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Vooraf 

• Werkloos worden kan iedereen overkomen?  

 

• Langdurig in de bijstand zitten kan iedereen overkomen?   

 



De cijfers 

• Uitstroom langdurig bijstandsgerechtigden (>2 jaar) naar werk? 

• 5,9% 

 

• Meest kansrijke groep?  

• < 49 jaar met hoge Human Capital Index (HCI): 16,7% 

• Minst kansrijke groep?  

• >49 jaar met lage HCI: 1,4% 

 

• Top 5 redenen voor uitstroom uit de bijstand (totaal)? 

 

5.  Schending inlichtingenplicht (4%) 

4.  AOW-leeftijd (4%) 

3.  Samenwonen (5%) 

2. Studie (12%) 

1. Werk (41%) 



Dus? 

• Uitstroom uit langdurige bijstand is zeer  moeizaam 

• Maar het kan wel  

 

• 2 voorbeelden 



Het kan wel (1) 
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Het kan wel (2)  

Invoering WWB 2002 



Ervaringen WWB 2002   

• Toegenomen uitstroom uit ‘granieten bestand’ (>5 jaar) 

• 10% reductie van bijstandsvolume in periode 2002-2007 

• Periode van hoogconjunctuur 

• Uitstroom naar andere regelingen (WAjong)  

• Netto volume reductie 4%  

 

• Dus: als gemeenten meer moeite doen, lukt het om een (klein) deel 

van het zittende bestand aan het werk te krijgen 

• Maar: bij het grootste deel lukt dat niet  



3 perspectieven 

• 3 perspectieven:  

• Langdurige bijstand door informatieproblemen 

• Langdurige bijstand door skills mismatch 

• Langdurige bijstand door individuele factoren 

 



Drie typen benaderingen 

  Work-first benadering Human capital –first 

benadering 

Life-first benadering 

Kern Een snelle terugkeer naar de 

arbeidsmarkt faciliteren door 

job search en werkgerichte 

training 

Vergroting van de kansen op de 

arbeidsmarkt door verbetering 

van opleiding, vaardigheden, 

gezondheid en persoonlijke 

ontwikkeling 

Verbetering van de 

persoonlijke levenssituatie 

waardoor op termijn 

participatie op de arbeidsmarkt 

mogelijk wordt  

Doelen Plaatsing op de arbeidsmarkt Duurzame en bevredigende 

plaatsing op de arbeidsmarkt 

Verbetering van de kwaliteit 

van leven 

Interventie-

model 

Vacatures aanreiken, 

belemmeringen voor 

succesvolle sollicitatie 

wegnemen 

Vergroten van capaciteiten 

zodat meer functies bereikbaar 

worden  

Wegnemen van persoonlijke 

barrières zodat ruimte voor 

participatie op de arbeidsmarkt 

ontstaat 

Relatie met de 

arbeidsmarkt 

Reageren op aanwezige 

vacature op de arbeidsmarkt 

Vinden van geschikte plaats 

voor werkzoekende met 

doorgroeikansen 

Vinden van een passende 

omgeving, eventueel met 

ondersteuning 

Relatie met 

deelnemers 

Gebruik van sancties en 

prikkels 

Motiveren door inspireren en 

toekomstkansen benadrukken 

Ondersteunen door empathie 

en betekenisgeving 

Werkzame 

bestanddelen 

Vacatures verzamelen, 

kortdurende trainingen  

Opleiding  Zorg, hulpverlening, 

psychologische ondersteuning 



Hoogconjunctuur en work first-perspectief  

• Kern: het topje van de bijstand is in principe geschikt voor de 

arbeidsmarkt 

• Consulenten herkennen dat: “Soms heb je een pareltje”; “Je moet ze 

met een lampje zoeken maar ze zijn er wel”; “Soms kom je een speld 

in een hooiberg tegen”  

• Inzet van re-integratie-instrumenten lijkt te werken 

• Uitstroom van 5 (zonder inzet instrument) naar 9%  

• Selectie-effect?   

• Maar: ook weer voor een hele grote groep niet (90%) 

• Winterswijk: voor 450 mensen instrumenten ingezet; 20 mensen 

uitgestroomd 

• Re-integratiebestand wordt nog steeds slecht gevuld  

 

• Fit for work: werkgever in beeld helpt 



Nikos 

• Griekse kok 

• 61 jaar 

• Via Randstad als hulp in instellingskeukens 

• Dikke stapel aanbevelingsbrieven 

• Zeer gemotiveerd 

• Gebruik makend van netwerk  

 

• Hoe krijgen we Nikos aan het werk?   



Valkuilen 



Dus   

 

• Een ‘match’ heet niet voor niets een ‘match’ 

• ‘Passend’ aanbod bij een ‘passende vraag’ 

• Dus niet alleen kwantitatief informatieprobleem, maar ook kwalitatief 

informatieprobleem 

• Bakkersmeisje in Deurne  

 



Hoogconjunctuur en skills-first perspectief  

• Kern: in tijden van hoogconjunctuur zijn werkgevers bereid te 

investeren in opleiding 

• En dat werkt:  

• Vooral groot verschil in uitstroom tussen lage en gemiddelde HCI: 

6,8 tegenover 18,3% voor werkzoekenden tussen 27 en 45 

 

• Belang van opleiding:  

• Carrièrestartgaranties 

• Arbeidsmarktbijsluiter 

• 21st century skills 

• Preventie schooluitval 

 

 

 

 

 

 



Calder Werkt 

 



Valkuilen 

• Ook hier:  wees niet naïef 

• Het gaat om een match 

• En voor de meeste bijstandsgerechtigden is dit niet haalbaar 

• Belang van duale trajecten 

• Uitval is vaak hoog  

• Taal is een grote belemmering (bijvoorbeeld ook voor VCA) 

 

 

 



Hoogconjunctuur en life-first perspectief 

• Kern: mensen komen langdurig in de bijstand door een combinatie 

van persoonlijkheidskenmerken en problemen 

 

• Persoonlijkheidskenmerken:  

• Zelfmanagement en kans op werkloosheid 

• Marshmellow test 

• Aanleg 

• Omgeving 

 

 

 

 



Veel voorkomende problemen 

• Psychische klachten (30%) 

• Lichamelijke klachten (40%) 

• Schulden (20%) 

• Verstandelijke beperking 

• Gebrek aan sociale binding 

• Familierelaties 

• Huisvesting 

 

 



De elastiekjestheorie  

Welzijn  

Dagbesteding  

Opleiding 

Huisvesting  
Sociale relaties  

Gezondheid 
Financien 

Bijstand  





Lessen 

• De meeste langdurig bijstandsgerechtigden hebben te maken met (in 

hun ogen) complexe problemen die werk of activering in de weg staan 

• Maar ze hebben  ook dromen, wensen of ambities 

• Dus er is veranderbereidheid, maar ook weinig zelfmanagement 

 

• Personalised medicine: werking van medicijnen bepaald door 

persoonlijke omstandigheden 

• In de praktijk van sociaalwerk wisten we dat al lang 

• Maar we doen het niet altijd  

 

• Dus: zoeken naar en leren van gepersonaliseerde aanpakken 

• Vraagt gedetailleerde kennis van de klant 

• En professionaliteit van de consulent 

 

 

 



Valkuilen 

• Consulent wordt meegezogen in ellende van cliënt 

• Organisatie en beleid werken tegen:  targets, procedures, privacy 

• Overspannen verwachtingen: het gaat om heel kleine stapjes en 

succes is niet gegarandeerd 

• Zelfs in tijd van hoogconjunctuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afsluiting 

• Piramidemodel van langdurige bijstand 

• Beweging in de piramide  

• Uitstroom aan de top 

• Instroombeperking aan de basis  

 

• Met als kern: ken je klant!  



Tot slot 

• Onderzoek informatie-uitwisseling en privacywetgeving in sociaal 

domein 

• Enquête onder consulenten 

• Wij zijn op zoek naar gemeenten waar we de enquête mogen uit 

zetten  

• Deelname is gratis  

 

• Meld je bij mij: bij de koffie of via fenger@essb.eur.nl 

 

mailto:fenger@essb.eur.nl


Uitvoeringsstijl 

• De magische ‘klik’ 

• Hangt sterk samen met persoonlijk contact 

• Het mysterie van de spreekkamer  

 

 



Afronding 

• Matig de verwachtingen 

• Denk breder dan werkhervatting  

• Onderzoek!  


