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Achtergrond 
Wat weten we over … re-integratietrajecten 
 
> Deze factsheet biedt een korte samenvatting van de bestaande kennis op het gebied van de 

effectiviteit van re-integratie. 
> En verwijst naar overzichtstudies met meer informatie. 
 
 
Wat weten we over … 
 
Loonkostensubsidies 
Loonkostensubsidies kunnen een klein positief effect hebben voor mensen die heel moeilijk plaatsbaar 
zijn: de langdurig werkzoekenden. Voorwaarde is een gerichte inzet van de subsidie. Wie 
loonkostensubsidies breed inzet loopt het risico mensen te stigmatiseren (en hun kans op werk juist te 
verkleinen) of geld te investeren in een groep die ook zonder die subsidie wel aan de slag was 
gekomen.  
Loonkostensubsidies zijn tijdelijk het meest effectief. Voor mensen die altijd een beperkte 
verdiencapaciteit zullen houden, kan het zinvol zijn om (een vorm van) loonkostensubsidie permanent 
in te zetten (RWI, 2011). 
 
Gesubsidieerd werk 
Gesubsidieerd werk in de publieke sector leidt niet tot regulier werk. Sterker nog: het houdt mensen 
in een uitkering (lock-in-effect) want mensen met gesubsidieerd werk zoeken niet verder naar een 
andere baan. Wie gesubsidieerd werk in de lucht wil houden, heeft daarvoor andere argumenten nodig 
dan uitstroom naar betaald werk (Kluve, 2006). Denk aan het voorkomen van sociale uitsluiting en 
bevorderen van participatie. 
Voorbeelden van gesubsidieerd werk zijn ID- en Wiw-banen. Maar ook banen in de sociale 
werkvoorziening vallen onder dit type werk. Er is niet onderzocht of betaling onder het minimumloon 
de mensen met een gesubsidieerde baan doet doorstromen naar regulier werk. 
 
Work first 
Work first draagt bij aan instroombeperking. Mensen die meedoen aan een verplichte werkactiviteit 
hebben meer kans om werk te vinden dan mensen die niet aan een dergelijk programma meedoen. 
Ook vinden deze mensen sneller een reguliere baan. De kwaliteit van de baan verschilt daarbij niet.  
De uitstroomkans is hoger als de activiteiten plaatsvinden in een echte werkomgeving in plaats van 
een gesimuleerde werkomgeving. Een positief effect is ook zichtbaar als de deelnemers een loon 
krijgen in plaats van werken met behoud van uitkering.  
Voor deelnemers aan work-first-activiteiten is het ook belangrijk dat zij kunnen kiezen uit 
verschillende werkzaamheden; maatwerk bevordert de uitstroom naar werk. Ook deelnemers die 
tevreden zijn over de begeleiding en de activiteiten tijdens een work-first-traject stromen sneller uit 
(RWI, 2011 en Divosa & IWI, 2009). 
 
Scholingsprogramma’s 
Scholing lijkt een klein positief effect op de baankans te hebben, maar de onzekerheidsmarge is 
hierbij groot. Scholing lijkt beter te werken voor vrouwen, ouderen en kansarme groepen. Ook is 
scholing effectiever bij een directe koppeling aan een vraag op de arbeidsmarkt en bij directe 
betrokkenheid van werkgevers. De kosten van scholing zijn echter relatief hoog en wegen vaak niet 
op tegen de baten in termen van bespaarde uitkeringslasten. Scholing kan wel hoge maatschappelijke 
baten hebben (RWI, 2010, De Koning e.a., 2004). 
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Aanbodversterking  
Klassieke begeleidingstrajecten naar werk gericht op aanbodversterking (korte taal- en 
computercursussen, werkervaring opdoen, etc.) kunnen een klein positief effect hebben. Ze lijken 
vooral op langere termijn tot resultaten te leiden (Kluve, 2006).  
 
Sollicitatiecursussen en coaching 
Sollicitatiecursussen, coaching en andere trajecten die het zoeken naar werk faciliteren en waar nodig 
sanctioneren, zijn effectiever dan de klassieke begeleidingstrajecten naar werk. Dat effect is vooral 
zichtbaar op de korte termijn. Of dat ook voor langdurig werklozen geldt, kan onderzoek nog niet 
aantonen (Kluve, 2006).  
 
Klantcontacten 
Regelmatig contact met bijstandsgerechtigden bevordert hun kans op uitstroom naar werk. Het is wel 
belangrijk dat de klantmanager deze contacten gebruikt om baanmogelijkheden en het belang van 
werk onder de aandacht te brengen. Ook dienen zij aandacht te geven aan de rechten en plichten van 
de bijstandsgerechtigde. Een strenge benadering werkt het beste (Koning, 2012). 
 
Bonussen en sancties 
Sancties hebben een positief effect op de uitstroom naar werk. Het effect van bonussen is wisselend. 
Uit een onderzoek in Nederland blijkt dat vooral vrouwen sneller werk vinden door de inzet van 
bonussen en sancties (Van der Klaauw & Van Ours, 2011). 
 
Werkgeversbenadering 
De effectiviteit van een intensieve werkgeversbenadering is niet grootschalig onderzocht en nog 
onbekend. 
 
Randvoorwaarden 
 
Gericht inzetten van re-integratie 
Het gericht inzetten van re-integratie bevordert de effectiviteit. Daarbij is de leidende vraag altijd: 
welke begeleiding werkt voor wie en waarom? Om die vraag te kunnen beantwoorden is een goede 
screening en diagnose van een bijstandsgerechtigde belangrijk. Zo kan re-integratie selectief en 
gericht worden ingezet (Roorda, 2013).  
 
Focus op nieuwe instroom 
Re-integratie blijkt effectiever te zijn voor nieuwe instroom in de bijstand dan voor mensen in het 
bestaande bestand (RWI, 2010). Een gemeente waar vooral de uitstroom naar werk telt, kan daarom 
zich daarom het beste richten op nieuwe mensen die een uitkering aanvragen of die tot een jaar in de 
uitkering zitten. 
 
Re-integratie inbedden in breder beleid 
Niet alleen het soort trajecten, maar ook de manier waarop deze worden ingezet zijn van invloed op 
het effect ervan. De slagingskans voor een effectief re-integratietraject is groter als het traject 
(Roorda, 2013): 
> gericht is op de vraag van de werkgever met (toekomstige) vacatures 
> samenwerking zoekt met het onderwijs en werkgevers 
> waar nodig afgestemd is op andere ondersteunende organisaties (integrale aanpak) 
 
Drie kanttekeningen bij onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie 
De kennis over de effectiviteit van re-integratievoorzieningen is beperkt. Wie onderzoeken naar de 
effectiviteit van re-integratie wil gebruiken bij het formuleren van eigen beleid of het inkopen van 
trajecten, moet drie dingen in de gaten houden. 
 
1. Blijf zelf meten. Het succes van een traject is mede afhankelijk van context, uitvoering en 
doelgroep 
De onderzoeken naar de effectiviteit van re-integratie wijzen een bepaalde richting op, maar de 
resultaten zijn nooit een gegeven. De lokale context (zoals de arbeidsmarkt), de uitvoering van de 
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trajecten en de doelgroep kunnen grote invloed hebben op het succes van een voorziening. Het is 
daarom belangrijk om kritisch te blijven kijken naar de resultaten van eigen trajecten en de manier 
waarop zij worden ingezet (zie o.a. Roorda, 2013). 
 
Divosa heeft samen met TNO een techniek ontwikkeld om gemeenten te helpen bij het meten van 
resultaten van re-integratie en participatie: functioneel meten.  
Meer informatie: http://www.divosa.nl/publicaties/de-sociale-dienst-als-lerende-organisatie-functioneel-
meten-en-vakmanschap 
 
2. Is uitstroom naar werk leidend? Effectiviteit wordt meestal gedefinieerd als uitstroom naar werk 
 
Onderzoeken naar de effectiviteit van re-integratie focussen zich in overgrote meerderheid op de 
uitstroom naar werk. Organisaties die met een traject (ook) andere doelen nastreven (handhaving, 
diagnose, meer zelfredzaamheid, uitstroom naar scholing of vrijwilligerswerk), kunnen de kennis uit 
de genoemde onderzoeken niet een-op-een toepassen. 
 
3. Voorkom spraakverwarring. Er is een verschil tussen de bruto- en netto-effectiviteit van re-
integratie 
 
Er is een verschil tussen de bruto- en netto-effectiviteit van re-integratie. Als 35% van de deelnemers 
na een traject is uitgestroomd naar werk, dan is dat de bruto-effectiviteit van het traject. Als 30% ook 
zonder dat traject wel een baan had gevonden, dan is de netto effectiviteit 35-30=5%. 
Wetenschappelijke onderzoeken proberen altijd de netto-effectiviteit in beeld te brengen omdat dit 
inzicht biedt in de vraag of een re-integratie-euro wel effectief is besteed. Uitvoeringsorganisaties 
rapporteren altijd de bruto-effectiviteit van een traject omdat dit eenvoudiger is te meten. Dit 
vertroebelt de discussie over de effectiviteit van re-integratie. 
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