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Voorwoord 

 

Voor u ligt mijn masterthesis over het effect van het Nederlands verzorgingsstaatmodel 

op het werk van re-integratieambtenaren die werken met bijstandsgerechtigden. Met dit 

onderzoek heb ik geprobeerd een kijkje te verschaffen in de praktijk van re-integratie van 

bijstandsgerechtigden. Re-integratie is een onderwerp dat vaak negatief in de media komt 

omdat het weinig effectief zou zijn, mensen in de bijstand te lui zouden zijn en de 

ambtenaren te soft. In de komende pagina’s kunt u lezen wat de re-integratieambtenaren 

drijft om hun werk uit te oefenen en welke technieken en instrumenten zij daarvoor 

inzetten. Ik hoop dat u het met plezier zult lezen. 

 

Bij dezen wil ik graag enkele dankwoorden uiten. Allereerst dank ik de twee gemeenten 

die bereid waren aan dit onderzoek mee te doen. Vooral dank aan de re-

integratieambtenaren die bereid waren een interview af te laten nemen en/of mij hebben 

laten observeren bij hun dagelijkse taken. Ook wil ik mijn scriptiebegeleidster, Margo 

Trappenburg, bedanken voor alle goede en enthousiaste bijdragen en adviezen. Dank ook 

aan de tweede lezer, Ank Michels en aan de leerkring voor het meedenken. Ten slotte 

dank ik mijn familie voor hun hulp en mijn vrienden, die zeggen het mij te vergeven dat 

ik de laatste maanden weinig tijd voor ze heb gehad.  
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Inleiding 

 

“Reïntegratiegelden om werklozen met behulp van scholing aan werk te helpen, 

mogen van het CDA alleen nog maar worden ingezet als er daadwerkelijk een 

vacature aan is gekoppeld. (...) [Tweede Kamerlid voor het CDA] Van Hijum 

wijst erop dat er jaarlijks 2 miljard euro door de overheid wordt geïnvesteerd in 

bemiddelings- en scholingstrajecten om werklozen aan het werk te helpen, maar 

dat telkens weer uit rapporten blijkt dat de toegevoegde waarde hiervan 

onduidelijk of zelfs minimaal blijkt te zijn. ‘Waarom nog ongeremd geld uitgeven 

en mensen ongericht scholen door middel van cursussen die ze misschien 

helemaal niet nodig hebben als ze gaan werken?’, stelt het Kamerlid. De beste re-

integratie is volgens Van Hijum werk. ‘Mensen doen op de werkplek de meeste 

vaardigheden op en daarnaast kun je altijd nog kijken of een cursus nodig is. (...) 

Het CWI in Twente heeft volgens Van Hijum vijfhonderd werkzoekenden 

aangeschreven voor ongeveer honderd vacatures die [ondernemer Henny] van der 

Most bij ondernemers heeft verzameld. De bedoeling is om deze mensen 

werkervaring te laten opdoen en zonodig bij te spijkeren, zodat ze die reguliere 

banen ook kunnen vervullen. ‘Die kans moeten de mensen wel pakken. Van de 

vijfhonderd reageerden driehonderd op het aanbod. De andere tweehonderd lopen 

nu het risico dat ze gekort worden op hun uitkering”
1
. 

 

De laatste jaren is vermindering van het aantal uitkeringen een thema binnen de 

verzorgingsstaat dat hoog op de agenda staat Dit geldt vooral voor uitkeringen die arbeid 

vervangen. De Werkloosheidswet is bijvoorbeeld de afgelopen jaren steeds meer 

afgebouwd tot een zeer tijdelijke overbruggingsuitkering. Maar ook in de bijstand is veel 

veranderd. De bijstand is het laatste universele vangnet van de Nederlandse 

verzorgingsstaat. Er is echter discussie ontstaan over wie recht heeft op de bijstand en 

voor hoe lang, en wie niet. In 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) van kracht 

gegaan die de oude Algemene Bijstandswet (ABw) verving. Niet het vinden van werk, 

maar uitstroom werd hiermee het belangrijkste doel. Verplichting tot inspanning werd het 

instrument. Daarnaast wordt er een grote nadruk gelegd op de intrinsieke waarde van 

‘meedoen’ op de arbeidsmarkt en, voor vrouwen, het belang van financiële 

zelfstandigheid. Het recht op bijstand verandert in een plicht tot participatie. Mensen 

mogen een WWB-uitkering ontvangen, maar moeten laten zien dat zij wel degelijk van 

                                                           
1 De Volkskrant, 2008. 
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plan zijn zo snel mogelijk een baan -welke dan ook- te vinden. In dit licht kan ook 

bovenstaand artikel gezien worden. Mensen die niet gereageerd hebben op het gedane 

arbeidsaanbod lopen het risico dat zij op hun uitkering gekort worden, ze lijken namelijk 

niet gemotiveerd genoeg om nieuw werk te vinden. Het beleid van de WWB heeft de 

afgelopen jaren geleid tot een daling in het aantal bijstandsuitkeringen, zoals te zien is in 

figuur 1. 

 

Figuur 1 Aantal bijstandsuitkeringen 2004-2009 

 
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/0AA0E785-2F6F-457D-9E0C-7C002E5C185B/0/pb09n043.pdf, bezocht op 31 mei 2009.  

 

Anno 2009 is vanwege de slechte economische situatie weer een stijging van het aantal 

bijstandsuitkeringen te zien. Het is hierom interessant om te zien hoe gemeenten in 

Nederland beleid ten aanzien van de WWB invullen. De Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten roept gemeenten op het beleid met elkaar uit te wisselen. Gemeenten zouden 

op die manier de eigen methoden tegen het licht kunnen houden en van elkaar goede 

ideeën kunnen overnemen. Dit onderzoek vormt ook een mogelijkheid voor gemeenten 

om het beleid te kunnen vergelijken. 

Bij het vinden van werk worden mensen die een algemene bijstandsuitkering 

ontvangen bijgestaan door re-integratieambtenaren. Dit zijn ambtenaren van de Sociale 

Dienst van de gemeente. De nieuwe, strengere benadering vanuit de WWB zegt iets over 

het werk van de gemeenteambtenaren die werklozen helpen.  



 6 

Belangrijk in het debat rondom de WWB is de ontwikkeling van de uitkering in 

Nederland. Sociale uitkeringen kennen een grote mate van padafhankelijkheid, wat 

beïnvloed wordt door het type verzorgingsstaat dat domineert in een land. Dit betekent 

dat de geschiedenis en context van het beleid grote invloed hebben op de gekozen 

richting van beleid. Het beleid dat al gevormd is, is dus van belang voor komend beleid 

en voor de mogelijkheden die re-integratieambtenaren hebben bij het uitoefenen van hun 

werk.. In dit onderzoek wordt gekeken naar deze context, specifiek het model 

verzorgingsstaat dat in Nederland dominant is. Er wordt gekeken naar de mate waarin dit 

vorm geeft aan en ingebed wordt in de praktijk van re-integratieambtenaren. De 

vraagstelling is dan ook als volgt: ‘Welke invloed heeft de traditie van de Nederlandse 

verzorgingsstaat op hoe gemeentelijke re-integratieambtenaren werkzoekenden 

begeleiden?’. 

 

Voorafgaand aan de beantwoording van deze hoofdvraag zullen de volgende deelvragen 

aan bod komen:  

1. Is er in Nederland een bepaald verzorgingsstaatmodel dominant op het domein 

van arbeidsparticipatie en werkloosheid, specifiek op het terrein van re-integratie 

van bijstandsgerechtigden? 

2. Wat zijn de mogelijkheden voor Nederlandse re-integratieambtenaren om 

werkzoekenden te begeleiden? 

3. Welke mogelijkheden gebruiken de Nederlandse re-integratieambtenaren om 

werkzoekenden te begeleiden? 

4. Hoe ervaren de gemeenteambtenaren hun positie? 

Opbouw thesis 

In hoofdstuk 1 zal de theorie rondom verzorgingsstaten besproken worden. Hoofdstuk 2 

zal vervolgens ingaan op het Nederlands beleid dat gevoerd wordt op het gebied van 

bijstand. In hoofdstuk 3 zal de gebruikte methode besproken worden, waarbij ook de 

casusselectie aan bod komt. Hoofdstukken 4 tot en met 6 zijn de rapportage van de 

resultaten van het onderzoek. Hoofdstuk 4 betreft de eerste casus, Westerwoud. 

Hoofdstuk 5 zal over de tweede casus, Dijsseldam gaan. In hoofdstuk 6 vervolgens zullen 

de verschillen en overeenkomsten in de twee casussen benoemd worden. In hoofdstuk 7 

zullen de resultaten gekoppeld worden aan de theorie in een conclusie met 

aanbevelingen.  
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Hoofdstuk 1 Theoretisch kader 

1.1 Esping-Andersen en de drie verzorgingsstaatmodellen 

Om meer inzicht te krijgen in de Nederlandse verzorgingsstaat wordt gebruik gemaakt 

van literatuur omtrent de verzorgingsstaat. Het uitgangspunt hierbij is het werk van Gøsta 

Esping-Andersen. In 1990 publiceerde hij het inmiddels beroemde boek The Three 

Worlds of Welfare Capitalism. Dit boek veroorzaakte een breuk in het denken over 

verschillende vormen van verzorgingsstaten. Voorheen werd dit vooral onderzocht aan de 

hand van de hoogte van de uitgaven die de staat er aan besteedde. Esping-Andersen 

bepleit verzorgingsstaatmodellen te beoordelen aan de hand van de inhoud van het 

sociaal beleid, in hoeverre het zorgt voor een onafhankelijkheid van de arbeidsmarkt. Dit 

noemt Esping-Andersen de decommodification of citizens
2
, wat inhoudt dat de inwoners 

van een land ook kunnen overleven zonder gedwongen te zijn hun arbeid op de 

arbeidsmarkt beschikbaar te stellen. Doordat zij bij een hoge mate van 

decommodification hun arbeid niet tegen elke prijs hoeven te verkopen hebben 

werknemers een sterkere positie tegenover werkgevers. Een hoge mate van 

decommodification zorgt hierdoor voor betere arbeidsvoorwaarden.  

 Alle westerse verzorgingsstaten hebben een zekere mate van decommodification, 

maar Esping-Andersen beschrijft drie verschillende vormen die hier elk een andere 

invulling aan geven. De modellen zijn bepaald aan de hand van drie ‘dimensies’ van 

decommodification. De eerste dimensie gaat over de regels omtrent de toegang (“entry”) 

tot de uitkering: wanneer komt iemand wel of juist niet in aanmerking, hoe wordt dit 

gemeten? Een ander belangrijk punt hierbij is “exit”: zit er een beperkte limiet op het 

gebruik ervan? De tweede dimensie is die van de hoogte van de inkomensvervanging. De 

laatste dimensie is vervolgens het scala aan regelingen waar aanspraak op gemaakt kan 

worden
3
. De invulling van de sociale zekerheid wordt voor een groot deel door de 

historische ontwikkelingen in een land bepaald, dit is dus padafhankelijk. Aan de hand 

van deze criteria heeft Esping-Andersen de westerse verzorgingsstaten in drie modellen 

ingedeeld: het liberaal model, het conservatief model en het sociaal-democratisch model. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Esping-Andersen, 1990: p. 21. 

3
 Idem, p. 47. 
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Tabel 1.1 Kenmerken van de drie verzorgingsstaatmodellen 

 Historisch 

uitgangspunt 

Entry/exit Hoogte van de 

uitkering 

Aantal 

mogelijkheden 

Liberaal Liberalisme Alleen voor 

aantoonbaar 

behoeftigen, 

verdere 

verzekeringen via 

de markt 

Minimale 

voorziening, 

maximum aan 

gebruik 

 

Zeer beperkt, 

sterke norm om te 

werken 

Conservatief Bismarck/ 

klassenstructuur 

Half universele 

rechten, half 

(verplichte  

staats-) 

verzekeringen 

Voorziening 

voldoende voor 

kostwinnersgezin. 

Eenmaal verkregen 

is het recht 

onbeperkt 

Beperkte 

mogelijkheden bij 

voorzieningen, 

uitgebreide 

mogelijkheden bij 

verzekeringen 

Sociaal-

democratisch 

Beveridge Universele rechten Voor iedereen 

individueel een 

gemiddeld 

loonniveau, 

onbeperkt recht 

Zeer uitgebreid, 

maar met een 

spanning op het 

systeem. Hierdoor 

een sterke norm 

om te werken 

Esping-Andersen, 1990, eigen tabel 
 

Het eerste is het liberaal model. De liberale staten proberen een zo klein mogelijke 

decommodification te bewerkstelligen. Uitgangspunt hierbij is een flexibele arbeidsmarkt, 

die weinig geholpen wordt door zeer uitgebreide werknemersrechten. Toegang tot het 

sociaal vangnet beperkt zich tot behoeften die aantoonbaar en bewezen zijn. Verdere 

verzekeringen moeten op de markt worden ingekocht. Daarnaast zit er een limiet aan het 

gebruik van de voorzieningen. Er is een sterke norm om te werken en sociale 

voorzieningen gaan gepaard met een groot stigma. De hulp die gegeven wordt is beperkt, 

het zijn minimale voorzieningen. Hulp moet worden gegeven aan mensen uit de 

arbeidersklasse met een laag inkomen en de uitkeringen zijn laag. In liberale staten is van 

oudsher een grote inkomensongelijkheid. Als voorbeelden noemt Esping-Andersen de 

Verenigde Staten, Canada en Australië.
4
 

 Het tweede model is het conservatieve, ook wel corporatistische genoemd. Dit 

systeem is tweeledig. Aan de ene kant zijn er algemene, universele voorzieningen. Deze 

zijn op een laag niveau. Aan de andere kant bestaan er verscheidene (verplichte) 

staatsverzekeringen met vrij uitgebreide rechten. Deze verzekeringen zijn echter sterk 

gekoppeld aan eigen bijdrage en werk. Het recht op de uitkering is echter onbeperkt. Dit 

                                                           
4
 Esping-Andersen: 1990. 
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model vindt volgens Esping-Andersen zijn oorsprong in de wens om een bepaalde 

klassenstructuur in stand te houden in landen waar het kostwinnersgezin een belangrijk 

ideaal was, mede vanwege geloof. Belangrijk in dit model is ook de nadruk op wet- en 

regelgeving, die zijn oorsprong vindt in de corporatistische structuur van deze landen. Als 

voorbeelden noemt Esping-Andersen Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië.
5
 

 Het sociaal-democratische is het derde model en komt voort uit het Beveridge 

principe van universele burgerrechten. Hier hebben alle burgers van het land dezelfde 

rechten, ongeacht status of werk, wat een grote druk op het systeem van de 

verzorgingsstaat kan leggen. Het uitgangspunt in deze landen is het gelijkheidsprincipe, 

waardoor het sociale vangnet voor iedereen persoonlijk op het gemiddelde loonniveau en 

niet op het minimumniveau is vastgesteld. De mate van decommodification is het hoogst 

in deze landen. Als voorbeeld noemt Esping-Andersen de Scandinavische landen.
6
 

De oorspronkelijke drie modellen zijn door meerdere auteurs aangevuld, 

bijvoorbeeld met het Mediterraans model, wat overeenkomsten heeft met zowel het 

conservatieve als het sociaal-democratische model, maar magerder van invulling is en 

waar familiebanden gaten in het vangnet compenseren
7
. Dit model wordt echter minder 

algemeen gebruikt.  

Er is ook kritiek te formuleren op het werk van Esping-Andersen. Belangrijk punt is dat 

het idee een statisch karakter heeft en het effect van globalisering niet is meegenomen. 

De auteur geeft zelf toe dat de drie modellen ideaaltypen zijn en zelfs de prototypische 

voorbeeldlanden, de Verenigde Staten, Duitsland en Zweden, kunnen niet volledig erdoor 

gedefinieerd worden. Esping-Andersen gaat er echter vanuit dat een land altijd het best 

past bij één van de modellen. Nederland schaart hij in zijn eerste boek onder het sociaal-

democratisch model, vanwege onder andere een hoog niveau van universalisme in sociale 

voorzieningen rondom ziekte, werkloosheid en pensioen
8
. Nederland is echter een 

voorbeeld van een land dat hierin atypisch is, aangezien van alledrie de modellen 

elementen zichbaar zijn in Nederlands beleid. Esping-Andersen erkent dat Nederland een 

minder duidelijke positie inneemt en tussen conservatief en sociaal-democratisch in zit.
9
 

Op het gebied van voorzieningen rondom werkloosheid deelt hij Nederland echter wel bij 

het sociaal-democratisch model in. Als het verzorgingsstaatmodel gedefinieerd wordt 

door de mate van decommodification scoort Nederland namelijk op het gebied van 

werkloosheidsvoorzieningen (hieronder vallen bijstand en werkloosheidswet) het hoogst 

                                                           
5
 Esping-Andersen: 1990. 

6
 Esping-Andersen: 1990. 

7
 Hemerijck, 2007: 90. 

8
 Jewell, 2007: p. 70-71. 

9
 Esping-Andersen, 1990. 
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van alle verzorgingsstaten. Als gekeken wordt naar pensioenregelingen is Nederland een 

middenmoot tussen de conservatieve landen en bij ziekte valt ze ook weinig buiten deze 

boot, zoals te zien is op onderstaande figuur.  

 

Tabel 1.2 The degree of decommodifaction in old-age pensions, sickness benefits, and unemployment 

insurance, 1980. 

  

                                                                                                                                                           Esping-Andersen, 1990:50      

Dit laat zien dat in Nederland verschillende aspecten van de verzorgingsstaat tot 

verschillende modellen gerekend kunnen worden. Hierom wordt in latere literatuur  dan 

ook erkend dat Nederland een “hybride” vorm verzorgingsstaat heeft, met zowel sociaal-

democratische als conservatieve (poldermodel) kenmerken, terwijl in mindere mate ook 

het liberale model aanwezig is.
10

 Hier zal verder op worden ingegaan in hoofdstuk 2. 

1.2 Jewell en  de Agents of the Welfare State 

Ondanks bovenstaande kritiek is de theorie van de drie verzorgingsstaatmodellen van 

Esping-Andersen een van de belangrijkste uitgangspunten van literatuur over de 

verzorgingsstaat geworden en wordt deze theorie op vele terreinen toegepast. In 2007 

                                                           
10

 Jewell, 2007: 70-72, 74; SCP, 2003: p. 31.  
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heeft Christopher J. Jewell een boek gepubliceerd, Agents of the Welfare State. How 

Caseworkers Respond to Need in the United States, Germany, and Sweden, waar de drie 

verzorgingsstaatmodellen van Esping-Andersen worden vergeleken door middel van een 

casusvergelijking bij re-integratieambtenaren en inkomensconsulenten voor 

werkzoekenden. Jewell stelt dat het model van de verzorgingsstaat van invloed is op de 

mogelijkheden die de ambtenaren hebben bij het begeleiden van werklozen naar werk. 

Vooral de taak van de re-integratieambtenaren is hierin interessant. Hun “centrale taak 

(...) is om het gedrag en de capaciteiten van klanten
11

 te veranderen zodat zij niet langer 

afhankelijk van een uitkering zijn”
12

. Werkloosheidsvoorzieningen verschillen sterk van 

andere sociale voorzieningen. Werkzoekenden hebben, in vergelijk met andere mensen 

die gebruik maken van het sociaal vangnet, altijd een status aparte gehad omdat zij in 

principe wel in staat zijn om te werken en op die manier bij te dragen. In alle landen 

wordt de persoonlijke verantwoordelijkheid veel meer benadrukt dan bij andere 

voorzieningen en er rust een (groter) stigma op gebruik van de voorziening.
13

 Al in de 

negentiende eeuw werd dit onderscheid opgemerkt, zoals deze bron uit 1895 laat zien:  

 

“Veel waars ligt in de volgende opmerking van den heer Charles Raaymakers. 

„Wordt allerwege de eisch gehoord, dat men toch eindelijk eens beginnen zal den 

werkman te verzekeren tegen de werkloosheid, veroorzaakt door z i e k t e ,  

o n ge v a l  o f  o ud e r dom , naar mijne meening is de werkloosheid, waartoe de 

krachtige gezonde werkman wordt verplicht door ge b r e k  a a n  w e rk  van veel 

ernstiger karakter, en is de verzekering daartegen veel meer urgent. „De zieke, de 

invalide, hij die gebogen gaat onder den last der jaren, wekt licht het medelijden 

van zijn meer gegoeden evenmensch, maar vraagt een flinke, stoere kerel door 

nood gedrongen een aalmoes, dan luidt het antwoord dikwijls dat „hij liever 

moest gaan werken en zich schamen om te bedelen. „Zóó is de mensch.
14

”  

 

Bij bijstandsgerechtigden is dit stigma nog sterker, omdat zij langdurig werklozen zijn. 

Door de druk die zij ‘onnodig’ leggen op het sociaal vangnet, ziet de samenleving het als 

gelegitimeerd om hen een behandeling te laten ondergaan om gedrag en capaciteiten te 

                                                           
11

 Er wordt afwisselend gesproken over ‘cliënten’ en ‘klanten’ zowel in de praktijk als in de literatuur over 

bijstandsgerechtigden. Beide termen zijn niet adequaat om de positie van de burger te beschrijven die te 

maken heeft met de overheid vanwege een uitkering. Voor de uniformiteit zullen ze verder in deze scriptie 

‘klant’ genoemd worden.  
12

 Jewell, 2007: p. 15. 
13

 Idem: p. 2, 24-25. 
14

 Pimentel, 1895: p. 431. 
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veranderen zoals hierboven beschreven.
15

 De re-integratiemedewerkers die 

bijstandsgerechtigden aan het werk helpen hebben dus in feite ook een status aparte, 

aangezien zij vergeleken met ambtenaren die andere doelgroepen begeleiden en enkel 

uitkeringen verschaffen, meer, uitgebreidere en andere instrumenten krijgen aangeboden 

om hun werk uit te voeren. Aangezien de mogelijkheden en belemmeringen tot toetreding 

op de arbeidsmarkt verschillen, is het werk van de re-integratieambtenaar 

(noodgedwongen) meer individualistisch en zijn verschillende aanpakken beschikbaar. 

Dit betekent ook dat zij andere vaardigheden en kennis moeten bezitten dan andere 

ambtenaren en dat zij wellicht grotere vrijheid hebben in de uitvoering van hun werk.
16

 

Een re-integratieambtenaar heeft bijvoorbeeld meer mogelijkheden om een klant te 

dwingen tot een andere levensstijl, zoals een sollicitatieverplichting en sanctionering van 

‘slecht’ gedrag. 

Dit verschilt echter wel per model verzorgingsstaat. Jewell laat in Agents of the 

Welfare State zien dat het verzorgingsstaatmodel invloed heeft op de rol van de re-

integratieambtenaar. Hij drukt dit uit in de mogelijkheden die de ambtenaren een klant 

kunnen bieden en hoeveel tijd zij aan de klant kunnen besteden. Hij maakt hier de 

volgende tabel bij17. 

 

Tabel 1.3 Vergelijking van responsiviteit bij re-integratieambtenaren 

   Karakter van klantcontact: mogelijkheid om  

Programmamogelijkheden: scala van rapport
18

 te ontwikkelen en directe diensten te verlenen 

beschikbare opties voor re-

integratieambtenaar Procesmatig Geëngageerd 

   (kortetermijn contact) (langetermijn  contact) 

   - + 

Uitgebreid +  "Resource Broker"  "Counselor" 

   (gemiddeld)  (hoog) 

Beperkt -  "Monitor" "Facilitator" 

      (laag)  (gemiddeld)  

 

Is het contact beperkt tot korte, bureaucratische interacties, dan is de ambtenaar enkel een 

‘monitor’ voor het proces van zoeken naar werk door de klant. Hier is weinig 

mogelijkheid in te spelen op individuele behoeften van de werkloze. De 

tegenovergestelde functie kan die van ‘counselor’ zijn. Zowel het beperken van contact 

als van programmamogelijkheden hebben een ander effect op de relatie tussen ambtenaar 

                                                           
15

 IWI, 2009. 
16

 Jewell, 2007: p. 26-27. 
17

 Idem: p. 16, nagetekend, vertaald. 
18

 Term om vriendschappelijk contact aan te geven tussen mensen die niet daadwerkelijk vrienden (kunnen) 

zijn. Dit kan bijvoorbeeld  tussen een wetenschapper en een respondent zijn of tussen ambtenaar en klant. 
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en klant. Hierbij is de ‘facilitator’ een niet veel voorkomende functie: er is veel contact 

tussen de ambtenaar en de klant, er is sprake van goed rapport, maar er zijn weinig 

mogelijkheden om de klant te helpen. De ‘resource broker’ heeft veel mogelijkheden tot 

zijn of haar beschikking, maar het contact met de klant is beperkt.
19

  

 De verzorgingsstaatmodellen zijn zoals gezegd van belang voor de uitoefening 

van het werk van de re-integratieambtenaren. Dit komt doordat het model effect heeft op 

de economische condities en arbeidsmarktstructuur van een land, die vervolgens de 

mogelijkheden voor re-integratie beïnvloeden.20
 De verzorgingsstaat van de Verenigde 

Staten heeft een sterk liberaal karakter. Er is veel werkgelegenheid onder de zogenaamde 

low-skilled labour. Hierdoor kunnen mensen vrij probleemloos werk vinden en wordt de 

nadruk dan ook gelegd op snelle activatie (“short-term readiness) door middel van Job 

Clubs en algemeen geaccepteerd werk. Deze Job Clubs verzamelen vacatures uit de 

regio, de ambtenaren organiseren groepscursussen in de vorm van sollicitatietrainingen 

gedurende de eerste week, waarna werkzoekenden zelf verder moeten zoeken naar een 

baan. De re-integratieambtenaar houdt hiervan de voortgang bij maar heeft weinig andere 

middelen om een werkzoekende te helpen. Daarnaast zijn er Job Developers, die zich 

richten op het binnenhalen van zoveel mogelijk vacatures. Het contact tussen de klant en 

de ambtenaar is door de flexibele arbeidsmarkt over het algemeen vrij kort. Langer 

contact wordt beperkt door een kleine hoeveelheid middelen om de klant te helpen. In 

staten met een liberaal verzorgingsstaatmodel wordt veel gewerkt met minimale 

voorzieningen voor de ‘echt behoeftigen’, waarbij een zware bewijslast bestaat om vast te 

stellen of degene volgens alle wetgeving recht heeft op bijstand. Als de uitkering wordt 

goedgekeurd is hij laag en maximaal 60 maanden per persoon (een “lifetime limit”). De 

mogelijkheden die de ambtenaar kan bieden zijn bovendien aan strenge wetgeving 

gebonden. Dit komt dus sterk overeen met het liberaal verzorgingsstaatmodel van 

Esping-Andersen. De re-integratieambtenaren in de Verenigde Staten kunnen 

verschillende rollen hebben. Voornamelijk is dit de rol van ‘monitor’, waarbij de 

ambtenaar de voortgang van het proces bewaakt. Ambtenaren kunnen ook ‘facilitator’ (in 

de Job Clubs) of ‘resource broker’ (zoals de Job Developers) zijn. De case load
21

 ligt 

gewoonlijk rond de 200 klanten.
22

 Begeleiding vanuit de overheid is een bureaucratische, 

simpele procedure, vanwege de strenge wetgeving die voorschrijft wat wanneer mag. 

                                                           
19

 Jewell 2007: 16. 
20

 Idem, p. 34. 
21

 Het aantal klanten (‘cases’) die een ambtenaar in totaal tegelijkertijd heeft. 
22

 Jewell, 2007: 105-125. 



 14 

Uitgangspunt is dat de werkzoekende zo snel mogelijk aan het werk gaat. Bij- en 

omscholing is minder belangrijk.
23

 

In Duitsland, waar een chronisch hoge werkloosheid heerst
24

, is re-integratie op de 

arbeidsmarkt een moeilijker proces. Het contact is daardoor ook vaak langduriger dan in 

de VS. Er wordt meer ingezet op opleidingen en werk binnen de non-profit sector. De re-

integratieambtenaar heeft meer mogelijkheden dan ambtenaren in een liberaal model. 

Door hoge case loads, die kunnen oplopen tot 700 klanten, kan het contact echter nog 

steeds vrij oppervlakkig en routineus blijven. In Duitsland wordt wel veel aandacht 

besteed aan de toetreding van jongeren op de arbeidsmarkt. Hierbij zijn de case loads 

heel laag en zijn de ambtenaren voornamelijk maatschappelijk werkers. Nadruk ligt 

hierbij op het behalen van diploma’s en het lopen van stages, omdat zonder diploma’s 

jongeren moeilijk aan het werk komen: “[L]ow occupational mobility and a highly 

structured system of education mean that apprenticeship certificates are almost essential 

for gaining access to most occupational fields.”
25

 Deze re-integratieambtenaren bouwen 

een zeer goed rapport op met de jongeren. De rol van de re-integratieambtenaar kan hier 

dus verschillen tussen ‘resource broker’, en ‘counselor’ al naar gelang de hoeveelheid tijd 

en mogelijkheden die besteed kan worden aan een klant. Mogelijkheden die re-

integratieambtenaren bijstandsgerechtigden kunnen bieden zijn gesubsidieerde banen, 

loonkostensubsidie en één-eurobanen. Deze laatste banen zijn voornamelijk bedoeld als 

opstap naar een (gesubsidieerde) baan of als dagbesteding voor mensen die geen baan 

aankunnen. Naast door de overheid geregelde voorzieningen zijn in Duitsland ook allerlei 

organisaties die commercieel bezig zijn met re-integratie. Er is een netwerk ontstaan 

tussen deze organisaties en de overheid.
26

 Het conservatieve model kan hier herkend 

worden aan het tweeledig systeem van een laag universeel vangnet en een 

werkgerelateerde uitkering, waar mensen zich voor moeten verzekeren. Toegang tot deze 

voorzieningen is geregeld via sterk ontwikkelde wet- en regelgeving, wat ook een 

kenmerk van het conservatief model is.
27

  

In Zweden, waar men een sociaal-democratisch model heeft, is het grootste 

gedeelte van het werkloosheidsbeleid decentraal geregeld en is hierdoor erg dynamisch. 

De programma’s krijgen een grote financiële bijdrage van de rijksoverheid en de 

ambtenaren krijgen veel tijd en mogelijkheden aangereikt om individuele assessments te 

                                                           
23

 Idem, p. 184. 
24

 In de jaren 2000-2008 schommelde de werkloosheid in Duitsland tussen 7,5 en 10,7%; CBS, 2008a; 

Financieele Dagblad, 2009.  
25

 Jewell, 2007: 128. 
26

 Idem, p. 127-150. 
27

 Idem, p. 184-185. 
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maken. Er wordt sterk ingezet op opleidingen bij de re-integratietrajecten. Hierdoor is de 

rol van de re-integratieambtenaar vaak meer die van ‘counselor’.
28

 In de sociaal-

democratische landen en zo ook in Zweden wordt toegang tot het sociaal vangnet 

beschouwd als een vanzelfsprekend recht. De nadruk ligt niet, zoals bij de andere 

modellen, op persoonlijk afgesloten verzekeringen (al dan niet aangevuld), maar op een 

omslagstelsel, waarbij de voorzieningen worden betaald uit de lopende premies. De 

werkloosheidsvoorzieningen zijn daarnaast minder op wettelijke toegangsmogelijkheden 

gericht zoals in de conservatieve landen en meer op individuele geschiktheid en 

behoeften.
29

 In de Zweedse casus zijn de re-integratieambtenaren in drie teams verdeeld. 

Ten eerste is er een werkteam. Bij de werkteams worden alle vacatures uit de regio 

verzameld, zoals bij de Amerikaanse Job Clubs. De ambtenaren die hier werken hebben 

een rol als ‘facilitator’. Ten tweede is er een onderwijsteam, dat zich niet op “work first” 

maar op “work-and-competence” richt. Ten derde is er een team voor sociale activering, 

dat zich richt op de groep die het verst van de arbeidsmarkt af staat, met activiteiten om 

deze mensen in de maatschappij te betrekken. Nadruk ligt hier op insluiting van 

werklozen in de samenleving en isolement tegen te gaan of te voorkomen. Deze twee 

laatste teams hebben een rol als ‘counselor’. Belangrijk in Zweden is de vrijwillige basis 

van participatie en de sterke nadruk op passend werk. 

Bij de bespreking van de kritiek op Esping-Andersen is al gezegd dat in het model 

weinig rekening wordt gehouden met globalisering en Europeanisering. In de volgende 

paragraaf wordt ingegaan op een mogelijke verandering van of verstoring in de drie 

modellen.  

1.3 Activatieparadigma 

Nederland wordt door Esping-Andersen op het gebied van werkloosheid onder de 

sociaal-democratische landen geschaard (zie p.8-9). Maar deze indeling is gebaseerd op 

cijfers uit de jaren tachtig. Esping-Andersen gaat ervan uit dat beleid padafhankelijk is, 

gebaseerd op historische ontwikkelingen in een land. De laatste twintig jaar hebben er 

echter veel veranderingen plaatsgevonden in alle verzorgingsstaten. 

 Er ontstond in de jaren tachtig een laagconjunctuur waardoor de positie van de 

uitgebreide verzorgingsstaat onhoudbaar bleek. Daarom zijn grootschalige veranderingen 

doorgevoerd. Ook het denken over de rol van de overheid tegenover de burger is in deze 

tijd veranderd. New Public Management kwam op, dat een terugtrekkende overheid ten 

behoeve van meer marktwerking profeteerde. Vervolgens is er in Europa een toegenomen 

                                                           
28

 Idem, p. 150-178. 
29

 Jewell 2007:  185. 



 16 

samenwerking tussen de lidstaten.
30

 Dit maakt dat de opkomst van het neo-liberalistische 

activeringsparadigma in alle verzorgingsstaten een belangrijk effect heeft gehad op het 

sociaal beleid, ook op werkloosheidsvoorzieningen.
31

 

 De hervormingen van de werkloosheidvoorziening vanaf de jaren tachtig zijn 

uitgelegd aan de hand van verschillende ontwikkelingen, die aansluiten op eerder 

genoemde factoren, zoals economische globalisering, demografische veranderingen, 

verandering in de arbeidsmarkt en een terugtrekkende overheid.
32

 Deze veranderingen 

hebben een debat geopend over vragen als ‘wat zijn de rechten en de plichten van 

werkzoekenden en wat zijn hun verantwoordelijkheden?’. In de jaren negentig is hier een 

verschuiving te zien. Werkloosheid wordt niet langer als de fout van de samenleving of 

het systeem gezien, maar als de schuld van de werkloze zelf.
33

 Daarnaast werd in het 

debat rondom insluiting van verschillende groepen aangenomen dat “werk de ‘gulden 

weg’ is om uitsluiting te voorkomen en insluiting te bevorderen.”
34

 Vanuit verschillende 

politiek-ideologische kanten is activering goed te verantwoorden. Liberalen vinden dat 

alle burgers ‘een steentje moeten bijdragen’ en steunen beleid dat mensen actief uit de 

uitkering houdt. Socialisten zien in activering een manier om uitsluiting te voorkomen.
35

 

Deze ideologische aanvaardbaarheid wordt ook door Eichhorst et al. opgemerkt: 

 

“At first sight, activation is a compellingly simple idea. For people of working 

age, doing something useful – especially working – is much better than sitting out 

time on a public benefit, however generous or meager it may be. This is certainly 

desirable for better social cohesion, solidarity and the long-term viability of 

welfare states and public budgets. It is probably this straight-forward normative 

idea that is responsible for the widespread appeal and success of policy measures 

introduced under the label of activation.”
36

 

 

Vanwege deze brede acceptatie is het activeringsparadigma van belang geweest in het 

sociaal beleid in heel de westerse wereld en heeft activering niet alleen waarde als 

bezuiniging; zij heeft een intrinsieke waarde gekregen: ongeacht de financiële middelen 

die beschikbaar zijn, is activering een strevenwaardig beleid. Er zijn echter nog steeds 

wel verschillende opvattingen over hoe mensen het best geactiveerd kunnen worden. In 

                                                           
30

 Eichhorst et al, 2008. 
31

 Van Berkel and Hornemann Møller, 2002. 
32

 Idem, p. 45. 
33

 Van Berkel, Hornemann Møller and Williams, 2002: 31. 
34

 Idem, p. 33. 
35

 Van Berkel, Hornemann Møller and Williams, 2002 
36

 Eichhorst et al, 2008: 2, eigen cursivering.  
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algemene zin hoeft activering geen actief beleid te zijn. Kernelement van activering is het 

beperken van toegang tot en gebruik van de sociale voorzieningen. Uitkeringen worden 

minder aantrekkelijk gemaakt in vergelijking met het werkende bestaan. Het verlagen van 

een uitkering of het verhogen van het minimumloon zijn ook vormen van 

activeringsbeleid. Het doel van activeringsbeleid is enerzijds werkzoekenden aan een 

baan te helpen en anderzijds om mensen een betere startkwalificatie te geven.
37

 Dit 

betekent dat het beleid aan de ene kant eisen moet stellen en aan de andere kant de 

mogelijkheden moet aanreiken om een verandering in situatie te kunnen bewerkstelligen. 

Eichhorst et al. geven de volgende criteria die behandeld kunnen worden bij het 

activeringsbeleid: 

 

Tabel 1.4 De twee kanten van activering 

Eisen Mogelijkheden 

1. Lengte en hoogte van uitkering 

• Verlaging van verzekering of voorziening 

• Beperken van maximale lengte van gebruik 

1. “Klassiek” activeringsbeleid: 

• Ondersteuning en begeleiding bij 

banenjacht 

• Werkgerelateerde trainingen 

• Startersleningen 

• Loonkostensubsidie 

• Verhuisleningen 

2. Strictere toegangscriteria en strengere straffen 

• Algemeen geaccepteerd werk aannemen 

• Maatregelen bij niet meewerken 

2. Fiscale prikkels/ “make work pay” 

• Kleine lonen niet aftrekken van de te 

ontvangen uitkering 

• Aanvulling tot bijstandsniveau bij kleine of 

slecht betaalde banen (“in-work-benefits”) 

3. Individuele activiteiten 

• Integratiecontracten 

• Monitoren van inspanning bij individuele 

zoektocht 

• Verplichte deelname in actieve 

arbeidsprojecten (workfare)  

3. Sociale diensten 

• Case management, geïndividualiseerde 

ondersteuning 

• Psychologische en sociale hulp 

• Kinderopvang etc. 

Eichhorst et al, 2008: 6, nagetekend en vertaald. 

 

De invulling van deze doelstellingen verschilt echter per land en per 

verzorgingsstaatmodel. Van Berkel et al. hebben vier typen aanpak van activering 

gedefinieerd, die dit verschil voor een deel verklaren
38

:  

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Eichhorst et al, 2008: 5, 2-3. 
38

 Van Berkel and Hornemann Møller, 2002: 54, nagetekend en vertaald. 
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Tabel 1.5 Karakteristieken van aanpak van activering 

Aanpak activering Belangrijkste systeem 

van insluiting en 

concept van “volledig 

burgerschap” 

Emancipatiemechanismen Rol van passief beleid 

‘Welfare 

independence 

optimists’ 

Arbeidsmarkt 

(marktwerking) en 

familie  

Markt en familie: 

verzorgingsstaat is afwezig 

Ontmoediging: zou 

afgeschaft moeten 

worden  

‘Paternal optimists’ Participatie op de 

arbeidsmarkt en 

onafhankelijkheid van 

sociale zekerheid 

Paternalistisch: steun voor 

diegenen die 

voorgeschreven wegen naar 

insluiting volgen en 

ontmoedigen/dwingen van 

de ‘onwilligen’ 

 

Voorzien van inkomen 

is afhankelijk van 

moeite die gedaan is 

om ingesloten te 

worden: gewenst 

gedrag wordt beloond, 

ongewenst gedrag 

wordt bestraft  

‘Autonomy optimists’ Inkomen: autonomie 

door verlichting van 

basisbehoeften 

Onvoorwaardelijk inkomen Aanbieden van 

hulpbronnen om 

tegemoet te komen aan 

basisbehoeften  

‘Activation 

optimists’ 

Actieve participatie in 

verschillende systemen 

Actief beleid Onvoorwaardelijk of 

voorwaardelijk 

(paternalistisch: 

belonen van 

insluitingpogingen, 

maar binnen een breder 

concept van werk)  

Van Berkel and Hornemann Møller, 2002: 54, nagetekend en vertaald. 
 

‘Welfare independence optimists’ geloven dat meer sociale zekerheid mensen afhankelijk 

maakt en willen deze zo ver mogelijk afschaffen. De markt zal deze mensen (weer) 

opnemen. Alleen een (laag gespannen) laatste vangnet om te zorgen dat mensen aan het 

levensbestaan kunnen voldoen wordt toegestaan. Bemoeienis van de overheid met de 

markt wordt als onwenselijk gezien. Dit komt sterk overeen met het liberaal 

verzorgingsstaatmodel zoals gedefinieerd door Esping-Andersen. De ideeën van de 

‘autonomy optimists’ komen het meest overeen met het klassieke sociaal-democratisch 

verzorgingsmodel. Iedereen heeft recht op een bepaald inkomen. Van Berkel en 

Hornemann Møller spreken hier over autonomie, maar een koppeling kan worden 

gemaakt met de sterke decommodification in sociaal-democratische 

verzorgingsstaatmodellen. Deze houding wordt echter niet (veel) meer aangenomen. In 

plaats van decommodification wordt gesproken over “ ‘re-commodification’ door de 
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nadruk op zelfvoorzienendheid en inkomen door arbeid in plaats van door uitkering”
39

. 

De ‘paternal optimists’ hebben een tweeledig beleid: aan de ene kant wordt goed gedrag 

(gedrag waaruit blijkt dat iemand zijn best doet om werk te vinden en/of actief te zijn in 

de maatschappij) beloond, aan de andere kant wordt slecht gedrag bestraft. Deze 

gedwongen participatie komt voort uit de armoedebestrijding in de 19
e
 eeuw, toen men er 

vanuit ging dat armoede een persoonlijk gebrek was en door heropvoeding te verhelpen 

was.
40

 Dit type heeft enkele overeenkomsten met het conservatief model, hoewel het 

model niet zo sterk terugkomt als het liberaal en sociaal-democratisch model in de andere 

types. De gelijkenis met het conservatieve model ligt in de oorsprong van het denken. 

Beiden komen uit een klassenstructuur, waarbij de gegoede klasse armoede bij de lagere 

klassen wilde oplossen met discipline en straf.
41

 De ‘activation optimists’, de laatste van 

de vier typen, gaan er vanuit dat in ieder geval een deel van de mensen wel willen 

participeren maar dat zij hiervoor de hulpbronnen ontberen. Dit kunnen zowel financiële 

als andere mogelijkheden zijn. Dit type kan ook een paternalistische inslag hebben, 

waarbij ‘goed’ gedrag beloond wordt en ‘slecht’ gedrag bestraft. Hiermee wordt dus een 

nadruk gelegd op persoonlijke inzet van de werkzoekende. Dit type activering sluit het 

best aan bij de definitie van activering die Eichhorst et al (2008) hanteren: “Activation 

implies (…) making etablished welfare rights more conditional on individual action and 

effort.”
42

 Ook past het bij het nieuw sociaal-democratisch denken, waarbij men er van 

uitgaat dat door het wegnemen van belemmeringen uitsluiting voorkomen wordt en dat 

de burger deze kans ook aanpakt. Er zijn wel overeenkomsten met de andere modellen, 

wat betekent  dit laatste type enigszins een gemengde vorm is.
43

  

Al lijkt activering een in alle verzorgingsstaten algemeen geaccepteerd begrip, de 

invulling wordt nog steeds (deels) bepaald door het model van verzorgingsstaat dat in een 

land domineert. Uitgaande van de stelling van Esping-Andersen dat Nederland op het 

gebied van werkloosheid onder de sociaal-democratische landen valt, zouden 

Nederlandse gemeenten een visie op bijstand en bijstandsgerechtigden moeten hebben die 

overeenkomt met de ‘activation optimists’. Het is mogelijk dat zij een visie hanteren van 

‘autonomy optimists’, maar, zoals gezegd, heeft deze visie grotendeels afgedaan. Van 

Berkel and Hornemann Møller stellen dat landen die typische sociaal-democratische 

verzorgingsstaatmodellen hebben, het afgelopen decennium sterk veranderd zijn door een 

toegenomen druk op het verzorgingsstelsel, die bij deze landen van origine al hoog is. Als 

                                                           
39

 Eichhorst et al., 2008: 9. 
40

 Van Berkel and Hornemann Møller, 2002: 52-53. 
41

 Esping-Andersen 1990:10.  
42

 Eichhorst et al. 2008: 12.  
43

 Van Berkel and Hornemann Møller, 2002: 53. 
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niet iedereen die zou kunnen werken ook daadwerkelijk werkt, is het systeem op den 

duur niet houdbaar. Hierdoor zijn de plichten in plaats van de rechten een belangrijker 

component in beleid geworden. Niet alleen heeft het oude sociaal-democratische idee 

hierbij grond verloren, er zijn ook overeenkomsten met het liberaal model.
44

 Hierom is 

het interessant om naar het Nederlands beleid sinds de jaren tachtig te kijken om te zien 

of een dergelijke verschuiving inderdaad heeft plaatsgevonden.  

1.4 Conclusie 

De verzorgingsstaatmodellen hebben wel degelijk effect op het sociaal beleid. De 

Nederlandse verzorgingsstaattraditie wordt historisch gekenmerkt door een hybride vorm 

van voornamelijk het conservatieve en het sociaal-democratische model. Rond het thema 

van werkloosheid heeft het sociaal-democratische model gedomineerd, maar de vraag is 

of dit in de laatste twintig jaar wellicht veranderd is. Door de opkomst van het 

activeringsparadigma in heel Europa zijn verschillende liberale elementen in het beleid 

opgenomen. Het is waarschijnlijk dat Nederland is weggeschoven van het sociaal-

democratisch model richting het liberale. Voor re-integratieambtenaren zou dit een 

beperking moeten betekenen in de mogelijkheden die zij hebben om werkzoekenden te 

begeleiden. In de casus van Jewell in de Verenigde Staten, een voorbeeld van een liberaal 

model, konden zij verschillende rollen hebben: ‘monitor’, ‘resource broker’ of 

‘facilitator’ (zie p. 12 voor de tabel). Daarnaast zou deze verschuiving wellicht 

waarneembaar moeten zijn voor re-integratieambtenaren die al lang(er) het werk 

uitoefenen. Echter, door het bewust decentraal beleid rondom activering van 

bijstandsgerechtigden kan dit ook verschillend zijn per gemeente. Zo zou het kunnen zijn 

dat in de ene gemeente meer liberale elementen zijn overgenomen en in een andere 

gemeente het sociaal-democratisch model (nog steeds) overheerst. Ook kan het zijn dat 

een liberaal idee als ‘activering’ in de sociaal-democratische context een andere invulling 

krijgt dan in liberale verzorgingsstaten. Hierop wordt in de volgende hoofdstukken verder 

ingegaan. 

Verwachtingen 

Als Nederland nog een sociaal-democratisch model heeft, zijn enkele kenmerken te 

verwachten in de bijstand. De bijstand zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. 

Activering zou op een ‘autonomy optimist’ manier zijn ingevuld. De nadruk bij re-

integratie ligt op passend werk en is op basis van vrijwilligheid. De re-

integratieambtenaren hebben een lage case load en daardoor de mogelijkheid klanten 
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 Van Berkel and Hornemann Møller, 2002: 58. 
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intensief te begeleiden. De rol die ze hierbij aannemen zal hoogstwaarschijnlijk die van 

‘counselor’ zijn, al is het ook mogelijk dat bij bepaalde projecten een andere rol bestaat. 

Als Nederland een conservatieve verzorgingsstaat heeft, zal de nadruk liggen op scholing 

en stages om de arbeidsmarkt te kunnen betreden. Activering zal waarschijnlijk type 

‘paternal optimist’ zijn. De overheid zal met commerciële partners samenwerken en er 

zal een laag universeel vangnet zijn. Verdere verzekeringen zijn werkgerelateerd dus niet 

van toepassing op het bijstandsbeleid. Re-integratie kan door middel van gesubsidieerde 

banen, loonkostensubsidie en dagbesteding zoals de 1-eurobanen. De rol van de re-

integratieambtenaar zal hoogstwaarschijnlijk die van ‘resource broker’ zijn, vanwege de 

beperkte mogelijkheden om rapport op te bouwen met een klant. Bij doelgroepen met 

speciale aandacht, zoals jongeren, zal deze relatie beter zijn door lagere case loads en 

intensiever contact en zal de re-integratieambtenaar de rol van ‘counselor’ kunnen 

hebben. 

 Als Nederland een liberaal verzorgingsstaatmodel heeft gekregen zal de nadruk 

bij re-integratie op algemeen geaccepteerd werk liggen. Hierbij zal de overheid zich 

richten op het zoveel mogelijk verzamelen van banen voor de werkzoekenden en niet 

ingrijpen in de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld gesubsidieerde banen. De bijstand zal op 

een zeer laag niveau liggen en beperkt zijn. Activering zal het type ‘welfare 

independence optimist’ zijn. Re-integratieambtenaren zullen weinig individueel 

toegespitste begeleiding kunnen bieden, maar vooral massale trainingen geven en de 

zoektocht naar werk monitoren.  

 Nederland heeft een hybride verzorgingsstaat en de verwachting is dat zij een 

combinatie van ten minste twee van deze modellen zal hebben op het terrein van bijstand. 

Voordat wordt ingegaan op de methode en de resultaten uit de casusstudies zal in het 

volgende hoofdstuk de ontwikkeling van het bijstandsbeleid in Nederland besproken 

worden. Hierbij zal vastgesteld worden welk verzorgingsstaat op nationaal niveau lijkt te 

domineren. 
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Hoofdstuk 2 Bijstand in Nederland 

2.1 In vogelvlucht: ontwikkelingen in de bijstand van de jaren tachtig  tot 2004 

Zoals Abram de Swaan beschrijft in het in 1989 verschenen Zorg en Staat, ging men er in 

de negentiende eeuw van uit dat arme mensen niet genoeg sparen en dus zelf 

verantwoordelijk zijn voor hun armoede bij tegenslagen als werkloosheid. Deze visie 

heeft al enige tijd geen aanhangers meer. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland 

een nationale werkloosheidsverzekering ingesteld.
45

 Sinds die tijd breidde de gehele 

Nederlandse verzorgingsstaat sterk uit. Mensen moesten kansen krijgen en de overheid 

diende haar burgers tegen alle tegenslag te beschermen. De Nederlandse verzorgingsstaat 

verschoof van een conservatief naar een sociaal-democratisch model. In 1967 werd de 

Algemene Bijstandswet van kracht. Door deze wet werd de overheid officieel 

verantwoordelijk gesteld voor armenzorg. De overheid dient te hulp te schieten wanneer:  

 

“belanghebbende in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij 

niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te 

voorzien. Van dergelijke omstandigheden is, voor wat de verlening van algemene 

bijstand betreft, sprake als de alleenstaande of het gezin niet over in aanmerking 

te nemen vermogen beschikt en als het inkomen de in dat geval geldende 

bijstandsnorm niet te boven gaat.”
46

 

 

Geen wettelijk in Nederland verblijvende, niet-gedetineerde persoon hoeft dus met 

minder dan de bijstandsnorm rond te komen. In bovenstaande wordt gesproken over 

‘algemene bijstand’. Dit is het maandelijks bedrag dat een bijstandsgerechtigde krijgt. 

Daarnaast is er nog bijzondere bijstand. Dit kan iedereen aanvragen die noodzakelijke 

uitgaven heeft die hij aantoonbaar niet op kan brengen. Een voorbeeld van een 

noodzakelijke uitgave is een wasmachine. Deze opsplitsing tussen algemene en 

bijzondere bijstand is behouden gebleven in latere bijstandswetten. De bijstand is van 

origine een laatste vangnet, “maar met [haar] uitzonderlijk ruime voorwaarden [greep ze 

vanaf het begin van de jaren tachtig] onverwacht in op de verhouding op de 

arbeidsmarkt, (…) door een min of meer beschermd en dragelijk alternatief te 

verschaffen voor bezoldigde arbeid. (…)”
47

. Door de recessie die in deze tijd begon en de 

hoge werkloosheidscijfers die hiermee gepaard gingen bleek het ruime sociale vangnet 
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niet meer houdbaar,: “Het niveau van de uitkeringen, dat in vroeger, welvarender tijden 

was vastgesteld, werd vermenigvuldigd met de toenemende aantallen werkelozen, met als 

gevolg een autonome groei van de sociale zekerheidsuitgaven en een bijna 

onbeheersbaar groeiende overheid”
48

. In de jaren tachtig en negentig werd veel ingezet 

op vergoedingen om mensen uit de bijstand werk te geven, zoals het niet hoeven betalen 

van sociale premies voor deze werknemer (Wet Vermeend-Moor); loonkostensubsidie, 

wat een subsidie is die werkgevers kunnen aanvragen voor een werknemer die door deze 

baan uit de bijstand stroomt; en de gesubsidieerde Melkertbanen (later Instroom- 

Doorstroombanen, “ID-banen”), vergelijkbaar met de 1-eurobanen in Duitsland, waarbij 

geen loonkosten betaald worden door een werkgever. Vaak zijn dit door de overheid 

gecreëerde banen die moeten leiden naar een andere baan (met loonkostenvergoeding) of 

die dienen als dagbesteding. Ondertussen waren er zoveel verschillende regelingen, dat er 

een behoefte aan stroomlijning was. Een belangrijke katalysator in de veranderingen in 

het bijstandsbeleid was het einde van de mogelijkheid om werknemers in de WAO te 

laten uitstromen, wat een enorme toeloop op de bijstand betekende. Tegelijkertijd begon 

het activeringsparadigma aan te slaan, wat een herinvulling van bijstand betekende.
49

  

Met de Wet Inschakeling Werkzoekenden, die in 1998 van kracht werd, is ingezet 

op ketenaanpak, met de filosofie van ‘werk boven uitkering’, waarbij voor de klant een 

sluitende keten van toeleidende activiteiten naar werk begon. De mogelijke 

voorzieningen zouden op deze manier overzichtelijker worden. Naast re-integratie-

instrumenten en voorzieningen als kinderopvang kon een werkzoekende een aanbod 

krijgen voor passend werk. Werkgevers werden financieel gecompenseerd om een 

bijstandsgerechtigde aan te nemen en werd gevraagd voorrang te geven aan 

bijstandsgerechtigden ten opzichte van andere sollicitanten (mits van buiten de 

organisatie) bij een openstaande functie. Weigerde de bijstandsgerechtigde dit werk dan 

werd hij gekort op zijn uitkering.
50

 De doelstelling van deze regeling was het 

terugbrengen van het aantal jongeren in de bijstand en het aanpakken van langdurig 

werklozen. De re-integratieactiviteiten moesten “voor zover mogelijk gericht zijn op 

toeleiding naar en voorbereiding op reguliere arbeid. Waar dat niet mogelijk is, staan 

het bevorderen van de mogelijkheid tot het zelfstandig verwerven van een inkomen en 

sociale activering centraal.”
51

 Sociale activering wordt in de WIW dus ook genoemd, 

maar het belang wordt in de WWB later meer benadrukt (zie paragraaf 2.2). Financiering 

van de WIW werd opgebouwd uit vaste lasten en het aantal klanten dat de gemeente had.  
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Belangrijke verandering in de afgelopen jaren was de invoering van de Wet Structuur 

Uitvoeringsorganisaties Werk en Inkomen (SUWI) in 2001. Met de SUWI veranderde de 

structuur van werk- en inkomensinstanties. Dit betekende een vereenvoudiging van de 

keten rondom werk en inkomen. 

Met de SUWI wordt de regionale aanpak gestimuleerd door de oprichting van de 

Centra voor Werk en Inkomen. Deze centra zouden bevorderlijk zijn voor een aantal 

dingen. Ten eerste komt het idee voort uit de één-loketgedachte. Het doel van deze één-

loketgedachte is:  

 

“de uitvoeringsorganisaties en gemeenten (…) beter in staat [te stellen] om 

voorrang te geven aan werk boven het verstrekken van uitkeringen, om de klant 

centraal te stellen en op een efficiënte manier gebruik te maken van het werk dat 

de andere ketenpartners al hebben gedaan.”
52

  

 

De bedoeling is dat een werkzoekende naar het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 

gaat, waar de intake gedaan werd. Als iemand geen ernstige belemmeringen had werd er 

binnen het CWI ondersteuning geboden bij het vinden van werk. Als er wel 

belemmeringen waren, werd de klant doorverwezen naar de gemeente. Bij het UWV 

werd de uitkering aangevraagd. In principe zou een klant maar één intake hoeven te doen. 

Deze informatie zou vervolgens gedeeld worden via SUWI-net met de andere instanties. 

Ten tweede was van belang dat re-integratie niet meer landelijk geregeld werd, waardoor 

er meer ruimte kwam voor de wensen en mogelijkheden van de werkzoekende. Het CWI 

zou er ook voor moeten zorgen dat er meer uniformiteit in behandeling van klanten zou 

komen, omdat dit nu door één organisatie zou worden gedaan. Daarnaast werd - op de 

lange termijn – schaalvergroting en dus kostenbesparing verwacht.
53

  Verder werd met de 

SUWI de weg verder vrij gemaakt voor marktwerking in de re-integratiebranche door de 

scheiding van het uitkeren van verzekeringen en re-integratieactiviteiten
54

  

2.2 De Wet Werk en Bijstand 

In 2004 is de laatste grote wetswijziging binnen de bijstand doorgevoerd. De Wet Werk 

en Bijstand (WWB) verving de Algemene Bijstandswet, de Wet Inschakeling 

Werkzoekenden, het besluit Instroom-Doorstroombanen en enkele financieringswetten 

werden ook vervangen. De ID-banen werden afgeschaft omdat deze de normale 

arbeidsmarkt teveel zouden beïnvloeden. Ook de marktwerking werd verder uitgewerkt. 
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Gemeenten waren in eerste instantie verplicht de re-integratietrajecten geheel aan te 

besteden aan re-integratiebureaus. Dit is echter in 2006 weer afgeschaft, waarna 75% van 

de gemeenten voor een andere oplossing of samenwerkingsvorm heeft gekozen.
55

 

 Het activeringsparadigma en discours over eigen verantwoordelijkheid is goed 

terug te vinden in de WWB. Bij de eerste alinea van de Memorie van Toelichting wordt 

dit al duidelijk:  

 

“Iedere Nederlander hier te lande wordt geacht zelfstandig in zijn bestaan te 

kunnen voorzien door middel van arbeid. Als dit niet mogelijk is en er geen 

andere voorzieningen beschikbaar zijn, heeft de overheid de taak hem te helpen 

met het zoeken naar werk en, zo lang met werk nog geen zelfstandig bestaan 

mogelijk is, met inkomensondersteuning. Deze verantwoordelijkheid vormt het 

sluitstuk van een activerend stelsel van sociale zekerheid. Werk boven inkomen 

dus.”
56

 

 

In bovenstaande quote komt ook duidelijk naar voren dat de werkzoekende zelf in eerste 

instantie verantwoordelijk is voor het vinden van werk. De overheid, hier de gemeente, 

kan hierbij ondersteunen mocht dit nodig zijn. Deze ondersteuning gaat gepaard met een 

inspanningsverplichting. Artikel 9 van de WWB, volgens de Memorie van Toelichting 

“het hart van dit wetsvoorstel” maakt duidelijk wat deze inspanningsverplichting inhoudt:  

 

“De belanghebbende is, om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering, 

verplicht naar vermogen arbeid te verkrijgen en te aanvaarden. Voor zover 

burgemeester en wethouders het noodzakelijk vinden om daarbij ondersteuning te 

bieden, dient de belanghebbende daarvan gebruik te maken.”
57

  

 

Dit betekent dat de re-integratietrajecten verplicht zijn. Daarnaast wordt de 

werkzoekende met de WWB verplicht ‘algemeen geaccepteerd werk’ te accepteren. Dit is 

een verandering ten opzichte van de WIW, waar gesproken werd over ‘passend werk’. 

Met de WWB is het mogelijk mensen te dwingen een bepaalde baan te accepteren. Als zij 

algemeen geaccepteerd werk weigeren, kunnen zij een ‘maatregel’ (sanctionering) 

krijgen. Dit houdt in dat van de bijstand bijvoorbeeld één maand maar 50% wordt 

uitbetaald, of dat een maand helemaal niet wordt uitbetaald. Dit concept valt onder de 
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term ‘Work First’, een Nederlandse variant op het liberale ‘workfare’. Deze dwang wordt 

bij Work First gecombineerd met eventuele ondersteuning. Sol et al. definiëren Work 

First als volgt: “Een beleidsstrategie bedoeld om te voorkomen dat bijstandsgerechtigden 

niet willen of kunnen werken, door middel van een combinatie van aan de ene kant in-

work activiteiten en employability diensten en aan de andere kant sancties op de 

uitkering.”
58

  Work First heeft twee doelen. De eerste is mensen uit de bijstand te laten 

stromen, het liefst vanwege gevonden werk. Het tweede doel is het voorkomen dat 

mensen in de bijstand komen.
59

 Volgens Divosa, de Nederlandse vereniging voor sociale 

diensten, is Work First “nog steeds een van de meest gebruikte re-integratieinstrumenten 

[sic] om instroom in de bijstand te voorkomen en uitstroom uit de bijstand te 

bevorderen.”
60

 Het concept Work First wordt door gemeenten wel verschillend 

geïnterpreteerd en de mate waarin het wordt toegepast verschilt ook. De Inspectie voor 

Werk en Inkomen (IWI), een adviesorgaan voor het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, concludeert na een evaluatie van WWB-aanvragen in zeven grote 

gemeenten:  

 

“de bandbreedte wordt gevormd door enerzijds een gemeente die spaarzaam 

gebruikt maakt van dit middel en anderzijds een gemeente die iedereen die in 

staat is tot werken, direct doorstuurt naar het work first bedrijf. De klant is op dat 

moment werknemer en krijgt loon in plaats van een uitkering.”
61

    

 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de WWB ligt geheel bij de gemeenten. 

Zij worden hierbij door het Rijk gefinancierd door middel van twee budgetten: het 

inkomensbudget (i-deel) en het werkbudget (w-deel). Van het inkomensdeel behoren de 

bijstandsuitkeringen uitbetaald worden. Van het werkbudget wordt de re-integratie en 

bemiddeling van werkzoekende betaald. Dit werkbudget kan over verschillende jaren 

worden meegenomen om later te kunnen investeren. Belangrijk is dat gemeenten niet 

meer per klant een budget krijgen, maar een van tevoren berekende som, naar grootte van 

de stad en verwachte groei. Mee- of tegenvallers worden in de gemeentelijke financiën 

meegenomen.
62

 Dit moet gemeenten een prikkel geven zo efficiënt mogelijk met het geld 

en zo effectief mogelijk met de bijstandsgerechtigden om te gaan.
63
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Re-integratie kan door middel van verschillende instrumenten. Gemeenten zijn vrij te 

kiezen uit: gesubsidieerd werk; werken met behoud van uitkering; combinaties van werk 

met scholing waarbij indien mogelijk van de studiefinanciering gebruik moet worden 

gemaakt; en nazorg in de vorm van bijvoorbeeld begeleiding op de werkplek. Verder 

wordt de invulling overgelaten aan de gemeente zelf, omdat de WWB decentraliteit 

beoogt. Elke gemeente moet een verordening schrijven waarin staat welke mogelijkheden 

zij gebruikt. Hierin zijn dus grote verschillen mogelijk.
64

  

Ook kan worden ingezet op sociale activering. Hiermee wordt bedoeld “het 

verrichten van onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten gericht op 

arbeidsinschakeling of, als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, op zelfstandige 

maatschappelijke participatie.”
65

 In de WIW werd alleen gerefereerd aan sociale 

activering als toeleiding naar werk, met de WWB is het een doel op zich geworden voor 

een groep mensen. Uitstroom naar werk blijft, met het motto ‘werk boven inkomen’ wel 

het hoofddoel van de WWB.  

Sinds de invoering van de WWB zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, maar ook door organisaties als de VNG, Divosa en de IWI 

verschillende onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van re-integratiemethoden, zonder 

dat hier een eenduidig beeld uit naar voren is gekomen.
66

  

Op moment van schrijven is er een voorstel tot wijziging van de WWB met 

betrekking tot jongeren. Deze wijziging houdt in dat jongeren tot 27 jaar geen aanspraak 

meer kunnen maken op de WWB. Ter vervanging komt hiervoor de Wet Investeren in 

Jongeren (WIJ), die gemeenten verplicht jongeren een aanbod te doen van werk, 

scholing, of een combinatie. Bij scholing wordt het inkomen zonodig aangevuld tot 

bijstandsniveau.
67

 Hoewel dit op het eerste gezicht een administratieve verschuiving lijkt, 

is het in feite een vrij grote verandering, omdat het betekent dat niet iedere (niet-

gedetineerde) Nederlandse burger recht meer heeft op algemene bijstand, het laatste 

vangnet van de Nederlandse verzorgingsstaat. Het voorstel stuit wel op verzet. De 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de FNV, FNV Jong, INGRADO, Divosa en de 

Federatie Opvang van Zwerfjongeren hebben gezamenlijk een oproep gedaan om de 

wijzigingen niet door te laten gaan. Deels omdat de wijziging niets toevoegt aan de 

mogelijkheden die al bestaan in de WWB en de gemeenten het idee hebben dat de lokale 

(decentrale) praktijk onwenselijk wordt beïnvloed, deels vanuit het principe dat jongeren 
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niet zouden moeten worden uitgesloten van een algemeen recht als bijstand.
68

 De wet is 

per 22 april goedgekeurd in de Tweede Kamer, maar zal nog moeten worden 

goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid hoopt de nieuwe wet en de wetswijziging per 1 juli 2009 in te voeren. 
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Hoofdstuk 3 Methode 

 

Om te onderzoeken of Sociale Diensten in Nederland volgens het model van Jewell te 

typeren zijn als sociaal-democratisch, conservatief of liberaal, is gekozen voor een 

dubbele casusstudie van twee gemeenten. Hierbij is gebruik gemaakt van semi-

gestructureerde open interviews en participerende observatie.  

Het voordeel van een casusstudie is dat er een holistisch
69

 beeld ontstaat van de 

werkwijze en mogelijkheden binnen de Sociale Dienst van deze twee gemeenten. 

Hierdoor is de interne validiteit hoog. De externe validiteit is minder hoog bij 

casusstudies.  

Dit onderzoek vertelt hoe de re-integratieambtenaren in deze twee gemeenten te 

werk gaan en hoe zij hun positie ervaren. Door de Wet Werk en Bijstand is er in principe 

ruimte voor gemeenten om een eigen invulling aan het beleid te geven, waardoor 

verschillende praktijken kunnen bestaan. Er is uit dit onderzoek niet volledig af te leiden 

of een aanpak meer wordt gebruikt in andere steden, of er een dominante aanpak binnen 

Nederland is of dat er juist zoveel aanpakken als gemeenten zijn.  

De steden in dit onderzoek zijn ten eerste uitgezocht op inwonertal. Zij moesten 

van voldoende grootte zijn om een zelfstandige afdeling te hebben die zich bezighoudt 

met arbeid en re-integratie. Om toch enige vergelijking met steden te kunnen maken die 

niet in deze casusstudie zijn opgenomen, is ervoor gekozen om niet de grootste steden te 

nemen. Hierom is gekozen voor twee middelgrote gemeenten.  

Een hoge of juist zeer lage werkloosheid in een regio kan een verstorend effect 

hebben op het onderzoek. Het werkloosheidspercentage in de omgeving moet hierom niet 

te ver afwijken van het landelijk gemiddelde. Werkloosheid wordt landelijk en per 

provincie bijgehouden. Het landelijk gemiddelde was bij de aanvang van het onderzoek 

4,5%. Behalve de provincie Groningen (7.9%) zitten alle provincies rondom dit 

percentage. Hierdoor is Groningen uitgesloten voor een casusstudie, maar de steden van 

alle andere provincies niet
70

. Een ander verstorende factor zou een hoog percentage 

immigranten kunnen zijn, omdat zij specifieke belemmeringen ondervinden bij het 

betreden van de arbeidsmarkt. Er is daarom gekozen voor gemeenten waar het percentage 

immigranten niet uitzonderlijk hoog of laag is. 
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Een belangrijk verschil in re-integratie van bijstandsgerechtigden is of gemeenten het re-

integratietraject aanbesteden. De verwachting is dat dit effect heeft op de mogelijkheden 

die een re-integratieambtenaar heeft en het contact dat bestaat tussen de re-

integratieambtenaar en de klant. Daarom is gekozen voor één gemeente die het re-

integratietraject in eigen beheer heeft en begeleidt en één gemeente die deze trajecten 

(voornamelijk) aanbesteedt.  

Uiteindelijk is de keuze gevallen op twee gemeenten, die verder in dit onderzoek 

anoniem zullen blijven. Ook de namen en eventueel andere kenmerken van 

geïnterviewden en klanten zijn geanonimiseerd. De ene gemeente wordt hier verder als 

Westerwoud aangemerkt, de andere als Dijsseldam. De steden verschillen iets van 

grootte, respectievelijk circa 140.000 en circa 180.000 inwoners. In de provincie waarin 

Dijsseldam ligt, is het werkloosheidspercentage een half procent hoger dan het 

gemiddelde in Nederland. Het aantal mensen in de bijstand schommelt in deze gemeente 

sinds 2000 tussen de 3.200 en de 4.700. De afgelopen twee jaar ligt het aantal hier 

redelijk stabiel tussenin. Het werkloosheidspercentage in de provincie van Westerwoud 

was het in het vierde kwartaal van 2008 1 procentpunt lager dan het gemiddelde in 

Nederland. Het aantal mensen in de bijstand ligt sinds 2000 tussen de 2.200 en de 2.900. 

De afgelopen vijf jaar is het aantal steeds iets afgenomen en eind 2008 was het op het 

laagste niveau sinds het begin van het millennium.
71

 Verhoudingsgewijs heeft 

Westerwoud dus minder bijstandsgerechtigden dan Dijsseldam. 

 In Dijsseldam zijn zes interviews afgenomen, drie bij een team voor snelle 

uitstroom, twee bij een team voor latere uitstroom en sociale activering (waarvan een zich 

sinds enige tijd voornamelijk bezighoudt met klanten die naast een re-integratietraject 

ook een inburgeringstraject volgen) en een bij een sociaal activeringsproject ‘het 

activeringscentrum’. Er zijn vier observaties uitgevoerd van interacties tussen ambtenaren 

en klanten. Een hiervan was bij een intakegesprek van een klantmanager, een bij het 

activeringscentrum en twee maal een hele ochtend bij de intake van de jobcoaches, 

waarbij verschillende intakes werden gedaan, maar ook een vervolggesprek werd 

gevoerd. De klantmanagers zijn Kim Klaver en Beatrijs Koops. Ruben Roodehoed heb ik 

bij het activeringscentrum gesproken. Jobcoaches zijn: Berend Duikelaar, Leo Liefland, 

Yvette van der Meer, Sarah Polderman en Willemijn Waaimaker. 

 In Westerwoud zijn acht interviews afgenomen en vijf observaties uitgevoerd van 

interacties tussen ambtenaren en klanten. Twee van deze observaties zijn bij 

vervolggesprekken tussen een trajectbegeleider en een klant, een bij een 
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sollicitatietraining en twee observaties zijn gedaan bij De Stap Vooruit, waarbij meerdere 

terugkomafspraken en een intake gedaan werden. In Westerwoud heb ik met de 

trajectbegeleiders gesproken. De namen die hier bij horen zijn: Corrie Blankers, Jos 

Boomsma, Dirk van der Heuvel, Tamara Hilbrink, Dita Kammina, Trudie Rademaker, 

Lianne Schaap en Pieter Wildemast. 

 Een van de jobcoaches uit Dijsseldam is niet in een aparte ruimte, maar op zijn 

werkplek tussen andere jobcoaches en werknemers van het UWV WERKbedrijf 

geïnterviewd. Verder zijn alle interviews wel in een aparte ruimte afgenomen. De 

interviews zijn opgenomen en uitgeschreven, vervolgens gecodeerd. De verslaglegging 

van de observaties is gedaan aan de hand van aantekeningen die direct na de observaties 

zijn verwerkt. Hierbij is vooral gelet op bejegening van de klant, de uitleg die de 

ambtenaren aan een klant geven over het proces, de mogelijkheden die zij de klant 

bieden, en welke voorbereidende en afsluitende handelingen de ambtenaar doet. Bij alle 

observaties was de onderzoeker zichtbaar voor zowel klant als ambtenaar en werd door 

de ambtenaar geïntroduceerd als collega of stagiair. Het gesprek vond verder alleen plaats 

tussen ambtenaar en klant. De interviews zijn afgenomen in de periode maart tot en met 

april 2009. Een topiclijst voor de interviews kan gevonden worden in bijlage B. 
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Hoofdstuk 4 Westerwoud 

 

In dit hoofdstuk wordt de casus Westerwoud besproken. Als een burger van Westerwoud 

zich wil aanmelden voor bijstand moet hij
72

 eerst naar een inkomensconsulent. Deze stelt 

vast of de persoon daadwerkelijk recht heeft op bijstand, heeft daarnaast later in het 

traject de bevoegdheid om maatregelen op te leggen en schat in of de klant een traject 

naar werk of naar sociale activering nodig heeft. Vervolgens stuurt de inkomensconsulent 

de klant door naar de afdeling re-integratie. In Westerwoud worden alle re-

integratieambtenaren trajectbegeleiders genoemd. Op de afdeling re-integratie wordt 

gekeken welke trajectbegeleider het beste zou passen bij de persoon die gere-integreerd 

moet worden. De trajectbegeleiders hebben in de meeste gevallen namelijk een bepaalde 

specialiteit of affiniteit waardoor een klant bij hen wordt ingedeeld. Hierin is een 

onderscheid tussen klanten voor sociale activering en klanten voor uitstroom naar werk, 

maar ook tussen verschillende doelgroepen zoals dak- en thuislozen en jonge 

alleenstaande ouders
73

. In Westerwoud worden klanten ingedeeld naar verschillende 

treden op de re-integratieladder: begeleiding naar zorg, maatschappelijke activering, 

arbeidsactivering, begeleiding naar werk met extra steun of begeleiding naar werk. 

Landelijk wordt dit onderscheid ook gemaakt, Westerwoud maakt een iets uitgebreider 

onderscheid. Mensen die geen zorg krijgen (bijvoorbeeld verslaafde dak- en thuislozen 

die niet van hun verslaving af willen en op straat blijven) komen niet in een traject, maar 

worden jaarlijks opnieuw beoordeeld om te zien of dit mogelijk is. Ook verzorgt de 

gemeente nazorg als mensen uitstromen naar werk.  

Eerst zal in paragraaf 4.1 worden ingegaan op de mogelijkheden die de Sociale 

Dienst van Westerwoud biedt bij re-integratie. Vervolgens zal in paragraaf 4.2 het contact 

met en benadering van de klanten besproken worden, in 4.3 de tevredenheid van de 

ambtenaren en in 4.4 de veranderingen die de afgelopen jaren op de afdeling hebben 

plaatsgevonden.  

4.1 De mogelijkheden van de Sociale Dienst 

De gemeente biedt verschillende mogelijkheden om mensen te helpen weer aan het werk 

te komen vanuit een bijstandsuitkering: werk met behoud van uitkering, gesubsidieerd 

werk (voor mensen met psychische problemen), een één jaar durende begeleiding naar 
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werk, leer-/werktrajecten, beroepskeuzeoriëntatie, sollicitatietraining, een project voor 

jongeren voor het verkrijgen van startkwalificaties en een Work First project ‘Meteen aan 

de Slag’. Dit project is in samenwerking met het UWV WERK bedrijf opgezet. Als 

inwoners van Westerwoud zich melden voor een uitkering, maar geen belemmeringen 

hebben en snel weer de arbeidsmarkt op kunnen, worden zij in dit project ingeschreven. 

Dit project, betaald uit het w-deel, houdt in dat de klant geen bijstandsuitkering krijgt, 

maar een baan krijgt aangeboden via een re-integratiebedrijf. Deze banen kunnen 

verschillen van fabriekswerk tot groenvoorziening tot detachering. Er wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden met iemands wensen en kunnen, maar de klant moet wel 

meteen beginnen. Het is een (milde) versie van ‘verloning’ (zie hierover verder hoofdstuk 

5, p. 54, 56).  

Werk met behoud van uitkering kan volgens die trajectbegeleiders zeer effectief 

zijn. De werkzoekenden hebben te maken met een stigma waardoor zij moeilijker op een 

reguliere manier aan het werk kunnen en zij moeten vaak extra bewijzen dat ze 

gemotiveerd zijn. Een trajectbegeleider geeft een voorbeeld:  

 

“Wij leren hen dat als men enkel vraagt om een CV op te sturen, dat dit niet goed 

is. Ze hebben geen goed CV en daar kunnen ze dan op afgerekend worden. Het is 

goed als ze vragen persoonlijk langs te mogen komen om in een gesprek de 

motivatie te tonen. Dan kunnen ze bijvoorbeeld zeggen: ‘Ik wil deze baan zo 

graag dat ik zelfs twee weken of zelfs een maand gratis voor jullie kom werken, 

om te bewijzen dat jullie een goede aan mij hebben.’ En dat kunnen wij dan 

regelen, maar als wij zelf bedrijven op gaan bellen met dat voorstel, dat heeft 

geen effect. Het moet uit de mensen zelf komen.”
74

. 

 

Niet alle trajecten leiden tot arbeidsuitstroom en niet van alle klanten wordt uitstroom 

naar arbeid verwacht. Bij bepaalde groepen, zoals de dak- en thuislozen, gelden 

dagbesteding en openbare orde als belangrijker doel en is geen reëel uitzicht op werk. 

Zoals de trajectbegeleider die zich hierin gespecialiseerd heeft, Pieter Wildemast: “Nee, 

het staat zelfs heel erg los van [uitstroom naar werk]. Je moet kijken of je de zaak op de 

rails kunt krijgen. Arbeidsintegratie is dan ook wel een misleidende term.” 
75

 De trajecten 

gericht op sociale activering zijn: dagbesteding (voor dak- en thuislozen), het verkrijgen 

van dagritme, taalcursussen voor laaggeletterden en ex-inburgeraars, cursussen gezond 
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leven, cursussen werknemers-, arbeids- en communicatieve vaardigheden en 

maatschappelijke ondersteuning. Verder zijn voor klanten van alle treden opvoed-, 

computer- en empowermentcursussen beschikbaar en is er een cursus voor alleenstaande 

ouders waarbij gewerkt wordt aan verbetering van zelfvertrouwen en motivatie. Deze 

cursussen worden graag gebruikt door de trajectbegeleiders: “Ik ben er altijd voor om 

mensen met langdurige trajecten een opleiding of cursus te laten volgen, dat ze dat 

diplomaatje hebben. Vroeger, als je een schoonmaakbaantje wilde hebben, dan ging je 

lekker schoonmaken. Maar tegenwoordig heb je daar een diplomaatje voor nodig, over 

omgaan met chemische spullen bijvoorbeeld.”
76

  

Dan is er nog een speciaal traject voor klanten die wel kunnen, maar niet willen. 

Dit heet De Stap Vooruit. Doel van dit traject is uitstroom uit de bijstand, waarbij de 

voorkeur wordt gegeven aan uitstroom naar werk, maar wat ook kan resulteren in 

uitschrijving uit de bijstand zonder dat de klant is gaan werken. Hier wordt in feite de 

WWB op een strenge manier uitgelegd: er is een sollicitatieplicht waarbij de klant 

wekelijks moet laten zien op hoeveel vacatures hij heeft gesolliciteerd en waarbij hij 

moet laten zien dat hij goed gezocht heeft en op alle vacatures heeft gesolliciteerd waar 

hij in principe voor in aanmerking komt (algemeen geaccepteerd werk). Het is de 

bedoeling dat klanten binnen één jaar uitstromen als zij in dit traject zijn geplaatst, maar 

er zijn klanten die al twee jaar hieraan meedoen. Bijlage C geeft een voorbeeld uit dit 

project. 

 Voor andere projecten is een minder strak vastgestelde uitstroom. In principe 

moet begeleiding maximaal twee jaar duren, maar veel trajectbegeleiders, vooral degenen 

die zich bezig houden met sociale activering, zien hun klanten vaak veel langer. De 

ambtenaren leggen weinig nadruk op de maximumduur van een traject. De meeste 

trajectbegeleiders benoemen helemaal geen maximale behandeltijd. Eén van hen, Tamara 

Hilbrink vertelt: “Officieel [zit er wel een maximum aan] geloof ik. Nou ja, soms is er wel 

een goede reden om daar over heen te gaan. Maar maximaal twee jaar geloof ik.” 
77

 

Pieter Wildemast, een van de trajectbegeleiders, vertelt hoe lang hij klanten in 

begeleiding kan hebben:  

 

“Het kortste traject was twee weken, en het langste traject, dan zit je soms op vijf 

jaar. Zo van: we zijn een stapje vooruit en er zijn nog steeds stappen omhoog of 
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vooruit, je ziet nog steeds een stijgende lijn. En dan kun je de afweging maken: is 

het nodig dat ik daarbij in beeld blijf?”
78

  

 

De trajectbegeleiders zijn erg tevreden met het aanbod dat de gemeente geeft, zoals ook 

Dirk van der Heuvel, een van de trajectbegeleiders, uitlegt: “We hebben hier, als je naar 

ons instrumentenpalet kijkt (…) voor bijna elke groep een instrument.” 
79

 In Westerwoud 

wordt de re-integratie niet aanbesteed maar worden trajecten per klant en per activiteit 

ingekocht. Deze trajecten worden zoveel mogelijk in het pand van de Sociale Dienst zelf 

gegeven en alle projecten worden gecoördineerd door een van de trajectbegeleiders. De 

trajecten die ingezet worden, zijn voornamelijk deze projecten die een commerciële 

partner bij de gemeente geeft. De trajectbegeleiders zeggen echter dat ze ook flexibel 

kunnen zijn in wat voor begeleiding ze geven. Een van de trajectbegeleiders geeft hier 

een voorbeeld van: 

  

“De mogelijkheden als trajectbegeleider staan hier heel erg open. Het wordt je 

vrijgegeven dat je de grenzen kunt verleggen. Je wordt niet strak gehouden, dat is 

het voordeel. Want als je beperkt wordt gehouden bij de re-integratie en je zoekt 

de grenzen niet op, dan is het heel moeilijk. Want re-integratie is alles wat naar 

werk toe zou kunnen leiden. Als je iemand kunt helpen met een brommertje om 

naar zijn werk te gaan en hij kan daar werk vinden, dan moet je dat doen. 

Gewoon even voorstellen. Als dat goed kunt beargumenteren, kun je toch iemand 

helpen en heb je toch iemand op de arbeidsmarkt gezet. En niet in kaders 

denken.”
80

 

 

Trajectbegeleiders kunnen een brommer geven aan een klant, zoals in het voorbeeld 

hierboven, maar bijvoorbeeld ook cursussen die niet standaard worden aangeboden. In de 

volgende paragraaf wordt de relatie tussen re-integratieambtenaar en klant verder 

uitgewerkt. 

4.2 Klantcontact 

Jewell stelt dat het verzorgingsstaatmodel effect heeft op het klantcontact dat de re-

integratieambtenaren hebben. Aan de ene kant wordt dit bepaald door de mogelijkheden 

die het systeem de ambtenaar biedt om de klant te kunnen helpen en aan de andere kant 
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door de mate van rapport tussen de ambtenaar en de klant. Hierboven zijn de 

mogelijkheden die de re-integratieambtenaren ter beschikking hebben besproken. In deze 

paragraaf zal de relatie tussen de re-integratieambtenaar en de klant centraal staan. Er 

wordt gekeken naar de mate van betrokkenheid die zij hebben bij de klant. De band die 

de re-integratieambtenaar heeft met de klant wordt beïnvloed door de benadering van 

klanten die de gemeente kiest. Als er een vrij zakelijke relatie is, gericht op uitstroom 

naar werk, is de persoonlijke band minder sterk. Omvat de aanpak meer dan alleen zo 

snel mogelijk werk vinden, dan zal de band met de klant beter zijn. Verschillen in aanpak 

binnen de gemeente wijzen op de mogelijkheid van het beoefenen van persoonlijke 

discretie. Dit verschil wordt sterk benadrukt door de trajectbegeleiders. Dit komt deels 

door een eigen stijl en manier van aanpak van de ambtenaren en het feit dat klanten op 

verschillende treden van de re-integratieladder staan. Maar in Westerwoud komt dit ook 

doordat veel trajectbegeleiders zich gespecialiseerd hebben. Klanten worden – voor zover 

dit mogelijk is – ingedeeld naar dit specialisme.  

Over het algemeen is de begeleiding intensief. In Westerwoud werkt men met een 

holistische aanpak, waarbij ook naar zaken wordt gekeken die niet werkgerelateerd zijn. 

Omdat in Westerwoud veel aandacht wordt gegeven aan de wensen van de klanten, 

kennen de trajectbegeleiders (de meeste van) hun klanten goed en hebben ze een 

persoonlijke band met hen. Een trajectbegeleider, Trudie Rademaker, vertelt over de band 

die zij met haar klanten heeft: “Ik heb bijvoorbeeld toch wel vaak een soort moederrol 

voor alleenstaande moeders die verder zelf geen steun krijgen. Zij krijgen niet van huis 

mee wat ik bijvoorbeeld mijn eigen kinderen heb meegegeven en ja, dan neem je die rol 

een beetje aan.”
81

 Sommige trajectbegeleiders vertellen dat het soms moeilijk is de grens 

te leggen tussen hun werk en dat van maatschappelijk werk, of de verschillende ‘petten’ 

die ze op moeten hebben. Trajectbegeleider Tamara Hilbrink, geeft het gevaar aan van 

een te intensieve begeleiding: 

 

Soms speelt er zo veel mee wat [het traject] allemaal beïnvloedt, qua relaties en 

problemen enzo. Dan moet je ook wel uitkijken, van: waar ligt de grens? Dus dat 

moet ik ook goed overleggen. (...) Ik heb dan wel klanten die hier dan dingen 

zeggen die ze eigenlijk bij een psycholoog zouden moeten zeggen. Dan moet ik 

proberen ze daartoe te bewegen, want ik ben geen hulpverlener, dat is eigenlijk 

niet mijn pakkie-an. Je moet uitkijken dat je niet op die stoel gaat zitten.
82
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Veel trajectbegeleiders hebben ook contact met andere hulpinstanties, hoewel de 

trajectbegeleiders die meer met sociale activering bezig zijn dit natuurlijk meer doen. 

Klanten van sociale activering hebben vaak ook meer problemen en meer contact met 

verschillende hulpverleningsinstanties. Pieter vertelt vaak overleg te plegen met andere 

instanties met betrekking tot de dak- en thuislozen, vaak proberen ze een gezamenlijk 

traject aan te gaan. Ook Tamara zegt regelmatig met de GGD te spreken. Deze vorm van 

samenwerking is echter uitzonderlijk intensief. De meeste trajectbegeleiders hebben 

minimaal goed contact met schuldhulpverlening. Veel bijstandsgerechtigden hebben 

namelijk schulden waarvoor ze bij schuldhulpverlening lopen. Maar, zoals 

trajectbegeleider Lianne Schaap uit ervaring weet:  

 

“Als iemand in de schuldhulpverlening zit dan mag hij geen nieuwe schulden 

maken. Anders word je er uitgegooid en dan zoek je het maar uit. Maar het lijntje 

is vaak zó dun, dat ze echt wel staan te balanceren. En er hoeft maar één ding te 

gebeuren, er komt een rekening die ze niet hebben voorzien, dan heb je al weer 

een extra schuld. Dus je hebt ook contact met schuldhulpverlening om hen te 

behoeden soms, van ‘Ho wacht eens, niet meteen er uit gooien hoor.” 
83

 

 

Andere instanties waar trajectbegeleiders contact mee zoeken zijn het Riagg, de GGD, 

maatschappelijk werk, verslavingszorg en soms dokters, mits met toestemming. Vaak 

gebeurt dit om te overleggen waar een klant toe in staat zou zijn en om te zien wat een 

klant verder nog heeft lopen, ‘zodat je geen dubbel werk zit te doen’.  

 Zoals gezegd beïnvloedt het beleid van de gemeente de praktijk van re-integratie. 

Ook in de doelstelling van de gemeente Westerwoud komt naar voren dat werk niet het 

(enige) (eind-)doel is van het beleid, namelijk: ‘Iedereen doet mee.’ Dit motto wordt in al 

het beleid doorgevoerd. De trajectbegeleiders noemden dit ook vaak tijdens de interviews 

als het Leidmotiv voor de instrumenten die zij hanteren. Het betekent voor hen: iedereen 

is ergens mee bezig. Niemand krijgt alleen een uitkering. De trajectbegeleiders geven ook 

meerdere keren aan dit het allerbelangrijkste te vinden, zoals uit onderstaande interviews 

op te merken is:  

 

“Wij geven sowieso niet op. Dat is helemaal niet aan de orde. Want in 

Westerwoud is het beleid ‘iedereen doet wat en niets doen is geen optie’. (…) En 
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als wij moeten constateren dat iemand niet in een gewone baan kan werken, dan 

kijken we wat iemand wel kan doen, zodat iemand niet alleen maar thuis zit.” 
84

  

 

“Want als je iemand een uitkering geeft (...) en dan wordt er twee jaar niets met 

hem gedaan, dan heb je hem ook niet in kaart, dan weet je niets over die man of 

die vrouw. Wat doet hij? Waar is hij mee bezig? Terwijl als jij vrijwilligerswerk 

of sociale activering erbij haalt, dan heb je dat in de hand. Hij komt, hij 

onderneemt wat, ja hij is toch met mensen bezig. Want je moet het ook zo zien dat 

sommige mensen helemaal niemand hebben. Geen vrouw, geen kinderen, dat ze 

alleen zijn. En als je die mensen als ze ziek zijn gewoon thuis laat, is dat voor 

niemand goed. Dus mensen moeten naar buiten. Mensen erbij betrekken, bij de 

samenleving.” 
85

 

Passend werk 

‘Iedereen doet mee’ kan in principe geduid worden als een WWB-uitgangspunt, vanwege 

de inzet op activering. De begeleiding die Westerwoud biedt is niet alleen naar algemeen 

geaccepteerd werk, maar (nog de oude) doelstelling: zoveel mogelijk ‘passend werk’. De 

nadruk op algemeen geaccepteerd werk wordt pas gelegd bij bijvoorbeeld de Stap 

Vooruit. De trajectbegeleiders doen veel moeite te ontdekken waar iemands talenten en 

wensen liggen. Op die manier verwachten ze meer langdurige uitstroom, ook wel 

duurzame uitstroom genoemd, te creëren
86

. Een voorbeeld van het vinden van passend 

werk is het volgende gesprek tussen trajectbegeleider Jos en een van zijn klanten, 

Youssef. Youssef heeft al enkele jaren een bijstandsuitkering, maar Jos heeft hem nog 

niet lang onder zijn hoede, omdat hij nog maar kort op de afdeling werkt. Youssef hoopt 

al jaren op een baan in zijn eigen vakgebied, het leger. De afgelopen keer heeft Jos 

Youssef voorgesteld bij Defensie als tolk. Jos vertelt dat hij de man weinig kans geeft 

aangezien zijn Nederlands niet goed genoeg is, maar dat dit wellicht een manier is om 

hem het te laten afsluiten en verder te zoeken. 

 

Jos komt met de klant boven, er wordt eerst nog even koffie gehaald en ik word 

voorgesteld. Daarna gaan we alledrie zitten. Jos vraagt aan Youssef hoe het gaat 

en hoe hij is gekomen, aangezien het zulk mooi weer is. Youssef vertelt dat het 

goed met hem gaat en dat hij met de fiets is gekomen. Daarna komt Jos meteen ter 

zake en vraagt aan Youssef of hij al bericht heeft gekregen van Defensie. Dit 
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blijkt niet het geval te zijn. Jos vraagt vervolgens of hij wel een 

ontvangstbevestiging heeft gekregen. Dit blijkt ook niet het geval. Jos kijkt 

bedenkelijk, ondertussen is het zes dagen later en had er wel een bevestiging van 

ontvangst moeten komen. Hij belooft er achteraan te bellen en vraagt hoe Youssef 

zich er onder voelt. Youssef geeft toe dat hij het wel spannend vindt, omdat hij de 

baan echt heel graag wil en deze ook goed bij hem past. Jos snijdt een punt aan 

waar hij het met Youssef over wil hebben, namelijk wat er gaat gebeuren als het 

niet lukt bij deze baan. ‘Als deze vacature niet lukt, wat zou jij dan willen doen, 

dat zou ik graag willen weten,’ zegt Jos. Youssef weet het niet, ‘ik wil van alles 

aanpakken, maar niet schoonmaken’. ‘Maar wat dan wel?’ vraagt Jos. Youssef 

zegt dat hij ook wel les zou willen geven bij Defensie. ‘Ja, OK’, zegt Jos, ‘we 

hebben nu een vacature naar Defensie gestuurd, maar als dit niet lukt, zul je ook 

moeten kijken naar banen van een lager niveau. In [je geboorteland] ben je 

hoogopgeleid, maar nu ben je in Nederland en wij moeten kijken hoe jij weer aan 

het werk kunt. Wat zou je nog meer willen doen, behalve Defensie?’ Youssef zegt 

dat hij niet weet wat nog meer bij hem zou passen. Jos: ‘OK, dit is wat we gaan 

doen. We wachten eerst die sollicitatie bij Defensie af, mocht het daar niet lukken 

dan schrijf ik je daarna in voor een cursus die hier gegeven wordt, waarbij je in 

een groep je gaat oriënteren op de arbeidsmarkt. Dan kun je ontdekken wat je nog 

meer leuk zou lijken.’
87

 

 

De trajectbegeleiders in Westerwoud hebben de ruimte om duurzame uitstroom voor hun 

klanten te bewerkstelligen, zoals ook Corrie Blankers, een van de trajectbegeleiders, 

vertelt: “Een ander zou misschien sneller zeggen van ‘Ah, waarom kan ze niet meer 

[uren werken]’, maar ik kèn mìjn eìgen klanten en ik weet gewoon: dat zou doodzonde 

zijn, ze zou er op stuk lopen. Dan moet ze stoppen en dan is ze nog verder van huis. 

Terwijl als ze langzaam op kan bouwen, 24 uur per week een jaar lang en dan gaat 

uitbreiden, ja dan lukt het wel.”
88

 

4.3 Tevredenheid van de re-integratieambtenaren 

De geïnterviewde trajectbegeleiders hebben allemaal een HBO-opleiding waaruit hun 

interesse voor de arbeidsmarkt(-begeleiding) al blijkt, zoals Personeel en Arbeid. Alle 

medewerkers hebben ook bewust gekozen voor dit werk. Redenen die zij noemen, waren: 

‘mensen willen helpen’, ‘het leuk vinden om mensen te motiveren’, en ‘het leuk vinden 

mensen verder te helpen’. Zoals een van de trajectbegeleiders, Dirk van der Heuvel, ook 

verwoordt als hij vertelt waarom hij zijn werk leuk vindt:  

 

“[Mensen te] prikkelen, te leren dromen, de win-winsituatie van hun kant laten 

zien. Want je denkt: natuurlijk moeten ze dat toch weten. Maar vaak is dat niet zo. 
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Uit wanhoop, of uit ervaring, slechte ervaringen, gebrek aan perspectief… als je 

dat inzichtelijker maakt, dan krijg je bij die groep niet-willers winst. Dat je denkt 

van hé, ze beginnen te bewegen, nu moet ik er voor zorgen dat ze die lijn vast 

houden. Mensen die bijvoorbeeld bepaalde oogkleppen hebben, als je die klep 

probeert te verruimen is het ‘wow’. En dan gaan ze”.
89

  

 

De meesten werken al lange tijd op de afdeling, zes tot tien jaar wordt vaak genoemd. De 

trajectbegeleiders hebben voor een groot deel al veel werkervaring opgedaan in deze 

sector voordat ze in Westerwoud gingen werken. Verschillende begeleiders zijn via een 

detacheringbureau begonnen en toen gebleven. Ook Westerwoud werkt met een ‘schil’ 

van gedetacheerde medewerkers. Anderen zijn eerst klantmanager geweest en naar re-

integratie overgestapt toen de afdeling van start ging. Men spreekt met veel enthousiasme 

over de afdeling en de collega’s. Dit beeld klopt ook met het lage verloop binnen de 

afdeling. 

 Vanuit de gemeente Westerwoud zijn er elk jaar voor de trajectbegeleiders 

mogelijkheden om cursussen te volgen. Ook dit wordt als erg leuk ervaren. Hiermee kan 

de trajectbegeleider zich verder specialiseren (op bijvoorbeeld de problematiek van een 

speciale doelgroep) of bepaalde vaardigheden verbeteren, zoals coaching of een 

schrijfcursus (waarbij gekeken wordt naar brieven die aan klanten worden gestuurd). 

De case load 

De case load vindt men over het algemeen in Westerwoud niet hoog. Geen van de 

trajectbegeleiders kon benoemen hoe vaak ze iemand gemiddeld spreken. Wanneer ze 

opnoemen met hoeveel klanten ze op een dag een afspraak hebben, kwam dit op 

gemiddeld drie tot vijf. Een gemiddelde case load voor een fulltime werkende 

trajectbegeleider is ongeveer 75 klanten. Hier worden uitzonderingen op gemaakt voor 

trajectbegeleiders die intensieve projecten coördineren. Bijna alle trajectbegeleiders 

coördineren een van de trajecten die de afdeling de klanten aanbiedt. Deze komen vaak 

ook overeen met de specialisatie die de trajectbegeleider heeft.  

Een case load van 75 klanten met vijf gesprekken per dag betekent dat gemiddeld 

elke klant één keer in de drie weken langs komt. Het is echter zo dat de ene klant vaker 

langs komt dan de ander. Klantencontact kan ingepland worden zo veel of zo weinig als 

de trajectbegeleider nodig acht. De trajectbegeleiders gaven voorbeelden van mensen die 

ze elke week of om de week spreken (op de afdeling of telefonisch), terwijl er ook 
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klanten in de case load zitten, die ze misschien vier of vijf maanden niet gesproken 

hebben omdat die een opleiding aan het doen zijn en waar het verder goed mee gaat. Ook 

zegt trajectbegeleider Dita Kamminga bijvoorbeeld, op de vraag of ze de case load hoog 

vindt: “Nou…nee. Want als het druk is denk ik nou, die klant kan wel even wat minder 

aandacht. Dan kijk ik wat echt belangrijk is. Ik kan altijd wel een beetje schuiven 

hoor.”
90

 Jos Boomsma, een nieuwe trajectbegeleider die eerder in andere gemeenten 

heeft gewerkt, zegt hierover: “Bij de meeste gemeenten heb je tweehonderd klanten. Dus 

tachtig is heel mooi. [Maar dit is veel intensiever.] Je kent de klanten goed, je weet waar 

ze mee bezig zijn, je hebt de tijd, je begeleidt ze, je maakt ook CV’s, je hebt toch een 

band.”
91

  

4.4 Veranderingen 

Veranderingen in het beleid 

Als er in de laatste jaren een verschuiving heeft plaatsgevonden in het werkveld van de 

re-integratieambtenaren van sociaal-democratisch richting liberaal, zouden zij deze 

verschuiving moeten hebben opgemerkt in de dagelijkse praktijk. De Wet Werk en 

Bijstand (WWB) zou met marktwerking en meer nadruk op uitstroom naar algemeen 

geaccepteerd werk een punt kunnen zijn waarbij grote verschillen merkbaar werden. In 

Westerwoud werkten meerdere trajectbegeleiders al voor 2004 op de afdeling re-

integratie. Opvallend in deze gemeente is dat vrijwel alle re-integratieambtenaren 

opmerken weinig veranderingen te hebben gemerkt. Trajectbegeleiders die al meerdere 

jaren aan het werk zijn kunnen weinig concrete veranderingen noemen. De WWB ervaart 

men als strenger dan de Algemene Bijstandswet en er ligt meer nadruk op ‘meteen wat 

doen’ en ‘doorlopende aanpak’, waarbij het niet meer mag voorkomen dat klanten enkele 

weken of maanden thuiszitten zonder traject. Ook het beleidsthema ‘Iedereen doet wat’ 

valt te herleiden naar het activeringsparadigma dat in de WWB zo prominent aanwezig is. 

Ook komen de projecten De Stap Vooruit en Meteen aan de Slag voort uit de nieuwe wet, 

omdat sinds de WWB bijstandsgerechtigden verplicht kunnen worden algemeen 

geaccepteerd werk te accepteren. Sinds 2004, het jaar van de invoering van de Wet Werk 

en Bijstand, zijn in Westerwoud veel mensen uit de bijstand gestroomd. Sommige 

trajectbegeleiders zien hierbij de wet echter niet als oorzaak, maar de begeleiding die de 

jaren er voor is gegeven. De trajectbegeleiders noemen de klanten die (nog) wel in de 

bijstand zitten, het ‘granieten bestand’: de mensen die echt niet kunnen en de mensen die 

echt niet willen, die alles doen om niet te hoeven werken. De mensen die echt niet 
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kunnen, krijgen zoveel mogelijk sociale activering, zodat ze meedoen in de maatschappij. 

De mensen die wel kunnen, maar niet willen, worden veelal ingeschreven bij de Stap 

Vooruit. Dit instrument is mogelijk sinds de invoering van de WWB, evenals het Work 

Firstproject Meteen aan de Slag. 

Marktwerking 

Een ander belangrijk element in het liberale stelsel is het vertrouwen in marktwerking. 

Bij de invoering van de WWB werd aanbesteding hierom verplicht gesteld. Zoals 

hierboven (p.23-24) vermeld, is 75% van de gemeenten bij de afschaffing hiervan in 

2006 opgehouden met het aanbesteden van gehele re-integratietrajecten. Westerwoud is 

zo’n gemeente die hier direct mee gestopt is. De trajectbegeleiders spreken nog steeds 

negatief over deze periode. Ten eerste werd het werk er minder leuk door. Tamara, een 

van de trajectbegeleiders, vertelt: “Ik zat op een gegeven moment alleen maar rapporten 

te lezen. Nou, wat zit je hier dan nog te doen?”
92

 Ten tweede werd het zicht op de klanten 

en hun voortgang minder, omdat ze meestal slechts een keer in de drie maanden een 

rapportage kregen en de klanten zelf niet meer (regelmatig) spraken. Ten derde was er 

grote ontevredenheid over de inflexibiliteit van grote re-integratiebedrijven die door de 

trajectbegeleiders als inefficiënt werden bestempeld. Hierbij werd ook gezegd dat 

aanbesteden iets ouderwets is, dat gemeenten die het nog doen echt achterlopen. Een van 

de trajectbegeleiders, Dita Kamminga, vertelt waarom zij vond dat het niet werkte:  

 

“Wat dan je taak was, was het hele proces administratief te volgen. Maar wij 

kenden die klant niet. Je hebt een aanmelding, die klant ken je niet, die moet 

meteen worden uitbesteed aan een re-integratiebedrijf. (...) En dan werden 

plannen gemaakt en vervolgens, na drie maanden, werd het plan nog niet 

uitgevoerd. Wat bleek dan? Ze wilden eerst een aantal intakes doen. Als ze zoveel 

mensen hadden, zeg maar tien mensen, gingen ze daar een groepstraining 

opzetten voor tien mensen. Nou dat ging helemaal niet goed. Want dan waren ze 

echt bezig, bij de intake: ‘Hoe krijgen we zo’n groepstraining vol?’ En dat is de 

omgekeerde wereld! Je hebt een intakegesprek met een klant, en je moet van die 

klant uitgaan. En je moet de instrumenten pakken die bij die klant passen. (...) Het 

werkte niet efficiënt en het kostte klauwen met geld. Dat was voor ons heel 

frustrerend, wij dachten: wij kunnen dat veel goedkoper!! (...) En ja, dat heeft 

heel veel geld gekost en na twee jaar zijn we daar mee gestopt. En ik heb nog 
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steeds klanten die dat traject hebben gedaan, twee jaar lang, en waarvan ik denk: 

‘Oh oh, zonde van het geld.’ ”.
93

 

 

Westerwoud heeft er voor gekozen om de projecten niet meer aan te besteden, maar deze 

per persoon, per module te kopen bij commerciële partners. De projecten worden echter 

overzien en gecoördineerd door de trajectbegeleiders. Zij zijn tevreden met deze 

constructie, zoals ook een van de trajectbegeleiders, Dirk van der Heuvel, vertelt:  

 

“Het voordeel hiervan is ook dat als iemand er vandaag niet is, dan weet ik het 

ook vandaag. Vaak dezelfde tijd nog en dan ga ik de klant zelf bellen en zeggen 

‘Hé, ik heb gehoord dat je er vandaag niet bent. Wat is er aan de hand? En dan 

denken ze ‘Oh jee.’ Dat is al anders dan anders. En dan zie je, het verzuim wordt 

minder en de groepsdynamiek is anders.”
94

   

Veranderingen op de werkvloer 

In Westerwoud is het opvallend dat meerdere trajectbegeleiders noemen dat ze weinig 

‘last’ hebben van beleid en dat beleid meer als een ‘richtlijn’ moet worden gezien dan een 

daadwerkelijke aanpassing aan of belemmering van het werk. Ze zeggen redelijk 

autonoom van de afdeling Beleid te werken. “Het leuke is dat je hier meer flexibel met 

regels om kunt gaan. (...) We proberen hier als afdeling wel zo regelloos mogelijk te 

zijn.” 
95

 Gevraagd naar veranderingen die vanuit de afdeling Beleid worden opgelegd, 

antwoord Tamara, één van de trajectbegeleiders:  

 

“Nou ja, we hebben wel bepaalde formulieren die we nu moeten gebruiken, ook 

voor de administratie. Maar we hebben weinig procedures, zo min mogelijk in 

ieder geval. Dat is dan een van die dingen die dan wel moeten om het goed af te 

stemmen of af te handelen. Ik heb er nooit last van in ieder geval. Ja, er gebeuren 

wel dingen zoals een e-mailprotocol ofzo, maar deze afdeling is daar niet zo heel 

goed in.”
96

 

 

Toch zijn projecten als De Stap Vooruit en Meteen aan de Slag, alsook het beleidsmotto 

‘Iedereen doet wat’, duidelijke voortvloeisels uit de WWB.  
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Samenwerking met het UWV WERKbedrijf 

Landelijk wordt op dit moment gestreefd naar een verregaande samenwerking tussen de 

Sociale Dienst van een gemeente en het UWV WERKbedrijf, de samenvoeging van het 

UWV en de CWI. In veel gemeenten wordt hier op de een of andere manier vorm aan 

gegeven, ook in Westerwoud. De gehele afdeling re-integratie zit in een pand samen met 

het UWV WERKbedrijf. De samenwerking is echter vrij beperkt en houdt in dat het 

UWV WERKbedrijf vacatures levert voor de afdeling. Deze kunnen de trajectbegeleiders 

gebruiken bij klantencontact. Trajectbegeleiders vinden het wel jammer dat zij niet meer 

bij de klantmanagers zitten op het gemeentehuis. Een van de trajectbegeleiders, Lianne 

Schaap, zegt hierover: “Het is wel jammer dat wij gesplitst zijn (...) terwijl wij eigenlijk 

in dit gebouw een vreemde eend in de bijt zijn. Ja, zo vreemd is het natuurlijk niet, maar 

we horen daar, bij de gemeente.”
97

 Daarnaast is in Westerwoud gezamenlijk met het 

UWV WERKbedrijf een werkgeversservicepunt opgericht. Vanuit de trajectbegeleiders 

zit Ben in het werkgeversservicepunt. Hij heeft geen eigen klanten meer, maar heeft nog 

wel veel te maken met klanten. Ben vertelt bij de sollicitatietraining (zie hieronder) waar 

de cursisten op af kunnen gaan. Ook brengt hij op dat moment de vacatures van het UWV 

WERKbedrijf mee. Ben is als het ware de schakel tussen de twee organisaties. Daarnaast 

kan hij, op aanvraag van de trajectbegeleider, individueel voor een klant bemiddelen bij 

een bedrijf.  

 

Sollicitatietraining 

Onder leiding van Caroline 

 

Na de pauze introduceert Ben, strak in het pak, de vacaturelijst, maar Suzanne –

één van de cursisten– merkt op dat het de oude lijst is. Caroline gaat even kijken 

of ze de nieuwe kan vinden. Berfin –een andere cursist–  was er de vorige keer 

niet bij geweest, dus zij wil de lijst wel bekijken. Caroline komt terug zonder de 

lijst te hebben gevonden. Ben belooft ze door te sturen. Hij vertelt dat hij bij 

verschillende bedrijven is geweest om te kijken of zij wellicht plekken hebben 

voor bijstandsgerechtigden. Hij vraagt nog aan twee mannen die er zitten, 

Faroekh en Ishak, hoe hun sollicitatie de afgelopen maandag was gegaan. Faroekh 

denkt dat het wel goed is gegaan, Ishak niet. Als Ben doorvraagt, zegt Ishak hier 

liever niet klassikaal over te praten. De andere cursisten knikken begrijpend. Dan 

vraagt Ben of ze het goed hebben kunnen vinden. Faroekh zegt dat het moeilijk te 

vinden was. Hij was met de fiets gegaan, en het was meer dan een uur fietsen 

geweest. Vervolgens vraagt Ben nog of ze een rondleiding hebben gehad door het 

bedrijf. Beiden schudden van nee, waarna Ben bedenkelijk kijkt. Suzanne: ‘Je kan 

daar om vragen hè?!’ Daarna zegt ze nog tegen Ben dat ze had gezien dat een 

bepaald bedrijf vacatures heeft. Ben kijkt verbaasd. ‘Dat is heel frappant, want ik 
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ben daar langs geweest en zij vertelden me dat ze al hun tijdelijke en 

nulurencontracten aan het wegbezuinigen zijn. Vervolgens raadt Ben de cursisten 

aan niet alleen naar de vacatures in de kranten te kijken, maar bijvoorbeeld ook op 

websites van bepaalde bedrijven. Of de artikelen in de kranten lezen, soms staat 

daar ook dat een bepaald bedrijf in de buurt zal openen. ‘Er zijn namelijk nog 

steeds vacatures, echt waar.’ Caroline gaat hierop door: ‘Neem nou als voorbeeld 

dat hotel dat hier vlakbij gaat openen. Maanden zeg ik al tegen jullie: ‘Ga daar 

langs, ze zullen allerlei mensen nodig hebben.’ Mij lijkt het bijvoorbeeld heel leuk 

om daar partyplanner te zijn, er zijn zoveel banen binnen een hotel, niet alleen 

schoonmaakwerk. En ze moeten allemaal vervuld worden als het nieuwe hotel 

opent.’ Ben zegt hierbij: ‘Jullie zullen er echt harder aan moeten trekken. 

Solliciteren is een fulltime baan.’ 
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Hoofdstuk 5 Dijsseldam 

 

In dit hoofdstuk wordt de casus Dijsseldam besproken. In de gemeente Dijsseldam is een 

duidelijk tweedeling te zien in trajecten, waarbij het ene gericht is op uitstroom naar werk 

en het andere op sociale activering en uitstroom op langere termijn. In Dijsseldam zijn 

hierom twee soorten re-integratieambtenaren, jobcoaches en klantmanagers. Als een 

burger van Dijsseldam zich wil aanmelden voor bijstand moet hij eerst naar het UWV 

WERKbedrijf. Zij doen een intake waarbij geschat wordt of de klant binnen zes maanden 

aan het werk kan of niet. Als er geen belemmeringen zijn om binnen zes maanden aan het 

werk te kunnen, wordt de klant doorgestuurd naar de jobcoaches. Als hierbij wel 

problemen worden verwacht wordt de klant doorgestuurd naar een klantmanager. Een 

klant komt bij een klantmanager via een inkomensconsulent. Deze consulent bepaalt of 

de persoon daadwerkelijk recht heeft op bijstand. Als dit het geval is wordt de klant 

ingeschreven en doorgestuurd naar de klantmanager. Het kan voorkomen dat de 

medewerker van het UWV WERKbedrijf schat dat een persoon naar de jobcoaches kan 

maar dat de jobcoach bij de eigen intake toch beslist dat uitstroom binnen zes maanden 

geen realistische verwachting is. Dan wordt de klant alsnog eerst langs de 

inkomensconsulent en vervolgens naar de klantmanager gestuurd. Voor een traject bij de 

jobcoaches hoeft de inkomensconsulent niet te bekijken of iemand recht heeft op 

bijstand, omdat klanten van de jobcoaches in feite niet in de bijstand stromen. Hierover 

meer in paragraaf 5.1. 

 

Figuur 5.1 De intakeprocedure in Dijsseldam 

 

 

Klantmanagers hebben zowel klanten voor sociale activering als klanten die met wat 

extra begeleiding weer aan het werk kunnen. Ook bij de jobcoaches wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen klanten. De jobcoaches zitten elke week een paar dagdelen 
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bij de intakebalie en de klant die op dat moment binnenkomt, wordt in het klantenbestand 

van die jobcoach opgenomen die de intake afneemt.  

In Dijsseldam worden alle re-integratietrajecten aanbesteed. Bij het re-

integratiebedrijf is vervolgens ook een intake. Een klant heeft dus minimaal drie en soms 

wel vijf intakes voordat het traject in gang wordt gezet. Deze indeling van intakes komt 

voort uit de SUWI. In deze wet werd ingezet op de één-loketgedachte. Dit betekent dat 

een klant voor alle zaken die te maken hebben met werk en uitkering naar één loket toe 

kunnen komen. Doel hiervan was het centraal stellen van de klant. Door informatie uit te 

wisselen tussen bijvoorbeeld het UWV WERKbedrijf en de Sociale Dienst, zou werk 

bespaard kunnen worden en de klant minder vaak zijn verhaal hoeven te doen. In 

Dijsseldam houden de verschillende diensten echter (nog steeds) ook een eigen intake 

met de klanten die voor hun begeleiding in aanmerking komen.   

Eerst zal in paragraaf 5.1 worden ingegaan op de mogelijkheden die de Sociale 

Dienst van Dijsseldam biedt bij re-integratie. Vervolgens zal in paragraaf 5.2 het contact 

met en benadering van de klanten besproken worden, in 5.3 de tevredenheid van de 

ambtenaren en in 5.4 de veranderingen die de afgelopen jaren op de afdeling hebben 

plaatsgevonden.  

5.1 De mogelijkheden van de Sociale Dienst 

De mogelijkheden die de gemeente Dijsseldam geeft voor re-integratie zijn belangrijk om 

de stad te duiden aan de hand van het model van Jewell. Ook wordt het doel zichtbaar dat 

de gemeente zichzelf heeft gesteld ten aanzien van bijstandsgerechtigden. Het doel van 

de afdeling van de jobcoaches bijvoorbeeld is het voorkomen dat mensen zich inschrijven 

in de bijstand. Als mensen eenmaal in de bijstand zitten, zo is de gedachte, komen ze er 

moeilijk uit. Dit sluit aan op de ‘van werk naar werk’-visie. De jobcoaches zijn in feite 

ook een buffer tegen instroom van mensen die zich in de bijstand laten inschrijven omdat 

dit ‘makkelijk’ is.  

Het enige traject dat de jobcoaches kunnen inzetten, is ‘verloning’. Verloning is 

een constructie waarbij iemand niet ingeschreven wordt voor een bijstandsuitkering maar 

als werknemer bij een re-integratiebedrijf. Zij moeten vervolgens 32 uur per week 

beschikbaar zijn: 24 uur voor (ongeschoold, voornamelijk fabrieks-) werk, en 8 uur per 

week worden zij begeleid door het re-integratiebedrijf bij het zoeken naar een echte baan. 

Deze constructie duurt maximaal zes maanden. Het bedrijf betaalt een loon, dat de 

gemeente het bedrijf betaalt uit het w-deel van het budget van de WWB. Op die manier 

hoeft de gemeente minder aanspraak te maken op het (kleinere) i-deel. Een half jaar voor 

het uitvoeren van deze casestudie is dit ingevoerd onder het begrip ‘Work First’ (zie 
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p.24-25). Naast verloning hebben de jobcoaches enkele instrumenten die zij kunnen 

inzetten. Dit zijn: kortdurende opleidingen (maximaal zes maanden), bijvoorbeeld tot 

taxichauffeur of een computercursus; traject voor alleenstaande ouders om werk en zorg 

te combineren; traject voor jongeren, voornamelijk gericht op inschrijving in onderwijs 

en cursussen in het kader van openbare orde. Deze instrumenten worden dus naast 

verloning ingezet. 

De klantmanagers hebben verschillende instrumenten tot hun beschikking. 

Trajecten om uitstroom naar werk te bewerkstelligen zijn: trajecten richting zzp
98

; 

trajecten voor moeilijk bemiddelbare maar bereidwillige klanten, bijvoorbeeld ouderen of 

gedeeltelijk gehandicapten; werk met behoud van uitkering en gesubsidieerde banen; 

inburgeringstrajecten (in samenwerking met de dienst inburgering); trajecten gericht op 

empowerment en scholing van alleenstaande ouders; opleidingen en cursussen voor het 

verkrijgen van startkwalificaties en persoonsgebonden budgetten, waarbij de klant zelf 

een re-integratiebedrijf of –activiteit kan uitzoeken. Daarnaast kan de klantmanager een 

belastbaarheidonderzoek laten uitvoeren om te zien in hoeverre fysieke of psychische 

problemen een belemmering zijn om te werken. 

De trajecten gericht op sociale activering zijn: vrijwilligerswerk, 

maatschappelijke participatie, waarbij gericht wordt op zelfredzaamheid en het 

voorkomen van sociaal isolement; inburgering gericht op maatschappelijke participatie; 

allerlei cursussen gericht op zelfredzaamheid, zoals alfabetiserings- en 

opvoedingscursussen; en het activeringscentrum. 

 Het activeringscentrum verzorgt zelf de begeleiding, in tegenstelling tot de andere 

gemeentelijke afdelingen. Daarnaast is het niet gericht op uitstroom naar werk, en wordt 

dit ook niet verwacht, zoals Ruben Roodehoed, een van de begeleiders vertelt:  A: “En 

probeer je nog achter dingen als arbeidsverleden te komen?” R: “Eh ja, je zou het haast 

vergeten omdat mensen soms zó lang niet hebben gewerkt! Ja, dat bespreek je wel, maar 

dat zal niet persé het eerste zijn wat je hier gaat bespreken.” 
99

  

Het doel van de centra is een koppeling maken tussen sociale activering van mensen en 

het prachtwijkenbeleid. Deze centra werken met bijstandsgerechtigden met een zeer grote 

afstand tot de arbeidsmarkt die uit diezelfde wijk komen. Deze mensen gaan allerlei 

klussen en vrijwilligerswerk doen in de eigen wijk, waarbij Dijsseldam hoopt de sociale 

cohesie en leefbaarheid van de wijk te vergroten en de sociale activering van deze 

mensen te stimuleren. Verplichting wordt minder benadrukt in het activeringscentrum, 
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omdat de nadruk ligt op enthousiasmeren. Dit project is het enige dat de gemeente niet 

aanbesteed heeft. Het is wel opgezet met behulp van een commerciële partner, maar deze 

samenwerking wordt langzaam afgebouwd. Binnenkort zal de gemeente de organisatie 

helemaal zelf in handen hebben. Een intakegesprek in het centrum gaat vooral in op de 

persoonlijke omstandigheden van een klant: de sociale, psychische en fysieke 

belemmeringen. Daarnaast wordt rustig uitgelegd hoe het centrum werkt en wat er 

verwacht wordt. Het volgende fragment illustreert dit: 

 

Intake in het activeringscentrum 

Aanwezig bij Ruben Roodehoed  

 

‘Als we kijken hoe het nu met u staat, als u weer uit huis durft te komen, wat wil 

je dan gaan doen? Dat is wat we hier gaan bekijken. Heeft je klantmanager verteld 

hoe het hier is?’ Arie: ‘Het is net een huiskamer hier.’ ‘Dat klopt, dat is de 

bedoeling. We komen hier bij elkaar in deze huiskamer, een groep van mensen uit 

de eigen buurt. We hebben groepsbijeenkomsten. Eerst krijgen jullie een 

empowermenttraining, hierbij kijk je naar: wat wil ik, wat kan ik, wat kunnen we 

doen in de wijk. Dan gaan we projecten starten.’ ‘Hartstikke mooi, dat is echt een 

kans om rustig uit de hele situatie te komen,’ zegt Arie, ‘hoe vaak is het?’ ‘De 

groepsbijeenkomst is een keer per week, en daarnaast hebben we nog een 

persoonlijk gesprek, dus twee keer per week. We doen het echt rustig aan.’ Arie 

geeft toe dat hij daar ook wel een beetje bang voor was, dat hij meteen aan de slag 

zou moeten.
100

 

 

Naast de samenwerking met het beleidsterrein van prachtwijken, werkt de Sociale Dienst 

ook samen met de dienst inburgering, zoals uit bovenstaande trajectmogelijkheden al 

blijkt. Dijsseldam doet ook graag mee aan nieuwe projecten en is op dit moment bezig 

met een pilot waarbij alleenstaande ouders financieel extra beloond worden als zij zorg 

voor hun kind(eren) combineren met werk en/of scholing.  

De duur van de begeleiding in het activeringscentrum is in principe maximaal een 

jaar, waarna de klanten verder kunnen stromen naar bijvoorbeeld andere re-

integratietrajecten. Echter, de (eerste) groep die iets meer dan een jaar geleden begonnen 

is, is nog niet doorgestroomd. Andere begeleiding heeft niet een dergelijke deadline. De 

verschillende trajecten hebben een maximale duur, maar daarna kan een ander traject 

ingezet worden.  

In Dijsseldam worden alle trajecten in principe aanbesteed, maar er is wel enige 

flexibiliteit via de individuele re-integratietrajecten. Zo gaf Kim Klaver, een van de 

klantmanagers, tijdens een geobserveerde intake toestemming aan een klant om een 

                                                           
100

 Observatie tussen begeleider Ruben Roodehoed en een klant bij de intake in het activeringscentrum. 



 50 

bepaalde cursus te volgen die zij nodig had om in het bedrijf van haar man – die tijdelijk 

niet kon werken – te kunnen werken. Toch kijken de re-integratieambtenaren veel naar de 

opties die voorhanden zijn via de aanbestede projecten. De jobcoaches zijn verplicht de 

klant naar het verloningsbedrijf te sturen. Meer hierover in paragraaf 5.4. Toch proberen 

ook de jobcoaches enige flexibiliteit te bewerkstelligen, zoals jobcoach Berend Duikelaar 

illustreert: 

 

“In [een stad hier zo’n 30 km vandaan] zochten ze buschauffeurs. Dan kun je 

zeggen ‘Ok daar is heel veel behoefte aan, maar ze kunnen daar niet komen.’ Het 

liefst zou je dan zeggen hier heb je een lening, ga werken en betaal het terug. 

Maar dat mag nou eenmaal niet, uit het w-deel mag geen lening worden betaald. 

Nou, toen heb ik besloten een aantal mensen een auto te geven. Toen kreeg ik heel 

veel commentaar: ‘dat kun je niet maken’, ‘hoezo’, en dan gaan mensen het op 

zichzelf betrekken: ‘ik zou ook wel een auto willen hebben’ Kijk dat is het 

probleem vaak hier. Dat ging om het feit, een heel simpele afweging, een auto 

kost 2 à 3 duizend euro, maar iemand krijgt wel een jaarcontract en dan bespaar 

je wel 12.000 euro aan uitkering. Dus je haalt het er zo uit. Ik was daar heel 

nieuw in, dat ze zo gingen denken over het w-deel. Dus: investeer, het is niet je 

eigen geld, en zorg dat de klant ermee gebaat is.” 
101

 

5.2 Klantcontact 

Ook in Dijsseldam is gekeken naar de mate van rapport tussen de re-integratieambtenaar 

en de klant. Deze verschilt sterk tussen de verschillende afdelingen. In Dijsseldam wordt 

allereerst ook gesproken over individuele verschillen tussen jobcoaches of klantmanager, 

zoals ook Leo Liefland, een van de jobcoaches vertelt: 

 

Dat verschilt wel heel erg per persoon. Iedereen vraagt wel dezelfde vragen denk 

ik, maar de trajecten die je inzet, hoe vaak je je klanten spreekt, dat verschilt per 

keer. En hoe streng de werkmakelaar is. (...)Iedereen heeft wel een beetje een 

eigen werkwijze, maar iedereen hanteert wel dezelfde regels, dat wel.
102

 

 

De intake wordt min of meer gestandaardiseerd afgenomen, omdat de jobcoaches 

hiervoor een checklist hebben en de reguliere klantmanagers een computerprogramma, 
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dat ook aangeeft welk traject het beste aansluit bij de klant. Kim Klaver, een van de 

klantmanagers legt uit:  

 

“Dus dan loop je dat helemaal door met een klant en daarna krijg je een soort 

uitslag wat voor trede iemand zit, tredebepaling maakt dat apparaat. Het wordt 

natuurlijk wel ingevuld door ons en dan krijg je een aantal adviezen wat voor 

trajecten zij kunnen doen. Ik ben daar niet zo’n voorstander van. Ik snap de 

meerwaarde niet echt. (…) Wij hebben hier bij de gemeente Dijsseldam niet 

superveel trajecten. (…) Wij hebben er denk ik een stuk of 20, ik weet niet precies 

hoe veel. Dan komt er uit zo’n advies niet veel bijzonders. Het is niet dat ik 

helemaal achterover sla dat ik denk: ‘Oh daar was ik niet zelf opgekomen.’ (…) 

Het is denk ik ook meer bedoeld om alle klantmanagers dezelfde vragen te laten 

stellen.” 

 

Daarnaast is de begeleiding verschillend tussen de twee teams en het activeringscentrum. 

De klantmanagers spreken de klant meestal eens per drie maanden. Een van de 

klantmanagers vertelt dat ze hier haar eigen minimum voor heeft vastgesteld: “En als ze 

dan een re-integratietraject volgen, dan probeer ik om de drie maanden met het re-

integratiebureau te spreken hoe het gaat en dan probeer ik ook wel altijd de klant 

telefonisch te benaderen. Niet altijd uit te nodigen, maar wel even informeren hoe het zit. 

Ik wil klanten sowieso elk half jaar spreken.”
103

 Beatrijs, een andere klantmanager, houdt 

een zelfde soort schema aan.  

De jobcoaches wisselen in hun klantcontact tussen eens in de drie maanden en 

eens in de twee à drie weken. In principe moet iedere klant van de jobcoaches de 

verloning in en worden ze door het re-integratiebedrijf begeleid naar werk, maar de 

jobcoaches kunnen een klant nog wel bijstaan door hen op gesprek te laten komen. 

Jobcoach Leo Liefland legt uit hoe deze begeleiding er uit kan zien:  

 

“Ik maak met elke klant gewoon afspraken. Sowieso elke klant is verplicht te 

solliciteren. Ik leg ze ook gewoon een sollicitatieverplichting op. Ik zeg, vijf 

sollicitaties per week, één per dag. Nodig ik ze na twee weken uit, moeten ze tien 

sollicitaties overleggen. En die neem ik dan mee, ik neem door: hebben ze 

inderdaad gesolliciteerd, wat het resultaat daarvan is. Sporadisch bel ik bedrijven 

op, of ze daadwerkelijk hebben gesolliciteerd. Als ik zelf wat vacatures heb 

gevonden leg ik die voor, dat ze daarop kunnen solliciteren. Als ik een specifieke 
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vacature heb van een werkgever dan stel ik dat meteen voor. Dan breng ik ze ook 

op de hoogte van: ‘Ik heb je daar voorgesteld, je kunt meteen op gesprek… 

Afhankelijk van de klant eigenlijk.”
104

 

 

Van de geïnterviewde ambtenaren geeft Leo de meest intensieve begeleiding. Andere 

jobcoaches laten klanten wel terugkomen, maar vragen naar de vorderingen en geven 

tips, zoals bijvoorbeeld Sarah Polderman in het volgende gesprek met een klant: 

 

Yasmin is hoogopgeleid maar kan geen werk vinden. Sarah laat haar twee 

maanden na de intake op afspraak komen. ‘Je had je CV naar Randstad gestuurd. 

Heb je daar iets op gehoord?’ Yasmin zegt niks te hebben gehoord. ‘Dat is gek, 

want je hebt het naar deze persoon gestuurd? (ze laat een naam op een brief zien). 

Yasmin beaamt het en overhandigt haar de mail die zij de betreffende persoon 

gestuurd had. ‘Vertel verder’, zegt Sarah, ‘is het gelukt?’ ‘Ja het is bijna gelukt. 

Ze vertelt over meerdere sollicitaties die zij heeft gehad. Ze is een paar keer 

tweede geworden. ‘Dus dit is het enige wat nu nog loopt?’ concludeert Sarah. 

‘Het enige waar ik hoop op heb dat het goed afloopt. Ik heb er heel veel 

verstuurd.’ Ze laat alle sollicitatiebrieven zien, het is best een pak. Sarah zegt ze 

later te willen kopiëren voor in het dossier. ‘Heb je nagedacht over werken in een 

andere branche?,’ vraagt ze. Yasmin zegt dat dit al haar tweede keus is, maar dat 

ze zit te denken aan een vervolgstudie. (...) ‘Toe maar’, zegt Sarah. Het gesprek 

gaat verder. Yasmin zegt vaak niet aangenomen te worden vanwege haar 

spreekvaardigheid in het Nederlands. ‘Daar hebben we het eerder over gehad. 

Maar wat denk je daar nog aan te kunnen doen? Volgens mij zit het met lezen en 

begrijpen goed, maar spreekvaardigheid is nog een probleem is. Denk je niet dat 

je dat vanzelf leert, ken je het spreekwoord: oefening baart kunst?’, vraagt Sarah. 

Yasmin kent het spreekwoord. Sarah adviseert Yasmin toch werk beneden haar 

niveau te accepteren, om de taal te kunnen oefenen, en ondertussen door te blijven 

solliciteren naar een baan die ze wel leuk vindt.
105

  

 

De jobcoaches begeleiden alleen klanten die geen belemmeringen hebben om de 

arbeidsmarkt te kunnen betreden. Het contact beperkt zich logischerwijs tot 

werkgerelateerde onderwerpen en is vaak zakelijker. Er zijn op de afdeling wel folders 

van de schuldhulpverlening die ze eventueel meegeven aan de klant. Er is verder geen 

contact. Willemijn Waaimakers, een van de jobcoaches, vertelt dat schuldhulpverlening 

en de jobcoaches wel in hetzelfde systeem kunnen kijken, maar dat dit eigenlijk niet 

gebeurt:  
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W: “Ja de contacten met schuldhulpverlening zijn niet zo aanwezig. Wat er wel 

gebeurt is dat als we bespreken dat een klant wordt doorverwezen naar 

schuldhulpverlening, dan zetten we dat in de rapportage.  Dus: doe daar wat mee. 

En verder is het een wat diffuse taak of het nou bij de jobcoach of bij de 

inkomensconsulent ligt, maar er wordt wel altijd gezegd tegen een klant: ‘Ga er 

nou naar toe’. Maar het is niet verplicht.” A: “Dus er komt geen telefoontje van 

‘Nou ik heb iemand naar je doorverwezen…’ W: “Nee. Maar in principe kan het 

ook gevonden worden in ons computersysteem waar we mee werken, daar wordt 

schuldhulpverlening ook in gerapporteerd. Dus daar zou je in die zin die 

voortgang ook kunnen monitoren, hoe het daar gaat.” 
106

 

 

In het activeringscentrum is de begeleiding juist intensiever. De begeleider in het 

activeringscentrum ziet de klanten twee maal per week, maar dit contact is weinig gericht 

op (het vinden van) werk. Klanten leggen in het activeringscentrum ook problemen op 

andere vlakken voor. Hier hebben de begeleiders moeite met de grens te leggen tussen 

waar ze wel en niet bij helpen. De mogelijkheden om klanten hierbij te helpen zijn 

beperkt binnen het activeringscentrum. In het centrum kunnen de klanten komen om te 

vertellen hoe het met ze gaat en er wordt vrijwilligerswerk en allerlei andere projecten in 

de buurt verdeeld, maar er zijn geen mogelijkheden voor bijvoorbeeld (vaardigheden-) 

cursussen.   

Passend werk  

In Dijsseldam wordt vooral gestreefd naar uitstroom naar algemeen geaccepteerd werk, 

wat overeenkomt met de doelen die in de WWB zijn gesteld. De re-integratieambtenaren 

hebben hier vaak wel moeite mee en het fenomeen van draaideurklanten zorgt er voor dat 

ook in Dijsseldam wordt geprobeerd passend werk te vinden. Kim Klaver, klantmanager, 

herkent dit in de organisatie: “Mijn indruk is dat mensen de klanten zo snel mogelijk uit 

de uitkering willen hebben, dus snel willen scoren. Maar ze zien ook dat het niet zoveel 

zin heeft als iemand een draaideurklant wordt.” 
107

 Beatrijs, een andere klantmanager, 

geeft aan er erg tegen te zijn om mensen uit te laten stromen naar werk dat zij zelf niet 

willen, juist omdat ze dan “binnen de kortst mogelijke keren weer terug bij af zijn” 
108

.  

Bij de jobcoaches, die op een afdeling werken die specifiek op snelle uitstroom 

gericht is, wordt vaak ook opgemerkt dat er een discrepantie zit tussen de beleidsdoelen 
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en de intrinsieke motivatie van de begeleiders, zoals bijvoorbeeld jobcoach Berend 

Duikelaar aangeeft:  

 

“Door producten en financieringsdruk word je vaak gedwongen mensen op korte 

termijn snel te laten uitstromen. Maar vanuit je hart en vanuit het idee waarom 

mensen hier vaak zitten, wil je vaak veel meer investeren en zorgen dat mensen 

lange termijn uitstromen en dat ze zelfredzaam worden. Dat is het doel. En dat 

spanningsveld zie je heel erg.” 
109

.  

 

Deze afdeling kon tot voor kort ook de Web-gelden
110

 inzetten, maar dit wordt 

afgebouwd omdat de meeste opleidingen langer duren dan zes maanden, de beoogde 

uitstroomtijd voor de klanten van de jobcoaches. Met deze ontwikkeling zijn velen het 

niet eens, juist omdat je met het ophogen van het opleidingsniveau veel kan bereiken. 

5.3 Tevredenheid van de re-integratieambtenaren 

Voor de meeste geïnterviewde re-integratieambtenaren was dit hun eerste baan na de 

studie. Het team is erg jong, velen zijn jonger dan 35 jaar en werken er nu één tot drie 

jaar. Ze zijn voor een groot deel universitair geschoold, waarbij de studie vaak weinig 

raakvlakken had met het onderwerp van sociale zekerheid of arbeidsparticipatie. Zoals 

één re-integratieambtenaar vertelt: “Ik heb Internationale Betrekkingen gestudeerd en 

wilde de ontwikkelingssamenwerking in. Dat ging toen helemaal niet, dat is zo’n 

gewenste sector. Toen dacht ik, op ontwikkelingsgebied kun je dan nog het beste bij de 

Sociale Dienst gaan werken.” Anderen zeggen bijvoorbeeld ‘er in gerold te zijn’. 

Uiteraard zijn er ook HBO-opgeleiden bij, die vaak wel een opleiding hebben die aansluit 

bij het werk. Ondanks het hoge opleidingsniveau vinden vooral veel werkcoaches dat er 

geen HBO-diploma voor het werk nodig is, wat bij sollicitaties wordt gevraagd. Meerdere 

mensen van beide re-integratieteams vertellen eigenlijk meer in hun mars te hebben, 

vinden dat hun functie wordt uitgehold en sommigen geven aan niet langer dan nog twee 

à drie jaar hun huidige werk te willen doen.  

 In Dijsseldam zijn cursussen die de re-integratieambtenaren volgen meestal 

bedoeld om nieuwe concepten te introduceren of om bestaande kennis op peil te houden, 

zoals ook de cursus die besproken wordt in het volgende voorbeeld:  
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Leo vertelt dat hij die donderdag een cursus heeft over EVC’s
111

, ´maar ik heb 

gehoord dat het niet zo interessant is. Eerst gaan ze de hele ochtend de 

geschiedenis van het onderwijs in Nederland vertellen, waar de afkortingen lbo, 

vmbo, mms enzo voor staan. Pas ´s middags gaan we aan de slag met de EVC´s. 

Terwijl ik maar twee dingen hoef te weten: wat zijn EVC´s en wanneer kan ik het 

inzetten?!´, lacht hij. ´Dit kost me toch weer een dag.´ Ik vraag of ze veel 

opleidingen doen vanuit het werk. De gemeente heeft de afgelopen maand alle 

medewerkers een opfriscursus WWB gegeven, waar ze volgende maand een 

examen voor moeten afleggen. Ze willen dat elk jaar doen, zo´n opfriscursus.´ 

´Wat heeft het voor gevolgen als je het examen niet haalt?´, vraag ik. ´Hmmm... 

ik weet het eigenlijk niet. Maar het is geen stampwerk of zo, je mag de wet er 

gewoon bij houden.
112

 

Case load  

In Dijsseldam wordt de case load als hoog ervaren, bij zowel de jobcoaches als de 

klantmanagers. De klantmanagers hebben inderdaad een case load tussen de 150 en 200 

klanten per fulltime werkende. Het jaar ervoor (2008) was ingezet om de case load 

omlaag te brengen om meer persoonlijk en intensief klantcontact te kunnen 

bewerkstelligen. Deze zakte dat jaar naar 120 klanten, maar is ondertussen weer naar het 

oude niveau gestegen. De jobcoaches hebben een case load van ongeveer 75-80 klanten, 

zonder extra projecten. Opmerkelijk is dat zij dit als een te hoge case load ervaren terwijl 

de ambtenaren in Westerwoud dit niet zo ervaren. De jobcoaches zeggen het nu te druk te 

hebben om hun functie zoals bedoeld uit te voeren. Dit valt wellicht deels te verklaren 

doordat een jaar daarvoor de case load bij de jobcoaches nog maar rond de 25 klanten 

lag. In een korte tijd is hun case load drie maal zo hoog geworden. Naast het contact met 

hun reguliere klanten, zitten de jobcoaches meerdere dagdelen per week bij de intake. De 

mensen die daar langs komen (regelmatig vier per dag) worden in hun case load 

opgenomen. Deze toeloop wijten zij aan de huidige economische malaise, maar ook aan 

het inwerken van nieuwe collega’s, waar het afgelopen jaar veel tijd in is gaan zitten. Dit 

is ook zichtbaar in het feit dat veel re-integratieambtenaren nog niet lang bij de gemeente 

werken en er ook niet nog meerdere jaren willen blijven werken. Ook de diversiteit aan 

taken kan ten grondslag liggen aan dit gevoel van drukte. Een van de jobcoaches, Berend 

Duikelaar, vertelt dat in zijn ogen de consequentie hiervan is, dat het werk niet voldoende 

uitgevoerd wordt: “Mensen hebben het druk en als je het druk hebt waar kies je dan 

voor? Voor datgene waar je je het beste bij voelt. (...)  Dus je maakt een functie te breed, 

te veel activiteiten en wat doe je dan, mensen gaan zich op twee dingen focussen en de 
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rest vergeten ze gewoon. En dat gebeurt nu heel erg in de organisatie.”
113

 De jobcoaches 

wisselen in de rol die zij aannemen. De een neemt de rol van een monitor aan en neemt 

eens in de drie maanden contact op om te horen of het re-integratiebedrijf hen goed helpt 

en hoe het vordert met de sollicitaties. De ander probeert zijn klanten toch zoveel 

mogelijk bij te staan. Een jobcoach behoort ook vacatures te zoeken voor zijn klanten. 

Leo Liefland, een van de jobcoaches, vertelt hoe intensief deze begeleiding eigenlijk 

hoort te zijn:  

 

“De bedrijven benaderen ons dan als ze een vacature hebben, die vacature wordt 

dan meestal uitgezet onder alle jobcoaches, maar degene die hem uitzet blijft 

contactpersoon. En ja, andere vacatures zoek je op internet, of als je in de krant 

iets tegenkomt, bel je even, of als ik in de stad loop en ik zie een poster hangen 

van ‘Oh ze zoeken mensen’, dan bel ik ze even op van ‘Wat zoeken jullie precies? 

Ik heb er nog een paar.’ Op die manier vind je gewoon vacatures voor 

mensen.”
114

  

 

Veel jobcoaches zeggen geen tijd meer te hebben voor het zoeken naar vactures. Het 

werkgeversserviceteam moet deze taak ook gedeeltelijk overnemen, hierover meer in 

paragraaf 5.4.4. In de gemeente wordt ingezet op generalisten. Dit is terug te zien in het 

soort klanten die de re-integratieambtenaren hebben, zij hebben geen specialismen. 

Uitzonderingen zijn een team dat zich met jongeren bezighoudt en een team voor de 

inburgeringsklanten. Ook is dit terug te zien in de verschillende activiteiten die voor een 

klant gedaan moeten worden. Deze verscheidenheid aan taken kan voor een hoger 

gevoelde case load zorgen. Generalisatie is ook terug te zien in de samenwerking met het 

UWV WERKbedrijf, waarbij de jobcoaches en de medewerkers van het UWV 

WERKbedrijf dezelfde taken gaan uitvoeren.    

 

Ervaringen met verloning 

De verloningsconstructie is voor veel jobcoaches in Dijsseldam de voornaamste bron van 

frustratie. Redenen die hierbij genoemd worden centreren zich rondom: ‘het is 

inflexibel’, ‘veel klanten schieten er niets mee op’ en ‘het is haastig in elkaar geflanst om 

het w-deel te benutten’. Een enkele jobcoach probeert sommige klanten niet naar het re-

integratiebedrijf te sturen. Bijvoorbeeld door de intake bij het bedrijf zo laat mogelijk in 
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te plannen, om iemand de tijd te geven zelf verder te zoeken. Voor de tussenliggende 

periode kan tijdelijke bijstand aangevraagd worden, ‘broodnood’. Dit kan echter niet 

langer dan twee weken duren. Een andere jobcoach had twee hoger opgeleide klanten 

tegen de regels in twee maanden bijstand gegeven, maar werd hier op aangesproken door 

haar leidinggevende. Vooral het ontbreken van mogelijkheden is wat de jobcoaches 

zwaar valt. Zoals een van de jobcoaches, Yvette van der Meer, opmerkt:  

 

“Ik neem een intake af, ik vraag die persoon van alles, maar eigenlijk weet ik 

voor het gesprek al wat mijn antwoord zal zijn, namelijk productiewerk bij het re-

integratiebedrijf. Dat is namelijk de enige mogelijkheid die wij mogen bieden. Het 

werk is niet gecentreerd rondom de klant, of zelfs rondom de arbeidsmarkt, maar 

op het voorkomen van dat mensen een uitkering aanvragen.” 
115

 

 

Verder is er voor de verloning keus uit twee bedrijven. Een daarvan wordt door de 

jobcoaches geprefereerd boven de andere. Van die laatste, KrachtWerk, wordt gezegd dat 

zij niet hun best doen voor klanten omdat ze de begeleidingsvergoeding de volle zes 

maanden willen ontvangen. Een van de jobcoaches vertelt hoe zij probeerde toch het 

beste voor een klant te doen:  

 

‘Ik had op mijn kop gekregen omdat ik iedereen naar WorkInn doorstuur. Van de 

vijftig mensen had ik er maar twee naar KrachtWerk gestuurd. Dat is natuurlijk 

niet de bedoeling. Maar ja, als ik dat ene bedrijf nu eenmaal beter vind dan het 

andere? Ik ben erg ontevreden over KrachtWerk, ik vind dat ze hun werk niet 

goed doen. Dan wil ik het klanten niet aandoen om ze daarheen te sturen, als ik 

denk dat het niets oplevert.’
116

 

5.4 Veranderingen 

Veranderingen in het beleid 

Bij de Sociale Dienst in Dijsseldam werken weinig re-integratieambtenaren die daar al 

voor de invoering van de WWB werkzaam waren. Een geïnterviewde die daarvoor al bij 

de gemeente werkte, Beatrijs, merkte op dat het beleid inderdaad strenger en meer gericht 

is op uitstroom. Daarnaast liet zij weten minder tijd voor de begeleiding van klanten te 

hebben dan vroeger, vanwege administratieve taken die bij het werk gekomen zijn. De 

werkwijze in de gemeente Dijsseldam en de mogelijkheden die zij hebben, alsook de 
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nadruk op (snelle) uitstroom naar algemeen geaccepteerd werk duiden er op dat de 

aanpak met de invoering van de WWB sterk is veranderd.  

Marktwerking 

In Dijsseldam worden bijna alle trajecten op dit moment nog geheel aanbesteed. Hiervoor 

werken zij met verschillende re-integratiebedrijven. Er wordt een verschil opgemerkt 

tussen de re-integratiebedrijven. Beide teams merken op dat de controle op het traject 

soms slecht is:  

 

“We krijgen niet altijd genoeg informatie van de re-integratiebedrijven. Ik heb zo 

mijn voorkeuren voor re-integratiebedrijven, maar dat hou je toch. Het ene re-

integratiebedrijf stelt de eisen toch hoger dan de andere. Wij hebben bijvoorbeeld 

drie weken geleden een rappèl gestuurd naar diverse re-integratiebedrijven die 

niet binnen drie maanden een rapport hebben opgestuurd. En nu komt het 

allemaal binnen. Aan de ene kant is het begrijpelijk, die mensen werken ook met 

andere mensen en dit heeft geen prioriteit, voor hun dan, maar aan de andere 

kant, wij zijn de opdrachtgever en wij willen wel geïnformeerd worden over het 

wel en wee van onze klanten.”
117

 

 

Toch keuren de re-integratieambtenaren van Dijsseldam het aanbesteden van trajecten 

niet sterk af en zien zij het grotendeels als een noodzakelijk kwaad voor een grote 

gemeente of van de structuur van de Sociale Dienst zoals deze. Dit verwoordt ook 

Beatrijs Koops: “Ik denk in dit systeem, zoals het nu is, een aanbesteding het beste is, 

naar een re-integratiebedrijf. Als je op het punt komt dat de gemeente meer 

klantmanagers aanneemt, dat je een kleinere case load hebt, dat je persoonlijk de mensen 

kunt begeleiden en ook maatwerk kunt leveren, dan denk ik dat dat goed is.” 
118

 

Verschillende jobcoaches en klantmanagers hebben ook meer moeite met bepaalde 

re-integratiebedrijven dan met de aanbesteding zelf. Een van de klantmanagers, Kim 

Klaver, zegt bijvoorbeeld dat ze een voorstander is van aanbesteden zolang het om goede 

en officiële bedrijven gaat, omdat ze “als paddenstoelen uit de grond schieten”.
119

 

Bovenstaand voorbeeld van KrachtWerk en WorkInn (zie p.55) illustreert ook dat er niet 

perse slecht tegen aanbesteden aangekeken wordt. Meer mogelijkheden om te monitoren 

wat er met een klant gebeurt en meer sanctiemogelijkheden als dit niet goed gaat, worden 

hierbij geopperd om het systeem te verbeteren. 
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Veranderingen op de werkvloer 

In Dijsseldam is men bezig om te bekijken hoe de re-integratie van bijstandsgerechtigden 

anders kan worden vormgegeven. Een van de jobcoaches, die actief bezig is met 

veranderingen, wil een aanpak zoals deze ook in Westerwoud bestaat:  

 

“Wat wij willen voorstellen is veel meer modulair inkopen, dat je bij elke trede 

een luik maakt waar je iets uit kunt halen, zodat je veel meer sturing geeft aan een 

jobcoach en een klantmanager om een klant een bepaalde richting op te krijgen, 

maar waardoor je ook sneller kunt switchen wanneer de markt anders is of 

wanneer een klant of de situatie anders is. En dat is heel belangrijk.” 
120

 

 

In Dijsseldam is een van de jobcoaches actief bezig met veranderingen van aanpak. Ter 

compensatie hiervoor heeft hij geen eigen klanten meer, maar is niet ondergebracht bij de 

beleidsafdeling. De afdelingen en werkwijzen worden in Dijsseldam vaak veranderd. Dit 

wordt zowel positief als negatief bekeken binnen de gemeente. Aan de ene kant getuigt 

het volgens een van de jobcoaches van ‘veel lef en flexibiliteit’. Aan de andere kant 

vinden vooral de jobcoaches, die op de afdeling zitten waar de grootste veranderingen 

plaats vinden, dat er te veel verandering is: ‘elke anderhalf jaar moet het hier weer 

volkomen anders’ werd bijvoorbeeld verzucht. Hier komt bij dat ze het grotendeels niet 

eens zijn met de laatste veranderingen, namelijk de verloning (zie hierboven) en de 

samenwerking met het UWV WERKbedrijf (zie paragraaf 5.4.4). Dijsseldam doet ook 

mee aan verschillende pilots, iets dat ze zelf graag benadrukken om de innovativiteit van 

de gemeente te laten zien. Al deze veranderingen zouden ook de grondslag kunnen zijn 

voor de gevoelde werkdruk. Zoals ook in Agents of the Welfare State staat:  

 

“In order to carry out their work succesfully, staff need time – time to develop 

program and referral procedures, to establish collaborations with various service 

providers, and to adapt and refine their offerings to the changing needs of their 

participant and labor market conditions.” 
121

 

 

Samenwerking met het UWV WERKbedrijf 

In Dijsseldam probeert men de samenwerking met het UWV WERKbedrijf zo uitgebreid 

mogelijk te maken. Eerder al is besproken dat het UWV WERKbedrijf 
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het intakegesprek doet met inwoners van de gemeente die een WWB-uitkering willen 

aanvragen. De jobcoaches zijn naar het gebouw van het UWV WERKbedrijf verhuisd, de 

klantmanagers zijn in het stadhuis gebleven. De jobcoaches en medewerkers van het 

UWV WERKbedrijf zitten niet op aparte afdelingen, maar zijn in het kantoor door elkaar 

geplaatst. Alleen bij de intake zitten de twee organisaties in een aparte hoek. Dijsseldam 

wil bewerkstelligen dat de twee organisaties dezelfde taken kunnen uitvoeren. Dit is een 

voorbeeld van de wens van de gemeente om generalisten in dienst te hebben. Eén van de 

jobcoaches legt de bedoeling van de samenwerking uit:  

 

“Dus in principe als er een WWB klant komt, wordt dat door de jobcoach 

opgepakt, maar zou dat door iemand anders gedaan kunnen worden. Echt het 

inzetten van de trajecten, de verantwoording, en de verwerking in het 

computersysteem, daar gaat de jobcoach wel mee verder. Maar het loket zelf, een 

collega van het UWV WERKbedrijf zou dat gesprek kunnen voeren. En dat is ook 

de toekomst voor ons. Dat iedereen die hier zit inwisselbaar zou kunnen 

worden.”
122

  

 

Op de vraag of men niet bang is voor het wegbezuinigen van één van de twee functies 

hebben de trajectbegeleiders geen antwoord. Eén jobcoach denkt dat wellicht de 

gemeenteambtenaren taken zullen gaan overnemen van het UWV WERKbedrijf. 

 Naast de fysieke nabijheid bij het UWV WERKbedrijf, zit de Sociale Dienst van 

Dijsseldam ook samen met hen in het werkgeversserviceteam, een team van re-

integratieambtenaren en medewerkers van het UWV WERKbedrijf waar werkgevers zich 

kunnen aanmelden als zij (veel) werknemers zoeken. Het team werd op het moment van 

onderzoek nog opgezet. Doel van het werkgeversserviceteam is “het creëren van extra 

kansen voor werkzoekenden en het bevorderen van de uitstroom van 

uitkeringsgerechtigden”
123

. Het werkgeversserviceteam zal zelf geen 

uitkeringsgerechtigden als klant hebben en zich enkel richten op de ‘acquisitie’ van 

vacatures. De klanten van het werkgeversserviceteam zijn de werkgevers. Het 

werkgeversserviceteam zal zich vooral richten op bedrijven waar veel vacatures zijn. Als 

deze vacatures gevonden zijn, worden deze gemeld aan de jobcoaches. De bemiddeling 

naar en het vinden van individuele vacatures blijft hierdoor een verantwoordelijkheid van 

de jobcoaches. Naast het aantrekken van vacatures zal het werkgeversservicepunt 
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verschillende grootschalige activiteiten organiseren, zoals voorlichtingen en speeddates 

tussen werkgevers en werkzoekenden.  
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 Hoofdstuk 6 Overeenkomsten en verschillen  

 

Op het eerste gezicht lijken de mogelijkheden in de twee gemeenten erg op elkaar, 

hoewel Dijsseldam de trajecten aanbesteedt en Westerwoud niet. Er zijn in beide 

gemeenten ongeveer evenveel programma’s beschikbaar voor re-integratie. Voor zowel 

sociale activering als begeleiding naar werk zijn trajecten. In beide gemeenten is geen 

harde deadline voor trajecten en kunnen verschillende trajecten na elkaar worden ingezet. 

Beide gemeenten classificeren klanten naar de treden van re-integratie, maar Westerwoud 

doet dit uitgebreider. Dit komt mede doordat aanbestede re-integratietrajecten moeten 

zorgen voor groter verschil bij de klant tussen instroom in het traject en uitstroom naar 

werk of een volgend traject. Een punt waarin beide gemeenten weinig verschillen is de 

vrijheid om instrumenten in te zetten. Hoewel de jobcoaches maar één traject kunnen 

inzetten, namelijk verloning, kunnen zij ook andere instrumenten gebruiken (zoals een 

kortdurende opleiding) en zij hoeven hier niet uitgebreid toestemming voor te vragen. In 

beide gemeenten zeggen de re-integratieambtenaren dat zij vrij zijn om instrumenten of 

trajecten in te zetten. In Westerwoud moet voor elk traject door het hoofd van de afdeling 

getekend worden, maar de trajectbegeleiders zeggen dat dit enkel een formaliteit is, zoals 

door trajectbegeleider Lianne Schaap wordt geïllustreerd: 

 

“Maar het kan ook wel eens, dat ik denk, het moet nu even, want ze hebben nu het 

geld nodig ofzo, dan loop ik er naar toe en dan zeg ik, ‘Kun je dit even invullen?’ 

Dan zegt [het hoofd van de afdeling]: ‘Kan ik het ongezien tekenen?’ En als ik 

zeg van wel, dat tekent ze het ongezien. Hupsakee. Daar zit wel een gevoel van 

vertrouwen.” 
124

 

 

In Dijsseldam hoeven de klantmanagers een in te zetten traject niet te laten ondertekenen. 

Uitzondering is bij de inzet van een persoonsgebonden traject rond de 1.000 euro. Dit is 

in verband met de aanbestedingsregelingen die in de gemeente getroffen zijn.  

Een andere overeenkomst is bij de intake. In beide gemeenten worden ongeveer 

dezelfde vragen gesteld, hoewel Dijsseldam hier formulieren en een computerprogramma 

bij gebruikt en in Westerwoud dit meer informeel gebeurt.  
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Er zijn echter verschillen in uitvoering die in het werk tot een zeer andere aanpak leiden. 

In Westerwoud specialiseren de trajectbegeleiders zich in een bepaalde doelgroep. In 

Dijsseldam wordt meer ingezet op generalisten. Er is in Dijsseldam een onderscheid 

tussen klanten waarvan binnen zes maanden verwacht wordt dat ze weer aan het werk 

kunnen en klanten waarvan dit niet verwacht wordt. Verder is er in deze gemeente een 

apart team voor jongeren en is er – door koppeling met het inburgeringsbeleid – een apart 

team voor inburgering. Maar de klantmanagers en jobcoaches hebben verder geen 

specialismen en kunnen zowel alleenstaande moeders, dak- en thuislozen, als langdurig 

werklozen in hun bestand hebben. Een jobcoach krijgt de klanten die op het moment dat 

hij bij de intake zit, langskomen. Generalisatie is ook terug te zien in de samenwerking 

met het UWV WERKbedrijf, waarbij de jobcoaches en de medewerkers van het UWV 

WERKbedrijf dezelfde taken gaan uitvoeren. Ook is deze generalisatie terug te zien aan 

de verschillende activiteiten die voor een klant gedaan moeten worden. Deze 

verscheidenheid aan taken kan voor een hoger gevoelde case load zorgen.   

Het verschil in de gevoelde werkdruk is heel opmerkelijk vooral bij vergelijking 

van de jobcoaches in Dijsseldam en de trajectbegeleiders in Westerwoud. Zij hebben 

ongeveer eenzelfde case load, maar dit wordt in Dijsseldam als veel hoger ervaren dan in 

Westerwoud. Dit kan meerdere oorzaken hebben, die in de tekst ook besproken zijn. 

Interessant hierbij is dat vooral de jobcoaches veel veranderingen hebben meegemaakt in 

de laatste tijd en dat zij een breed scala aan taken hebben. In Westerwoud zijn niet veel 

veranderingen geweest en zijn de trajectbegeleiders voor minder zaken verantwoordelijk. 

Hun centrale taak ligt bij klantencontact, terwijl in Dijsseldam bijvoorbeeld ook vacatures 

moeten worden gezocht en contact met de re-integratiebedrijven gehouden moet worden. 

In Westerwoud wordt meer gefocust op de klant zelf. In Dijsseldam bestaat een cultuur 

waarin veranderingen snel worden doorgevoerd. Een van de jobcoaches heeft zelfs geen 

klanten, om te onderzoeken wat er allemaal beter (anders) kan. Ook wordt daar aan veel 

pilots meegedaan, zoals het project voor alleenstaande (jonge) ouders. In Westerwoud is 

de cultuur juist omgekeerd. Trajectbegeleiders zeggen redelijk onafhankelijk van beleid 

te zijn en beleidsveranderingen meer als een richtlijn dan een gebod te zien. Zij kunnen 

niet veel veranderingen opnoemen, behalve de verplichtte aanbesteding van 2004 tot 

2006. Toen dit in 2006 niet meer verplicht was, zijn zij hier ook snel van afgestapt. 

In Dijsseldam wordt ook meer ingezet op het WWB-doel ‘uitstroom naar 

algemeen geaccepteerd werk’ en Westerwoud in eerste instantie meer op (het oude doel 

van de Algemene Bijstandswet) ‘uitstroom naar passend werk’. Dit komt ook overeen 

met de algehele structuur van de twee afdelingen Sociale Dienst. Dijsseldam is bezig met 

procedurele verbeteringen. Er wordt veel ingezet op samenwerking: met het UWV 
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WERKbedrijf en met andere beleidsterreinen, om het werk efficiënter te laten zijn. 

Samenwerking in Westerwoud is voornamelijk op klanten gericht: met de GGD, het 

Riagg, de schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en doktoren. Ook het aantrekken 

van werkgevers is op deze manier verschillend. In Dijsseldam is er een 

werkgeversserviceteam dat alleen nog werkgevers als klanten krijgt, zoveel mogelijk 

banen binnensleept en deze dan door de re-integratieambtenaren laat invullen onder hun 

klanten. In Westerwoud is het werkgeversservicepunt ook bezig met het aantrekken van 

werkgevers, maar is ook ruimte voor begeleiding van een klant naar een bepaalde baan of 

werkgever. Dijsseldam kijkt hierdoor meer naar de arbeidsmarkt: welke banen zijn 

beschikbaar? Westerwoud kijkt meer naar de klant. 

Ook de soort opleidingen die de re-integratieambtenaren volgen, verschillen. In 

Westerwoud zijn de cursussen gericht op het verbeteren van bepaalde vaardigheden of 

het vergroten van kennis over bepaalde doelgroepen. In Dijsseldam zijn de cursussen 

bedoeld om nieuwe instrumenten en het beleid beter te leren kennen.  

Daarnaast is het verschil in tevredenheid met het werk groot. De tevredenheid van 

de re-integratieambtenaren is in Westerwoud veel hoger dan in Dijsseldam. Dit komt 

overeen met het verloop dat de afdelingen Sociale Dienst in de beide gemeenten hebben. 

Het verschil in verloop en tevredenheid hangt ook samen met de samenstelling van de 

twee Sociale Diensten. In Dijsseldam werken voornamelijk net afgestudeerden. Zij 

hebben niet bewust voor dit werk gekozen en zij niet van plan dit nog langer dan twee, 

drie jaar te doen. In Westerwoud zit een team dat al jaren met re-integratie bezig is. Zij 

zijn opgeleid om dit werk te doen. Zij zijn tevreden met het werk dat ze doen en met de 

gemeente en hebben daarom ook geen plannen om ander werk te vinden. Ook zijn de re-

integratieambtenaren in Westerwoud tevreden met de case load en de werkwijze van de 

Sociale Dienst en de re-integratieambtenaren van Dijsseldam minder. Voornamelijk de 

jobcoaches zijn erg ontevreden over de mogelijkheden die zij hebben om klanten te 

begeleiden en te helpen, hoewel de jobcoaches dit meer ervaren dan de klantmanagers. In 

het activeringscentrum zijn de klantmanagers heel tevreden met het werk dat zij kunnen 

doen, maar hun werk verschilt sterk van dat van de reguliere klantmanagers en 

jobcoaches.  
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Figuur 6.1 Verschillen en overeenkomsten tussen de twee gemeenten 
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Hoofdstuk 7 Conclusie en aanbevelingen 

 

Nederland wordt in een groot deel van de literatuur
125

 als een hybride verzorgingsstaat 

gezien met kenmerken van alle drie de verzorgingsstaatmodellen. Hierbij wordt 

oorspronkelijk een combinatie gemaakt tussen het sociaal-democratisch en het 

conservatief model. Op het gebied van werkloosheidsvoorzieningen, waar bijstand en re-

integratie van bijstandsgerechtigden onder vallen, werd Nederland tot in de jaren tachtig 

geplaatst tussen de sociaal-democratische landen. Door de opkomst van het 

activeringsparadigma hebben veranderingen plaatsgevonden. Het activeringsdenken, met 

een nadruk op plichten en insluiting in de samenleving door arbeid, komt oorspronkelijk 

uit het liberalisme. Ook in Nederland ligt sinds het eind van de jaren negentig steeds meer 

de nadruk op activering in het sociale zekerheidsstelsel, vooral bij de bijstand. Hieruit 

kan niet vanzelfsprekend opgemaakt worden dat Nederland liberaal is geworden. 

Activering kan namelijk op verschillende manieren worden uitgelegd. Nederlandse 

activering komt het meest overeen met de paternalistische variant van ‘activation 

optimists’. Dit betekent dat er in het activeringsbeleid vanuit gegaan wordt dat in ieder 

geval een deel van de mensen de mogelijkheden mist om zelfstandig toe te treden tot de 

arbeidsmarkt en dat zij (verplicht) gestimuleerd dienen te worden
126

. Deze uitleg van 

activering heeft naast sociaal-democratische ook liberale en conservatieve elementen. 

De Wet Werk en Bijstand heeft verschillende liberale kenmerken, zoals de 

(snelle) uitstroom naar algemeen geaccepteerd werk en de bevordering van meer 

marktwerking in re-integratie. Door het decentrale karakter van de wet kunnen 

gemeenten alsnog een eigen richting kiezen.  

 De re-integratietrajecten in Westerwoud en Dijsseldam zijn in grote lijnen 

vergelijkbaar. Beide steden hebben bijvoorbeeld een aanpak speciaal gericht op 

alleenstaande (jonge) moeders en een aanpak gericht op jongeren. In beide gemeenten 

worden ook dezelfde soort re-integratiemogelijkheden geboden aan de klanten die in 

aanmerking komen voor sociale activering. In deze trajecten ligt de nadruk op 

empowerment, het verkrijgen van startkwalificaties en sociale / werknemers-

vaardigheden. Veel van de trajecten van sociale activering hebben als einddoel 

vrijwilligerswerk. In Dijsseldam is er voor mensen met weinig belemmeringen om de 

arbeidsmarkt te betreden een Work First programma. In Westerwoud bestaat een 

vergelijkbaar programma, maar het is daar individueler van opzet. Bij verdere trajecten 
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naar werk zijn ook enkele verschillen zichtbaar. In Westerwoud zijn bijvoorbeeld meer 

mogelijkheden voor ‘werk met behoud van uitkering’ en loonkostensubsidies. In 

Dijsseldam zijn persoonsgebonden re-integratietrajecten een mogelijkheid voor de klant. 

Voor klanten die in principe geen belemmeringen hebben om de arbeidsmarkt weer te 

betreden, zijn er in Westerwoud meer mogelijkheden om passend werk te vinden.  

 De re-integratieambtenaren gebruiken in principe alle in hun gemeente mogelijke 

re-integratietrajecten die een klant in hun mening nodig heeft. In Westerwoud hebben de 

trajectbegeleiders meer tijd om de situatie van de klant te leren kennen en een goede band 

met hen op te bouwen. In Dijsseldam kennen veel jobcoaches en klantmanagers hun 

klanten minder goed, omdat ze hen door hoge werkdruk vaak minder spreken en omdat 

het traject zelf bij re-integratiebedrijven wordt gevolgd. Hierdoor zouden de 

trajectbegeleiders in Westerwoud wellicht meer op de klant toegespitste mogelijkheden 

gebruiken. In beide steden proberen de (meeste) re-integratieambtenaren de 

mogelijkheden die zij hebben optimaal te benutten..   

 Een opvallend verschil tussen de twee gemeenten is de tevredenheid van de re-

integratieambtenaren over hun werk. In Westerwoud laten de re-integratieambtenaren een 

veel hogere tevredenheid zien met hun werk en met de afdeling dan in Dijsseldam. Dit 

hangt hoogstwaarschijnlijk samen met een aantal aspecten van de structuur en opbouw 

van de afdeling en mogelijkheden die de re-integratieambtenaren hebben om klanten te 

begeleiden vanuit de gemeente. In Westerwoud zijn de trajectbegeleiders HBO-

geschoolden die voor dit vak hebben gekozen. Er is ingezet op specialisatie, waardoor 

trajectbegeleiders voornamelijk klanten hebben die behoren tot de doelgroep waar zij de 

meeste ervaring mee hebben. Het project dat elke trajectbegeleider coördineert sluit ook 

vaak aan op dit specialisme. De trajectbegeleiders vinden dat de case load op een goed 

niveau is en ze zijn tevreden over het aantal instrumenten dat zij tot hun beschikking 

hebben. De afgelopen jaren is er weinig veranderd in de aanpak re-integratie door de 

Sociale Dienst in Westerwoud. De trajectbegeleiders hebben hierdoor de mogelijkheid 

gehad om routine in hun werk te krijgen. Hun vaardigheden vullen zij aan door 

vaardighedencursussen. 

In Dijsseldam zijn de jobcoaches en klantmanagers vaak universitair geschoold en 

‘er in gerold’ of hebben de baan aangenomen omdat deze toevallig op hun pad kwam. Er 

is in deze gemeente ingezet op generalisatie. Er zijn uitzonderingen, maar de jobcoaches 

en klantmanagers hebben over het algemeen een breed scala aan ‘soorten’ klanten. De 

case loads worden over het algemeen als te hoog ervaren. Daarnaast moeten vooral de 

jobcoaches een breed palet aan functies vervullen, die vanwege de case load niet volledig 

uitgevoerd (kunnen) worden. De jobcoaches hebben hierdoor, maar ook door de 
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beperking van verloning, het gevoel dat zij niet voldoende instrumenten hebben om 

werkzoekende klanten te begeleiden. De Sociale Dienst van de gemeente Dijsseldam is 

erg dynamisch en men is constant op zoek naar manieren waarop re-integratie efficiënter 

en beter zou kunnen verlopen. Hierdoor zijn er vaak drastische wijzigingen in de 

werkwijze, die voornamelijk van invloed zijn op het werk van de jobcoaches. Zij hebben 

het idee dat hun functie wordt uitgekleed en dat lager opgeleide medewerkers het werk 

ook zouden kunnen doen.  

 

Tabel 7.1 Vergelijking van responsiviteit bij re-integratieambtenaren in Westerwoud en Dijsseldam 

   Karakter van klantcontact: mogelijkheid om  

Programmamogelijkheden: scala van rapport te ontwikkelen en directe diensten te verlenen 

beschikbare opties voor re-

integratieambtenaar Procesmatig Geëngageerd 

   (kortetermijn contact) (langetermijn  contact) 

   - + 

Uitgebreid +  "Resource Broker"  "Counselor" 

   
Klantmanagers Dijsseldam 

 

Trajectbegeleiders 

Westerwoud 

Beperkt -  "Monitor" "Facilitator" 

      
Jobcoaches Dijsseldam 
 

Activeringscentrum 

Dijsseldam 

Westerwoud en Jewell 

De theorie van Jewell over de mogelijkheden die re-integratieambtenaren hebben 

beschrijft vier rollen. Het werk van de re-integratieambtenaren in Westerwoud is in deze 

vierdeling onder te brengen bij de rol van ‘counselor’. In hun werk staat de klant centraal. 

Zij kunnen intensief contact hebben met de klant en hebben veel mogelijkheden om de 

klant te re-integreren in de arbeidsmarkt of in de maatschappij. Er is goed rapport tussen 

de trajectbegeleiders en hun klanten. Er wordt gesproken over een goede 

vertrouwensband met de klanten en de trajectbegeleiders zeggen de klanten goed te 

kennen. Er is zelfs opgemerkt dat het soms moeilijk is om niet de rol van maatschappelijk 

werker op te nemen en dat soms een ‘moederrol’ wordt aangenomen. De 

trajectbegeleiders hebben een grote vrijheid om instrumenten in te zetten die zij nodig 

achten voor een klant. Ambtenaren krijgen, net als in het Zweeds voorbeeld genoemd 

door Jewell
127

, zowel wat betreft (financiële) mogelijkheden als tijd de ruimte om een 

goede assessment te maken van de behoeften van de klant. Dit betekent dat in 

Westerwoud kenmerken van het sociaal-democratisch model dominant zijn. Er zijn wel 

enkele projecten gestart die laten zien dat ook kenmerken van andere 

verzorgingsstaatmodellen van toepassing zijn op de werkwijze in Westerwoud.  

                                                           
127

 Jewell, 2007: p 151-178. 
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De begeleiding van het project De Stap Vooruit in Westerwoud zou in de onderverdeling 

van rollen door Jewell kunnen worden geschaard onder de rol van ‘monitor’. Er is wel 

intensief contact tussen ambtenaar en klant, maar met de bedoeling dit zo kort mogelijk te 

houden. De mogelijkheden binnen dit project zijn zeer beperkt: gedane sollicitaties 

worden bekeken en gecontroleerd. Omdat vaak de ‘moeilijke gevallen’ of ‘niet-willers’ in 

dit traject komen en er voor een harde aanpak wordt gekozen, wordt er weinig rapport 

opgebouwd. Dit is in het verleden wel geprobeerd, waardoor het weinig afdoet aan de 

mogelijkheden die trajectbegeleiders in het algemeen per klant hebben in Westerwoud. 

De sollicitatietraining zou volgens hetzelfde principe kunnen worden geschaard onder de 

rol van ‘resource broker’. De bedoeling is ook hier dat mensen snel uit hun 

uitkeringssituatie zullen stromen, maar hier is meer aandacht voor het individu in het 

traject en er kunnen verschillende hulpmogelijkheden besproken worden. Dit is een 

verplicht traject, maar geenszins het enige instrument dat de trajectbegeleider in kan 

zetten (eventueel aangevuld met andere trajecten en de trajectbegeleider kan zelf meer 

contact houden) en definieert dus niet de werkwijze en de mogelijkheden in Westerwoud. 

Een uitzondering is het project Meteen aan de Slag, een echt Work First programma, 

waarbij het doel duidelijk snelle uitstroom of het voorkomen van instroom is. Toch wordt 

ook hier meer gelet op passend werk dan bij andere Work First programma’s, waardoor 

het niet geheel te classificeren is als een liberaal stelsel. Ook is het niet de enige keuze die 

de trajectbegeleider kan maken. De mogelijkheden zijn voor een groot deel, net als in 

conservatieve landen, gericht op diploma’s en stages. Dit geldt niet alleen voor jongeren, 

zoals in Duitsland, maar voor alle klanten. De trajectbegeleiders in Westerwoud kunnen 

dus verschillende rollen aannemen, maar de begeleiding is in beginsel holistisch van 

aanpak. Er zijn veel mogelijkheden om klanten te helpen en er is relatief weinig druk om 

de klanten te laten uitstromen.  

In Westerwoud is dus het sociaal-democratisch model het sterkst van toepassing. 

Liberale en conservatieve kenmerken in het beleid zijn uitbreidingen in het palet van 

mogelijkheden die de gemeente te bieden heeft. Deze aanpak sluit ook aan bij de 

activation optimists, waarbij wordt uitgegaan van een wil om te werken, maar dat er 

obstakels zijn om op eigen kracht de arbeidsmarkt op te komen. 

Dijsseldam en Jewell 

De Sociale Dienst in Dijsseldam heeft verschillende teams voor re-integratie met elk een 

eigen doel en aanpak. Hierdoor is de rode lijn in het bijstandsbeleid minder eenvoudig te 

ontdekken dan in Westerwoud en het lijkt er op dat de verschillende functies van de 

teams ook in verschillende velden van het schema van Jewell onder te brengen zijn. Over 
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het algemeen zijn de mogelijkheden in Dijsseldam beperkter dan in Westerwoud. De 

jobcoaches hebben van alle re-integratieambtenaren de minste vrijheid in hun keuze voor 

begeleiding. Zij kunnen klanten niet veel meer bieden dan verloning en de meeste 

jobcoaches hebben door tijdgebrek weinig contact met hun klanten, al hoort dit officieel 

wel tot hun taakomschrijving. Daarom is hun functie het best te typeren als ‘monitor’. 

Ook de klantmanagers hebben weinig contact met hun klanten, zij spreken het minst met 

hen. Daarentegen kunnen zij kiezen uit een twintigtal re-integratietrajecten. Hun functie 

valt daarom te scharen onder ‘resource broker’. Het activeringscentrum, waar intensief 

contact is met klanten, maar waar weinig programmamogelijkheden zijn, is ten slotte het 

best te typeren als ‘facilitator’. Interessant hier is dat in de studie van Jewell de re-

integratieambtenaren in de Verenigde Staten ook in deze drie velden kwamen en ook niet 

bij de ‘counselors’ in te delen waren. Dijsseldam hanteert een vrij letterlijke 

doorvertaling van de Wet Werk en Bijstand in het re-integratiebeleid. Opleidingen 

worden minder belangrijk, de nadruk ligt op uitstroom naar werk. Het 

werkgeversserviceteam zal banenmarkten organiseren en probeert bij werkgevers grote 

aantallen vacatures los te krijgen. Hiervoor worden groepsbijeenkomsten georganiseerd. 

Het persoonsgebonden budget is ook een liberaal instrument. Door het bovenstaande kan 

geconcludeerd worden dat op de situatie in Dijsseldam het liberaal model het meest van 

toepassing is. Ook hier zijn, net als in Westerwoud, uitzonderingen. Het 

activeringscentrum kan gerekend worden als een sociaal-democratisch instrument. Er is 

sprake van weinig verplichting en de doelstelling van het centrum sluit aan op die van het 

sociale activeringsteam in het voorbeeld van Zweden: de begeleiding is niet (alleen) 

gericht op werkgerelateerde zaken, er zit vrijwel geen sanctionering op niet meedoen en 

de nadruk ligt op het vinden van activiteiten die de klant graag doet. Tot voor kort 

konden de jobcoaches meer onderwijstrajecten inzetten. De beperking hiervan door het 

nieuwe beleid wordt als een groot gemis beschouwd, omdat klanten er een veel betere 

arbeidszekerheid door zouden krijgen. Dit is een opvatting uit het conservatief (of 

sociaal-democratisch) verzorgingsstaatmodel. De re-integratieambtenaren hebben 

bezwaren tegen de snelle uitstroom naar algemeen geaccepteerd werk en zouden liever de 

uitstroom naar meer passend werk willen voeren. Het lijkt dat de gemeente een beleid 

voert dat meer overkomsten vertoont met het liberale model in wil voeren, terwijl de re-

integratieambtenaren liever een zouden willen hebben dat meer verwant is aan het 

conservatief of zelfs sociaal-democratisch model. 



 71 

Nederland en Jewell 

Uit bestudering van het re-integratiebeleid van de twee betrokken gemeenten blijkt, zoals 

verwacht dat het Nederlands WWB-beleid niet aan één verzorgingsstaat te koppelen is,. 

Beide steden lijken een dominant verzorgingsstaatmodel te hebben, maar hebben ook 

kenmerken van de andere modellen. Van oorsprong is Nederland op het gebied van 

werkloosheidsvoorzieningen een sociaal-democratisch land. Met de invoering van de 

WWB is geprobeerd sociaal-democratisch beleid en denken op het domein van bijstand te 

veranderen. Door het decentrale karakter van de wet gebeurt dit niet in alle gemeenten. 

Wellicht is dit ook de reden dat de Wet Investeren in Jongeren, waarbij geen 

instrumenten worden ingevoerd die niet al mogelijk zijn onder de WWB, weer centraal 

verplicht wordt gesteld. Het is niet zeker welk beleid nu wijdverspreider is in Nederland. 

Maar gezien het feit dat in 2006 75% van de gemeenten is afgestapt van aanbestedingen, 

lijkt vooralsnog dat Nederland op het gebied van bijstand niet gekenmerkt wordt door een 

liberaal verzorgingsstaatmodel.  

 Opvallend is dat uit alle drie de voorbeelden van verzorgingsstaten van Jewell, de 

Verenigde Staten, Duitsland en Zweden, kenmerken en instrumenten terug te vinden zijn 

in het Nederlands bijstandsbeleid. Wellicht kan Nederland, door haar hybride vorm, 

makkelijker ideeën lenen van alle drie de verzorgingsstaatmodellen zonder dat dit een 

enorme breuk met voorgaande praktijken betekent.  

 

Dit onderzoek heeft van twee gemeenten laten zien welk beleid dominant is bij hun 

Sociale Dienst. De gemeenten verschilden onderling en de mate waarin de bevinding 

generaliseerbaar zijn naar andere Nederlandse gemeenten is onduidelijk. Door middel 

van meer onderzoek kan gekeken worden of er een bepaald model dominant is in 

Nederland. Een kwantitatieve vergelijking van beschikbare middelen voor re-integratie 

uit bijstandssituaties in alle of een groot aantal Nederlandse gemeenten kan hierover meer 

duidelijkheid verschaffen. Ook kunnen bij studies naar effectiviteit van re-

integratiebeleid deze modellen en de toepassing van Jewell worden opgenomen. In dit 

onderzoek zijn geen cijfers over effectiviteit opgenomen. Het is complex om de 

effectiviteit van twee soorten beleid te vergelijken in steden die qua ligging, demografie 

en andere contextfactoren zo verschillend zijn.   

Meer onderzoek zou ook gedaan kunnen worden naar het verband tussen 

gevoelde werkdruk door re-integratieambtenaren en veranderingen in de organisatie. 

Vernieuwing en innovatie kunnen een dynamische omgeving scheppen, maar kan ook 

voor veel onrust zorgen, zoals in Dijsseldam.  



 72 

Ander onderzoek met betrekking tot de Nederlandse verzorgingsstaat zou zich kunnen 

richten op het gemak waarmee kenmerken van verschillende verzorgingsstaatmodellen in 

de Nederlandse context geïmplementeerd kunnen worden. Verschillende betrokken 

organisaties, zoals Divosa en de VNG, meten het succes van re-integratiemethoden en -

instrumenten. Hieruit blijkt dat er geen duidelijke ‘best practice’ is, maar dat steden met 

zeer verschillende instrumenten eenzelfde succes kunnen hebben. Het is interessant om te 

onderzoeken of deze instrumenten passen bij het dominante verzorgingsstaatmodel dat in 

de betreffende gemeenten heerst en of dit mede het succes van het instrument bepaalt. 

Als hier een verband tussen gevonden kan worden, kan dit gemeenten beter in staat 

stellen een keuze te maken tussen de verschillende mogelijkheden die er zijn op het 

gebied van re-integratie.   

 

 
 



 73 

Hoofdstuk 8 Bijlagen 

 

Bijlage A: Samenvatting 

Bijlage B: Topiclijst 

Bijlage C : Intake in De Stap Vooruit  
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Bijlage A Samenvatting 

De laatste jaren is vermindering van het aantal uitkeringen een thema binnen de 

verzorgingsstaat dat hoog op de agenda staat Dit geldt vooral voor uitkeringen die arbeid 

vervangen. Anno 2009 is vanwege de slechte economische situatie weer een stijging van 

het aantal bijstandsuitkeringen te zien. Het is hierom interessant om te zien hoe 

gemeenten in Nederland beleid ten aanzien van de Wet Werk en Bijstand (WWB) 

invullen. Bij het vinden van werk worden mensen die een algemene bijstandsuitkering 

ontvangen bijgestaan door re-integratieambtenaren. Dit zijn ambtenaren van de Sociale 

Dienst van de gemeente. De nieuwe, strengere benadering vanuit de WWB schept een 

context voor de gemeenteambtenaren die bijstandsgerechtigden helpen. In dit onderzoek 

wordt gekeken naar deze context, specifiek het model verzorgingsstaat dat in Nederland 

dominant is. Er wordt gekeken naar de mate waarin dit vorm geeft aan en ingebed wordt 

in de praktijk van re-integratieambtenaren. Beleid wordt ingebed in een 

verzorgingsstaatmodel, maar Nederland staat er om bekend een hybride model te hebben. 

Esping-Andersen
128

 heeft drie verzorgingsstaatmodellen gedefinieerd aan de hand van de 

mate van decommodification. Hieruit kwamen drie modellen: het liberale, het 

conservatieve en het sociaal-democratisch model. Nederlands bijstandbeleid is door 

Esping-Andersen onder het laatste model ingedeeld. Door veranderingen in de laatste 20 

jaar kan hier, mede door de opkomst van het activeringsparadigma, een verschuiving in 

hebben plaatsgevonden. Aan de hand van de indeling van Jewell
129

 is onderzocht welk 

model in Nederland van toepassing is. Hiervoor is een vergelijkende casusstudie 

uitgevoerd. De resultaten in de twee casussen, Westerwoud en Dijsseldam, verschilden. 

Dit komt doordat het Nederlands bijstandsbeleid decentraal geregeld wordt en doordat 

Nederland een hybride verzorgingsstaatmodel heeft. In Westerwoud is het sociaal-

democratisch model het sterkst van toepassing. Liberale en conservatieve kenmerken in 

het beleid zijn uitbreidingen in het palet van mogelijkheden die de gemeente te bieden 

heeft. In Dijsseldam is het liberaal model het meest van toepassing. Ook hier zijn, net als 

in Westerwoud, uitzonderingen op. Het lijkt vooralsnog dat Nederland op het gebied van 

bijstand niet gekenmerkt wordt door een liberaal verzorgingsstaatmodel.  

 Opvallend is dat uit alle drie de voorbeelden van verzorgingsstaten van Jewell, de 

Verenigde Staten, Duitsland en Zweden, kenmerken en instrumenten terug te vinden zijn 

in het Nederlands bijstandsbeleid. Wellicht kan Nederland, door haar hybride vorm, 

makkelijker ideeën lenen van alle drie de verzorgingsstaatmodellen zonder dat dit een 

enorme breuk met voorgaande praktijken betekent.   
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129

 Jewell, 2007. 
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Bijlage B Topiclijst 

 

Hoe lang werk je hier al? 

Motivatie om werk te gaan doen 

Werkervaring 

Genoten opleiding 

 

Dagelijkse bezigheden 

Case load, werkdruk, werk-indeling 

Intake 

Gemiddelde doorlooptijd 

Gemiddeld gesprek: hoe lang, wat bespreken, voorbereiding 

Contact inkomensconsulent 

 

Mogelijkheden klant: opties en aantal plekken 

Contact met bedrijven 

Andere zaken die je voor klanten regelt 

Niet meewerkende klanten 

 

Betrek je het team in moeilijke beslissingen? 

Overleg 

In hoeverre doen je collega’s/ mensen in andere steden hetzelfde? 

Veranderingen door de tijd heen 
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Bijlage C Intake in De Stap Vooruit 

In dit project worden er strenge eisen gesteld aan de klant. Iedereen moet op al het algemeen 

geaccepteerd werk dat beschikbaar is reageren. Klanten moeten elke week langskomen en bewijs 

leveren dat ze gesolliciteerd hebben en gezocht hebben naar vacatures. Als ze dit niet kunnen 

geven of ze komen niet naar de afspraak, worden ze gekort op hun uitkering, tot 100% van de 

uitkering. De hele ochtend zijn er zulke terugkomafspraken. De ‘moeilijke gevallen’ zijn vroeg in 

de ochtend. ‘s Middags zijn er vaak één of twee intakes. Ook voor dit project is een extern bureau 

ingehuurd, maar Lianne, de trajectbegeleider van dit project, zit erbij. De mannen van het externe 

bureau zijn Jan en Pieter. Het volgende is een verslag van de intake in het project. De gesprekken 

vinden plaats in een beveiligde kamer, met een noodknop voor hulp onder het bureau. 

 

‘Dan gaan wij u nu over de rechten en plichten van de Wet Werk en Bijstand uitleggen. Sommige 

dingen weet u al, wellicht sommige dingen niet. Daarom leggen we het uit. Eenieder die 

rechtmatig in Nederland verblijft, heeft recht om te leven. En daarom ontvangt u bijstand. Dat 

klopt, toch? U krijgt geld van de overheid, dat is omdat u rechtmatig in Nederland verblijft en dus 

recht heeft om te leven.’ Jan wacht even tot de vrouw dit bevestigt. ‘Maar in diezelfde wet staat 

ook dat u de plicht heeft om te werken. Dat is u een beetje ontgaan. U heeft recht om in 

Nederland te zijn, maar u heeft ook de plicht om te werken. Houdt u zich niet aan deze plicht, dan 

krijgt u een maatregel, dan krijgt u minder geld. Hoe vaak heeft u tot nu toe een maatregel 

gehad?’ De vrouw vertelt dat, als zij afspraken niet nagekomen was, dat dit door 

miscommunicatie is geweest en dat het kwam doordat ze niet goed Nederlands sprak. ‘Tot nu toe 

verstaan wij u prima. Hoe vaak hebt u een maatregel gekregen, heeft u minder geld gekregen?’ 

De vrouw zegt dat zij af en toe minder kreeg omdat het verrekend werd met iets anders. ‘Maar 

hoe vaak heeft u als straf minder geld gekregen?’ Dit is nog geen een keer geweest. ‘Vanaf nu 

gaat dat veranderen. Als u niet op een afspraak komt, kost dat geld. Als u zich niet aan de 

afspraken houdt, kost dat geld. Vanaf nu komt u elke week hier langs. De tijd en datum staan op 

dit formulier, dat krijgt u mee. Dit formulier ondertekent u, zodat u niet kunt zeggen dat u het niet 

gekregen heeft. Dat u hier kan zijn op het afgesproken tijdstip, is uw verantwoordelijkheid.’ ‘Ik 

kom nu toch?’ ‘Ja, en dat is ook goed, maar eerder bent u vaak niet gekomen.’ De vrouw 

protesteert en zegt dat dat allemaal door andere dingen kwam. Jan slaat er geen acht op. ‘Deze 

afspraak is bindend. Volgende week staat u voor half vier. Heeft u dan een doktersafspraak? Nee? 

Dan staat het bij deze vast. Volgende week om half vier komt u hier langs. De vrouw zegt dat het 

moeilijk is met haar kind, die om half één van school gehaald moet worden. ‘Dat is uw 

probleem,’ zegt Jan. ‘Als je ziek bent...’ ‘Eén dag van tevoren,’ vult de vrouw aan. ‘Ja inderdaad. 

En als u ziek bent dan moet u toch zorgen dat de controleur naar binnen kan. Want die komt 

controleren of u echt ziek bent. En als hij voor de deur staat en er wordt niet open gedaan, dan 

heeft u een probleem. (...) Het gesprek vervolgt en gaat verder in op haar persoonlijke situatie. Ze 

is getrouwd, maar haar man woont niet bij haar en ze heeft weinig tot geen contact met hem. Jan 

vraagt de vrouw of ze alimentatie ontvangt van haar (toekomstige ex-)man. Ze zegt van niet. Jan 

zegt haar dat ze dit moet regelen. Ze zegt dit niet te gaan doen, omdat ze geen contact heeft met 

haar man. Jan zegt haar dat ze dit moet regelen. Ze zegt niet te kunnen beloven dat ze dat gaan 

doen, maar dat de gemeente het voor haar kan regelen als ze dat willen. Jan vertelt haar dat ze 

haar advocaat moet zeggen dat hij dit voor haar regelt, gelijk met de scheiding. De vrouw zegt dat 

de advocaat alleen voor de scheiding is en dat ze geen geld van haar man zal vragen. Jan zegt 

nogmaals dat ze dit moet doen. Vrouw: ‘Ik vind het niet leuk dat jullie zo praten. Ik heb nooit 
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gezegd dat ik niet wil werken. Jullie toon bevalt me niet. Ik wil ook werken, maar ik ben ziek.’ 

(...) Dan zegt de vrouw dat ze niet weet wat alimentatie is. Jan: ‘Weet je wat ik nu zo gek vind? 

We hebben het nu al 5 minuten over alimentatie. U zegt meteen dat u dat niet krijgt en niet wilt 

vragen. En nu zegt u dat u het woord niet begrijpt,’ maar hij legt haar toch nog uit dat het de wet 

is in Nederland dat een man alimentatie moet betalen voor zijn kinderen en dat ze dit bij de 

scheiding moet regelen. De vrouw zegt dat het prima is als ze dat voor haar regelen. Pieter breekt 

in en zegt rustig, ‘Dat doen we niet, dat hebben we net gezegd.’ Jan: ‘Nee. Wij gaan aan u 

vertellen wat u moet doen. U moet zorgen dat het geld uw kant op komt, niet wij. ‘Dat kan ik 

niet’, zegt de vrouw, ‘jullie moeten hem zelf zoeken.’ ‘Nee, dat doen we niet. U regelt het met uw 

advocaat.’ ‘Dat kan ik niet beloven.’ ‘U moet wel. Ik zal het hier opschrijven, dan kunt u dat 

meenemen naar uw advocaat. Lees maar.’ ‘Nee, ik hoef niet te lezen!’ De vrouw pakt haar tas van 

de grond. ‘Ik ben boos!’ Jan: ‘Gaat u weg? Dat kan. Maar meedoen is verplicht, dat heeft u 

kunnen lezen in de brief. U kunt nu weggaan, maar dan krijgt u een strafmaatregel. U dient hier te 

zitten totdat we klaar zijn. Ik vertel u wat u moet doen.’ De vrouw blijft met haar tas op schoot 

zitten, maar staat niet op. ‘Ik doe het niet,’ zegt ze nog. Haar stem trilt van woede. (...) Dus 

schoonmaakwerk zou kunnen?’ ‘Nee, dat kan niet, u vraagt niet naar mijn problemen!’ ‘Heeft u 

een doktersverklaring bij u? In de brief stond dat u deze mee moet nemen, als u denkt dat er 

medische belemmeringen zijn om te kunnen werken. Als u die dokterverklaring niet bij u heeft, 

gaan wij er van uit dat u kunt werken.’ ‘Ik houd niet van dokters.’ ‘Als u geen medische 

verklaring heeft, moet u werken.’ (...) ‘U moet op zoek gaan naar werk. Alle kranten die u bekijkt 

moet u meenemen bij het volgende gesprek. Ook als u er niets in heeft kunnen vinden. U kunt in 

het huis-aan-huisblad kijken, bij uw buren om de krant vragen of de krant kopen. De volgende 

keer neemt u ze mee en laat u zien waar u op heeft gesolliciteerd. Vervolgens gaan wij u helpen, 

door naar uw CV te kijken en naar uw sollicitatiebrieven.’ ‘Moet ik zelf zoeken?! Ik heb niets 

gevonden. Waar moet ik zoeken?’, de vrouw verheft haar stem. ‘Dat heb ik u net gezegd, in de 

krant.’ ‘Laat mij zien hoe het moet. Ik denk dat het beter is als u zoekt voor mij,’ zegt de vrouw 

met een glimlach. (…) ‘U heeft genoeg hulp en begeleiding gekregen. Nu gaat u het zelf doen.’ 

‘Waarom moet ik elke woensdag komen?!’ ‘Omdat we iedere week gaan kijken waar u op 

gesolliciteerd heeft. Heeft u niet gesolliciteerd, dan krijgt u een maatregel.’ ‘Ik kan het niet!,’ 

roept de vrouw uit, ‘waarom helpen jullie mij niet?! Zo wil ik het niet!’ Ze pakt haar tas van haar 

schoot en hangt hem nu om haar schouder. ‘Deelname aan dit traject is verplicht. Als u nu stopt, 

krijgt u geen geld.’ ‘Jullie bedreigen me!’ (...)´Zijn we nu klaar?´ zegt ze. ´U moet eerst nog 

tekenen voor ontvangst.´ ´Ik onderteken niets. Ik onderteken nooit een brief.´ ´Prima, dan zetten 

we dat erbij: Mevrouw weigert te ondertekenen.’ De vrouw neemt haar formulier in ontvangst en 

draait zich dan naar ons toe en zegt, opeens met een heel vriendelijke glimlach: ´Bedankt voor 

alles,´ en loopt weg. Jan begeleidt haar naar buiten. Als hij terugkomt vertelt hij: ´In de lift zei ze 

tegen me dat ze dit gedrag niet tolereert en dat ze een brief aan de burgemeester zal sturen en haar 

uitkering opzeggen. Ik heb haar gezegd dat ze dat vooral moet doen.’ (...) Jan: ‘En weet je, ze kan 

eigenlijk een ontheffing van werk aanvragen. Per 1 januari mag je maximaal zes jaar ontheffing 

van arbeid krijgen als je een kind hebt. Maar ik dacht, ik hou mooi mijn mond dicht. Als ze een 

aardig iemand was geweest, dan had ik gezegd: ‘we zoeken het uit’. Maar nu echt niet.´ 

 



 78 

Bronnen 

 

- Berkel, R. van, Hornemann Møller, I. (2002) The concept of activation. In: Berkel, R. 

van, Hornemann Møller, I. (eds.) (2002) Active Social policies in the EU. Inclusion 

through participation? Bristol: The Policy Press.  

 

- Berkel, R. van, Hornemann Møller and Williams, C.C. (2002) The concept of 

inclusion/exclusion and the concept of work. In: Berkel, R. van, Hornemann Møller, I. 

(eds.) (2002) Active Social policies in the EU. Inclusion through participation? 

Bristol: The Policy Press.  

 

- Boer de, Mark (2009) ‘Na drie jaar stijgt werkloosheid weer in Duitsland.’ Het 

Financieele Dagblad, 19 februari . 

 

- Centraal Bureau voor de Statistiek (2007) ‘Bevolking; ontwikkeling in gemeenten 

met 100 000 of meer inwoners’. Via: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70748NED&D1=67-

75&D2=0&D3=0&D4=12-13,22,26&D5=a&VW=T, bezocht op 3 februari 2009. 

 

- Centraal Bureau voor de Statistiek (2008a) ‘Sociaaleconomische trends, derde 

kwartaal.’ Via: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/18CA33BC-93A1-4038-BF3A-

9684C2F142EB/0/2008k3v4p35art.pdf, bezocht op 19 februari 2009. 

 

- Centraal Bureau voor de Statistiek (2008b) ‘Beroepsbevolking; kerncijfers provincie’. 

Via: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71761ned&D1=1-

3,7&D2=0,5-11,13,15,18-20&D3=(l-5)-l&VW=T, bezocht op 3 februari 2009. 

 

- Centraal Bureau voor de Statistiek (2009) ‘Bijstand stijgt na 4 jaar daling.’ 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/0AA0E785-2F6F-457D-9E0C-

7C002E5C185B/0/pb09n043.pdf, bezocht op 29 mei 2009.  

 

- Divosa (2009a) ‘Vervolgbenchmark Work First.’ 

http://www.divosa.nl/Docs/Dossiers/Work%20first/wervingstekst_WF_benchmark_0

811191.doc, bezocht op 16 juni 2009.  

 



 79 

- Divosa (2009b) ‘Divosa factsheet – de bijstandswereld in vogelvlucht.’ 

http://www.divosa.nl/Docs/Over%20divosa/divosa_factsheet_de_bijstandswereld_in_

vogelvlucht_200905.pdf, bezocht op 18 juni 2009.  

 

- Eichhorst, W., Kaufmann, O., Konle-Seidl, R. Reinhard, H.-J.(2008) Bringing the 

Jobless into Work? An Introduction to Activation Policies. In: Eichhorst, W., 

Kaufmann, O.,  Konle-Seidl, R. (eds.) Bringing the Jobless into Work? Experiences 

with Activation Schemes in Europe and the US. Berlin: Springer-Verlag. 

 

- Esping-Andersen, Gøsta (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: 

Polity Press. 

 

- Hemerijck, Anton (2007) Contingente Convergentie. De doorontwikkeling van de 

Europese verzorgingsstaat. In: Engelen, E., Hemerijck, A. en Trommel, W. (red.). 

Van sociale bescherming naar sociale investering. Zoektocht naar een andere 

verzorgingsstaat. Amsterdam: Boom.  

 

- Inspectie voor Werk en Inkomen (2009) ‘Buiten de Bijstand’. R9/01.Via: 

http://www.iwiweb.nl/cgi-

bin/as.cgi/0319000/c/start/file=/9319000/1/j9vvgdedws2muq1/vh0kaavkx1r8?nofram

es=1, bezocht op 26 mei 2009. 

 

- Jewell, Christopher J. (2007) Agents of the Welfare State. How Caseworkers Respond 

to Need in the United States, Germany, and Sweden. New York: Palgrave MacMillan.  

 

- Jongerius, Agnes, Glas, Jeroen de, Vet, Kees Jan de, Thissen, Tof, Roozemond, 

Carry, Smidt, Ineke (2009) ‘Reactie FNV/ FNV Jong / VNG / INGRADO / Divosa / 

Federatie Opvang op het voorstel Wet investeren in jongeren.’ Via: 

http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Werk%20en%20inkomen%202009/WWB/0

90119_gezamenlijke_brief_wet_wij.pdf, bezocht op 29 mei 2009. 

 

- Kamer van Koophandel (geen datum) ‘Freelancers en zzp’ers’. 

http://www.kvk.nl/bedrijfstarten/200_Orie%5Entatie/freelancersenzzpers/default.asp?

refererAliasStat=freelance, bezocht op 14 juni 2009. 

 



 80 

- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2009) ‘Wajong en WIJ door de 

Tweede Kamer. 

http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=13730&hoofdmenu_item_id=13826&r

ubriek_item=391905&rubriek_id=391817&set_id=134&doctype_id=6&link_id=167

681, bezocht op 29 mei 2009.  

 

- Olsthoorn, S. (2009) ‘Met zachte hand.’ In: Binnenlands Bestuur. 5 juni. 

 

- Pimentel, M.H. (1895) ‘Verzekering tegen de Economische Gevolgen der 

Werkloosheid.’ Economist 44 (1): 409-432. 

 

- Regering.nl (2009) ‘CPB: Economie krimpt met 3,5%.’ 

http://www.regering.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/2009/februari/17/CPB_eco

nomie_krimpt_met_3_5, bezocht op 17 februari 2009. 

 

- Sociaal Cultureel Planbureau / Dekker, P., Ederveen, S., Jehoel-Gijsbers, G., de 

Mooij, R., Soede, A. en Wildeboer Schut, J. (2003) Europese Verkenning 1: Sociaal 

Europa - Eén Europees sociaal beleid is nog een brug te ver - Bijlage bij de Staat van 

de Europese Unie 2004. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau. Via: 

http://www.scp.nl/publicaties/boeken/2003101601.shtml, bezocht op 13 februari 

2009. 

 

- Sol, Sichert, van Lieshout, Koning (2008) Activation as a Socio-Economic and Legal 

Concept: Laboratorium the Netherlands. In: Eichhorst, W., Kaufmann, O.,  Konle-

Seidl, R. (eds.) Bringing the Jobless into Work? Experiences with Activation Schemes 

in Europe and the US. Berlin: Springer-Verlag. 

 

- Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen.  

 

- Volkskrant, de (2008) ‘CDA: Werkloze alleen bijscholen bij vacature’. De 

Volkskrant, 23 januari. 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article497373.ece/CDA_werkloze_alleen_bijsch

olen_bij_vacature, bezocht op 17 februari 2009. 

 



 81 

- Yin, Robert K. (1994) Case Study Research. Design and methods. Second Edition. 

London: Sage. 

 

Gebruikte wetteksten 

 

- ‘Wet Inschakeling Werkzoekenden.’ Via: http://www.st-ab.nl/wetwiw.htm, bezocht 

op 27 mei 2009. 

-  

- ‘Wet Inschakeling Werkzoekenden. Memorie van Toelichting.’ Via: http://www.st-

ab.nl/wetwiwmvt.htm, bezocht op 28 mei 2009. 

 

- ‘Wet Werk en Bijstand.’Via: http://www.st-ab.nl/wetwwb.htm, bezocht op 27 februari 

2009.  

 

- ‘Wet Werk en Bijstand. Memorie van Toelichting. Via: http://www.st-

ab.nl/wetwwbks03.htm#h2, bezocht op 28 mei 2009. 

 

- ‘Wet SUWI.’ Via: http://www.st-ab.nl/wetsuwi.htm, bezocht op 22 maart 2009. 

 

- ‘Wet SUWI. Memorie van Toelichting.’ Via: http://www.st-ab.nl/wetsuwimvt.htm, 

bezocht op 28 mei 2009.  

 


