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Jaarlijks komen 24.000 mensen vanuit de WW in de bijstand. Dat is 6 

procent van alle WW’ers, meldt het rapport ‘Uit de WW in de bijstand’ 

van de Hanzehogeschool Groningen (juni 2018). Samen vertegenwoor-

digen de voormalig WW’ers 20 tot 25 procent van de totale jaarlijkse 

bijstandsinstroom. Best veel, vindt Leni Beukema, projectleider van het 

onderzoek. “Allemaal mensen die heel goed actief zouden kunnen zijn 

op de arbeidsmarkt. Verborgen talenten.”

Actief zouden kunnen zijn, zegt de onderzoeker. Maar als het eigenlijk 

gekund had, waarom zijn deze mensen dan toch niet aan het werk? 

Het rapport wijst op een niet-optimale aansluiting tussen de active-

ringsregimes van UWV en gemeente. Samengevat: ‘In de bijstand wordt 

men geacht vanaf het begin zo actief mogelijk te zijn. Alles staat in het 

teken van activering. In sommige gemeenten wordt een tegenprestatie 

verlangd, maar ook is men wettelijk verplicht zich in te schrijven bij een 

uitzendbureau. Gemeenten ervaren het als een gemiste kans dat werk-

lozen in de periode dat zij onder verantwoordelijkheid van UWV vallen, 

weinig worden gestimuleerd actief aan de slag te zijn. Het is lastig voor 

gemeenten om deze mensen weer in beweging te krijgen.’ 

Konijnenhokken Activeringsregimes die niet goed op elkaar 

aansluiten. Daar hebben ze in ’s-Hertogenbosch geen last van. “Al zes 

maanden voor het aflopen van de WW benader ik deze werkzoekenden 

samen met een collega van UWV”, vertelt projectleider Harriet Oomen 

van werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL, een van de voorlopers op 

dit gebied. “We leggen uit dat bijstand dreigt en nodigen hen uit voor 

een groepsbijeenkomst. Daarna start de persoonlijke begeleiding. Dat 

begint met een uitgebreide intake om te zien wie iemand is en wat hem 

of haar drijft. Als je weet wat er speelt bij je klanten, kun je hen beter 

helpen. Hierop volgt intensieve coaching, waarbij we onder meer het cv 

en de sollicitatiebrief verbeteren en op geschikte vacatures solliciteren. 

Dat zijn nou echt van die onderdelen die je samen moet oppakken, in 

plaats van de klant ermee naar huis te sturen. In het stadium erna 

houd ik de lijntjes kort en maken we duidelijke afspraken.”

Het Bossche model van Weener XL, genaamd Werk Max WW, is een 

groot succes. Van alle mensen die deze persoonlijke begeleiding krijgen, 

vindt 68 procent een baan. Vorig jaar waren dat er 162. Oomen: “In deze 

doelgroep is bijna iedereen aan werk te helpen, leert onze ervaring van 

de afgelopen jaren. Alleen mensen die psychische klachten hebben of 

kampen met een verslaving, zijn vaak onbemiddelbaar.”

Verwachtingsmanagement is belangrijk, legt Oomen uit. “Laatst hielp 

ik een man van 53 die al tweeënhalf jaar thuis zat. Zijn werkervaring 

was het probleem niet – hij was machinewerker geweest met specifieke 

ervaring – maar zijn salariseis was veel te hoog. Uiteindelijk heb ik zijn 

verwachting kunnen ombuigen en heeft hij een baan geaccepteerd met 

minder salaris, maar meer werkvreugde. Hij maakt nu konijnenhok-

ken.” Dat mensen weer werk vinden, noemt Oomen de grootste winst. 

Maar dat het ook lucratief is voor gemeente en UWV, is niet onbelang-

rijk. “Als je alle maanden bij elkaar optelt waarin aan al die mensen 

geen WW-uitkering of bijstand uitgekeerd hoeft te worden, dan heb je 

het alleen al in ‘s-Hertogenbosch over miljoenen euro’s.” En dat alle-

maal door mensen persoonlijke aandacht te geven, iets dat UWV haar 

klanten lange tijd niet kon bieden. Pas sinds twee jaar is daar weer meer 

ruimte voor. In het Financieele Dagblad van 25 augustus zegt UWV-di-

recteur Tof Thissen hierover: ‘Ik geloof dat een democratische overheid 

persoonlijk contact moet hebben met de burgers. We hebben de werk-

wijze nu afgestemd op de mate waarin we denken dat iemand zijn weg 

naar de arbeidsmarkt kan terugvinden. Is dat minder dan 50 procent, 

dan volgt aan het begin van de WW een uitnodiging voor een gesprek. 

Slaan we die kans hoger aan, dan laten we de werkzoekende met rust, 

al faciliteren we wel activiteiten online. Als ze na zes maanden geen 

werk hebben gevonden, wil ik die mensen dán spreken en niet pas na 

een jaar of aan het eind van de WW. Dat is mijn eer te na.’

Teleurstelling voorkomen Ook Werkplein Drentsche Aa, uit-

voerder van de Participatiewet voor de gemeenten Aa en Hunze, As-

sen en Tynaarlo, zet in op persoonlijke begeleiding van einde-WW’ers. 

Projectmanager Marije Baarschers vertelt wat daarvoor de aanleiding 

was: “Wij hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in preventie en zagen 

dat veel mensen vanuit de WW een bijstandsuitkering aanvroegen, ter-

wijl ze daar geen recht op hadden. Denk aan mensen met een partner 

met voldoende inkomen en mensen met veel spaargeld. Voor de WW 

maakt dat niet uit, maar de bijstandsregels zijn wezenlijk anders. Veel 

mensen weten dat niet. Om teleurstelling te voorkomen, wilden we hen 

actief informeren, zodat ze al voor het einde van hun WW weten of 

ze wel of niet voor bijstand in aanmerking komen. In dezelfde periode 

voerde UWV Werkbedrijf Groningen een pilot uit om einde-WW’ers te 

matchen met uitzendbureaus. Een uitstekend moment om dit binnen 

de arbeidsmarktregio Groningen, waartoe wij ook behoren, breed op te 

pakken. We hebben nu vaste contactpersonen bij UWV en gaan binnen-

kort met onze dienstverlening van start. En ik heb vernomen dat 
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inmiddels ook andere gemeenten met UWV Werkbedrijf Groningen 

in gesprek zijn om deze aanpak over te nemen.” De eerste voorlichtings-

bijeenkomst voor geselecteerde WW’ers staat direct na de zomer ge-

pland. Werkcoaches van UWV Werkbedrijf en Werkplein Drentsche Aa 

geven daar samen voorlichting over de Participatiewet en beantwoor-

den persoonlijke vragen. “Ook kunnen mensen hun kansen verkennen 

binnen onze arbeidsmarktregio. We willen niet alleen voorlichten, maar 

de groep ook activeren. Want uitkering of niet, ons doel is dat iedereen 

die kan werken weer een baan krijgt.”

Allemaal mooi en aardig, maar waarom hebben niet veel eerder veel 

meer gemeenten en UWV de handen ineengeslagen om max-WW’ers 

actief uit de bijstand te houden? “Dat heeft te maken met budget en 

samenwerking", legt Oomen uit. "De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft 

vanaf 2006 geïnvesteerd in fte's om aan Max WW te werken. Door ie-

mand te plaatsen bij UWV borg je de dienstverlening, maar niet alle ge-

meenten willen dat of hebben daar budget voor. Verder zijn er ongeveer 

dertig UWV-regiokantoren in Nederland waarop gemeenten zijn aange-

sloten voor dienstverlening aan de klant; maar niet alle gemeenten en 

kantoren hebben een goede samenwerking, waardoor Max WW er niet 

van de grond is gekomen."

Onderzoeker Beukema denkt dat ook de economie een rol speelt: “Met 

het aantrekken van de arbeidsmarkt zijn gemeenten op zoek gegaan 

naar manieren om de instroom te beperken.” Daar voegt ze nog aan 

toe: “Hoewel dit soort programma’s effectief blijken, gaat er flink wat 

werk zitten in het optuigen ervan. Het kan dus ook even duren voor je 

er daadwerkelijk mee aan de slag kan.”  

Haar belangrijkste tip voor managers in het sociaal domein die de am-

bitie hebben om de max-WW-doelgroep te helpen: faciliteer de profes-

sionals in de uitvoering. “Als er privacywetgeving in de weg zit, neem die 

hobbel dan weg met een convenant. Organiseer ook intervisiebijeen-

komsten voor de mensen in de uitvoering, zodat zij elkaar leren ken-

nen en samen cases kunnen bespreken. Zorg dat er een totaalplaatje 

ontstaat waarin met energie, kennis en professionaliteit iets moois tot 

stand gebracht kan worden.”

* Een pdf van het rapport Uit de WW in de bijstand’ is beschikbaar op 

research.hanze.nl (zoekterm: eindrapportage WW) 

Eigen invulling
De werkgroep ‘Door-
stroom WW-bijstand’ 
ontwikkelt een toolkit 
om de samenwer-
king tussen UWV 
en gemeenten te 
stroomlijnen. Jitze 
Bok, regiomanager 
van UWV Werkbedrijf 
Friesland: “We bunde-
len een paar concrete 
tips om te stimuleren 
dat samenwerkingen 
zoals die in Den Bosch 
op meer plekken in 
Nederland worden op-
gestart.” Hij legt uit dat 
praktische problemen 
een efficiënte aanpak 
soms in de weg zitten. 
“UWV is een landelijke 
organisatie, aange-
stuurd door de politiek. 
Als verzekeringsbedrijf 
hebben we een wette-
lijke taak te vervullen. 
Gemeenten hebben 
vaak meer regelvrijheid 
om invulling te geven 
aan hun verplichtingen, 
waardoor de schoen 
in de praktijk nog 
weleens wringt.”
Bok geeft het 
voorbeeld van de 
werkzoekende die van 
UWV geen vrijwilligers-
werk mag doen, maar 
daartoe vervolgens 
als bijstandsgerech-
tigde juist wordt 
aangemoedigd, als 
mogelijke eerste stap 
naar betaald werk. “En 
ook over de thema’s 
passend werk en de 
tegenprestatie bestaat 
soms discussie. Deze 
knelpunten kunnen 
natuurlijk opgelost 
worden, bijvoorbeeld 
door mensen tijdelijk 
van hun sollicitatie-
plicht te ontslaan 
of door bepaalde 
handhaving achter-
wege te laten. Maar 
daarover moet dan wel 
overeenstemming zijn. 
Vanwege dergelijke 
tegenstellingen is het 
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Alex Schepel (48) groeide op in een Gronings arbeidersgezin waar de ar-

moede van generatie op generatie werd doorgegeven. “Ik had misschien 

een goede opleiding kunnen volgen, maar ging met mijn handen werken, 

net als mijn broers. Dat werd van ons verwacht.” Twintig jaar lang was hij 

logistiek medewerker, tot hij zijn baan kwijtraakte. Een zwart gat volgde. 

Traumatische gebeurtenissen uit het verleden – misbruik, alcoholisme – 

kwamen bovendrijven. “Ik had altijd in de overlevingsstand gestaan, maar 

zonder mijn werk lukte dat niet meer.” De verwachtingen van UWV en de 

overheid grepen hem naar de keel. “Ik kon niet eens fatsoenlijk een tele-

foontje plegen, laat staan solliciteren. Ik kroop liever weg onder een steen. 

Ik vond het hartstikke eng.”

‘WIJ ZIJN VOOR EEN DUBBELTJE GEBOREN EN ZULLEN NOOIT MEER 
WORDEN. ALS JE HET MAAR VAAK GENOEG HOORT, GA JE ER VANZELF IN 

GELOVEN’,  VERTELT ALEX SCHEPEL UIT VEENDAM. HIJ KAN HET WETEN. 
HIJ  IS ERVARINGSDESKUNDIGE GENERATIEARMOEDE EN 

SOCIALE UITSLUITING.

Genoeg shit Desondanks meldde Schepel zich aan voor een cursus. 

Vragen als ‘wie ben je?’ en ‘waar wil je heen?’ leerden hem veel over 

zichzelf. En voor het eerst had hij het gevoel dat hij als gelijke werd be-

handeld. “Er werd geluisterd naar mijn ideeën en de vrouw die de cursus 

gaf, zag mijn talent. Ze vond dat ik goed was met mensen en vroeg me de 

cursus samen met haar te geven. Mijn hele lijf schreeuwde: niet doen, dat 

is doodeng! Maar ik heb het toch gedaan.”

In die periode las Schepel een folder van de toen nieuwe tweejarige  

opleiding tot ervaringsdeskundige generatiearmoede en sociale uitsluiting 

van het project ‘Sterk uit Armoede’ in Veendam. “Je kunt iets goeds doen 

met de shit uit je verleden, stond er. Dat is iets voor mij, dacht ik. Ik heb 

genoeg shit.” 

De andere kant Al tijdens zijn stage ontdekte hij de meerwaarde van een 

ervaringsdeskundige. “Toen ik me voorstelde aan een man die hulp nodig 

had, zei hij: ‘Eindelijk iemand die ik niets hoef uit te leggen.’” Schepel weet 

waarom iemand snel boos wordt, niet terugbelt of een afspraak laat lopen. 

“Ik stond ooit zelf aan die kant. Nu kan ik cliënten uitleggen dat instanties 

dolgraag willen helpen, maar dat je ze dan wel moet toelaten. Andersom 

leg ik hulpverleners en beleidsmakers uit waarom sommige regelingen de 

doelgroep niet bereiken.”

Schepel leidt als docent nu zelf ervaringsdeskundigen op en werkt voor 

de projectorganisatie van ‘Sterk uit Armoede’. Daarnaast is hij druk met 

vrijwillige initiatieven waarin hij zijn ervaring kwijt kan. “Ik zit nu nog op 

bijstandsniveau met mijn gezin, net als een paar jaar geleden. Toen kon ik 

daar niet goed mee omgaan. Ik voelde me arm. Nu voelen we ons goed, al 

kunnen we niet op vakantie en hebben we geen auto.”   

Wat? Mbo-opleiding 'Ervaringsdeskundige in generatiearmoede en sociale 
uitsluiting'. Er zijn opleidingen in Noord-Nederland, Amsterdam, Eindhoven 
en Utrecht. Voor wie? Voor mensen die zelf langdurige armoede en sociale 
uitsluiting hebben ervaren. Waarom? Om met hun kennis een brug te slaan 
tussen mensen in generatiearmoede en hulpverleners. Doel? De vicieuze 
cirkel van generatiearmoede doorbreken. 
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nuttig als men in de 35 
arbeidsmarktregio’s de 
toolkit straks gebruikt 
voor de hoofdlijnen 
en vooral eigen 
invulling geeft aan 
het gewenste beleid.” 
Ook onderzoeker Leni 
Beukema pleit voor 
diversiteit, in plaats 
van een algemeen 
sjabloon. “In Dordrecht 
kijken ze naar de vraag 
op de arbeidsmarkt. 
En in kleinere gemeen-
ten zoals Assen zijn de 
lijnen kort. Daar zijn zo-
wel werkzoekenden als 
vacatures makkelijker 
in beeld te krijgen.”
In de herfst brengt 
de werkgroep ‘Door-
stroom WW-bijstand’ 
advies uit aan het 
ministerie van SZW. 
Harriet Oomen van 
Weener XL, die ook 
deel uitmaakt van de 
werkgroep, spoort de 
overheid graag aan tot 
een verbetering van 
de mogelijkheden voor 
informatie-uitwisseling 
tussen UWV en de 
gemeente. “De politiek 
zou moeten regelen 
dat bepaalde informa-
tie over klanten onder-
ling overgedragen mag 
worden. Dan kunnen 
beide samenwerkings-
partners in een oog-
opslag zien of iemand 
ooit is opgenomen 
voor een verslaving, 
uit huis is gezet of al 
eerder in de bijstand 
of schuldhulpverlening 
heeft gezeten. Met 
die informatie kunnen 
we mensen nog beter 
helpen.”

Alex Schepel bereidt zich voor op 
zijn werk als ervaringsdeskundige.
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