeuwbalmethode. Zoals in het methodehoofdstuk al is 

toegelicht, is hiervoor gekozen omdat er een grote non-response waarneembaar was. Hoewel de 

sneeuwbalmethode voor dit onderzoek succesvol was voor het benaderen van respondenten, zit er ook een 

nadeel aan. Doordat respondenten zelf ‘nieuwe’ respondenten hebben aangedragen, ontstaat er een 

kettingreactie (Atkinson & Flint, 2001). Op die manier kunnen de respondenten selectief ‘nieuwe’ 
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respondenten aandragen, die wellicht dezelfde beweegredenen delen. Hoewel het maar om een klein aantal 

respondenten gaat, beïnvloedt het wel de betrouwbaarheid van dit onderzoek.  

De laatste tekortkoming van dit onderzoek heeft te maken met de locatie waar de organisaties gevestigd zijn. 

In de conclusie van het onderzoek is  gemeld dat subsidies bij geen enkele organisatie leidend zijn geweest bij 

de beslissing om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Enkele organisaties zijn gevestigd in gemeentes 

waar de subsidies, vanwege verscheidende redenen, zijn afgeschaft. Een logis ch gevolg hiervan is dat niet alle 

organisaties de mogelijkheid hebben gehad tot het aanvragen van een subsidie. De conclusie dat subsidies niet 

leidend zijn geweest voor organisaties bij de beslissing of bijstandsgerechtigden in dienst worden genomen, is 

vanwege de genoemde reden niet bij alle organisaties van toepassing.  

8.3 Toekomstig onderzoek 

Dit onderzoek heeft geprobeerd om bij te dragen aan de kennis over de beweegredenen van werkgevers op de 

beslissing om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Er is een gefundeerde basis gelegd voor toekomstig 

onderzoek. Bij de reflectie en verdieping op de methode van dit onderzoek is het al aangehaald, maar er is in 

dit onderzoek geen evenwichtige verdeling van organisaties per sector. Het was daarom ook niet mogelij k om 

in dit onderzoek uiteen te zetten of er verschillen bestaan in de beweegredenen van werkgevers tussen 

verschillende sectoren. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit interessante conclusies op zou kunnen leveren. Dit 

onderzoek wijst uit dat het vooral organisaties die werken met aanbestedingen te maken hebben met een SROI 

verplichting, waardoor zij bijstandsgerechtigden in dienst hebben genomen. Hoewel dit onderzoek ook andere 

beweegredenen laat zien van organisaties uit andere sectoren, is het toch interessant om een grotere 

verscheidenheid van respondenten te hebben om dergelijke uitspraken meer zekerheid te geven.  

 

Daarnaast is het interessant om de locatiekenmerken en de invloed op de beslissing om bijstandsgerechtigden 

in dienst te nemen, verder te onderzoeken. Dit onderzoek bezit slechts één organisatie in een perifeer gelegen 

gebied. Uit de resultaten blijkt dat een perifere l igging er voor kan zorgen dat een organisatie iets terug wilt 

doen aan de omgeving, wat resulteert in het in dienst nemen va n bijstandsgerechtigden. Het is niet duidelijk of 

dit toeval is, of dat dit een gewoonte is voor perifeer gelegen organisaties. Het kan een interessant onderzoek 

opleveren om te kijken of de locatie daadwerkelijk een invloedrijke factor is op beslissing va n een organisatie 

om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. 

 

Daarnaast is in de discussie en in de reflectie van dit onderzoek al aangehaald dat de context steeds aan 

verandering onderhevig is. Dacin e.a. (2002) hebben onderzoek gedaan naar de institutionele theorie en de 

veranderende omgeving. Dit onderzoek is vooral theoriegericht en onderzoek in de praktijk kan waardevolle 

inzichten geven. Dit omdat de context voortdurend verandert en organisaties hier verschillend op kunnen 

reageren. Leisink (2005) gaf in zijn artikel al aan dat de context aan verandering onderhevig is en dat de 

overheid zich verder terugtrekt, wat resulteert in een herverdeling van de maatschappelijke 

verantwoordelijkheden. Het is niet enkel de overheid die zorgt voor een vangnet voor bijs tandsgerechtigden, 

ook private organisaties hebben een verantwoordelijkheid. Op grond van bovenstaande wordt er aanbevolen 
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om onderzoek te doen naar hoe organisaties omgaan met institutionele veranderingen en in hoeverre dat 

invloed heeft op hun beweegredenen om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. 

8.4 Aanbevelingen 

Aan het einde van het onderzoek kunnen er enkele aanbevelingen gedaan worden aan organisaties die werken 

met bijstandsgerechtigden óf juist nog niet werken met bijstandsgerechtigden. De eerste aanbeveling heeft te 

maken met kansen van de organisaties op de markt. Enkele organisaties hebben aangegeven dat zij 

bijstandsgerechtigden in dienst hebben genomen om te voldoen aan de vraag uit de markt. Deze organisaties 

achtten social legitimacy belangrijk, omdat zij inspelen op klanten die dit verwachten. Uit de interviews is 

gebleken dat organisaties er ervaring mee hadden dat klanten voor een bepaalde organisatie hebben gekozen, 

omdat de organisatie social legitimacy bezat. Kortom, een aanbeveling voor organisaties is om 

bijstandsgerechtigden in dienst te nemen om zodoende social legitimacy te vergaren. Op die manier kunnen 

organisaties inspelen op klanten die het belangrijk vinden dat organisaties zich inzetten voor de maatschappij.  

 

Een andere aanbeveling heeft te maken met de begeleiding van bijstandsgerechtigden. Uit het onderzoek is 

gebleken dat begeleiding een essentieel punt is indien er gewerkt wordt met bijstandsgerechtigden. Wanneer 

organisaties deze begeleiding niet bieden, verdrinken de bijs tandsgerechtigden als het ware in de organisatie. 

Uit de interviews is ook nadrukkelijk naar voren gekomen dat door begeleiding de bijstandsgerechtigde, in de 

meeste gevallen, het werk goed hebben uitgevoerd en dat er positieve ervaringen zijn ontstaan bi j de 

werkgevers. Om tot een succesvolle en duurzame arbeidsrelatie te komen is het organisaties aan te raden om 

de bijstandsgerechtigden de juiste begeleiding te bieden. 

Tenslotte is er nog een aanbeveling aan organisaties wat betreft het plaatsen van een bijstandsgerechtigden. 

Net zoals bij reguliere werknemers, geldt voor bijstandsgerechtigden dat de juiste persoon op de juiste plek 

gesitueerd moet worden. Uit enkele interviews is naar voren gekomen dat een bijstandsgerechtigden is 

geplaatst op een werkplek waar hij/zij niet voor opgeleid was of geen ervaring in had. Dit zorgde voor een 

negatieve ervaring voor zowel de werkgever als de werknemer. Hoewel het misschien een open deur is, is het 

organisaties aan te raden om de bijstandsgerechtigden met bepaalde capaciteiten op een daarvoor geschikte 

plek neer te zetten.  

8.5 Toekomstbeeld  

Het onderzoek komt ten einde en om die reden is het tijd om een verwachting uit te spreken wat betreft de 

toekomst. Er wordt in deze paragraaf geprobeerd om zowel een maatschappelijk als  een wetenschappelijk 

toekomstbeeld te schetsen. Allereerst verwacht ik op maatschappelijk gebied een toenemende aandacht voor 

bijstandsgerechtigden. Niet enkel de bijstandsgerechtigden krijgen meer aandacht, maar dat geldt ook voor de 

arbeidsgehandicapten. Dat is onder andere te zien aan de participatiewet die sinds 2015 van kracht is. Ik 

verwacht een toenemende aandacht voor bijstandsgerechtigden, omdat deze groep momenteel enorm groot 

is. Zoals in de inleiding al is aangehaald, zijn sinds 2009 het aantal bijstandsgerechtigden elk jaar toegenomen. 

Overheden willen van deze groter wordende groep af, maar tegelijkertijd hebben private organisaties het in 
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deze tijd financieel moeili jk. In tijden van financiële voorspoed zal, vanzelfsprekend, de groep 

bijstandsgerechtigden kleiner worden en de krapte op de arbeidsmarkt zal dan terugkeren. Echter wordt het in 

deze financiële tijd nog een hele opgave om tot een goede oplossing te komen. Uitzendbureaus, zoals 

HollandWerkt, bieden een uitweg voor veel organisaties. Ik verwacht dat dit type uitzendbureaus steeds 

populairder zullen worden bij  organisaties, omdat de bijstandsgerechtigden dan niet bij de organisaties zelf 

onder contract staan. Mijn verwachting is daarom ook dat organisaties steeds vaker met bepaalde 

uitzendconstructies zullen gaan werken, om toch het aantal bi jstandsgerechtigden te verminderen én om zelf 

enige bescherming te hebben.  

 

Wetenschappelijk gezien verwacht ik meer aandacht voor achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt. Er is al 

relatief veel geschreven op het gebied van HRM met betrekking tot de reguliere werknemers. Echter is er nog 

weinig bekend over achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt. Van der Aa & Van Berkel (2014) geven al een 

goede voorzet hiertoe. Maar door de toenemende aandacht vanuit de maatschappij, is onderzoek naar 

achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt ook in de wetenschap gewenst. 
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Bijlage 1: Topiclijst 

Inleiding 

  -Introductie van mijzelf 

  -Hoeveel ti jd heeft u? 

  -Mag ik het opnemen? 

  -Heeft u vragen tot nu toe? 

  -Kunt u iets zeggen over uw eigen functie/beknopte beschrijving van uw huidige functie?  

 -Kunt u een omschrijving geven van uw organisatie?  

  -Wat ga ik met de data doen? 

  -Korte wrapup en vragen  

  

Sollicitatie  

  -Introductie onderwerp  eerst iets over soll icitatie van bijstandsgerechtigden 

  -Wat zijn uw ervaringen met bijstandsgerechtigden? Qua houding/motivatie 

  -Voorbeelden? 

  -Hoe heeft u gehandeld in die situatie? 

  -Welke rol speelt dat in de toekomst bij het besluit om ze aan te nemen? 

  -Waarom? 

  -Als we beginnen met de sollicitatie; hoe is de sollicitatie van deze groep? 

  -Wat is de invloed van de sociale diensten hierbij? 

  -Voorbeelden?  

Economische overwegingen 

  -Opbrengsten 
 -Wat is voor u de belangrijkste reden om bijs tandsgerechtigden in dienst te nemen? 
  -In welke mate spelen economische motieven een rol?  
  -Wat zijn die motieven dan precies? 

  -Waarom 
  -Voorbeelden 
  -Kosten 

 -In welke mate speelt het feit dat een bijstandsgerechtigden uw organisatie kosten kan 
 bezorgen bij de beslissing om deze persoon in dienst te nemen?  
  -Voorbeelden, waarom? 
 

Maatschappelijke ontwikkelingen 
  -Wat zijn kort de belangrijkste ontwikkelingen geweest voor uw organisatie afgelopen jaren? 
  -Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de sector geweest? 

  - in hoeverre heeft dat  invloed gehad op het beleid? 
  -Waarom 
  -Voorbeelden 
  -Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op uw 

 organisatie? 
  -Voorbeelden met betrekking op bijstandsgerechtigden/waarom? 

Organisatie 
  -Hoe zou u uw organisatiecultuur beknopt kunnen typeren? 
  -Welke aspecten worden belangrijk gevonden bij uw organisatie? 

  -Hoe is dat terug te zien op de werkvloer/in het beleid? 
  -Heeft u voorbeelden met betrekking tot bijstandsgerechtigden? 

Motivatie om bijstand niet aan te nemen 
  -Heeft u ook overwegingen om geen bijstandsgerechtigden in dienst te nemen? 
  -Voorbeelden/waarom 

 -Hebben collega’s (in het bedrijf) of collega’s van buitenaf (als die het wel doen) invloed op  uw besluit   
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 om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen? 
 -Voorbeelden/waarom 

-Afsluiting 

  -Afsluiten 

  -Bedanken 

     

 



Pagina | 69  

 

Bijlage 2: Respondenten 

 

Tabel 3: Codes van de respondenten vertaald naar organisatie en functie 

Respondent Organisatie Functie 

RES 1 Hecla Professional Controle/ financieel verantwoordelijke 

RES 2 Kraaijenveld Bedrijfsleider 

RES 3 Zeeman HR adviseur 

RES4 De Palmboom Directeur 

RES 5 GKB Directeur 

RES 6 Van Gansewinkel Ecosmart Manager operations 

RES 7 MaidAtHome Directrice 

RES 8 iDid Directrice 

RES 9 ABR Services Manager 

RES 10 Geja Werkprojecten Projectcoördinator 

RES 11 Zorgwacht Directrice 

RES 12 Magis010 HR manager 

RES 13 Gemeente Vlaardingen Acquisitie medewerker 

RES 14 VolkerWessel HR manager 

RES 15 Mourik Personeelsfunctionaris 

RES 16 Westland Security Beleidsmedewerker 
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Bijlage 3: Codeboom 

 

Perceptie 

 Ervaringen 

  Positief 

  Negatief 

 Typeringen bijstandsgerechtigden 

 Motivatie bijstandsgerechtigden 

  Werkethos bijstandsgerechtigden 

  Houding op het werk 

Sollicitatie 

  Mate van selectie 

  Kwaliteit van gesprek 

Economische overwegingen 

  Arbeidstoevoeging 

  Rol subsidies 

  Invloed training en begeleiding 

  Rol vacatures 

  Vraag uit de markt 

Sociale overwegingen 

  Achtergrond manager 

  Organisatiecultuur/ ideologie van organisatie 

  Invloed andere organisaties  

 Verantwoordelijkheid 

  Wetgeving 

Organisatiekenmerken 

  Rol private/publieke organisatie 

  Locatie 

  Eigendom 
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Bijlage 4: Paper publieke dimensie 

 

      
HollandWerkt en de publieke 

dimensie 

Student:     Niek  Blokland 

Studentnummer:    3865088  

Aan:      Peter Leisink  

Datum:      Juli 2014  
Master:     Strategisch Human Resource Management Instelling:  Universiteit van Utrecht (USBO)    
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In het kader van mijn onderzoek voor uitzendbureau HollandWerkt is dit paper geschreven. Dit paper zet 

uiteen hoe HollandWerkt zich verhoudt tot de publieke dimensie. Pauwe (2004) schrijft dat er spanningen 

kunnen bestaan tussen in hoeverre een organisatie zich inzet voor de maatschappij en in hoeverre een 

organisatie economische doelen nastreeft. HollandWerkt probeert organisaties hierbij te helpen door 

organisaties te voorzien van bijstandsgerechtigden, waardoor zij hun maatschappelijke doelen nastreven.  

 

De laatste jaren is het aantal mensen ui t de bijstand fl ink opgelopen, van ruim 262.000 mensen in 2008 naar 

ruim 358.000 mensen in 2013 (CBS Statline, 2015). HollandWerkt zet zich in voor achtergestelde groepen op de 

arbeidsmarkt en personen met een bijstandsuitkering is een dergelijke groep. Ui t onderzoek van McCollum 

(2013) blijkt dat werkgevers vaak een negatief beeld hebben van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt, wat 

een reden voor werkgevers kan zijn om deze personen niet snel in dienst te nemen. HollandWerkt probeert 

deze personen toch een goede arbeidsplaatsing te bieden. Mijn onderzoek probeert te achterhalen wat de 

achterliggende redenen van werkgevers zijn om personen uit de bijstand aan te nemen.  

  

Om er achter te komen hoe HollandWerkt zich tot de publieke dimensie houdt, is een onderzoeksvraag 

opgesteld. De onderzoeksvraag die in dit paper centraal staat is: Hoe verhoudt HollandWerkt zich tot de 

publieke dimensie?  

Om deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden zijn er ook drie deelvragen opgesteld. Deze zijn: 

-Wat is er publiek aan HollandWerkt? 

-In hoeverre is social legitimacy een doelstelling van de organisatie, en specifiek ten aanzien van het vraagstuk 

van mijn onderzoek? 

-Wat is mijn oordeel over de publieke dimensie van het vraagstuk dat ik onderzoek? 

 

Formeel onderscheid publiek en privaat 

Al lange tijd wordt er door verschillende auteurs discussie gevoerd over het onderscheid tussen publieke en 

private organisaties (Rainey, 2003). Rainey (2003) maakt een onderscheid tussen publieke en private 

organisaties op basis van drie formele kenmerken. Deze formele kenmerken zijn eigendom, bron van 

inkomsten en zeggenschap. Wanneer er aan de hand van deze formele kenmerken naar de organisatie wordt 

gekeken waar dit onderzoek voor wordt uitgevoerd, kan er tot de conclusie gekomen wor den dat het een 

privaat eigendom betreft. Het betreft een ondernemer die de onderneming zelf heeft opgezet en beheerd. 

Daarnaast is de organisatie een besloten vennootschap (B.V.) zonder dat het op de beurs opereert. De 

zeggenschap ligt bij de organisatie zelf. Tenslotte is de bron van inkomsten privaat. Organisaties betalen 

HollandWerkt een X bedrag per geplaatst persoon. Naast de private inkomsten hoopt Hollan dWerkt in de 

toekomst echter publieke inkomsten te krijgen. HollandWerkt wenst een subsidie van de gemeente te krijgen 

om op die manier de dienstverlening te kunnen verbeteren. Aan de hand van de formele kenmerken kan 

HollandWerkt gekarakteriseerd worden als een private organisatie. 
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 Het feit dat er al lange tijd door auteurs discussie wordt gevoerd over het onderscheid tussen publieke en 

private organisaties, komt door het gegeven dat dit onderscheid lastig te maken is. Rainey (2003) schrijft in zijn 

artikel dat er geen duidelijke scheiding tussen publieke en private organisaties te maken is, omdat er  veel 

tussenvormen bij zitten. Het is niet zinvol om een grove tweedeling te maken. Dit is  te zien in de huidige 

maatschappij, waarbij het onderscheid tussen organisaties soms lastig te waar te nemen is. Noordegraaf en 

Teeuw (2003) schrijven in hun artikel  dat publieke organisaties zich steeds meer moeten spiegelen aan private 

organisaties door de maatschappelijke druk. Dit verschijnsel wordt in de literatuur New Public Management 

(NPM) genoemd. New Public Management kenmerkt zich door zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid 

van publieke organisaties (Diefenbach, 2009). Publieke organisaties dienen volgens NPM bedrijfsmatig te 

denken en dien zich te spiegelen aan private organisaties waardoor veel gericht is op het behalen van betere 

prestaties (Diefenbach, 2009). 

 

Naast het feit dat publieke organisaties op private organisaties gaan lijken, gaan daarnaast private organisaties 

steeds meer op publieke organisaties l i jken. Dit is het gevolg van het concept Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO). Bij  dit concept is de bedrijfsvoering van een organisatie gericht op de zorg dragen voor de 

omgeving en dient er rekening gehouden te worden met de verschillende stakeholders (McWilliams & Siegel, 

2001).  

 

Publieke en private identiteit 

Uit het stuk hierboven is af te leiden dat de formele kenmerken niet voldoende zijn voor een onderscheid 

tussen publieke en private organisaties. De formele kenmerken van Rainey (2003) hebben Noordegraaf & 

Teeuw (2003) aangevuld met de publieke en private identiteit. Op deze ma nier ontstaat er een ‘verfijnder 

denkkader’ (Noordegraaf & Teeuw, 2003, p.1). Bij identiteit gaat het er over waar de organisatie voor staat en 

hoe de organisatie zich in de duurzame kenmerken onderscheidt van andere organisaties. Bij het beoordelen of 

een organisatie een publieke of private identiteit heeft werken de auteurs voort op het werk van Gawthrop 

(1984). Gawthrop (1984) onderscheid vier dimensies waarin publieke en private organisaties van elkaar 

verschillen en deze zijn: idee van doelgerichtheid, oorzakelijkheid, ti jd en orde. Iedere dimensie zal besproken 

worden en vervolgens toegepast worden op HollandWerkt. 

 

Een private identiteit kenmerkt zich doordat de doelgerichtheid ateleologisch is. Dit houdt in dat er een breder 

doel ontbreekt. Er zijn wel doelstell ingen maar er wordt juist gefocust op kortetermijndoelstell ingen. Een 

publieke identiteit is hiervan het tegenovergestelde en kenmerkt zich door doelgerichtheid dat teleologisch is. 

Hierbij wordt geprobeerd om een hoger doel te verwezenlijken. HollandWerkt kenmerkt zich door een 

doelgerichtheid dat zowel privaat als publiek is. Het is op korte termijn gericht, vanwege het feit dat de 

organisatie geldt dient te verdienen om voor te kunnen bestaan. Daarnaast streven zij een hoger doel na, 

omdat zi j zoveel mogelijk mensen uit de bijstand aan het werk willen krijgen. 

 

Volgens Noordegraaf & Teeuw (2003) is de private opvatting van organisaties atomistisch. Dit betekent dat het 
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handelen van organisaties een duidelijke oorzaak en gevolg relatie heeft en dat organisaties vooral kijken naar 

de directe effecten van hun werkzaamheden. Organisaties met een publieke identiteit zijn hier het 

tegenovergestelde van en kenmerken zich door een holistische opvatting van oorzakelijkheid. Er wordt 

gekeken naar de indirecte effecten. De werkelijkheid wordt volgens de auteurs gezien als een complex systeem 

van onderlinge afhankelijkheden. HollandWerkt is volgens dit kenmerk een organisatie met een publieke 

identiteit. Dit is omdat de organisatie niet enkel de personen ui t de bijstand aan een baan wilt helpen, maar 

daarnaast de personen ook op de goede plek willen zetten. HollandWerkt zet zich voornamelijk in voor de 

maatschappij, om de achtergestelde groepen de helpende hand te bieden.  

 

De private opvatting van tijd is volgens de auteurs statisch. Bij een private identiteit speelt het verleden en de 

toekomst geen rol. Bij organisaties met een publieke identiteit is ti jd dynamisch en is dit juist wel belangrijk. 

HollandWerkt kenmerkt zich hier als deels een private identiteit en deels een publieke identiteit. Het gaat er bij 

de organisatie om op dit moment zoveel mogelijk personen uit de bijstand aan het werk te krijgen, zij 

verdienen hier immers geld aan. Hoeveel mensen er jaren geleden in de bijstand zaten maakt voor hun weinig 

uit, omdat zij enkel en alleen op dit moment er geld aan verdienen. Zij hebben wel zorg voor de toekomst, en 

daarom een publieke identiteit, omdat de organisatie wilt dat het aantal mensen in de bijstand vermindert.  

 

Tenslotte hebben organisaties met een private identiteit een verticale orde, relaties worden hierbij aangeduid 

in termen van superieur-ondergeschikt. Bij organisaties met een publieke identiteit heerst een horizontale 

orde, er is een relatie van wederzijdse afhankelijkheid. HollandWerkt is met deze dimensie te typeren als een 

publieke organisatie. Dit omdat HollandWerkt opereert in een breed veld. Zij dienen rekening te houden met 

verschillende actoren (organisaties, bijstandsgerechtigden) en er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid.  

 

 Op basis van deze kenmerken hebben Noordegraaf & Teeuw (2003) een model gemaakt. Het model geeft vier 

organisatieposities weer. HollandWerkt is te typeren als een organisatie met een maatschappelijke positie 

(figuur 1). Het is een private organisatie met publieke kenmerken. De publieke identiteit van de organisatie is 

dat zij openstaan voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Daarentegen wordt de private 

identiteit gekenmerkt doordat zij op een professionele wijze organisaties van kwalitatief  goede krachten tegen 

het juiste tarief voorzien. Omdat HollandWerkt niet helemaal de publieke identiteit bezit maar ook 

karakteristieken van de private identiteit bezit, is de organisatie rechts onder in het vlak van ‘maatschappelijke 

positie’ geplaatst.   
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Figuur 1: De vier verschi l lende organisatorische pos i ties  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Noordegraaf & Teeuw (2003) 

 

Social legitimacy 

Indien een organisatie succesvol wil zijn op de lange termijn, is het de noodzaak om sociaal legitiem bezig te 

zijn (Pauwe, 2004). Pauwe (2004) definieert legitimacy als de mate waarin een organisatie geaccepteerd wordt 

door de omgeving. De organisatie zal zich aan moeten passen aan de context waarin deze zich bevindt. Boon 

e.a. (2009) concluderen in hun artikel dat het beleid van een organisatie vaak een reflectie is op de regels en 

sociale structuren die in de omgeving gelden. Pauwe (2004) schrijft dat er op het beleid van een organisatie 

druk wordt uitgeoefend door zowel competitieve mechanismen (de markt) als instituti onele mechanismen (de 

samenleving). Dit is volgens Pauwe (2004) terug te zien in de twee vormen van rationaliteit die invloed 

uitoefenen op het beleid van de organisatie. Hierbij is er enerzijds de economische rationaliteit die een 

organisatie nastreeft, dat vooral de nadruk legt op een zo groot mogelijke mate van effectiviteit en efficiëntie. 

Daarnaast speelt ook de relationele rationaliteit een rol. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met de 

sociale, legale en culturele context waarin de organisatie in opereert. Door middel van het laatste aspect kan 

een organisatie sociale legitimiteit verkrijgen. 

 

Om er achter te komen in hoeverre social legitimacy een doelstell ing is van HollandWerkt, en specifiek van het 

beleidsvraagstuk van dit onderzoek, dient er gekeken te worden naar de werkzaamheden die HollandWerkt 

verricht en welke actoren hierbij betrokken zijn. Om dit te bepalen wordt er gekeken in hoeverre de organisatie 

rekening houdt met de omgeving waar deze in opereert en of de organisatie social legitimacy van de omgeving 



Pagina | 76  

 

verkrijgt. 

 

HollandWerkt zet zich in voor de maatschappij door personen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan 

het werk te krijgen. Het doel van de organisatie is om werkgevers op professionele wijze van goede 

arbeidskrachten te voorzien. De verschillende stakeholders waar de organisatie mee te maken heeft zijn 

verschillende organisaties en daarnaast personen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit 

impliceert dat de organisatie vooral extern gericht is. Dit komt tot uiting in het feit dat HollandWerkt in 2013 

het certificaat Sociaal Maatschappelijk Ondernemen Vlaardingen heeft ontvangen. Dit hebben zij gekregen 

doordat zi j zich in de regio Vlaardingen hebben ingezet op maatschappelijk verantwoorde wijze. Dit certifi caat 

is een indicator dat het werk dat verricht wordt door HollandWerkt gewaardeerd wordt door de omgeving. Het 

belang dat de organisatie heeft bij het uitvoeren van de werkzaamheden kent duidelijk niet alleen het eigen 

belang, maar ook het belang van de maatschappij. De primaire werkzaamheden van de organisatie zijn vooral 

op de maatschappij gericht is en er getracht wordt op deze te verbeteren. In het onderzoek van McCollum 

(2012) wordt er geconcludeerd dat wanneer werkgevers sociale verantwoordelijkheden op zich nemen, dat dat 

een win-win situatie betekent voor de verschillende partijen die te maken hebben met sociale vraagstukken. 

Wanneer HollandWerkt de sociale verantwoordelijkheid op zich neemt om personen uit de bijstand aan het 

werk te krijgen, zorgt een private onderneming voor een bijdrage aan de welzijnsvoorzieningen in de 

maatschappij. Wat de conclusie, en daarnaast de kern van het verhaal , is, is dat het verkrijgen van social 

legitimacy overeen komt met de businesscase waar de organisatie op gericht is.  

 

Oordeel over de publieke dimensie van mijn vraagstuk en de organisatie 

Mijn vraagstuk gaat over wat de achterliggende redenen van werkgevers zijn om personen uit de bijstand in 

dienst te nemen en wat daaraan ten grondslag l igt. Hier valt al s nel uit op te maken dat dit een duidelijke 

publieke dimensie heeft, omdat het een maatschappelijk vraagstuk is . Het uiteindelijke doel is dat er vooral een 

bijdrage aan de maatschappij wordt geleverd, doordat er wordt getracht om het aantal personen in de bijstand 

af te doen laten nemen. 

  

Echter valt er ook al snel op te merken dat het beleid dat de organisatie voert een publieke dimensie kent. 

Door een steeds verder terugtrekkende overheid en een herverdeling van sociale verantwoordelijkheden, 

wordt er meer verwacht van private actoren. Het is naar mijn mening goed dat private organisaties als 

HollandWerkt zich inzetten voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omdat vanwege verschillende 

redenen van gemeenten het van belang is dat de uitstroom va n personen uit de bijstand wordt vergroot (De 

Gier, 2010). Er valt in de huidige samenleving dan ook op te merken dat meerdere actoren maatschappelijke 

problemen oppakken. HollandWerkt is een private actor die een publieke functie vervult en daardoor zetten zij 

door middel van hun beleid zich op een verantwoorde manier in voor de maatschappij.  
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Conclusie 

De hoofdvraag die in dit paper centraal stond was hoe HollandWerkt zich verhoudt tot de publieke dimensie. 

Uit de beantwoording van de deelvragen is gebleken dat HollandWerkt een private organisatie is, maar dat het 

vooral publieke kenmerken bezit. De organisatie dient ook maatschappelijke belangen. Dit is daarnaast terug te 

zien in de positie die HollandWerkt inneemt in het figuur van Noordegraaf & Teeuw (2 003). Daarnaast heeft dit 

paper aangetoond dat HollandWerkt zich nadrukkelijk bezig houdt met social legitimacy. Dit komt vanwege het 

feit dat social legitimacy overeenkomt met de businesscase van HollandWerkt. Dat HollandWerkt zich inzet 

voor de maatschappij is het gevolg van een steeds verder terugtrekkende overheid, waardoor ook private 

organisaties zich in moeten zetten voor welzijnsvoorzieningen. Al met al kan er geconcludeerd worden dat 

HollandWerkt zich vooral bezig houdt met publieke belangen. 
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