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Asjemenou,  
de Melkertbaan is terug!
De gesubsidieerde baan is terug van weggeweest. Den Haag en Amsterdam 
zijn om. En de PvdA belooft er 100 duizend in haar verkiezingsprogramma. 
Best gek. Want ze waren toch niet effectief?

O peens zijn de gesubsi-
dieerde banen weer hip 
and happening. Amster-
dam wil er vijfhonderd, 

Den Haag maar liefst duizend. En of 
het niet op kan mikt de PvdA op 100 
duizend ‘Melkertbanen’. Maar die 
banen hadden we toch niet voor niets 
afgeschaft? Waarom moeten we dit 
dan nu weer willen?

Een wat-voor-baan? Een M-e-l-k-e-r-t- 
b-a-a-n: een gesubsidieerde baan in 
de publieke sector, volledig gefinan-
cierd door de overheid. Officieel 
heette de regeling ‘Extra Werkgele-
genheid voor Langdurig Werklozen’, 
maar in de volksmond kreeg ze al 
snel de naam van de introducerende 
minister. Doel ervan was niet alleen 
om langdurig werklozen weer aan 
het werk te helpen, maar ook om 
maatschappelijk nuttige activiteiten 
structureel te financieren. De banen 
waren expliciet bedoeld als eindhalte 
voor werklozen die geen plek konden 
vinden op de reguliere arbeidsmarkt. 

De verdiensten bedroegen tot 120 
procent van het minimumloon. De 
‘Melkertiers’ waren werkzaam in zorg 
en onderwijs, bij toezicht of bij maat-
schappelijke en culturele instellingen.

Wanneer? Hoeveel? Hoe duur? De 
Melkertregeling startte in 1994 en 
maakte 40 duizend gesubsidieerde 
banen mogelijk. In 1999 werd de 
regeling herzien; de banen moesten 
de uitstroom naar regulier werk 

bevorderen. En dus kreeg scholing 
een prominente plek in de regeling 
en werden de banen omgedoopt 
tot Instroom-Doorstroombanen. 
In 2000 waren er 43 duizend die 
samen 1,7 miljard euro kostten.

Bestaan ze nog? Er zijn nog enkele 
honderden mensen aan het werk 
in oude gesubsidieerde banen (zie 
diagram). Sinds 2002 zijn gemeen-
ten die regelingen aan het afbouwen, 

De Melkertrevival  
De PvdA presenteert in haar verkiezingsprogramma een kopie van de 
Melkertregeling. Op termijn moeten er in de publieke sector honderd-
duizend banen bijkomen voor langdurig werklozen. Denk aan conciërges 
op scholen en toezichthouders in het openbaar vervoer. De beloning is 
maximaal 120 procent van het minimumloon. In Amsterdam zijn er 
sinds kort de ‘werkbrigades’ waar mensen uit de bijstand zes maanden 
tot maximaal twee jaar in dienst komen tegen minimumloon en klussen 
doen in de stad; van groenstroken aanleggen tot het verkeer regelen. Den 
Haag deelt dienstverbanden uit van drie jaar tegen minimumloon. Daar 
gaat het bijvoorbeeld om conciërges en hotelhosts. 

Marije van 
Dodeweerd is 
procesmanager bij 
Divosa en belicht 
in Sprank recente 
onderzoeken op 
het terrein van 
werk en inkomen. 
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BILLEN BLOOT 
 
Gemeenten besteden re-integratie de laatste jaren steeds 
minder uit. Er wordt nog wel wat ingekocht bij private dienst-
verleners, maar veel ook bij eigen of aan de gemeente gelieerde 
organisaties.  
Zowel private als publieke dienstverleners zijn ervan overtuigd 
dat zij heel goed in staat zijn mensen aan het werk te helpen en 
te houden. Opvallend is wel dat vooral private dienstverleners 
hun kwaliteit laten beoordelen. Blik op Werk doet al tien jaar de 
onafhankelijke kwaliteitsbeoordelingen voor het Blik op Werk 
Keurmerk. Momenteel voeren ruim zeshonderd dienstver-
leners het Keurmerk. Onder hen slechts enkele publieke 
dienstverleners. Terwijl gemeenten als opdrachtgever vaak wel 
een keurmerk eisen van hun private partners. 
Een onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling is voor publieke orga-
nisaties net zo hard nodig. Om transparant te zijn naar de klan-
ten en naar de gemeenteraad, die uiteindelijk opdrachtgever is. 
Bijkomend voordeel is dat wie opgaat voor een keurmerk zich 
bewust wordt van zijn verbetermogelijkheden. Het keurmerk 
fungeert daarmee dus ook als ontwikkelinstrument.
Als we een gelijk speelveld willen voor private en publieke 
dienstverleners, dan moeten niet alleen de private partijen de 
kwaliteitstoets doorstaan. Ook – of eigenlijk juist – publieke 
dienstverleners zouden de ambitie moeten tonen om hun 
dienstverlening onafhankelijk op kwaliteit te laten toetsen. 
En niet onbelangrijk: vergelijkbaar te worden met anderen. 
Natuurlijk doen gemeenten allerlei kwaliteitsmetingen. Maar 
de uitkomsten daarvan bieden geen vergelijkingsmateriaal met 
andere diensten of bedrijven.
Ik zeg: neem jezelf serieus. Neem je klanten serieus. Laat 
kijken naar je processen, prestaties en klanttevredenheid. Ga 
met de billen bloot.

Catrien Funke, innovatiemanager Blik op Werk

mede omdat onderzoeken uitwijzen 
dat de ID-banen niet effectief zijn.  
 
Terecht? Onderzoek toont onom-
stotelijk en keer op keer aan dat 
gesubsidieerde banen in de publieke 
sector volkomen ineffectief zijn 
voor uitstroom naar werk. Wie toch 
graag dergelijk werk wil creëren, 
heeft andere argumenten nodig om 
de hoge uitgaven te verantwoorden. 
Het creëren van extra werkgelegen-
heid kan bijvoorbeeld het welzijn, 
geluk en de inkomenspositie van 
langdurig werklozen verbeteren. Ook 
geven deze banen een impuls aan de 
publieke sector omdat die van ‘gratis’ 
arbeidskrachten profiteert. 
 
Die mensen doen toch ook werk-
ervaring op? Ja, maar blijkbaar is dat 
niet genoeg om de uitstroom naar 
regulier werk te bevorderen. Wie 
oude onderzoeken naar de ID-rege-
ling bekijkt, snapt waarom. De In- en 
Doorstroombanen waren weliswaar 
gericht op uitstroom, maar de prik-
kels en begeleiding om dat waar 
te maken, ontbraken. Werkgevers 
wilden de gratis handjes niet meer 
kwijt, werknemers waren veelal dik 
tevreden met hun werk en de priori-
teit van gemeenten lag vooral bij het 
vullen van vacatures voor gesubsidi-

eerde banen – niet bij het begeleiden 
van mensen naar regulier werk. 

Wat kunnen we ervan leren? 1) Wees 
helder over de doelstelling van de 
gesubsidieerde banen. Gaat het om 
extra werkgelegenheid voor langdurig 
werklozen? Prima, maar roep dan 
niet dat mensen de stap naar werk 
gaan zetten. Moeten ze de uitstroom 
uit de uitkering bevorderen? Oké, 
maar vermijd de fouten uit het verle-
den. 2) Maak de banen tijdelijk. Geef 
ze alleen aan mensen die al jaren in 
de bijstand zitten en veel ondersteu-
ning nodig hebben. 3) Zorg de hele 
looptijd voor begeleiding om uit-
stroom te realiseren. Gemeenten die 
er niet bovenop zitten, gaan opnieuw 
onderuit. 4) Betaal niet meer dan het 
wettelijk minimumloon, zodat de 
werkzoekende ten minste nog een 
financiële motivatie heeft om door te 
groeien naar ander werk.
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DE LAATSTE DER MELKERT-MOHIKANEN  
Begin 2016 vielen er nog negenhonderd mensen onder de oude WIW- en ID-
regelingen, waarin ook de Melkertbanen zijn opgegaan. De meerderheid is 55-plus, 
man en autochtoon. Den Haag, Amsterdam, Arnhem, Emmen en Súdwest Fryslân 
hebben nog veel van dit soort gesubsidieerde banen. 

 15 tot 27 jaar

 27 tot 35 jaar

 35 tot 45 jaar

 45 tot 55 jaar

 55 jaar tot AOW-leeftijd

Leeftijdsverdeling personen met  
een WIW- of ID-baan ultimo 2015

1%
7%

28%

64%

   VERDER LEZEN? 
Veel informatie over de geschiedenis en 
de effectiviteit van Melkert-/ID-banen is 
terug te vinden in ‘Aan de slag’, het eind-
rapport van de werkgroep Toekomst van 
het Arbeidsmarktbeleid. Het onderzoek 
‘ID-banen in perspectief’ geeft meer zicht 
op de werking van ID-banen.


