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Voorwoord 
 

Geachte lezer,  

Voor u ligt de masterscriptie ‘Blij in de bijstand’. Dit onderzoek is gedaan in het kader van de master 

Bestuur en Beleid aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Het inleveren 

van deze scriptie vormt het einde van mijn tijd als student aan de Universiteit Utrecht. Ik heb mij een 

periode van bijna een half jaar ondergedoken in de wereld van bijstand en welbevinden. Al snel 

kwam ik erachter dat ik een onderzoek wilde doen naar de psychische gezondheid in de bijstand. 

Bijstandsgerechtigden hebben meer dan gemiddeld last van psychische problemen. Het is in mijn 

optiek voor iedereen van belang dat bijstandsgerechtigden op het gebied van welbevinden een 

positieve verandering doormaken. Een eenduidig antwoord op de vraag hoe de bijstand het beste 

ingericht kan worden, blijkt er echter niet te zijn. Dit neemt niet weg dat er ook gedeelde ideeën 

bestaan die voor een positieve invloed op het welbevinden kunnen zorgen.  

Dit voorwoord wil ik graag gebruiken om iedereen te bedanken die aan mijn scriptie meegeholpen 

heeft. In het bijzonder wil ik mijn scriptiebegeleider Joram Feitsma en mijn scriptiegenootje Stijn 

Houweling bedanken voor de nuttige feedback en de interessante discussies over de inhoud. Ik wil 

graag het team van USE bedanken voor het regelen van de respondentenlijsten en contact met 

gemeente Utrecht. Het was erg prettig dat jullie meedachten over het onderzoek in meetings en over 

de mail. De passie die jullie hebben voor het experiment werkt aanstekelijk. Ik bedank ook het team 

vanuit gemeente Utrecht voor hun uitleg over het experiment. Tot slot wil ik alle 

bijstandsgerechtigden bedanken die bereid waren om geïnterviewd te worden. Bedankt voor alle 

openheid, eerlijkheid en gastvrijheid. Ik heb genoten van de heerlijke kopjes thee en de mooie, 

verhelderende gesprekken. Zonder jullie openhartige verhalen was het niet gelukt om deze scriptie 

te schrijven.  

Het is voor mij een erg leerzaam proces geweest om deze scriptie te maken. Het heeft mij veel inzicht 

gegeven in hoe het is om in de bijstand te zitten. Ik hoop dat deze scriptie ook u prikkelt om na te 

denken over de inrichting van het bijstandsbeleid. Ik hoop daarnaast dat u net als ik veel kunt leren 

over het welbevinden van bijstandsgerechtigden, door de bijzondere ervaringen die zij in dit 

onderzoek gedeeld hebben.  

Anne Kool 

Utrecht, 24 juni 2019   
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Samenvatting 
 

Dit onderzoek gaat over de ervaringen van bijstandsgerechtigden op het gebied van welbevinden bij 

een veranderde bijstandsmethodiek. De scriptie maakt onderdeel uit van het onderzoek ‘Weten wat 

werkt’. Dit is een experiment dat opgezet is door de gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht. 

Binnen dit experiment is in vier verschillende groepen sprake van vier verschillende 

bijstandsmethodieken. In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de ervaringen in twee van de 

groepen van het experiment. De vraag die in het onderzoek centraal staat, is: Wat zijn de ervaringen 

van bijstandsgerechtigden bij een andere bijstandsmethodiek met betrekking tot hun gevoel van 

welbevinden? In dit onderzoek wordt welbevinden gezien als de mate waarin emotioneel 

welbevinden, psychologisch welbevinden en sociaal welbevinden aanwezig is. De criteria voor de 

vormen van welbevinden zijn respectievelijk geluk, zelfrealisatie en maatschappelijke integratie. Er 

zijn verschillende redenaties waarom een bijstandsmethode een positief of een negatief effect zou 

hebben op het welbevinden. De veranderingen op gebied van welbevinden en de redenaties 

hierachter zijn in deze scriptie empirisch onderzocht.  

Om de gevoelens van welbevinden te onderzoeken, zijn achttien semigestructureerde interviews 

gehouden met bijstandsgerechtigden. Negen interviews zijn gehouden in de groep ‘Met extra hulp in 

actie’. In deze groep is er sprake van een intensivering van het contact met de gemeente. Zij kregen 

extra hulp door middel van extra aangeboden cursussen en extra contactmomenten. Ook zijn er 

negen interviews gehouden in de groep ‘Zelf in actie’. In deze groep is sprake van een ontheffing van 

verplichtingen en contactmomenten met de gemeente. Zij hebben bijvoorbeeld geen 

sollicitatieverplichting meer. De meeste respondenten bemerkten ook daadwerkelijk een 

verandering tijdens het experiment. Zij ervoeren over het algemeen een vermindering van 

verplichtingen of een intensivering van het contact met de gemeente.  

In de groep ‘Met extra hulp in actie’ worden over het algemeen positieve verhalen over het 

experiment gedeeld. Met name op gebied van emotioneel en psychologisch welbevinden wordt een 

verschil bemerkt. Wat betreft het emotioneel welbevinden voelen veel respondenten zich gelukkiger 

en ervaren zij minder stress. Op het gebied van psychologisch welbevinden werd door een groot deel 

van de respondenten benoemd dat het makkelijker was om persoonlijke doelen te behalen. 

Daarnaast werd gesproken over meer toekomstperspectief. De extra hulp leidde tot een beter inzicht 

in de toekomst en persoonlijke doelen waren bespreekbaar. Daarnaast spraken deelnemers over de 

negatieve stempel die de bijstand heeft en hoe de houding van de gemeente kan bijdragen aan een 

positiever zelfbeeld. Op gebied van sociaal welbevinden werd het belang van sociale controle 

genoemd. Het gevoel volwaardig onderdeel van de samenleving te zijn werd versterkt door de 

menselijkere aanpak door de gemeente. Participatie in de vorm van vrijwilligerswerk wordt meer 

gestimuleerd, de waardering voor onbetaalde werkzaamheden wordt echter minder gevoeld. Het 

grootste deel van de geïnterviewde deelnemers deelt overwegend positieve gevoelens over de 

gemeente. Dit neemt niet weg dat er sprake is van een enorme variëteit aan ervaringen. Het grootste 

deel ervaart de extra hulp ook daadwerkelijk als hulp. De veranderingen in de methode dragen 

volgens deze respondenten bij aan het ervaren welbevinden. Er zijn echter ook respondenten die de 

hulp ervaren als controle of betutteling. 

Ook in de groep ‘Zelf in actie’ worden met name positieve verhalen gedeeld over het experiment. Op 

gebied van het emotioneel welbevinden wordt het ontbreken van betaalde werkzaamheden gezien 

als oorzaak voor en gevolg van psychische problemen. Deelnemers ervoeren druk en bemoeienis in 

de bijstandsmethode voor deelname aan het experiment. Dit kon voor stress ongelukkige gevoelens 
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zorgen. Op het gebied van het psychologisch welbevinden heeft een groot deel het gevoel 

makkelijker persoonlijke doelen te kunnen halen. Zij ervaren meer vrijheid en autonomie. Aan de 

andere kant is er behoefte aan hulp vanuit de gemeente. Op het gebied van het sociaal welbevinden 

spreken ook de respondenten in ‘Zelf in actie’ over de behoefte aan sociale controle. Zij voelen zich 

meer onderdeel van de samenleving doordat zij zich nuttiger voelen. De sceptische houding ten 

opzichte van de gemeente is echter onveranderd gebleven. Dit heeft met name te maken met de 

negatief gekleurde ervaringen op gebied van contact met de gemeente voor deelname aan het 

experiment. Daarnaast is er onduidelijkheid over de periode na het experiment. Ook in deze groep is 

er dus een grote verscheidenheid in de beleving van de nieuwe bijstandsmethode. De respondenten 

delen zowel positieve als negatieve ervaringen met het nieuwe bijstandsbeleid.  

De conclusie is dat in beide groepen met name positieve ervaringen over het experiment en over het 

effect van de interventies die er in het experiment gedaan worden. De positieve geluiden moeten 

echter in een context geplaatst worden van een relatief laag welbevinden. Er is onder de 

bijstandsgerechtigden veel psychische en lichamelijke problematiek, waardoor zij een lager 

welbevinden ervaren. Daarnaast blijft er een grote verscheidenheid in de beleving van de vrijheid 

dan wel hulp. Wat werkt en wat niet werkt lijkt in grote mate situationeel afhankelijk te zijn. De 

context waarin bijstandsgerechtigden zich bevinden is erg verschillend, daarom worden 

beleidsinterventies erg verschillend beleefd. Dit zet vraagtekens bij het nut van een onderscheid in 

twee groepen, zoals in het experiment van toepassing was. 

De resultaten wijzen op een spanningsveld tussen hulp en vrijheid. Dezelfde methodiek kan erg 

verschillend ontvangen worden. De extra hulp kan zorgen voor een gevoel van vrijheid doordat eigen 

groeimogelijkheden meer inzichtelijk zijn en er meer sprake is van maatwerk. De persoonsgerichte 

begeleiding kan aanvoelen als steun, en zo positief bijdragen aan het welbevinden van 

bijstandsgerechtigden. Intensieve hulp kan echter ook beklemmend voelen en kan zorgen voor een 

verminderd gevoel van vrijheid. Zodra de hulp aanvoelt als controle en dwang, verandert de houding 

van bijstandsgerechtigden ten opzichte van hulp. Een ander belangrijk thema is het institutioneel 

vertrouwen dat bijstandsgerechtigden hebben. Bijstandsgerechtigden zijn zich bewust van stigma’s 

en voelen zich vaak minderwaardig. De verplichtingen vanuit gemeente worden soms ervaren als 

straf en de gemeente wordt daarom gezien als de vijand. Dit kan als effect hebben dat beleid niet 

goed ontvangen wordt.  
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1 Aanleiding en introductie op het thema 
1.1 Aanleiding 
Het bijstandsbeleid is voortdurend in beweging. Op het beleidsterrein van sociale zekerheid en 

arbeidsmarktbeleid zijn veranderingen en hervormingen eerder de regel dan de uitzondering (Van 

Gestel, De Beer & Van der Meer, 2009 p. 9). De voortdurende zoektocht naar beter bijstandsbeleid 

uit zich in vele aanpassingen door de jaren heen. Veranderingen in hoogte en duur van de 

uitkeringen als ook de criteria voor het ontvangen van een uitkering zijn zichtbare veranderingen 

voor de burger. Ook hebben er de afgelopen decennia vele ‘onzichtbare’ veranderingen 

plaatsgevonden. Er zijn veranderingen doorgevoerd in de uitvoeringsorganisatie en de 

verantwoordelijkheidsverdeling. De laatste grote verandering binnen het bijstandsbeleid is de komst 

van de Participatiewet op 1 januari 2015. Met deze nieuwe wetgeving heeft er een grote 

decentralisatie plaatsgevonden: de uitvoering is opgedragen aan het college van B&W van 

gemeentes (De Boer, Heesen & Ros, 2016 p. 19). De Participatiewet is bedoeld als een instrument 

van re-integratie. Het doel is om mensen zo snel mogelijk weer aan een betaalde baan te helpen (De 

Boer et al., 2016). Hoewel re-integratie de beoogde uitkomst is, zijn gemeentes ook op zoek hoe 

mensen met een bijstandsuitkering kunnen deelnemen in de samenleving zonder dat betaalde arbeid 

direct het einddoel is. Ook de gemeente Utrecht is op zoek naar de bijstandsmethodiek die de 

bijstandsgerechtigde het beste kan ondersteunen in de bijstand en mogelijk ook sneller uit de 

bijstandssituatie kan helpen. Deze scriptie richt zich op de kwaliteit van leven in de bijstand en de 

mate waarin bijstandsmethoden hier effect op kunnen hebben.  

Het leven van een bijstandsgerechtigde in de context van armoede zorgt over het algemeen voor een 

achteruitgang van het welbevinden (Belle, 1990 p. 385). De psychische veranderingen die mensen 

ervaren, gaan verder dan alleen de geestelijke gezondheid. Door het ervaren van een gevoel van 

financiële schaarste, zijn mensen in een grotere mate gefocust op kortetermijnoplossingen. Door de 

focus op het korte termijn gebrek, verdwijnt het langetermijnperspectief (Mullainathan & Shafir, 

2013). Het leven in armoede kan dus het vermogen om de juiste keuzes te maken aanpassen. Het 

probleem is bij mensen in de bijstand dan ook meestal niet een gebrek aan motivatie om werk te 

vinden en andere verstandige keuzes te maken. Er is echter sprake van een te hoge mentale 

belasting waardoor de hersenen minder goed in staat zijn de keuzes te maken (Bregman, 2013) De 

oproep is daarom om ons meer te richten op de omstandigheden waarin mensen leven. Als er meer 

oog zou zijn voor de context van armoede in de bijstand, kan dit een groot verschil maken (Bregman, 

2013). 

Mogelijk zorgen veranderde beleidsinterventies ook voor een verbetering in de mentale gezondheid 

van bijstandsgerechtigden. Er wordt dan bijvoorbeeld meer rekening gehouden met wat een 

bijstandsgerechtigde aankan wat betreft de psychische belasting. Als een methode van beleid beter 

in kan spelen op de mentale gezondheid van een bijstandsgerechtigde, kan dit misschien ook een 

positieve gedragsverandering in gang zetten (Mullainathan & Shafir 2013). De redenering volgt dat 

een dergelijke verandering in het gedrag de uitstroom uit de bijstand makkelijker kan maken. Het 

welbevinden van de bijstandsgerechtigde heeft dus mogelijk effect op de manier waarop in de 

bijstand gehandeld wordt. In dit onderzoek worden de ervaringen met andere bijstandsmethodieken 

op het psychisch welzijn verkend. Op dit moment is nog niet bekend wat het psychisch welzijn van 

bijstandsgerechtigden doet met hun gedrag en hoe zij verschillende beleidsinterventies ervaren op 

gebied van welbevinden. Het is daarom belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt naar de ervaringen 

van bijstandsgerechtigden, op gebied van bijvoorbeeld stress of geluk. Uit de ervaringen wordt 
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wellicht duidelijk wat voor interventies een positieve dan wel negatieve uitwerking zouden kunnen 

hebben op het welbevinden. 

Dit onderzoek richt zich daarom op het welbevinden vanuit het oogpunt van mensen met een 

bijstandsuitkering. Er wordt gekeken naar de ervaringen die bijstandsgerechtigden hebben met het 

bijstandsbeleid, en of die ervaringen tot een verschil zorgen in de mate waarin zij welbevinden 

ervaren. Een sturing op het welbevinden bijstandsgerechtigden leidt mogelijk tot een positief 

resultaat voor zowel de bijstandsgerechtigde als voor de gemeente. Een hoge mentale belasting zal 

in de lijn van de bovengenoemde theorie van schaarste de uitstroom naar werk kunnen vertragen 

(Mullainathan & Shafir, 2013). Beleid dat positief bijdraagt aan het welbevinden van 

bijstandsgerechtigden zal dus mogelijk niet alleen voor een verbeterde psychische gezondheid van 

bijstandsgerechtigden zorgen, maar zal er mogelijk ook voor kunnen zorgen dat het gemeentelijke 

bijstandsbeleid effectiever wordt. Hoe beleid ingericht zou moeten worden zodat het positief 

bijdraagt aan het welbevinden, is echter nog de vraag. 

Wetenschappers hebben al voor een langere tijd erkent dat er een verband is tussen armoede en de 

psychische gezondheid van mensen (Belle, 1990; Neugebauer, Dohrenwend, & Dohrenwend, 1980). 

Ook is in de literatuur veel aandacht besteed aan de psychische gevolgen van werkloosheid 

(Woldring, Miltenburg & Peters, 1987 p. 121). Sinds gedragswetenschappen meer doorwerking 

kennen in beleid, begint men ook meer te begrijpen over de veranderingen in gedrag die ontstaan 

door armoede of werkloosheid als vormen van schaarste (Mullainathan & Shafir, 2013). De stress van 

het bezitten van een laag inkomen heeft grote gevolgen. Er wordt steeds aangenomen dat het 

welbevinden invloed uitoefent op de manier waarop mensen denken (Starecheski, 2014). De vraag 

wat de psychologische en gedragsmatige gevolgen van armoede zijn, wordt steeds meer gezien als 

de eerste stap in het oplossen van het armoedeprobleem (Haushofer, 2014). Het idee dat de mentale 

gezondheid van mensen van invloed is op hun handelen, vormt de basis voor dit onderzoek. De 

ervaring en consequenties van het welbevinden onder bijstandsgerechtigden tot op heden dagen 

zeer beperkt wetenschappelijk onderzocht. Gegeven de sterke link tussen armoede, werkloosheid en 

mentale gezondheid is verder onderzoek rondom dit thema noodzakelijk.  

1.2 Doel en toelichting van het onderzoek 
Het onderzoek verkent de ervaringen van bijstandsgerechtigden met veranderde 

bijstandsmethodieken, specifiek welk effect deze hebben op hun welbevinden. Deze scriptie richt 

zich daarbij op de bijstandsgerechtigden in de gemeente Utrecht. De regels die van toepassing zijn in 

de bijstand, zijn beschreven Participatiewet. Doordat gemeentes door deze relatief nieuwe wet een 

toegenomen verantwoordelijkheid hebben gekregen in de uitvoering van het bijstandsbeleid, is de 

interesse in meerdere gemeentes gegroeid of de inrichting van de bijstand op dit moment tot de 

beste uitkomsten zorgt. Ook de gemeente Utrecht wil de bijstandsgerechtigden ‘op een betere 

manier stimuleren om naar vermogen te participeren en mee te doen in de samenleving’ (Gemeente 

Utrecht, 2018).   

In juni 2018 is gemeente Utrecht daarom samen met wetenschappers van de Utrecht School of 

Economics begonnen met het experiment ‘Weten wat werkt’. In het experiment zijn bij een aantal 

groepen bijstandsgerechtigden verschillende stelsels van regels en voorwaarden toegepast. In de 

verschillende groepen wordt men op verschillende effecten bevraagd aan de hand van vragenlijsten. 

De resultaten worden vervolgens vergeleken met de huidige dienstverlening. De alternatieven die 

hier kwantitatief onderzocht worden, zijn gebaseerd op theorieën uit de gedragseconomie. 

Onderzoek op dit gebied toont dat mensen vaak een ander gedragspatroon hebben dan de klassieke 

economische theorie aanneemt. Een van de gedragstheorieën die in het onderzoek centraal staan, 
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gaat over mentale belasting. Cognitieve functies kunnen belast raken waardoor er minder mentale 

capaciteit overblijft voor andere activiteiten. Een redenering volgt dat intensievere begeleiding 

bijstandsgerechtigden met een mentale belasting bij het volgen van een re-integratie traject zou 

kunnen helpen.  

Het experiment bestaat uit vier onderzoeksgroepen die met elkaar vergeleken worden (Universiteit 

Utrecht, 2019):  

1. Zelf in actie. In deze groep bepalen bijstandsgerechtigden zelf hoe ze op zoek gaan naar 

werk, vrijwilligerswerk of andere activiteiten. Ze hoeven niet verplicht te solliciteren of 

verplicht deel te nemen aan andere activiteiten van de gemeente.  

2. Met extra hulp in actie. De deelnemers in deze groep krijgen extra hulp en begeleiding van 

de gemeente. Er is hierbij sprake van intensiever overheidscontact met de deelnemers. 

3. Werken loont. Bijstandsgerechtigden die werken naast hun uitkering, mogen in deze groep 

50% houden van wat zij verdienen. Dit geldt tot 202 euro voor de gehele duur van het 

experiment. Zij behouden daarbij hun uitkering. In de reguliere bijstandsmethode is dit 

slechts 25% en voor een periode van maximaal zes maanden.  

4. Meten wat werkt (controlegroep). De regels in deze groep veranderen niet. Dit is de 

controlegroep waarmee de andere groepen vergeleken kunnen worden.  

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de ervaringen van de deelnemers van het 

experiment zijn op gebied van hun gevoel van welbevinden. Er wordt gekeken naar de elementen in 

het bijstandsbeleid die aansluiten bij het welbevinden van de deelnemers en die het gedrag van de 

deelnemers daardoor op een positieve manier bij zouden kunnen sturen. In deze scriptie worden de 

groepen ‘Zelf in actie’ en ‘Met extra hulp in actie’ onderzocht. De twee groepen bevatten 

contrasterende elementen. Aan de ene kant wordt er gekeken hoe een vermindering van 

verplichtingen en contact met de gemeente ervaren wordt met betrekking tot het welbevinden van 

de deelnemers. Aan de andere kant wordt juist gekeken hoe de rol van intensivering van het 

overheidscontact ervaren wordt, met betrekking tot het welbevinden. De nieuwe situatie die voor 

beide groepen geldt, wordt vervolgens vergeleken met de reguliere aanpak: het bijstandsbeleid zoals 

nu beschreven is in de Participatiewet.  

Dit onderzoek richt zich op het gevoel van welbevinden van bijstandsgerechtigden. Daarbij wordt 

gekeken naar de mentale belasting die de deelnemers van het experiment bemerken. Tot nu toe is 

dit binnen het experiment ‘Weten wat Werkt’ kwantitatief onderzocht aan de hand van enquêtes. In 

eerste en de tussentijdse enquête is bevraagd of mensen gevoelens van stress ervaren en in welke 

mate zij dit ervaren. Kwalitatief onderzoek is hierop een nuttige aanvulling. Door een kwalitatieve 

methode van semigestructureerde interviews toe te passen, kan er rijkere informatie verzameld 

worden die door vragenlijsten mogelijk niet achterhaald wordt.  
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1.3 Hoofdvraag en deelvragen 
Dit onderzoek kijkt naar de ervaringen wat betreft het welbevinden van bijstandsgerechtigden en de 

verschillende aspecten die daaronder kunnen vallen. De hoofdvraag is:  

Wat zijn de ervaringen van bijstandsgerechtigden bij een andere 

bijstandsmethodiek met betrekking tot hun gevoel van welbevinden? 

Het welbevinden heeft mogelijk effect op het handelen van bijstandsgerechtigden. De deelnemers 

worden bevraagd naar hun ervaringen in de groepen ‘Met extra hulp in actie’ en ‘Zelf in actie’. 

Respondenten worden bevraagd over mogelijke invloeden op hun welbevinden in de bijstand. De 

respondenten delen hun ervaringen op gebied van welbevinden bij de bijstandsmethode uit de 

reguliere aanpak en zij delen de ervaringen die zij in de experimentele situatie opgedaan hebben. De 

bovengenoemde hoofdvraag is op te splitsen in twee empirische deelvragen.  

1. Wat zijn de veranderingen in de ervaringen van de bijstandsgerechtigden op gebied 

van welbevinden bij een intensivering van begeleiding dan wel een ontheffing van 

verplichtingen (bij experimentgroep ‘Met extra hulp in actie’ en ‘Zelf in actie’)? 

De eerste empirische deelvraag is zowel van toepassing op de respondenten die tot de 

experimentgroep ‘Met extra hulp in actie’ als tot de experimentgroep ‘Zelf in actie’ behoren. De 

ervaringen met de nieuwe bijstandsmethodiek worden opgehaald. De respondenten delen hun 

ervaringen over het wel of niet bijdragen van de intensivering van het overheidscontact aan het 

individueel welbevinden. De ervaringen binnen de het experiment worden vergeleken met de 

ervaringen die opgedaan zijn in de reguliere aanpak.  

2. Wat zijn volgens de bijstandsgerechtigden de redenaties achter een verandering op 

gebied van welbevinden bij een veranderde bijstandsmethodiek? 

De tweede empirische deelvraag gaat over de redenaties die door de respondenten gegeven worden 

voor een mogelijke verandering in het welbevinden. Er zijn gedragswetenschappelijke theorieën die 

aangeven wat mogelijke effecten zouden kunnen zijn van een veranderde bijstandsmethodiek op het 

welbevinden. Er wordt gevraagd naar de mechanismes die volgens hen een verandering in werking 

hebben gezet wat betreft het welbevinden.  

1.4 Maatschappelijke relevantie 
De regels voor de bijstand zoals beschreven in de Participatiewet, kunnen door 

bijstandsgerechtigden gezien worden als streng en ingewikkeld (Gemeente Utrecht, 2018). Mede 

daardoor kunnen mensen lang in de bijstand blijven. Als de bijstand beter aansluit op de 

bijstandsgerechtigden, levert dat op verschillende vlakken voordelen op. Het kost de Nederlandse 

staat minder geld omdat er minder mensen onnodig lang bijstand ontvangen. Het overheidsapparaat 

is effectiever omdat de toestroom naar banen succesvoller gestimuleerd wordt. Daarnaast kunnen 

bij een passende aanpak mensen in de bijstand mogelijk ook gelukkiger zijn. Als in het beleid beter 

rekening gehouden wordt met het psychisch welzijn van bijstandsgerechtigden, zullen zij mogelijk 

gelukkiger zijn en minder stress ervaren. Er zijn dus nog meerdere vlakken waar onderzoek naar 

gedaan kan worden of verandering voor verbetering kan leiden. Omdat er een verband is tussen de 

psychische gesteldheid en het gedrag dat mensen vertonen, is het zinvol om te onderzoeken binnen 

welke beleidsinterventies het menselijk gedrag op een positieve manier gestuurd of ondersteund kan 

worden. In dit onderzoek worden de ervaren veranderingen van verschillende bijstandsmethoden 
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verkend. Mogelijk draagt dit bij aan de kennis over de werking van de beleidsinstrumenten in de 

bijstand. 

Dit onderzoek kent in het speciaal belang voor de samenleving omdat het zich richt op de mentale 

belasting van bijstandsgerechtigden. Door de sterke link tussen armoede, werkloosheid en een 

verminderde psychische gezondheid heeft een erg groot deel van de mensen die in armoede leven 

ernstige psychische klachten. Eén op de drie bijstandsgerechtigden kamp met psychische klachten en 

krijgt daarvoor psychische zorg (Smit & Huisman, 2017). Door beter in kaart te krijgen wat de 

ervaringen van stress en psychische belasting binnen deze groep in de samenleving zijn, kan er 

mogelijk ontdekt worden welke elementen in de bijstand een negatief dan wel positief effect hebben 

op de psychische gesteldheid van de bijstandsgerechtigden.  

1.5 Wetenschappelijke relevantie 
Het onderzoek is onderdeel van het experiment ‘Weten wat werkt’. Bij dit experiment worden 
verschillende vormen van inrichting van de bijstand in dezelfde stad onderzocht. Dit maakt een 
vergelijkend onderzoek mogelijk. Er is bijvoorbeeld al wel veel vergelijkend onderzoek tussen landen, 
maar daar zijn er meerdere factoren waarom de ene vorm van bijstand beter werkt dan de andere 
(Nelson, 2011). Het onderzoek vindt plaats in de vorm van een experiment in dezelfde stad, daarom 
zijn deze problemen in mindere mate aanwezig. Daarnaast is er door het experiment een unieke 
situatie gecreëerd om beleidsmethodes met elkaar te vergelijken. De Participatiewet heeft een 
vastgestelde set regels die voor alle bijstandsgerechtigden in Nederland gelden. De experimentele 
setting maakt het mogelijk om af te wijken van deze wetgeving. Daardoor kunnen de 
bijstandsgerechtigden die meedoen aan het experiment een duidelijk beeld geven van de verschillen 
tussen de methodes, zonder dat zij van hypothetische situaties hoeven te spreken. Zij maken een 
duidelijke verandering door van de reguliere aanpak naar een nieuwe bijstandsmethodiek. Dit maakt 
het mogelijk om beleid te evalueren aan de hand van ervaringen van bijstandsgerechtigden. 
 
Ten tweede kent dit onderzoek een wetenschappelijke relevantie omdat binnen dit onderzoek een 

bijzonder bestuurskundig perspectief aangenomen wordt. De bestuurskunde heeft een 

interdisciplinair karakter. Het vakgebied kent niet alleen een instrumentele kant, maar stelt ook 

kritische noten. Bestuurskunde opereert dicht op de praktijk, maar moet daar kritisch op blijven 

reflecteren. Dit zorgt voor scherpte in de beleidsprocessen (Schillemans, 2017 p. 91). In dit 

onderzoek komt instrumentele kant van de bestuurskunde tot uiting in de verkenning van de 

beleidsmethodieken. De kritische kant komt tot uiting door het ter discussie stellen van de huidige 

bijstandswetgeving. In dit onderzoek wordt ingezoomd op de bijstandsgerechtigde en daarbij wordt 

gekeken naar het welbevinden. Niet alleen de efficiëntie van het beleid is van belang, maar ook het 

welzijn van de burgers. In dat opzicht wijkt het onderzoek af van het instrumenteel onderzoek binnen 

het New Public Management. In plaats van een focus op de in- en vooral output van bijstandsbeleid, 

ligt hier de focus op het leven in de bijstand. Daarnaast wordt het vraagstuk niet alleen vanuit de 

gedragseconomie of de psychologische gedachtegang achter armoedebeleid bekeken, maar er 

worden bijvoorbeeld ook verschillende sociologische en beleidsmatige perspectieven meegenomen 

in de analyse van de resultaten. Binnen dit thema is een interdisciplinaire kijk op het probleem 

passend: het probleem wordt niet alleen vanuit een sociologische of psychologische bril bekeken, 

maar heeft ook praktische relevantie voor hoe beleid gemaakt zou moeten worden. Eerdere studies 

naar dit thema kennen soms minder deze overlapping (Zaat, 2018). De link wordt in dit onderzoek 

gelegd naar de beleidsprocessen die de positieve en negatieve elementen van de psychische 

gezondheid kunnen versterken.  

Tot slot is dit een relevant onderzoek omdat er in de wetenschappelijke literatuur beperkte kennis is 

over beleid dat mentale belasting onder bijstandsgerechtigden kan veroorzaken of juist wegnemen 
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(Mullainathan & Shafir, 2014 p. 208). Er liggen nog veel kansen in het onderzoek naar de psychische 

effecten van bijstandsbeleid. De mentale belasting die bijstandsgerechtigden ervaren, is relatief 

beperkt onderzocht. Omdat de Participatiewet slechts enkele jaren in gebruik is, zijn de ervaringen 

met deze deels nieuwe methodiek nog beperkt vastgelegd. Het werk van Bierbaum en Grassmann 

(2016) is hier een eerste aanzet toe. Recente bevindingen geven effecten weer van armoede op het 

verstand van mensen. Dit onderzoek draagt bij aan deze beperkte kennis en benadrukt het belang 

van onderzoek binnen dit terrein van onderzoek. De kwalitatieve benadering zal mogelijk leiden tot 

nieuwe kennis binnen dit opkomende domein. Door het welbevinden van bijstandsgerechtigden 

kwalitatief te onderzoeken worden er mogelijk belangrijke thema’s gevonden in de verschillende 

ervaringen van mensen. Er is zo een eerste aanzet gemaakt voor verder onderzoek naar de 

samenhang tussen psychische gezondheid en verschillende beleidsinterventies. 

1.6 Vooruitblik  
In het bovenstaande hoofdstuk is een inleiding gegeven op het onderwerp van deze scriptie (H1). In 

het tweede hoofdstuk is context van het onderzoek geschetst (H2). Daar wordt gekeken naar 

armoede en armoedebeleid in Nederland, maar ook specifiek naar het beleid dat in Utrecht geldend 

is. In het theoretisch kader (H3) is een overzicht van de relevante literatuur over het welbevinden 

van bijstandsgerechtigden te vinden. De driedelige definitie van welbevinden wordt hier uitgelegd. 

Daarbij is toegelicht wat er nu aan kennis over de bijstand en bijstandscontext is op de drie 

verschillende vormen van welbevinden. Vervolgens wordt gekeken wat mogelijke effecten kunnen 

zijn van veranderingen in het bijstandsbeleid. Deze redenaties geven een voorzet van wat te 

verwachten valt het empirische deel van dit onderzoek. Hierna volgt de methode (H4) die wordt 

gebruikt binnen het onderzoek. Daarbij wordt een argumentatie gegeven voor de genomen keuzes 

en er wordt uitgelegd waarom het onderzoek valide en betrouwbaar zou zijn. Logischerwijs volgen 

hierop de empirische resultaten (H5) die opgedaan zijn aan de hand van de interviews. In het 

resultatenhoofdstuk zijn eerst de resultaten van de groep ‘Met extra hulp in actie’ uiteengezet en 

vervolgens de resultaten van ‘Zelf in actie’. Tot slot volgen de conclusie (H6) en de discussie (H7). In 

de conclusie worden de resultaten bij elkaar gebracht en worden de hoofdlijnen uitgelicht. 

Vervolgens zijn de resultaten in de discussie in een breder perspectief gezet. Er wordt gereflecteerd 

op zaken die van invloed kunnen zijn op de uitkomsten, er worden aanbevelingen aan gemeente 

Utrecht gegeven en tot slot worden suggesties gegeven voor onderzoek dat aansluit op de resultaten 

van deze scriptie.  
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2 De context van het onderzoek 
Dit hoofdstuk bevat allereerst informatie over hoe het armoedebeleid zich in Nederland ontwikkeld 

heeft door de jaren heen (2.1). De geschiedenis van de bijstand verklaart hoe in Nederland 

uiteindelijk tot de Participatiewet is gekomen. Hier wordt aangegeven wat voor belangrijke 

veranderingen het bijstandsbeleid heeft doorgemaakt. Dit is relevant voor het onderzoek omdat 

hierin duidelijk wordt hoe de bijstandsmethodes ontwikkeld zijn door de jaren heen. Vervolgens 

wordt ingezoomd op het beleid dat in Utrecht gevoerd wordt (2.2). Er wordt ingegaan op de 

methoden die in de reguliere aanpak in Utrecht toegepast worden. De vier arrangementen waar 

gemeente Utrecht vanuit werkt, zijn hier uitgelegd. Tot slot wordt het experiment uitgebreider 

toegelicht (2.3). Daarnaast wordt kort ingegaan op de andere experimenten die in het kader van de 

Participatiewet uitgevoerd worden. 

2.1 Armoedebeleid in Nederland 
In 1854 werd onder Thorbecke de Armenwet aangenomen in Nederland (Bakker, 2012). Daarmee 

start de interventie van de overheid in de armenzorg. De rol van de overheid was echter nog erg 

beperkt in die tijd. In eerste plaats moesten mensen beroep doen op naasten en de kerk (De Boer et 

al., 2016 p. 19). In de daaropvolgende honderd jaar kreeg de overheid steeds meer een actieve rol. 

Dit leidde in 1965 tot de Algemene bijstandswet (ABW). Mensen konden toen in eerste instantie 

beroep doen op de overheid: de overheid kreeg de plicht tot bijstandsverlening over te gaan in 

situaties dat mensen geen geld hadden om in hun levensonderhoud te voorzien. In de jaren negentig 

werd voor het eerst in de politiek gesproken van een maatschappelijk probleem van armoede en 

werkloosheid. Na een aantal onderzoeken werd de ABW grondig gewijzigd in de Abw. Deze trad in 

1996 in werking. Een opvallende verandering was dat het begrip ‘vangnet’ door de minister van SZW 

vervangen werd door het begrip ‘trampoline’ (De Boer et al., 2016 p. 20). De Abw werd op 1 januari 

2004 veranderd door de Wet Werk en Bijstand (WWB). De WWB was nog nadrukkelijker toegespitst 

op werk boven de uitkering. De bijstandsgerechtigde kreeg meer verantwoordelijkheden in het 

zoeken naar werk. Gemeentes werden verantwoordelijk gesteld voor de ondersteuning. Daarbij 

kregen zij een toegenomen beleidsvrijheid.  

Op 1 januari 2015 is uiteindelijk de Participatiewet gekomen. Deze vervangt de Wet Werk en Bijstand 

maar tegelijkertijd ook de Wsw en een groot deel van de Wajong (Rekenkamer Utrecht, 2017 p. 5). 

Deze wet is bedoeld voor iedereen die wel zou kunnen werken maar het op de arbeidsmarkt zonder 

ondersteuning niet redt (Rijksoverheid.nl). De decentralisatie van het bijstandsbeleid heeft zich met 

deze wetgeving verder ontwikkeld. De Participatiewet heeft een aantal belangrijke wijzigingen voor 

bijstandsgerechtigden. In de nieuwe wetgeving zijn alle bijstandsgerechtigden verplicht een 

tegenprestatie te leveren naar vermogen. De bijstandsuitkering kan verlaagd worden als er door de 

bijstandsgerechtigde niet aan de verplichting voldaan wordt (Rekenkamer Utrecht, 2017 p 6). De 

Participatiewet is onderdeel van de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Het 

rijksbeleid met betrekking tot de Participatiewet is, zoals ook al in de inleiding toegelicht, ook nu nog 

continu in beweging (Rekenkamer Utrecht, 2019 p. 37).  

Gekeken naar de geschiedenis van het armoedebeleid in Nederland, zijn er verschuivingen te zien in 

de rol van de bijstand en de taak van de overheid binnen dit beleid. Aan de start van de ontwikkeling 

van het armoedebeleid werd er in de eerste plaats beroep gedaan op de maatschappij. Later worden 

vormen van bijstand een duidelijk burgerrecht, de overheid is verplicht om de armen in nood te 

helpen. In de periode daarna verschuift de verhouding tussen overheid en burger weer. De burger 

heeft nog steeds recht op een uitkering, maar daarvoor wordt steeds meer verantwoordelijkheid van 

de burger bij verwacht. Schinkel en Van Hout (2009 p. 57) stellen dat er een verschuiving is van een 
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nadruk op de formele aspecten van burgerschap naar een nadruk op de morele aspecten van 

burgerschap. Actief burgerschap wordt in hogere mate belangrijk gevonden. De verzorgingsstaat 

wordt meer gedefinieerd door plichten en verantwoordelijkheden en minder in rechten (Tonkens, 

2009). Maakt men wel gebruik van deze rechten, wordt verwacht dat daar iets tegenover staat. De 

overheid doet al vanaf het begin van deze eeuw in toenemende mate een beroep op de burger om 

zich in te zetten voor de samenleving. Met de transformatie van verzorgingsstaat naar 

participatiesamenleving, lijkt een beweging te ontstaan waarbij wederkerigheid in hogere mate door 

de overheid afgedwongen zou moeten worden. Toch komen er nu ook weer geluiden van 

verschillende gemeentes die deze sociale verhoudingen in twijfel trekken. Zo is ook gemeente 

Utrecht op zoek naar de mate van vertrouwen en wederkerigheid dat wenselijk is in de bijstand.  

2.2 Bijstand in Utrecht 
Mede door de aantrekkende economie is het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering dit jaar 

voor het eerst onder de 10.000 huishoudens gezakt. De werkzoekenden die ondanks de 

aantrekkende economie op bijstandsniveau blijven, kenmerken zich in hogere mate erin dat zij voor 

langere tijd in de bijstand zitten. Dit komt overeen met de rest van Nederland: de economie groeit 

alweer een paar jaar, en dat zorgt ervoor dat mensen over het algemeen sneller uit de bijstand 

kunnen stromen. Dit geldt echter niet voor mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt 

hebben. Het aantal langdurige armen stijgt zelfs (Vriesema, 2018). Zij hebben te maken een 

veelzijdige vormen van problematiek waardoor doorstroom naar werk niet mogelijk is. 

Werkzoekenden in een groeiende economie vragen dus om meer maatwerk. De gemeente heeft het 

afgelopen jaar extra intensieve en vernieuwende acties opgezet om werkzoekenden aan een baan te 

helpen of om zij meer te laten werken. Het experiment ‘Weten wat werkt’ past hier ook binnen.  

In de reguliere situatie deelt gemeente Utrecht de bijstandsgerechtigden bij de aanvang van hun 

traject in bij een van de vier arrangementen. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst die afgelegd 

wordt door de ‘werkmatchers’ in dienst van gemeente Utrecht. Arrangement 1 is bedoeld voor 

werkzoekenden met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt. De werkzoekenden in dit arrangement 

zijn direct bemiddelbaar voor werk (Rekenkamer Utrecht, 2019). Het vaste programma bestaat uit 

een startweek van vier dagdelen. In de startweek worden de bijstandsontvangers intensief begeleid 

bij het updaten van hun cv en worden zij gekoppeld aan werkgevers als Randstad en Tempo-Team. 

Arrangement 3 kenmerkt zich door mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit 

arrangement is bedoeld voor mensen die niet direct betaald werk kunnen verrichten, maar zich wel 

in die richting kunnen ontwikkelen (Rekenkamer Utrecht, 2019). Zij hebben bijvoorbeeld voor een 

langere tijd in de werkloosheidswet gezeten. Daarnaast hebben veel mensen in deze groep een 

taalbarrière. Tachtig procent van de statushouders maakt deel uit van deze groep. Ook voor deze 

groep is er een intensief traject om te volgen. Arrangement 4 kenmerkt zich door mensen met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt. Betaald werk is (nog) niet aan de orde en er wordt ingeschat dat 

een eventuele ontwikkeling richting werk lastig is (Rekenkamer Utrecht, 2019). Bijstandsgerechtigden 

die in deze groep terechtkomen, hebben veel belemmeringen waardoor werken niet mogelijk is. Met 

deze groep is het minste contact en zijn er ook minder trajecten beschikbaar. In deze groep komen 

veel ernstige psychische en lichamelijke problematiek voor, daarom wordt de hulpverlening voor 

deze groep overgedragen aan het buurtteam. 

Tot slot is er arrangement 2, deze wijkt in zekere zin af van de andere drie arrangementen. In deze 

groep zitten mensen die van het UWV de indicatie banenafspraak gekregen hebben. Men is niet in 

staat om zonder de inzet van aanvullende instrumenten een volledig loon te verdienen (Rekenkamer 

Utrecht, 2019). Hierbij gaat het veelal om mensen met chronische of genetische afwijkingen, 

waardoor er meer maatwerk nodig is. In deze groep zitten mensen met een relatief kleine afstand tot 
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een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. De bovenstaande informatie is onder andere vergaard 

aan de hand van een presentatie gegeven door de werkmatchers van de gemeente Utrecht.   

2.3 Experimenteren met de bijstand 
Door de invoering van de Participatiewet hebben gemeentes meer verantwoordelijkheid gekregen 

wat betreft de uitvoering van het bijstandsbeleid. Veel gemeentes zijn daarom, net als gemeente 

Utrecht, op zoek naar hoe het beleid het beste ingericht zou kunnen worden. In artikel 83 van de 

Participatiewet wordt uitdrukkelijk de ruimte gegeven om onderzoek te doen naar mogelijke 

innovaties. Dergelijke experimenten mogen maximaal drie jaar duren en er moet een verzoek 

daartoe zijn ingediend. Een aantal gemeentes heeft hiertoe een verzoek ingediend voor het invoeren 

van een algemene maatregel van bestuur. Om onderzoek te doen naar mogelijk succesvoller 

bijstandsbeleid, zijn daarom de wetten ‘Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet’ en de 

‘Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet’ ingesteld. Naast gemeente Utrecht worden in de 

gemeentes Tilburg, Groningen, Wageningen, Deventer en Nijmegen op dit moment ook verschillende 

aanpakken van de bijstand onderzocht. Gemeente Utrecht ziet zichzelf als koploper, samen met 

Groningen, Tilburg en Wageningen. De invulling van het experiment verschilt enigszins per 

gemeente. Een voorwaarde is dat de experimenten binnen de grenzen van de tijdelijke wetswijziging 

opereren. Hier is in het kort beschreven hoe het experiment in de andere steden aangepakt is. 

In gemeente Tilburg wordt samen met de universiteit van Tilburg het vertrouwensexperiment 
uitgevoerd. Het richt zich met name op het effect van vrijheid. Net als bij gemeente Utrecht is er een 
intensiveringsgroep en een vrijlatingsgroep. Tilburg heeft echter ook een groep waar de ontheffing 
van verplichtingen gecombineerd wordt met een intensivering van het overheidscontact. In 
Groningen is de hoofdvraag van het onderzoek: wat zijn de effecten van het geven van meer 
vertrouwen en eigen regie op het gedrag van bijstandsgerechtigden, de resultaten die ze behalen en 
hun welbevinden? Ook een groep die mag kiezen uit de verschillende groepen. Dit geeft interessante 
inzichten want: welke groep wordt dan het meest gekozen? In Wageningen laat een 
tussenrapportage zien dat andere behandelingen van bijstandsgerechtigden voor een hogere 
uitstroom zorgen. Dit geldt voor zowel de intensiveringsgroep als de ontheffingsgroep (Gemeente 
Wageningen, 2018). Het experiment is op dit moment nog bezig, dus hier kunnen nog geen harde 
conclusies aan verbonden worden. Het gaat hierbij enkel om aantallen die niet op significantie zijn 
getest. Wat er voorlopig in handen is, lijkt er echter op te wijzen dat bijstandsgerechtigden met meer 
zelfredzaamheid gebaat zijn bij meer vrijheid. De minder zelfredzame bijstandsgerechtigde heeft juist 
veel aan meer begeleiding dan standaard wordt gegeven. Over het welbevinden van de 
uitkeringsgerechtigden in de verschillende groepen is op dit moment nog niets te zeggen (Willen, 
2018). In Deventer waren er erg weinig deelnemers. Het is daarom twijfelachtig of de resultaten 
representatief zullen zijn. In Nijmegen wordt vooral gekeken naar de effecten van bijverdienen naast 
de bijstandsinkomsten. Een groep krijgt een uitkering, mag daarnaast bijverdienen en is verder 
helemaal vrij. De tweede groep mag ook bijverdienen en heeft verplicht een persoonlijke coach om 
weer aan het werk te komen. De derde groep is de controlegroep. Onderzoekers vanuit de Radboud 
Universiteit onderzoeken de resultaten.  
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3 Het theoretisch kader 
In het theoretisch kader wordt een overzicht gegeven van de kennis die er nu over welbevinden en 

de bijstand is. De theorie wordt behandeld die ondersteunend is aan het empirisch onderzoek. De 

kern van het theoretisch kader bestaat uit drie delen. In 3.1 wordt de definitie van welbevinden 

gevormd die leidend is voor de uitvoering van het empirisch onderzoek. Deze definitie van 

welbevinden vormt de theoretische lens die in het empirisch onderzoek toegepast zal worden. In 3.2 

is gekeken wat er nu bekend is. Wat is er in de literatuur bekend over het welbevinden van 

bijstandsgerechtigden met betrekking tot de drie al eerder toegelichte vormen van welbevinden? In 

3.3 staat de vraag centraal: wat is er aan ervaringen op gebied van welbevinden te verwachten? Hier 

wordt er specifieker ingegaan op de twee nieuwe bijstandsmethodieken. Daarbij worden de 

mogelijke richtingen gegeven die de bijstandsmethodieken op het gevoel van welbevinden zouden 

kunnen hebben. Tot slot is in 3.3 de inhoud van deze drie delen samengevat in de conclusie.  

3.1 Welbevinden 
Deel 1 – welke theoretische lens over welbevinden wordt toegepast? 

3.1.1 Toelichting context van de bijstand 
De context van financiële schaarste en werkloosheid is van grote invloed op het welbevinden in de 

bijstand. De combinatie van voortdurende werkloosheid en beperkte financiële middelen zorgt 

ervoor dat mensen onder de Participatiewet gaan vallen. In de literatuur komt naar voren dat deze 

twee aspecten van invloed zijn op het welbevinden van mensen (Belle, 1990 p. 385; Woldringh, 

Miltenburg & Peters, 1987 p. 121). Indien mogelijk wordt in dit literatuuronderzoek gekeken naar het 

welbevinden van bijstandsgerechtigden. Er is echter nog beperkte kennis die specifiek gaat over het 

leven in de bijstand. Met name op gebied van het emotionele welbevinden van 

bijstandsgerechtigden is de wetenschappelijke literatuur beperkt. Er is meer bekend over 

welbevinden in de context van armoede en werkloosheid. Literatuur over armoede en werkloosheid 

wordt in deze gevallen als uitgangspunt genomen. Vervolgens wordt naar een toepassing gezocht 

voor de bijstand. Eerst wordt hier toegelicht welke definitie over welbevinden in het onderzoek 

aangehouden wordt. Vanuit deze definitie wordt vervolgens gekeken wat van invloed kan zijn op het 

welbevinden en waar interventies mogelijk tot veranderingen op gebied van welbevinden kunnen 

zorgen.  

3.1.2 Betekenis van welbevinden 
Het onderzoek gaat over het welbevinden van bijstandsgerechtigden bij verschillend bijstandsbeleid. 

Welbevinden is daarom een centraal concept in dit onderzoek. In de literatuur zijn veel verschillende 

pogingen gedaan om geestelijke gezondheid van mensen als begrip te benaderen (Westerhof & 

Bohlmeijer, 2010 p. 43). Jahoda (1958) heeft de eerste aanzet gedaan om de benaderingen van de 

positieve geestelijke gezondheid te inventariseren. Zes criteria konden worden onderscheiden: de 

houding van de individu met betrekking tot zichzelf, groei, integratie van psychologische functies, 

autonomie, adequate waarneming van de werkelijkheid en grip op de omgeving. De zes criteria die 

hieruit kwamen, zijn weinig gebruikt in empirisch vervolgonderzoek. Het werk van Jahoda is echter 

wel vormend geweest voor de theorie over positieve geestelijke gezondheid. De definitie die in dit 

onderzoek aangehouden wordt, ligt in lijn met dit gedachtengoed en komt overeen met de definitie 

van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO definieert de geestelijke gezondheid op een 

positieve manier: ‘A state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can 

cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a 

contribution to his or her community’ (WHO, 2014). Geestelijk welzijn gaat dus verder dan alleen zich 

goed voelen op emotioneel gebied. Het gaat ook over het najagen van doelen en het bijdragen aan 
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de maatschappij. Uit deze definitie onderscheiden Westerhof en Bohlmeijer (2010) drie centrale 

componenten: welbevinden kan worden samengevat als de ervaring van plezier, persoonlijke groei 

en maatschappelijke betrokkenheid: welbevinden op emotioneel, psychologisch en sociaal gebied 

(Bohlmeijer et al., 2015).  

Allereerst is er de component van emotioneel welbevinden. Daarbij staan optimisme en 

tevredenheid met het eigen leven centraal. Emotioneel welbevinden omvat de mate waarin iemand 

positieve gevoelens ervaart, de mate waarin negatieve gevoelens afwezig zijn en de mate waarin 

mensen tevreden zijn met hun leven (Westerhof & Bohlmeijer, 2010 p. 53). Het criterium voor het 

ervaren van emotioneel welbevinden is geluk. Psychologisch welbevinden gaat over het 

functioneren van de persoon. Het criterium voor de ervaring van psychologisch welbevinden is 

zelfrealisatie. Bij zelfrealisatie kan gedacht worden doelgerichtheid, persoonlijke groei, 

omgevingsbeheersing, autonomie, zelfacceptatie en positieve relaties (Ryff, 1989). Als laatste staat 

bij het sociaal welbevinden het functioneren in de samenleving centraal. Het criterium voor het 

ervaren van sociaal welbevinden is maatschappelijke integratie. Dit concept beschrijft de ervaren rol 

in de maatschappij (Westerhof & Bohlmeijer, 2010 p. 93). Het gaat daarbij om begrip hebben van de 

maatschappij en zich er thuis voelen. Als iemand in hoge mate sociaal welbevinden ervaart, heeft hij 

een positieve visie op andere mensen en op de maatschappij. Hij voelt zich thuis in de maatschappij 

en participeert in de maatschappij. Er wordt gesproken van een hoog niveau van welbevinden als 

iemand een hoge mate van beleving heeft op de drie verschillende aspecten. 

 

Figuur 1 Welbevinden, aangepast overgenomen (Westerhof & Bohlmeijer, 2010 p. 50) 

In het bovenstaande schema is te zien dat de geestelijke gezondheid ervaren wordt op gebied van 

drie verschillende componenten. De criteria van geluk, zelfrealisatie en maatschappelijke integratie 

bepalen het welbevinden dat iemand ervaart. Deze drie vormen van welbevinden zijn aan elkaar 

gerelateerd. Levenstevredenheid, een indicator voor het emotioneel welbevinden, hangt 

bijvoorbeeld in veel gevallen samen met de mate waarin iemand persoonlijke doelen kan halen, wat 

valt onder het psychologisch welbevinden. Het blijft echter noodzakelijk om de verschillende 

aspecten van positief functioneren te onderscheiden (Westerhof & Bohlmeijer, 2010 p. 97). Er zijn 

zowel redenen om aan te nemen dat de kerncomponenten aan elkaar gerelateerd zijn, als redenen 
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waarom het niet zo is. Meerdere studies benadrukken dat een structuur met drie factoren voor het 

best passende model zorgt op gebied van welbevinden (Westerhof & Bohlmeijer, 2010 p. 101). 

Welbevinden wordt gezien als een positieve waardering van het leven. Welbevinden vormt het 

centrale onderwerp van de positieve psychologie, het concept heet een positieve lading (Seligman, 

2013). Concepten die tegengesteld zijn aan de genoemde criteria kunnen voor beperkingen zorgen 

op de ervaring van welbevinden. Er is dus sprake van een beperking op of een vermindering van het 

welbevinden. De vraag is hoe en of het welbevinden door veranderingen in beleid gestuurd kan 

worden, waardoor mensen gelukkiger zijn en wenselijk gedrag vertonen. Het uitgangspunt is dat de 

sociale omgeving een invloed uitoefent op de mentale gezondheid (Warr, 1987). Een 

beleidsverandering zou daarom ook voor een verandering in het welbevinden kunnen zorgen. De 

drie vormen van welbevinden geven aspecten waarop de geestelijke gezondheid ervaren wordt. De 

vormen van welbevinden worden daarom verbonden met de context waarin bijstandsgerechtigden 

leven.   

3.2 Bijstand en welbevinden 
Deel 2 – wat is er bekend? 

Er is dus een duidelijke driedeling in vormen van welbevinden. In dit tweede deel wordt gekeken 

welke wetenschappelijke kennis er is met betrekking tot de bijstand of in de context van de bijstand. 

Per component van het welbevinden zijn er verschillende focuspunten in de bijstandsliteratuur. Bij 

het emotionele welbevinden is er bijvoorbeeld veel kennis over stress en depressie bij mensen die 

leven in een context van armoede en werkloosheid. Hierbij is de kennis met name gericht op de 

mogelijke beperkingen op het welbevinden die het leven in de bijstand met zich meebrengen. Er is in 

mindere mate kennis over hoe deze beperkingen weggenomen zouden kunnen worden. In het 

laatste deel zal hiertoe een aanzet worden gegeven. 

3.2.1 Emotioneel welbevinden/geluk 
Er is nauwelijks kennis over de mate waarin bijstandsgerechtigden geluk ervaren. Het welbevinden 

wordt geëvalueerd in het ervaren van positieve gevoelens en tevredenheid over het leven (Diener, 

Suh, Lucas & Smith, 1999 p. 277). Emotioneel (dus subjectief) welbevinden kan gemeten worden 

door te kijken naar de aanwezigheid van aangename gevoelens als vreugde, tevredenheid, geluk en 

opgetogenheid tegenover onaangename gevoelens als depressie, stress, angst en zorgen. De kennis 

is nu met name dat bijstandsgerechtigden in hogere mate stress en depressieve gevoelens ervaren. 

Dit werkt ondermijnend bij de ervaring van geluk. Psychische stress en depressieve gevoelens zorgen 

daarom voor een lager emotioneel welbevinden. In de literatuur worden deze twee beperkingen 

veelvuldig verbonden met armoede en werkloosheid. De link naar de bijstand is door de context van 

armoede en werkloosheid aannemelijk. De twee elementen zorgen voor een lager welbevinden, 

andersom zorgt een hoger gevoel van welbevinden voor een vermindering van stress en depressie. 

Men kan door de ervaring van een hoge mate van welbevinden beter met stressvolle situaties 

omgaan (Cohn, Fredrickson, Brown, Mikels & Conway, 2009). Daarnaast zijn bij een ervaring van 

welbevinden symptomen van depressie en andere psychische problemen verminderd (Sin & 

Lyubomirsky, 2009). 

Psychische stress 

Bijstandsgerechtigden krijgen door het leven in de context van armoede en werkloosheid in hogere 

mate te maken met stress. Gevoelens van stress zijn van negatieve invloed op de ervaring van 

emotioneel welbevinden. Hersenonderzoek laat zien dat schulden en armoede de werking en 

ontwikkeling van de hersenen beïnvloeden. De directe factoren die aan armoede verbonden zijn, 

zoals slechte voeding en slechte huisvesting, versterken dit effect. Aanhoudende stress door 
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armoede en schulden kan zelfs tot een andere ontwikkeling en architectuur van de hersenen zorgen 

(Jungmann & Wesdorp, 2017, p. 13). Armoede veroorzaakt op die manier een zware emotionele en 

cognitieve last. Die emotionele en cognitieve last verstoort de bedrading in het brein, waardoor 

chronische stress bij armoede ontstaat. De chronische stress tast bepaalde onderdelen van het brein 

aan: het vermogen om problemen doelmatig aan te pakken, prioriteiten te stellen en impulsen te 

controleren (Kamphuis, 2017). De ervaring van constante stress heeft een negatief effect op het 

handelen van de mens. Door stress is het bijvoorbeeld moeilijker om plannen te maken en om lange 

termijndoelen te halen. Dit zijn juist vaardigheden die nodig zijn om uit de armoede te komen 

(Kamphuis, 2017). Chronische stress vormt dus samen met armoede een vicieuze cirkel. Door stress 

ontstaan cognitieve problemen waardoor het meer moeite kost om problemen op te lossen. De 

armoedeproblemen blijven zo aanhouden waardoor er vervolgens meer stress ervaren wordt. 

Armoede kan dus veel spanningen veroorzaken. Spanning als indirect effect van armoede heeft op 

zichzelf weer nieuwe effecten. Mensen die onder spanning staan, zijn bijvoorbeeld geneigd om meer 

te gaan roken en drinken en kunnen hier ook minder goed mee stoppen (Engbersen, Vrooman & 

Snel, 2000). De vaak minder goede gezondheidstoestand van mensen met een lager inkomen is dus 

niet alleen een direct effect van armoede, maar ook een gevolg van een indirect effect. De stress van 

de sociale problematiek van leven in armoede kan een ongunstig effect op leefstijl hebben. Het 

aanpakken van de achterliggende oorzaken van de stress is volgens het RIVM daarom vaak een beter 

startpunt om de gezondheid te verbeteren dan inzetten op leefstijlfactoren (RIVM, 2018, p. 20).  

Depressieve gevoelens 

Depressie is wereldwijd de meest voorkomende psychische stoornis. Er wordt geschat dat er een 

kans van bijna 20% bestaat dat iemand een depressieve periode heeft doorgemaakt zijn leven 

(Wittchen & Hoyer, 2006). Bijstandsgerechtigden hebben vaker dan gemiddeld last van een 

depressie. Zij maken vaker gebruik van GGZ-zorg en medicatie tegen verslaving, depressie en 

psychose dan mensen die geen bijstand ontvangen (Doove, Dill, Joosten & Rouw, 2018 p. 18). Het is 

belangrijk om depressieve klachten te verminderen omdat zij een hoge mentale belasting op mensen 

leggen. Depressieve gevoelens vormen een duidelijke beperking op de ervaring van geluk. Doordat 

de sociale vaardigheden verminderen, raken mensen met depressieve gevoelens sneller in een 

sociale isolatie. Zij hebben minder motivatie om hier vervolgens uit te komen. Als gevolg is er een 

hoge werkuitval (Wittchen & Hoyer, 2006). Depressieve klachten kunnen er dus aan bijdragen dat 

iemand werkloos wordt. Langdurige werkloosheid kan er vervolgens toe leiden dat iemand in de 

bijstand terechtkomt. Amerikaans onderzoek toont aan dat met de duur van de werkloosheid ook de 

aantallen mensen die in behandeling zijn voor een depressie stijgen (Crabtree, 2014). Gevoelens van 

geluk nemen weer toe als iemand weer aan het werk is (CBS, 2018).  

Depressieve symptomen hangen samen met de subjectieve beleving van armoede die ervaren wordt. 

Met name het aspect van beleving van armoede is hier belangrijk: het gevoel hebben moeilijk te 

kunnen rondkomen, zorgt voor meer depressieve klachten dan met hetzelfde inkomen het gevoel 

hebben goed te kunnen rondkomen (Ekkel, 2000). Een tweede bevinding is dat er samenhang 

gevonden is tussen de depressieve gevoelens bij werklozen en de sociale steun die zij verkregen. Uit 

onderzoek naar werkloze vrouwen bleek dat vrouwen in hechte steunnetwerken minder depressieve 

symptomen ontwikkelden (Ekkel, 2000). Meer over deze sociale steun in de bijstand is te vinden 

onder ‘sociaal welbevinden/maatschappelijke integratie’.  
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3.2.2 Psychologisch welbevinden/zelfrealisatie 
Psychologisch welbevinden gaat om een goed leven gezien vanuit psychologisch perspectief dat 

bepaald wordt door psychologische standaarden (Bohlmeijer et al., 2015). Een hogere 

sociaaleconomische status hangt samen met een hoger psychologisch welbevinden. Dit komt met 

name door een hogere mate van doelgerichtheid en persoonlijke groei (Bohlmeijer et al., 2015 p. 21). 

Op dit moment zijn er vooral factoren bekend die een negatieve uitwerking hebben op de ervaring 

van psychologisch welbevinden. Bijstandsgerechtigden zijn volgens de theorie van schaarste beperkt 

in het creëren van contexten die passen bij de persoonlijke behoeftes en waarden. Hierdoor ontstaat 

een korte termijnfocus, wat persoonlijke groei bemoeilijkt. Een tweede beperking op de zelfrealisatie 

vormt de negatieve attitude ten opzichte van zichzelf. Onder meer door de stigma’s die er aan de 

bijstand kleven, kunnen bijstandsgerechtigden schaamte over hun situatie ervaren. 

Keuzes maken en schaarste 

Het leven in de bijstand kan invloed hebben op de keuzes die mensen maken. Het kan een bedreiging 

vormen voor het psychologisch welbevinden van mensen. Door de beperkte financiële middelen en 

de stress die hierbij gepaard gaat, nemen de cognitieve vermogens af. Iemand heeft daarom minder 

controle over complexe activiteiten door armoede. Er zijn veel verschillende vormen van schaarste, 

zo is er bijvoorbeeld ook schaarste in tijd. Een groot verschil is echter dat de financiële schaarste die 

mensen in de bijstand kunnen ervaren een vastgelegde schaarste is. Waar bij schaarste in tijd er 

vrijheid in handelen is hoe deze tijd ingericht wordt, is hier bij financiële schaarste beperkter sprake 

van (Mullainathan & Shafir, 2013). Mensen zitten vaak voor langere tijd in de bijstand en kennen dus 

ook voor langere tijd financiële schaarste. Naarmate iemand voor langere tijd in de bijstand leeft, 

neemt volgens deze redenatie de vrijheid in het handelen af.  

De cognitieve beperking door schaarste zorgt voor een veranderd gedragspatroon. Financiële 

problemen nemen veel hersencapaciteit in beslag, waardoor er een extreme focus ontstaat op de 

korte termijn problemen. Er is sprake van een tunnelvisie. Omdat iemand er zo sterk op gericht is om 

in het heden rond te komen, gaat hij minder effectief te werk bij het maken van plannen voor de 

toekomst (Mullainathan & Shafir, 2013 p. 158). Er is dan geen cognitieve ruimte over om na te 

denken over hoe zij hun situatie over de lange termijn kunnen verbeteren. Het zorgt ervoor dat 

mensen zich alleen focussen op urgente kwesties. Daardoor worden andere kwesties genegeerd, 

ondanks dat zij even belangrijk kunnen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan trainingen die 

ondersteunend zijn bij het zoeken naar werk (Mullainathan & Shafir, 2013 p. 221). Deze leveren voor 

de toekomst misschien positieve resultaten op, maar zij pakken geen urgent probleem aan. De 

financiële situatie blijft immers hetzelfde. 

Zelfacceptatie tegenover stigma’s 

Een tweede beperking op het psychologisch welbevinden van bijstandsgerechtigden is dat zij 

mogelijk een lagere attitude van zichzelf hebben. Zelfacceptatie gaat over een positieve attitude ten 

opzichte van zichzelf en een herkenning en acceptatie van verschillende kanten van de eigen persoon 

(Bohlmeijer et al., 2015 p. 20). Bierbaum en Grassmann (2016) hebben onderzocht welke factoren en 

omstandigheden de keuze tussen werk, participatie en uitkering beïnvloeden. Daarvoor hebben zij 

gekeken naar economische en psychologische omstandigheden, en de ervaring van re-

integratieactiviteiten. Voor deze paragraaf zijn met name de psychologische omstandigheden 

relevant. Ten eerste wordt gesteld dat voor vele bijstandsgerechtigden de overgang naar een 

uitkering tot een diepe en pijnlijke verandering in het leven leidt (Bierbaum & Grassmann, 2016 p. 2). 

Mensen zijn regelmatig terughoudend om een uitkering aan te vragen. Schaamte speelt hierbij een 

grote rol (Inspectie SZW, 2018 p. 22). 
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De verminderde gevoelens van zelfacceptaties gelden niet alleen voor het aanvragen van een 

bijstandsuitkering, ook in de bijstand kampen mensen met gevoelens van schaamte. Doordat zij 

afhankelijk zijn van de overheid, hebben bijstandsgerechtigden negatieve gedachten over zichzelf 

(Bierbaum & Grassmann, 2016 p. 2). Daarnaast kleven er in de samenleving stigma’s aan de bijstand. 

Zij worden geconfronteerd met vooroordelen dat zij lui zouden zijn en niet zouden willen werken. 

Bijstandsgerechtigden hebben er psychologisch veel last van dat ervanuit wordt gegaan dat zij niets 

zouden doen (Ham, 2017). Zij ervaren gevoelens van sociale devaluatie. Dit speelt ook door in de 

verplichte tegenprestatie die sinds de Participatiewet geleverd moet worden. Hoewel een groot deel 

van de bijstandsgerechtigden tevreden is met de participatieplaats, is er daarnaast ook een deel dat 

het gevoel krijgt dat er misbruik van hen gemaakt wordt (Bierbaum & Grassmann, 2016 p. 4).  

 

3.2.3 Sociaal welbevinden/maatschappelijke integratie 
Het sociaal welbevinden gaat over de mate waarin bijstandsgerechtigden zich onderdeel van de 

samenleving voelen en of zij een sociaal netwerk hebben. Factoren als sociaaleconomische status, 

opleiding en sociaal-maatschappelijke activiteiten vertonen de sterkste relatie met sociaal 

welbevinden (Keyes, 1998). De mate waarin bijstandsgerechtigden participeren is in het kader van de 

bijstand relevant. Een tweede aspect is het gevoel van uitsluiting. Het gevoel dat men niet volwaardig 

in de samenleving staat, vormt een beperking op de ervaring van sociaal welbevinden.  

Participatie 

Er is een aantal grote voordelen die maatschappelijke participatie op het sociaal welbevinden van 

mensen kan hebben. Respondenten in het onderzoek van Bierbaum en Grassmann (2016) delen hun 

ervaringen met het verrichten van verplichte maatschappelijke participatie. De deelnemers zagen 

meerdere positieve kanten aan het verrichten van activiteiten voor het ontvangen van bijstand. Zij 

spraken onder andere over het voordeel van het behoud van sociale contacten, van het vergroten 

van het eigen netwerk, dat zij op deze manier iets kunnen betekenen voor anderen en daarvoor 

gewaardeerd worden (Bierbaum & Grassmann, 2016 p. 3). Zij voelden zich meer een volwaardig 

burger omdat zij op deze manier een bijdrage konden leveren aan de samenleving.  

In- en uitsluiting 

Langdurige werkloosheid gaat vaak gepaard met sociale isolatie. Langdurig werklozen hebben vaker 

de neiging om zich weg te trekken van hun sociale omgeving. Dit komt onder andere door de al 

eerdergenoemde gevoelens van schaamte. Daarnaast vallen de contacten die via werk opgedaan 

worden weg (Kroft et al., 1989 p. 27). In buitenlandse onderzoeken delen respondenten hun ervaring 

met het leven van een uitkering in relatie tot andere mensen. Zij gaven aan gevoelens van sociale 

uitsluiting, devaluatie, stigma en schaamte te ervaren (Bierbaum & Grassmann, 2016; Chase & 

Walker, 2014).  

In het onderzoek van Bierbaum en Grassmann (2016) werd eveneens door respondenten gesproken 

over sociale uitsluiting omdat zij bepaalde sociale activiteiten vanwege de kosten niet meer konden 

doen (Bierbaum & Grassmann, 2016 p. 5). Een deel van de respondenten ondervond geen verschillen 

in hun sociale relaties. Een klein deel sprak zelfs van grotere sociale netwerken, doordat zij meer tijd 

hadden of vanwege de re-integratieactiviteiten zoals vrijwilligerswerk. De respondenten uit dit 

onderzoek spreken dus in veel gevallen over een verandering op gebied van het sociaal welbevinden 

doordat zij in de bijstand terechtkwamen. Van alle volwassen inwoners van Utrecht geeft 8% aan 

onvoldoende sociale contacten te hebben. De Utrechtse rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar 

arrangement 3 en 4 van de bijstand. Hieruit blijkt dat zij veel vaker dan Utrechters gemiddeld vinden 

dat zij onvoldoende sociale contacten hebben. Zij hebben met name behoefte aan meer vrienden of 
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een goede vriend (Rekenkamer Utrecht, 2019 p. 72). Hoewel een deel van de bijstandsgerechtigden 

een positieve verandering bemerkt in het aantal sociale relaties, is een groot deel van de 

bijstandsgerechtigden nog ontevreden over de sociale netwerken waar zij deel van uitmaken.  

3.3 Verwachting van verandering in het welbevinden 
Deel 3 – wat is er te verwachten? 

Gekeken naar de kennis over het welbevinden van bijstandsgerechtigden op gebied van geluk, 

zelfrealisatie en sociale integratie, wordt het aannemelijk dat het welbevinden van 

bijstandsgerechtigden in mindere ervaren wordt dan door de gemiddelde Nederlander. Er is geen 

onderzoek bekend dat specifiek over de ervaringen van bijstandsgerechtigden op gebied van 

welbevinden gaat. Toch zijn er meerdere beperkende factoren in de bijstandscontext bekend die 

zorgen voor een verlaagd welbevinden. Er kan dus vastgesteld worden dat de kennis van nu met 

name negatieve invloeden zien van leven in de bijstand op het welbevinden. Vervolgens is de vraag 

hoe en of bijstandsmethoden hier een verschil in kunnen maken. Mogelijk kunnen veranderingen in 

de bijstandsmethodiek de bovengenoemde beperkingen wegnemen. Hier volgen redenaties waarom 

bepaalde beleidsinterventies een positieve of negatieve impact hebben op het welbevinden van 

bijstandsgerechtigden. De mechanismes waarom vrijheid dan wel intensivering van contact bij zou 

kunnen dragen aan het welbevinden, worden hier uitgelegd: er zijn verschillende theorieën en 

redenaties waarom de veranderingen in de bijstandsmethode voor een verhoogd of verlaagd gevoel 

van welbevinden zou kunnen zorgen.  

In de twee onderzochte groepen is in de ene groep sprake van een toegenomen overheidscontact en 

in de andere groep juist sprake van een toegenomen vrijheid voor de bijstandsgerechtigde. 

Gedragswetenschappelijke theorieën zoals de schaarste-theorie geven voorspellingen over het 

gedrag dat mensen zullen vertonen doordat zij in een veranderde situatie terechtgekomen zijn. 

Mensen vertonen vaak ander gedrag dan logisch zou zijn volgens de economische 

rationaliteitstheorieën (Camerer, Loewenstein & Rabin, 2004). Het is echter nog niet bekend welke 

mechanismen van gedrag er achter de nieuwe beleidsinterventies zitten. De toegenomen vrijheid en 

intensivering van contact worden daarom beiden vanuit zowel een positieve als een negatieve 

benadering bekeken. Welke theorieën liggen ten grondslag aan de methode van intensiveren en 

loslaten van het bijstandsbeleid? 

 

3.3.1 Intensivering overheidscontact  
Een van de onderzochte groepen kenmerkt zich door een intensivering van het contact met de 

overheid. ‘Met extra hulp in actie’ gaat uit van een intensievere begeleiding van cliënten door middel 

van een verdubbeling van de fysieke contactmomenten ten opzichte van de reguliere 

dienstverlening. 

Zhao en Mullaithanan (2013) beargumenteren in hun onderzoek dat armoede voor beperkte 

cognitieve capaciteiten zorgt. Mensen verbruiken te veel tijd om uit te vinden hoe de rekeningen 

betaald kunnen worden, dat zij minder mentale capaciteit overhouden voor andere zaken. Dit heeft 

te maken met de al eerdergenoemde mentale schaarste (Mullaithanan & Shafir, 2013). De 

bandbreedte van de hersencapaciteit vermindert door stress. Het IQ daalt letterlijk door het leven in 

armoede (Mullaithanan & Shafir, 2013). Extra begeleiding door de gemeente zou mogelijk voor een 

toegenomen cognitieve ruimte kunnen zorgen. Het ingrijpen door de intensivering van contact zou 

de bijstandsgerechtigde kunnen helpen met de stressfactoren die te veel mentale capaciteit in beslag 

nemen. Daardoor is er meer ruimte voor het nemen van andersoortige beslissingen (Mullaithanan & 
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Shafir, 2013). Dit zou echter ook de andere kant op kunnen werken: juist door de extra begeleiding 

wordt er te veel bandbreedte van de hersenen opgenomen door de verplichte activiteiten die 

hieraan gekoppeld zijn.  

Uit de literatuurstudie van Lub (2017) zijn verschillende conclusies te trekken over wat werkzaam is 

bij de participatiebevordering van bijstandsgerechtigden. Een belangrijke conclusie was dat 

participatiebevordering en re-integratie naar werk verschillende logica’s kennen. Een van de 

belangrijke bevindingen was dat maatwerk belangrijk is. Er is namelijk geen aanpak die voor iedereen 

positief uitpakt (Lub, 2017 p. 32). Intensiever contact met de gemeente zal ervoor kunnen zorgen dat 

er in hogere mate maatwerk geleverd kan worden. Bijstandsgerechtigden noemen drie 

eigenschappen die belangrijk zijn bij de relatie met de professional (Bierbaum & Grassmann, 2016 p. 

4). De medewerker moet allereerst een goed beeld hebben van de interesses, vaardigheden en 

eventuele beperkingen van de bijstandsgerechtigde. Ten tweede is het van belang dat de 

medewerker inzicht heeft in de sociale context van de individu. Ten derde is het belangrijk dat er 

sprake is van gelijkwaardige communicatie. Doordat er een intensievere begeleiding is van de 

bijstandsgerechtigden, kan er ook sprake zijn van meer maatwerk. De bijstandsgerechtigden zullen 

dan mogelijk ook gelukkiger zijn in hun situatie.  

3.3.2 Toegenomen vrijheid 
De andere onderzochte groep kenmerkt zich juist doordat er nauwelijks sprake is van 

overheidscontact. ´Zelf in actie´ gaat uit van een tijdelijke ontheffing van de arbeids- en re-

integratieverplichtingen. Bijstandsgerechtigden in het reguliere proces hebben een 

sollicitatieverplichting van vijf keer per week. Dit geldt niet voor iedereen, maar sinds de 

Participatiewet is een tegenprestatie naar vermogen wel een vereiste. Het is aannemelijk dat een 

sollicitatieverplichting een groot deel van de mentale capaciteit op zich neemt. Een vermindering in 

de druk door de gemeente zou ook voor minder stress kunnen zorgen. In eerder onderzoek naar de 

Participatiewet vertellen deelnemers dat verplichtingen tot stress of paniek konden leiden (Bierbaum 

& Grassmann, 20016 p. 4). Verplichtingen moeten volgens de deelnemers haalbaar en zinvol zijn, 

anders werken zij niet (Bierbaum & Grassmann, 2016 p. 4).  

Ook is op deze methode de redenatie van Mullaithanan en Shafir (2013) toe te passen. Aan de ene 

kant zorgen minder verplichtingen mogelijk voor meer ruimte om beslissingen te nemen voor 

bijstandsgerechtigden. Er wordt bandbreedte vrijgemaakt om na te denken over de toekomst. Dit 

zorgt voor een psychologisch welbevinden omdat er meer sprake kan zijn van zelfrealisatie. 

Verplichte cursussen werken mogelijk niet omdat mensen psychisch niet in staat zijn ze te volgen. 

Aan de andere kant krijgen zij minder begeleiding, waardoor er mogelijk een nog grotere focus 

gelegd wordt op de urgente zaken in plaats van de toekomst: het zoeken naar werk. De keuzedruk 

om zelf complexe keuzes te moeten maken ligt hier hoger. Verschillende verplichtingen zoals 

verplicht vrijwilligerswerk kunnen een ondersteunende functie vervullen, omdat dit structuur in het 

leven van de bijstandsgerechtigde brengt (Arnoldus & Hofs, 2014). 

De bijstand heeft mogelijk invloed op hoe mensen autonomie ervaren. Iemand met autonomie biedt 

weerstand tegen sociale druk om op bepaalde manieren te denken en zich te gedragen (Bohlmeijer 

et al., 2015 p. 20). Autonomie draagt in die zin bij aan het psychologisch welbevinden. De interactie 

met de overheid kan ervaren worden als een administratieve last (Moynihan, Herd & Harvey, 2014). 

Een bijstandsgerechtigde heeft veel meer dan de gemiddelde mens contact met verschillende 

overheidsinstanties. Als dit als een te grote last wordt ervaren, kan het beleid niet goed overkomen 

en verandert de perceptie van de overheid (Moynihan et al., 2014 p. 43). Er zijn drie soorten costs die 

bepalen in hoeverre een burger een administratieve last ervaart: learning costs, psychological costs 

en compliance costs. De compliance costs kunnen van invloed zijn op het emotioneel en 
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psychologisch welbevinden. Dit draait om de verschillende acties of verplichtingen die ondernomen 

worden bij deelname aan een programma. Het verrichten van deze handelingen kan stress opleveren 

en kan voor verminderde gevoelens van autonomie zorgen. Relevant voor dit onderzoek zijn 

daarnaast de psychological costs. Burgers kunnen in aanraking komen met stigma’s wanneer zij 

participeren in een onpopulair programma, zij kunnen autonomie verliezen en het stressniveau kan 

stijgen (Moynihan et al., 2014 p. 45). Als de administratieve last afneemt, zullen ook de 

psychologische kosten dalen. Hoewel bijstandsgerechtigden autonomie erg belangrijk vinden, kan te 

veel autonomie ook tot een ongewenst resultaat leiden. Zowel te veel als te weinig autonomie 

zorgen voor negatieve effecten op de mentale gezondheid van mensen (Frans & Vranken, 2000 p. 

42). Mogelijk zorgt de ongebondenheid aan regels voor te veel autonomie, waardoor deze methode 

ervaren kan worden als een negatief effect op het welbevinden van de deelnemers. 

Minder contactmomenten kunnen ook zorgen voor een hogere mate van eenzaamheid. Sociaal 

isolement en eenzaamheid hebben een impact op de psychologische gezondheid en het welbevinden 

van mensen. Sociale netwerken kunnen steun geven in de omgang met stress. Uit onderzoek naar de 

zelfredzaamheid van niet-werkenden blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers sociaal 

geïsoleerd was of beperkte sociale contacten had (Schuring, Reeuwijk & Burdorf, 2016 p. 36). Door 

het volgen van verschillende participatietrajecten daalt het aantal deelnemers die het gevoel hadden 

in een sociaal isolement te zitten. De ontheffing van verplichtingen kan dus met zich meebrengen dat 

mensen een achteruitgang in hun sociaal welbevinden ervaren.  

Het proefschrift van de Australische onderzoeker Sawer (2005) behandelt de vraag hoe 

bijstandsgerechtigden kijken naar wederkerigheid. Hieruit blijkt dat bijstandsgerechtigden een sterke 

positieve oriëntatie hebben op werk. Inactiviteit in de vorm van werkloosheid gaf voor de meeste 

mensen de hoogst negatieve ervaring. Dit uitte zich onder andere in verveling en depressie. Het 

grootste deel van de participanten waardeerden hun deelname aan participatietrajecten positief. Zij 

voelde zich beter doordat zij meer zelfrespect hadden en erkenning ervoeren. Verplichtingen in de 

vorm van participatietrajecten hadden dus een positieve invloed op de ervaring van het welbevinden 

onder bijstandsgerechtigden. Het verrichten van vrijwilligerswerk levert positieve effecten op, ook als 

doorstroom naar regulier werk niet het primaire doel is. Een kanttekening daarbij is wel dat de 

bijstandsgerechtigden een hoge mate van eigen inbreng hebben in de keuze voor vrijwilligerswerk. 

Positieve effecten zijn vooral aannemelijk als de tegenprestatie meer lijkt op ‘gewoon’ 

vrijwilligerswerk.  

3.4 Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat over het algemeen het leven in de bijstand een achteruitgang 

betekent op het gebied van het ervaren welbevinden. Welbevinden wordt hierbij geformuleerd als 

de combinatie van de ervaring van plezier, persoonlijke groei en maatschappelijke betrokkenheid. 

Deze drie onderdelen van het welbevinden kunnen onderscheiden worden als het emotioneel, 

psychologisch en sociaal welbevinden. Emotioneel welbevinden houdt in dat iemand in hoge mate 

gevoelens van geluk en plezier ervaart. Armoede en werkloosheid kunnen zorgen voor toegenomen 

gevoelens van stress en depressie. De verwachting is dat het ervaren gevoel van emotioneel 

welbevinden lager is door het leven in de bijstand. Psychologisch welbevinden gaat verder dan 

individueel geluk, het wordt gekenmerkt door een goed leven vanuit een psychologisch perspectief. 

Zelfrealisatie staat hier centraal: het vervullen van psychologische basisbehoeftes. Een 

bijstandsgerechtigde kan problemen ervaren bij het omgaan met de eisen die de omgeving stelt. Zij 

ondervinden mogelijk een verminderde zelfacceptaties door de stigma’s over de bijstand waar zij 

mee te maken krijgen. Een laatste belangrijke dimensie is autonomie. Autonomie draagt bij aan het 

psychologisch welbevinden en wordt door bijstandsgerechtigden belangrijk bevonden. Tot slot is er 
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de ervaring van sociaal welbevinden. Hier is met name de ervaring van participatie en mogelijke 

sociale uitsluiting relevant in de bijstandscontext. Bijstandsgerechtigden geven aan zich uitgesloten 

te voelen van de samenleving.  

Het is nog onduidelijk wat het effect is van een veranderd bijstandsbeleid op de ervaring van 

welbevinden door bijstandsgerechtigden. De eerste verandering in de bijstandsmethode is een 

intensivering van het contact met de gemeente. Mogelijk zorgt dit voor een toegenomen gevoel van 

welbevinden, doordat de bijstandsgerechtigde meer begeleiding krijgt om naar problemen die voor 

de lange termijn belangrijk zijn om aan te pakken. Door toegenomen contact is er ook meer 

mogelijkheid tot maatwerk. Doordat er naar de specifieke situatie van de bijstandsgerechtigde wordt 

gekeken, voelt hij zich meer gehoord en mogelijk ook gelukkiger. Aan de andere kant zou een 

intensivering van het contact ook juist tot een lager welbevinden kunnen komen. Door het intensieve 

contact ervaart de bijstandsgerechtigde mogelijk juist schaarste in tijd waardoor er minder ruimte is 

voor toekomstperspectief. Ook zou een toegenomen contact de autonomie van de 

bijstandsgerechtigde kunnen ondermijnen. 

De tweede beleidsverandering waar sprake van is in het experiment is een toegenomen vrijheid. 

Voor deze groep worden de verplichtingen in de bijstand opgeheven. Doordat de nadruk minder op 

regels ligt en meer op autonomie, zijn bijstandsgerechtigden mogelijkerwijs beter in staat om 

plannen voor de toekomst te maken. Doelgerichtheid zou voor een hoger psychologisch welbevinden 

kunnen zorgen. Regels en verplichtingen nemen een groot deel van de mentale capaciteit in beslag, 

wat vervolgens zorgt voor stress. De toegenomen autonomie kan ook zorgen voor een hoger 

psychologisch en emotioneel welbevinden, door onder meer de afname van compliance costs en 

psychological costs. Aan de andere kant kan een effect van het ontheffen van regels zijn dat er 

minder participatiedruk is waardoor men makkelijker in een sociaal isolement valt. Toegenomen 

vrijheid zorgt dan voor een afname van sociaal welbevinden. Ook kan de vrijheid zorgen voor minder 

structuur en duidelijk waardoor men juist minder goed in staat is beslissingen te nemen.  
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4 Methode  
Dit hoofdstuk gaat over de uitvoering van het empirische gedeelte van dit onderzoek. De keuzes voor 

de inrichting van het onderzoek worden hier toegelicht en verantwoord. Eerst is het type onderzoek 

uitgelegd (4.1). De uitvoering van de kwalitatieve methode wordt toegelicht (4.2). Vervolgens wordt 

ingegaan op de selectie van de respondenten (4.3). De sensitizing concepts die centraal staan in het 

onderzoek worden kort toegelicht (4.4). De validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek 

worden verantwoord (4.5). Tot slot worden enkele beperkingen in de methode van het onderzoek 

toegelicht (4.6).  

4.1 Type onderzoek 
Het type onderzoek dat uitgevoerd is om de vraag te beantwoorden, is kwalitatief van aard. Er wordt 

een antwoord op de hoofdvraag gevonden door middel van interviews. Kwalitatief onderzoek is een 

onderzoeksstrategie waarbij de nadruk ligt op woorden in plaats van kwantificatie in de verzameling 

en analyse van data (Bryman, 2012 p. 380). De ervaringen van de bijstandsgerechtigden worden 

onderzocht, dit uit zich in persoonlijke verhalen. Diepere betekenissen kunnen achterhaald worden 

en er kan op zaken doorgevraagd worden. De rijkdom aan ervaringen kan op deze manier opgehaald 

worden.  

Ten tweede is het onderzoek experimenteel van aard. De respondenten die in het onderzoek 

centraal staan, zijn namelijk in een setting van onderzoek geplaatst. Dit maakt het mogelijk om 

verschillen te onderzoeken tussen de beginsituatie en de gemanipuleerde situatie. Binnen het 

experiment is een kwantitatief onderzoek al gestart voordat dit onderzoek begonnen was. Door 

middel van enquêtes zijn de deelnemers bevraagd op verschillende aspecten. De effecten die daar 

getoetst worden, gaan zowel over uitstroom en participatie als over kosten-efficiëntie, welbevinden 

(van zowel de bijstandsgerechtigde als de medewerker van de gemeente) en gezondheid. Door 

interviews kan een completer beeld gegeven worden van het gevoel van welbevinden van de 

bijstandsgerechtigden in de verschillende groepen.  

Het onderzoek is interpretatief omdat betekenissen die deelnemers aan de nieuwe methode geven, 

centraal staan. Er wordt op zoek gegaan naar de interpretatie die personen aan hun situatie binnen 

het experiment geven. Tegelijkertijd is het onderzoek evaluerend. Het huidige bijstandsbeleid wordt 

geëvalueerd aan de hand van twee nieuwe, experimentele vormen van de uitvoering van de bijstand. 

De respondenten evalueren de nieuwe bijstandsmethode die zij volgen door de ervaringen in hun 

persoonlijke situatie. In de conclusie worden resultaten uit de twee methodes met elkaar vergeleken. 

4.2 Interviews als methode 
Er zijn in totaal achttien semigestructureerde interviews met deelnemers van het experiment 

gehouden. Er is een daarvoor topiclijst opgesteld waarin de verschillende concepten die onder 

psychisch welbevinden vallen, uitgewerkt zijn tot meetbare begrippen. De topiclijst is te vinden in de 

bijlage (8.3 Bijlage 3: topiclijst). Deze topics geven structuur aan de interviews. De formulering van de 

vragen verschilde echter tussen de interviews. In de interviews was het door de verscheidenheid van 

respondenten namelijk van belang dat de gebruikte woorden een maximale moeilijkheidsgraad van 

B1 taalniveau hebben. Het centrale concept ‘welbevinden’ voldoet al niet aan dit taalniveau. Voor de 

begrijpelijkheid van de interviews is daarom de hulp ingeschakeld van een bijstandsgerechtigde die 

betrokken was bij de communicatie van de gemeente. Met deze bijstandsgerechtigde is gekeken 

mogelijke vragen op B1 niveau.  
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Er is voor semigestructureerd interviewen gekozen omdat de respondent zo de vrijheid krijgt om uit 

te weiden over wat hij zelf als belangrijke factoren van bijvoorbeeld stress ervaart. De respondent 

kan door de semigestructureerde vorm van het interview zelf invulling geven aan het begrip 

welbevinden. De aspecten die voor de bijstandsgerechtigde binnen dit concept belangrijk zijn, komen 

zo naar boven. Wel kan er bijgestuurd worden en zit er in ieder interview tot op zekere hoogte 

dezelfde structuur. Daardoor kunnen wel de resultaten gemeten worden die nodig zijn om het 

onderzoek uit te voeren.  

De interviews zijn opgenomen, als de respondenten hier toestemming voor gegeven hebben volgens 

een vaste procedure (8.1 Bijlage 1: toestemmingsformulier, 8.2 Bijlage 2: introductie). Een van de 

interviews is niet opgenomen, omdat de respondent dit verzoek afgewezen had (Extra hulp – 

Respondent 9). Dit interview is samengevat. Dit heeft als consequentie dat er meer sprake is van 

interpretatie door de onderzoeker in dit interview. De opnames zijn getranscribeerd en vervolgens 

gecodeerd met behulp van het codeerprogramma Nvivo. De topiclijst vormt de basis voor de 

codeboom (8.4 bijlage 4: codeboom). De interviews zijn thematisch gecodeerd. Omdat er 

theoretische voorkennis is, is dit onderzoek namelijk deels deductief toetsend. De uit de literatuur 

bekende concepten en redenaties worden vergeleken met de ervaringen die de 

bijstandsgerechtigden hebben. De respondenten zijn in de scriptie volledig geanonimiseerd, zij 

worden aangeduid met ‘Zelf in actie - Respondent 1-9’ en ‘Extra hulp – Respondent 1-9’. In lopende 

tekst worden zij aangeduid met R1, R2 et cetera.  

4.3 Selectie van de respondenten 
In dit onderzoek zijn achttien bijstandsgerechtigden geïnterviewd. Zij komen voor de ene helft uit de 

groep ‘Met extra hulp in actie’ en voor de andere helft uit de groep ‘Zelf in actie’. Meer dan honderd 

mensen uit de twee onderzochte groepen hebben in de enquête aangegeven open te staan voor een 

interview. Daarom kon tot een diverse groep respondenten uit de twee experimentgroepen worden 

gekomen. De lijst met respondenten is gerandomiseerd, waarna er van boven naar onderen contact 

is gezocht met de respondenten. De respondenten zijn gebeld voor een afspraak als er een 

telefoonnummer bekend was. Daarna is een mail gestuurd ter bevestiging. Indien mogelijk is bij de 

respondent thuis afgesproken. Dit zorgt er mogelijk voor dat de respondent zich vrijer voelt om over 

persoonlijke zaken te spreken, omdat dit een vertrouwelijke omgeving voor hem/haar is. Daarnaast 

kunnen leefomgevingsfactoren van invloed zijn op het welbevinden, op deze manier kan dit 

geobserveerd worden. In drie gevallen was het echter niet mogelijk om bij de respondent thuis af te 

spreken (Zie Tabel 1). De geïnterviewde deelnemers kwamen uit de groepen ‘Met extra hulp in actie’ 

en ‘Zelf in actie’. Deze groepen zijn kort toegelicht in de inleiding, hier volgt een uitgebreide uitleg: 

Met extra hulp in actie gaat uit van een intensievere begeleiding van cliënten door middel van een 

verdubbeling van de fysieke contactmomenten en de daaruit voortvloeiende afspraken, ten opzichte 

van de reguliere dienstverlening. Het exacte aantal contactmomenten verschilt per deelnemer. 

Handhaving van de verplichtingen geschiedt volgens de reguliere aanpak. Een team van ‘dedicated 

professionals’ is verantwoordelijk voor de begeleiding van deze groep. Hierbij is ook integrale 

dienstverlening mogelijk, bijvoorbeeld door intensivering van de samenwerking met 

schuldhulpverlening of ondersteuning door buurtteams. Deze groep krijgt geen tijdelijke ontheffing 

van de arbeids- en re-integratieverplichtingen. 

Zelf in actie gaat uit van een tijdelijke ontheffing van de arbeids- en re-integratieverplichtingen. 

Hierbij gaat het met name om de verplichtingen zoals genoemd in artikel 9, eerste lid van de 

Participatiewet: plicht tot arbeidsinschakeling en tegenprestatie. Met deze deelnemers vindt 1 keer 

per half jaar contact plaatsvinden om inzicht te krijgen welke inspanningen gericht op 
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arbeidsinschakeling de deelnemer heeft gedaan en te informeren hoe het met de deelnemer gaat. 

Bijstandsgerechtigden bepalen zelf hoe ze op zoek gaan naar werk, vrijwilligerswerk of andere 

activiteiten. 

Deze twee groepen zijn het meest relevant voor dit onderzoek omdat in deze twee groepen de 

bijstandsgerechtigden de grootste verandering doormaken. De controlegroep maakt geen 

verandering door en is daarom minder relevant voor dit onderzoek. Dit zou ook voor nieuwe 

inzichten kunnen zorgen, maar de oorspronkelijke methode zal ook bevraagd worden bij de twee 

onderzochte groepen. De groep ‘werken loont’ past ook minder goed binnen dit onderzoek. In deze 

groep kunnen mensen een deel van hun inkomsten behouden naast hun uitkering. Ook dit kan 

effecten hebben op het welbevinden van mensen, echter ligt in deze groep de focus op werk. 

Daarom is hier onderzoek naar de doorstroom naar werk relevanter. De twee hierboven beschreven 

onderzochte groepen geven daarnaast het meest duidelijk een contrast: de ene groep krijgt extra 

hulp terwijl de andere groep juist minder hulp krijgt. Hoewel de twee groepen contrasterende 

beleidsinterventies bevatten, is dit onderzoek geen vergelijk tussen de twee groepen. Het is namelijk 

mogelijk dat in de twee experimentgroepen erg verschillende ervaringen met verschillende 

onderliggende logica’s gevonden worden. De intensivering van contact wordt door de respondenten 

vergeleken met de beginsituatie, hetzelfde idee geldt voor de vrijlatingsgroep.  

Een belangrijke factor om in acht te nemen bij de selectie van de respondenten is dat zij van 

verschillende arrangementen afkomstig kunnen zijn. In het contexthoofdstuk (H2) is meer te lezen 

over de vier arrangementen die gemeente hanteert om de verschillende bijstandsgerechtigden te 

kunnen indelen. In de groepen van het experiment komen alle vier de arrangementen samen. Het 

zou dus kunnen dat in de groep ‘Met extra hulp in actie’ mensen zitten die al vrij veel begeleiding 

kregen en dat in de groep ‘Zelf in actie’ mensen zitten uit het vierde arrangement, die voorafgaand 

aan het experiment al nauwelijks verplichtingen hadden. Voor het onderzoek is het wenselijk dat de 

respondenten uit de groep ‘Zelf in actie’ met name uit het eerste en derde arrangement kwamen. In 

‘Met extra hulp in actie’ is dit niet van belang, in iedere groep was er namelijk sprake van een 

verdubbeling van contactmomenten.    

Nr. Datum + tijd Groep Arrangement Waar  

1 8 april 13.00 Zelf in actie A1 Thuis bij de respondent 

2 9 april 10.00 Met extra hulp A3 Thuis bij de respondent 

3 9 april 15.00 Zelf in actie A1 Thuis bij de respondent 

4 10 april 10.00 Zelf in actie A3 Thuis bij de respondent 

5 15 april 13.00 Met extra hulp A3 Thuis bij de respondent 

6 17 april 11.00 Met extra hulp A4 Thuis bij de respondent 

7 17 april 13.00 Met extra hulp A1 Thuis bij de respondent 

8 18 april 12.00 Zelf in actie A1 Thuis bij de respondent 

9 18 april 14.00 Zelf in actie A1 Thuis bij de respondent 

10 19 april 15.00 Met extra hulp A4 Thuis bij de respondent 

11 23 april 12.00 Met extra hulp A3 Thuis bij de respondent 

12 24 april 10.00 Zelf in actie A3 In een buurthuis 

13 24 april 14.00 Zelf in actie A3 In een openbare eetgelegenheid 

14 25 april 10.00 Met extra hulp A1 Thuis bij de respondent 

15 25 april 13.00 Zelf in actie A4 Thuis bij de respondent 

16 25 april 15.00 Zelf in actie A3 Gereserveerde ruimte van de Universiteit  

17 26 april 10.00 Met extra hulp A3 Thuis bij de respondent 

18 22 mei 15.00 Met extra hulp A3 Thuis bij de respondent 
Tabel 1 Tijd, groep, arrangement en plaats van de interviews 



 
 

31 

4.4 Concepten bij kwalitatief onderzoek 
Er zijn verschillende manieren waarop theorie vormgegeven kan worden in wetenschappelijk 

onderzoek. Ten eerste kan grounded theory het uitgangspunt zijn. De theorie wordt hierbij gevormd 

door de empirie. Uit de collectie van data worden nieuwe theorieën gevormd. In dit onderzoek 

vormen concepten over het welbevinden van bijstandsgerechtigden de theoretische basis voor het 

empirisch onderzoek. Blumer (1954) maakt een onderscheid tussen definitive en sensitizing 

concepten van onderzoek. Concepten zijn sensitizing als zij een algemeen referentiekader bieden. Zij 

bieden begeleiding bij wat er empirisch onderzocht gaat worden. Zij geven een algemeen idee 

waarnaar gezocht kan worden. Binnen de concepten is er echter nog veel variatie mogelijk. Definitive 

concepten geven een feitelijke weergave van wat er te zien is. Het verwijst naar de 

gemeenschappelijke kenmerken van een groep objecten of verschijnselen, waarvan duidelijke 

definities of referentiepunten gemaakt kunnen worden (Blumer, 1954 p. 7) Veel concepten zijn 

echter van nature sensitizing, zoals cultuur, sociale structuren en persoonlijkheid. De concepten die 

centraal staan in dit onderzoek zijn ook sensitizing van aard. Zij zijn richtinggevend in waarnaar 

gezocht zou kunnen worden. Zij zijn geen vaststaande gegevens, maar kunnen wel sturend zijn in het 

onderzoek. 

De volgende sensitizing concepts staan centraal in dit onderzoek: 

Welbevinden 

De geestelijke gezondheid wordt op een positieve manier omschreven met het concept welbevinden. 

Welbevinden kan worden samengevat als de ervaring van plezier, persoonlijke groei en 

maatschappelijke betrokkenheid. De definitie is op te delen in drie onderdelen: emotioneel, 

psychologisch en sociaal welbevinden.  

Emotioneel welbevinden 

Stress is een eerste concept dat onder het emotioneel welbevinden valt. Stress kan gelinkt worden 

aan armoede en werkloosheid, het is daarom waarschijnlijk dat een deel van de 

bijstandsgerechtigden stress zal ervaren. Daartegenover staan gevoelens van rust en veerkracht, die 

juist bijdragen aan het welbevinden. Depressieve gevoelens is het tweede concept dat een negatieve 

richting aan het emotionele welbevinden kan geven. Ook hier is een link te vinden met de 

sociaaleconomische situatie van bijstandsgerechtigden. Hier tegenover staan plezierige gevoelens en 

rust.  

Psychologisch welbevinden 

Psychologisch welbevinden gaat over de ervaring van het autonoom kunnen handelen van de 

respondent. Een belangrijk thema binnen het psychologisch welbevinden is de zelfacceptatie: bekend 

is dat bijstandsgerechtigden tegen stigma’s aanlopen. Een laatste thema is omgevingsbeheersing. Dit 

vormt een tegenstelling tot de mogelijke gedragsverandering die optreedt door schaarste: urgente 

zaken eisen mogelijk de aandacht op.  

Sociaal welbevinden 

Sociaal welbevinden is hoog bij een positief mensbeeld. Een sociaal netwerk is daarbij belangrijk. Een 

terugkerend thema bij bijstandsgerechtigden is de mate van in- en uitsluiting in de samenleving. Het 

beeld dat bijstandsgerechtigden hebben over de maatschappij hangt hiermee samen.  
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4.5 Validiteit en betrouwbaarheid 
Het is erg belangrijk dat een onderzoek valide en betrouwbaar is. De mate van validiteit geeft aan of 

het onderzoek geloofwaardig is en of het onderzoek te generaliseren is voor vergelijkbare situaties 

(Bryman, 2012, p. 390). Een onderzoek is valide als gemeten wordt wat de onderzoeker wil meten. 

De juiste resultaten worden gevonden, wat het mogelijk maakt om waarheidsgetrouwe uitspraken te 

doen over de resultaten (Baarda et al., 2013). De betrouwbaarheid gaat erover of het onderzoek te 

herhalen is voor onderzoekers die een vergelijkbaar onderzoek doen.  

4.5.1 Validiteit 
Bij de validiteit gaat het erom dat de resultaten van het onderzoek de werkelijkheid zo dicht mogelijk 

kunnen benaderen. Een belangrijke bedreiging van de validiteit is de sociale wenselijkheid. Omdat 

mensen soms niet de hele waarheid vertellen, bestaat de kans dat er een vertekend beeld wordt 

gegeven. De rol van de onderzoeker is een aspect dat daarom invloed heeft op de validiteit. Om 

ervoor te zorgen dat respondenten minder de neiging zouden hebben sociaal wenselijke antwoorden 

te geven, is extra veel aandacht besteed aan het creëren van een vertrouwelijke setting. Indien 

mogelijk zijn de interviews bij mensen thuis gehouden. Er is voor gekozen om de interviews zoveel 

mogelijk op een natuurlijk lopend gesprek te laten lijken, waarbij er ook ruimte is voor uitweidingen 

die verder gaan dan het onderwerp van dit onderzoek. Aan het einde van de interviews is 

gezamenlijk met de respondent gewerkt aan een samenvatting. Dit is gedaan ter controle of de 

uitspraken van de respondent op de juiste manier geïnterpreteerd zijn.  

Door middel van een eerder gehouden proefinterview is er rekening mee gehouden of ook 

daadwerkelijk de concepten van belang zijn die in dit onderzoek centraal staan. Daarbij is in het 

speciaal het taalgebruik beter afgestemd op de gemiddelde respondent, zodat de respondent weet 

wat er met de vragen bedoeld wordt. Dit is van belang binnen het onderzoek naar 

bijstandsgerechtigden omdat er grote verschillen bestaan in hoeverre mensen een opleiding gevolgd 

hebben. Daarnaast is een deel van de bijstandsgerechtigden statushouder en mogelijk voor slechts 

korte tijd in Nederland. Hierdoor kan een taalbarrière optreden.  

De externe validiteit is de mate waarin de onderzoeksresultaten te generaliseren zijn naar de 

beoogde populatie (Baarda et al, 2018 p. 34). Representativiteit van de steekproef zorgt voor een 

hoge betrouwbaarheid van het onderzoek. Vanwege de vele reacties van mensen die bereid zijn om 

geïnterviewd te worden, kan er voor een representatieve selectie van respondenten gezorgd 

worden. Zo was het mogelijk dat er respondenten uit de verschillende arrangementen geïnterviewd 

werden.  

4.5.2 Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid wordt gewaarborgd doordat bijna alle interviews omgezet zijn in transcripten. 

Hierdoor blijft de verwerking van de resultaten dichtbij de werkelijkheid. Door het volledig uittypen 

van het interview is vrije interpretatie minder makkelijk. Een andere onderzoeker zou dezelfde 

analyse kunnen herhalen zoals deze hier is gedaan. In dit methodehoofdstuk is expliciet te lezen hoe 

het onderzoek uitgevoerd is. Er wordt uitgelegd welke keuzes er ten aanzien van de 

respondentenselectie gemaakt zijn en wat voor consequenties dit heeft voor de resultaten. Er is een 

topiclijst opgesteld voor de interviews (Bijlage 3: topiclijst). Een andere onderzoeker zou aan de hand 

van het bovenstaande het onderzoek vrij nauwkeurig kunnen herhalen. Tot slot is er ook een 

codeboom toegevoegd, waardoor de analyse van resultaten op eenzelfde manier uit te voeren is 

voor een andere onderzoeker (Bijlage 4: codeboom).  
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4.6 Beperkingen 
Het onderzoek kent echter ook een aantal beperkingen op het gebied van de methode. Een eerste 

beperking is de experimentele setting van het onderzoek. Bijstandsgerechtigden konden er zelf voor 

kiezen om deel te nemen aan het experiment. Zij hadden vervolgens in een van de enquêtes ook nog 

de keuze om zich op te geven voor een interview. Dit zorgt dus voor een selectie van 

bijstandsgerechtigden die bereid zijn een interview af te nemen. Het is mogelijk dat deze groep een 

andere beleving van het welbevinden ervaart dan de ‘normale’ bijstandsgerechtigde. Dit maakt de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek enigszins beperkt. Mogelijk zal herhaling van het onderzoek 

bij een groep die niet zelf gekozen heeft om mee te doen met een experiment, andere resultaten 

opleveren. Dit probleem is deels ondervangen vanwege de grote getalen waarin men heeft 

gereageerd op de oproep voor een interview. In de selectie van de respondenten kan daarom 

rekening gehouden worden met dat de respondenten bijvoorbeeld uit verschillende arrangementen 

komen. 

Een tweede beperking is dat het experiment voor een beperkte tijd loopt. Dit heeft invloed op de 

beleving van de respondenten. Omdat zij nog geen jaar onder de nieuwe beleidsmethodiek vallen, 

zou het kunnen dat verschillen in welbevinden moeilijker te duiden zijn voor de respondent. 

Daarnaast zijn de bijstandsgerechtigden bewust van de tijdelijkheid van het experiment. Zij zijn zich 

ervan bewust dat na anderhalf jaar zij weer onder de oude regelgeving van de Participatiewet zullen 

vallen. Ook dit zou van invloed kunnen zijn op de ervaringen van de bijstandsgerechtigden. Zij stellen 

zich er mentaal op in dat zij terug zullen gaan in hun oorspronkelijke arrangement. Tot slot evalueren 

de respondenten de bijstandsmethodiek van het experiment met de situatie van voor het 

experiment. Omdat zij zich nu in de experimentele situatie bevinden, kunnen zij een positieve dan 

wel negatieve bias hebben naar deze situatie. De negatieve of positieve ervaringen uit het verleden 

kunnen heftiger of juist minder heftig aanvoelen dan dat zij op het moment zelf deden. Doordat men 

beschikt over nieuwe informatie, wordt de herinnering aan de situatie omgevormd (Loftus & Pickrell, 

1995 p. 720).  
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5 Resultaten 
In dit hoofdstuk wordt geprobeerd een antwoord te vinden op de empirische deelvragen. De eerste 

deelvraag gaat over de mogelijke verandering in de ervaringen op gebied van welbevinden doordat 

een andere methode in de bijstand gehanteerd is. Er is daarom gekeken wat de veranderingen in 

ervaringen zijn van bijstandsgerechtigden op gebied van welbevinden door deelname aan het 

experiment ‘Weten wat werkt’. Dit is aan de ene kant bekeken bij de intensivering van begeleiding, 

zoals sprake van is in de groep ‘Met extra hulp in actie’. Aan de andere kant is onderzocht wat het 

effect is op het welbevinden bij een ontheffing van verplichtingen en contactmomenten. Daarvan is 

sprake in de groep ‘Zelf in actie’. De tweede deelvraag gaat over de redenaties die de respondenten 

geven voor de verandering of juist het ontbreken van verandering op het gebied van welbevinden.  

De bevindingen zijn op te delen in verschillende onderdelen. In het eerste deel van het hoofdstuk 

worden de resultaten toegelicht die naar voren kwamen in de groep ‘Met extra hulp in actie’ (5.1). 

Daarbij zijn allereerst de belangrijke kenmerken van de respondenten uit deze groep aan bod 

gekomen, waarbij ook is benoemd hoe de verschillende respondenten inhoudelijk ‘met extra hulp in 

actie’ gingen in deze groep (5.1.1). Na de achtergrondkenmerken is in het kort een algemene 

ervaring van het experiment volgens de respondenten weergegeven. Vervolgens wordt er specifieker 

gekeken naar de ervaringen op gebied van de drie vormen van welbevinden. Deze paragrafen 

vormen de kern van de resultaten. Daarbij wordt een verdeling gemaakt zoals ook al in het 

theoretisch kader te vinden is, tussen emotioneel (5.1.2), psychologisch (5.1.3) en sociaal 

welbevinden (5.1.4). Tot slot is samengevat wat werkt en wat niet werkt volgens de geïnterviewde 

deelnemers (5.1.5) en zijn de resultaten schematisch weergegeven (5.1.6). In het tweede deel van dit 

hoofdstuk worden de resultaten toegelicht die naar voren kwamen in de groep ‘Zelf in actie’ (5.2). 

Dit is in dezelfde structuur opgedeeld als het eerste deel van het hoofdstuk. 

5.1 Groep ‘Met extra hulp in actie’ 
5.1.1 Respondenten uit ‘Met extra hulp in actie’ 
Er zijn 9 mensen geïnterviewd uit de groep ‘Met extra hulp in actie’. Daarvan zaten twee 

respondenten voor de deelname aan ‘Weten wat werkt’ in arrangement 1 (R4, R7), vijf respondenten 

zaten in arrangement 3 (R1, R2, R6, R8, R9) en twee respondenten zaten in arrangement 4 (R3, R5). 

Eén respondent zat voorafgaand aan het experiment in arrangement 1 maar omdat deze deelnemer 

ziek werd tijdens de deelname, viel deze op het moment van interviewen onder de indicatie 

banenafspraak van het UWV (R7). Binnen de gemeente Utrecht valt iedereen met een indicatie 

banenafspraak onder arrangement 2. Hoewel bijstandsgerechtigden in Utrecht over het algemeen 

geen weet hebben van de verschillende arrangementen hanteert, zijn zij zich er wel bewust van dat 

er verschillen in de verplichtingen bestaan. Zij zijn bekend met wat door de deelnemers zelf ‘het 

granieten bestand’ (R6) van de gemeente wordt genoemd. Een persoon die in het granieten bestand 

zit, heeft geen verplichtingen en is door de gemeente uit het oog geraakt. Binnen het granieten 

bestand zitten veel ‘bankzitters’ (R7): bijstandsgerechtigden die al jaren geen contact met de 

gemeente hebben en mede daardoor ook niet in actie komen.  
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Wie? Arrangement Duur bijstand Algemene ervaring experiment 

Respondent 1 A3 >15 jaar Positief 

Respondent 2 A3 +/- 5 jaar Zeer positief 

Respondent 3 A4 >30 jaar Neutraal 

Respondent 4 A1 +/- 14 jaar Licht positief 

Respondent 5 A4 2 jaar Zeer positief 

Respondent 6 A3 5 jaar Negatief 

Respondent 7 A1/A2 3 jaar Positief 

Respondent 8 A3 6 jaar Licht positief 

Respondent 9  A3 4 jaar Onbekend 
Tabel 2 Achtergrondkenmerken respondenten 'Met extra hulp in actie' 

Er zijn grote verschillen tussen het aantal jaar dat bijstand ontvangen wordt: respondent 5 ontvangt 

ongeveer 2 jaar een bijstandsuitkering terwijl respondent 3 al meer dan dertig jaar een uitkering 

ontvangt. Daarnaast zijn er verschillen in leeftijd. Een aantal respondenten is in de twintig (R2, R5), 

terwijl er ook een aantal vijftig plussers tussen zitten (R1, R3, R4, R6). Een overeenkomst is echter dat 

alle respondenten te maken hebben gekregen met fysieke dan wel psychische klachten. Voor 

sommigen vormt dit ook de reden dat zij in de bijstand terechtgekomen zijn, voor sommige 

respondenten is dit een gevolg van (langdurig) in de bijstand zitten. In veel gevallen is er dus sprake 

van multiproblematiek. Meerdere respondenten spreken over geldproblemen en 

schuldhulpverlening. Onder de respondenten komen schulden voor (R1, R8, R9), psychische ziektes 

zoals verslavingen, depressies en een burn-out (R3, R4, R5, R6, R7, R8) en verschillende soorten 

fysieke klachten (R1, R2, R6, R7). Door de problematiek die gepaard gaat met het leven in de 

bijstand, ervaren veel respondenten stress of zorgen.  

‘Ik had een baby. Ik was mijn hele netwerk kwijtgeraakt in de scheiding. Ik was mijn man 

kwijtgeraakt, ik was mijn werk kwijtgeraakt. Ik was super afhankelijk en daardoor super 

kwetsbaar want ik hou daar niet van. En dan willen ze je gewoon werk door je strot gaan 

duwen.’ Extra hulp – Respondent 8 

Inhoud extra hulp in actie 
Om te onderzoeken wat de nieuwe methode op gebied van welbevinden kan betekenen, is het 

allereerst van belang om na te gaan wat ‘extra hulp in actie’ inhoudt volgens de deelnemers. Het is 

enigszins verschillend per deelnemer wat voor extra hulp er door de gemeente geboden wordt. De 

onderstaande afbeelding geeft op een versimpelde manier weer wat de gemeente Utrecht verstaat 

onder de methode ‘Met extra hulp in actie’.  

 

Figuur 2 Inhoud 'Met extra hulp in actie' volgens de gemeente Utrecht 

Het grootste deel van de respondenten bemerkt een intensivering van begeleiding door de 

werkmatchers (R1, R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9). Zij spreken hun werkmatcher meer en er is sprake van 

meer persoonlijke aandacht. Dit maakt het zinvol om respondenten uit alle arrangementen op te 

nemen in het onderzoek, in tegenstelling tot ‘Zelf in actie’. Het maakt namelijk niet uit in welke groep 
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de respondent zit, ook in A4 is er sprake van intensiever contact. In groep 2 vallen echter 

bijstandsgerechtigden die een indicatie banenafspraak hebben gekregen. Deze bijstandsgerechtigden 

worden begeleid door het UWV, daarom is in deze groep weinig tot geen verschil tussen voor en na 

het experiment. Een respondent (R7) viel op het moment van interviewen onder de indicatie 

banenafspraak. Omdat de respondent ook een periode in arrangement 1 heeft gezeten, heeft deze 

respondent ook een periode van intensivering van begeleiding ervaren. Een van de respondenten 

merkt weinig verschil in hulp en begeleiding vergeleken met de bijstandsmethode voor deelname 

aan ‘Weten wat werkt’ (R3). De respondent onderging zware therapieën aan de start van ‘Weten wat 

werkt’. De werkmatcher heeft daarom aangegeven dat de respondent zelf ervoor kon kiezen 

wanneer deze toe was aan contact. De respondent had voorafgaand aan ‘Weten wat werkt’ onder 

andere vanwege zware psychische problematiek ook al weinig contact met de gemeente.   

Binnen het experiment is er sprake van een vast contactpersoon. De contactpersoon of werkmatcher 

helpt naast in praktische zin, ook met meer persoonlijke struikelblokken van de 

bijstandsgerechtigden. Volgens de geïnterviewden draagt het hebben van een vaste contactpersoon 

bij aan een meer persoonlijke aanpak (R1, R2, R4, R7). De werkmatcher en de bijstandsgerechtigde 

bouwen meer dan voor het experiment een persoonlijke band op. 

‘Het verschil wat ik nu wel heel veel merk is dat ik steeds wisselende contacten had voor het 

experiment. Elke keer weer een nieuw contactpersoon, elke keer weer je opnieuw je verhaal 

vertellen. (…) En nu merk ik wel dat ik een vast contactpersoon heb.’  Extra hulp – Respondent 

2 

Daarnaast zijn er extra programma’s beschikbaar. Sommige respondenten kwamen in contact met 

een jobcoach (R5, R6). De jobcoaches zijn door de gemeente extern ingehuurd via Workfast. De taak 

van de jobcoach is om bijstandsgerechtigden naar werk toe te begeleiden. Het doel van de 

begeleiding is om mensen ‘zelfredzaam’ te maken (workfast.nu). De ervaringen met de jobcoach zijn 

wisselend.  

‘Maar wat ik nu echt merk is dat ze me echt proberen ook nog extra hulpmiddelen aan te 

bieden. Dus een jobcoach sowieso en echt hulp met sollicitatiebrief schrijven. Hoewel dat 

meisje ervoor dat bood ook wel workshops aan. Maar minder.’ Extra hulp - Respondent 5 

Een aantal respondenten gaf daarnaast aan dat zij contactmomenten of workshops volgden waarbij 

gekeken werd naar de persoonlijke bezigheden buiten de doorstroom naar werk om en/of welke 

doelen de deelnemer binnen de bijstand had. (R1, R2, R4, R5) Naast de extra één op één begeleiding, 

zijn er ook verschillende programma’s waar de deelnemers uit de groep ‘Met extra hulp in actie’ aan 

mee kunnen doen. De deelnemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan workshops, cursussen 

en contactdagen. Twee respondenten laten zich positief uit over de contactdagen die door de 

gemeente georganiseerd zijn (R7, R8) 

‘En we zijn laatst op een werkcontactdag geweest. Dat hadden ze wel heel leuk gedaan 

trouwens hoor. Met… dat zijn drie dagen. En dan in de eerste dag had je een gesprek en 

zoiets. Die tweede dag werk je aan je cv en leer je solliciteren of zo. En de derde dag zijn er 

ook allemaal werkgevers aanwezig en cursussen en zo. En dan ga je dus die cursusmarkt op. 

Dus super leuk en je kan lekker doorpakken, was voor ons heel leuk om even rond te kijken.’ 

Extra hulp – Respondent 8 

‘Want ik had dus mijn laatste gesprek voordat ik naar die banenafspraak ging. Dat was 

tijdens een soort markt van de gemeente. Dat was in het beursgebouw. (…) Want daar had je 

dus allemaal bedrijven, Dress for Succes stond er en een hotel met banen. Het was heel divers, 
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er stond ook een mevrouw met gezondheidscheck. Dus daar ben ik ook nog geweest. Hoe is je 

BMI, hoe eet je, allemaal dat soort dingen. Nou, dat is ook leuk maar dat is ook een andere 

insteek. Dat is een andere insteek maar die wel helpt omdat je fysiek bezig blijft en je bent 

gezond, ben je ook hier flexibeler.’ Extra hulp – Respondent 7  

Algemene ervaring experiment 
In de groep ‘Met extra hulp in actie’ bestaan er grote verschillen in de algemene ervaring met het 

experiment. Het grootste deel van de respondenten is overwegend positief over het experiment. Een 

deelnemer heeft positievere ervaringen over de tijd voordat hij meedeed aan het experiment (R6). 

De respondent vindt de aanpak enigszins betuttelend. Voor deelname had deze respondent veel 

vrijheid en de vermindering in vrijheid ervaart deze respondent als een blokkade in het zoeken naar 

werk. 

‘Nou, negatief vind ik weer heel groot. Ik bedoel, ik begrijp dingen, en ik bekijk dingen vaak 

wel van de positieve kant. Maar ik had me er wel iets meer bij voorgesteld.’  Extra hulp – 

Respondent 6 

Het grootste deel is daarentegen positief over de aanpak en over de begeleiding door de 

werkmatchers. De meeste respondenten zien de extra begeleiding in het experiment als een 

verbetering ten opzichte van de situatie voor het experiment. Dit houdt in dat de ervaringen uit de 

tijd in het experiment positiever waren dan de ervaringen uit de tijd voor het experiment. Een 

respondent geeft aan onverwacht positief te zijn over de methode binnen ‘Weten wat werkt’ (R5):  

‘Want toen ik deze brief kreeg met: je wordt geplaatst in de extra hulp groep, toen dacht ik oh 

my god, dat wil ik helemaal niet. En toen dacht ik: ik ga het afzeggen. Want ik wil geen extra 

hulp want dan word ik alleen maar gepusht. Maar ik wist stiekem wel dat dat wel heel goed 

voor me is. Want ik weet dat ik juist extra hulp kan gebruiken en ik ben er nu heel positief 

over.’ Extra hulp – Respondent 5  

Daarbij moet echter opgemerkt worden dat een deel de veranderde methode weliswaar als een 

vooruitgang ziet, maar nog wel aanmerkt dat het nog op veel punten beter kan (R1, R8). Naast de 

positieve ervaringen, spreekt een respondent ‘neutraal’ over het experiment (R3). Dit heeft ermee te 

maken dat deze respondent zeer beperkt contact heeft met de gemeente, ook in het experiment. Bij 

een van de respondenten is het onbekend wat de algemene ervaring met het experiment. Dit 

interview moest vroegtijdig afgebroken worden, waardoor er te weinig informatie beschikbaar is om 

een oordeel te geven over de algemene ervaring.  

5.1.2 Emotioneel welbevinden 
De eerste en binnen de groep ‘Met extra hulp in actie’ ook de meest intensief besproken vorm van 

welbevinden is het emotioneel welbevinden. Het criterium geluk bepaalt het welbevinden dat 

iemand ervaart (Westerhof & Bohlmeijer, 2010). Vertaald naar de ervaringen met een veranderde 

bijstandsmethodiek is het hierbij van belang dat de methode ‘Met extra hulp in actie’ bijdraagt aan 

de geluksgevoelens van de bijstandsgerechtigden. Optimistische gedachten en tevredenheid met het 

eigen leven staan hierbij centraal (Westerhof & Bohlmeijer, 2010 p. 53). Belangrijke onderwerpen 

binnen het emotioneel welbevinden zijn daarom de ervaringen positieve gevoelens tegenover 

negatieve gevoelens. Een voorbeeld hiervan zijn gevoelens van geluk en tevredenheid tegenover 

gevoelens van ontevredenheid en depressieve gevoelens. Een ander concept dat binnen het 

emotioneel welbevinden van belang is, is de ervaring van gevoelens van stress. Gevoelens van stress 

zijn in hogere mate aanwezig bij mensen die van een bijstandsuitkering leven en zijn van grote 

invloed op het emotioneel welbevinden dat zij ervaren. Mogelijk leidt de veranderde 

bijstandsmethode voor meer of minder stress, wat mogelijk ook een verandering in hun emotioneel 
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welbevinden bewerkstelligt. De onderwerpen zoals stress en geluk die het emotioneel welbevinden 

vormen, leken het meeste tot de verbeelding te spreken bij de geïnterviewde deelnemers. In dit deel 

zijn de belangrijkste onderwerpen uitgewerkt die naar voren kwamen op het gebied van emotioneel 

welbevinden.   

Emotioneel welbevinden als kern 
De gevoelens van emotioneel welbevinden is door de verschillende respondenten uitvoerig 

besproken. Respondenten zien deze vorm van welbevinden als het centrale onderwerp. De 

tevredenheid van de mens wordt uitvoerig besproken als taak voor de gemeente (R3, R4, R7, R8, R9). 

De meeste respondenten ervaren daarbij ook dat dit in de methode dan ook meer centraal staat (R1, 

R2, R4, R5, R7). Hierbij zien zij welbevinden met name als ‘gelukkig zijn’. Bijstandsgerechtigden geven 

aan dat er in veel gevallen sprake is van psychische en lichamelijke problemen naast het probleem 

financiële schaarste. Deze problemen zijn beperkend in het doorstromen naar werk. Als deze 

problematiek opgelost is, dan is het pas mogelijk om verder te kijken naar werk. De primaire taak is 

dus om uitkeringsgerechtigden te helpen om hun emotionele situatie stabiel te krijgen. Een 

respondent gaf het belang van emotioneel welbevinden als volgt op papier weer (R9): 

 

Figuur 3 Rol van welbevinden in het bijstandsbeleid volgens respondent 8 Extra hulp in actie 

Volgens deze geïnterviewde kan de gemeente stoppen met de indeling naar verschillende 

arrangementen, want de kern van de begeleiding is voor iedereen hetzelfde. De belangrijkste taak 

van de gemeente is om ervoor te zorgen dat mensen gelukkig zijn. Geluk moet dus het doel zijn. 

Zodra dat gerealiseerd is, gaat de volgende vraag spelen: wat wil je doen (pijl omhoog in het 

schema)? Zodra je gelukkig bent, kun je iets gaan doen. Als je niet gelukkig bent, ben je improductief, 

ongezond en maatschappelijk niet van nut (onderste deel van het schema). Doen moet ook weer 

gelukkig maken. Dit moet elkaar in stand blijven houden. Als je gelukkig bent, kun je wat gaan doen. 

Die actie is een extensie van het geluk. Als je bij ‘doen?’ terecht kan komen, dan heb je mensen 
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geactiveerd en het geluk in stand gehouden. En op die basis kan vervolgens verder gekeken worden 

of er geld verdiend kan worden. Het geluk moet echter altijd in stand gehouden worden (R8).  

Gelukkig zijn 
Zoals eerder al toegelicht is, spelen er bij veel respondenten psychische problemen die de 

doorstroom naar werk in de weg zitten. Desondanks geeft bijna iedereen aan het liefst zo snel 

mogelijk uit de bijstand te gaan. Zij voelen zich gemotiveerd doordat werk voor extra geld zorgt (R3, 

R8). Daarnaast is er de motivatie om iets bij te kunnen dragen en op eigen benen te kunnen staan 

(R1, R7, R8). Het gevoel daarin tegengewerkt te worden door de gemeente, zorgde voor een 

ongelukkige staat van de bijstandsgerechtigde. De ervaring was bijvoorbeeld dat er een te hoge druk 

wordt gelegd op de doorstroom naar werk (R1, R8, R9).  

‘Dus ik vol goede moed naar mijn eerste gesprek bij de sociale dienst. En ik zeg van nou: zo en 

zo zit het en ik wil graag vrijstelling aanvragen. En toen kreeg ik echt zo de wind van voren. Ik 

werd zo afgekat eigenlijk dat ik daar een beroep op durfde te toen. En ik moest gewoon aan 

het werk, en waarom een hbo-opleiding? En ik werd echt compleet geïntimideerd. En toen zat 

ook die Participatiewet eraan te komen. Nou, toen heb ik echt zulke angsten gekregen dat ik 

echt aan de antidepressiva ben gegaan. Ik voelde me hyperonveilig.’ Extra hulp – Respondent 

8 

De deelnemers voelen zich over het algemeen gelukkiger in het experiment. Zij geven aan beter in 

hun vel te zitten. In plaats van dat er veel druk gezet wordt om door te stromen naar werk, verschuift 

de focus naar het psychisch welzijn. Het is ‘een andere insteek’ (R7). Moynihan (et al., 2015) stelt dat 

de ervaringen die iemand met betrekking tot de overheid heeft, gevormd worden door de lasten die 

iemand ervaart. Administratieve lasten beïnvloeden de perceptie van burgers op de overheid 

(Moynihan et al., 2015 p. 43). Respondenten verwachtten in eerste instantie hogere compliance 

costs: de lasten van het volgen van administratieve regels. In de meeste gevallen bleken de lasten 

echter lager te liggen in de nieuwe situatie. Ook voor respondent 5 heeft de methode die de 

gemeente hanteert onverwacht een positief gevolg voor het ervaren psychische welzijn. De houding 

ten opzichte van de gemeente is veranderd:  

‘Ja, ik dacht van: dan gaan ze heel erg op je huid zitten. En dan van extra hulp geven ze dat ik 

zo snel mogelijk aan het werk kom. Maar ze geven me juist extra hulp zodat ik me beter voel. 

En natuurlijk uiteindelijk wel aan het werk kom. Maar niet zo op die sneaky manier ja. Dus ik 

mag aan het werk wanneer ik aan het werk wil.’ Extra hulp – Respondent 5 

Stress en rust 
Stress wordt vaak benoemd door respondenten als emotie die het emotionele welbevinden kan 

beperken. Veel respondenten geven aan stress te ervaren door de bijstand voordat zij meededen aan 

het experiment (R1, R2, R3, R8). Respondenten geven aan dat de stress te maken heeft met 

psychische en lichamelijke problematiek. De geïnterviewde bijstandsgerechtigden geven aan dat de 

gemeente voor het experiment het gevoel kon geven dat door de gemeente gestuurd werd op werk, 

waar zij omwille van de vele problemen, nog niet aan toe waren (R2, R4, R8). Het leven in de bijstand 

levert op meerdere manieren stress op. Aan de ene kant is er de feitelijke druk vanuit de gemeente. 

De sollicitatieplicht en andere verplichtingen naar de gemeente toe kunnen voor veel stress zorgen. 

Aan de andere kant ervaren de bijstandsgerechtigden uit het onderzoek druk zonder dat hier een 

feitelijke sanctie of verplichting tegenover staat. Zij voelen de druk om snel uit de bijstand te gaan en 

door te stromen naar werk. Dit uit zich dus niet door harde eisen en verplichtingen, maar het uit zich 

onder andere in het taalgebruik van de gemeente.  
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‘Want ik bedoel, de gemeente dat was de vijand van alle bijstandsmensen. Die hielpen je niet, 

die zetten je alleen maar onder druk. Die zeiden eigenlijk alleen maar: jij bent eigenlijk heel 

slecht, jij bent een profiteur. En ja, werken kreng. Zoiets. Dat was steeds de boodschap.’  Extra 

hulp – Respondent 4 

Het verplicht moeten solliciteren levert zorgen op. De stress om het verplicht moeten solliciteren ligt 

niet alleen aan het solliciteren zelf. Dit geldt zeker in het geval er een wat grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt is. De standaard sollicitatieverplichting is vijf keer in de week. Het kan erg veel stress 

opleveren om vijf keer per week door werkgevers afgewezen te worden als sollicitant (R7).  

‘Vooral die sollicitatieplicht geeft heel veel stress. En daar zou ook meer begeleiding op 

moeten zitten, daar kan best wel wat meer begeleiding op zitten om mensen te helpen om 

makkelijker met die afwijzing... Want het is niet persoonlijk. Maar mensen ervaren het wel 

zo.’  Extra hulp - Respondent 7 

De extra begeleiding die geboden wordt in de groep ‘Met extra hulp in actie’ zorgt in de meeste 

gevallen dan ook voor meer rust (R1, R2, R5, R7, R8). De persoonlijke aandacht die geboden wordt 

zorgt voor een ‘minder opgejaagd gevoel’ (R2). Doordat de werkmatcher meer tijd heeft is er meer 

ruimte voor het gehele verhaal waarom iemand een bijstandsuitkering ontvangt. Er wordt beter 

geluisterd en er is meer begrip.  

‘Dus als ze dat bij mij zouden doen [een controlerende aanpak], dan zou ik helemaal 

knettergek worden. En zou ik heel gestrest worden. En nu voel ik juist heel erg veel, voel ik me 

juist heel erg ontspannen. En heel erg gesteund.’ Extra hulp – Respondent 5  

Binnen de groep ‘Met extra hulp in actie’ wordt regelmatig gesproken over de coördinatieproblemen 

bij de gemeente (R1, R2, R4, R7). De communicatie met de gemeente is soms onduidelijk. Vanuit de 

geïnterviewde deelnemers komen positieve geluiden over de verandering dat de zij nu met maar één 

contactpersoon te maken hebben. Een vast contactpersoon, zoals het geval is in het experiment, 

zorgt voor rust en duidelijkheid. Het kan voor bijstandsgerechtigden pijnlijk zijn om steeds opnieuw 

hetzelfde verhaal te vertellen (R2). De reden dat iemand in de bijstand zit kan soms gevoelig liggen, 

als de oorzaak bijvoorbeeld ligt in het hebben van psychische problemen. Ook bestaat er de angst om 

de uitkering te verliezen als er weer een nieuw contactpersoon is (R1, R2). 

‘Of je moet het weer tegen iemand anders vertellen omdat je weer een ander contactpersoon 

hebt. Dus je, daar zat wel een soort van spanning. Ja, dat is nu wel weg. Dus daar is wel nu 

weer rust voor teruggekomen.’ Extra hulp – Respondent 2  

Er komen dus veel positieve ervaringen op gebied van emotioneel welbevinden. De ervaring van 

meer rust en geluk geldt echter niet voor alle respondenten. Respondent 8 geeft aan dat, hoewel er 

meer ruimte geboden wordt in het experiment, zij nog steeds druk ervaart vanuit de gemeente. Dit 

komt volgens de respondent door het taalgebruik dat binnen de gemeente gehanteerd wordt en 

omdat de werkmatchers nog te veel vast zitten in de gemeentelijke druk. In de manier van 

communiceren ligt volgens deze respondent de focus nog steeds te veel op de doorstroom naar 

werk.  

 ‘En nu zit ik eigenlijk weer in de stress want: nee, je moet daarna wel... Want ik zit daar dan 

op gesprek, pas nog. En ook al geef ik echt alles, want ik geef alles, ik heb niet meer. Ik ga mis 

als ik meer doe dan dit. Dan nog: ja, maar dat u dus deze tijd wel gebruikt om goed aan uzelf 

te werken en eraan te werken dat als er iets niet lukt, dat u dan niet helemaal depressief 

wordt. En ze blijven druk uitoefenen.’ Extra hulp – Respondent 8  
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5.1.3 Psychologisch welbevinden 
Waar het emotioneel welbevinden over de ervaring van positieve en negatieve gevoelens gaat, richt 

het psychologisch welbevinden zich op het functioneren van de persoon. Het functioneren van de 

persoon gaat aan de ene kant over de persoonlijke groeimogelijkheden en het kunnen omgaan met 

moeilijkheden die op iemands pad komen. Aan de andere kant valt onder het psychologisch 

welbevinden een meer interne kant. Psychologisch welbevinden gaat daarbij om het kunnen 

accepteren van de situatie waar iemand in zit en de positieve relaties die iemand ervaart (Ryff, 1989). 

Als hier specifiek gekeken wordt naar de bijstandsmethode, kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de 

ondersteuning door de gemeente om persoonlijke doelen te halen. Ook kan het gaan over de 

positieve manier van ondersteuning door de gemeente, waardoor de acceptatie van de situatie 

bevorderd wordt.  

Toekomstperspectief 
Door de financiële schaarste en de multiproblematiek nemen de cognitieve vermogens af. Iemand 

heeft daardoor mogelijk minder controle over complexe activiteiten. Bij financiële schaarste gaat 

men over het algemeen minder effectief te werk bij het maken van plannen voor de toekomst 

(Mullainathan & Shafir, 2013 p. 158). De urgente problemen maken het simpelweg moeilijker om 

verder te kijken. Het idee achter de schaarste theorie was ook voor de bijstandsgerechtigden 

herkenbaar. En opstapeling van problemen zorgen voor een kortetermijnvisie. De onderstaande 

uitspraak vormt hier een mooie illustratie van: 

‘En daarvoor moet ik ook zeggen, dat ik zelf heel weinig heb gedaan. Omdat ik, ik heb twee 

keer een poging gedaan om in de schuldenregeling te komen bij de gemeente Utrecht. En 

zelfstandigen met schulden was op dat moment een hele ongelukkige combinatie. Dus ik ben 

ook twee keer ben ik afgewezen voor het schuldentraject. En dat merk je gewoon, daardoor 

ga je ook met andere dingen, heb je het gevoel dat je een beetje door een moeras aan het 

lopen bent.’  Extra hulp – Respondent 6 

Extra hulp om verder te kijken is daarom in veel gevallen bruikbaar. Extra hulp op praktisch en 

emotioneel gebied kan voor rust zorgen. Naast rust vanwege de afwezigheid van stress, ervaren 

deelnemers ook de rust om hun eigen pad naar werk te vinden. De extra begeleiding zorgt bij de 

bijstandsgerechtigde voor meer toekomstperspectief. De gemeente denkt namelijk meer mee en er 

wordt meer mogelijkheid ervaren om verder te denken (R1, R2, R4, R5).  

‘En het geeft je de mogelijkheid om verder te denken vind ik. En zoals ook met dat 

ervaringsdeskundigheid, het geeft je de mogelijkheid om te zoeken en ja. Wat is het beste, 

wat past het beste, wat kun je het beste aanpakken, ja.’  Extra hulp – Respondent 1 

Binnen de methode in het experiment is meer mogelijk omdat er meer aandacht is voor de persoon. 

De persoonlijkere aanpak brengt met zich mee dat er ook echt gekeken wordt naar wat deze persoon 

ook echt graag zou willen (R1). Daarbij komt de respondent zelf ook tot nieuwe inzichten over de 

toekomst (R2). Voor bijstandsgerechtigden geeft dit meer toekomstperspectief omdat zij het gevoel 

hebben dat op deze manier er sprake is van een duurzamere uitstroom uit de bijstand (R1, R5). 

‘In het experiment zijn meer dingen mogelijk. He, zoals stoppen met werken om andere aan te 

pakken. Wat je graag wil. Want het is meer persoonsgericht.’  Extra hulp – respondent 1 

Doelen halen 
Veel geïnterviewde bijstandsgerechtigden uit de groep ‘Met extra hulp in actie’ spreken over de 

doelen die zij hebben. Een zingeving of een doel hebben in het leven is belangrijk (R2, R3, R4). Zij 
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ervaren steun in het halen van deze doelen (R1, R2, R4, R5). Er is meer eigen inbreng van de 

bijstandsgerechtigde mogelijk doordat er meer naar de persoonlijke situatie gekeken wordt (R1, R2, 

R5).  

‘Deze methode biedt de ruimte om dus wel te ontdekken waar je kwaliteiten liggen. Of waar 

je doelen liggen, waar je knelpunten liggen.’  Extra hulp – Respondent 2 

Binnen het experiment staan de kwaliteiten en doelen van de bijstandsgerechtigde meer centraal. 

Dit komt door de persoonlijke band die met de werkmatcher wordt opgebouwd (R1, R2, R5). Omdat 

er sprake is van intensiever contact en omdat er iedere keer met dezelfde werkmatcher gesproken 

wordt, voelen respondenten zich ook vrijer om aan te geven waar zij behoefte aan hebben. Het valt 

hierbij vooral op dat de doelen niet direct gerelateerd aan werk hoeven te zijn, maar dat ook 

meegedacht wordt met persoonlijke doelen (R2, R4).  

‘Ook je persoonlijke doelen, om zelf iets te bereiken. Dat telt natuurlijk ook net zo hard mee. 

En ik denk dat ik zodanig een klik met haar heb, dat ik zowel persoonlijke doelen als met de 

tijd dan als ik zover ben, werk gerelateerde doelen kan bedenken, benoemen, bevinden, hoe 

je het noemen wil.’ Extra hulp - Respondent 2 

‘Van zo'n methodetraject dan denk ik dat je dat gewoon op dat moment wel weer helder 

krijgt van hé hier moet je even bijspijkeren of daar moet je even bijspijkeren. Of hier moet je 

even over nadenken of dat moet je even aanpakken. Ja, dus ik denk wel dat deze methode 

daar de ruimte voor biedt. Ook omdat je dus toch een soort van die sociale controle erover 

houdt. Dat die er is. Dat je dat gewoon kunt bespreken.’  Extra hulp – Respondent 2 

Een respondent geeft echter aan dat het door de intensievere begeleiding juist minder makkelijk is 

om persoonlijke doelen te halen (R6). Voor deze respondent is het doel om snel en duurzaam te 

kunnen doorstromen naar werk. Door de intensivering van contact met de gemeente ervaart hij 

minder vrijheid om de zoektocht naar werk op een eigen manier in te richten. De respondent wilde 

bijvoorbeeld graag stagelopen om zo zijn banenkans te vergroten. Omdat hij dan voor een jaar niet 

beschikbaar zou zijn voor een betaalde baan, werd dit verzoek afgewezen. Dit voelt voor hem 

oneerlijk omdat hij voor deze tijd vier jaar in ‘het granieten bestand’ van de gemeente gezeten heeft, 

waar hij volledige vrijheid had.  

‘Maar ja, dan toch ook minder op die extra begeleiding vertrouwen en meer op mezelf. Hoe 

jammer dat ook is. Het zou natuurlijk beter zijn als iets elkaar zou kunnen versterken.’ Extra 

hulp – Respondent 6 

Negatieve stempel bijstand 
Respondenten geven aan schaamte te ervaren voor het ontvangen van bijstand. Zij merken dat er 

een negatief beeld bestaat over bijstandsgerechtigden. Hoewel zij zich vaak niet herkennen in de 

stigma’s die op de bijstand liggen, zorgt dit er wel voor dat zij hun situatie minder goed kunnen 

accepteren. Zij hebben er op persoonlijk vlak last van dat er een negatieve stempel op de bijstand 

leeft in de samenleving (R3, R4, R6, R7, R9). Volgens de geïnterviewden leven er stigma’s in de 

samenleving dat bijstandsgerechtigden lui zouden zijn (R7, R9) en de gedachte leeft dat je alleen 

maar profiteert van de samenleving (R4). De vele afwijzingen op sollicitaties zorgt voor een lager 

gevoel van eigenwaarde (R4). ‘Je voelt je een loser’ omdat je niet in staat zou zijn om te werken (R3).  

‘Ja, ik ben er ook niet blij mee. En nog steeds denk ik ja, gadverdamme. Ik ben helemaal niet 

trots op. Weet je, het heeft toch een beetje een stempel.’ Extra hulp – Respondent 3 
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Deze gedachtes kunnen voor een lage mate van eigenwaarde zorgen. De negatieve stempel op het 

ontvangen van een bijstandsuitkering kan zorgen voor een negatieve kijk op het eigen leven:  

‘Maar waar het mee te maken had, en ik weet zeker dat heel veel mensen dat ook herkennen. 

Dat is gewoon echt een gebrek aan eigenwaarde. Dus steeds een soort negatieve dingen 

tegen jezelf zeggen.’  Extra hulp – Respondent 4 

Acceptatie 
Hulp om met de negatieve kijk te kunnen omgaan die bijstandsgerechtigden over zichzelf hebben, is 

volgens hen daarom belangrijk. Respondenten noemen dit dan ook een belangrijke taak om als 

gemeente mee bezig te houden (R3, R7). Dit valt samen met het emotioneel welbevinden: het doel is 

tevredenheid en dat wordt gecreëerd door waardering en acceptatie.   

‘Nou dat ze dat meer, ja waardering geven en acceptatie. Van oké, als jij je daar je draai in 

kan vinden en je goed bij voelt, is het goed. Want ik denk dat het daarom gaat. Dat mensen 

ook, ik denk als mensen tevreden zijn, ja dan functioneren ze ook gewoon veel beter. Dan 

worden ze minder snel ziek en weet je. Het heeft ook wel weer allemaal zijn impact op alles 

wat daar mee samenhangt.’  Extra hulp – Respondent 3 

Binnen het experiment ervaren een aantal bijstandsgerechtigden dat hier dan ook meer ruimte voor 

is (R2, R5). De reden dat er meer acceptatie gevoeld wordt, komt onder meer omdat de deelnemers 

het gevoel hebben dat er meer tijd is. Er is meer ruimte en rust om op een duurzame manier werk te 

vinden (R5).  

‘Maar ze accepteert wel dat ik dan al heel lang in vrijwilligerswerk zit. En ik voel mij daar best 

wel rot over. Ik denk van: ik moet naar betaald werk, betaald werk, betaald werk. Maar zij 

vindt het goed dat het zo is. En dan doe ik nu pas een oproepkrachtbaantje en dan denk ik, ja, 

dat is ook alleen maar oproepkracht. Maar dat vindt zij gewoon een hele mooie stap en zij 

dwingt mij niet om nu een vaste, betaalde baan te zoeken.’  Extra hulp – Respondent 5 

Toch is niet iedereen het eens dat er binnen de methode meer het gevoel van acceptatie aanwezig is. 

Twee deelnemers voelen zich door het taalgebruik van de gemeente niet gewaardeerd (R6, R8). Het 

gaat om ongemerkte uitlatingen die schofferend overkomen (R6). Het is moeilijk om daar wat van te 

zeggen, de angst is groot dat de bijstandsuitkering ingehouden wordt. De manier van communiceren 

door de gemeente kan ‘betuttelend en kleinerend’ (R8) overkomen (R4, R8). Volgens een deelnemer 

zorgt de manier van communiceren door de gemeente voor een afhankelijkheid van de 

bijstandsgerechtigde omdat er te veel sprake is van een controlerende relatie.  

 

5.1.4 Sociaal welbevinden 
Bij sociaal welbevinden staat het functioneren in de samenleving centraal. Het criterium om het 

ervaren sociale welbevinden te bepalen, is de maatschappelijke integratie. Voor de geïnterviewden 

was deze vorm van welbevinden ingewikkelder en het minst grijpbaar. Dit maakte het soms lastig 

voor respondenten om een link te leggen tussen hun persoonlijke situatie op gebied van sociaal 

welbevinden en de bijstandsmethode die zij volgden. Toch zijn er onderwerpen op gebied van sociaal 

welbevinden die veelvuldig besproken werden in de interviews. Daarbij ligt de nadruk op het 

institutioneel vertrouwen en op de positie binnen de samenleving.  

Sociale controle 
Op het gebied van contact geeft een respondent aan behoefte te hebben aan ‘sociale controle’. Dat 

er vanuit de gemeente uit ook nagegaan wordt of het nog goed gaat met mensen. Dit geldt echter 
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ook voor vrij veel respondenten uit de groep ‘Zelf in actie’. Opvallend is dat daar ook de term ‘sociale 

controle’ gevallen is. Dit is begrijpelijk, gegeven het feit dat bijstandsgerechtigden gemiddeld meer 

eenzaamheid ervaren en meer last ervaren door het ontbreken van sociale contacten (Utrechtse 

Rekenkamer, 2019). Geïnterviewde bijstandsgerechtigden zien het echter als een taak van de 

gemeente om op een positieve manier controle te houden of het goed met ze gaat.  

‘En dan moet je dat van zo'n methodetraject dan denk ik dat je dat gewoon op dat moment 

wel weer helder krijgt van hé hier moet je even bijspijkeren of daar moet je even bijspijkeren. 

Of hier moet je even over nadenken of dat moet je even aanpakken. Ja, dus ik denk wel dat 

deze methode daar de ruimte voor biedt. Ook omdat je dus toch een soort van die sociale 

controle erover houdt.’  Extra hulp – Respondent 5’ 

Onderdeel van de samenleving 
Meerdere respondenten geven aan dat zij zich binnen het experiment minder benaderd voelen ‘als 

nummertje’ (R2). De benadering is menselijker (R2, R4, R5) en voelt in veel gevallen persoonlijker. 

Een respondent spreekt van meer ‘verbinding met de mens’ (R5). Omdat de focus minder ligt op de 

verplichtingen van de bijstand ligt, is er meer rust en tijd voor het individu.  

‘Kijk en weet je, nu dat ik natuurlijk niet werk, maak je al minder deel uit van de maatschappij 

die er nu is. Ik bedoel ja, je werkt niet, dus ja je staat er al anders in. En op het moment dat je 

dan als nummer gezien wordt, voel je je minder nuttig of zo. Ik heb wel eens dat ik dacht, nou 

ja, maatschappij ik draag niks bij dus ik voel me niet echt nuttig.’ Extra hulp – Respondent 2 

De reden voor de menselijke benadering is met name de afname van dwang en regels. Waar er 

eerder druk werd uitgeoefend om door te stromen naar werk, gaat het er nu meer om wat de 

bijstandsgerechtigde op dit moment aankan (R2, R5, R7). Twee respondenten zijn van mening dat er 

nog steeds sprake is van veel dwang (R6, R8). Zij hebben het gevoel dat de aanpak nog steeds erg 

door regels gestuurd wordt. Daardoor blijft er sprake zijn van druk en is een menselijke benadering 

van maatwerk niet mogelijk.  

Participatie 
Een groot deel van de respondenten doet vrijwilligerswerk of heeft vrijwilligerswerk gedaan (R1, R2, 

R5, R6, R7, R8) Veel respondenten geven hun visie op vrijwilligerswerk. De meeste respondenten zien 

het belang in van vrijwilligerswerk. Het zorgt voor een bezigheid en het bevordert de 

maatschappelijke integratie. Respondenten die vrijwilligerswerk doen, ervaren positieve reacties uit 

de omgeving. Waardering vanuit de gemeente wordt in sommige gevallen echter minder gevoeld.  

‘En je krijgt totaal geen waardering. Tenminste, van de mensen waarvoor je het doet 

uiteraard. Maar van de overheid krijg je totaal geen waardering. En kom je boven een 

bepaald bedrag, staat de belasting ook nog eens in je nek. En dat is dan heel jammer. Want 

daardoor zeggen al heel veel mensen: van mij hoeft het allemaal niet.’ Extra hulp -

Respondent 1 

Aan de ene kant is er het gevoel dat de gemeente in deze bijstandsmethode vrijwilligerswerk meer 

stimuleert (R5, R7). Aan de andere kant blijft het idee aanwezig dat betaald werk in alle gevallen 

beter is waardoor er minder acceptatie voor vrijwilligerswerk gecreëerd wordt. Daarnaast geven 

respondenten aan dat een financiële waardering voor vrijwilligerswerk eraan bij zou kunnen dragen 

om in actie te komen (R1, R8).  

Institutioneel vertrouwen 
De geïnterviewde deelnemers hebben overwegend positieve gevoelens over de gemeente. Meerdere 

respondenten geven aan in het begin wat wantrouwend te zijn toen zij te horen kregen dat ze in 
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‘Met extra hulp in actie’ ingedeeld waren (R2, R4, R5). Toch is het grootste deel aangenaam verrast 

door de aanpak van het experiment. Dit wijst op een veranderde perceptie over de gemeente. Over 

het algemeen is er dus meer vertrouwen. Een van de respondenten geeft aan soms, ondanks de 

verbeterde relatie, nog steeds het gevoel te hebben contact te hebben met een ‘wolf in 

schaapskleren’ (R4). 

‘Nou eerst dacht ik, ik had er helemaal geen vertrouwen in. Dus ik dacht van ja. Het is 

misschien een leuke verpakking voor ja, wat meer te weten te komen over mensen. Maar ik 

was wel wantrouwend. Omdat mensen kunnen nog zo aardig zijn, maar als ze bij de 

gemeente werken dan heb ik zoiets... (…) Dus ik moet eigenlijk wel eerlijk zijn, dat heb ik 

eigenlijk nog steeds wel een beetje.’  Extra hulp – Respondent 4 

 

5.1.5 Wat werkt wel, wat werkt niet? 
Het grootste deel van de respondenten uit ‘Met extra hulp in actie’ is van mening dat intensievere 

begeleiding bij kan dragen aan het welbevinden van bijstandsgerechtigden. Zij zien de extra hulp als 

iets positiefs. Het geeft meer sturing in het leven en meer hulp om persoonlijke doelen te behalen.  

‘Ja, denk ik wel dat ik mezelf ook in deze groep had ingedeeld. Want helemaal loslaten, ja dan 

denk ik: en nu? Wat moet ik nu, moet ik wel iets moet ik niet iets, wat nu? Dus ergens ja, vind 

ik die sociale controle om het zo maar even te noemen, vind ik wel fijn.’ Extra hulp – 

Respondent 2 

‘Want toen ik deze brief kreeg met: je wordt geplaatst in de extra hulp groep, toen dacht ik oh 

my god, dat wil ik helemaal niet. En toen dacht ik: ik ga het afzeggen. Want ik wil geen extra 

hulp want dan word ik alleen maar gepusht. Maar ik wist stiekem wel dat dat wel heel goed 

voor me is. Want ik weet dat ik juist extra hulp kan gebruiken en ik ben er nu heel positief 

over.’  Extra hulp – Respondent 5 

Een persoonlijke aanpak is belangrijk. Hoewel deze persoonlijke aanpak nog niet altijd lijkt te werken 

(R6, R8), is iedereen het erover eens dat dit belangrijk is binnen het bijstandsbeleid. Als het verhaal 

achter de persoon meer naar voren komt, deze ook beter geholpen kan worden. De motivatie om 

mee te werken is hoger zodra je niet meer het gevoel hebt door de gemeente als nummertje te 

worden gezien.  

‘Bij ‘Weten wat werkt’ merk je dat het ook persoonlijker kan.’ Extra hulp – Respondent 1 

Volgens de respondenten werkt het beter om een vast contactpersoon te hebben. Dat is een 

verandering die blijvend zou moeten zijn. Een vast contactpersoon maakt het namelijk mogelijk om 

persoonlijke hulp te krijgen en een persoonlijke band met de werkmatcher op te bouwen. Er is op die 

manier meer ruimte voor ‘het verhaal achter het verhaal’. Op die manier kan er meer aansluiting 

gevonden worden bij de doelen die de bijstandsgerechtigde voor zichzelf gesteld heeft. Er wordt 

meer vertrouwen gecreëerd tussen de bijstandsgerechtigde en de werkmatcher. De 

bijstandsgerechtigde voelt zich daarom ook meer gehoord.  

Wat volgens de respondenten niet werkt, is een focus op de doorstroom naar werk. Zij voelen zich 

soms te veel gepusht naar werk, waardoor er veel stress ontstaat. Vanwege de problematiek op 

psychisch, lichamelijk en materieel vlak is het prettig dat niet alleen naar zaken gerelateerd aan werk 

gekeken wordt. Enige vrijheid is daarbij belangrijk. Juist door een aanpak waarin meer ruimte 

geboden wordt, zijn deelnemers gemotiveerder om op zoek te gaan naar werk. Daarbij is waardering 

voor het doen van vrijwilligerswerk voor veel respondenten belangrijk.  
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5.1.6 Met extra hulp in actie in het kort 
In het onderstaande schema zijn in het kort de positieve en negatieve effecten die de methode in het 

experiment heeft op het welbevinden, uitgewerkt. De rode vlakken geven de negatieve en de groene 

vlakken de positieve effecten weer die de bijstandsgerechtigden ervaren bij de nieuwe methode. De 

respondenten zijn over het algemeen positief. Zij noemen vooral dat er meer steun en acceptatie is. 

De focus is verschoven van de regels en verplichtingen naar een bredere zienswijze. Er wordt meer 

vrijheid ervaren om een eigen pad op weg naar werk te vinden. Aan de andere kant zijn er ook 

respondenten die van mening zijn dat er in de methode juist meer controle en dwang is. Daarnaast 

wordt het dwingende taalgebruik van de gemeente vaak aangekaart als negatief gevolg voor het 

welbevinden.  

Welbevinden Effect in het experiment Redenatie 

Emotioneel Gelukkiger Minder hoge druk op doorstroom naar werk, de 
focus is verschoven naar het psychisch welzijn 

 Minder stress De focus is verschoven naar het psychisch welzijn, 
veranderde rol van regels en verplichtingen, meer 
begrip voor de persoonlijke situatie 

  Door een vast contactpersoon: meer begrip voor de 
persoonlijke situatie, minder angst om de uitkering 
te verliezen 

 Aanhoudende stress Focus blijft op doorstroom naar werk, dreigend 
taalgebruik van de gemeente 

Psychologisch Meer toekomstperspectief Extra hulp op praktisch en emotioneel gebied, extra 
begeleiding geeft rust, persoonlijke aandacht 

 Doelen halen Meer begrip voor de persoonlijke situatie, 
persoonlijke band met werkmatcher 

 Beperking in doelen halen Minder autonomie in de zoektocht naar werk, meer 
dwang van de gemeente 

 Acceptatie Meer tijd voor het gehele verhaal, ruimte en rust 
voor een duurzame uitstroom 

 Blijvend gevoel van 
minderwaardigheid 

Betuttelend taalgebruik van de gemeente, 
controlerende relatie 

Sociaal Minder eenzaam Door meer contact meer sociale controle 

 Versterking gevoel 
onderdeel van de 
samenleving te zijn 

Door persoonlijkere aanpak minder het gevoel een 
nummertje te zijn, veranderde rol van regels en 
verplichtingen 

 Negatieve waardering 
vrijwilligerswerk 

Focus blijft op de doorstroom naar werk 

 Meer vertrouwen in de 
gemeente 

Onverwacht positief over experiment, toch soms 
blijvend wantrouwend  

Tabel 3 'Met extra hulp in actie' in het kort 
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5.2 Groep ´Zelf in actie´ 
5.2.1 Respondenten uit ´Zelf in actie´ 
Er zijn, net als in de groep ‘Met extra hulp in actie’, 9 bijstandsgerechtigden geïnterviewd uit de 

groep ‘Zelf in actie’. Voorafgaand aan de deelname aan ‘Weten wat werkt’ zaten drie respondenten 

in arrangement 1 (R1, R2, R5). Bijstandsgerechtigden in arrangement 1 hebben over het algemeen 

een sollicitatieverplichtingen en hebben de meeste begeleiding vanuit en contact met de gemeente. 

Zij kennen dus het grootste verschil tussen voor en tijdens het experiment. Vijf respondenten zaten 

in arrangement 3 voordat zij deelnamen aan het experiment (R3, R4, R6, R7, R9). Een respondent zat 

in eerste instantie in arrangement 4 (R8). Binnen arrangement 4 wordt de zorg en begeleiding van 

bijstandsgerechtigden overgedragen aan het buurtteam. Men heeft geen verplichtingen in deze 

groep en het contact met de gemeente is minimaal. In deze groep is daarom niet tot nauwelijks 

verschil merkbaar tussen voor en tijdens het experiment.  

Wie? Arrangement Duur bijstand Algemene ervaring experiment 

Respondent 1 A1 2 jaar Positief 

Respondent 2 A1 3 jaar Positief 

Respondent 3 A3 9 jaar Licht positief 

Respondent 4 A3 4 jaar Neutraal 

Respondent 5 A1 6 jaar Licht positief 

Respondent 6 A3 -/+ 4 jaar Positief 

Respondent 7 A3 4 jaar Zeer positief 

Respondent 8 A4 38 jaar Neutraal 

Respondent 9  A3 7 jaar Positief 
Tabel 4 Achtergrondkenmerken respondenten 'Zelf in actie' 

Net als in de groep ‘Met extra hulp in actie’ zijn er grote verschillen in de algemene kenmerken van 

de respondenten. De duur van het ontvangen van bijstand verschilt van twee jaar (R1) tot 38 jaar 

(R8). De leeftijd verschilt van onder de dertig (R2, R4) tot boven de zestig (A4). Ook hier is een veel 

gevallen sprake van multiproblematiek. Psychische en lichamelijke problemen spelen met name een 

rol in het leven van de respondenten uit de arrangementen 3 en 4. Hierbij valt te denken aan 

schulden (R3, R5, R7), lichamelijke klachten (R1, R6, R9) depressie (R4, R8) en andere psychische 

klachten (R3). De uitspraak van respondent 3 illustreert de multiproblematiek:  

‘Maar vanaf 2012 toen ben ik echt alles verloren wat ik onder me had. Want ik had een eigen 

bedrijf, ik ben mijn moeder toen ook verloren. Ik heb echt veel verloren in die tijd. En er was 

bij mij gewoon niets mogelijk op dat moment. En ik heb uiteindelijk heb ik de hulp gezocht en 

ik heb bij Altrecht gelopen, ik heb bij De Waag gelopen.’ Zelf in actie – Respondent 3  

Inhoud ´Zelf in actie´ 
Waar de inhoudelijke hulp door de gemeente bij ‘Met extra hulp in actie’ erg kan verschillen, is de 

methode in het geval van ‘Zelf in actie’ gelijk. Alle deelnemers binnen deze groep worden losgelaten 

van verplichtingen en contactmomenten met de gemeente. De onderstaande afbeelding is een 

versimpelde weergave van wat de gemeente Utrecht verstaat onder de methode ‘Zelf in actie’. 
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Figuur 4 Inhoud 'Zelf in actie' volgens de gemeente Utrecht 

Het de mate van ervaring van de verandering tussen de situatie voor en de situatie tijdens het 

experiment is echter erg verschillend. Binnen de groep ‘Zelf in actie’ is het verschil tussen 

voorafgaand aan het experiment en in het experiment niet altijd merkbaar. Uit de kwantitatieve 

enquêtes bleek al dat een aanzienlijk deel van de deelnemers niet wist in welke groep hij of zij zat. In 

dit onderzoek zijn 9 deelnemers uit ‘Zelf in actie’ geïnterviewd. Hoewel zij zich allemaal bewust 

waren dat zij in deze groep zaten, waren er twee respondenten die geen verschil merkten tussen het 

experiment en daarvoor. Dit geldt voor respondent 8 en 9. Deze geïnterviewde personen hadden 

voordat zij deelnamen aan het onderzoek al geen sollicitatieverplichting en hadden zeer beperkt 

contact met de gemeente. Een deel van de respondenten had voorafgaand aan het experiment een 

sollicitatieverplichting van vijf sollicitaties per week (R1, R2, R3, R5, R6, R7). Er zijn ook respondenten 

die periodes van verplicht solliciteren en geen verplichtingen hebben gehad (R4, R8). Een respondent 

heeft vanaf het begin dat deze in de bijstand terechtkwam geen verplichtingen gehad (R9). Deze 

deelnemer bemerkt alsnog verschil met de periode voor het experiment, omdat deze voor deelname 

aan het experiment meer in contact stond met de gemeente. Respondent 3 geeft de verandering 

door het experiment als volgt weer: 

‘En dat gaat wel goed, en ik krijg in principe niet een druk vanuit de gemeente van je moet 

solliciteren of... Ik moet wel solliciteren of eh... Ik moet wel solliciteren maar het is niet zo dat 

ik iedere keer op het matje wordt geroepen. En dat was voorheen wel.’ Zelf in actie – 

Respondent 3   

Algemene ervaring experiment 
De meeste respondenten zien de vrijheid waar in deze groep sprake van is als een positieve 

verandering (R1, R2, R3, R6, R7, R9). Er is meer ruimte voor zelfrealisatie, respondenten ervaren 

meer eigenaarschap over hun situatie. Een klein deel spreekt neutraal over de algemene ervaring 

met het experiment. Dit komt met name omdat er geen verschil merkbaar is (R8) en omdat de 

voordelen even zwaar wegen als de nadelen (R4). Het grootste deel van de respondenten ziet de 

vrijheid die in de groep geboden wordt echter als een positieve verandering (R1, R2, R3, R6, R7, R9). 

De letterlijke vrijheid voelt als een figuurlijke ‘bevrijding’ (R2).  

‘Maar op het moment dat ik zeg maar niet meer hoefde te solliciteren, niet meer op afspraak 

hoefde te komen met de gemeente, geen gesprekken met hen hoefde te voeren... Was voor 

mij voelde dat als een kleine bevrijding.’ Zelf in actie – Respondent 2  

De respondenten uit deze groep zouden over het algemeen niet in een andere groep binnen het 

experiment geplaatst willen worden.  

‘Maar ik denk wel eens: het had niet beter kunnen zijn dat ik inderdaad in die groep terecht 

mocht komen.’ Zelf in actie – Respondent 1  
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5.2.2 Emotioneel welbevinden 
Allereerst wordt ook hier gekeken naar het emotioneel welbevinden. Zoals ook al in de literatuur 

bekend is, hebben bijstandsgerechtigden bovengemiddeld vaak last van een depressie en andere 

psychische klachten (Doove et al., 2018 p. 18). Langdurige werkloosheid kan zorgen voor isolatie 

waardoor psychische klachten toenemen. Deze relatie wordt ook gedeeld door een geïnterviewde 

bijstandsgerechtigden (R1, R2, R8). Het hebben van werk is een vorm van zingeving die een 

bijstandsgerechtigde mist:   

‘Dan heb je ook veel meer sociale contacten. Dan heb je veel meer van de wereld gezien. Dat 

heb je nu niet. Je wordt dan veel depressiever, dat is gewoon zo. Als je alleen achterblijft en je 

komt nergens, dan word je depressief.’ Zelf in actie - Respondent 8  

Werkloos zijn heeft over het algemeen als gevolg dat er de dagen minder opgevuld zijn. Dit heeft tot 

gevolg dat je meer ‘alleen met je gedachten’ bent (R1). 

‘Maar dan heb je wel weer veel te veel tijd om zoiets te verwerken zeg maar. Je hebt veel te 

veel tijd om na te denken als je niet werkt. Je kan beter dingen, als je ergens mee bezig bent, 

kun je beter dingen loslaten en je aandacht met andere dingen verplaatsen.’  Zelf in actie - 

Respondent 1   

Stress en ongelukkig zijn 
In de groep ‘Zelf in actie’ geven veel mensen aan dat de verplichte sollicitaties en andere regels voor 

veel stress konden zorgen en mensen ongelukkig maakten (R1, R2, R3, R4, R6, R7). De uitspraak van 

een van de respondenten binnen deze groep illustreert mooi hoe de ervaring van regels voor een 

ongelukkig gevoel kan zorgen:  

“Want ik was natuurlijk hoogopgeleid. En er werd van mij een hoop sollicitaties verwacht die 

ook niet aansloten bij mijn opleiding. En dat vond ik meestal wel heel lastig. Ook omdat ik op 

dat moment nog heel erg het gevoel had van: wat ik gedaan heb op die universiteit dat is 

eigenlijk niet helemaal de moeite waard. En ik kan net zo goed weer terug aan de lopende 

band gaan staan zoals ik vroeger deed. En dat werd vanuit de gemeente ook een beetje 

aangemoedigd. Dus ik werd daar heel ongelukkig van.’ Zelf in actie – Respondent 4 

Zelf in actie gaan geeft voor veel bijstandsgerechtigden daarentegen het gevoel van rust. De 

sollicitatieplicht en de verplichte contactmomenten geven voor veel respondenten het gevoel dat ze 

onder druk staan (R1, R2, R3, R4, R6, R7). Bijstandsgerechtigden zijn bang iets fout te doen, waardoor 

de uitkering gekort wordt (R3, R7). Nu zijn de zorgen weg die een bezoek aan het stadhuis konden 

opleveren. De angst bestaat namelijk dat, wanneer de respondent opnieuw zijn verhaal moet doen, 

hij de uitkering toch nog zou verliezen (R6). Daarnaast ervoeren respondenten een hoge druk om 

door te stromen naar werk: 

(..) als je niet meer vrijgelaten wordt dan krijg ik toch een bepaalde druk en bemoeienis. Ik 

heb een uitkering en er wordt verwacht dat je gaat werken. Begrijp ik ook wel. Maar dat je 

dan toch druk ervaart omdat dingen dan moeten. En nu zit er meer ontspanning op om te 

kijken of je er zelf uit kan komen. Zelf in actie - Respondent 1 

 

5.2.3 Psychologisch welbevinden 
Doelen halen 
Een deel van de respondenten geeft aan dat het binnen de methode makkelijker is om persoonlijke 

doelen te behalen (R1, R2, R7). Een deel merkt hier geen verschil in, omdat zij sowieso al weinig 
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verschil merken tussen vóór en tijdens het experiment (R4, R8, R9). De meeste respondenten blijven 

solliciteren en hebben inzicht in hun persoonlijke doelen. Een respondent vertelt dat het fijn is om 

meer invloed te hebben op het proces naar werk toe. Deze invloed wordt door de toegenomen 

vrijheid in het experiment gegeven.  

‘Gewoon dat je toch wel processen zelf kan, dat je daar zelf veel invloed op kan hebben. Dat 

je zelf kan doen. En ik ga niet op mijn handen zitten. Dat is niet de bedoeling.’ Zelf in actie - 

Respondent 1  

Een tweede redenatie waarom er volgens de respondenten makkelijker aan de eigen doelen gewerkt 

kan worden, is doordat er meer vrijheid is. Er is meer ruimte om op eigen tempo een weg te vinden 

naar werk, in plaats van dat er meebewogen moet worden met de vaste structuur die de gemeente 

hanteert.  

‘Nou, in het experiment heb je natuurlijk wat vrijheid. Je kan zelf, hoe moet ik dat zeggen, zelf 

stappen nemen die je op je eigen moment en eigen tempo zet. En als je buiten dit experiment 

zit, word je meer geforceerd en dan voel je de druk op je schouders om het te moeten doen. 

Dat is toch anders als wat ik nu beleef.’ Zelf in actie – Respondent 7 

Hulp krijgen 
Hoewel de respondenten allemaal vrij positief zijn over de vrijheid die zij binnen de methode 

geboden wordt, hebben zij veelal wel de behoefte aan hulp. Zij vinden het bijvoorbeeld lastig om 

zonder hulp een baan te vinden of om stappen te zetten met vrijwilligerswerk (R1, R3, R8). 

Begeleiding is daar dus wel wenselijk maar de manier waarop begeleiding werd geboden voordat het 

experiment plaatsvond, voelt voor veel mensen niet als ondersteunend. Het gevoel bestaat dat 

richting werk gepusht wordt en minder naar de persoonlijke situatie van de bijstandsgerechtigde 

gekeken wordt (R3, R4, R6, R7).  

‘Ik had wel begeleiding van de gemeente willen hebben, of hulp van de gemeente willen 

hebben, maar dan moet ik wel hulp of begeleiding hebben waar ik echt wat aan heb. En niet 

iemand die gewoon zegt van ja, wij zijn voor activering. En we moeten jou zo snel mogelijk 

aan het werk hebben, en dat je daar geen keuze hebt. Dat je bij wijze van spreken loempia's 

staat te vouwen, ik noem maar wat. Je hebt geen keus, want dat is het.’ Zelf in actie - 

Respondent 3 

Een respondent stelt zelfs voor dat er een therapeut aanwezig zou moeten zijn bij de gesprekken met 

de gemeente (R8). Er is behoefte aan hulp die verder gaat dan het oppervlakkige contact dat nu 

ervaren wordt. Om een persoon te kunnen helpen, moet ook het verhaal achter deze persoon 

zichtbaar worden (R2). 

‘Zou het dan niet goed zijn als er een therapeut daartussen zit? Psychisch dan. Die al met een 

goed gesprek al een beetje uit kan pluizen: zit die niet even in de rats? Of weet je, hoe zit dat 

leven in elkaar? Of ga even het verleden na. Wat heb jij meegemaakt of u meegemaakt? Als 

je dat vraagt, dat hadden ze kunnen vragen. Hoe was uw verleden dan? En op welke voet wilt 

u verder?’ Zelf in actie – Respondent 8 

De hulp in het verleden wordt soms ervaren als druk. Respondenten geven aan het gevoel ervan te 

krijgen dat zij iets verkeerd doen, dat zij gestraft worden (R3, R4). Als er hulp geboden wordt, zou er 

daarom meer naar het sociale aspect gekeken moeten worden: 

‘Dat er meer aandacht is voor het sociale zeg maar. Want, ik bedoel, niemand zit voor zijn lol 

in de bijstand. En daar mag ook best wat meer aandacht voor zijn. En ja, met al die regeltjes 



 
 

51 

en dat drukken krijg je toch wel af en toe het idee dat je iets verkeerd doet. Terwijl dat mijns 

inziens een verkeerde aanpak is.’ Zelf in actie – Respondent 4 

 

5.2.4 Sociaal welbevinden 
In de groep ‘Zelf in actie’ wordt door de geïnterviewden veel gesproken over het emotioneel en het 

psychologisch welbevinden, het gaat hier echter minder over het sociaal welbevinden. Het sociaal 

welbevinden gaat over het functioneren in de samenleving. Dit is een onderwerp dat niet direct naar 

boven komt als gesproken wordt over welbevinden. In deze groep wordt hier dan ook minder 

verschil in ervaren. Wel geven respondenten aan dat de aanpak uit gaat van vertrouwen. Dat zij door 

de gemeente vertrouwen krijgen om zelf keuzes te maken ervaren zij als positief.  

Sociale controle 
Een deel van de respondenten spreekt over het ontbreken van een sociaal netwerk in hun leven waar 

zij op zouden kunnen terugvallen. Een respondent geeft aan dat hij, door helemaal vrijgelaten te 

worden, een stukje ‘sociale controle’ mist. Hij heeft een lange tijd in ‘het granieten bestand’ of ‘de 

zwarte lijst’ van de gemeente gezeten, waardoor er nauwelijks sprake was van contact met de 

gemeente. 

‘Maar als ik er nu op terugkijk dan denk ik wel van goh: je wordt ergens op een lijst gezet heb 

ik het idee en het is van daar komen we verder niet aan. Terwijl je toch als je mensen wil 

betrekken ermee, dat je toch best af en toe kan vragen van hé, hoe gaat het nou eigenlijk met 

je? En hoe voel je je? En ja, dat is dan misschien een beetje een raar woord maar sociale 

controle.’ Zelf in actie – Respondent 4 

Onderdeel van de samenleving 
Een deel van de respondenten heeft het gevoel nuttiger te zijn nu er geen verplichtingen meer zijn 

(R1, R2, R7). Werken op de sociale werkplaats wordt bijvoorbeeld als nutteloos gezien door een van 

de respondenten (R7). In de verplichte bijeenkomsten werden telkens dezelfde dingen herhaald, 

aldus de respondent. Respondenten spreken positief over de nieuwe bijstandsmethode omdat hier 

minder onnodige bijeenkomsten en verplichtingen zijn. Het voelt als een ‘menselijkere benadering’ 

(R2).   

De onderstaande quote geeft een duidelijk beeld over de relatie van de respondent tot de 

samenleving. De respondent heeft het gevoel dat hij voor deelname aan het experiment weinig 

vrijheid had om zelf keuzes te maken. Door het verlies van eigenaarschap voelde hij zich minder 

verbonden met de samenleving. Volgens hem zou dit opgelost kunnen worden door als gemeente 

ook meer naar de behoeftes van de persoon te vragen: 

Nou ja, dat is dus inderdaad dan krijg je dus door vrijwilligerswerk maar ook doordat ze 

vanuit de gemeente veel meer ook vragen naar je persoonlijk welbevinden. Dat je er toch wat 

meer bij betrokken wordt. en dat je veel minder maar een beetje vooruitgeduwd wordt. En 

dat het idee is dat als je werk hebt, dat je dan weer deel bent van... En ook van: je bent nu 

even niet deel van de samenleving en wanneer je werk hebt, dan komt dat allemaal wel weer 

goed. Je bent toch gewoon constant deel van de samenleving? Zelf in actie - Respondent 4 

Institutioneel vertrouwen 
De angst voor of sceptische houding tegenover de gemeente, lijkt in de groep ‘Zelf in actie’ in hogere 

mate aanwezig dan in de groep ‘Met extra hulp in actie’. Dit komt onder andere door negatieve 

ervaringen met de gemeente in het verleden (R3, R7, R9).  
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‘De gemeente heeft mij in principe twee jaar geleden ook laten verzuipen. En dat is waarom ik 

ook zeg, ik heb nog nooit hulp gehad van de gemeente. Ja, ze hebben mij een bijstand 

gegeven maar voor de rest, de echte hulp heb ik nog nooit gehad.’  Zelf in actie – Respondent 

3  

De negatieve houding tegenover de gemeente komt volgens veel respondenten door de manier van 

communiceren die de gemeente hanteert (R2, R3, R6, R8). Door de manier van communiceren krijgt 

een respondent het gevoel gekleineerd te worden (R2) Ook ervaart men veel onbegrip voor de 

persoonlijke situatie. De gemeente snapt het niet al leg je het zes keer uit, aldus een respondent 

(R6). Daarnaast kunnen de brieven van de gemeente ‘heel frustrerend’ zijn (R3). Er zit namelijk vaak 

een dreiging in: als je niet doet wat er gezegd wordt, dan word je gekort op je uitkering. Je moet je 

altijd weer verantwoorden (R8). Ook in deze groep wordt gesproken over de contactpersoon vanuit 

de gemeente.  

‘ Ik bedoel echt een vast contactpersoon heb je niet meer. Was dat maar waar, dan had je 

gewoon het probleem even voor kunnen leggen. Had je er samen naar kunnen kijken en had 

het gelijk opgelost kunnen zijn.’ Zelf in actie – Respondent 3 

Ook spelen in deze groep de zorgen over de tijdelijkheid van het experiment. Men heeft angst voor 

wat er gaat gebeuren zodra het experiment stopt (R1, R3, R7). Zij spreken in dat opzicht over de 

onduidelijkheid over de toekomst na het experiment. Er is angst dat er meteen weer druk wordt 

gelegd op de doorstroom naar werk en op het volgen van verplichte activiteiten. Deelnemers maken 

zich zorgen of er goed met hun persoonlijke situatie omgegaan kan worden. Sommige deelnemers 

zijn bijvoorbeeld een traject gestart bij een psycholoog of hebben een andere manier gevonden die 

volgens hun bijdraagt aan de re-integratie naar werk. Zij houden er rekening mee dat deze 

activiteiten afgekeurd zullen worden door de gemeente. 

‘Dat vind ik, daar zie ik best tegenop. Als ik naar de sociale dienst weer moet en dat daar, ja. 

Dat daar weer meer druk en dwang op zit om dingen te doen die ik niet zo direct wil.’  Zelf in 

actie - Respondent 1  

 

5.2.5 Wat werkt wel, wat werkt niet?  
Net zoals de respondenten bij de groep ‘Met extra hulp in actie’ is het overgrote deel van de 

respondenten tevreden met de methode die gehanteerd wordt in de groep ‘zelf in actie’. 

Respondenten zouden over het algemeen dan ook niet in een andere groep binnen het experiment 

geplaatst willen worden. Dit komt allereerst doordat door de respondenten verwacht wordt dat bij 

de intensivering van begeleiding ook de druk en bemoeienis zal toenemen. Ten tweede hebben de 

meeste respondenten negatieve ervaringen met de regels en verplichtingen in de bijstand.  

‘Want in die andere groep met meer bemoeienis, dat had voor mij zeg maar veel minder 

gewerkt.’  Zelf in actie – Respondent 1 

‘Kijk, als ik in groep 3 of zo werd geplaatst, en ik moest mee gaan doen aan al die dingen, ja. 

Dat zou ik gewoon klote gevonden hebben.’  Zelf in actie – Respondent 2 

Als reden geven de respondenten met name dat zij het prettig vinden om zelf initiatieven te kunnen 

ondernemen. In de methode hebben ze de ruimte om zelf het pad naar een betaalde baan te volgen. 

De vrijheid draagt bij aan het ontwikkelen en najagen van persoonlijke doelen. Dit neemt niet weg 

dat veel respondenten hulp in hun traject naar werk kunnen gebruiken. De ervaringen met hulp zijn 

er echter te veel op gericht om te beperken in de vrijheid. 
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 ‘Ja ik zou als ik zou mogen kiezen voor een groep, zou ik 1 zitten dus waar ik nu in zit. Zelf 

initiatieven ondernemen vind ik zelf wel prettiger.’  Zelf in actie – Respondent 9 

‘En ja, misschien was het voor mezelf goed geweest om een groep te hebben waar meer hulp 

aangeboden werd. Maar ja, ik heb nooit zoiets gehad van: potverdorie dat ik nu in deze groep 

ben ingedeeld.’  Zelf in actie – Respondent 4 

Hoewel de respondenten in de groep ‘Zelf in actie’ tevreden zijn met methode, zijn zij van mening 

dat volledige vrijheid niet voor iedereen het juiste effect zal hebben.  

‘En kijk, natuurlijk moet een persoon daar ook de discipline voor hebben. Niet elk persoon heeft 

daar de discipline voor dus ik begrijp ook wel hartstikke goed waarom de gemeente de mensen 

een beetje probeert te pushen.’  Zelf in actie – Respondent 2  

Belangrijk is echter dat er meer een benadering is waar de nadruk ligt op het willen en kunnen van 

mensen (R4, R8). Respondenten geven aan dat de meeste mensen wel structuur nodig hebben, en 

‘een duwtje in de rug’. Zij vinden het ook heel normaal dat er regels en verplichtingen zijn en een 

stimulans is in veel gevallen nodig. Hoe de regels en verplichtingen nu zijn ingericht, werken volgens 

deelnemers echter averechts. Zodra het gevoel weggaat dat je als bijstandsgerechtigde gestraft 

wordt, zal ook de effectiviteit van de regels en verplichtingen stijgen.  

 

5.2.6 Zelf in actie in het kort 
In de onderste tabel zijn de resultaten uit de groep ‘Zelf in actie’ in het kort weergegeven. De nieuwe 

methode zorgt voor positieve veranderingen op het gebied van het welbevinden. Respondenten 

ervaren minder stress en hebben het gevoel meer invloed te hebben op het proces naar werk toe. Zij 

voelen zich nuttiger nu zij geen verplichtingen meer hebben. De aanpak gaat uit van vertrouwen 

volgens de bijstandsgerechtigden. Respondenten geven echter ook aan dat zij hulp zouden kunnen 

gebruiken. Daarnaast is het vertrouwen in de gemeente laag en hebben respondenten angst om 

weer terug naar de oude methode te gaan.  

Welbevinden Effect Redenatie 

Emotioneel Gelukkiger Wegvallen van regels en verplichtingen 

 Meer rust Wegvallen van regels en verplichtingen, wegvallen 
angst om iets fout te doen, wegvallen druk om 
door te stromen naar werk 

Psychologisch Doelen halen Meer invloed op het proces naar werk toe, meer 
ruimte en vrijheid 

 Geen hulp meer ontvangen  Verbetering want de begeleiding in het verleden 
was niet ondersteunend: een push richting werk, 
onbegrip voor de persoonlijke situatie, gevoel 
gestraft te worden 

  Er is wel behoefte aan hulp: met meer ruimte voor 
het sociale aspect en meer begrip voor de context 
waarin iemand leeft 

Sociaal Ontbreken contact Minder sociale controle vanuit de gemeente 

 Onderdeel samenleving Gevoel nuttiger te zijn door wegvallen van 
verplichtingen, meer eigenaarschap over de 
persoonlijke situatie, aanpak gaat uit van 
vertrouwen 
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 Blijvend sceptisch over de 
gemeente 

Negatieve ervaringen in het verleden: manier van 
communiceren, onbegrip voor de persoonlijke 
situatie, dreigende brieven, ontbreken van een 
vast contactpersoon 

 Angst over tijdelijkheid 
experiment 

Onduidelijkheid over de toekomst, angst dat zelf 
opgezette trajecten worden afgekeurd 

Tabel 5 'Zelf in actie' in het kort 
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6 Conclusie 
In het vorige hoofdstuk zijn de bevindingen uit het empirisch onderzoek toegelicht. In dit hoofdstuk 

wordt met deze bevindingen een antwoord gezocht op de centrale vraag in het onderzoek. Er is 

geprobeerd te achterhalen wat de ervaringen op gebied van welbevinden zijn in de groepen ‘Met 

extra hulp in actie’ en ‘Zelf in actie’. De doelstelling van dit onderzoek was om de ervaringen te 

verkennen die bijstandsgerechtigden hebben op gebied van welbevinden bij een veranderde 

bijstandsmethodiek. In de conclusie wordt een antwoord geformuleerd op de volgende hoofdvraag: 

Wat zijn de ervaringen van bijstandsgerechtigden bij een andere bijstandsmethodiek 

met betrekking tot hun gevoel van welbevinden? 

Zoals ook al in het resultatenhoofdstuk duidelijk is geworden, is er een grote variëteit aan ervaringen 

op gebied van welbevinden. Een ervaring is altijd subjectief en in dit geval ook zeer persoonlijk: er 

wordt expliciet gevraagd naar gevoelens en gedachten. Dit zorgt er wellicht voor dat er geen harde 

conclusies getrokken kunnen worden die een absolute waarheid vormen, er zijn echter wel rode 

draden te ontdekken uit de verschillende interviews. Deze rode draden worden hier als conclusie van 

het onderzoek gepresenteerd. Daarbij wordt allereerst teruggegrepen naar de twee deelvragen. 

Eerst wordt nagegaan welke veranderingen in ervaringen door deelname aan het experiment zijn 

opgedaan (6.1). Daarna zal aandacht besteed aan de redenaties die de respondenten gegeven 

hebben voor de veranderingen in ervaringen (6.2). Tenslotte zijn de hoofdlijnen gepresenteerd die 

dit onderzoek kenmerken (6.3).   

6.1 Veranderingen in ervaringen 
De eerste deelvraag is: Wat zijn de veranderingen in de ervaringen van de bijstandsgerechtigden op 

gebied van welbevinden bij een intensivering van begeleiding dan wel een ontheffing van 

verplichtingen (bij experimentgroep ‘Met extra hulp in actie’ en ‘Zelf in actie’)? In bijna alle gevallen 

is er sprake van een verandering op het gebied van welbevinden. Bij de groep ‘met extra hulp’ in 

actie uit zich dit in intensievere en persoonlijkere begeleiding. In de groep werd met name een 

positieve dan wel negatieve verandering tot gevolg op het emotioneel en psychologisch 

welbevinden. Bij de groep ‘Zelf in actie’ uit de verandering zich met name in meer rust en ruimte om 

zelf het pad terug naar werk te vinden. Ook hier waren de veranderingen op gebied van emotioneel 

en psychologisch welbevinden het makkelijkst te benoemen. Over het algemeen was het voor de 

respondenten in ‘Met extra hulp in actie’ makkelijker om de ervaringen wat betreft het verschil in de 

methode te duiden. Zij konden reflecteren op de intensivering van begeleiding die zij op dit moment 

ontvangen. De respondenten uit de groep ‘Zelf in actie’ hadden op het moment van interviewen 

geen contact of begeleiding van de gemeente. Dit maakte een koppeling van welbevinden met de 

beleidsinterventie minder vanzelfsprekend.  

6.1.1 Met extra hulp in actie 
In de groep ‘Met extra hulp in actie’ zijn verschillende veranderingen in ervaringen gevonden aan de 

hand van negen semigestructureerde diepte-interviews. Belangrijke onderwerpen op gebied van 

emotioneel welbevinden waren stress, rust en geluk. De tevredenheid van de mens wordt hier als 

belangrijke taak voor de gemeente gezien. Op het gebied van psychologisch welbevinden werd het in 

veel gevallen makkelijker om persoonlijke doelen te behalen en om een toekomstperspectief te 

ontwikkelen. De deelnemers hadden het gevoel dat zij meer gehoord werden in hun wensen over de 

toekomst. Daarnaast spraken deelnemers over de negatieve stempel die de bijstand heeft en hoe de 

houding van de gemeente kan bijdragen aan een positiever zelfbeeld. Op gebied van sociaal 

welbevinden werd het belang van sociale controle genoemd. Het gevoel volwaardig onderdeel van 
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de samenleving te zijn werd versterkt door de menselijkere aanpak door de gemeente. Participatie in 

de vorm van vrijwilligerswerk wordt meer gestimuleerd, de waardering voor onbetaalde 

werkzaamheden wordt echter minder gevoeld. De geïnterviewde deelnemers delen overwegend 

positieve gevoelens over de gemeente.  

In het onderstaande schema zijn de belangrijkste thema’s te vinden die in de groep ‘Met extra hulp 

in actie’ naar boven kwamen. Het schema illustreert de variatie die er bestaat in de beeldvorming en 

ervaringen in de groep. Hoewel de deelnemers over het algemeen positief gesteld zijn (zie de groene 

blokjes), zijn er ook thema’s genoemd die het welbevinden negatief beïnvloeden (zie de rode 

blokjes). Dezelfde methodiek wordt verschillend beleefd door de geïnterviewde respondenten. Er 

wordt meer steun en vrijheid ervaren door een groot deel van de respondenten, aan de andere kant 

zijn er ook respondenten die juist aangeven dat zij zich meer gedwongen voelen. Een groot deel ziet 

de communicatie van de gemeente door de vaste contactpersoon als iets dat bijdraagt aan het 

welbevinden. Er zijn echter ook respondenten die juist het gevoel hebben dat er kleinerend en 

betuttelend met hen gesproken wordt.  

 

Figuur 5 Bevindingen welbevinden 'Met extra hulp in actie' 

6.1.2 Zelf in actie 
In de groep ‘Zelf in actie’ zijn eveneens negen diepte-interviews gehouden. Alle deelnemers in deze 

groep spreken positief over het experiment. De hoeveelheid van positieve ervaringen en de zaken die 

als positief worden gezien, verschillen echter. Op het gebied van het emotioneel welbevinden wordt 

het ontbreken van betaalde werkzaamheden gezien als bijdragend aan psychische problemen. De 

druk en bemoeienis die voor het experiment ervaren werd, kon voor ongelukkige gevoelens zorgen. 

Het wegvallen hiervan heeft daarom een positief effect op het welbevinden. Op het gebied van het 

psychologisch welbevinden heeft een groot deel het gevoel makkelijker persoonlijke doelen te 

kunnen halen. Zij ervaren meer vrijheid en autonomie in de zoektocht naar werk. Aan de andere kant 

is er behoefte aan hulp vanuit de gemeente. Op het gebied van het sociaal welbevinden spreken ook 

de respondenten in ‘Zelf in actie’ over de behoefte aan sociale controle. Zij voelen zich meer 

onderdeel van de samenleving doordat zij zich nuttiger voelen. Wel blijft er een sceptische houding 

ten opzichte van de gemeente. Dit heeft te maken met onduidelijkheid over de periode na het 
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experiment en door de negatief gekleurde ervaringen wat betreft het contact met de gemeente voor 

het experiment.  

In het schema zijn de belangrijkste onderwerpen die in de groep ‘Zelf in actie’ aan bod kwamen te 

vinden. Ook hier is een grote variatie aan ervaringen. De vrijheid wordt aan de ene kant positief 

ervaren (zie de groene blokjes) doordat de stress van verplichtingen wegvalt. De toegenomen 

autonomie wordt als een groot voordeel gezien. Aan de andere kant heeft de methode volgens de 

respondenten ook negatieve kanten (zie de rode blokjes). Respondenten geven aan het gevoel te 

hebben er alleen voor te staan. Door het wegvallen van contact is de sceptische houding tegenover 

de gemeente daarnaast onveranderd gebleven.  

 

Figuur 6 Bevindingen welbevinden 'Zelf in actie' 

6.2 Redenaties achter veranderingen 
De tweede deelvraag richt zich op de redenaties achter de bovenstaande ervaren veranderingen. 

Wat zijn volgens de bijstandsgerechtigden de redenaties achter een verandering op gebied van 

welbevinden bij een veranderde bijstandsmethodiek? De respondenten geven verschillende 

redenaties die wijzen op de verandering op gebied van welbevinden. Een aantal van deze redenaties 

komt bij meerdere respondenten en binnen meerdere gespreksonderwerpen terug. Een eerste 

terugkerende redenatie is dat het hebben van een vast contactpersoon een positief effect heeft op 

het welbevinden. Dit geldt met name voor het psychologisch en emotioneel welbevinden. Een vast 

contactpersoon draagt eraan bij dat deelnemers zich meer gehoord voelen. Zij voelen zich gesteund 

en begrepen. Daarnaast neemt levert steeds opnieuw een persoonlijk verhaal moeten delen stress 

op. Er is meer wederzijds begrip en er is meer ruimte voor maatwerk. In beide groepen komt het 

belang van een persoonlijke aanpak naar boven.  

Een tweede terugkerende redenatie voor een verandering in het ervaren welbevinden is de 

veranderde rol van regels in het experiment. In beide groepen geven respondenten aan dat de 

sollicitatieplicht en andere vormen van verplichtingen stress en zorgen met zich mee brachten. Het 

wegvallen van verplichtingen of alleen al het wegvallen van de dreiging van verplichtingen heeft tot 

uitwerking dat respondenten zich gelukkiger voelen en meer ruimte voelen voor persoonlijke 
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ontwikkeling en zich menselijker behandeld voelen. In de groep ‘Met extra hulp in actie’ benoemden 

respondenten en vermindering in de nadruk op regels als een positief effect op het welbevinden. De 

negatieve ervaringen In ‘Zelf in actie’ geeft het wegvallen van regels rust. Zij ervaren autonomie in 

het zoeken naar werk.  

De derde terugkerende redenatie is het taalgebruik van de gemeente. De manier van communiceren 

draagt positief dan wel negatief bij aan het ervaren welbevinden van de respondenten. 

Respondenten geven bijvoorbeeld aan dat zij door de boodschap van de gemeente soms het gevoel 

hebben iets fout te doen. Het voelt soms onpersoonlijk en de manier van communiceren in 

bijvoorbeeld de brieven die de gemeente stuurt, voelt soms dreigend aan. In ‘Met extra hulp in actie’ 

was in veel gevallen de ervaring dat in de nieuwe situatie er meer sprake was van een gelijkwaardige 

relatie en dat er gerichtere hulp geboden kon worden. In de groep ‘Zelf in actie’ waren er vooral veel 

negatieve ervaringen op het gebied van communicatie en houding van de gemeente vóór deelname 

aan het experiment. Daarom was in veel gevallen het wegvallen van de communicatie met de 

gemeente een verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Dit zorgt er echter wel voor 

dat in deze groep een sterkere negatieve beeldvorming blijft bestaan over de gemeente.  

6.3 Kernbevindingen  
Nu aan de hand van de deelvragen de resultaten samengevat zijn, is de volgende stap om de 

kernbevindingen te presenteren. Deze thema’s worden gedeeld door zowel respondenten uit ‘Met 

extra hulp in actie’ als respondenten uit ‘Zelf in actie’. Een eerste terugkerend thema is dat er met 

name positieve geluiden zijn over het experiment. Dit geldt voor beide interventies. Tegelijkertijd 

kunnen deze geluiden steeds in een context geplaatst worden van een relatief laag welbevinden. Een 

groot deel van de respondenten ervaart een lager emotioneel welbevinden vanwege psychische 

problematiek. Ook op psychologisch gebied zijn problemen aanwezig. Een groot deel heeft schulden 

en loopt ook bij de schuldhulpverlening. Respondenten vertonen tekenen van een schaarste-

mentaliteit: zij hebben een focus op de korte termijn. Deze problemen vormen een beperking in de 

doorstroom naar werk. Op gebied van sociaal welbevinden komt een negatieve kijk op de 

samenleving en eenzaamheid naar voren. In de literatuur kwam naar voren dat voortdurende 

werkloosheid en beperkte financiële middelen van invloed zijn op het welbevinden dat mensen 

ervaren (Belle, 1990 p. 385; Woldringh, Miltenburg & Peters, 1987 p. 121). De verwachte lagere mate 

van welbevinden werd ook zo ervaren door de geïnterviewden. Hoewel er dus vooral positieve 

ervaringen zijn, is het uitgangspunt van de deelnemers laag.  

Een tweede centrale bevinding is de subjectiviteit van de ervaringen. Hoewel de ervaringen 

overwegend positief zijn, is er tegelijkertijd een grote variatie in ervaringen. Er worden ook negatieve 

ervaringen gedeeld, die betrekking hebben op dezelfde onderwerpen als de positieve ervaringen. Dit 

heeft veel te maken met de beeldvorming en de visie op de gemeente. Wat de ene ziet als hulp, ziet 

de andere als een beperking. De meeste respondenten geven aan dat zij het wegvallen van 

verplichtingen als een positieve verandering zien, toch zijn er ook respondenten voor wie de 

methode aanvoelt als een verwaarlozing. De visie op het experiment en de ervaringen met 

betrekking tot het welbevinden lijken in grote mate situationeel afhankelijk te zijn. Dit zet enige 

twijfel bij het toepassen van de gedragswetenschappelijke inzichten in het bijstandsbeleid. De 

gedragswetenschap vindt de basis in rationaliteitstheorieën. Een gevaar is echter dat daarbij 

uitgegaan wordt van een te rationeel mensbeeld. Door te veel focus te leggen op het verwachte 

gedrag van mensen bij de ontwikkeling van beleid, worden factoren met betrekking tot de context 

vergeten.  
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Toch zijn er ook overeenkomsten, ondanks de variatie in visies en ervaringen. De derde centrale 

bevinding gaat over de gedeelde visie op regels en sancties. In beide groepen kwam dezelfde kijk op 

regels en sancties naar boven. Volgens de respondenten werken de verplichtingen van de gemeente 

averechts in hun doel om mensen te laten doorstromen naar werk en maken mensen ongelukkig. In 

de groep ‘Met extra hulp in actie’ wordt over het algemeen positief gekeken naar de nieuwe 

methode omdat de nadruk minder op de regels en sancties ligt. Daarentegen was er meer ruimte 

voor maatwerk, om op een eigen manier een weg te vinden naar werk. In ‘Zelf in actie’ was over het 

algemeen ook een negatieve kijk op regels en sancties merkbaar. De opheffing hiervan werd gezien 

als een verlichting en een bevrijding. Tegelijkertijd wordt onder de deelnemers breed gedeeld dat 

enige druk vanuit de gemeente nodig is.  

Tot slot lijkt er in beide groepen een vraag naar hulp van de gemeente te bestaan. Respondenten in 

beide groepen hebben behoefte aan persoonlijke steun van de gemeente. Belangrijk hierbij is echter 

vrijheid en eigenaarschap. Er moet ruimte blijven voor een eigen invulling in het traject naar werk 

toe. Een persoonlijke aanpak en maatwerk is volgens de deelnemers belangrijk. In beide groepen 

wordt meer ruimte ervaren om het eigen pad te kiezen. Ook bij de groep waarbij sprake was van een 

intensiever overheidscontact hadden de positieve verhalen vaak te maken met vrijheid en ruimte. In 

beide groepen staat vrijheid dus centraal als belangrijk concept. Respondenten geven aan dat zij de 

vrijheid om eigen doelen te bepalen belangrijk vinden. Externe druk en verplichtingen zorgen voor 

een hoge mate van stress en zijn in sommige gevallen beperkend in de doorstroom naar werk. Het 

belang komt overeen met de beschreven ervaringen in het onderzoek van Bierbaum en Grassmann 

(2016). Daar stonden ook de ervaringen van vrijheid dan wel onvrijheid centraal. Ook uit 

internationale studies bleek vrijheid een belangrijk thema voor bijstandsgerechtigden. Opvallend is 

hier dus dat in beide groepen zowel behoefte is aan vrijheid als dat er behoefte is aan hulp. Dit zorgt 

voor een spanningsveld.  

 

Figuur 7 Zoektocht naar de balans tussen hulp en vrijheid 

Hulp kan zorgen voor een gevoel van vrijheid doordat eigen groeimogelijkheden meer inzichtelijk zijn 

en er meer sprake is van maatwerk. Hulp kan aanvoelen als steun, en zo positief bijdragen aan het 

welbevinden van bijstandsgerechtigden. Intensieve hulp kan echter ook beklemmend voelen en kan 

zorgen voor een verminderd gevoel van vrijheid. Zodra de hulp aanvoelt als controle en dwang, 

verandert de houding van bijstandsgerechtigden ten opzichte van hulp. Een gelijksoortig dilemma 

speelt bij vrijheid. Veel vrijheid ervaren respondenten over het algemeen positief: vrijheid gaat uit 

van vertrouwen en geeft ook ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Vrijheid zonder hulp kan echter 

ook voelen als verwaarlozing, als een gebrek. Een zekere mate van controle in de vorm van 

praktische en emotionele hulp is bijdragend aan het welbevinden van bijstandsgerechtigden.  
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7 Discussie 
In het laatste hoofdstuk van deze scriptie worden de resultaten in een breder perspectief gezet. 

Allereerst zijn discussies beschreven die aansluiten bij de conclusies van dit onderzoek. Er wordt 

teruggegrepen naar de verwachtingen uit de literatuur (7.1). De redenaties over het effect van de 

twee methodes die binnen het experiment die in dit onderzoek centraal staan, worden vergeleken 

met de empirische resultaten. Deze inzichten worden vervolgens bekeken in het licht van discussies 

op macroniveau (7.2). Vervolgens wordt gereflecteerd op de opzet en het proces van het onderzoek, 

door enkele kanttekeningen te plaatsen (7.3). Daarna zijn aanbevelingen aan de gemeente te vinden 

(7.4). Deze aanbevelingen vloeien voort uit de resultaten van dit onderzoek. Tot slot worden 

suggesties gegeven voor vervolgonderzoek rondom het thema van de scriptie (7.5).  

7.1 Terug naar de verwachtingen uit de literatuur 
In het derde deel van het theoretisch kader (3.3) is een beschrijving gegeven van mogelijke effecten 

die een verandering in het bijstandsbeleid op het welbevinden van bijstandsgerechtigden zou kunnen 

hebben. De verwachte effecten die met name afkomstig zijn uit de gedragswetenschappelijke 

literatuur worden vergeleken met de gevonden resultaten binnen het onderzoek.  

7.1.1 Intensivering overheidscontact 
Zoals ook al in de conclusie naar voren kwam, ervaren respondenten uit de groep ‘Met extra hulp in 

actie’ over het algemeen een positief verschil op gebied van welbevinden. Uit de literatuur waren 

verschillende redenen bekend waarom leven in de bijstand voor een verlaagd gevoel welbevinden 

zou kunnen zorgen. Depressies en gevoelens van stress zorgen voor een beperking van het 

emotioneel welbevinden. Ook zijn er veelal fysieke gezondheidsproblemen. Respondenten ervaren 

problematiek die gelinkt kan worden aan armoede. Een deel zag voor het experiment geen 

toekomstperspectief. Er kan dus gesteld worden dat de theorie van de schaarste-mentaliteit 

toepasbaar is op een groot deel van de bijstandsgerechtigden (Mullaithanan & Shafir, 2013). Ook 

geven respondenten aan schaamte te voelen over hun situatie. Dit komt overeen met de 

bevindingen uit eerdere onderzoeken (Bierbaum & Grassman, 2016; Inspectie SZW, 2018). Ook op 

psychologisch gebied kent het leven in de bijstand dus beperkingen op het welbevinden. Tot slot 

wordt op gebied van sociaal welbevinden onder de bijstandsgerechtigden meer eenzaamheid 

ervaren en voelden zij zich soms behandeld als nummertje. 

In het theoretisch kader zijn voorafgaand aan de interviews verwachtingen opgesteld van 

veranderingen in het welbevinden. De eerste redenatie heeft betrekking op het psychologisch en 

emotioneel welbevinden van de deelnemers. Leven in armoede kan zorgen voor de al 

eerdergenoemde mentale schaarste (Mullaithanan & Shafir, 2013). Extra begeleiding zou mogelijk 

voor een toegenomen cognitieve ruimte kunnen zorgen. De begeleiding kan erop gericht zijn om 

stressfactoren te beperken die te veel mentale capaciteit in beslag nemen. Aan de andere kant zou 

extra begeleiding ook juist voor een afgenomen cognitieve ruimte kunnen zorgen, vanwege de vele 

extra activiteiten die geboden worden. Uit de interviews komt vooral de eerste redenatie naar voren. 

Intensievere begeleiding zorgt voor meer rust op praktisch en emotioneel gebied. Een groot deel van 

de respondenten geeft aan dat er in het experiment meer ruimte is om aan doelen die betrekking 

hebben op de lange termijn te werken. In mindere mate wordt ervaren dat de begeleiding de 

langetermijnvisie vermindert. Een enkeling geeft aan meer verstrikt te zijn geraakt in regels door 

deelname aan het experiment.  

Een tweede redenatie richt zich op het sociaal welbevinden. De vraag is of er sprake is van een 

veranderde relatie tussen de gemeente en de bijstandsgerechtigde. In het onderzoek van Bierbaum 
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en Grassmann (2016) worden drie eigenschappen genoemd op het gebied van de relatie met de 

professional, die belangrijk zijn voor de bijstandsgerechtigde. Deze eigenschappen komen ook terug 

in de positieve ervaringen die de geïnterviewden delen (Bierbaum & Grassman, 2016 p. 4). Het 

gevoel bestond allereerst dat er een beter beeld was bij de professional over de situatie van de 

bijstandsgerechtigde. Door de vaste contactpersoon was de begeleiding persoonlijker en had de 

werkmatcher meer kennis over de achtergrond van de deelnemer. Ten tweede ervoeren deelnemers 

dat er meer begrip was over de sociale context. Zij gaven aan dat er meer begrip getoond werd om 

op eigen tempo de weg terug naar werk te vinden. Ten derde werd ervaren dat er sprake was van 

een gelijkwaardige communicatie. In het taalgebruik lag een grotere focus op het geluk van de 

deelnemer in plaats van de directe doorstroom naar werk. Deze elementen wijzen op meer 

maatwerk. Respondenten die de nieuwe methode negatief waarderen, geven aan dat er juist geen 

sprake is van maatwerk.   

7.1.2 Toegenomen vrijheid 
Net als in de groep ‘Met extra hulp in actie’ wordt in de groep ‘Zelf in actie’ gesproken over de vele 

beperkingen op de ervaring van welbevinden die in de bijstandscontext beleefd worden. In veel 

gevallen is er sprake van multiproblematiek. Respondenten ervaren veel stress. Het is wenselijk om 

werk te vinden omdat veel respondenten ervaren dat zij in armoede leven. Ook bij de groep ‘Zelf in 

actie’ speelt problematiek veroorzaakt door een mentaliteit van schaarste een rol. Toegenomen 

vrijheid kon volgens de literatuurstudie ook hier zowel een positief als een negatief effect op het 

welbevinden hebben. Uit de ervaringen van de respondenten blijkt ook dat toegenomen vrijheid 

twee belangrijke effecten heeft. Aan de ene kant wordt aangegeven dat het ontbreken van 

verplichtingen bevorderlijk is voor de persoonlijke groei. Zij hebben het gevoel dat zij meer aan hun 

toekomst kunnen werken, omdat zij daar zelf meer invloed op gekregen hebben. Aan de andere kant 

geven respondenten aan dat zij hulp kunnen gebruiken om verder te kijken, met name naar betaald 

werk toe. Het gevoel bestaat dat het alleen niet lukt om uit de bijstand te komen.  

Een tweede mogelijk effect van toegenomen vrijheid kan een afname aan administratieve last zijn. 

Uit de verhalen van de respondenten komt met name een vermindering in de door Moynihan 

omschreven compliance costs en psychological costs terug (Moynihan et al., 2015). Zij hebben het 

gevoel minder ‘nutteloze’ werkzaamheden te verrichten. Er is in veel gevallen dus sprake van een 

vermindering van de compliance costs. De respondenten ervoeren over het algemeen minder 

psychological costs. Zij krijgen minder te maken met stigma’s en ervaren meer autonomie nu zij 

vrijgelaten worden in hun zoektocht naar werk. Een aanpak waar vrijheid geboden wordt, gaat 

volgens de geïnterviewden uit van vertrouwen. Verminderde administratieve lasten kunnen de 

perceptie van burgers op de overheid positief beïnvloeden (Moynihan et al., 2015 p. 43). Hoewel 

zowel de compliance costs als de psychological costs lijken te zijn gedaald, is er in veel gevallen geen 

verandering van de perceptie op de gemeente. De visie op de gemeente is in veel gevallen hetzelfde 

gebleven. Dit kan liggen aan de tijdelijkheid van het experiment: respondenten voelden de druk dat 

zij na een aantal maanden terug naar de oude situatie zouden moeten gaan.  

Gevoelens van eenzaamheid en sociale isolatie waren niet zozeer aanwezig in de groep. Wel lijkt er 

een behoefte te bestaan aan hulp en begeleiding in de zoektocht naar werk. In tegenstelling tot de 

ervaringen op gebied van participatie van de Australische onderzoeker Sawer (2005), ervaren 

respondenten de participatietrajecten over het algemeen negatief. Dit komt omdat zij het gevoel 

hebben dat de participatietrajecten niet zinvol zijn in de re-integratie naar werk. Daarnaast leeft het 

gevoel dat de trajecten niet goed rekening houden met de problematiek die mensen hebben. Dit zou 

wellicht kunnen komen door de lage mate van eigen inbreng in de keuze voor participatietrajecten.  
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7.2 Onderliggende discussies 
In de conclusie is een antwoord geformuleerd op de vraag die in dit onderzoek centraal staat. De 

informatie die door de interviews is opgedaan leidde uiteindelijk tot meer kennis op gebied van het 

welbevinden van bijstandsgerechtigden bij een veranderde beleidsmethode. Een deel van de 

informatie uit de resultaten wijst echter op grotere, onderliggende issues. De informatie wijst op het 

bestaan van verschillende onderliggende zaken die niet binnen het experiment te vangen zijn. In 

deze scriptie ligt de focus op een klein deel van de thema’s die belangrijk zijn. Deze zullen in de 

discussie kort toegelicht worden.  

7.2.1 Standaardisering versus maatwerk 
Een belangrijk dilemma dat aansluiting vindt bij het experiment is tussen de standaardisering van 

beleid en het bieden van maatwerk. In het kader van New Public Management wordt al jaren meer 

met een gestandaardiseerde aanpak gewerkt. De laatste tijd komen juist tegengeluiden die voor 

maatwerk pleiten. In het experiment worden verschillende methodes gehanteerd wat betreft de 

uitvoering van het bijstandsbeleid. Ook binnen deze groepen lijkt er een grote behoefte te zijn aan 

een persoonsgerichte aanpak, waarbij veel ruimte is voor de persoonlijke context. Aan de andere 

kant kan het oneerlijk voelen als er grote verschillen in bijvoorbeeld de verplichtingen zijn. Daarnaast 

ligt in de Participatiewet besloten dat er een verplichte tegenprestatie geleverd wordt. Alle 

bijstandsgerechtigden hebben dezelfde arbeidsverplichtingen (Rekenkamer Utrecht, 2017). Dit 

vraagt dus om de juiste balans tussen standaardisering van het bijstandsbeleid en de ruimte hebben 

om maatwerk te kunnen bieden. De vraag hierbij is welke discretionaire ruimte de ambtenaar krijgt 

om binnen de opgezette kaders van de gemeente te werken. Dit zal verschillen per gemeente.  

De vraag hoe omgegaan moet worden met het gelijkheidsbeginsel is aan de ene kant een normatieve 

en aan de andere kant een praktische vraag. Rechtssocioloog Marc Hertogh (2006) spreekt over 

situationele gelijkheid. Hij stelt dat er een eenzijdige aandacht is voor de naleving van het 

gelijkheidsbeginsel. Dit gaat over de handhaving, dus de regels en verplichtingen die in de bijstand 

geldend zijn. Als er meer gekeken wordt naar de beleving van het gelijkheidsbeginsel, dan blijkt dat 

daar grote verschillen in bestaan. Zo geldt dat ook bij de bijstandsgerechtigden: veel geven aan dat te 

begrijpen is dat er regels en verplichtingen zijn, hoe de regels en verplichtingen worden overgebracht 

heeft echter een ander effect. Men voelt zich gestraft en onbegrepen. Bij situationele gelijkheid gaat 

het echter niet om een eenmalig ingevoerde verandering, zoals binnen het experiment bij ‘Zelf in 

actie’ en ‘Met extra hulp in actie’ het geval was. Ook gaat het niet om één keer een uitzondering 

toelaten. Er is behoefte aan verschillende oplossingen voor verschillende situaties, met het oog op de 

bijzondere kenmerken van de concrete situatie (Meurs, 2016 p. 106). Deze balans tussen gelijkheid 

maar ook ruimte voor de bijzondere situatie past ook bij het verlangen dat bijstandsgerechtigden 

over het beleid hebben. Het is belangrijk om gelijk behandeld te worden, maar daarbinnen moet 

ruimte bestaan voor het persoonlijke verhaal.  

7.2.2 Vrijheid versus hulp 
Een tweede dilemma dat gelinkt is aan het onderzoek is tussen vrijheid en hulp. Zoals ook al in de 

conclusie benoemd wordt, kan te veel hulp beperken in de vrijheid die bijstandsgerechtigden 

ervaren. Aan de andere kant is er mogelijk minder ruimte voor hulp, als de vrijheid vooropgesteld 

wordt. Voorstanders van meer vrijheid roepen dat de overheid te bemoeizuchtig is geworden. 

Tegenstanders geven als argument dat vrijheid ook beperkend kan zijn. Waarden zoals veiligheid 

spelen een minder belangrijke rol door de focus op vrijheid (Van Dalen, 2004 p. 28). Deze tweestrijd 

bestaat ook bij de bijstandsgerechtigden. De hulp van de gemeente wordt vaak negatief ervaren, als 

bemoeienis en dwang. Aan de andere kant hebben bijstandsgerechtigden het gevoel het niet alleen 

te kunnen. Wat werkt en wat niet werkt, is daarbinnen situationeel afhankelijk.  
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De tegenprestatie die sinds de Participatiewet bij het bijstandsbeleid hoort, wordt door gemeentes 

verschillend ingedeeld. Bij de ene gemeente ligt de nadruk op de vrijheid, bij de andere op de 

verplichtingen. De tegenprestatie krijgt de vorm van vrijwilligerswerk, mantelzorg of werken aan je 

schulden en psychische problemen (Kremer, Van der Meer & Ham, 2017). De gemeente kan daar 

verschillende beleidsrichtingen voor kiezen: er kan gekozen worden voor dwang, motivering of 

vrijblijvendheid. In Utrecht is op dit moment sprake van een relatief zachte benadering. Het gaat in 

grote mate op vrijwillige basis en het doel is om de kwaliteit van het leven de verhogen. Toch blijkt 

ook uit dit onderzoek dat te veel vrijheid een negatief effect kan hebben. Mensen voelen zich niet 

meer gezien als zij helemaal losgelaten worden. Dat neemt niet weg dat enige vrijheid belangrijk is. 

Vrijheid gaat om het gevoel dat men zelf invloed heeft op zijn ontwikkeling, en daarvoor ook de 

ruimte krijgt. Enige sturing, motivatie en hulp zijn daarbij echter noodzakelijk. Het juiste punt vinden 

op dit spanningsveld lijkt een gevaarlijke zaak, omdat het erg afhankelijk is van de persoonlijke 

beeldvorming hoe het beleid ontvangen is.  

7.2.3 Vertrouwen 
Een derde onderliggende discussie gaat over het belang van institutioneel vertrouwen voor het 

ervaren van welbevinden. Uit het onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de gemeente vaak in lage 

mate aanwezig is. Dit speelt met name in de groep ‘Zelf in actie’, maar ook in de groep ‘Met extra 

hulp in actie’ worden de doelstellingen die de gemeente met het experiment heeft, niet altijd 

vertrouwd. Het gevaar van het ontbreken van institutioneel vertrouwen, is dat de boodschap niet 

binnenkomt. Naast dat de boodschap niet binnenkomt, heeft het ook een negatief gevolg op het 

welbevinden dat mensen ervaren (Hudson, 2006). Het is daarom van belang dat gewerkt wordt aan 

een vertrouwelijke relatie tussen de bijstandsgerechtigde en de werkmatcher.  

Een ander thema dat dicht tegen vertrouwen aanhangt, zijn de ervaren stigma’s en een lage mate 

van eigenwaarde. Het gevoel uitgerangeerd te zijn, zo blijkt ook uit de literatuur, is in veel gevallen 

aanwezig (Kremer, Van der Meer & Ham, 2017). Het experiment ging niet direct over stigma’s en de 

communicatie van de gemeente. Toch zijn dit aspecten die van grote invloed kunnen zijn op hoe het 

beleid ontvangen wordt. De houding van de gemeente is van grote invloed op het ervaren 

welbevinden van de bijstandsgerechtigden. Er is dus enige frictie tussen de focus die in het 

experiment gelegd is en de werkelijke problemen die er spelen. Waar in het experiment vooral 

gekeken wordt naar wederkerigheid, is het ook van belang dat op macroniveau naar de bijstand 

gekeken wordt, waar concepten zoals de communicatie en vertrouwen wellicht een grote rol spelen. 

De knoppen waar binnen het experiment aan gedraaid zijn, zijn wellicht niet de enige knoppen 

waaraan gedraaid zou moeten worden. Door de focus op het gedrag van bijstandsgerechtigden als 

een losstaand gegeven, wordt er mogelijk te weinig rekening gehouden met bredere 

contextfactoren. 

7.3 Kanttekeningen 
De eerste kanttekening die hier geplaatst wordt, heeft betrekking op het experiment in zijn geheel. 

Het feit dat de geïnterviewden onderdeel uitmaken van een experiment, kan van invloed zijn op de 

resultaten. Ten eerste waren de respondenten zich ervan bewust dat het experiment voor een 

tijdelijke verandering zorgde. Er zijn negatieve effecten verbonden aan het zijn van een 

experimenteel subject. Dit zorgde voor een verandering in de beleving van het welbevinden. 

Experimenteel opgezette vormen van publiek beleid zorgen dan ook voor ethische vraagstukken. Zo 

is er discussie over de oneerlijkheid om de samenleving op te delen in groepen die een nieuwe 

interventie krijgen en groepen die dat niet krijgen (Jones & Whitehead, 2018 p. 323). Ook gaat het 

hier om een kwetsbare groep uit de samenleving. Dit zet vraagtekens bij de vrijwilligheid van de 
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deelname. De vraag is daarbij dus hoeveel je kan en mag doen met een experiment. Waar liggen de 

grenzen van het experiment en in hoeverre is het gelukt? 

Verder is er een aantal kanttekeningen te plaatsen bij het zelf uitgevoerde kwalitatieve onderzoek. 

Ten eerste kunnen er wat vraagtekens gezet worden bij de generaliseerbaarheid van het onderzoek. 

Omdat er diepte-interviews zijn afgenomen, was het mogelijk om slechts een klein deel van de 

bijstandsgerechtigden te spreken. In Utrecht zitten rond de 10.000 mensen in de bijstand. Daarvan 

deden rond de 700 mensen mee aan het experiment. Van die 700 was het vervolgens mogelijk om 

met achttien mensen een diepte-interview te houden. Enige voorzichtigheid is dus gewenst bij het 

doen van harde uitspraken. Daarnaast was het, zoals ook al toegelicht is in het methodehoofdstuk, 

onvermijdelijk dat de respondenten een enigszins selectieve groep vormen. Zij hadden namelijk zelf 

de keuze om deel te nemen aan een diepte-interview.  

Een ander aspect dat van invloed kan zijn geweest op de resultaten is het welbevinden als 

onderwerp. Welbevinden is een enigszins ingewikkeld en gevoelig onderwerp. Voor sommige 

respondenten bleek het moeilijk om woorden te geven aan wat zij voelden. Dit kwam bijvoorbeeld 

door een taalbarrière. Ook gaven enkele respondenten aan dat zij psychische klachten hadden die 

het helder denken in de weg konden zitten. Een gevoelig onderwerp was het vanwege de hoge 

persoonlijke lading die de gespreksstof heeft. Voor sommige respondenten was het moeilijk om over 

persoonlijke gevoelens als geluk te praten. Deze beperkingen zijn deels ondervangen door de vorm 

waarin geïnterviewd is. Er was veel ruimte voor persoonlijke verhalen. Er is bewust gewerkt aan het 

creëren van een vertrouwelijke sfeer. Het was bijzonder om te merken hoe open mensen over hun 

situatie spraken en hoe eerlijk zij over hun gevoelens waren.  

Een laatste kanttekening is dat het effect dat een veranderde beleidsmethode op het welbevinden 

heeft, soms moeilijk te bepalen was. Veel respondenten krijgen niet alleen begeleiding vanuit de 

bijstand, maar zitten bijvoorbeeld ook in de schuldhulpverlening of volgen een traject bij een 

psycholoog. Er zijn veel verschillende factoren van invloed op het welbevinden die niet direct gelinkt 

zijn aan een veranderde bijstandsmethode. Door de focus te leggen op de ervaringen binnen ‘Weten 

wat werkt’ is geprobeerd om de geïnterviewde te laten reflecteren op de gevoelens die de 

veranderde methode voor hen creëerde. Daarbij blijft het dat welbevinden subjectief en persoonlijk 

is. Het welbevinden wordt positief en negatief gestuurd door allerlei zaken buiten de bijstand om.  

7.4 Aanbevelingen en maatschappelijke implicaties 
De interviews omvatten maar een klein deel van de verhalen die er leven onder de deelnemers. Toch 

zijn er binnen de achttien interviews verschillende punten naar boven gekomen die de gemeente 

zouden kunnen helpen bij het succesvol inrichten van het bijstandsbeleid. In beide groepen wordt 

namelijk over het algemeen een verbetering van het welbevinden ervaren, en is er tegelijkertijd een 

grote variatie in de ervaringen. Er is dus niet één type benadering waarbij de bijstandsgerechtigde 

het beste geholpen is, dit is erg afhankelijk van persoonlijke factoren. De aanbevelingen richten zich 

daarom op andere punten, zaken die in beide groepen terugkwamen. Daarnaast heeft er een 

groepsgesprek plaatsgevonden met de werkmatchers en de projectmanager. Dit gesprek is niet van 

belang geweest voor de resultaten, in het onderzoek is immers gekozen voor een focus op de 

bijstandsgerechtigde. Voor het formuleren van passende aanbevelingen is de koppeling tussen de 

werkmatcher en de bijstandsgerechtigde echter wel van belang.  

1. Behoud een vast contactpersoon voor de bijstandsgerechtigde 

Een terugkerend thema onder de bijstandsgerechtigden is de vraag naar persoonlijke hulp. De eerste 

aanbeveling aan de gemeente gericht is dat één vast contactpersoon het beste lijkt de werken voor 
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de bijstandsgerechtigde. Dit zorgt namelijk voor rust bij de bijstandsgerechtigde. Er kan op die 

manier een vertrouwelijke relatie opgebouwd worden tussen de bijstandsgerechtigde en de 

werkmatcher. Ook voor de werkmatcher is de ‘individuele caseload’ prettig. De werkmatcher heeft in 

dat geval beter voor ogen wie hij of zij voor zich heeft, wat bijdraagt aan een persoonlijke aanpak. De 

werkmatcher kan makkelijker een coördinerende rol aannemen tussen de verschillende instanties 

waar de bijstandsgerechtigde mee te maken krijgt.  

2. Geef de werkmatcher en de bijstandsgerechtigde tijd en ruimte 

De tweede aanbeveling richt zich op de tijdsindeling die werkmatchers krijgen en de ruimte die 

bijstandsgerechtigden ervaren. Als positieve verandering binnen het experiment zien 

bijstandsgerechtigden dat er meer tijd is om naar de persoonlijke situatie te kijken. Ook in ‘Zelf in 

actie’ geven respondenten aan dat hulp gewenst is, als er echter ruimte is voor persoonlijke hulp. Het 

is belangrijk dat mensen gehoord worden. In de conclusie en de discussie wordt al meermaals 

aangegeven dat het effect van hulp dan wel vrijlating in grote mate situationeel afhankelijk is. Als er 

meer tijd beschikbaar is voor een bijstandsgerechtigde, is er ook meer ruimte om die verschillende 

situaties in acht te nemen. Ook vanuit de kant van de werkmatchers is er behoefte om meer tijd. 

Hierdoor kan breder gekeken worden: niet alleen de doorstroom naar werk krijgt dan de aandacht, 

maar er is ruimte voor groei in het welbevinden.  

3. Houd rekening met de achtergrond van de bijstandsgerechtigde  

Aandacht voor het bredere plaatje sluit aan op de derde aanbeveling die hier gegeven wordt. Zoals al 

eerder benoemd is, leeft een groot deel van de respondenten in een context van multiproblematiek. 

De achtergrond lijkt echter van groot belang te zijn voor de beeldvorming van de 

bijstandsgerechtigde. Voor bijstandsgerechtigden heeft een bredere kijk op de problemen die er 

spelen, een positief effect op hun welbevinden. Vaak zijn er onderliggende problemen die voor een 

kortetermijnvisie kunnen zorgen. Volgens de bijstandsgerechtigden maar ook volgens de 

werkmatchers is het belangrijk dat er aandacht is voor de psychische of lichamelijke problematiek. 

Dit kan bijvoorbeeld door de werkmatcher tussen gesprekken door ruimte te geven om zich in te 

lezen in de achtergrond van de bijstandsgerechtigde.  

4. Wees als gemeente bewust van het effect van de communicatie, werk aan het vertrouwen 

van de bijstandsgerechtigde 

Uit de interviews bleek dat veel respondenten last hadden van de stigma’s die er op de bijstand 

zitten. Zij voelen zich veelal minderwaardig omdat zij geen werk hebben. De communicatie door de 

gemeente kan hier soms aan bijdragen. Dit gaat misschien soms onbewust vanuit de gemeente 

gezien. Taalgebruik kan echter een groot verschil maken. Dit uit zich bijvoorbeeld in de brieven die 

naar bijstandsgerechtigden gestuurd worden. Regels en verplichtingen moeten er zijn, maar dreiging 

blijkt vaak niet te werken. Er wordt in veel gevallen echter wel een dreiging gevoeld. Meer bewust 

zijn over en onderzoek naar het effect van de communicatie kan daarom bijdragen aan de relatie 

tussen de bijstandsgerechtigde en de gemeente.  

7.5 Suggesties voor vervolgonderzoek 
Een eerste suggestie voor vervolgonderzoek is om een koppeling te maken tussen de verschillende 

onderzoeken die binnen ‘Weten wat werkt’ uitgevoerd zijn. De kwantitatieve resultaten kunnen 

gekoppeld worden aan de thema’s die uit de kwalitatieve onderzoeken gekomen zijn. Ook is het 

waardevol om te kijken naar de overige actoren die rondom het bijstandsbeleid bewegen. In dit 

onderzoek is alleen gekeken naar ontvangers van de bijstand. In vervolgonderzoek zouden ook de 

ervaringen van werkmatchers, de schuldhulpverlening en het buurtteam onderzocht kunnen worden. 
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Daarnaast maakt de gemeente een onderscheid tussen de ‘kansrijke’ en ‘kansarme’ 

bijstandsgerechtigden wat betreft het vinden van een baan. Mogelijk zijn er verschillen tussen deze 

groepen in de ervaring van het welbevinden. 

Zoals al eerder in de discussie van de resultaten genoemd is, zijn er onderliggende onderwerpen naar 

boven gekomen in de interviews. De onderwerpen die benoemd werden, hadden effect op de 

ervaring van welbevinden en op de manier hoe het beleid ontvangen werd. Vervolgonderzoek zou in 

de eerste plaats dieper in kunnen gaan op de mate waarin bijstandsgerechtigden de overheid en 

specifiek de gemeente vertrouwen. Bij een laag institutioneel vertrouwen komt de boodschap 

minder goed aan. Participatie in de samenleving en institutioneel vertrouwen zijn met elkaar 

verweven. Bijstandsgerechtigden zullen naar alle waarschijnlijkheid gemiddeld minder vertrouwen in 

instituties hebben. Participatie kan vertrouwen genereren maar andersom kan vertrouwen 

participatie stimuleren (Arends & Schmeets, 2015 p. 14). Daarbij zou verder onderzocht kunnen 

worden of er een verband is tussen de intensiteit van het contact met de gemeente en het 

vertrouwen dat bijstandsgerechtigden hebben met betrekking tot de gemeente.  

John Hudson (2006) heeft een eerste aanzet gemaakt om de impact van institutioneel vertrouwen op 

het welbevinden te analyseren. Daaruit bleek dat vertrouwen in instituties een positieve impact 

heeft op het welbevinden dat mensen ervaren (Hudson, 2006 p. 58). In zijn onderzoek is een vergelijk 

gemaakt tussen verschillende Europese landen. In vervolgonderzoek zou de link tussen welbevinden 

en institutioneel vertrouwen bij bijstandsgerechtigden onderzocht kunnen worden. Welke 

beleidsinterventies in de bijstand zouden bij kunnen dragen aan het institutioneel vertrouwen? Hoe 

zou institutioneel vertrouwen kunnen zorgen voor een toegenomen welbevinden?  

Een ander onderzoeksveld dat de aandacht vraagt naar aanleiding van dit onderzoek, is de 

communicatie van de gemeente. Respondenten geven aan dat de communicatie met de gemeente 

van grote invloed is op hun welbevinden. Er zou verder onderzocht kunnen worden wat voor 

succesvolle communicatie zorgt en wat juist niet. Dit hangt ook samen met de vooroordelen die er 

zijn over bijstandsgerechtigden. In een vervolgonderzoek zou de lens verschoven kunnen worden 

naar de communicaties van de werkmatchers. Het kan interessant zijn om de ervaringen op gebied 

van welbevinden vanaf de andere kant te bekijken. Er zou daarbij onderzocht kunnen worden of er 

inderdaad sprake is van vooroordelen en welke ideeën er leven over bijstandsgerechtigden.  
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9 Bijlagen 
8.1 Bijlage 1: toestemmingsformulier 

 

• Ik weet dat het interview gaat over mijn ervaringen als bijstandsgerechtigde en deelnemer 

aan het onderzoek ‘Weten wat werkt’.  

• Ik weet dat mijn antwoorden voor het onderzoek ‘Weten wat werkt’ en voor een 

afstudeerscriptie van een masterstudent worden verwerkt.  

• Ik ben naar tevredenheid over het interview geïnformeerd en heb mijn vragen kunnen 
stellen. Deze zijn naar tevredenheid beantwoord.  

• Ik weet dat meedoen helemaal vrijwillig is.  

• Ik weet dat ik op elk moment mag stoppen met het interview. Daarvoor hoef ik geen reden 
te geven.  

• Ik weet dat onderzoeksresultaten in alle publicaties volledig geanonimiseerd zullen worden 
opgenomen. Derden kunnen mijn persoonsgegevens niet inzien.  

• Ik weet dat de universiteit verplicht is om onderzoeksgegevens 10 jaar te bewaren. Hiervoor 
heeft de universiteit een beveiligde locatie, die alleen voor de onderzoekers toegankelijk is.  

• Ik weet dat ik voor meer informatie altijd contact kan opnemen met de hoofdonderzoeker 
van de Universiteit Utrecht via s.rosenkranz@uu.nl.  

Door dit formulier te ondertekenen geef ik toestemming:  

• voor mijn deelname aan een uitgebreid interview.  

• voor het opnemen van het interview, zodat het gesprek woord voor woord kan worden 
uitgeschreven.  

 

Plaats en datum: _______________________________  

 
Naam en handtekening geïnterviewde: __________________________________  
 

 
Ik verklaar de geïnterviewde volledig over dit onderzoek te hebben geïnformeerd.  

 

Plaats en datum: _______________________________  

 

Naam en handtekening masterstudent: __________________________________ 
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8.2 Bijlage 2: introductie 
Interviewguide uitgebreide interviews deelnemers Weten wat werkt 

Introductie 

Goedendag meneer/mevrouw (..), 

• Mijn naam is Anne Kool van de Universiteit Utrecht en ik werk mee aan onderzoek ‘Weten 

wat werkt’ van de gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht. Ik heb contact met u gezocht omdat 

u bij de laatste vragenlijst heeft aangegeven dat u mee zou willen doen aan een uitgebreid interview. 

Bedankt, dat ik vandaag langs mocht komen. 

• Voordat we beginnen wil ik graag een aantal dingen met u bespreken. Als onderzoekers 

mogen we alleen een interview met u voeren als u hiervoor actief toestemming verleent. Daarom 

vragen we vooraf aan iedereen om een toestemmingsverklaring tekenen. Ik wil dit document even 

rustig met u doorlopen. Het is belangrijk dat u de volgende dingen weet: 

o Het interview gaat over uw ervaringen als bijstandsgerechtigde en daarbij ben ik extra 

geïnteresseerd in wat uw ervaringen zijn met de aanpak waarin u op dit moment bent ingedeeld (zelf 

in actie of extra hulp in actie). Daarbij ga ik u steeds vragen om deze ervaringen te vergelijken met 

uw situatie toen u nog niet meedeed aan het onderzoek. 

o Uw antwoorden worden gebruikt voor het onderzoek ‘Weten wat werkt’ en voor mijn eigen 

afstudeerscriptie over dit onderwerp.  

o Meedoen met dit interview is helemaal vrijwillig. U mag op elk moment stoppen en hoeft 

hiervoor geen reden te geven.  

o Uw naam en andere persoonlijke informatie (bijvoorbeeld uw adres, of namen van 

gezinsleden) zullen nooit terugkomen in publicaties. Als we resultaten delen kan niemand herleiden 

wie welke antwoorden heeft gegeven. 

o De universiteit is verplicht is om onderzoeksgegevens 10 jaar te bewaren. Hiervoor heeft de 

universiteit een beveiligde locatie, die alleen voor de onderzoekers toegankelijk is. 

o Voordat we beginnen met het interview wil ik u nog vragen of u er problemen mee heeft als 

ik het interview opneem. De geluidsopname ga ik alleen gebruiken om het interview uit te schrijven. 

 

• Ik wil u nu even de tijd geven om het document nog een keer rustig door te lezen. 

• Heeft u verder nog vragen? Als u tijdens het interview nog vragen heeft kunt u mij altijd 

onderbreken. 
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8.3 Bijlage 3: topiclijst  
Introductie 

o Zelf voorstellen 

o Toelichting onderzoek 

o Mag het interview opgenomen worden? 

o Checken: is het te begrijpen? 

o Heeft de respondent vooraf vragen? 

Vragen over respondent  

o Respondent stelt zich voor 

- Achtergrondkenmerken: gezinssituatie etc.  

o Hoe lang al in de bijstand? 

o Toelichting ervaringen met de bijstand 

o Welke bijstandsmethodiek werd gevolgd voordat meegedaan werd met het experiment? 

o Wat zijn de grootste verschillen? 

o Ervaring van deze verschillen 

Ervaring in de experimentgroep ‘Zelf in actie’/’Met extra hulp in actie’ 

o Ervaring van nieuwe situatie in het experiment 

o Algemeen: betere of mindere aansluiting op welbevinden? 

o Waarom beter of minder? 

o Hoe voelt de respondent zich ten opzichte van de verandering in bijstandsmethodiek? 

o Ervaring van de verschillen in methode: waarom verandering welbevinden? 

- Emotioneel welbevinden 

• Stress // veerkracht 

• Depressieve gevoelens // tevredenheid, positieve gevoelens 

- Psychologisch welbevinden 

• Schaarste mentaliteit // omgevingsbeheersing, autonomie 

• Stigma’s, negatief zelfbeeld // zelfacceptatie 

- Sociaal welbevinden 

• Stimulans voor participatie 

• Uitsluiting samenleving // onderdeel voelen van de samenleving 

Afsluitende vragen 

o Welke droom voor het bijstandsbeleid? 

o Wat helpt voor een toegenomen welbevinden? 

o Hoe zelf inrichting bijstandsbeleid? 

o Samen werken aan een samenvatting 

o Nog belangrijke zaken gemist? 

Afsluiting en dankwoord 

o Vervolg 

o Contact opnemen?  
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8.4 Bijlage 4: codeboom 
 
Codeboom welbevinden in de bijstand 

Achtergrondkenmerken 

Feitelijke verandering door experiment 

Lengte bijstand 

Motivatie uit de bijstand gaan 

Multiproblematiek 

Waarom bijstand 

Waarom deelname experiment 

Activiteiten binnen de bijstand 

Betaald werk 

Studie 

Vrijwilligerswerk 

Werk zoeken 

Angst voor na het experiment 

Contact met de gemeente 

Meer 

Minder 

Dwang, regels 

Ervaring experiment 

Negatief 

Positief 

Financiële schaarste 

Gehoord voelen 

Haalbaarheid omgaan met vrijheid 

Praktische hulp gemeente 

Situatie voor experiment 

Verandering gemeente luistert meer 

Visie op andere groepen experiment 

Visie op de gemeente 

Negatief 

Positief 

Vrijlatingsgroep hulp vragen 

Wat werkt het beste, vrijlaten of extra hulp 

Welbevinden 

Emotioneel 

Depressie en angsten voor het experiment 

Door vrijheid veel tijd om na te denken 

Druk tegenover ontspanning vrijlating 

Druk tijdens experiment 

Druk voor het experiment 

Geluk 

Rust 

Taak gemeente tevredenheid mens 

Psychologisch 

Acceptatie 

Doelen halen 

Meer dingen mogelijk binnen het experiment 
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Negatieve stempel bijstand 

Omgevingsbeheersing 

Taalgebruik gemeente 

Verder denken 

Zelf voor elkaar krijgen 

Zelfredzaamheid 

Zingeving 

Sociaal 

Doorstroom naar werk 

Menselijke benadering 

Onder de mensen zijn 

Onderdeel samenleving 

Ondersteuning vanuit gemeente 

Sociaal netwerk 

Sociale controle 

Visie op vrijwilligerswerk 

Waardering vanuit de maatschappij 

Wantrouwen gemeente 

Welbevinden als centraal concept 

 

 


