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Het is verstandig om parttime en flexwerk onder uitkeringsgerechtig-
den te stimuleren. Met iedere euro die iemand zelf verdient, besparen 
gemeenten immers op hun uitkeringslasten. Het laatste deel van een 
drieluik: over sociale diensten met een hoog percentage deeltijd- en 
flexwerkers in hun bestand.  
TeksT: Dorine van kesTeren, beelD: ToM Janssen

‘ Ieder gewerkt uur 
is meegenomen’

 U
it de Divosa Bench-
mark Werk en 
Inkomen 2014 blijkt 
dat 9,9 procent van 
de uitkeringsgerech-

tigden inkomsten uit parttime werk 
heeft en daar gemiddeld 531 euro per 
maand mee verdient. Maar er zijn 
ook sociale diensten met veel betere 
cijfers. Neem ISD Oost Achterhoek, 
die in 2013 met parttime en flexibel 
werk 2,3 miljoen euro terugverdien-
de op de totale uitkeringslasten van 
18 miljoen euro. In 2014 steeg dit 
bedrag naar 2,9 miljoen euro. Met 
een kostprijs van 15.000 euro per 
uitkering, leverde dit een besparing 

op van 194 uitkeringen. “Ons doel 
is om deze stijgende lijn voort te 
zetten”, aldus Annemieke Gildhuis, 
directeur van ISD Oost Achterhoek.

aanvullen 
Het succes komt volgens Gildhuis 
vooral voort uit de omgekeerde bena-
dering van ISD Oost Achterhoek: de 
sociale dienst kort geen inkomsten 
op de uitkering, maar vult de inkom-
sten aan. “In onze visie verdienen 
mensen zo veel mogelijk zelf. En wat 
ze tekortkomen, vullen wij aan naar 
bijstandsniveau. Ieder gewerkt uur is 
meegenomen, of het nu om tijdelijk, 
parttime of oproepwerk gaat. Voor 
ons omdat we dan minder uitkerin-
gen hoeven te betalen en voor de 
mensen zelf omdat ze werkervaring 
opdoen. In de praktijk betekent dit 
dat wij altijd starten met een werk-
intake: Waarom heb je geen baan? 
Wat heb je hiervoor gedaan? Hoe 
kun je jezelf redden? De inkomen-
sintake volgt pas daarna.” 
Een ander voorbeeld is ISD Bollen-
streek, waar ruim 27 procent van de 
1.100 uitkeringsgerechtigden een 
deel van de week werkt. Ook deze 
sociale dienst kiest voor de werk, 

werk, werk-benadering. Afdelings-
hoofd Mieke Boxhoorn: “We zitten 
erbovenop. Direct nadat ze de intake 
hebben gedaan voor het inkomen, 
verwijzen we de mensen door naar 
onze eigen re-integratieafdeling. Die 
gaat met hen aan de slag vanuit het 
adagium: wat je zelf kunt verdienen, 
moet je ook zelf verdienen. Al begin 
je maar met een paar uur per week.”

GunfacTor
Veel uitkeringsgerechtigden van ISD 
Oost Achterhoek doen uitzendwerk, 
onder meer in de productie, horeca 
en detailhandel. Gildhuis: “Anno 
2015 kan een sociale dienst niet om 
de uitzendsector heen als de banen-
motor van Nederland. Een van onze 
jobhunters richt zich volledig op 
uitzendbureaus. En ieder uitzend-
bureau dat een van onze mensen 
‘wegzet’, geven wij een subsidie van 
1 euro per gewerkt uur. Dat blijkt een 
goede stimulans.” 
Niet al het werk wordt gegenereerd 
door uitzendbureaus. ISD Oost 
Achterhoek heeft ook nog drie 
jobhunters in dienst die contacten 
met werkgevers onderhouden in de 
aangesloten gemeenten Berkelland, 

Ondernemen naar vermogen 
uitkeringsgerechtigden kunnen ook in deeltijd als zelfstandige 
aan de slag. in samenwerking met de regionale organisatie 
Zelfstandigen (roZ) is isD oost achterhoek onlangs gestart 
met de pilot ‘ondernemen naar vermogen’. Met hulp van roZ 
worden werkzoekenden gestimuleerd om parttime ondernemer 
te worden. Dit gebeurt veelal in situaties waar een levensvatbaar 
bedrijf in de zin van het besluit bijstandverlening Zelfstandigen 
niet haalbaar is, maar mensen toch een deel van hun inkomen 
zelf kunnen verdienen. De pilot wordt eind 2015 geëvalueerd.

besparinG Door inkoMsTen uiT parTTiMe werk
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hebben een deel van onze mensen in 
dienst genomen, voor gemiddeld 12 
tot 20 uur per week.” 
 
eersTe sTap
De klanten van ISD Oost Achterhoek 
geven iedere maand door wat ze ver-
dienen. De maand daarna wordt dat 
bedrag verrekend met de uitkering. 
Gildhuis: “Wij informeren onze 
klanten al op de eerste dag over hun 
rechten en plichten. Iedereen kan 
weleens wat vergeten, maar de men-
sen zijn zelf verantwoordelijk voor 
het tijdig en adequaat doorgeven van 
hun salarisinformatie.”
Het verrekenen is een forse admi-
nistratieve klus, aldus Gildhuis. “Er 
zijn veel mutaties, omdat mensen 
regelmatig wisselen van werkgever 
en hun inkomen per maand of zelfs 
per week verschilt. Onze uitkerings-
administratie kan dit soort mutaties 
aan omdat ze ‘bij’ zijn met de ver-
werkingen. De administratie is het 
kloppend hart van onze organisatie: 
alleen als die op orde is, kunnen wij 
goed functioneren.” 
Boxhoorn: “Als mensen maar een 
paar uurtjes per week werken, kost 
verrekenen bijna meer dan dat het 

oplevert. Maar we doen dit uiteraard 
wel altijd, omdat het past in onze 
overtuiging dat al het werk werk is.”
De uitkeringsgerechtigden die part-
time of flexibel werken, worden daar 
financieel niet beter van. Beide soci-
ale diensten doen namelijk niet aan 
inkomstenvrijlating. Toch leidt dit 
volgens Boxhoorn en Gildhuis niet 
tot een gebrek aan motivatie. “Wer-
ken loont op vele andere manieren 
dan alleen financieel: mensen doen 
werkervaring, een werkritme en so-
ciale vaardigheden op, leren collega’s 
kennen en krijgen waardering.” 
Bovendien komt in de praktijk vaak 
van het een het ander, merkt Box-
hoorn. “Kleine contracten worden 
na verloop van tijd vanzelf groter. 
Mensen groeien erin; het gaat erom 
de eerste stap te zetten.” 
Gildhuis beaamt dat: “Kleine, tijde-
lijke banen zetten het proces naar 
werk in gang. En daartoe zijn wij als 
sociale dienst toch op aard: om men-
sen uit de uitkering te halen.” *
 

  Meer informatie? kijk op www.divosa.nl/
dossiers/parttime-en-flexibel-werk-in-de-
bijstand.

Oost Gelre en Winterswijk. “Werkge-
vers vinden het prettig dat ze bij ons 
ook terechtkunnen met vacatures 
voor tijdelijk en oproepwerk. Onze 
jobhunters hebben per dorp alle 
bedrijven, potentiële banen en parti-
cipatieplekken in beeld. Wij moeten 
het vooral hebben van de gunfactor. 
Onze gemeenten zijn klein, iedereen 
kent elkaar. Zodra we weten dat 
de assistente van de huisarts met 
zwangerschapsverlof gaat, dragen 
wij al een of twee kandidaten voor, 
bij wijze van spreken.”

social reTurn
Bij ISD Bollenstreek (Hillegom, Lisse, 
Noordwijk, Noordwijkerhout en Tey-
lingen) worden de uren niet gemaakt 
in de bollenvelden, zoals veel mensen 
denken. Daar werken tegenwoordig 
immers voornamelijk Polen. De 
uitkeringsgerechtigden doen wel 
seizoenswerk, zoals in de Keuken-
hof in Lisse of de strandhoreca in 
Noordwijk, maar het merendeel van 
het parttime werk vindt plaats in de 
thuiszorg. Boxhoorn: “Bij de WMO-
aanbestedingen voor huishoudelijke 
hulp hebben wij voorwaarden gesteld 
aan social return; de contractpartijen 


