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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Juni 2017: Initiatiefvoorstel
Op 15 juni 2017 diende een raadswerkgroep bestaande uit D’66, PvdA,
AP/OPA, ChristenUnie, GroenLinks, Fractie van Dijk, en SP een
initiatiefvoorstel in (RV-48/2017 RV-01/2010). In dit voorstel riepen de
initiatiefnemers de Raad op om in te stemmen met een experiment
‘Regelarme bijstand’. In dit experiment zouden drie groepen klanten met
een korte afstand tot de arbeidsmarkt met elkaar vergeleken worden:
a. Een groep volgens de aanpak van de intensieve werkbegeleiding
(IWB);
b. Een groep volgens de aanpak Right to Challenge;
c. Een groep die wordt losgelaten en zelf hun weg naar de
arbeidsmarkt gaan zoeken zonder sollicitatieverplichtingen en zonder
begeleiding vanuit de gemeente.
De initiatiefnemers motiveerden dit voorstel omdat de huidige invulling van
de regels “weinig ruimte [geven] voor eigen invulling van mensen en gaan uit
van wantrouwen en controle. De fracties (…)zijn van mening dat gekeken
moet worden naar alternatieven binnen het huidige systeem die gericht zijn
op meer vrijheid en meer vertrouwen.” (RV48) “In het experiment
‘Regelarme Bijstand’ staat de vraag centraal in hoeverre regelluwheid en
ruimte voor eigen initiatief effectief is bij de re-integratie van
bijstandsgerechtigden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt (trede 4).”
Naar aanleiding van die motie werd besloten om de wethouder opdracht te
geven tot een pilotonderzoek waarbij bijstandsgerechtigden met een korte
afstand tot de arbeidsmarkt –op basis van vrijwilligheid– willekeurig in één
van de drie groepen werden ingedeeld. In eerste instantie zou het gaan om
een onderzoek met 50 deelnemers per groep, in totaal 150 deelnemers.
Oktober 2017: Plan van aanpak en aftrap
Op 10 oktober 2017 werd de Raad geïnformeerd over het Plan van Aanpak
(5795715/2/14a_CV_Regelarme_Bijstand). Hierin beschreven de afdeling
Werk en Inkomen en team Onderzoek & Statistiek hoe zij het onderzoek
wilden vormgeven inclusief planning en begroting. Er werd een ‘aftrap’
georganiseerd waarbij de klantmanagers zich voorstelden aan de
initiatiefnemers.
December 2017: aanpassing aan de onderzoeksopzet
Gaandeweg dit onderzoek bleek dat de onderzoeksopzet aangepast moest
worden. De raad werd hierover geïnformeerd met een memo. De werkwijze
‘Intensieve werkbegeleiding’ werd per 15 december2017 gestopt en
vervangen door de werkwijze ‘Baangericht’. De Gemeente Almere was in de
tussentijd een samenwerkingsverband aangegaan met Randstad om de
uitstroom naar werk van ‘job ready’ kandidaten te vergroten met de methode
Baangericht.
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Maart 2018: instroom valt tegen
In maart 2018 werd duidelijk dat de nieuwe instroom van klanten met een
korte afstand tot de arbeidsmarkt veel lager was dan verwacht kon worden
op grond van ervaringen in het verleden. Er meldden zich per maand geen
40 nieuwe ‘job ready’ kandidaten, zoals verwacht, maar 10. De verklaring
daarvoor zochten we met name in de aantrekkende economie.
We stelden toen in een memo aan de Raad (Begeleidingsgroep Raad
6297170/2/Brief aan de raad d/d 16 maart 2017) voor om:
 het onderzoek te beperken tot 60 deelnemers totaal (20 deelnemers
in drie groepen), in plaats van de eerder verwachte 150,
 de onderzoeksperiode te verlengen tot juni 2018
 de focus te verleggen van de experimentele effectiviteitsmeting naar
een meer verkennende opzet.
De Raad ging akkoord met dit voorstel.

1.2 De interventies in het experiment
Alle vier de interventies in het experiment duurden drie maanden. Klanten
die niet uitstromen in de drie maanden dat het experiment voor hen duurde,
stromen door naar een ander passend traject. Gewoonlijk is dat Baangericht.
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1.3 Onderzoeksdoel en -vragen
Het experiment wordt uitgevoerd met personen die “job-ready” zijn en die
voor het eerst een aanvraag indienen voor de Participatiewet. Het gaat om
mensen met een relatief geringe afstand tot de arbeidsmarkt die volgens de
Almeerse participatieladder vallen onder “trede 4”. Het doel van dit
pilotonderzoek is om de Raad te informeren over
1) de te verwachten uitkomsten op de onderzoeksvragen wanneer het
onderzoek opgeschaald zou worden naar een echte experimentele
opzet met voldoende power1;
2) de haalbaarheid van en een advies over het opzetten van een groter
experimenteel onderzoek;
3) eerste ervaringen met de Eigen Kracht en ‘Right to Challenge’
aanpakken.
De onderzoeksvragen, zoals verwoord in de motie, zijn de volgende:
Wat zijn de resultaten van de drie aanpakken in termen van:
a. uitstroom, reden van uitstroom en duur van
bijstandsafhankelijkheid
b. welbevinden van de deelnemer
c. tevredenheid van de deelnemer met dienstverlening door W&I

1

‘Power’ is een maat die de kans aangeeft dat een onderzoek statistisch betekenisvolle resultaten zal
opleveren.

d. participatie, in de vorm van betaald werk of anderszins
e. ervaringen van klantmanagers en management van W&I
De afdeling Werk en Inkomen herformuleerde deze vragen in het Plan van
Aanpak naar drie algemenere vragen:
i.
Zorgt het bieden van meer eigen regie voor een effectievere reintegratie?
ii.
Zorgt het bieden van meer eigen regie voor een grotere mate van
tevredenheid bij werkzoekenden?
iii.
En als er (geen) sprake is van betere resultaten, waar worden die
dan door veroorzaakt?

1.4 Methoden en technieken
Werving van klanten
Klanten die instromen in de bijstand worden opgeroepen voor de
zogenoemde Startdag. Deze wordt regelmatig georganiseerd voor alle nieuwe
klanten in die periode. Op deze dag worden hun mogelijkheden (en
belemmeringen) om te werken besproken, ze volgen een aantal workshops
zoals CV maken en solliciteren, en een trajectmanager bepaalt samen met
hen het te volgen traject.
Wanneer de trajectmanager op de startdag bepaalt dat de klant in
aanmerking komt voor Intensieve werkbegeleiding (cq Baangericht vanaf
half december 2017), krijgt de klant uitgebreid uitleg over het experiment en
de consequenties van deelname of weigering, en kan vragen stellen. Ook
krijgt de klant de informatie op papier (Bijlage 1). Dan vraagt de
klantmanager aan de klant of deze wil deelnemen aan het experiment
Regelarme Bijstand.
Deelname aan het experiment was vrijwillig en weigering had geen
consequenties voor de hoogte van de uitkering, maar wel voor de begeleiding
die de klant krijgt. Klanten die niet mee willen doen, krijgen automatisch
Intensieve werkbegeleiding (cq Baangericht vanaf half december 2017).
Klanten die mee willen doen ondertekenen een formulier ‘medewerking
experiment regelarme bijstand’. Meteen daarna werden ze willekeurig
ingedeeld in één van de drie methoden. Klanten die niet mee willen doen,
beantwoorden op datzelfde formulier een vraag waarom ze niet mee willen
doen.
Randomisatie
Meedoen aan het experiment was vrijwillig, maar klanten hadden geen keuze
in welke onderzoeksgroep ze instroomden. Ze werden willekeurig ingedeeld
en noch de klant, noch de trajectmanager had hier invloed op. Klanten die
meedoen aan het experiment, kregen van de trajectmanager een gesloten
envelop uitgereikt. In deze envelop zat een papier waarop stond in welke
onderzoeksgroep/ methode de klant was ingedeeld.
Uitval
Deelname aan het experiment is vrijwillig. Dit betekende ook dat de klant op
elk gewenst moment mocht besluiten om bij nader inzien niet mee te doen
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aan het experiment. Sommige klanten die een envelop trokken die hen niet
aanstond, trokken zich dan ook onmiddellijk terug uit het experiment.
Klanten die in de groep ‘Eigen kracht’ zaten en de klantmanager om hulp of
ondersteuning vroegen, werden ook als uitval beschouwd. Ze stroomden dan
automatisch in in het traject Intensieve werkbegeleiding cq. Baangericht.
Vragenlijsten
De deelnemers aan het experiment kregen binnen twee weken na instroom
in het experiment een electronische vragenlijst toegestuurd, en drie maanden
na instroom een tweede vragenlijst. De vragenlijst werd per e-mail verstuurd
met een gepersonaliseerde link naar de vragenlijst. Mensen die de vragenlijst
na twee weken nog niet hadden beantwoord, kregen per e-mail een
reminder. Twee weken na de reminder werden ze nagebeld om de vragenlijst
telefonisch af te nemen. Er werden drie belpogingen gedaan op verschillende
dagen en momenten. Bij geen resultaat werden deze klanten opgevat als
nonresponse.
Ondanks deze intensieve benadering is het aantal bruikbare vragenlijsten
gering. Zoals in §2.1 hierna wordt uitgelegd, waren er 53 klanten die
deelnamen aan het experiment. Bij drie van hen was de mail onbestelbaar.
23 Deelnemers beantwoordden de eerste vragenlijst niet en 27 wel. De
response op de eerste vragenlijst was dus 51%.
Door logistieke problemen bij O&S werd de tweede vragenlijst verstuurd aan
30 klanten.Van hen vulden er zestien de vragenlijst in (53%). Drie van hen
hadden de eerste vragenlijst niet beantwoord. Er is nog overwogen om de 23
deelnemers die de tweede vragenlijst per abuis niet hebben gekregen na te
bellen, maar het zou weinig hebben uitgemaakt voor de uitkomsten, omdat
het in statistische zin nog steeds om te kleine aantallen zou gaan. Bovendien
werd vasthouden aan de planning belangrijker geacht.
Uitkomsten zijn indicatief
Door de beperkte aantallen hebben de uitkomsten een indicatief karakter.
Dat wil zeggen:
 De geregistreerde gegevens over uitstroom, duur
bijstandsafhankelijkheid en gebruik van re-integratiebudget betreffen
alle 53 deelnemers, maar omdat zij verdeeld zijn over vier methoden,
gaat het alsnog om kleine aantallen per groep op basis waarvan
nauwelijks generaliserende uitspraken te doen zijn;
 bij de eerste vragenlijst moet er rekening gehouden worden met
betrouwbaarheidsmarges van maximaal 13% rondom de getoonde
percentages;
 bij de tweede vragenlijst is het aantal respondenten zo laag, dat de
resultaten niet voldoende zijn om statistisch representatieve
uitspraken te kunnen doen over nieuwe job ready kandidaten. Ze
moeten opgevat worden als hypothesen die nader onderzocht moeten
worden.
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Kwalitatieve interviews en observatie
Aanvullend zijn kwalitatieve (open half gestructureerde) interviews
gehouden met klantmanagers en de projectleider over hun ervaringen met de
aanpak. Ook is het experiment inhoudelijk en methodologisch begeleid door
een externe expert, Luuk Mallee, destijds werkzaam bij Regioplan. Hij is
ingeschakeld vanwege zijn expertise vanuit wetenschap en
onderzoekspraktijk op het gebied van arbeidsre-integratie. Tot slot nam de
onderzoeker als waarnemer deel aan verschillende werkbesprekingen van het
team van klantmanagers om te observeren hoe zij vormgaven aan de
verschillende experimentele methoden.

1.5 Leeswijzer
Bij gegevens op basis van de vragenlijst spreken we van het eerste
meetmoment, kortweg “t0” en het tweede meetmoment “t1”. Het eerste
meetmoment (of t0) betreft de eerste vragenlijst, dus tussen twee en zes
weken na instroom in het experiment. Het tweede meetmoment (t1) betreft
de tweede vragenlijst, dus tussen twaalf en veertien weken na instroom in het
experiment.
Wanneer de gegevens het voldoende rechtvaardigen om te spreken van
verschillen tussen groepen, wordt dat vermeld met een p-waarde in de
voetnoot.2 Wanneer de aantallen of de verschillen te klein waren om van
verschillen tussen groepen te kunnen spreken, wordt dat expliciet gezegd en
worden alleen absolute aantallen getoond.
In sommige analyses wordt onderscheid gemaakt tussen methoden die de
klant eigen regie geven over het re-integratietraject en methoden waarbij de
klantmanager een meer sturende rol heeft:
Methoden met eigen regie voor de
Methoden met sturende rol van de
klant:
klantmanager:
 Eigen kracht
 Intensieve werkbegeleiding
 Baangericht
 Baangericht
Hier waren twee redenen voor. Ten eerste is dit onderscheid relevant voor
de afdeling Werk en Inkomen, blijkens onderzoeksvraag (i) op pagina 7
hiervoor. De tweede reden is een pragmatische: door methoden samen te
voegen ontstaan er meer waarnemingen per benadering, en kunnen er beter
statistische toetsen worden gedaan.

2

‘p’ is de afkorting voor ‘probability’ en drukt de kans uit dat een in het experiment gevonden verschil
berust op toeval. Het wordt uitgedrukt als een getal tussen 0 en 1. Hoe kleiner de p-waarde, hoe groter de
kans dat een gevonden verschil berust op een verschil in de werkelijkheid (een ‘echt’ verschil).
Gewoonlijk wordt een p-waarde van 0,05 of 0,01 aangehouden als voldoende rechtvaardiging om te
spreken van echte verschillen.
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2. Deelnemen aan het experiment

Datum
3 juli 2018

2.1 Instroom
Tussen oktober 2017 en mei 2018 waren er 120 nieuwe bijstandsklanten die
op de startdag als job ready beoordeeld werden. Van de 120 potentiële
deelnemers werd aan 43 klanten niet de vraag gesteld om deel te nemen aan
het experiment (zie toelichting in §2.2 hierna).
Van de overige 77 wilden er negen niet meedoen aan het experiment, vielen
er tijdens het onderzoek vijftien uit, en namen er 53 deel aan het onderzoek.
Degenen die mee wilden doen (dus ook degenen die naderhand uitvielen)
werden willekeurig, door het openen van een gesloten envelop, ingedeeld in
één van de vier methoden. Intensieve werkbegeleiding werd vanaf half
december gestaakt en vervangen door Baangericht. Zie figuur 2.1.
120 ‘job ready’ klanten op
startdag

43 niet
uitgenodigd

77 uitgenodigd

15 uitval

9 weigeringen

53
deelnemers

Kenmerk
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Baangericht: 14

Eigen kracht: 12

Right to Ch: 19

IWB: 8
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2.2 Wie werd er niet uitgenodigd voor deelname aan het
experiment?

Datum
3 juli 2018

43 potentiële kandidaten werden niet uitgenodigd om vier groepen van
redenen:

Kenmerk
O&S

1) Bijna aan het werk: veertien klanten hadden op het moment van
instroom al (bijna) werk. Zij gaven al tijdens de voorlichting aan dat
ze druk waren met hun eigen plan om aan het werk te komen. Het
zou contraproductief zijn om hen uit te nodigen om deel te nemen
aan het experiment, terwijl ze al binnen zeer afzienbare tijd aan het
werk konden. Nog eens twee waren een traject bij het
Zelfstandigenloket Flevoland begonnen, en een kreeg een
proefplaatsing.
2) No-show: tien klanten kwamen tot tweemaal toe niet opdagen voor
de intake. Zij zijn toen opgeroepen voor Baangericht en niet
uitgenodigd voor het experiment.
3) Wachtlijst: in het begin van de pilot bleek de instroom van nieuwe
‘job ready’ kandidaten lager te zijn dan verwacht (zie §1.1 hiervoor).
Toen werd besloten om ook de acht klanten die op de wachtlijst
stonden voor Intensieve werkbegeleiding uit te nodigen voor
deelname aan het experiment. Deze acht klanten bleken echter al
langer een uitkering te hebben en konden dus niet beschouwd
worden als ‘nieuwe instroom’. Ze zijn dan ook niet uitgenodigd voor
deelname.
4) Geen doelgroep: –drie klanten bleken bij de intake bij nader inzien
toch niet job ready te zijn. Zij hadden eerst ondersteuning op ander
vlak nodig voordat ze in staat zijn om te solliciteren. –Drie klanten
bleken bij nader inzien geen recht te hebben op een uitkering. –Twee
stonden op het punt om te verhuizen naar een andere gemeente.
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2.3 Wat verwachten deelnemers van het experiment?
Mensen die wilden meewerken aan het experiment,
inclusief degenen die na openen van de envelop afzagen
van deelname, is met een korte vragenlijst gevraagd naar
hun motivatie om deel te nemen.

figuur 2.2 ‘Welke methode hoopt u dat u krijgt?’ in
%, n=64
meesten hopen op 'Right to challenge'
Right to Challenge

Welke methode heeft de voorkeur van bijstandsklanten?
Voorafgaand aan het experiment was de verwachting dat
bijstandsklanten massaal zouden kiezen voor ‘Eigen
kracht’. Immers, deelnemers zouden een uitkering krijgen
zonder dat Werk en Inkomen zou handhaven op de
sollicitatieplicht. Deelnemers zelf ontkrachten deze
verwachting echter. De meeste deelnemers geven bij
aanvang de voorkeur aan de aanpak ‘Right to Challenge’.
De ‘Eigen kracht’ aanpak komt als tweede voorkeur uit de
bus (figuur 2.2).
Hoe groot is de rol van meer zeggenschap over het eigen
re-integratietraject?

53

Eigen Kracht

20

Maakt me niet uit

17

Intensieve werkbegeleiding

8

Baangericht

2
0

10

20

30

40

50

60

figuur 2.3 ‘Waarom werkt u mee aan het
experiment regelarme bijstand?’in %, n=64
zeggenschap over eigen re-integratietraject niet de enige
reden om deel te nemen
weet niet/ geen antwoord

9

om andere redenen

23

omdat ik zelf wil bepalen hoe ik aan het
werk kom en om andere redenen

39

omdat ik zelf wil bepalen hoe ik aan het
werk kom

28
0

10

20

30

40

50

Titel
Experimenteren met de bijstand

Een andere verwachting was dat mensen deel willen nemen aan het
experiment omdat ze meer zeggenschap willen over hun eigen reintegratietraject. Deze verwachting wordt niet helemaal bevestigd. Er blijken
meerdere redenen te zijn waarom mensen willen deelnemen aan het
experiment (figuur 2.3). Andere redenen kunnen bijvoorbeeld zijn omdat ze
de gemeente willen helpen beter onderbouwde keuzes te maken of omdat ze
geen ‘nee’ durven te zeggen tegen de klantmanager.
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Deelnemers die de voorkeur geven aan de ‘Eigen kracht’ aanpak, geven wel
aan meer zeggenschap te willen over het eigen re-integratietraject: 61% van
hen gaf dit als enige reden aan, tegen 28% gemiddeld.3
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Hoe groot is de rol van de verwachte effectiviteit van een methode?
Tot slot was de vraag in hoeverre de verwachting dat een bepaalde methode
bijdraagt aan het krijgen van betaald werk een rol speelt bij de voorkeur voor
een methode. Als het voor mensen belangrijk is om betaald werk te krijgen,
zullen ze de methode willen waarvan ze zelf verwachten dat die daar het
meest effectief aan bijdraagt. Als zij andere zaken belangrijker vinden,
bijvoorbeeld het hebben van een inkomen en tijd hun leven op orde te
krijgen, zullen ze niet noodzakelijk de methode willen die het meest effectief
bijdraagt aan het vinden van betaald werk.
De meeste deelnemers verwachten dat Right to Challenge voor hen de meest
effectieve methode is om betaald werk te krijgen (figuur 2.4). Twee derde
van de deelnemers die een voorkeur hebben voor een bepaalde methode
(68%) heeft de voorkeur voor de methode waarvan ze verwachten dat die
het meest bijdraag aan hun kansen op betaald werk. Eén
figuur 2.4 ‘Met welke methode heeft u de meeste
derde (32%) geeft niet de voorkeur aan een methode die
kans om werk te vinden, denkt u?’in %, n=64
volgens hen het meest bijdraagt aan hun kansen op betaald
klanten verwachten meeste effectiviteit van Right to
Challenge
werk.
Deelnemers die de voorkeur geven aan ‘Eigen kracht’
hebben vaker dan gemiddeld andere motieven dan
verwachte effectiviteit bij het vinden van werk om mee te
doen aan het experiment. Gemiddeld verwacht 32% dat
een andere methode dan hun eigen voorkeursmethode ze
het beste zal helpen bij het vinden van werk; onder
deelnemers met de voorkeur voor Eigen kracht is dat
aandeel 62%.

Right to Challenge
Intensieve werkbegeleiding

14

Weet ik niet

14

Eigen Kracht

n=64, df= 1, p<0,01, redelijk sterk verband (Cramer’s V = 0,4).

11

Baangericht

Wisten deelnemers waar ze aan begonnen?
Bij aanvang van het experiment was het de meeste deelnemers, 85%,
‘duidelijk’ of ‘helemaal duidelijk’ wat er van hen verwacht werd. De 15%
van de deelnemers die het ‘een beetje duidelijk’ of ‘niet duidelijk’ was wat er
van hen verwacht werd, waren in gelijke mate verdeeld over de methoden
Intensieve werkbegeleiding, Baangericht en Right to Challenge. Alleen onder
de deelnemers die instroomden in de methode Eigen kracht was het iedereen
duidelijk wat er van hen verwacht werd.
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Wat vinden deelnemers bij aanvang van de methode?
Motivatie is een verklarende factor voor effectiviteit van een methode.
Motivatie heeft onder meer te maken met het enthousiasme dat deelnemers
voelen voor de voorgestelde re-integratiemethode.

Kenmerk
O&S
Versie
1.1

Driekwart (76%) van de deelnemers is bij aanvang van het experiment zeer
tevreden of tevreden over de toegewezen methode en slechts 5% is er
ontevreden over. Niemand was zeer ontevreden.
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Deelnemers die zeggenschap krijgen over het eigen re-integratietraject
(Eigen kracht of Right to Challenge) zijn bij aanvang tevredener over de
toegewezen methode dan deelnemers die Baangericht
figuur 2.5 ‘U heeft de methode ‘x’ gekregen. In
toegewezen kregen (figuur 2.5).4 Helaas beantwoordde geen
hoeverre bent u hier tevreden over?’in %, n=20
van de deelnemers Intensieve werkbegeleiding de vraag,
zodat we van hen niet weten wat ze bij aanvang vonden van
Baangericht (n=5)
60%
40%
de methode.
Ontevreden

2.4 Waarom niet deelnemen aan experiment?

Eigen kracht (n=6)

17%

33%

Niet tevreden en niet
ontevreden

50%

Het is om drie redenen belangrijk om te weten waarom de
doelgroep niet wil meewerken aan het experiment:
Right to Challenge (n=9) 11% 33%
56%
1. om na te gaan in hoeverre klanten de klantmanager
vertrouwen en zich voldoende geïnformeerd voelen
0% 20% 40% 60% 80% 100%
over de consequenties van deelname van het
experiment;
2. om een inschatting te kunnen maken of mensen liever de voorkeur
hebben voor de zekerheid dat ze intensief begeleid worden (IWB dan
wel Baangericht) boven de kans dat ze zelf het heft in handen moeten
nemen (Right to Challenge dan wel Eigen kracht);
3. ten behoeve van de haalbaarheid van opschaling van het experiment:
wanneer veel mensen zouden weigeren omdat ze het te onzeker of te
onduidelijk vinden of wanneer ze het te veel werk vinden, kan het
experiment daarop aangepast worden;

Tevreden
Zeer tevreden

figuur 2.6 redenen om niet deel te nemen

Met betrekking tot de eerste vraag: er lijkt geen probleem te
wil graag Baangericht/ IWB
zijn met de informatieverstrekking en het vertrouwen in de
wil zelf methode kunnen kiezen
wil geen onzekerheid
medewerker. Geen enkele klant gaf aan niet mee te willen
geen behoefte aan onderzoek
doen omdat ze de uitleg niet duidelijk vonden of niet
reden onbekend
begrepen wat het gevolg zou zijn als ze mee zouden doen.
Ook weigerde niemand deelname omdat hij of zij bang was voor sancties
tijdens of na afloop van het experiment.
Met betrekking tot de tweede vraag: de behoefte aan intensieve begeleiding is
inderdaad een reden om niet mee te willen doen aan het experiment, al gaat
het om kleine aantallen.

4

Mann-Whitney U = 13,5; n(Eigen kracht/ Right2Challenge) = 15 – n(Baangericht) = 5; p=0,03

4
2
1
1
1




Drie weigeraars gaven aan dat ze graag de methode ‘Baangericht’
willen, één wilde graag ‘Intensieve werkbegeleiding.’
Eén weigeraar zei niet mee te willen werken omdat hij of zij het ‘een
gek spel zonder zekerheid’ vond.

Met betrekking tot de derde vraag tot slot, lijkt het niet nodig om veel aan de
wervingsprocedure en de toelichting aan te passen. Er waren drie mensen
die deelname weigerden omdat ze onzeker waren over de gevolgen van
deelname (figuur 2.6).
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2.5 Uitval
De meeste uitval uit het onderzoek vond direct na het openen van de
envelop plaats: negen van de vijftien uitvallers. Eén deelnemer
figuur 2.7 absoluut aantal uitvallers naar
stopte na vijf dagen, een ander na twee weken.5
voorkeursmethode en naar instroom per
De meeste uitval lijkt plaats te vinden bij degenen die
ingedeeld werden in de methode ‘Right to Challenge’ (figuur
2.7), al zijn er in elke methode mensen die besluiten toch
liever niet mee te willen doen aan het experiment.
Klantmanagers verklaren het aantal uitvallers bij de instroom
in de ‘Right to Challenge’ aanpak doordat deze mensen
opzagen tegen het zelf bedenken van een plan.

methode (n=15)
Methode
Right to
Challenge
IWB
Eigen kracht
Baangericht
niet ingevuld

Bij aanvang van het experiment leefden er bij sommige politici,
bestuurders en medewerkers de zorgen dat iedereen ‘Eigen kracht’ zou
willen. Die zorgen zijn deels ontkracht: drie mensen die ingedeeld werden in
de aanpak ‘Eigen kracht’ kozen bij nader inzien toch liever Intensieve
Werkbegeleiding of Baangericht.
Ook wanneer we kijken naar de methode die klanten zélf graag gewenst
hadden (dus niet naar de geopende envelop), vallen de meeste mensen uit
bij de ‘Right to Challenge aanpak’.
Gezien het feit dat de meeste mensen uitvallen vlak na het openen van de
envelop, zou men verwachten dat zij besluiten het experiment voortijdig te
stoppen omdat ze in een andere methode instromen dan ze hopen. Er zijn te
weinig waarnemingen geweest om dat te kunnen bevestigen, al lijkt dit wel
een rol te spelen. Van de instromers met een voorkeur voor een methode
vielen er negen uit die instroomden in een andere methode dan ze hadden
gehoopt, tegen twee die uitvielen terwijl ze waren ingestroomd in hun
voorkeursmethode.

5

Bij vier deelnemers werd de datum uitstroom niet genoteerd.

Instroom
in…
5

Voorkeur
voor…
8
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3. Zijn er verschillen in uitkomsten tussen de aanpakken?
Bij aanvang van het experiment werden drie primaire uitkomstmaten
benoemd:
 uitstroom naar betaald werk (§3.1)
 welbevinden (§3.2)
 maatschappelijke participatie (§3.3)
Secundaire uitkomstmaten komen aan bod in hoofdstuk 4 hierna. In het
algemeen zijn er te weinig waarnemingen gedaan om uitspraken te kunnen
doen over verschillen in uitkomsten tussen de aanpakken. Een intensievere
manier van uitvragen van klanten blijkt nodig.
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3.1 Uitstroom naar betaald werk
Uitstroom naar betaald werk wordt in dit onderzoek op twee manieren
gemeten:
1) uitstroom uit het project Experiment Regelarme Bijstand. Deze werd
bijgehouden in excelsheets door medewerkers van Team Werk in het
experiment regelarme bijstand.
2) met de vraag ‘doet u op dit moment betaald werk?’ in de enquête
onder deelnemers aan het experiment.
Registraties
Van de 53 deelnemers aan het
figuur 3.1 reden uitstroom tijdens experiment, absolute aantallen naar
methode
experiment stroomden er vijftien uit
Geen
Wel uitstroom, naar reden
tijdens de drie maanden dat zij
uitstroom
meededen. De meesten van hen
Geen
Aan het
Aanvang
Geen
stroomden uit naar betaald werk.
uitstroom
werk
studie
inlichtingen
Eén deelnemer stroomde uit naar
Baangericht
8
6
0
0
Intensieve
4
3
1
0
studie. Uitstroom naar studie is één
werkbegeleiding
van de doelen van intensieve
Right to
16
3
0
0
werkbegeleiding voor jongeren tot
Challenge
en met 26 jaar. Eén deelnemer
Eigen kracht
10
1
0
1
Totaal
38
13
1
1
stroomde uit omdat deze niet
voldeed aan de informatieplicht.
Een aantal deelnemers stroomde alsnog uit na de drie maanden dat het
experiment voor hen duurde. Zij zijn niet getoond in tabel 3.1.
Er zijn te weinig deelnemers aan het experiment geweest om uitspraken te
kunnen doen over effectiviteit -in de zin van bevorderen van uitstroom naar
betaald werk. Met andere woorden, op basis van deze gegevens kan niet met
95% betrouwbaarheid gezegd worden of klanten beter of juist minder goed
uitstromen naar betaald werk met de ene of de andere aanpak (tabel 3.1).
Wel geven deze cijfers aanleiding om te vermoeden dat de uitstroom naar
werk bij Baangericht goede resultaten zal opleveren: zes uit veertien klanten
met Baangericht stroomden uit naar werk (43%) tegen zeven klanten uit 24
deelnemers in de andere drie methoden (29%).
Verreweg het meest omstreden in dit experiment was de ‘Eigen kracht’
aanpak. De hypothese is dat klanten die geen begeleiding krijgen, minder
uitstromen naar werk dan klanten die wel begeleiding krijgen (ongeacht de

aanpak). Deze gegevens geven wel enige aanleiding om te vermoeden dat die
hypothese kan kloppen, maar ook daar is een groter onderzoek met meer
waarnemingen voor nodig.
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Op het eerste meetmoment hadden twee respondenten (7%) betaald werk,
Versie
op het tweede meetmoment zeven (54%). Van de negen
figuur 3.2 resultaat betaald1.1
werk op basis van
respondenten die de vraag op beide momenten hebben
vragenlijsten, absolute aantallen
beantwoord, hadden drie op beide meetmomenten geen
Pagina behield
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werk, had er één zijn werk behouden, en hebben er vijf
werk
werk gevonden
IWB
1
0
3
(56%) werk gekregen. Niemand verloor zijn of haar werk
Right
to
1
1
1
in de onderzoeksperiode. De aantallen zijn te klein om
Challenge
iets te kunnen zeggen over verschillen tussen de drie
Eigen kracht
0
0
1
aanpakken (figuur 3.2).
Baangericht
1
0
0

Totaal

De respondent die op het eerste meetmoment betaald
werk had, werkte toen 20 uur per week. De zes die op
het tweede meetmoment werkten, werkten gemiddeld 20 uur per week.

3

1

5

3.2 Welbevinden
De veronderstelling was dat deelnemers zich beter zouden voelen als ze meer
zeggenschap over hun eigen re-integratietraject kregen. Deelnemers kregen
daarom op beide meetmomenten de vraag voorgelegd hoe gelukkig ze zich in
het algemeen voelden, te waarderen met een cijfer van 0 (zeer ongelukkig)
tot en met 10 (zeer gelukkig).
Op het eerste meetmoment gaven de respondenten zichzelf
gemiddeld een 7,9 voor hun algemene welbevinden (n=27). Dat
is ongeveer even gelukkig als op het tweede meetmoment
(gemiddeld 7,7 ; n=13). Er zijn zo weinig respondenten die
beide vragenlijsten invulden, dat geen uitspraken gedaan
kunnen worden over verschillen tussen de methoden (figuur
4.1). De veronderstelling kan op basis van deze gegevens dus
niet bevestigd of ontkracht worden.

figuur 3.3 verschil in rapportcijfer voor geluk
tussen t1 en t0, in punten, naar methode
verschil
aantal
t1-t0 respondenten
IWB
0
4
Right to
-0,3
3
Challenge
Eigen kracht
-1,0
1
Baangericht
-6,0
1

3.3 Participatie
De vraag is of deelnemers maatschappelijk actiever worden wanneer ze meer
vrijheid krijgen om zelf hun re-integratietraject vorm te geven. Die vraag
kan op basis van deze gegevens niet beantwoord worden. Op het eerste
meetmoment deed geen enkele deelnemer vrijwilligerswerk of ander
onbetaald werk zoals een stage, leer-werkplek, werkervaringsplek of reintegratieplek. Op het tweede meetmoment deed één deelnemer
vrijwilligerswerk (8%). Deze was ingestroomd in de methode ‘Baangericht’.
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4. Zijn er andere opbrengsten van de aanpakken?
Als secundaire uitkomstmaten van het experiment werden benoemd:
 duur van de uitkeringsafhankelijkheid (§4.1)
 oordeel over dienstverlening (§4.2)

Datum
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Kenmerk
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4.1 Duur uitkeringsafhankelijkheid

Versie
1.1

Uitkeringen startten over het algemeen al vóór de datum van instroom in het
experiment. Soms wordt met terugwerkende kracht een voorschot omgezet
in een definitieve beschikking, soms ook moeten klanten even wachten voor
er weer genoeg deelnemers zijn voor een startdag.
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De vijftien klanten die gedurende de experimentele periode uitstroomden,
waren gemiddeld een half jaar afhankelijk van de uitkering. Het is niet zinnig
om op basis van dit geringe aantal iets te zeggen over verschillen in duur van
uitkeringsafhankelijkheid tussen de vier methoden.

4.2 Oordeel over dienstverlening
Bij het eerste meetmoment zijn klanten over het algemeen tevreden over de
dienstverlening van de afdeling Werk & Inkomen en nóg tevredener over
hun klantmanager of consulent.
 De afdeling krijgt bij aanvang van het experiment gemiddeld een
rapportcijfer van 7. Van de klanten beoordeelt 15% de afdeling met
een onvoldoende (5 of lager) en bijna de helft (48%) een goed of zeer
goed (8 of hoger).
 Klantmanagers krijgen bij aanvang een gemiddeld rapportcijfer van
8. Van de klanten geeft 7% hun klantmanager een onvoldoende (5 of
lager) en twee derde (65%) een goed (8 of hoger).
Op het eerste meetmoment waarderen deelnemers uit de verschillende
methoden de afdeling of klantmanager nog gelijkelijk.
Op het tweede meetmoment lijken de gemiddelde rapportcijfers iets lager
dan op het eerste, maar de verschillen en de aantallen respondenten zijn te
klein om te kunnen zeggen dat klanten na verloop
figuur 4.1 Gemiddeld rapportcijfer voor
van tijd minder tevreden worden over de
dienstverlening na 3 maanden (t1) (n=13).
dienstverlening. Gemiddeld krijgen afdeling en
klantmanager ook op het tweede meetmoment nog
6,25
steeds een ruime voldoende.
uw klantmanager
8,6

Op het tweede meetmoment zijn klanten die zelf
regie voeren over hun re-integratietraject tevredener
over hun klantmanager en (waarschijnlijk ook over)
de dienstverlening van de afdeling dan klanten bij
wie de klantmanager een meer sturende rol heeft
(figuur 4.1).6

6

IWB, Baangericht
Eigen kracht, Right2ch
6
Afdeling W&I
7,6

0

2

4

Tevredenheid dienstverlening W&I eigen regie (gem= 7,6 sd=0,7) vs sturende benadering (gem= 6,0
sd=0,4); t(11)= 2,1; p=0,06.
Tevredenheid klantmanager eigen regie (gem= 8,6 sd=0,6) vs sturende benadering (gem= 6,3 sd=0,6);
t(11)= 2,5; p=0,03.
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8
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5. Hoe ervaren klanten de aanpakken?

Datum
3 juli 2018

5.1 Zoekgedrag

Om te onderzoeken waarom een methode meer of minder effectief zou zijn,
Kenmerk
O&S
is klanten gevraagd wat ze de afgelopen periode hebben gedaan om hun
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ze konden twaalf verschillende
Versie
acties aangeven. De antwoorden van de 13 respondenten op het tweede
1.1
meetmoment, dus drie maanden na instroom, staan weergegeven in figuur
Pagina
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naar werk gaan zoeken. Aanvankelijk benutten deelnemers gemiddeld 4,6
manieren om hun kansen te vergroten, na drie maanden is dat
figuur 5.1 Acties ondernomen door
gemiddelde 5,9.7
deelnemers om kansen te vergroten op
Op het eerste meetmoment, dus kort na instroom in het
experiment, zoeken deelnemers in de verschillende methoden
ongeveer even intensief en veelzijdig. Op het tweede meetmoment
zijn de aantallen te klein om iets te kunnen zeggen over de
verschillen tussen de methoden.

5.2 Waarom denken klanten dat ze geen werk vonden?
De zes klanten die na drie maanden de vragenlijst beantwoordden
en nog geen werk hadden, noemden verschillende redenen waarom
ze volgens hen nog geen werk hadden. Twee wisten het niet, verder
werden genoemd: dringende problemen waardoor ze geen tijd
hadden om werk te zoeken, geen passende banen, gezondheid, of ik
ben te oud.

5.3 Wat vonden klanten van de methode?
Klanten werd in de tweede vragenlijst een aantal stellingen
voorgelegd over de klantmanager en de methode die ze hadden
gekregen. Er zijn te weinig vragenlijsten ingevuld om te kunnen
zeggen welke methode klanten beter bevalt. De enige significante
verschillen zijn:
 de enige klanten die vonden dat ze van hun klantmanager
dingen moesten doen waar ze zelf het nut niet van inzagen,
hadden de methode ‘Baangericht’ gekregen;
 klanten die de methode Right to Challenge kregen, zijn het
helemaal niet eens met de stelling ‘de methode heeft me
gehinderd bij het vinden van werk’.8

t1, absolute aantallen (n=13)
actie

CV gemaakt of aangepast
Vrienden gevraagd om
vacatures voor me in de
gaten te houden
> 2x/ week gesolliciteerd
uitzendbureau om werk
gevraagd
Mezelf voorgesteld aan
mogelijke werkgevers of
klanten
Online profiel gemaakt of
aangepast (bv. op LinkedIn,
vacaturesites)
Een cursus of opleiding
gevolgd
open sollicitatie
Onbetaald werk of stage
gedaan bij een bedrijf of
instelling
Voorbereidingen voor eigen
bedrijf (bv website maken,
ingeschreven bij KvK,
bedrijfsplan maken)
Mijn uiterlijk of kleding
aangepast
Mijn zichtbaarheid vergroot
via social media

Het lijkt er op dat klanten die de methode ‘Right to Challenge’ krijgen meer
dan gemiddeld vinden dat ze zelfvertrouwen hebben gekregen en menen dat

7

paired samples T-test, aantal manieren op t0 (gem= 4,6 sd=2,1) vs op t1 (gem= 5,9 sd=1,4); t(8)= -4;
p<0,01
8
Mann-Whitney U = 1; n(Right2Challenge) = 2 – n(andere aanpakken) = 10; p=0,04

aantal
deelnemers
12
11

10
8
7

6

5
5
4

3

3
1

de methode hun kansen op de arbeidsmarkt hebben vergroot. Er zijn echter
grotere aantallen nodig om dit met zekerheid te kunnen zeggen.9
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9

De twee respondenten op de tweede vragenlijst die Right to Challenge hadden gevolgd waren het allebei
helemaal niet eens met de stelling ‘door de methode heb ik minder zelfvertrouwen gekregen’ MannWhitney U = 1; n(Right2Challenge) = 2 – n(andere aanpakken) = 10; p=0,06. Op de stelling ‘door de methode zijn
mijn kansen op betaald werk verbeterd’ antwoordden twee respondenten Right to Challenge helemaal
eens. Mann-Whitney U = 3,5; n(Right2Challenge) = 3 – n(andere aanpakken) = 10; p=0,06.

6. Wat zijn de ervaringen van professionals met de
methoden?
Intensieve werkbegeleiding was tot 1 januari 2018 en Baangericht is sinds 1
januari 2018 regulier beleid voor ‘job ready’ klanten. In dit hoofdstuk gaan
we daarom uitgebreider in op de nieuwe experimentele methoden: Right to
Challenge en Eigen kracht, en stippen het reguliere beleid kort aan.

6.1 Right to Challenge
Wat houdt de methode in?
Klanten maken een eigen plan over hoe ze in drie maanden weer aan het
werk denken te komen, of hoe ze hun kansen op de arbeidsmarkt denken te
vergroten. Ze schrijven dat plan in een Plan van Aanpak. Daar krijgenze
twee weken de tijd voor. Ze kunnen daarbij zo veel beroep doen op de
klantmanager als ze denken nodig te hebben en op een persoonlijk reintegratiebudget van maximaal €2.000.
In het eerste gesprek legt de klantmanager de aanpak uit. Er wordt aan
klanten uitgelegd dat ze zelf mogen weten hoe hun plan er uit ziet en dat ze
een beroep kunnen doen op het re-integratiebudget. Twee weken later
wordt het plan besproken. Zo nodig wordt het plan aangepast en in een
tweede gesprek vastgesteld. Ook wordt uitgelegd dat het plan moet bijdragen
aan het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt en dat ze
bewijsstukken moeten overhandigen.
In de praktijk maakten klantmanagers afspraken over voortgangsgesprekken.
De frequentie daarvan lieten ze aan de klant over, maar klantmanagers
stelden voor om minstens één maal in de maand een gesprek te voeren.
Kosten worden in principe niet direct overgemaakt naar de klant: de
aanbieder kan een factuur naar de gemeente sturen.10
Hoe zien de plannen van klanten er in de praktijk uit?
Sommige klanten hebben hulp nodig bij het maken van een plan van aanpak.
Er worden soms plannen aangeleverd van letterlijk drie regels.
Klantmanagers willen dat een plan concreet en onderbouwd is en voorzien
van een planning en begroting. Ze vragen dan verheldering, bijvoorbeeld:
‘Bij welke instelling ga je je precies inschrijven? Wanneer begint die cursus?
Hoe duur is die?’. Er is daarom bijna altijd wel een aanpassing nodig in de
plannen.
Veel plannen hebben te maken met scholing. Voorbeelden van ingediende
plannen zijn: het halen van een rijbewijs, een kapperscertificaat, een VCAcertificaat11, werkschoenen of sollicitatiekleding. Er worden ook plannen
gemaakt die klantmanagers afkeuren omdat deze in hun ogen niet bijdragen
aan uitstromen naar betaald werk of het vergroten van de kans daarop.
10

Kosten voor kleinere eenmalige uitgaven, zoals werkschoenen of reiskosten, kon de klant declareren bij
de gemeente. Kosten voor opleidingen en cursussen werden direct door de aanbieder bij de gemeente
gedeclareerd.
11
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers, een basiscursus
veiligheid om te kunnen werken in de bouw.
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Voorbeelden zijn een beauty set van een duur merk voor € 2.000 of een reis
naar het buitenland. Ook plannen waarbij de klant aangaf de klantmanager
drie maanden niet te willen spreken, keurden de klantmanagers af.
Wat gaat goed?
Volgens klantmanagers waarderen klanten het zeer dat zij zelf een plan
mogen maken en daarbij gesteund worden. Volgens klantmanagers groeit
daardoor hun zelfvertrouwen: ze ervaren dat ze niet een willoze speelbal zijn
van markt en overheid, maar dat ze ook zelf hun lot in eigen hand kunnen
nemen. Dit effect zien klantmanagers meteen in het eerste gesprek: klanten
‘groeien’ alleen al door het feit dat de klantmanager met hen bespreekt wat
ze zelf zouden willen.
Klantmanagers benoemden nog twee andere positieve effecten. Ten eerste
bouwen ze een goede werkrelatie op met de klant ontwikkelen, gebaseerd op
vertrouwen. Ten tweede vonden ze het een leuke manier van werken, die
hen voldoening geeft en hun creativiteit aanspreekt.
Waar lopen klantmanagers tegen aan?
Klantmanagers benoemden de volgende knelpunten:








fraudegevoeligheid: bij sommige plannen is het risico op fraude groot,
zoals blijkt uit de hiervoor beschreven voorbeelden van afgekeurde
plannen. Een ander voorbeeld is een klant die het reintegratiebudget wilde gebruiken voor een masseurstoel. Om te
voorkomen dat ze deze stoel zou gebruiken om naast de uitkering
zwart bij te verdienen, werd deze klant begeleid door het
zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) om een eigen bedrijf als
masseuse op te starten. De Right-to-Challenge klantmanager hield
wel de supervisie over het traject.
onzekerheid over wat wel en niet redelijk en billijk is: Klantmanagers
zijn zich er zeer van bewust dat ze schaars gemeenschapsgeld
uitgeven dat eerlijk en verantwoord besteed moet worden. Bij niet
alle plannen is dat even duidelijk, en in de Right to Challenge aanpak
zijn er geen nauw omschreven richtlijnen. Als voorbeeld kan het wel
of niet vergoeden van rijlessen dienen. Een klant kan op meer
functies solliciteren wanneer hij of zij een auto heeft, maar voor de
meeste vacatures is een rijbewijs niet een vereiste.
onzekerheid over welk gedrag wel of niet maatregelwaardig is: als een
klant regie heeft, wanneer is het dan verwijtbaar dat een klant zich
niet aan zijn eigen plan houdt? In de praktijk gingen klantmanagers
hier soepel mee om. Wel spraken ze af dat ze klanten minimaal één
maal per maand wilden zien en dat klanten een maatregel konden
krijgen als ze niet kwamen opdagen zonder tijdig afbellen of goede
reden.
invulling van de eigen rol. Klantmanagers zijn gewend om het heft in
handen te hebben en “meters te maken” . Het is voor hen erg
wennen om “op de handen te zitten” en de klant de regie te geven.
Ze hebben er bijvoorbeeld moeite mee dat sommige klanten lang
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doen over het maken van een plan, terwijl zij menen dat ze dat met
wat begeleiding een stuk sneller voor elkaar zouden krijgen.
de duur van het traject: volgens klantmanagers is drie maanden te
kort om erg veel resultaat te zien. Zoals aangegeven, vinden klanten
het moeilijk om een plan te maken en is altijd wel een aanpassing
nodig. Voordat er een goedgekeurd plan ligt, is de klant vaak al weer
een maand verder. De geïnterviewde expert bevestigde dat in drie
maanden nog heel weinig resultaat te verwachten is van deze
methode, omdat het maken van een plan langer duurt en klanten
vaak plannen hebben op middellange termijn dan op uitstroom op
korte termijn. De plannen van klanten richten zich vaak op
persoonlijke ontwikkeling en vergroten van kansen, en die kosten iets
meer tijd dan drie maanden.
De startdatum van het traject: veel plannen hebben te maken met
scholing, en de meeste opleidingen starten in september. Klanten
die dus in bijvoorbeeld februari instroomden in het experiment,
konden hun eigenlijke plan niet uitvoeren omdat de methode drie
maanden duurde.
klanten hebben behoefte aan een format voor een plan van aanpak:
omdat klanten helemaal vrij waren om zelf te bedenken hoe ze hun
kansen op arbeid wilden vergroten, is er voor gekozen om het plan
van aanpak ook vrij te laten. De meeste klanten hebben echter nog
nooit een plan van aanpak gemaakt of gezien. Het bleek voor hen een
grote intellectuele uitdaging om een goed plan op te stellen. Volgens
klantmanagers zou een format of vragenlijst klanten helpen bij het
maken van een plan.

Inschatting kosten
 Voor klantmanagers Right to Challenge die 36 uur werken is 50
klanten een haalbare caseload. Klantmanagers werken niet fulltime
aan Right to Challenge: ze hebben daarnaast ook klanten in andere
trajecten.
 Klantmanagers Right to Challenge zien hun klanten minder vaak dan
klantmanagers Baangericht of Intensieve werkbegeleiding. De meeste
klanten vonden één maal per maand een gesprek genoeg, maar er
waren er ook die de klantmanager tweemaal per week wilden zien.
 Gemiddeld gebruikten klanten Right to Challenge per persoon € 825
van het persoonlijke re-integratiebudget. Er zit een grote spreiding
rondom dit gemiddelde: de helft (47%, negen personen) deed geen
beroep op het re-integratiebudget en gebruikte dus € 0,= . Een
kwart gebruikte tussen de € 810 en €1.874 per persoon. Nog een
kwart gebruikte tussen de € 1.874 en het maximum van € 2.000 .12
Wat zijn succesfactoren en randvoorwaarden?
Factoren die te maken hebben met de klantmanager:

12

Wanneer we alleen kijken naar degenen (53%, 10 personen) die wél een beroep deden op het
persoonlijke re-integratiebudget valt het gemiddelde uiteraard hoger uit: € 1.567 per persoon.
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klantmanagers moeten in staat zijn om een coachende rol aan te
nemen. Ze motiveren de klant, stellen coachende vragen, en laten de
klant zelf stappen nemen in plaats van dat zij de stappen voor de
klant nemen. De projectleider is sceptisch of deze competentie aan
klantmanagers geleerd kan worden: volgens haar zit dit in de aard
van de persoon en heeft de één meer een coachende stijl, en de ander
meer een handhavende en sturende stijl.
klantmanagers moeten in staat zijn om creatief te zijn. Klanten komen
met plannen die niet passen in het gewone repertoire en werkwijze
van het team. Klantmanagers willen graag zeker weten dat ze geen
fraude financieren, ze vinden dat alle klanten eerlijk en gelijk
behandeld moeten worden. Tegelijkertijd willen ze de klant helpen
met het verwezenlijken van haar plan. Als voorbeeld voor de
benodigde creativiteit kan de hiervoor beschreven casus dienen over
de mevrouw die een massagestoel wilde kopen van het reintegratiebudget.
een wekelijkse intervisie of casusbespreking is essentieel. Er zijn geen
vastgestelde kaders die omschrijven wat eerlijk en billijk is, en het
risico op fraude en willekeur is groot. In plaats van dergelijke kaders
hadden de klantmanagers een wekelijkse bespreking met hun
collega’s waar ze vragen en dilemma’s konden bespreken. In de
praktijk vonden de klantmanagers in deze besprekingen een
evenwicht tussen handhaving en rechtmatigheid enerzijds en eigen
regie en maatwerk anderzijds.

Factoren die te maken hebben met de klant:
 de methode heeft volgens klantmanagers de meeste kans van slagen
bij klanten die intrinsiek gemotiveerd zijn: die zelf al echt weten wat ze
willen en hoe en al uit zichzelf pogingen ondernemen om dat waar te
maken. Mensen die geen eigen plan kunnen maken of die de
uitkering zien als een basisinkomen hebben meer baat bij intensieve
begeleiding.
 de methode is volgens klantmanagers niet geschikt voor klanten met
een zorgprofiel: deze klanten hebben vaak dringende andere zorgen
aan hun hoofd en zijn niet in staat om een plan van aanpak te maken
en de focus te richten op het vinden van werk.
Adviezen
Adviezen voor het uitwerken van de Right to Challenge aanpak kunnen zijn:
 Laat klanten zelf kiezen voor de Right to Challenge aanpak in plaats
van hen te randomiseren. De keuze kan bijvoorbeeld blijken uit het
indienen van een motivatiebrief. Op deze manier wordt de methode
toegankelijk voor de intrinsiek gemotiveerde klanten en minder voor
degenen die meer sturing nodig hebben.
 Help klanten om een Plan van Aanpak te maken, bijvoorbeeld met
een vragenlijst of format, waardoor klanten beter weten wat voor
informatie de klantmanager in ieder geval nodig heeft om het plan te
kunnen beoordelen.
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Laat de startdatum van het traject vrij, om te kunnen aansluiten bij
de startdatum van een opleiding
Een Right to Challenge traject zou langer moeten duren,
bijvoorbeeld een jaar

 De intervisie en de aanpak moeten regelmatig geëvalueerd worden.
De kern van de aanpak is dat de klant de regie heeft en de
klantmanager de klant daarin ondersteunt. Die kern moet bewaakt
worden, omdat klantmanagers sterk de behoefte hebben aan
eenduidige richtlijnen. Het risico bestaat dan dat de richtlijnen de
wensen en regie van de klant gaan overheersen. Die behoefte aan
eenduidige richtlijnen komt voort uit de professionele attitude om
fraude en willekeur tegen te gaan.

6.2 Eigen kracht
Wat houdt de methode in?
Klanten krijgen bij instroom voorlichting dat ze in drie maanden zelf aan het
werk moeten zien te komen en daarbij geen ondersteuning krijgen van de
gemeente. Indien een klant in die drie maanden toch om ondersteuning
vraagt, eindigt voor hem of haar het experiment en wordt voor hem of haar
een passend vervolgtraject bepaald: dit is gewoonlijk Baangericht.
Aan het eind van de drie maanden volgt een voortgangsgesprek waarin de
klant moet laten zien wat hij heeft gedaan om werk te vinden en om het
vervolgtraject te bespreken. Dat vervolgtraject is in de regel Baangericht. Er
volgt geen maatregel of sanctie indien blijkt dat de klant in de drie maanden
niet serieus zijn of haar best heeft gedaan om werk te vinden.
Andere plichten, zoals de informatieplicht, gelden voor deze klanten net zo
goed als voor andere klanten.
Wat gaat goed?
Klantmanagers kunnen niets goeds aan de ‘Eigen kracht’ aanpak benoemen.
Hooguit dat deze klanten geen begeleiding nodig hebben en geen beroep
doen op een re-integratiebudget. Daardoor houden ze meer tijd en budget
over voor andere klanten.
Waar lopen klantmanagers tegen aan?
Klantmanagers hebben de volgende bezwaren tegen de ‘Eigen kracht’
aanpak:
 De Participatiewet is in hun ogen een vangnet, het is –in de woorden
van een klantmanager– “geen gratis geld”. Zij vinden dat mensen iets
moeten terugdoen voor hun uitkering, al is het maar hun best doen
om weer zelf hun inkomen te verdienen. De ‘eigen kracht’ methode
sluit niet aan op deze visie.
 Klantmanagers hebben het gevoel klanten met de ‘eigen kracht’
aanpak in de steek te laten. Mensen stromen niet zomaar de bijstand
in, anders was het ze wel gelukt om weer werk te vinden.
Bijstandsklanten –zelfs de ‘job ready’ klanten– hebben in hun ogen
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altijd iets extra’s nodig om aan het werk te komen, al is het maar
coaching.
Door mensen drie maanden niet te ondersteunen, zo is de gedachte,
blijven ze ‘thuiszitten’. Klantmanagers betogen dat klanten daardoor
passief worden en contact met de arbeidsmarkt verliezen. Dat
vergroot hun afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die ‘thuiszitten’
vereenzamen en worden ziek, zo menen klantmanagers.13

Wat zijn succesfactoren en randvoorwaarden?
Hoewel klantmanagers in het algemeen sceptisch zijn over de aanpak,
kunnen zij zich voorstellen dat een beperkte groep klanten in staat en
gemotiveerd is om zonder begeleiding werk te vinden. Wanneer heel precies
voorspeld zou kunnen worden of een klant tot die groep behoort, zouden
middelen efficiënter benut kunnen worden door de focus te richten op
klanten die wel begeleiding nodig hebben. Voorwaarde is wel dat een klant
altijd een beroep moet kunnen doen op ondersteuning van de gemeente bij
het vinden van werk.
Adviezen
Klantmanagers pleiten voor het afschaffen van de ‘eigen kracht’ aanpak. In
de huidige vorm is het ook niet in lijn met de bedoelingen van de
Participatiewet, zoals blijkt uit een toelichting door de staatssecretaris van
sociale zaken en werkgelegenheid in december 2017 (2017-0000188527).
Anderzijds is er wel iets te zeggen voor de methode omdat middelen
efficiënter benut kunnen worden indien een deel van de klanten op eigen
kracht werk kan vinden. Een voorspelmodel voor welke klanten deze
methode passend is, gevolgd door een uitgebreide intake, kan hierbij helpen.
In die vorm past de ‘eigen kracht’ aanpak ook beter bij de uitvoering van de
Participatiewet zoals bedoeld. Het (in de praktijk) loslaten van de arbeidsen re-integratieplicht is in lijn met de Participatiewet mits dit gebeurt op
grond van individuele omstandigheden en is afgestemd op de mogelijkheden
van de klant.

6.3 Intensieve werkbegeleiding
Wat houdt de methode in?
Het traject Intensieve werkbegeleiding duurt maximaal drie maanden.
Klanten moeten veel en breed solliciteren en hebben intensief contact met
de klantmanager. Indien mogelijk moet de klant vijf maal per werkdag
solliciteren; bij sommige klanten wordt dat aangepast naar twee tot vier maal
per werkdag. ‘Solliciteren’ is iets breder dan een formele sollicitatiebrief op
een vacature: het kan ook gaan om bijvoorbeeld netwerkgesprekken of CV’s
plaatsen op vacaturesites.
Klantmanagers zien de klant één tot drie maal per week. In die gesprekken
bespreken ze wat de klant heeft gedaan en hoe het ging. De klantmanager

13

Dit onderzoek heeft te weinig waarnemingen opgeleverd om deze hypothesen te kunnen bevestigen of
ontkrachten.
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kan de klant helpen met tips of trainingen in sollicitatievaardigheden of
presentatie, vacatures. Een klantmanager heeft in het traject duidelijk de
regie en bepaalt het tempo en kan de klant een maatregel opleggen indien
deze de afspraken onvoldoende nakomt.
Wel geven klantmanagers aan dat ze ‘meebewegen’ met de klant, zich zoveel
mogelijk proberen aan te passen aan de wensen en mogelijkheden van de
klant. Ze noemen het zelf coachen en beschrijven dat empathie en luisteren
van belang zijn voor een geslaagd traject.
Als voorbeeld van dit ‘meebewegen’ kan een casus dienen van een jonge
vrouw die productiewerk had gevonden. Ze werd erg ongelukkig van dit
werk en zat in tranen bij de klantmanager. De klantmanager heeft haar
gestimuleerd om het nog een tijd vol te houden en ondertussen ander werk
te zoeken. Toen er geen verbetering optrad, kreeg ze toestemming om het
werk te stoppen en ander werk te zoeken.
Resultaten Intensieve werkbegleiding
In 2017 werden 555 klanten begeleid met Intensieve Werkbegeleiding. Van
hen stroomden 361 klanten uit de bijstand uit. Van hen stroomden 126
klanten uit naar werk en de rest, 235 klanten, stroomden uit om andere
redenen, zoals verhuizing naar een andere gemeente of het aangaan van een
relatie.
Dat betekent dat 23% van de klanten die Intensieve werkbegeleiding kregen
binnen drie maanden uitstroomde naar betaald werk. In totaal stroomde
65% van de klanten die Intensieve werkbegeleiding kregen binnen drie
maanden uit de uitkering.

6.4 Baangericht
Wat houdt de methode in?
Bij het traject ‘Baangericht’ krijgen klanten begeleiding van een consulent
van Randstad of van de afdeling Werk en Inkomen. Klanten moeten
minstens vijf kwalitatief goede sollicitaties per week doen en zien hun
consulent gemiddeld één of twee maal per week. De consulent begeleidt de
klant in zijn of haar sollicitatievaardigheden en stelt passende vacatures voor.
Klanten die in de ogen van de consulent onvoldoende gemotiveerd hun best
doen om aan het werk te komen, kunnen een maatregel krijgen of worden
terugverwezen naar een ander traject dan Baangericht.
Resultaten in de zin van uitstroom naar werk zijn op het moment van
schrijven nog niet bekend. Deze worden binnenkort gerapporteerd in de
Monitor OmBUIGen.
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6.5 Zijn er vergelijkbare initiatieven elders?
Individuele Re-integratie Overeenkomsten
In het verleden heeft het UWV geëxperimenteerd met Individuele Reintegratie Overeenkomsten (IRO). Het is geëvalueerd door Schrijvershof,
Thijs, Visscher en Aarts (2008)14. Mensen met WW-uitkering of
arbeidsongeschiktheidsuitkering konden zelf een plan van aanpak maken en
zelf een re-integratiebedrijf kiezen. Het IRO-traject duurde maximaal twee
jaar. Een klant had 35 tot maximaal 56 dagen om een re-integratieplan op
te stellen.
Klanten die kozen voor een IRO waren over het algemeen “hoger opgeleid,
in eigen beleving ge-zonder en sterker gemotiveerd. Ook hebben zij meer
recente werkervaring [dan reguliere cliënten].” (Schrijvershof et al, 2008:
12). Als belangrijkste succesfactor van de IRO benoemen de evaluatoren de
sterkere motivatie en betrokkenheid van cliënten.
Het traject De IRO bleek zeer populair en cliënten waardeerden de eigen
regie en keuzevrijheid. Het leidde ook tot goede plaatsingsresultaten, maar
de trajecten duurden langer dan een regulier traject en een neveneffect was
een wildgroei in re-integratiebedrijfjes. Schrijvershof et al (2008: 15)
concluderen: “De IRO is een groot succes gebleken. De regeling heeft geleid
tot meer plaatsingen en meer tevredenheid bij de cliënten. Ook het veld
oordeelt positief. IRO-trajecten zijn duurder maar leveren ook meer op.”
Zelf aan het stuur en op maat
De gemeenten Apeldoorn, Oss en Epe experimenteren binnen het kader van
de Participatiewet in het project ‘Zelf aan het stuur en op maat’ onder
begeleiding van Tranzo. De doelgroep bestaat uit alle nieuw instromende en
zittende klanten. Klanten met een zorgprofiel, zoals mensen met ernstige
psychosociale problemen of die geen Nederlands spreken, worden echter
uitgesloten van het experiment. Een traject in dit experiment duurt twee
jaar.
In het experiment wordt een steekproef van de klanten gevraagd of ze mee
willen doen aan het experiment. Degenen die mee willen doen, worden
gerandomiseerd ingedeeld in drie groepen: regulier, regulier intensief en
‘eigen regie’.15
In de methode Eigen regie krijgen “bijstandsgerechtigden zelf regie over hun
plan van aanpak naar re-integratie of participatie. De klantmanager is
benaderbaar voor coaching naar wens van de bijstandsgerechtigden. Het
initiatief ligt bij de bijstandsgerechtigde. Uitgangspunten zijn vertrouwen en
zelfredzaamheid.” (Gemeente Apeldoorn, 2018). Het doel is niet alleen het
vinden (en behouden) van betaald werk, maar ook stappen in de
participatieladder en gezondheidswinst. Er waren geen afspraken gemaakt
over persoonlijke re-integratiebudgetten, maar klanten kunnen wel beperkt

14
15

Schrijvershof, Thijs, Visscher en Aarts (2008). Eindevaluatie IRO. Den Haag: APE.
De Almeerse Intensieve werkbegeleiding lijkt op ‘regulier intensief’.
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financiële tegemoetkoming vragen voor zaken of activiteiten die hun reintegratie bevorderen.
Het experiment loopt nog te kort om al ervaringen te kunnen delen.
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7. Samenvatting en voorlopige conclusies
7.1 Samenvattend
De uitkomsten van dit pilotonderzoek waren met betrekking tot
verwachtingen en voorkeuren van klanten (hoofdstuk 2):
 Het experiment roept over het algemeen weinig vragen of weerstand
op bij potentiële deelnemers. Er zijn maar weinig weigeringen of
uitvallers.
 De gegevens wijzen er op dat klantmanagers de consequenties van
deelname over het algemeen duidelijk uitleggen aan klanten.
 Klanten hebben –nog voordat ze weten welke methode ze
daadwerkelijk krijgen– in meerderheid de voorkeur voor de methode
‘Right to Challenge’.
 De meerderheid van klanten met een voorkeur voor ‘Eigen kracht’
verwacht niet dat die methode hen het beste zal helpen om de kansen
op de arbeidsmarkt te vergroten.
 Klanten die ingedeeld werden in de experimentele methoden Right
to Challenge of Eigen kracht waren bij aanvang over het algemeen
tevredener met de hen toegewezen methode dan klanten die werden
ingedeeld in Intensieve werkbegeleiding of Baangericht.
Met betrekking tot de primaire uitkomstmaten (hoofdstuk 3):
 Er zijn te weinig waarnemingen gedaan om met zekerheid vast te
kunnen stellen welke methode effectiever is in de zin van uitstroom
naar betaald werk, al zijn er wel verschillen.
 Hetzelfde geldt voor eventuele verbeteringen van welbevinden of
maatschappelijke participatie.
Met betrekking tot het oordeel over dienstverlening door de afdeling
(hoofdstuk 4):



Klanten waarderen hun klantmanager bij aanvang van het
experiment gemiddeld met een 8
Drie maanden na instroom geven klanten die meer eigen regie over
hun re-integratietrajecht hebben gekregen (Eigen kracht of Right to
Challenge) hun klantmanager een hoger rapportcijfer dan klanten bij
wie de klantmanager een sturende rol had (Intensieve
werkbegeleiding of Baangericht)

Met betrekking tot het door klanten gepercipieerde nut van de methode
(hoofdstuk 5):


Klanten die de methode Right to Challenge kregen zijn positiever
dan andere klanten over het nut van de methode bij het vinden van
werk, en er zijn aanwijzingen dat zij door de methode meer
zelfvertrouwen hebben gekregen.
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Met betrekking tot ervaringen van professionals met de methoden
(hoofdstuk 6):







Intensieve Werkbegeleiding en Baangericht hebben hun nut bewezen
in termen van snelle uitstroom naar werk
Right to Challenge wordt volgens professionals meer gewaardeerd
door klanten en draagt bij aan meer zelfvertrouwen, maar de
methode is vooral geschikt voor mensen die in staat zijn om een
eigen plan te maken en sterk intrinsiek gemotiveerd zijn. Ook is er
meer tijd nodig dan drie maanden wil de methode vruchten
afwerpen. Er zijn ook al elders ervaringen opgedaan met een met
Right to Challenge vergelijkbare methode, die daar een traject van
twee jaar besloeg.
Gemiddeld bedroeg het benutte persoonlijke re-integratie budget
dat bij Right to Challenge beschikbaar werd gesteld € 825 per
persoon. Daarbij deed ongeveer de helft geen beroep deed op dit
budget en ongeveer de helft benutte het maximale bedrag van €
2000.
Eigen kracht ontmoet vooral scepsis bij professionals. Ze hebben ook
het gevoel klanten in de steek te laten bij deze methode. Ze sluiten
niet uit dat de methode aan zal sluiten bij een beperkte groep
zelfredzame, ondernemende en gemotiveerde klanten.

7.2 Voorlopige conclusies
Als eerste moet geconcludeerd worden dat op basis van dit pilotonderzoek
nog niet met zekerheid beoordeeld kan worden welke methode effectiever of
minder effectief is in termen van uitstroom naar werk, welbevinden en
participatie.
Praktijkervaringen buiten dit pilotonderzoek laten echter zien dat Intensieve
werkbegeleiding op korte termijn goede resultaten haalt als het gaat om
uitstroom naar betaald werk. De aantallen in dit pilotonderzoek doen
vermoeden dat de Monitor OmBUIGen op dit vlak goede resultaten zal
tonen voor de methode Baangericht.
Een derde conclusie is dat het onderzoek aanleiding geeft om te concluderen
dat Right to Challenge veel klanten aanspreekt en voor een bepaalde groep
positieve effecten kan opleveren. Die effecten zullen zich echter niet zo snel
voordoen als bij Baangericht, omdat klanten vaak meer doelen op de
middellange termijn nastreven, zoals het vergroten van hun kansen op werk
dat ze aanspreekt door het volgen van een cursus of opleiding.
Een vierde conclusie, tot slot, is dat dit onderzoek niet veel aanleiding geeft
om Eigen kracht breed in te voeren.
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8. Advies over vervolg
Indien de Raad het experiment en/of het onderzoek wil voortzetten, willen
we de volgende adviezen meegeven over de inrichting van het experiment
enerzijds en de onderzoeksopzet anderzijds.

8.1 Inrichting van het experiment
Verbreed en verander de doelgroep
In de huidige opzet is gekozen om te experimenteren met de nieuwe
instroom van klanten met korte afstand tot de arbeidsmarkt (‘job ready’
kandidaten). Ons advies is om de doelgroep op twee manieren te wijzigen:
 betrek niet de nieuwe instroom, maar de reeds bekende klanten,
inclusief degenen die na het traject Baangericht nog geen werk
hebben gevonden
 betrek niet alleen de ‘job ready’ klanten, maar ook klanten met iets
grotere afstand tot de arbeidsmarkt. In termen van Almeerse
participatietreden zou de doelgroep verbreed kunnen worden naar de
treden 3 en 4. De methoden lenen zich niet goed voor de klanten
met een zorgprofiel (treden 1 of 2).
Er zijn drie redenen om te kiezen voor een andere doelgroep:
 Sinds de start van het experiment zijn afspraken gemaakt met
Randstad over het aanleveren van nieuwe instroom van klanten met
korte afstand tot de arbeidsmarkt ten behoeve van de Baangericht
aanpak in het kader van het project OmBUIGen. Deze afspraken
worden belemmerd als een substantieel deel niet in Baangericht kan
instromen omdat ze deelnemen aan een experiment.
 Door deze keuze was de instroom per maand in het experiment was
erg gering. Door een grotere doelgroep en de reeds bekende klanten
te betrekken worden de aantallen potentiële deelnemers veel groter
en kunnen sneller betekenisvolle resultaten gevonden worden.
 De geïnterviewde expert verwachtte dat de nieuwe instroom nog
weinig urgentie ervaart om werk te vinden. Mensen die nieuw in de
bijstand instromen hebben volgens hem nog weinig intrinsieke
motivatie om snel de bijstand uit te komen en veelal eerst de
behoefte aan rust. Pas wanneer mensen langer in de bijstand
verkeren, ervaren ze de nadelen van afhankelijk zijn, een laag
inkomen krijgen, en vereenzaming en zijn ze meer gemotiveerd om
zelf een plan te maken en hier hun best voor te doen.
Verleng het traject
In de huidige opzet duurt een traject drie maanden. We pleiten er voor om
dit te verlengen naar één jaar. De belangrijkste reden is dat de ervaring leert
dat drie maanden te kort is om al substantieel effect te verwachten van de
Right to Challenge aanpak. De afdeling W&I ziet het als niet haalbaar en te
kostbaar om het traject verlengen naar twee jaar, zoals bijvoorbeeld gebeurt/
gebeurde in de in §6.3 beschreven experimenten.
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Inzet van instrumenten
In de oorspronkelijke opzet werden drie instrumenten met elkaar vergeleken:
Eigen kracht, Right to Challenge, en Intensieve werkbegeleiding. Gaande
het experiment werd Intensieve werkbegeleiding uitgefaseerd en vervangen
door Baangericht. We pleiten ervoor om Right to Challenge te vergelijken
met een opvolger van Right to Challenge en nog eens kritisch te kijken naar
de Eigen kracht aanpak. De argumenten hiervoor zijn de volgende:





De Raad heeft al ingestemd met de Baangericht aanpak en deze
wordt al gemonitord in de Monitor OmBUIGen.
Intensieve werkbegeleiding krijgt een vergelijkbare opvolger (2.0)
voor klanten die niet geschikt of geslaagd zijn voor de Baangericht
aanpak.
Op basis van dit onderzoek lijkt Right to Challenge een
veelbelovende aanpak, maar waren er nog wat aanpassingen nodig
aan de aanpak. In het bijzonder zouden de duur en startdatum en de
doelgroep van het traject aangepast moeten worden.

De Eigen kracht aanpak is omstreden, zowel in de Tweede Kamer, als in de
Raad, als in de uitvoering. De uitvoering benoemde behalve morele
bezwaren ook risico’s van deze aanpak. Om hier aan tegemoet te komen zou
het Eigen kracht traject aangepast kunnen worden. Bijvoorbeeld door
voorafgaand een gesprek of toets toe te voegen om te bepalen in hoeverre de
klant baat heeft bij een Eigen kracht traject en in staat is om zelf werk te
vinden. Een andere aanpassing zou zijn om het traject drie maanden te laten
duren, en telkens na een evaluatiegesprek drie maanden te verlengen tot
maximaal een jaar.

8.2 Inrichting van de onderzoeksopzet
Verkennende en beschrijvende onderzoeksfase toevoegen
De Raad verzocht om te onderzoeken in hoeverre een experimenteel
onderzoeksdesign haalbaar is. In een experimentele opzet worden
vaststaande en nauwkeurig omschreven methodieken met elkaar vergeleken
door vergelijkbare klanten willekeurig (random) toe te delen aan de
verschillende methoden.
Uit dit pilotonderzoek blijkt dat het nog te vroeg is voor een dergelijke opzet
omdat de methoden nog niet uitontwikkeld zijn. Voor een experimenteel
design is het nodig dat methoden tijdens het onderzoek niet meer
veranderen. Ook zijn de methoden nog niet stapsgewijs en methodisch
beschreven, en er is nog geen theoretisch kader dat plausibel maakt waarom
een methode wel of niet werkt, voor wie en onder welke condities. Een
experimenteel vergelijkend onderzoek kan dan alleen aantonen dát een
bepaalde methode werkt, maar niet verklaren waaróm de ene methode wel
en de andere niet werkt.
Een oplossing is om wel door te gaan met experimenteren, maar de
onderzoeksopzet aan te vullen met een verkennende en beschrijvende
onderzoeksfase. In deze fase worden de verschillende methoden –
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doorontwikkeld in de praktijk, –beschreven en vastgelegd, –voorzien van een
expliciete interventielogica en –theoretisch onderbouwd.
Deze fase zou mogelijk het karakter kunnen krijgen van een ex ante evaluatie,
waarin op basis van literatuur en kwalitatief onderzoek wordt beschreven wat
de te verwachten effecten en kosten zijn van de verschillende methoden.
Voor een dergelijke beschrijvende fase zijn geen grote aantallen deelnemers
nodig, omdat er geen statistische generaliserende uitspraken worden gedaan.
Een kleiner aantal waarmee de afdeling in de praktijk voldoende ervaring kan
opdoen volstaat dan.
Zelfselectie
In de huidige opzet kregen alle nieuw instromende klanten met korte afstand
tot de arbeidsmarkt automatisch de vraag voorgelegd of ze wilden
deelnemen aan het experiment. De drempel om mee te doen te zeggen was
daarmee laag, en mogelijk voelden sommigen ook een drempel om te
weigeren. In een volgende fase zou er een stap ingebouwd moeten worden
zodat vooral de meer gemotiveerde klanten zich aanmelden voor het
experiment.
Uit dit pilotonderzoek kwam naar voren dat meer effecten te verwachten zijn
bij klanten die intrinsiek gemotiveerd zijn om zelf hun re-integratietraject
vorm te geven. In de verkennende fase zou deze selectie op motivatie vorm
gegeven kunnen worden door een extra drempel in te bouwen, bijvoorbeeld
door klanten per per brief te vragen of ze interesse hebben in deelname. De
klanten moeten zich dan zelf aanmelden.
In een experimentele vervolgfase zou er gekozen kunnen worden voor een
aanpak vergelijkbaar met de opzet in Apeldoorn, Epe en Oss. Hierbij wordt
dezelfde drempel ingebouwd en moeten klanten zich zelf aanmelden, maar
daarna hebben ze geen keuze in welke groep ze komen en worden ze
willekeurig ingedeeld in een groep.
Response
Ondanks de intensieve benadering en uitleg bij de aanvang van het traject,
viel de response op de vragenlijsten tegen. Een intensievere benadering en
betere organisatie van de logistiek rondom het onderzoek is nodig en
mogelijk.
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Bijlage 1: informatieblad voor potentiële deelnemers

Titel
Experimenteren met de bijstand
Datum
3 juli 2018
Kenmerk
O&S
Versie
1.1
Pagina
34/34

Helpt u onze ondersteuning te
verbeteren?
U hebt recht op een bijstandsuitkering en u gaat op zoek naar werk. U krijgt daarbij hulp van de
gemeente. Voor mensen zoals u bieden we drie maanden lang “intensieve werkbegeleiding”.
We willen graag weten of deze begeleiding ook echt de beste manier is om zo snel mogelijk een
baan te krijgen. Om dat te onderzoeken gaan we een proef doen. Dat lukt alleen als u ons daarbij
wilt helpen.
Hoe ziet de proef eruit?
In deze proef verdelen we mensen over drie groepen:
(1) Eén groep krijgt (net als nu) intensieve werkbegeleiding, bestaande uit sollicitatietraining en begeleiding door
een consulent.
(2) Eén groep krijgt de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe je ondersteund wilt worden. U kunt uw eigen pakket
samenstellen dat bijvoorbeeld bestaat uit begeleiding van de consulent, scholing of training enzovoort.
(3) Eén groep gaat volledig zelf aan de slag met het vinden van een baan en krijgt geen ondersteuning van de
gemeente.
Als u meedoet aan deze proef wordt u willekeurig ingedeeld in één van deze drie groepen. Als u meedoet weet u
dus niet van tevoren welke hulp u gaat krijgen! In de drie maanden die de proef duurt vragen we u twee keer om
een vragenlijst in te vullen: één keer aan het begin en één keer na drie maanden. We willen graag zien wat u in die
periode doet en hoe tevreden hoe daarover bent. We willen ook graag gebruik maken van gegevens over u die in het
computersysteem van de gemeente staan. Die gegevens gebruiken we alleen voor dit onderzoek en worden niet met
anderen gedeeld.
Waarom willen we graag dat u meedoet?
We vinden het belangrijk dat mensen die werkloos zijn, zo snel mogelijk aan het werk komen. In deze proef hopen
we uit te vinden hoe dat het beste kan. Moeten we als de gemeente flink wat ondersteuning bieden of moeten we
mensen juist vooral zelf laten kiezen hoe zijn geholpen willen worden. Door mee te doen helpt u dus toekomstige
werkzoekenden om sneller aan het werk te komen!
Regelarme bijstand
We noemen de proef “experiment regelarme bijstand”. Voor deze naam is gekozen omdat we willen onderzoeken of
het verminderen van regels op het gebied van arbeid (arbeidsverplichtingen) het vinden van een baan makkelijker
maakt. Ook andere gemeenten voeren onder deze naam experimenten uit.

Toelichting (vragen en antwoorden)
Wat gebeurt er precies als ik meedoe?
Als meedoet aan het experiment regelarme bijstand, houdt dat het volgende in:
1. U ondertekent het ‘formulier medewerking experiment regelarme bijstand’
2. U wordt willekeurig ingedeeld bij één van drie methoden.
•	De drie methoden zijn: ‘Intensieve werkbegeleiding’, ‘Right to Challenge’, of ‘Eigen kracht’. De methoden
staan hieronder kort beschreven.
• U en uw klantmanager weten van te voren niet bij welke methode u wordt ingedeeld.
• U kunt niet kiezen bij welke methode u wordt ingedeeld.
• U blijft drie maanden lang bij deze methode.
3. We vragen u tweemaal een vragenlijst te beantwoorden
• Eén vragenlijst krijgt u binnenkort.
• De tweede krijgt u na uiterlijk drie maanden.
4. We gebruiken enkele gegevens over u voor het onderzoek.
• De gemeente houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
• Er zullen nooit gegevens gedeeld of openbaar gemaakt worden die herleidbaar zijn naar u.
• Gegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek.

Overzicht van de drie methoden:
Intensieve werkbegeleiding

Right to challenge

Eigen kracht

Wat houdt de
methode in?

U krijgt zo nodig sollicitatietraining. U heeft regelmatig
en intensief contact met de
klantmanager. U moet intensief
solliciteren, waarbij u ondersteuning krijgt van de klantmanager.

U bepaalt zelf welke onderU zoekt zelf naar werk en
steuning u wil hebben bij het
maakt geen gebruik van ondervinden van werk en welke voor- steuning.
ziening u daarbij nodig hebt.
U stelt zelf een plan op over
hoe u werk gaat vinden en bent
zelf verantwoordelijk voor de
voortgang.

Wat zijn uw
plichten?

5 sollicitatie-activiteiten per dag Plan om werk te vinden opstel- Werk zoeken en accepteren. Dit
1 tot 3 x per week gesprek met len en dit uitvoeren.
wordt niet gecontroleerd.
klantmanager

Welke ondersteuning
krijgt u?

Ondersteuning bij solliciteren,
bv. sollicitatietraining, hulp
bij brieven, CV’s, coaching,
gebruik van sociale media,
aanbod aan vacatures

U kunt gebruik maken van een Geen.
persoonlijk re-integratiebudget
tot maximaal € 2.000.
U bepaalt zelf hoe vaak en wat
voor ondersteuning u krijgt van
uw klantmanager.

Wat gebeurt er als u niet meewerkt aan het experiment regelarme bijstand?
Medewerking aan het experiment is vrijwillig. Als u niet meewerkt aan het experiment heeft dit geen gevolgen voor de
hoogte van uw uitkering. U krijgt dan Intensieve werkbegeleiding.
Moet u nog meer doen?
Uw arbeidsverplichtingen zijn soms verschillend van de “normale” verplichtingen. Zie het schema hierboven. Andere
verplichtingen die horen bij de bijstand blijven gewoon bestaan. Dat betekent onder meer dat u inkomsten en
veranderingen in uw situatie altijd moet melden en dat u naar een afspraak moet komen als u wordt opgeroepen.
Wat gebeurt er als u zich tussentijds bedenkt?
U kunt zich altijd bedenken en uw klantmanager zeggen dat u niet meer wil meewerken aan het experiment. Dit
heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkering, wel voor uw begeleiding. Als u niet meer meewerkt aan het
experiment krijgt u de methode Intensieve werkbegeleiding.
Wat gebeurt er na deze drie maanden?
Als u na drie maanden nog geen betaald werk heeft gevonden, eindigt het experiment voor u en bespreekt de
klantmanager met u wat de beste volgende stap voor u is. Dat kan Intensieve werkbegeleiding zijn, een reintegratietraject, of iets anders.
Heeft u nog vragen?
U kunt ze nu stellen of contact opnemen met uw klantmanager.
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