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bijstand en ten tweede om meer 
vacatures los te weken. Een andere 
manier om aan meer banen te ko-
men wordt gezocht in social return 
on investment; voor wat, hoort wat. 
Ook worden werkgevers uit de tent 
gelokt met bonussen. Gemeenten 
aan de randen van het land proberen 
om mensen over de grens aan werk 
te helpen (zie ook p. 10-11). 
Intensieve begeleiding van werk-
zoekenden wordt 117 keer geturfd. 
Gemeenten pakken dat aan met ge-
richte trainingen en trajecten, maar 
ook door meer contactmomenten 
in te lassen met de werkzoekende 
en door inzet van nieuwe, betere 
diagnose-instrumenten. 
Parttime en flexibel werk wordt door 
steeds meer gemeenten gestimu-
leerd. Een andere populaire maatre-
gel is de inzet van leerwerkplekken: 

Zo doen we dat
MINDER INSTROOM, MEER UITSTROOM

Het Nederlandse 
bijstandsbestand is 

vorig jaar gegroeid. Met 
achttienduizend nieuwe 

uitkeringsgerechtigden staat 
de teller nu op 467 duizend. 

De groei zit bij jongeren, 
ouderen en vluchtelingen. 

Veel gemeenten komen geld 
tekort. Welke maatregelen 

nemen zij om de druk van de 
bijstandsketel te halen? 

TEKST: JOLANDA VAN DEN BRAAK, BEELD: CHANTAL VAN WESSEL (VIZUALISM)

Gemeenten moeten 
flink aan de bak om de 
instroom in de bijstand 
te beperken en de 

uitstroom te bevorderen. Daarvoor 
worden allerlei maatregelen in het 
leven geroepen, voortgezet en aan-
gescherpt. Divosa en Sprank namen 
163 gemeenten onder de loep en 
distilleerden de tien meest ingezette 
maatregelen.

INTENSIEVER
De 163 bestudeerde gemeenten 
noemen samen 132 maatregelen om 
de werkgeverscontacten aan te halen. 
De ene gemeente zet er helemaal 
niet op in, een andere stort zich 
op misschien wel vier maatregelen 
tegelijk. Zij doen dat ten eerste om 
werkgevers beter te begeleiden bij 
het aannemen van mensen uit de 

Luuk Zomers, adviseur Werk 50+ bij UWV in Venlo:
“UWV verzorgt voor de gemeenten Bergen en Gennep workshops voor 50-plussers en -min-
ners met een WW-uitkering: Succesvol naar werk. Elke maandagmiddag train ik een groep 
van maximaal vijftien mensen, van wie de meesten tussen de 45 en 60 jaar. De een heeft lbo-
niveau, de ander is hbo-geschoold; de een is al lang werkloos, de ander stond na drie decen-
nia trouwe dienst ineens op straat. Wat zij gemeen hebben, is dat zij niet goed weten hoe je 
vandaag de dag moet solliciteren. Bovendien vinden zij het moeilijk – dat typeert de mensen 
in deze regio – om hun bescheidenheid los te laten, vragen te stellen en te netwerken. 
Alleen digitale dienstverlening is voor deze groep niet genoeg. Onze training van dertien 
weken bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele contactmomenten. Collega’s van 
het werkgeversservicepunt komen ook twee keer langs. Zij schakelen direct met werkgevers 
en proberen vacatures en mensen te matchen. De vacatures die zij ophalen, komen niet op 
werk.nl, maar zijn specifiek bedoeld voor deze doelgroep. Meestal vinden een paar mensen – 
soms twee, soms vijf of zes – al in de workshopperiode een baan. Dat werkt positief door op 
de andere deelnemers.” 

>



6 
ap

ri
l 2

0
17

25 



6 
ap

ri
l 2

0
17

26 

werken met behoud van uitkering 
en intensieve begeleiding. Trajecten 
als workfirst, participatieplaatsen en 
stages zijn ook veelgenoemd.

DOELGROEPEN
Veel gemeenten nemen extra 
maatregelen voor jongeren met een 
arbeidsbeperking. Zij zoeken daar-
voor de samenwerking met scholen, 
leerplichtambtenaren, sw-bedrijven 
en wijkteams. Sommige gemeenten 
zetten gespecialiseerde klantmana-
gers in. Ook wordt links en rechts de 
begeleiding van jongeren met een 
startkwalificatie naar stages en werk 
opgeschroefd. 
Door de grote instroom van WW’ers 
en vluchtelingen en de toename van 
ouderen in de bijstand zien we dat 
veel gemeenten maatregelen nemen 
voor deze specifieke groepen, zoals 
taallessen in combinatie met werk 

“De Startersbeurs is een beurs voor jonge-
ren met diploma, maar zonder werkervaring. 
Zij doen een half jaar ervaring op bij een 
werkgever voor 500 euro per maand. Zo 
voorkomen we dat zij instromen in de 
bijstand. Vanwege het succes van de Star-
tersbeurs zijn wij in 2015 een vergelijkbaar 
instrument gaan inzetten voor 50-plus-
sers: de Meesterbeurs. Met behoud van 
uitkering en aan het eind een bonus gaan 
zij zes maanden aan het werk om ervaring 
op te doen. Een goed concept, maar bij ons 
helaas veel minder succesvol. In vijftien 
maanden tijd heeft slechts één kandidaat 
ervan gebruikgemaakt, die bovendien niet 
is uitgestroomd omdat het leerwerkbedrijf 
hem niet kon of wilde aannemen. Wij zijn er 
voorlopig dus mee gestopt en zetten pas een 
nieuw instrument in als we er zeker van zijn 
dat dit effectief is voor deze doelgroep.

50-plussers zijn weliswaar gemotiveerd, 
maar het bleek lastig hen warm te maken 
voor een meesterplek, onder meer vanwege 
de geringe vergoeding die zij krijgen. ‘We 
zouden voor dit werk net zo goed volledig 
betaald kunnen worden’, luidt hun kritiek. 
Daar komt bij dat de klant zelf de koppeling 
met de werkgever moet maken. Dat was las-
tig. Verder ontbreekt het aan leerwerkplek-
ken; vaak was er niet meer dan een handvol 
vacatures. Bovendien zien wij als sociale 
dienst het liefst dat mensen uitstromen naar 
regulier werk; met de Meesterbeurs blijven 
zij uitkeringsafhankelijk. Ondertussen 
ondersteunen we de doelgroep natuurlijk 
wel, onder meer met sollicitatietrainingen, 
detacheringen en een bonus voor vrijwil-
ligerswerk. Gelukkig trekt de markt nu ook 
aan. We kunnen alweer meer mensen in 
regulier werk plaatsen, ook 50-plussers.”

Imran El Fadili, beleidsmedewerker Participatie a.i., 
Sociale Dienst Drechtsteden:

voor statushouders, buddy’s voor 
werkzoekenden en sollicitatietrainin-
gen en stages voor 50-plussers (zie 
kaders).

HANDHAVEN
Hebben alle mensen die een uitke-
ring ontvangen recht op dat geld? En 
houden alle bijstandsgerechtigden 
zich wel aan de regels? Steviger 
handhaven is een maatregel die in 
verschillende verschijningsvormen 
vaak genoemd wordt: strenger aan 
de poort, strenger toezien op de 
sollicitatieplicht, meer controles – 
bijvoorbeeld op samenwonen – en 
de fraudealertheid van medewerkers 
vergroten. De focus moet op werk 
liggen, zo veel is duidelijk. Her en 
der wordt de tegenprestatie ingezet 
om niet-willers aan te sporen of juist 
af te schrikken. 
De groep mensen die langdurig in 

de bijstand zit kan in een aan-
tal gemeenten op nadrukkelijke 
aandacht rekenen. Het idee is om 
hen opnieuw op te roepen. Is hun 
situatie veranderd? Kunnen zij toch 
meedoen aan re-integratie? Is de 
ontheffing van arbeidsplicht nog 
actueel? 
We kunnen rustig concluderen dat 
gemeenten druk in de weer zijn met 
het verzamelen van vacatures en 
het matchen van werkzoekenden. 
Ondertussen sporen zij mensen aan 
om vooral ook zelf in beweging te 
komen, bieden hen daarbij onder-
steuning en controleren op fraude. 
Eén maatregel inzetten heeft weinig 
effect, het gaat altijd om het totaal-
pakket.

  Meer lezen? Download de factsheet. 
www.divosa.nl/maatregelen-om-beroep-
op-bijstand-terug-te-dringen

Her en der 
wordt de 
tegenprestatie 
ingezet om 
niet-willers 
aan te sporen 
of juist af te 
schrikken


