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Waarom werkzoekenden 
niet komen opdagen
Eén op de tien bijstandgerechtigden verschijnt niet op zijn werkintake. 
Bij re-integratietrajecten is dat soms wel 50 procent. Waarom blijven ze weg? 
En gaat een sanctie werken?

 De gemeente Rotterdam 
bracht het vorig jaar 
keurig in kaart: 9 procent 
van de genodigden kwam 

niet opdagen voor de intake werk, 
12 tot 14 procent liet verstek gaan 
bij een training, 27 procent was niet 
aanwezig voor de werkdiagnose en 
maar liefst 54 procent liet de eerste 
bijeenkomst van het Rotterdamse 
work fi rst-traject WerkLoont pas-
seren. Verspilling van tijd en geld, 
dat is zeker. Maar wat is er tegen te 
doen?

Wie blijven er weg? Iedereen laat het 
weleens afweten, maar jongeren 
vaker dan ouderen. Tussen mannen 
en vrouwen bestond overall weinig 
verschil. En ook herkomst, burger-
lijke staat en geboorteland bleken 
geen invloed te hebben op de no 
show, iets wat in de zorg wél vaak 
het geval is. De af te leggen afstand 
tot de afspraak leek in Rotterdam in 
ieder geval een rol te spelen. Hoe 
dichter mensen bij de afspraaklocatie 
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wonen, hoe groter de kans dat zij 
ook daadwerkelijk komen.

Waarom laten mensen hun gezicht 
niet zien? Een derde van de mensen 
die niet kwamen opdagen was ziek 
of had op het moment van de af-
spraak een zieke partner of kinderen. 
13 procent was de afspraak domweg 
vergeten of had zich in de datum 
vergist. Voor hetzelfde aantal kwam 
de datum niet uit. Het kwam ook 
voor dat de gemeente de afspraak 

had afgezegd of dat iemand werk 
had gevonden. 

Speelt gebrek aan motivatie een rol? 
90 procent van de mensen die niet 
op de afspraak verschenen gaf aan 
de afspraak wel degelijk belangrijk 
te vinden. En bijna iedereen wist dat 
wegblijven bij een afspraak gevolgen 
kan hebben voor de uitkering.

Waarom meldden ze zich dan niet net-
jes af ? De meesten die niet kwamen 

Zijn sancties zaligmakend?
Volgens veel onderzoek zijn sancties eff ectief, maar leuk zijn ze zeker niet. Bij 
de vijftien bijstandsgerechtigden in Enschede hebben de sancties ten eerste 
geleid tot woede en wanhoop. Hun veelal chaotische levens werden door 
de sanctie nog veel chaotischer. Er moest geld geleend worden van familie, 
gegoocheld met minder geld of handjeklap worden gedaan met de huisbaas. 
De sanctie was ook meestal het volgende probleem op een stapel die toch al 
heel erg hoog was. Uit boosheid gingen deze mensen hun re-integratietraject 
vervolgens traineren. Pas later leidde de sanctie bij een klein aantal tot de 
beoogde gedragsverandering. 
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OEPS, ARMOEDEBELEID 
VERGETEN!
Het zweet staat nog op ons voorhoofd. We hebben gehakt en 
er zijn spaanders gevallen. In het neerdwarrelende stof van de 
transities ontwaren we het nieuwe sociaal domein. Ik zeg, hier 
en daar nog wat schaven en bijpunten en dan gaan we weer 
gewoon aan het werk.
Of nee, wacht, we zijn het armoedebeleid vergeten! We hebben 
de jeugdzorg en de WMO gekanteld. En in de Participatiewet 
kijken we nu op maat hoe mensen kunnen meedoen naar ver-
mogen. Aan de keukentafel zoeken we naar een integrale aan-
pak. Maar de bijzondere bijstand wordt nog altijd aangevraagd 
via een kil formulier. In de wijkteams is maar mondjesmaat 
aandacht voor inkomensondersteuning en schuldhulp.
Ja, ‘maatwerk’ staat in alle armoedenota’s. En het kabinet deed 
een duit in de zak door de mogelijkheden voor categoriaal 
beleid drastisch te beperken. Maar in de praktijk hebben we 
nog steeds een aanbodgericht armoedebeleid. Aan de hand 
van een aanvraagformulier en standaardcriteria bepalen we 
of iemand recht heeft op een koelkast, vergoeding van de 
sportcontributie of kwijtschelding van belastingen. Zelfs het 
beoordelen van de ‘krachten en bekwaamheden’ in de nieuwe 
individuele inkomenstoeslag doen we ambtshalve.
We zouden ook gewoon in gesprek kunnen gaan: wat is er écht 
nodig om de problemen structureel te verhelpen? Dat vraagt 
wel om een cultuuromslag. Als je gewend bent om met een 
juridische bril op papieren aanvragen te beoordelen, is het 
even schakelen als er ineens een mens van vlees en bloed 
tegenover je zit. Maar volgens mij moet het wel die kant 
op. Een paar initiatieven in het land bewijzen dat de kosten 
van verstrekkingen en uitvoering niet hoger hoeven te zijn. 
Aanvragers zijn bovendien tevredener: ‘Eindelijk wordt er naar 
me geluisterd!’.
Dus maak de kanteling tot een succes en geef het armoede-
beleid nog even een duwtje. 

Martijn Schut, zelfstandig adviseur

opdagen bij de Rotterdamse werktra-
jecten, meldden zich niet af. Volgens 
de administratie dan. Bij navraag 
beweerde het merendeel dat wél 
te hebben gedaan. En de rest? Die 
hadden de afspraakbrief niet of te 
laat ontvangen, maakten überhaupt 
geen post meer open of hadden 
geen beltegoed. Sommige mensen 
probeerden wel op de afspraak te ko-
men, maar werden opgepakt, waren 
te laat of verschenen op de verkeerde 
dag of locatie.

Gaat een sanctie helpen? In Enschede 
stelden onderzoekers deze vraag 
aan vijftien bijstandsgerechtigden 
die een sanctie hadden gehad. Zij 
constateerden dat een sanctie vooral 
boosheid oplevert. Maar op termijn 
bleek bij een aantal van de gesancti-
oneerden toch ook een gedragsver-
andering te hebben plaatsgevonden. 
Deze mensen hielden hun post beter 
in de gaten, kwamen regelmatiger 
naar hun werktraject en begonnen af 
te bellen als ze ziek waren of andere 
problemen hadden. Voor een aantal 
anderen gold dit niet. Volgens de 
onderzoekers zouden sancties op 
gemotiveerde werkzoekenden een 
averechts eff ect kunnen hebben. 

Wat werkt zeker? Combineer verschil-
lende manieren om mensen te berei-

ken. De reguliere post blijkt niet voor 
iedereen een geschikt communica-
tiemiddel. Uit ander onderzoek we-
ten we dat het goed is als er niet al te 
veel tijd zit tussen het maken van de 
afspraak en de afspraak zelf – houd 
er wel rekening mee dat mensen on-
der bewindvoering hun post pas later 
krijgen. Kort voor de afspraak een 
herinnering sms’en is ook een goed 
plan. En verder: plan de afspraak 
op een donderdag. Het tijdstip van 
de afspraak bleek in Rotterdam van 
invloed te zijn op de no show. Op 
maandagochtend of vrijdagmiddag 
was de opkomst altijd lager. Ook de 
woensdagmiddag was niet zo’n beste 
dag. Vooral niet voor ouders met 
kinderen. Donderdag daarentegen 
was een topdag. Vooral de middag. 
Geef mensen ook een reden om te 
komen. In Enschede betwijfelde een 
deel van de werkzoekenden het nut 
van de re-integratietrajecten en dat 
had invloed op hun motivatie. *

  Verder lezen? 
De informatie in dit artikel komt uit 
twee gemeentelijke onderzoeken naar 
no show. Ga voor het Rotterdamse 
onderzoek (2014) naar Rotterdam.nl/
onderzoek. Het Enschedese onderzoek 
(ook 2014) is te lezen op www.saxion.nl. 
Google op ‘no show + Enschede’.

Werkzoekenden over hun sanctie

‘ Dus mijn inkomen is gelijk aan mijn uitkomen. 
En, uh ja, als er nou 5 procent afkomt, dan kom ik 
alleen nog maar meer in de schulden’

‘ En dan heb je er helemaal geen zin meer in en dan 
denk je van: pak mijn uitkering maar af ’

‘ Ja, toen ben ik een beetje doorgedraaid; toen heb ik 
anderhalve maand zo’n beetje wat minder gewerkt en zo 
en toen was ik echt een beetje, uh ja, door het dolle heen’

‘ En dan […] kom ik in de problemen, krijg ik dus 
schulden en betalingsachterstanden terwijl ik er zelf 
eigenlijk niks aan kan doen’


